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ชื่อโครงการ       โครงการ To Be Number  One 
แผนงาน           กิจการนักเรียน 
กลยุทธ์ที่ 2   ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ค่านิยมหลักของคนไทย 12  
   ประการ รักความเป็นไทย  และปฎิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมี 
   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
กลยุทธ์ที่ 3   ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการท างานร่วมกับผู้อ่ืน รักษาสุขภาพ  มีภาวะผู้น า 
   และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  และมีสุนทรียภาพด้านศิลปะ  ดนตรี  กีฬา  และ 
   นันทนาการ 
สนองมาตรฐานที่ สพฐ.  มาตรฐานที่  1   คุณภาพผู้เรียน 
   คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   1) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษาก าหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมาย  
และวัฒนธรรมอันดีชองสังคม 
   2) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
   3) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
   4) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม 
ลักษณะโครงการ              โครงการใหม่            โครงการต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ       นายอนุพันธ์  มุสิกะ 
ระยะเวลาด าเนินการ เริ่มต้น  1  เมษายน  2565     สิ้นสุด  31 มีนาคม 2566 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์    
ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม วัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้  ปัจจุบันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษามีความส าคัญอย่างมากที่  
ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานต้องมีส่วนประสานความสัมพันธ์กัน โดยเฉพาะโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคมได้ใช้ระบบ 
5 ประสาน ประกอบด้วย ต ารวจ นักจิตวิทยา พยาบาล โรงเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือร่วมมือกันป้องกัน แก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่และชุมชน "ยาเสพติด" ปัญหาส าคัญระดับชาติที่รัฐบาลถือเป็นนโยบายที่ต้องเร่ง
ด าเนินการแก้ไขอย่าง จริงจัง ทั้งนี้เพราะปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในทุกพ้ืนที่ของ ประเทศไทยได้ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นทุกขณะ ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงของประเทศ ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้นมา สภาพปัญหายาเสพติดเปลี่ยนแปลง
ไปจากที่เป็นอยู่ในอดีตอย่างสิ้นเชิง จากเดิมที่ "เฮโรอีน" เป็นปัญหาส าคัญที่ต ารวจต้องเร่งปราบปรามให้สิ้นซาก 
กลายเป็น "ยาบ้า หรือสารเมทแอมเฟตามีน ที่ก าลังระบาดตั้งแต่ระดับครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน สังคม และ
ประเทศ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีความห่วงใยต่อประชาชนชาวไทยเป็น
อย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 6-25 ปี จ านวน 21 ล้านคน ซึ่งถือเป็นกลุ่ม เสี่ยงสูง จึงทรงรับ
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เป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดภายในประเทศด าเนินไปด้วยความ เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  จึงได้
จัดตั้งเป็นโครงการนี้ขึ้นมาเพ่ือตอบสนองนโยบายของภาครัฐ และสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน
ปัจจุบัน ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และบรรลุตามคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของนักเรียน ตลอดจนน าข้อมูลไปก าหนดแนวทางส าหรับด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระยะ
ต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้สถานศึกษาปลอดจากสารเสพติดทุกชนิด 
    2.2 เพ่ือให้บุคลากรที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     2.3 เพ่ือให้นักเรียน และบุคลากรภายในโรงเรียนปลอดจากสิ่งเสพติดและสารมอมเมาทุกชนิด 
   
3. เป้าหมาย 

3.1.  เชิงปริมาณ 
          1) ร้อยละ 100 ของบุคลากร ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
          2) นักเรียนร้อยละ 100  ให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติด  
   3.2.  เชิงคุณภาพ  
           - นักเรียนรู้ถึงโทษของสารเสพติดและสามารถป้องกันตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นได้  
 
4. กิจกรรมและการด าเนินการ 
 4.1  กิจกรรมการสร้างกระแสในกลุ่มเยาวชนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
  1.   การรับสมัครสมาชิก To be number 1 ผ่านทางการสมัครการท ากิจกรรม 
  2.  การรับสมัครสมาชิก To be number 1 ทั่วไป (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้น 
                          มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจ าปีการศึกษา 2565) 

กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ สถานที่ 

ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1. ประชุมชี้แจงโครงการ 
2. วางแผนด าเนินการ 

ครูผู้สอน/
นักเรียน 

พฤษภาคม  
2565 
     

0 คณะกรรมการงาน
กิจการนักเรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 
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กิจกรรมที่ด าเนินงาน กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ สถานที่ 

ขั้นด าเนินการ (Do) 

3. ด าเนินการกิจกรรมโครงการ 
3.1 จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
      1)  กิจกรรมฟุตบอล 7 คน ครูและ
นักเรียน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม  
      2) กิจกรรมฟุตซอล  ครูและนักเรียน 
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
      3) กิจกรรมสตีท  ฟุตซอล  5 คน 
โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
      4) กิจกรรมเต้นประกอบเพลง Cover  
      5) กิจกรรมประกวดโฟล์กซอง 

นักเรียน  
มิถุนายน 
2565 

 
กรกฎาคม  

2565 
สิงหาคม  
2565 

สิงหาคม 
2565 

20,000 คณะกรรมการ
งานกิจการ
นักเรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 

4.ประเมินผล นักเรียน กุมภาพันธ์ 
2566 

 คณะกรรมการ
งานกิจการ
นักเรียน 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 

5.รายงานผลการจัดท าโครงการ 
  ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 

นักเรียน มีนาคม 2566  นายอนุพันธ์  มุสิ
กะ 

โรงเรียนเชียง
ม่วนวิทยาคม 

 

5.  งบประมาณ  20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 แหล่งงบประมาณ   (    )  สพฐ  จัดสรร  จ านวน  ..................... บาท 
    (    )  สพม.พย  จัดสรร  จ านวน  ..................... บาท  
    (    )  โรงเรียน  จัดสรร  จ านวน   .....10,000................บาท 
                                                 (งบสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ)  จ านวน   .....10,000................บาท  

ล าดับ
ที ่

รายการ จ านวนที่ใช้ ราคา/หน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

1 กิจกรรมฟุตบอล   5,000  
2 กิจกรรมฟุตซอล   5,000  
3 กิจกรรมทางดนตรี   5,000  
4 กิจกรรมตั้งศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น   5,000  

รวมทั้งสิ้น (สองหม่ืนบาทถ้วน) 20,000  
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6. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

เชิงปริมาณ 
- บุคลากรร้อยละ 100 ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
- ผู้เรียนร้อยละ 100  ให้ความร่วมมือในการลด ละ เลิกสิ่งเสพติด 
เชิงคุณภาพ  
- ผู้เรียนสามารถป้องกันตนเองจากสารเสพติดและให้ค าแนะน าและ
ช่วยเหลือผู้อื่นได้ 

 
 สังเกต ตรวจสอบ 
 
ตรวจสอบ 
  
การตรวจสอบ 
สอบถาม 

  
แบบสัมภาษณ์ 
 
แบบส ารวจ 
 
แบบประเมิน 
 

   
 
    ลงชื่อ                   ผู้เสนอโครงการ 

    ( นายอนุพันธ์    มุสิกะ ) 
 งานกิจการนักเรียน 

 
    ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นายรงณ์ชัย  สืบแสน) 
                  หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                            (นางวินนา  เทพค า) 
                        หัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการ 
 

  ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นางสาวกัญญาณี  ชวาเขียว) 
               รองผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 
 
ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ 
 ………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                  ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                    (นายเฉลียว  วรรณทอง) 
               ผู้อ านวยการโรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม 


