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ชื่อโครงการ     TO BE NUMBER ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด 
สนองเป้าหมายความส าเร็จของโรงเรียน   มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.1 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน                     
    ข้อที่ 1.1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมี 
    วิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
    แก้ปัญหา 
    ข้อที่ 1.1.2.4 นักเรียนสามารถน าความรู้มาใช้ในการ 
   ออกแบบและเสนอแนวทางแก้ปัญหา 
    ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
    ข้อที่ 1.2.3 การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
   และหลากหลาย  
    ข้อที่ 1.2.3.1 นักเรียนทุกคนมีความสามารถท่ีจะอยู่ 
   ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายกิจกรรม 
    ข้อที่ 1.2.4 สุขภาวะทางกายและจิตสังคม 
    ข้อที่ 1.2.4.4 นักเรียนร้อยละ 88.5 มีวุฒิภาวะทาง 
   อารมณ์ อยู่ในระดับดีขึ้นไป 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน   ข้อที่ 2 ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถทักษะ 
    และคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
ระยะเวลาด าเนินการ    1 ตุลาคม 2564  – 30 กันยายน  2565 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   กิจการนักเรียน 
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ   นางผชารัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ  
    และนายไพรัตน์ ไทย สุชาติ 
1. หลักการและเหตุผล 

งานดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาเพ่ือให้
นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง และ
รอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง ส่วนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีข้ันตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบ
ได้ มีครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และยังมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและ
นอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคน เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดและพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้เข้มแข็งและทั่วถึงด้วยความส าคัญและความจ าเป็น
ของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังที่กล่าวมา ฝ่ายบริหารกิจการจึงจัดท าโครงการพัฒนางานระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนขึ้น   

2. วัตถุประสงค์ 
         1. เพ่ือให้นักเรียนตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถป้องกันตนเองได้ 
        2. เพ่ือให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
        3. เพ่ือให้นักเรียนมีภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม  
        4. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  

โครงการล าดับที่ 66 รหัสโครงการ กนร 4.7 
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3. เป้าหมาย  
  เชิงปริมาณ 

1. นักเรียนชุมนุมร้อยละ 95 ตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและ 
สามารถป้องกันตนเองได้ 

2. นักเรียนชุมนุมร้อยละ 95 ได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
3. นักเรียนชุมนุมร้อยละ 80 มีภาวะผู้น า สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และน าเสนอผลงานของ 

ชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 
  เชิงคุณภาพ 

1. นักเรียนชุมนุมมีความตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและสามารถ 
ป้องกันตนเองได้ในระดับดี 

2. นักเรียนชุมนุมกล้าคิด กล้าท า กล้าแสดงออก ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจใน
ระดับดี 

3. นักเรียนชุมนุมสามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และสร้างสรรค์น าเสนอผลงานของชมรมด้วยความ 
ภาคภูมิใจ 

4. นักเรียนชุมนุม TO BE NUMBER ONE พึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ TO BE NUMBER  
ONE เป็นหนึ่งโดยไม่พ่ึงยาเสพติด ในระดับมาก 

4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

ขั้น PLAN 
1. ศึกษาข้อมูลการด าเนินงาน TO BE NUMBER ONE     
ที่ผ่านมา น าข้อมูลมาปรับปรุงและพัฒนาอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ  รับสมัครสมาชิก 
2. เขียนโครงการเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

ต.ค. 64 ครูผชารัตน์ 

ขั้น DO 
1.ฝึกซ้อมนักเรียนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน 
2.น านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน รายการ TO BE 
NUMBER ONE DANCERCISE และ รายการ TO BE 
NUMBER ONE IDOL 

ต.ค. 64 
- 

มี.ค. 65 
ครูผชารัตน์ 

ขั้น CHECK  
1.ติดตามผลการแข่งขันทั้ง 2 รายการ 
2.สอบถามความคิดเห็น ความพึงพอของผู้เกี่ยวข้อง 

พ.ย. 64 
- 

ส.ค 65 
ครูผชารัตน์ 

ขั้น ACTION 
1.จัดท ารายงานการด าเนินโครงการต่อผู้บริหารและน าผล
การด าเนินงานไปปรับใช้ในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 

ก.ย.65 ครูผชารัตน์ 
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5. งบประมาณด าเนินการ   ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้น........23,208.......... บาท  มีรายละเอียด ดังนี้ 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

รายการ TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 
1.ค่าเช่าชุด 
2.ค่าแต่งหน้าท าผม 
3.ค่าอาหาร 
4.ค่าเช่าเหมารถ 

16,808 อุดหนุนรายหัวนักเรียน 

 
รายการ จ านวนเงิน(บาท) แหล่งงบประมาณ 

รายการ TO BE NUMBER ONE IDOL 
1.ค่าเช่าชุด 
ค่าแต่งหน้าท าผม 
ค่าอาหาร 

 
6,400 

อุดหนุนรายหัวนักเรียน 

รวม (สองหมื่นสามพันสองร้อยแปดบาทถ้วน) 23,208  
หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

6. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จ วิธีประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 

1. ร้อยละของนักเรียนในชุมนุมตระหนักถึงโทษ
ของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและ 
สามารถป้องกันตนเองได ้
2. ร้อยละของนักเรียนในชุมนุม ได้แสดงออก
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ 
3. ร้อยละของนักเรียนชุมนุม มีภาวะผู้น า 
สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม และน าเสนอผลงาน
ของชมรมด้วยความภาคภูมิใจ 

1. ใช้วิธีประเมินจากการรอบ
ถามความพึงพอใจ 
2. ผลการประกวดการแข่งขัน 

1. แบบสอบถาม 
2. ผลการตัดสินของ
กรรมการ 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ นักเรียนตระหนักถึงโทษของอบายมุขและยาเสพติดทุกประเภทและ
สามารถป้องกันตนเองได้ นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ มีภาวะผู้น า 
สามารถแก้ปัญหา คิดริเริ่ม บรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา  
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           ลงชื่อ................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นางผชารัตน์ บุญขวัญ จันทร์เจริญ) 

ครูโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

            ลงชื่อ...........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายอ านาจ  สุขห่อ) 

รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
1 ตุลาคม 2564 

 
 
 

            ลงชื่อ.................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
(นางจิราพร    รัตนกุล) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีปากพนัง 
1 ตุลาคม 2564 

 


