
1. โครงการ        To Be Number One เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด สง่เสริมความเข้มแขง็ 
ของโรงเรียนและชมุชน 

2. สอดคล้อง 
    2.1 กลยุทธ์    โรงเรียน  ข้อท่ี 4 การสง่เสริมความร่วมมือสร้างเครือขา่ยเพ่ือพฒันาการศกึษา 
    2.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายในข้อท่ี  9, 11,  13 , 15      
    2.3 ตัวบ่งชีภ้ายนอก        
3. หลักการและเหตุผล 
              เพ่ือสนบัสนนุนโยบายของกรทรวงศกึษาธิการท่ีสอดคล้องกบันโยบายของโรงเรียนท่ีมุง่มัน่จะ
พฒันาผู้เรียนโดยใช้คณุธรรมเป็นพืน้ฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบนั
ครอบครัว ชมุชน สถาบนัศาสนา มาขบัเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการด าเนินชีวิตของตนให้
อยู่บนพืน้ฐานของความพอเพียงตามท่ีรัฐบาลและกระทรวงศกึษาธิการมีนโยบายเร่งดว่น ให้โรงเรียน
ด าเนินการณรงค์ตอ่ต้าน แก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นมหนัตภยัร้ายและเป็นบ่อนท าลายสงัคม และ
เยาวชนของชาติ โรงเรียนตระหนกัและเห็นความส าคญัของปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาส าคญัท่ีสง่ผล
กระทบตอ่ผู้ เรียนเป็นอย่างย่ิง โรงเรียนจึงต้องเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ เพ่ือให้มีระบบป้องกนั แก้ไขและเฝ้าระวงั
ปัญหายาเสพติดในสถานศกึษาอย่างยัง่ยืน ด้วยนโยบายสร้างเครือขา่ยเป็นหลกั สร้างความรักเป็นรัว้ 
เพ่ือเฝ้าระวงันกัเรียนทกุกลุม่มิให้เข้าไปเก่ียวข้องทัง้ในฐานะผู้เสพ ผู้บ าบดั ผู้จ าหน่ายและผู้ค้า โดยมีการ
ประชาสมัพนัธ์ และเร่ิมปฏิบตัิการรณรงค์เพ่ือการน าไปสูก่ารปฏิบตัิอย่างตอ่เน่ืองจริงจงั และร่วมมือกนั
ทกุฝ่าย 
 เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ โรงเรียนได้มีการสง่นกัเรียนแกนน าเครือขา่ย
เข้ารับการอบรมความรู้ด้านโทษและพิษภยัของยาเสพติดอย่างตอ่เน่ือง และได้มีการขยายผลกบันกัเรียน
ในโรงเรียนเสมอ ตัง้แตปี่การศกึษา 2551 เพ่ือให้การด าเนินงานการรณรงค์แก้ไขปัญหาเสพติดมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอ่เยาวชนและชมุชน จึงได้จดักิจกรรมตา่งๆ อย่างตอ่เน่ืองและติดตามผล เพ่ือ
พฒันาเยาวชนตอ่ไป 
4. วัตถุประสงค์ 

1.ผลลัพธ์  (outcomes) 
- เพ่ือปลกูจิตส านึกให้แก่นกัเรียนรู้ถึงโทษ พิษภยัของสารเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาส าคญัน าไปสูปั่ญหา
อ่ืนๆ เช่น การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร, การตัง้ครรภ์โดยไมต่ัง้ใจ, การขาดคณุธรรมจริยธรรม และ
โรคเอดส์ เป็นต้น 
 2.ผลผลิต (outputs) 
- เพ่ือเฝ้าระวงัป้องกนัและแก้ไขปัญหาสารเสพติดและปัญหาอ่ืนๆ ในโรงเรียน / ชมุชน 
- เพ่ือสง่เสริมความรู้โทษให้เยาวชนได้ตระหนกัถึงพิษภยัยาเสพติดและภยัสงัคมอ่ืนท่ีตามมา 
 



5. เป้าหมาย 
5.1 เป้าหมายเชงิปริมาณ            

-  นกัเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมทุรปราการทกุคน ตัง้แตช่ัน้มธัยมศกึษา 
ปีท่ี 1-6 จ านวน 2,600 คน 

2.เป้าหมายเชงิคุณภาพ  
- นกัเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) สมทุรปราการ มีความรู้เร่ือง สารเสพติดตระหนกัถึง

โทษพิษภยัยาเสพติด และปัญหาอ่ืน เช่น การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควร, การตัง้ครรภ์โดยไมต่ัง้ใจ , การ
ขาดคณุธรรมจริยธรรม และโรคเอดส์ เป็นต้น  
 
6. กลุ่มเป้าหมาย นกัเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมทุรปราการทกุคน 
      
7. กิจกรรมการปฏบัิต ิ

กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
ขัน้เตรียมการ 
-  ประชมุคณะกรรมการศกึษาสภาพ
ปัจจบุนักบัปัญหา 
- วางแผนจดัท าโครงการ 
- เสนอโครงการเพ่ือขออนมุตัิ    
ขัน้ด าเนินการ 
-แตง่ตัง้คณะกรรมการการด าเนินงาน 
-ประชมุคณะกรรมการด าเนินงาน 
-ด าเนินการตามกิจกรรมท่ีก าหนด 
     - สร้างเครือขา่ย บ.ด.ส. To Be 
Number One 
    - To Be Number One โรงเรียนเชิง
นิเวศ 
     -  แผน่พบั และใบความรู้(ประจ าเดือน) 
     -  บอร์ดความรู้เร่ืองสารเสพติดและ
เอดส ์(ประจ าเดือน) 
    -  ตรวจคดักรองนกัเรียนโดยครูท่ีปรึกษา 
    -  ตรวจสารเสพติดกลุม่เสี่ยง  
 

 
1 พ.ย. 2555 

 
 
 
 

5 พ.ย. 2555 
6 พ.ย. 2555 
7 พ.ย. 2555 
8 พ.ย. 2555 

 
ตลอดปีการศกึษา 

 
 
 
 

12 พ.ย. 2555 
 

5,000 บาท 
 
 
 
 
  

ครูณิชชิศา เศรษฐกิจงาม 
ครูประคอง ปานเจริญ 
ครูเกียรติชยั เดชวรรณ์ 
ครูปานทอง เถาว์ชาล ี
ครูสมยั นิลศกัดิ ์
ครูสมนึก นวนเกต ุ
 



กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
    -  อบรมนกัเรียนกลุม่เสี่ยง ให้ความรู้
เก่ียวกบัสารเสพติดและปัญหาวยัรุ่นโดย
เจ้าหน้าท่ีสถานีต ารวจ  
-  วนัเอดส์โลก 1 ธนัวาคม 55 
           * ประกวดเรียงความ 
           * ป้ายรณรงค์วนัเอดส์โลก 
           * บอร์ดความรู้ 
     -  อบรมนกัเรียนวยัรุ่นวยัวุน่        
     -  สปัดาห์งดสบูบหุร่ีโลก 31 พ.ค. 56 
         * ประกวดเรียงความ        
  * แผน่พบั 
      -  To Be Number One กีฬาปลอด
สารเสพติด 
       -  อบรมโทษยาเสพติดและการมียา
เสพติดในครอบครอง (วิทยากร สภอ.บาง
เสาธง) 
     
ขัน้ติดตามและประเมินผล 

- แบบสอบถาม 
- สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
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ตลอดปีการศกึษา 
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มีนาคม 2556 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ครูประคอง ปานเจริญ 
และครูพลานามยั 

 
8. ทรัพยากร 
    8.1 งบประมาณ 15,000 บาท  ( หนึ่งหมื่นห้าพนับาทถ้วน ) 
    8.2 ห้องปฏิบัติการ / วัสดุอ่ืนๆ ถ้ามี ห้องโสตฯ ดวีูดีทศัน์วยัรุ่นวยัวุน่ 

 
 
 
 
 



9. การประเมินผล 
 

ตัวชีว้ัด เป้าหมาย วธีิประเมินผล เคร่ืองมือท่ีใช้ 
ผลผลิต outputs 
- เพ่ือเฝ้าระวงัป้องกนัและแก้ไข
ปัญหาสารเสพติดและปัญหาอ่ืนๆ 
ในโรงเรียน / ชมุชน 
- เพ่ือสง่เสริมความรู้โทษให้เยาวชน
ได้ตระหนกัถึงพิษภยัยาเสพติดและ
ภยัสงัคมอ่ืน 

-โรงเรียน / ชุมชน
ปลอดสารเสพติด 

-โดยการประเมิน 
-โดยการสอบถาม 
-โดยการสมัภาษณ์ 

-แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
(นกัเรียน, 
ครู,บคุลากรใน
โรงเรียน,ผู้ปกครอง
และชมุชน) 

ผลลพัธ์ Outcomes 
 - เพ่ือปลกูจิตส านึกให้แก่นกัเรียนรู้
ถึงโทษ พิษภยัของสารเสพติด ซึ่ง
เป็นปัญหาส าคญัน าไปสูปั่ญหา
อ่ืนๆ เช่น การมีเพศสมัพนัธ์ก่อนวยั
อนัควร, การตัง้ครรภ์โดยไมต่ัง้ใจ, 
การขาดคณุธรรมจริยธรรม และโรค
เอดส์ เป็นต้น 

-นกัเรียนมสุีขภาพกาย
และสุขภาพจิตดี มีจิต
ตระหนกัในการป้องกนั
ตนเองจากสารเสพติด
อนัจะน ามาซ่ึงภยั
รอบตวัมากมาย ตาม
นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการให้
นกัเรียนเก่ง ดี มีสุข 

-โดยการประเมิน 
-โดยการสอบถาม 
-โดยการสมัภาษณ์ 

-แบบประเมิน 
-แบบสอบถาม 
(นกัเรียน, 
ครู,บคุลากรใน
โรงเรียน,ผู้ปกครอง
และชมุชน) 

 
10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
          1.   นกัเรียนตระหนกัถึงโทษภยัยาเสพติด และปัญหาวยัรุ่น 
          2.   นกัเรียนสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้โทษ มีทกัษะชีวิตในการป้องกนัแก้ไขปัญหารอบๆ ตวั 
ทัง้ตอ่ตนเองและบคุคลรอบข้างในชมุชน รวมถึงการใช้ชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ 
          3.   นกัเรียนใช้เวลาวา่งให้เกิดประโยชน์จากการเข้าอบรม ใบความรู้ และร่วมกิจกรรมท่ีทาง
โรงเรียนและกลุม่เยาวชนจดัขึน้ 
 
 
 
 
 



11. ผู้เสนอโครงการ  …………………......…………      

(นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม)                              
                             หวัหน้างานกลุม่งานสารเสพตดิ                                                  
      
      ผู้พจิารณาโครงการ ......................................... 
      (นายพลเอก สวา่งแจ้ง) 

          รองผู้อ านวยการ ฝ่ายวิชาการ 
 
      ผู้อนุมัติโครงการ ………………………..…...…. 
                                   (นางสาวนงลกัษณ์  เรือนทอง) 
   ผู้อ านวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมทุรปราการ 


