
1. ช่ือโครงการ: ประกวดทูบีนัมเบอรวันไอดอล และสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน 
ผูประสานงาน ชื่อ-นามสกุล :  นางสาวเนตรนภา  สุนา และ นายบุคลากร  เกิดสุวรรณ 
ตําแหนง : ครูสอนวิชาภาษาไทย 
โทรศัพทมือถือ : 097-2342053                      
 

2. ความสัมพันธสอดคลองของโครงการ 
1) ดานความพอประมาณ 

1.1 ใชทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณท่ีมีอยูในการดําเนินโครงการ 
     1.2 ใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินโครงการ 

 

2) ดานการมีเหตุผล 
2.1 สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาไดตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด 
2.2 สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษากลาแสดงออก 
2.3 สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

    

3) ดานการมีภูมิคุนกันท่ีดี 
3.1 มีการวางแผนการดําเนินโครงการ 
3.2 มีการประชุมเพ่ือมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบ 
3.3 มีการประเมินผลโครงการเพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงานในครั้งตอไป 
 

4) เง่ือนไขความรู 
4.1 นักเรียนนักศึกษาไดรับความรูเก่ียวกับโทษภัยยาเสพติด  
4.2 นักเรียนนักศึกษาไดแสดงออกถึงความสามารถ 

5) เง่ือนไขคุณธรรม 
นักเรียนนักศึกษาตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด และใหความรวมมือในการรวมกิจกรรม 
 

6) สังคม 
ครูและผูเรียนไดมีโอกาสเขารวมกิจกรรม และรวมรณรงคตอตานยาเสพติด 

7) เศรษฐกิจ 
ระดมทรัพยากรท่ีมีอยูเพ่ือเปนการลดรายจาย 
 

8) ส่ิงแวดลอม 
ดําเนินโครงการโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของโอกาส เวลา และสถานท่ี 
 

9) วัฒนธรรม 
สงเสริมใหครู และนักเรียนนักศึกษาเห็นคุณคาของวัฒนธรรมในหองเรียน และองคกร 

 

3. หลักการและเหตุผล: 
เนื่องดวยตั้งแตป 2559 เปนตนมาโครงการ To be number one นี้ดวย ในทูลกระหมอมหญิง

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ไดดําเนินโครงการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเด็ก ๆ และ
เยาวชนใหหางไกลยาเสพติด และหันมาใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ซ่ึงกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
การดําเนินโครงการมีหลากหลายกิจกรรม อาทิเชน การประกวดเยาวชนเกงและดี To be number one Idol 



และ To be number one Dancercise ซ่ึงวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี เปนหนึ่งในสมาชิกของโครงการ 
To be number one ไดตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการแกไขปญหายาเสพตืด 

ท้ังนี้ วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี ไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการ To be 
number one และประกวดเยาวชนเกงและดี To be number one Idol มาโดยตลอด ทางงาน To be 
number one จึงไดจัดทําโครงการประกวดทูบีนัมเบอรวันไอดล และสนับสนุนกิจกรรมทูบีนัมเบอรวัน 
เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษาไดตระหนักถึงโทษของยาเสพติด เพ่ือรวมรณรงคและปองกันปญหายาเสพติด 
เพ่ือใหนักเรียนนักศึกษามีความกลาแสดงออก และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 

4. วัตถุประสงค: 
1. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ไดตระหนักถึงโทษของยาเสพติด 
2. เพ่ือรวมรณรงคและปองกันปญหายาเสพติด 
3. เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา มีความกลาแสดงออก และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 

5. ผลผลิตของโครงการ (Output): 
5.1 นักเรียนนักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
5.2 ครู อาจารยเขารวมกิจกรรม 
 

6. ผลลัพธของโครงการ (Outcome): 
นักเรียน นักศึกษา มีไดตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด รวมรณรงคและปองกันปญหายาเสพ

ติด มีความกลาแสดงออก และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 

7. กลุมเปาหมาย: 
เชิงปริมาณ  : นักเรียน นักศึกษาระดับชั้น ปวช. และ ปวส. 
เชิงคุณภาพ  :    นักเรียน นักศึกษา มีไดตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด รวมรณรงคและ

ปองกันปญหายาเสพติด มีความกลาแสดงออก และใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
 

8. พ้ืนท่ีดําเนินการ:   วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี / สถานท่ีแขงขัน To be number one Idol 
 

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ: 
1. นักเรียน นักศึกษา ท่ีไดเรียนรูถึงโทษภัยยาเสพติด 
2. นักเรียน นักศึกษา รวมรณรงคและปองกันปญหายาเสพติด 
3. นักเรียน นักศึกษา มีความกลาแสดงออกและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 
 

10. ตัวช้ีวัดเปาหมายโครงการ: 
ตัวช้ีวัด หนวยนับ 

เชิงปริมาณ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส. ครู อาจารยเขา
รวมกิจกรรม 

 

เชิงคุณภาพ นักเรียน นักศึกษา มีไดตระหนักถึงโทษภัยของยาเสพติด รวม
รณรงคและปองกันปญหายาเสพติด มีความกลาแสดงออก และ
ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  

 

เชิงเวลา ตุลาคม 2563  – กันยายน 2564  
เชิงคาใชจาย คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  10,000 บาท 



 
11. ข้ันตอน/วิธีดําเนินการ และหมวดเงินท่ีใช: 

ขั้นตอน/วิธีดาํเนินการ 

ดําเนินการใน ไตรมาส 
() 

เปาหมาย 
(เชน ใคร 

จํานวนครั้ง 
เรื่อง ฯลฯ) 

พ้ืนที่
ดําเนินการ 
ระบุ ตาํบล/

อําเภอ 

หมวดเงิน (ระบุจํานวนเงิน : บาท) 

1 2 3 4 
งบ

ดําเนินงาน 
งบลงทุน 

งบรายจาย
อ่ืน 

งบเงิน
อุดหนุน 

1. ประชุมครูเพื่อดําเนินการ
โครงการกําหนดวันเวลาและ
สถานที่ 

    นั ก เ รี ย น 
นั ก ศึ ก ษ า 
ระดับชั้น ปวช. 
และ ปวส. ครู 
อ า จ า รย เ ข า
รวมกิจกรรม 

วิทยาลัยเทคนิค 
อุทัยธาน ี/ 

สถานที่แขงขัน  
To be 
number one 
Idol 

  

- - - 10,000.00 
2. เสนออนุมัติโครงการ     

3. ประชาสัมพันธโครงการ     
4. จัดปายนิเทศโครงการ     
5. ดําเนินการตามกจิกรรมของ
โครงการ 

    

6. สรุปผลการดําเนินโครงการ           
รวมเงิน - - - 10,000.00 

งบประมาณรวมทั้งโครงการ - - - 10,000.00 

 
 
 
 
 
 
 

 


