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ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการจัดทําโครงการยอย ป ๒๕๕๙
๑. ระยะเวลาของโครงการยอย : มกราคม - กันยายน ๒๕๕๙
๒. กลุมเปาหมาย : ผูบริหาร ครู เจาหนาที่ นักเรียน นักศึกษา ผูปกครอง และชุมชน
๓. จํานวนผูเขารวม/ป :
- สถานศึกษาขนาดใหญ จํานวนผูเขารวมไมนอยกวา ๓๐๐ คน/ป
- สถานศึกษาขนาดกลาง จํานวนผูเขารวมไมนอยกวา ๒๐๐ คน/ป
- สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวนผูเขารวมไมนอยกวา ๑๐๐ คน/ป
๔. งบประมาณ ประมาณสถานศึกษาละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ พิจารณาความเหมาะสมจากจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมตาง ๆ และเนื้องาน
๕. เปาหมายเฉพาะ : ยุทธศาสตร ๑๐ ป ของ สสส. – ทุกคนมีอายุยืนยาวอยางมีสุขภาวะ
- ลดอัตราการสูบบุหรี่
- ลดอัตราการดืม่ สุรา
- ลดความชุกการติดเชื้อเอดสรายใหมในหญิงตั้งครรภ - เพิ่มอัตราการบริโภคผักและผลไม
- เพิ่มกิจกรรมทางกาย
- ลดอัตราน้ําหนักตัวเกินและโรคอวนในเด็ก
- ลดอัตราการตายจากอุบัตเิ หตุทางถนน
- เพิ่มสัดสวนคนที่มีจิตใจสุขในการดํารงชีวิต
- เพิ่มสัดสวนครอบครัวอบอุน
- เพิ่มชุมชนทองถิ่นเขมแข็ง
๖. ตัวชี้วัดที่จะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ
๑. เกิดระบบขอ มูล ระบบการพัฒนางานดานสุขภาวะ และระบบกลไกในการแกไขป ญหาในสถาบันการ
อาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร แบบมีสวนรวม ที่มีตอผูเรียน ผูบริหาร และคณะครูอาจารยในวิทยาลัย
๒. เกิ ดรู ป แบบกิ จ กรรมการลดพฤติก รรมที่ ไม พึ ง ประสงค อาทิ การใชส ารเสพติด การดื่ม เครื่ อ งดื่ม
แอลกอฮอล การตั้งครรภไมพรอ ม การทะเลาะวิวาท และเสริม สรางพฤติกรรมที่ พึงประสงคดานสุ ข
ภาวะของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา ใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
๓. คณะครู อาจารย ผูเรียน มีสวนรวมในการออกแบบกิจกรรม หลักสูตรการเรียนรูที่สามารถลดพฤติกรรมที่
ไมพึงประสงคและเสริมสรางพฤติกรรมที่พึงประสงคดานสุขภาวะของนักเรียน นักศึกษาในวิทยาลัยที่
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร ตามบริบทของแตละวิทยาลัยได
๔. ผูบริหาร ครู และ นักเรียน นักศึกษา สามารถลดพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค เชน ลดการสูบบุหรี่ ลด
จํานวนผูที่เกี่ยวของกับการใชสารเสพติด ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล ลดการใชยานพาหนะอยางไม
ปลอดภัย เปนตน และสามารถเพิ่มพฤติกรรมที่พึงประสงค เชน การเลือกบริโภคอาหารและเครื่องดื่มที่มี
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ประโยชน มี กิจ กรรมทางกายที่ เหมาะสมเพิ่ม มากขึ้น เปนตน ซึ่ ง พฤติก รรมดังกลาวสอดคล องกั บ
เปาหมายเฉพาะ ๑๐ ป ของสสส.
๗. ความตอเนื่องยั่งยืนและการขยายผล
เมื่อโครงการแลวเสร็จ ผูเรียน ผูปกครอง ครอบครัว และชุมชน เปนสุข และสามารถพัฒนาตนเอง
ตอไปไดอยางยั่งยืนในแนวทางที่ไดรับการพัฒนาจากกิจกรรมตาง ๆ ของโครงการนี้ ทั้งยังสามารถขยายผลไปยัง
ผูเรียน ผูปกครอง ครอบครัว และชุมชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอไป
๘. คํานิยามศัพท
สุขภาวะ หมายถึง สภาพหรือสภาวะของบุคคลที่มีความสมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทาง
สังคม เชื่อมโยงกันเปนองครวมอยางสมดุล ประกอบดวย ๔ มิติ ไดแก สุขภาวะทางกาย ทางจิต ทางปญญา
และทางสังคม ซึ่งแตละมิติมีความหมายดังนี้
๑) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ไดอยูทามกลางสภาพแวดลอมที่ดี ไมมี
อุบัติภัย ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล และสารเสพติด
๒) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เปนสุข สามารถปรับตัวไดเมื่อเผชิญปญหา และความเปลี่ยนแปลง
สามารถขมอารมณ ความรูสึกที่ถูกกระตุนดวยสิ่งเรา และการยั่วยุตาง ๆ
๓) สุขภาวะทางปญญา หมายถึง การรอบรู รู เท าทันสรรพสิ่ง มี สติ สามารถแยกแยะพฤติกรรมที่พึ ง
ประสงค และพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคที่สงผลกระทบตอตนเองในเชิงลบ เชน การสูบบุหรี่ การเสพ
สารเสพติด การดื่มเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล การขับ ขี่ยานพาหนะอยางไมเหมาะสม การทะเลาะวิวาท
เปนตน
๔) สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูรวมกันดวยดีทั้งในสถาบันและตางสถาบัน มีความเสมอภาคและมี
สันติภาพ
วิทยาลัยสุขภาวะ หมายถึง วิทยาลัยที่มีการดําเนินงานเพื่อสรางเสริมสุขภาวะของบุคลากรในสถาบัน ตั้ง
แตระดับผูบริหาร ครู นักเรียน/นักศึกษา เพื่อใหมีความสมบูรณทั้งทางกาย ทางจิต ทางปญญา และทางสังคม
โดยการดําเนินงานดัง กล าวเป นการดําเนินงานอยางมี ส วนร วมของบุ คลากรทั้ ง ผู บ ริ ห าร ครู และนัก เรี ย น
นักศึกษา สงผลใหเกิดระบบกลไกการปองกันและแกไขปญหาทางสุขภาวะอยางตอเนื่อง
ระบบสุขภาวะในสถาบัน หมายถึง ระบบการสรางเสริมสุขภาวะในวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่มีการดําเนินงานอยางมี
สวนรวมของบุคลากร ตั้งแตผูบริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา โดยใชฐานขอมูลเชิงพฤติกรรมของวิทยาลัยแตละ
แหงกําหนดกลไกการปองกันและแกไขปญหาสุขภาวะ
โรงเรียนคุณธรรม หมายถึง สถานศึกษาที่ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของ มี
สวนรวมในกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรมสงเสริมความดีในรูปแบบตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่ง
นําไปสูการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่พึงประสงคไดอยางยั่งยืน และนําไปขยายเครือขายได
*****
*****
*****
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