1. โครงการ

To Be Number One เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมความเข้ มแข็ง
ของโรงเรียนและชุมชน

2. สอดคล้ อง
2.1 กลยุทธ์ โรงเรียน ข้ อที่ 4 การส่งเสริมความร่วมมือสร้ างเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษา
2.2 มาตรฐานประกันคุณภาพภายในข้ อที่ 9, 11, 13 , 15
2.3 ตัวบ่ งชีภ้ ายนอก
3. หลักการและเหตุผล
เพื่อสนับสนุนนโยบายของกรทรวงศึกษาธิการที่สอดคล้ องกับนโยบายของโรงเรียนที่มงุ่ มัน่ จะ
พัฒนาผู้เรียนโดยใช้ คณ
ุ ธรรมเป็ นพื ้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความร่วมมือของสถาบัน
ครอบครัว ชุมชน สถาบันศาสนา มาขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการดาเนินชีวิตของตนให้
อยู่บนพื ้นฐานของความพอเพียงตามที่รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งด่วน ให้ โรงเรียน
ดาเนินการณรงค์ตอ่ ต้ าน แก้ ไขปั ญหายาเสพติด ซึ่งเป็ นมหันตภัยร้ ายและเป็ นบ่อนทาลายสังคม และ
เยาวชนของชาติ โรงเรียนตระหนักและเห็นความสาคัญของปั ญหายาเสพติดซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญที่สง่ ผล
กระทบต่อผู้เรียนเป็ นอย่างยิ่ง โรงเรียนจึงต้ องเฝ้าระวังเป็ นพิเศษ เพื่อให้ มีระบบป้องกัน แก้ ไขและเฝ้าระวัง
ปั ญหายาเสพติดในสถานศึกษาอย่างยัง่ ยืน ด้ วยนโยบายสร้ างเครือข่ายเป็ นหลัก สร้ างความรักเป็ นรัว้
เพื่อเฝ้าระวังนักเรียนทุกกลุม่ มิให้ เข้ าไปเกี่ยวข้ องทังในฐานะผู
้
้ เสพ ผู้บาบัด ผู้จาหน่ายและผู้ค้า โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ และเริ่มปฏิบตั ิการรณรงค์เพื่อการนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่องจริงจัง และร่วมมือกัน
ทุกฝ่ าย
เพื่อเป็ นการสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนได้ มีการส่งนักเรียนแกนนาเครือข่าย
เข้ ารับการอบรมความรู้ด้านโทษและพิษภัยของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และได้ มีการขยายผลกับนักเรียน
ในโรงเรียนเสมอ ตังแต่
้ ปีการศึกษา 2551 เพื่อให้ การดาเนินงานการรณรงค์แก้ ไขปั ญหาเสพติดมี
ประสิทธิภาพและเกิดผลดีตอ่ เยาวชนและชุมชน จึงได้ จดั กิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องและติดตามผล เพื่อ
พัฒนาเยาวชนต่อไป
4. วัตถุประสงค์
1.ผลลัพธ์ (outcomes)
- เพื่อปลูกจิตสานึกให้ แก่นกั เรียนรู้ถึงโทษ พิษภัยของสารเสพติด ซึ่งเป็ นปั ญหาสาคัญนาไปสูป่ ั ญหา
อื่นๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, การตังครรภ์
้
โดยไม่ตงใจ,
ั ้ การขาดคุณธรรมจริยธรรม และ
โรคเอดส์ เป็ นต้ น
2.ผลผลิต (outputs)
- เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ ไขปั ญหาสารเสพติดและปั ญหาอื่นๆ ในโรงเรียน / ชุมชน
- เพื่อส่งเสริมความรู้โทษให้ เยาวชนได้ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและภัยสังคมอื่นที่ตามมา

5. เป้าหมาย
5.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
- นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการทุกคน ตังแต่
้ ชนมั
ั ้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 1-6 จานวน 2,600 คน
2.เป้าหมายเชิงคุณภาพ
- นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี ) สมุทรปราการ มีความรู้เรื่อง สารเสพติดตระหนักถึง
โทษพิษภัยยาเสพติด และปั ญหาอื่น เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร, การตังครรภ์
้
โดยไม่ตงใจ,
ั ้ การ
ขาดคุณธรรมจริยธรรม และโรคเอดส์ เป็ นต้ น
6. กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการทุกคน
7. กิจกรรมการปฏิบัติ
กิจกรรม
ขัน้ เตรียมการ
- ประชุมคณะกรรมการศึกษาสภาพ
ปั จจุบนั กับปั ญหา
- วางแผนจัดทาโครงการ
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมตั ิ
ขัน้ ดาเนินการ
-แต่งตังคณะกรรมการการด
้
าเนินงาน
-ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน
-ดาเนินการตามกิจกรรมที่กาหนด
- สร้ างเครือข่าย บ.ด.ส. To Be
Number One
- To Be Number One โรงเรียนเชิง
นิเวศ
- แผ่นพับ และใบความรู้(ประจาเดือน)
- บอร์ดความรู้เรื่องสารเสพติดและ
เอดส์ (ประจาเดือน)
- ตรวจคัดกรองนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา
- ตรวจสารเสพติดกลุม่ เสี่ยง

ระยะเวลา
1 พ.ย. 2555

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

12 พ.ย. 2555

งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
5,000 บาท ครูณิชชิศา เศรษฐกิจงาม
ครูประคอง ปานเจริญ
ครูเกียรติชยั เดชวรรณ์
ครูปานทอง เถาว์ชาลี
ครูสมัย นิลศักดิ์
ครูสมนึก นวนเกตุ

กิจกรรม
- อบรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยง ให้ ความรู้
เกี่ยวกับสารเสพติดและปั ญหาวัยรุ่นโดย
เจ้ าหน้ าที่สถานีตารวจ
- วันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 55
* ประกวดเรียงความ
* ป้ายรณรงค์วนั เอดส์โลก
* บอร์ดความรู้
- อบรมนักเรียนวัยรุ่นวัยวุน่
- สัปดาห์งดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 56
* ประกวดเรียงความ
* แผ่นพับ
- To Be Number One กีฬาปลอด
สารเสพติด
- อบรมโทษยาเสพติดและการมียา
เสพติดในครอบครอง (วิทยากร สภอ.บาง
เสาธง)
ขัน้ ติดตามและประเมินผล
- แบบสอบถาม
- สังเกตพฤติกรรมนักเรียน

ระยะเวลา
25 พ.ย. 2555

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

21 พ.ย. 2555

ธ.ค.-ก.พ. 2555
28 พ.ค. 56

ตลอดปี การศึกษา
พ.ย.-ธ.ค. 2555

มีนาคม 2556

8. ทรัพยากร
8.1 งบประมาณ 15,000 บาท ( หนึ่งหมื่นห้ าพันบาทถ้ วน )
8.2 ห้ องปฏิบัติการ / วัสดุอ่ นื ๆ ถ้ ามี ห้ องโสตฯ ดูวีดีทศั น์วยั รุ่นวัยวุน่

ครูประคอง ปานเจริญ
และครูพลานามัย

9. การประเมินผล
ตัวชีว้ ัด
เป้าหมาย
ผลผลิต outputs
-โรงเรี ยน / ชุมชน
- เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและแก้ ไข
ปลอดสารเสพติด
ปั ญหาสารเสพติดและปั ญหาอื่นๆ
ในโรงเรียน / ชุมชน
- เพื่อส่งเสริมความรู้โทษให้ เยาวชน
ได้ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดและ
ภัยสังคมอื่น
ผลลัพธ์ Outcomes
- เพื่อปลูกจิตสานึกให้ แก่นกั เรียนรู้
ถึงโทษ พิษภัยของสารเสพติด ซึ่ง
เป็ นปั ญหาสาคัญนาไปสูป่ ั ญหา
อื่นๆ เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัย
อันควร, การตังครรภ์
้
โดยไม่ตงใจ,
ั้
การขาดคุณธรรมจริยธรรม และโรค
เอดส์ เป็ นต้ น

วิธีประเมินผล
-โดยการประเมิน
-โดยการสอบถาม
-โดยการสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้
-แบบประเมิน
-แบบสอบถาม
(นักเรียน,
ครู,บุคลากรใน
โรงเรียน,ผู้ปกครอง
และชุมชน)

-นักเรี ยนมีสุขภาพกาย -โดยการประเมิน
และสุขภาพจิตดี มีจิต -โดยการสอบถาม
ตระหนักในการป้ องกัน -โดยการสัมภาษณ์
ตนเองจากสารเสพติด
อันจะนามาซึ่งภัย
รอบตัวมากมาย ตาม
นโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการให้
นักเรี ยนเก่ง ดี มีสุข

-แบบประเมิน
-แบบสอบถาม
(นักเรียน,
ครู,บุคลากรใน
โรงเรียน,ผู้ปกครอง
และชุมชน)

10. ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. นักเรียนตระหนักถึงโทษภัยยาเสพติด และปั ญหาวัยรุ่น
2. นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดให้ โทษ มีทกั ษะชีวิตในการป้องกันแก้ ไขปั ญหารอบๆ ตัว
ทังต่
้ อตนเองและบุคคลรอบข้ างในชุมชน รวมถึงการใช้ ชีวิตในสังคมได้ อย่างมีความสุข
3. นักเรียนใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์จากการเข้ าอบรม ใบความรู้ และร่วมกิจกรรมที่ทาง
โรงเรียนและกลุม่ เยาวชนจัดขึ ้น

11. ผู้เสนอโครงการ …………………......…………
(นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม)
หัวหน้ างานกลุม่ งานสารเสพติด
ผู้พจิ ารณาโครงการ .........................................
(นายพลเอก สว่างแจ้ ง)
รองผู้อานวยการ ฝ่ ายวิชาการ
ผู้อนุมัติโครงการ ………………………..…...….
(นางสาวนงลักษณ์ เรือนทอง)
ผู้อานวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ

