
 

 

 
คำสั่งโรงเรียนบานบางจาก 

ท่ี ๒๙ / ๒๕๖๕ 

เร่ือง แตงต้ังและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติหนาท่ีการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 
 

 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแกไขเพิ่มเติม ๒๕๔๕ , ๒๕๕๓ หมวด ๑  

บทท่ัวไป ความมุงหมายและหลักการ มาตรา ๖ ท่ีระบุไววา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยให  

เปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ

ดำรงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได อยางมีความสุข 

เพื่อใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการและภารกิจท่ีไดรับมอบหมายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อให

การดำเนินการโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย นักเรียนมีอัตราการขาดเรียน

นอยท่ีสุด อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๗ อาศัยอำนาจตามมาตรา  ๓๙ (๑) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. ๒๕๔๖  (และท่ีแก ไขเพิ่มเติม) และมาตรา ๒๗ (๑ ) แห ง

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  (และท่ีแกไขเพิ่มเติม) โรงเรียน

บานบางจาก จึงขอแตงต้ังและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหนาท่ีการ

ดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ ดังนี้       

๑. คณะกรรมการท่ีปรึกษา   คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนบานบางจาก 
 

๒. คณะกรรมการอำนวยการ   

๒.๑ นายตรี ศตสังวัตสร   ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ   

๒.๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

๒.๓ นายรุจน เลาฮะ  หัวหนางานวิชาการ        กรรมการ 

๒.๔ นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหนางานงบประมาณ       กรรมการ 

๒.๕ นางจุฬารัตน เฟองฟู  หัวหนางานการบริหารงานบุคลากร   กรรมการ 

๒.๖ นายอัมพร นันนวล  หัวหนางานบริหารท่ัวไป      กรรมการ 

๒.๗ นายธนพงศ  แจงเจริญ กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 

๒.๘ นางรัตนา  อำพันทอง นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลบางจาก         

กรรมการ 

๒.๙ นางวราภรณ  เทศดนตรี    เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงานโรงพยาบาลบางจาก 

              กรรมการ 

๒.๑๐ นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ   ครชูำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

 



มีหนาท่ี 

       ๑. รวมกันกำหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพใหครอบคลุมประเด็นสุขภาพท่ีจำเปนตอการสราง

สุขภาพ เพื่อเปนทิศทางในการพัฒนาบริหารงานในสถานศึกษาใหดำเนินไปดวยความเรียบรอย และเกิดผลดีแก

ทางราชการ 

  ๒. ใหการสนับสนุนการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพ 

 

 ๓. คณะทำงานรับผิดชอบในแตละมาตรฐานดาน/ตัวช้ีวัดโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

    ๓.๑ องคประกอบท่ี ๑ นโยบายของโรงเรียน    

           ความหมาย  นโยบายของโรงเรียน  หมายถึง  ขอความท่ีกำหนดทิศทางการดำเนินงานดานสงเสริม

สุขภาพของโรงเรียน  ซึ่งจะสงผลตอกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากรเพือ่การสงเสริมสุขภาพ             

  วัตถุประสงค  เพื่อใหโรงเรียนมีนโยบายดานการสงเสริมสุขภาพท่ีเกิดจากความเห็นชอบของบุคลากร

ท่ีเกี่ยวของท้ังในและนอกโรงเรียน และเปนเครื่องนำทางการดำเนินงานท่ีผูเกี่ยวของไดรับทราบทำใหการ

ดำเนินงานมีความเขมขนและชัดเจน มีคณะกรรมการ ดังนี้     

๑. นายตรี ศตสังวัตสร    ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ  

๒. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

๓. นายรุจน เลาฮะ  หัวหนางานวิชาการ        กรรมการ 

๔. นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหนางานงบประมาณ       กรรมการ 

๕. นางจุฬารัตน เฟองฟู   หัวหนางานการบริหารงานบุคลากร   กรรมการ 

๖. นายอัมพร นันนวล  หัวหนางานบริหารท่ัวไป      กรรมการ 

๗. นายธนพงศ  แจงเจริญ  กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 

๘. นางรัตนา  อำพันทอง  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลบางจาก         

กรรมการ 

๙. นางวราภรณ  เทศดนตรี    เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงานโรงพยาบาลบางจาก 

              กรรมการ 

๑๐.  นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ     ครูชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   

๑. กำหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน นำนโยบายสูการปฏิบัติ   

๒. จัดทำแผนงาน  โครงการสงเสริมสุขภาพ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓.๒ องคประกอบท่ี ๒ การบริหารจัดการในโรงเรียน    

ความหมาย  การบริหารจัดการในโรงเรียน  หมายถึง  การจัดองคกรและระบบบริหารงาน เพื่อใหการ

ดำเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และมีความตอเนื่อง    

วัตถุประสงค  เพื่อใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการโครงการสงเสริมสุขภาพอยางเปนระบบในดานการ

วางแผนโครงการ การจัดองคกร และการประเมินผลภายใตการเช่ือมโยงประสานงานระหวาง บุคคลตาง ๆ      

ท่ีรูบทบาทหนาท่ีชัดเจนท้ังของตนและภาคีตาง ๆ ในชุมชนโรงเรียน มีคณะกรรมการ  ดังนี ้    

๑. นายตรี ศตสังวัตสร    ผูอำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ 

๒. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน   รองประธานกรรมการ 

๓. นายรุจน เลาฮะ  หัวหนางานวิชาการ        กรรมการ 

๔. นางสุภาพ อาจนนลา  หัวหนางานงบประมาณ       กรรมการ 

๕. นางจุฬารัตน เฟองฟู   หัวหนางานการบริหารงานบุคลากร   กรรมการ 

๖. นายอัมพร นันนวล  หัวหนางานบริหารท่ัวไป      กรรมการ 

๗. นายธนพงศ  แจงเจริญ  กรรมการผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กรรมการ 

๘. นางรัตนา  อำพันทอง  นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลบางจาก         

กรรมการ 

๙. นางวราภรณ  เทศดนตรี    เจาพนักงานทันตสาธารณสุข ชำนาญงานโรงพยาบาลบางจาก 

              กรรมการ 

๑๐. นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ      ครูชำนาญการ    กรรมการและเลขานุการ 

มีหนาท่ี   

๑. กำหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน นำนโยบายสูการปฏิบัติ   

๒. จัดทำแผนงาน โครงการสงเสริมสุขภาพ   

๓. จัดองคกรรองรับแผนงาน โครงการสงเสริมสุขภาพ   

๔. นิเทศ ติดตามและประเมินผล 

 

๓.๓ องคประกอบท่ี ๓ โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน    

ความหมาย  โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน  หมายถึง  โครงการหรือกิจกรรม สงเสริม

สุขภาพท่ีดำเนินการรวมกันระหวางโรงเรียน ผูปกครอง และสมาชิกของชุมชน    

วัตถุประสงค  เพื่อใหโรงเรียนไดมีการดำเนินโครงการ  หรือกิจกรรมสงเสริมสุขภาพรวมกับภาคีตาง ๆ 

ในชุมชน  ต้ังแตเริ่มวิเคราะหสภาพและสาเหตุของปญหา รวมวางแผนในการดำเนินงานรวมดำเนินการ       

รวมตรวจสอบทบทวน  รวมแกไข  พัฒนาและปรับปรุง มีคณะกรรมการ  ดังนี ้   

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒. นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓. นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 



๖. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๙. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๐. นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๑. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑๒. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๑๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๑๔. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๑๕. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๑๖. นางสาวเพญ็นภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๑๗. นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๑๘. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๑๙. นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒๐. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒๑. นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๒๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๒๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   รวมวิเคราะหสภาพและสาเหตุของปญหา วางแผน  ดำเนินการ  ตรวจสอบ ทบทวน  

พัฒนา และปรับปรุง โครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชนเพื่อสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน 

 

๓.๔ องคประกอบท่ี ๔ การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ   

ความหมาย  การจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอื้อตอสุขภาพ  หมายถึง  การจัดการ  ควบคุม ดูแล  

ปรับปรุงภาวะตาง ๆ และส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหอยูในสภาพท่ีถูกสุขลักษณะเอื้อตอการเรียนรู สงเสริม

สุขภาพกาย  จิต และสังคมรวมถึงการปองกันโรคและอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนท้ังตอนักเรียนและบุคลากร       

ในโรงเรียน    

วัตถุประสงค  เพื่อให ส่ิงแวดลอมทางกายภาพของโรงเรียนเปนไปตามมาตรฐานสุขาภิบาล 

ส่ิงแวดลอมในโรงเรียนเพื่อกำหนดมาตรการควบคุมดูแลส่ิงแวดลอมของโรงเรียนใหเอื้อตอการเรียนรู สงเสริม 

สุขภาพกายและสุขภาพจิตของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีคณะกรรมการ  ดังนี ้      

๑. นายตรี ศตสังวัตสร    ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   

๒. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๓. นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๖. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 



๗. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๙. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๐. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๑. นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๒. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑๔. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๑๕. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๑๖. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๑๗. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๑๘. นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๑๙. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๒๐. นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒๑. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒๒. นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

 ๒๓. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๒๔. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี  จัดการ  ควบคุม  ดูแล  ปรับปรุงส่ิงแวดลอมทางกายภาพใหถูกสุขลักษณะ 

 

๓.๕ องคประกอบท่ี ๕ บริการอนามัยโรงเรียน    

ความหมาย  บริการอนามัยโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนจัดใหมีบริการสุขภาพ ข้ันพื้นฐานท่ี

จำเปนสำหรับนักเรียนทุกคน ไดแก การเฝาระวังภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพ และการรักษาพยาบาล

เบ้ืองตนในโรงเรียน    

วัตถุประสงค  เพื่อใหนักเรียนไดรับการตรวจสุขภาพ การเฝาระวังภาวะสุขภาพ การปองกันโรค และ

การรักษาพยาบาลเบ้ืองตนจากครู และเจาหนาท่ีสาธารณสุข มีคณะกรรมการ  ดังนี ้      

๑. นายวุฒิพรรณ  คณาญาติ     ครชูำนาญการ           ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

๓. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๔. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๕. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๖. นางฉวีวรรณ เดชเดชา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

มีหนาท่ี   จัดการตรวจสุขภาพนักเรียน เฝาระวังภาวะสุขภาพ และจัดบริการรักษาพยาบาลเบ้ืองตน 

 

 



๓.๖ องคประกอบท่ี ๖ สุขศึกษาในโรงเรียน    

ความหมาย  สุขศึกษาในโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนจัดกิจกรรมสุขศึกษาท้ังใน หลักสูตร

การศึกษาและผานทางกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อมุงใหนักเรียนเกิดการเรียนรู และมีการฝกปฏิบัติ ท่ีนำไปสู

การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมตอการมีสุขภาพดี    

วัตถุประสงค เพื่อใหนักเรียนมี ทักษะสุขภาพ (Health Skills) และทักษะชีวิต (Life Skills) มี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมติดตัวไปสูวัยผูใหญ มีคณะกรรมการ  ดังนี ้

๑. นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๒. นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๓. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๕. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๙. นางสาวพรพไิล ธิการ  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๐. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๑. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑๒. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๑๓. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๑๔. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๑๕. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๑๖. นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๑๗. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๑๘. นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๑๙. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒๐. นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๒๑. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๒๒. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหความรูและสรางเสริมเจตคติตามสุขบัญญัติแหงชาติ และการฝกปฏิบัติ เพื่อใหเกิด

ทักษะท่ีจำเปน ซึ่งสอดคลองกับสุขบัญญัติ และจัดกิจกรรมสุขศึกษาในโรงเรียนท่ีสรางทักษะสุขภาพ และ

ทักษะชีวิต 

 

 

 

 



๓.๗ องคประกอบท่ี ๗ โภชนาการและอาหารปลอดภัย    

ความหมาย  โภชนาการ และอาหารท่ีปลอดภัย  หมายถึง  การสงเสริมใหนักเรียน มีภาวะการ

เจริญเติบโตสมวัย โดยจัดใหมีอาหารท่ีมีคุณคาตอสุขภาพ สะอาด ปลอดภัยใหกับนักเรียนและ บุคลากรใน

โรงเรียน 

วัตถุประสงค เพื่อใหมีการเฝาระวัง ปองกันและแกไขปญหาดานโภชนาการ เชน  โรคขาดโปรตีน และ

พลังงาน โรคอวน โรคขาดสารไอโอดีน โรคโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก       

เพื่อใหนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน มีอาหารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการ และ มีความปลอดภัยในการบริโภค  

เพื่อใหมีสถานท่ีรับประทานอาหาร ปรุงอาหาร และจำหนายอาหาร ท่ีถูกสุขลักษณะ มีคณะกรรมการ  ดังนี ้      

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒. นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓. นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๖. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๙. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๐. นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๑. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑๒. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๑๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๑๔. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๑๕. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๑๖. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๑๗. นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๑๘. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๑๙. นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒๐. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒๑. นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๒๒. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๒๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหความรู เรื่องโภชนาการ  ประเมินภาวะโภชนาการนักเรียน แกปญหาดาน

โภชนาการของนักเรียน  ดำเนินการดานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนตามแบบสำรวจของกรมอนามัย และ

ควบคุมดูแลดานความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะสารปนเปอน เชน จุลินทรีย สารอันตรายท่ีผสมหรือ

ปนเปอนในอาหาร เชน บอแรกซ ยาฆาแมลง สารฟอกขาว 



๓.๘ องคประกอบท่ี ๘ การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ    

ความหมาย  การออกกำลังกาย  กีฬา และนันทนาการ  หมายถึง  การสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียน

และบุคลากรในโรงเรียนมีการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  โดยการเพิ่มโครงสรางเวลาเรียนของกลุม สาระสุข

ศึกษาและพลศึกษา  จัดสถานท่ี อุปกรณ และกิจกรรมการออกกำลังกาย  กีฬา  และนันทนาการ ตลอดจน

รณรงค ประชาสัมพันธ  พรอมท้ังเปดโอกาสใหประชาชน เขามาใชสถานท่ีและอุปกรณ หรือเขารวม กิจกรรมท่ี

โรงเรียนจัดข้ึนตามความเหมาะสม    

วัตถุประสงค  เพื่อเพิ่มโครงสรางเวลาเรียนของกลุมสาระสุขศึกษาและพลศึกษาเพื่อใหมีสถานท่ี  

อุปกรณ รวมท้ังกิจกรรมออกกำลังกาย กฬีา และนันทนาการ อยางเหมาะสม เพื่อสงเสริมใหเกิดชมรม ชุมนุม/

กลุมออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการข้ึน ในโรงเรียน และเพื่อดำเนินการใหนักเรียนทุกคนมีสมรรถภาพ

ทางกายตามเกณฑมาตรฐาน มีคณะกรรมการ ดังนี้       

๑. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ 

๒. นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  รองประธานกรรมการ 

๓. นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๖. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๙. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๐. นางสาวพรพิไล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๑. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๒. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑๓. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๑๔. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๑๕. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๑๖. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๑๗. นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๑๘. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๑๙. นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒๐. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒๑. นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

 ๒๒. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๒๓. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 



มีหนาท่ี  จัดส่ิงแวดลอมท่ีสงเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ สำหรับนักเรียน

บุคลากรในโรงเรียน และการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยใชกิจกรรมการออกกำลังกาย 

กีฬา  และนันทนาการเปนตัวนำ  ตลอดจนพัฒนาสมรรถภาพรางกาย 

 

๓.๙ องคประกอบท่ี ๙ การใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม    

ความหมาย  การใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม หมายถึง ระบบบริการใหคำปรึกษา แนะแนว 

และชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และภาวะเส่ียง รวมท้ังพฤติกรรมเส่ียงของ นักเรียน    

วัตถุประสงค  เพื่อใหนักเรียนท่ีมีปญหาไดรับการชวยเหลือจากระบบบริการของโรงเรียน โดยความ

รวมมือของครู  เจาหนาท่ีสาธารณสุขและผูเกี่ยวของในชุมชน มีคณะกรรมการ  ดังนี ้      

๑. นายตรี ศตสังวัตสร    ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   

๒. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๓. นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๖. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการ 

๗. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๙. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๐. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

 ๑๑. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๒. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๓. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑๔. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๑๕. นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๑๖. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๑๗. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๑๘. นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๑๙. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๒๐. นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒๑. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒๒. นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

 ๒๓. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการและเลขานุการ 

๒๔. นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   ใหคำปรึกษา แนะแนว และชวยเหลือนักเรียนท่ีมีปญหาสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ

ภาวะ เส่ียง รวมท้ังพฤติกรรมเส่ียงของนักเรียน 



๓.๑๐ องคประกอบท่ี ๑๐ การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน    

ความหมาย  การสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน หมายถึง การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อกระตุน 

สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม สงผลดีตอสุขภาพของตนเองและเปนแบบอยาง 

ท่ีดีแกนักเรียนในโรงเรียน    

วัตถุประสงค  เพื่อใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีการประเมินสุขภาพ  ปรับเปล่ียน พฤติกรรมท่ีเส่ียง

ตอสุขภาพ และมีสวนรวมในการดำเนินงานสงเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน มีคณะกรรมการ  ดังนี ้      

๑. นายตรี ศตสังวัตสร    ผูอำนวยการโรงเรียน  ประธานกรรมการ   

๒. นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียน  รองประธานกรรมการ 

๓. นายรุจน  เลาฮะ  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๔. นางจุฬารัตน เฟองฟู  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๕. นางสุภาพ อาจนนลา  ครูชำนาญการพิเศษ  กรรมการ 

๖. นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๗. นายอัมพร นันนวล  ครู คศ.๑   กรรมการ 

๘. นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑   กรรมการ 

๙. นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๐. นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๑. นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑   กรรมการ 

๑๒. นางสาวอัยย  แกวอาชา ครู คศ.๑   กรรมการ 

  ๑๓. นายฐานันดร โชติผล  ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๑๔. นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑       กรรมการ 

  ๑๕. นางสาวพริาวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑       กรรมการ 

๑๖. นางสาวปาจารีย  เศษโถ ครผููชวย    กรรมการ 

๑๗. นางสาวเพ็ญนภา สุพรรณ ครูธุรการ       กรรมการ 

 ๑๘. นางสาวจริยา จันทรแดง ครูอัตราจาง      กรรมการ   

๑๙. นางเตือนใจ สุระภา  พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม     กรรมการ 

๒๐. นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  กรรมการ 

๒๑. นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม กรรมการ 

๒๒. นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล     กรรมการ 

๒๓. นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ   กรรมการและเลขานุการ 

๒๔. นางสาวขวัญใจ ทายทอง ครู คศ.๑   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี   การจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อกระตุน สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรม

สุขภาพ    ท่ีเหมาะสม สงผลดีตอสุขภาพของตนเองและเปนแบบอยางท่ีดีแกนักเรียนในโรงเรียน 

 

 



ท้ังนี้ใหคณะกรรมการท่ีไดรับมอบหมาย ปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบโดยเครงครัด ดวยความรับผิดชอบ 

อยางมีประสิทธิภาพแลพประสิทธิผล บังเกิดผลดีตอทางราชการ ตามวัตถุประสงคทุกประการ หากมีปญหา 

อุปสรรค  ใหประสานงานกับฝายท่ีเกี่ยวของ พรอมท้ังใหลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบานบางจาก ตามเอกสารแนบทายคำส่ังนี้ 

 

ท้ังนี้ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป  

 

                                            ส่ัง ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕   

 

              ลงช่ือ 

                     (นายตรี ศตสังวัตสร) 

                                           ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบลงลายมือช่ือรับทราบการปฏิบัติงานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง แตงต้ังและมอบหมายงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปฏิบัติหนาท่ีการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๕ 

อางถึง หนังสือคำสั่งโรงเรียนบานบางจาก ท่ี ๒๙ / ๒๕๖๕ สั่ง ณ วันท่ี ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

ลำดับท่ี ช่ือ – นามสกุล ตำแหนง ลายเซ็น 

๑ นายตร ี ศตสังวัตสร ผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๒ นางสาววิไลลักษณ ภูกรุด รองผูอำนวยการโรงเรียนบานบางจาก  

๓ นายรุจน เลาฮะ ครูชำนาญการพิเศษ  

๔ นางจุฬารัตน เฟองฟ ู ครูชำนาญการพิเศษ  

๕ นางสุภาพ อาจนนลา ครูชำนาญการพิเศษ  

๖ นายวุฒิพรรณ คณาญาติ ครูชำนาญการ  

๗ นางสาวประภาพร จำเริญ ครู คศ.๑  

๘ นายอัมพร นันนวล ครู คศ.๑  

๙ นางพวงพยอม รุจิโภชน ครู คศ.๑  

๑๐ นางสาวศศิธร จันทรชนะ ครู คศ.๑  

๑๑ นางสาวณหทัย ปอมชูแกว ครู คศ.๑  

๑๒ นางสาวพรพไิล ธิการ ครู คศ.๑  

๑๓ นางสาวอัยย แกวอาชา ครู คศ.๑  

๑๔ นายฐานันดร โชติผล ครู คศ.๑  

๑๕ นางสาวขวัญใจ  ทายทอง ครู คศ.๑  

๑๖ นางสาวนิดติญา บุญพา ครู คศ.๑  

๑๗ นางสาวพิราวรรณ สมมิตร ครู คศ.๑  

๑๘ นางสาวปาจารีย เศษโถ ครูผูชวย  

๑๙ นางสาวเพญ็นภา  สุพรรณ ครูธุรการ  

๒๐ นางสาวจรยิา จันทรแดง ครูอัตราจาง   

๒๑ นางเตือนใจ สุระภา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๒ นางฉวีวรรณ เดชเดชา พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๓ นางสาววราพัณณ จิระอรุณพัฒน พี่เล้ียงเด็กพิการเรียนรวม  

๒๔ นางจันทรกร วรทรัพย พี่เล้ียงเด็กอนุบาล  

 


