
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ   
ท่ี ……/2562   วันที่  23  กันยายน   2562        
เร่ือง  ขอรายงานผลการด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและนักเรียนไทยสุขภาพดี 
        ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
ตามค าส่ังของโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้มอบหมายให้ข้าพเจ้ารับผิดชอบ โครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและนักเรียนไทยสุขภาพดี โดยได้ด าเนินการระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2561  ถึง 30 
กันยายน 2562  ข้าพเจ้าได้ด าเนินการปฏิบัติตามแผนงานโครงการดังกล่าว ประจ าปีงบประมาณ 2562 แล้ว 
จึงขอรายงานการปฏิบัติกิจกรรม พอสรุปได้ดังเอกสารที่แนบมา 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 

                                                          ลงช่ือ      ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                             ( นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบสรุปรายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ 
ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

 
1. ผู้รายงาน นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี  ตามค าส่ังท่ี 127/2561 ลงวันท่ี 20 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2561 
2. ชื่อโครงการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นและนักเรียนไทยสุขภาพดี 
3. ชื่อกิจกรรม - 
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.  ผลผลิต 
2.1.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง 

ตามเกณฑ์มาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน 
2.1.2 เพื่อให้นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์  
2.1.3 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภค และตระหนักในเรื่อง 

อาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
2.1.4 เพื่อให้นักเรียนมีสุขนิสัยและสุขปฏิบัติในการดูแลด้านทันตสุขภาพ 
2.1.5 เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม  

หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 
2.  ผลลัพธ์ 

2.2.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง  ตามเกณฑ์ 
มาตรฐาน  และนโยบายของโรงเรียน 

2.2.2 นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
 
2.2.3 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  มีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภคและตระหนักในเรื่องอาหาร 

ปลอดภัยในโรงเรียน 
2.2.4 นักเรียนมีสุขนิสัยและสุขปฏิบัติในการดูแลด้านทันตสุขภาพ 
2.2.5 นักเรียนปฏิบัติตนถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม  หลีกเล่ียง 

สถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 
5. เป้าหมายโครงการ 

ด้านปริมาณ  
3.1.1  นักเรียนร้อยละ  80  มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิตตาม 

เกณฑ์มาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน 
3.1.2  นักเรียนร้อยละ  80  มีน้ าหนัก  ส่วนสูงและมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์   
3.1.3  นักเรียนร้อยละ  80  มีความรู้ความเข้าใจ  มีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภค และตระหนัก 

ในเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
3.1.4  นักเรียนร้อยละ  80  มีสุขนิสัยและสุขปฏิบัติในการดูแลด้านทันตสุขภาพ 
3.1.5 นักเรียนร้อยละ  80  ปฏิบัติตนถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม  

หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้   
ด้านคุณภาพ  

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  มีสุขนิสัย  สุขปฏิบัติ  ในการดูแลสุขภาพ 
กายทันตสุขภาพและสุขภาพจิตตามเกณฑ์มาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน  นักเรียนมีน้ าหนัก  ส่วนสูงและ
มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน  มีความรู้ความเข้าใจมีทัศนคติท่ีดีต่อการ



บริโภคและตระหนักในเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน  สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม  หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศได้รับการพัฒนาและเป็นผู้มีสุขภาพกายและ 

สุขภาพจิตท่ีดี  มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพออกก าลังกายสม่ าเสมอ  มี สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
มาตรฐานและนโยบายของโรงเรียน  มีความรู้ความเข้าใจ  มีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภคและตระหนักในเรื่อง
อาหารปลอดภัยในโรงเรียน  สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 
7. วันที่รายงาน 23 กันยายน 2562 
8. ระยะเวลาด าเนินงาน ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 
9. การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

9.1 ด้านประสิทธิภาพ 
9.1.1 การด าเนินงานด้านเวลา 

                ตามเวลาท่ีก าหนด             เร็วกว่าก าหนด         ช้ากว่าก าหนด 
       9.1.2 บุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงาน 
                        เพียงพอ                         ไม่เพียงพอ      
                   9.1.3 วัสดุอุปกรณ์และเคร่ืองอ านวยความสะดวก 
                        เพียงพอ                         ไม่เพียงพอ      
                  9.1.4 งบประมาณของโครงการ 
งบประมาณจ านวน   2,748,000  บาท       
 ใช้งบประมาณไป             -       บาท 
 คงเหลือ                2,748,000  บาท 

                    สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
                       มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)              ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 

9.2 ด้านประสิทธิผล 
9.2.1 ประเมินตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรมนี้ 

                      บรรลุวัตถุประสงค์                 ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
        9.2.2 ประเมินผลการจัดกิจกรรมตามเป้าหมาย  

            สูงกว่าเป้าหมาย                    เท่ากับเป้าหมาย             ต่ ากว่าเป้าหมาย 
ได้ร้อยละ 100 

9.3 วิธีการด าเนินการ 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ข้ันเตรียมการ  
- เสนอโครงการ/กิจกรรม 
- จัดสรรงบประมาณ  
- ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน  
- มอบหมายการปฏิบัติงาน  

 

ตุลาคม 
2561 

- 

พฤศจิกายน 
2561 

 
- 

  
ผู้บริหารโรงเรียน 

นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 



กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
1. ขั้นด าเนินการกิจกรรมในโครงการ 
   2.1 กิจกรรมอาหารกลางวันและภาวะโภชนาการ 
- จัดอาหารที่มีคุณภาพให้นักเรียนรับประทานทุกวัน 
- บริการด้านอาหารเสริมนม 
- ส่งเสริมสุขนิสัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร 
- ส ารวจภาวะโภชนาการ ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง  
และจัดท ารายงานทุก 3 เดือน   
  2.2 กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) 
- .ให้ความรู้แกนน านักเรียนและนักเรียนในโรงเรียน 
- ตรวจสอบด้านการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
- กิจกรรมรณรงค์อาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค   
  2.3 กิจกรรมทันตสุขภาพ 
- นักเรียนแปรงฟัน ตอนเช้า กลางวันและก่อนนอน  
- รายงานทันตสุขภาพ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  2.4 กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
- การดูแลสุขภาพ สุขนิสัยและออกก าลังกายสม่ าเสมอ  
ทุกวันอย่างน้อยวนัละ 30 นาที เช่น ออกก าลังกายตอน
เช้าหน้าเสาธง  
- ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
   2.5 กิจกรรมอนามัยโรงเรียน 
- การดูแลสุขภาพกาย  สุขภาพจิต สุขอนามัย   
และสุขนิสัย ปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติ 10 ประการ  
- จัดซื้อยาสามัญประจ าห้องพยาบาล 
- ตรวจสุขภาพนักเรียน และบุคลากรครู 
- จัดประชาสัมพันธ์/รณรงค์การเผยแพร่เกี่ยวกับ 
การดูแลสุขภาพ ปฏิบัติตนตามนโยบายของโรงเรียน  

 
ตลอดปี

การศึกษา 
 

2,748,000 
2,000 

 
 
 
 
 

1,000 
 

 
 

1,000 
 
 
 
 
 
 
 

2,000 

 
นายปองคุณ  พวงปัญญา 
นางสาวสิริกาญจนาภา  คง
นานดี 
 
 
 
นายชัยวัฒน์ แสงทอง/ 
นางสาวภัทรฐิณีพร พงษ์วิ
สุวรรณ ์ 
 
นายพงศกร  แว่นแก้ว 
นางสาวพรทิพย์ เนียมหอม 
 
นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 
นางโสภา   ค านา 
 
 
 
นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 

 
 
 
 

กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
3. ข้ันประเมินผล  
- ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน  
- ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน  
- รายงานผลการด าเนินงาน  

 

 
กันยายน 
2562 

 
- 

 
นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 

4. ข้ันปรับปรุงแก้ไข 
- รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้อง 
เป็นแนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

 
กันยายน 
2562 

 
- 

 
นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 

 



 
 
 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโดยรวม ประสิทธิภาพของการจัดกิจกรรมนี้ 
                       มีประสิทธิภาพ (ผ่าน)                     ไม่มีประสิทธิภาพ (ไม่ผ่าน) 
10. การประเมินตามหลัก “ Balanced scorecard” BSC ผลที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมนี้ 

10.1  ด้านผู้รับบริการ 
1. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตตนเอง ตามเกณฑ์ 

มาตรฐาน  และนโยบายของโรงเรียน 
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียน มีน้ าหนัก ส่วนสูง และมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ 
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อการบริโภค และตระหนักใน 

เรื่องอาหารปลอดภัยในโรงเรียน 
  4. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีสุขนิสัย และสุขปฏิบัติในการดูแลด้านทันตสุขภาพ 
  5. ร้อยละ 80 ของนักเรียนปฏิบัติตนถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีของตนเองได้อย่างเหมาะสม 
หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ได้ 
  6. ร้อยละ 80 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจกับการด าเนินโครงการ และกิจกรรม 

10.2  ด้านกระบวนการภายใน 
                     10.2.1 การวางแผนโครงการ 
                                   มี                           ไม่มี 

         10.2.2 การมอบหมายงาน 
                                  มีค าส่ัง แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแก 
ประชาชนูทิศประจ าปีงบประมาณ  2562  ตามค าส่ังเลขท่ี 127/2561 ลงวันท่ี 20 พ.ย. พ.ศ. 2561            

   ไม่มีค าส่ัง 
       อื่นๆ 

 10.2.3  กิจกรรมด าเนินงานตามโครงการ 



   ครบทุกกิจกรรม           ไม่ครบทุกกิจกรรม 
10.2.4 การนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรม 

                  มี                             ไม่มี 
10.2.5 การรายงานผลอย่างต่อเนื่องทุกกิจกรรม 

   มี                              ไม่มี 
10.2.6 การน าผลการประเมินโครงการไปใช้ 

                                   มี                             ไม่มี 
10.2.7 ด้านงบประมาณ งบประมาณของโครงการนี้ ได้รับงบประมาณ 

    เงินอุดหนุน                เงินรายได้สถานศึกษา 
11. ด้านการเรียนรู้สู่การพัฒนา 

11.1 การเรียนรู้จากการด าเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพและนักเรียนไทยสุขภาพดี 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ มีสุขนิสัย สุขปฏิบัติ ในการดูแลสุขภาพกาย  

ทันตสุขภาพและสุขภาพจิต ตามเกณฑ์มาตรฐาน และนโยบายของโรงเรียน นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูง  และมี
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน และนโยบายของโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติท่ีดีต่อการ
บริโภค และตระหนักในเรื่องอาหารปลอดภัยในโรงงเรียน สามารถปฏิบัติตนถูกต้องตามบทบาทหน้าท่ีของ
ตนเองได้อย่างเหมาะสมหลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ และด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

11.2 การพัฒนาการด าเนินโครงการ 
-  มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างครู และผู้ปกครองของนักเรียน 
-  ปรึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ 

12. ปัญหา/อุปสรรค 
-  นักเรียนรักษาสุขภาพไม่ถูกวิธ ี

13. ข้อเสนอแนะ 
-  ครูประจ าช้ันคอยดูแลและให้ค าปรึกษาในการรักษาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตของนักเรียน                                                         
 

ลงช่ือ........................................................ผู้รายงาน 
                                     ( นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี ) 
                                  วันท่ี ………………………….. 
 
 

ความคิดเห็นหัวหน้างานบริหารทั่วไป 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

        ลงช่ือ........................................................  
                                           ( นายนิเวศน์  ตัณฑ์สมบูรณ์ ) 
                                                        หัวหน้างานบริหารท่ัวไป 
 
ความคิดเห็นหัวหน้างานบริหารงานและสารสนเทศ 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                                             ลงช่ือ........................................................  
                                             ( นางสาวนิภา   มหาโชติ ) 
                                            หัวหน้างานบริหารงานแผนและสารสนเทศ 
ความเห็นของผู้บริหาร 
……………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

                                            ลงช่ือ........................................................  
                          ( นายบรรจง  ปิ่นปฐม ) 
                                                         ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 
ปีงบประมาณ 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 

 



ปฏิทินการปฏบิัตงิานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

เดือนพฤศจิกายน  
 

วันที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ/เวลา 

 แต่งคณะกรรมการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
และนักเรียนไทยสุขภาพดี และผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ 

ผู้อ านวยการ/ 
รอง.ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ประชุมคณะกรรมการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
และนักเรียนไทยสุขภาพดี และผู้รับผิดชอบกิจกรรมตามโครงการ 

ผู้อ านวยการ/ 
รอง.ฝ่ายบริหารทั่วไป 

 ก าหนดนโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและนักเรียนไทยสุขภาพดี ผู้อ านวยการ/ 
รอง.ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
 ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

และนักเรียนไทยสุขภาพดี 
- กิจกรรมอนามัย 
- กิจกรรมอาหารกลางวันและโภชนาการ 
- กิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภค (อย.น้อย) 
- กิจกรรมทันตสุภาพ 
- กิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

ผู้อ านวยการ/ 
รอง.ฝ่ายบริหารทั่วไป 

คณะกรรมการ 
และผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 ส ารวจสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน 
(พ่นสารหมอกควันครั้งท่ี 2) 

นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

 จัดอาหารเสริมนม ครูประจ าช้ัน 
 กิจกรรมภาวะโภชนาการ 

ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง สรุปภาวะโภชนาการครั้งท่ี 3 
ครูประจ าช้ัน 

นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 
นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 
 

ปฏิทินการปฏบิัตงิานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 



เดือนธันวาคม 
 

วันที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ/เวลา 

 โภชนาการอาหารกลาวงวัน นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 
นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 จัดอาหารเสริมนม ครูประจ าช้ัน 

 กิจกรรมทันตสุขภาพ (ครั้งท่ี 2) ครูประจ าช้ัน 
นายพงศกร  แว่นแก้ว/ 

นางสาวพรทิพย์  เนียมหอม 
 

เดือนมกราคม 
 

วันที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ/เวลา 

 โภชนาการอาหารกลาวงวัน นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 
นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 จัดอาหารเสริมนม ครูประจ าช้ัน 

 กิจกรรม อย.น้อย (ส ารวจสุขาภิบาล ครั้งท่ี 2) นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์ 
นายชัยวัฒน์  แสงทอง 

 
เดือนกุมภาพันธ ์

 
วันที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ/เวลา 

 โภชนาการอาหารกลาวงวัน นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 
นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 จัดอาหารเสริมนม ครูประจ าช้ัน 

 ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานโครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

 กิจกรรมภาวะโภชนาการ  
ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง สรุปภาวะโภชนาการครั้งท่ี 4 

ครูประจ าช้ัน 
นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 

นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งท่ี 2 นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี/นางโสภา  ค านา 

 
 
 

 
ปฏิทินการปฏบิัตงิานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 

เดือนมีนาคม 
 

วันที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ/เวลา 

 โภชนาการอาหารกลาวงวัน นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 
นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 จัดอาหารเสริมนม ครูประจ าช้ัน 

 ส ารวจ ประเมิน ความพึงพอใจ โครงการและกิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

 รายงานโครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

 ประเมินผลการด าเนินงาน ระหว่างปีงบประมาณ 2562 
 

 
เดือนพฤษภาคม 

 
วันที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ/เวลา 

 ประชาสัมพันธ์นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต้นแบบนักเรียนไทย
สุขภาพดี และกิจกรรมในโครงการ 

นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 
นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 ประชาสัมพันธ์สุขบัญญัติแห่งชาติ/นโยบายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี และกิจกรรมในโครงการ 

นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี 

 กิจกรรมภาวะโภชนาการ  
ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง สรุปภาวะโภชนาการ (ครั้งท่ี 1) 

ครูประจ าช้ัน 
นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 

นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 กิจกรรมอนามัย ตรวจสุขภาพ (ช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษา) เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
ครูประจ าช้ัน 

 โภชนาการอาหารกลางวัน นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 
นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 จัดอาหารเสริมนม ครูประจ าช้ัน 
 
 
 
 

 
 

 
ปฏิทินการปฏบิัตงิานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 



ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 

เดือนมิถุนายน 

 
วันที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ/เวลา 

 โภชนาการอาหารกลางวัน นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 
นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 จัดอาหารเสริมนม ครูประจ าช้ัน 

 กิจกรรมเย่ียมบ้าน ครูประจ าช้ัน 

 กิจกรรมอนามัย ตรวจสุขภาพ 
- ภาวะโลหิตจางและภาวะขาดสารไอโอดีน/เสริมธาตุเหล็ก ป.1-6 

เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
ครูประจ าช้ัน 

 
กิจกรรมทันตสุขภาพ (ครั้งท่ี 1) 

ครูประจ าช้ัน 
นายพงศกร  แว่นแก้ว/ 

นางสาวพรทิพย์  เนียมหอม 
 
 
 

เดือนกรกฎาคม 

 
วันที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ/เวลา 

 โภชนาการอาหารกลางวัน นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 
นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 จัดอาหารเสริมนม ครูประจ าช้ัน 

 กิจกรรม อย.น้อย (ส ารวจสุขาภิบาล ครั้งท่ี 1) นางสาวภัทรฐิณีพร  พงษ์วิสุวรรณ์ 
นายชัยวัฒน์  แสงทอง 

 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งท่ี 2 นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี/นางโสภา  ค านา 

 
 

 
 

 

 
 

 
ปฏิทินการปฏบิัตงิานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 



โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษากาญจนบุร ีเขต 2 

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 

 

เดือนสิงหาคม 

 
วันที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ/เวลา 

 โภชนาการอาหารกลางวัน นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 
นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 จัดอาหารเสริมนม ครูประจ าช้ัน 

 กิจกรรมภาวะโภชนาการ  
ช่ังน้ าหนัก วัดส่วนสูง สรุปภาวะโภชนาการ (ครั้งท่ี 2) 

ครูประจ าช้ัน 
นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 

นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 
 

 
 

เดือนกันยายน 

 
วันที ่ รายการ ผู้รับผิดชอบ/เวลา 

 โภชนาการอาหารกลางวัน นายปองคุณ  พวงปัญญา/ 
นางสาวสิริกาญจนาภา  คงนานดี 

 จัดอาหารเสริมนม ครูประจ าช้ัน 

 ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ครั้งท่ี 3 นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี/นางโสภา  ค านา 

 รายงานโครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 

 รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 นายปรีชา  ร่มโพธิ์ชี/ 
นางสาวณัฐนันท์  แสงช้าง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน  
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและนักเรียนไทยสุขภาพดี 

โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1.1 เพศ 
    ชาย    หญิง 
 1.2 สถานภาพ 
    ครู     นักเรียน 
 1.3 ระดับการศึกษา 
    ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา 
    ปริญญาตรี    ปริญญาโท    อื่นๆ 
ค าช้ีแจง ให้ผู้ตอบแบบสอบถามอ่านพิจารณาค าถามแต่ละข้อว่ามีความเหมาะสมเป็นจริงระดับใด แล้วใส่
เครื่อง  ลงในช่องระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของท่านท่ีมีต่อการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพและนักเรียนไทยสุขภาพดี ซึ่งมีให้เลือกตามเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ระดับ 5 หมายถึง  มากท่ีสุด 
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ระดับ 4 หมายถึง  มาก 
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ระดับ 3 หมายถึง  ปานกลาง 
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ระดับ 2 หมายถึง  น้อย 
ความคิดเห็น/ความพึงพอใจ ระดับ 1 หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
 

ข้อ องค์ประกอบรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด 5 มาก 4 ปานกลาง 3 น้อย 2  น้อยที่สุด 1 
1 การก าหนดนโยบายของโครงการส่งเสริม

สุขภาพและนักเรียนไทยสุขภาพดี 
     

 การมีคณะท างานรับผิดชอบแต่ละกิจกรรม 
และน าแกนน านักเรียนด้านสุขภาพปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าท่ี 

     

 โครงการส่งเสริมสุขภาพเกิดจากการมีส่วนร่วม
ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 

     

 มาตรฐานการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน
ท่ีเอื้อต่อสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน 

     

 นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง 

     

แบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน 



โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและนักเรียนไทยสุขภาพดี 
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอทา่มะกา จ.กาญจนบุรี 

 
ค าช้ีแจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
   นักเรียน    ครู    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
จ านวนผู้ประเมิน 45 คน บ่างเป็นชาย 21 คน หญิง 24 คน 
ตอนท่ี 2 การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
ระดับผลของการประเมิน มี 5 ระดับ มีความหมายดังนี ้
 5 = มากท่ีสุด   4 = มาก 3 = ปานกลาง  2 = น้อย 1 = น้อยท่ีสุด 
 

รายการ 
ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ 

จากการปฏิบัติกิจกรรม 
5 4 3 2 1 

1.  ด้านกระบวนการ      
       1.1  การประชุม วางแผนในการด าเนินงาน 94.65 5.35 - - - 
       1.2  การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนด/ขั้นตอน 88.68 4.21 7.11 - - 
       1.3  มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ 98.66 1.34 - - - 
       1.4  การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 95.23 3.32 1.45 - - 

1.5 การวิเคราะห์และน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่าง  
ต่อเนื่อง 

96.34 3.66 - - - 

2.  ด้านปัจจัย      
2.1 งบประมาณเหมาะสม 94.32 3.44 2.24 - - 
2.2 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม 89.73 8.12 2.15 - - 
2.3 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน 97.89 2.11 - - - 
2.4 การประชาสัมพันธ์ และประสานงาน 95.65 4.35 - - - 

3. ภาพรวมความพึงใจของกิจกรรม 98.86 1.14 - - - 
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
แบบประเมินความพึงพอใจของครู นักเรียน  

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและนักเรียนไทยสุขภาพดี 
โรงเรียนอนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ อ าเภอทา่มะกา จ.กาญจนบุรี 

 
 
ค าช้ีแจง ให้ผู้ตอบแบบประเมินท าเคร่ืองหมาย  ลงในช่องที่ท่านต้องการ 



ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับผู้ตอบแบบประเมิน 
   นักเรียน    ครู    ผู้ปกครอง/ชุมชน 
ตอนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจในการด าเนินกิจกรรมโครงการ 
ระดับผลของการประเมิน มี 5 ระดับ มีความหมายดังนี ้
 5 = มากท่ีสุด   4 = มาก 3 = ปานกลาง  2 = น้อย 1 = น้อยท่ีสุด 
 

รายการ 
ระดับผลการประเมินความพึงพอใจ 

จากการปฏิบัติกิจกรรม 
5 4 3 2 1 

1.  ด้านกระบวนการ      
       1.1  การประชุม วางแผนในการด าเนินงาน      
       1.2  การด าเนินงานเป็นไปตามก าหนด/ขั้นตอน      
       1.3  มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานเป็นระยะ      
       1.4  การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม      

1.6 การวิเคราะห์และน าผลประเมินไปใช้ในการพัฒนาอย่าง  
ต่อเนื่อง 

     

2.  ด้านปัจจัย      
2.5 งบประมาณเหมาะสม      
2.6 วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ปฏิบัติงานเหมาะสม      
2.7 ความร่วมมือของผู้ร่วมงาน      
2.8 การประชาสัมพันธ์ และประสานงาน      

3. ภาพรวมความพึงใจของกิจกรรม      
 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

 
 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

เอกสารอ้างอิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ภาพประกอบกิจกรรม 
 

สิ่งที่เจ้าของโครงการต้องเตรียม 
 
1. แฟ้มโครงการ    โครงการละ 1 แฟ้ม 
2. ภายในแฟ้มโครงการประกอบด้วย 

2.1 ตัวโครงการ 
2.2 ปฏิทนิโครงการ/กิจกรรม 
2.3 แบบบนัทึกขออนุญาตจัดโครงการ/กิจกรรม 
2.4 แบบบนัทึกขอความอนุมัติใช้เงินโครงการ/กิจกรรม 
2.5 ค าส่ังโครงการ/กิจกรรม 
2.6 แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ 
2.7 ภาพประกอบรายงานโครงการ/กิจกรรม 
2.8 แบบสรุปประเมินความพึงพอใจโครงการ/กิจกรรม 

     

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

1. ส่งแบบบันทึกขออนญุาตจัดโครงการ/กิจกรรม 



2. ประชุมคณะท างาน  
2.1 หัวหน้างาน ตามฝ่ายงาน 
2.2 หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม 
2.3 คณะท างานฯ 

หมายเหตุ  หัวหน้างาน ตามฝ่ายงาน มอบหมายให้เลขานุการจดบันทึกการประชุม ใส่สมุดเบอร์ 2 
3. หัวหน้างาน ตามฝ่ายงาน เสนอ  บันทึกการประชุม (สมุดเบอร์ 2) เสนอผู้อ านวยการพิจารณา 
ภายใน 3 วัน 
4. ด าเนินกิจกรรมตามแผน 
5. หัวหน้าโครงการ/กิจกรรม  รายงานโครงการ/กิจกรรม เสนอผู้อ านวยการพิจารณา หลังจาก
เสร็จส้ินภายใน 7 วัน  
 
 


