คู่มอื การดาเนินงาน
โรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพ

โรงเรียนวัดเสด็จ
อาเภอเมืองลาปาง
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาลาปางเขต 1

คานา
คู่มือดาเนินงานโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ จัดทาขึ้นเพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนินงานโครงการ
โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ โดยได้กาหนดนโยบายโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ แผนการปฏิบตั ิงานกิจกรรมต่าง
ๆ ระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม และผูร้ ับผิดชอบกิจกรรม ตลอดจนถึงการติดตามประเมินผลกิจกรรม
การจัดทาคู่มือดาเนินงานโครงการโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ ได้รับความร่ วมมือจากคณะกรรมกาสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรี ยนวัดเสด็จ คณะกรรมการโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพและผูท้ ี่เกี่ยวข้องทุกฝ่ าย
โรงเรี ยนวัดเสด็จขอขอบคุณผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนินงานโครงการโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
ทุกฝ่ ายที่ให้ความร่ วมมือในการดาเนินงานโครงการโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพดาเนินไปได้ดว้ ยดีและโรงเรี ยน
จะพัฒนาปรับปรุ ง เร่ งรัด ติดตามและประเมินผลโครงการอย่างต่อเนื่องต่อไปเพื่อให้บรรลุตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้ทุกประการ

โรงเรี ยนวัดเสด็จ
กรกฎาคม 2553

สารบัญ

เรื่ อง

หน้า

บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรี ยน
1. สภาพปัจจุบนั
2. สภาพชุมชน
3. แผนภูมิการบริ หารงานโรงเรี ยน

1
3
9

บทที่ 2 นโยบายโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ

10

บทที่ 3 โครงสร้าง แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมโครงการโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ

15

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก

24

ส่ วนที่ 1
ข้ อมูลพืน้ ฐานของสถานศึกษา
ประวัตคิ วามเป็ นมาของสถานศึกษา
โรงเรี ยนวัดเสด็จตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2476 โดยใช้ศาลาการเปรี ยญวัดพระธาตุเสด็จ
เป็ นสถานที่เรี ยน สอนตั้งแต่ช้นั ประถมศึกษาปี ที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4 มีนายจันทร์ ไชยเตกุล เป็ น
ครู ใหญ่
พ.ศ. 2483 ได้รับงบประมาณจากกองการศึกษาปลูกสร้างอาคารเรี ยนแบบ ป.1 จานวน 4
ห้องเรี ยนบนที่ดินว่างเปล่านอกบริ เวณวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. 2495 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเป็ นอาคารไม้สองชั้นแบบ ป.20 พิเศษ จานวน 6
ห้องเรี ยนในที่ดินของราชการสงวน จานวน 10 ไร่ - งาน 52.9 ตารางวา ซึ่งเป็ นที่ต้งั โรงเรี ยนวัดเสด็จใน
ปัจจุบนั
1 ตุลาคม 2500 โอนเข้าสังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัดลาปาง กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2508 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนแบบ 014 พิเศษ จานวน 10 ห้องเรี ยน
150,000 บาท สมทบกับราษฎรและท่านพระครูรัตนาคม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเสด็จ
พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรี ยนแบบ 008 จานวน 8 ห้องเรี ยน
พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณต่อเติมอาคารเรี ยนแบบ 008 อีกจานวน 2 ห้องเรี ยน
1 ตุลาคม 2523 ได้มีกฎหมายโอนโรงเรี ยนประชาบาล สังกัดองค์การบริ หารส่วนจังหวัด กระทรวง
มหาดไทย ไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2537 ได้รับเลือกจากสานักงานการประถมศึกษาอาเภอเมืองลาปาง ให้เป็ นโรงเรี ยนดีเด่น
และผูบ้ ริ หารดีเด่น
พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณจัดทาห้องปฏิบตั ิการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ และห้อง
วิทยาศาสตร์
19 กุมภาพันธ์ 2546 ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการการกระถมศึกษาจังหวัดลาปางให้ยบุ เลิก
โรงเรี ยน บ้านวังเลียบ ตาบลบุญนาคพัฒนา มาเรี ยนรวมกับโรงเรี ยนวัดเสด็จ
7 กรกฎาคม 2546 ได้มีพระราชบัญญัติระเบียบบริ หารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช
2546 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ให้โอนโรงเรี ยนสังกัดสานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแห่งชาติ ไปสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
16 พฤษภาคม 2551 ได้รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาลาปาง เขต 1 ให้ยบุ เลิก
โรงเรี ยนวัดท่าส้มป่ อย ตาบลทุ่งฝาย มาเรี ยนรวมกับโรงเรี ยนวัดเสด็จ

ที่ต้งั โรงเรียน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ หมู่ 11 ตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง 52000
สภาพพืน้ ที่โรงเรียน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ มีเนื้อที่ 10 ไร่ - งาน 52.9 ตารางวา สภาพพื้นที่เป็ นที่ราบโดยมีอาณาเขต
ดังนี้
ทิศเหนือ

ติดต่อกับ

ทิศใต้
ติดต่อกับ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ

บ้านเสด็จ บ้านปงชัย ตาบลบ้านเสด็จ และ
บ้านวังเลียบ ตาบลบุญนาคพัฒนา
บ้านปงชัย บ้านเหล่า ตาบลบ้านเสด็จ
บ้านห้วยยาง ตาบลบ้านเสด็จ
บ้านปงชัย บ้านเสด็จ บ้านปงชัยพัฒนา ตาบลบ้านเสด็จ

เขตพืน้ ทีบ่ ริการ
ตาบลบ้ านเสด็จ
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่
หมู่

5
8
9
11
17

มี 5 หมู่บา้ น ได้แก่
บ้านเสด็จ
บ้านลูเหนือ
บ้านลูใต้
บ้านปงชัย
บ้านปงชัยพัฒนา

ตาบลบุญนาคพัฒนา มี 2 หมู่บา้ น ได้แก่
หมู่ 5
หมู่ 9
ตาบลทุ่งฝาย
หมู่ 1

บ้านวังเลียบ
บ้านใหม่รัตนาคม
มี 1 หมู่บา้ น ได้แก่
บ้านท่าส้มป่ อย

สภาพชุมชน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ ตั้งอยูใ่ นเขตตาบลบ้านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง สถานที่ราชการ
สาคัญที่ต้งั อยูใ่ กล้เคียงได้แก่ สถานีอนามัยบ้านเสด็จ สถานที่สาคัญทางศาสนาได้แก่ วัดพระธาตุเสด็จ
สถานที่ต้ งั โรงเรี ยนเป็ นชุมชนเมือง การคมนาคมสะดวก การติดต่อสื่อสารสะดวก มีสถานประกอบการ
หลายชนิดอยูใ่ นชุมชน ฐานะของผูป้ กครองนักเรี ยนส่วนมากยังอยูใ่ นระดับต่า อาชีพของผูป้ กครอง
นักเรี ยนมีหลากหลาย เช่น ค้าขาย รับจ้าง ทาไร่ ทาสวน ทานา ลูกจ้างโรงงาน รับราชการ พนักงาน
บริ ษทั ผูป้ กครองนักเรี ยนส่วนใหญ่นบั ถือศาสนาพุทธ มีประเพณี วฒั นธรรมอันดีงามอยูม่ ากมายสืบทอด
เป็ นมรดกของชุมชน มีภูมิปัญญาท้องถิน่ และปราชญ์ชาวบ้านหลากหลายสาขา และมีความสามารถ
ถ่ายทอดสู่ชนรุ่ นหลังได้ในระดับหนึ่ง ชาวบ้านผูป้ กครองนักเรี ยนและชุมชนให้ความสนใจและความ
ร่ วมมือกับโรงเรี ยนในการพัฒนาการจัดการศึกษาทุกด้านเป็ นอย่างดี
ขนาดของโรงเรียน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ เป็ นโรงเรี ยนขนาดกลาง
ข้ อมูลสิ่งอานวยความสะดวกและสาธารณูปโภค
1.
2.
3.
4.
5.

ไฟฟ้ า ใช้ไฟฟ้ าแรงสูงขนาด 220 และหม้อแปลงไฟฟ้ าขนาด 100 kVA จากการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาค
ประปา จากประปาหมู่บา้ น และประปาภายในโรงเรี ยน
โทรศัพท์ / โทรสาร จากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย
น้ าดื่ม จากประปาหมู่บา้ น โดยผ่านเครื่ องกรองน้ าดื่ม
น้ าใช้ จากประปาหมู่บา้ น และประปาภายในโรงเรี ยน

ระดับการศึกษาทีเ่ ปิ ดสอน
โรงเรี ยนวัดเสด็จเปิ ดสอนระดับอนุบาลปี ที่ 1 ถึงประถมศึกษาปี ที่ 6 เป็ นนักเรี ยนไป – กลับ มี
การจัดการเรี ยนการสอนในระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา โดยในระดับปฐมวัยใช้หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 ระดับประถมศึกษาใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2544

จานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2553 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2553)
ชั้น
อนุบาล 1
อนุบาล 2
รวมระดับชั้นอนุบาล
ป. 1
ป. 2
ป. 3
ป. 4
ป. 5
ป. 6
รวมระดับชั้นประถมศึกษา
รวมทั้งสิ้น

จานวนนักเรียน ปี การศึกษา 2553
ชาย
หญิง
20
16
16
12
36
28
19
14
19
13
16
23
10
17
17
12
18
15
99
94
135
122

รวม
36
28
64
33
32
39
27
29
33
214
257

จานวนบุคลากร / จานวนครู

ระดับการศึกษาที่สอน
อนุบาล
ประถมศึกษา
ไม่ได้ทาการสอน
รวม

ปริ ญญาเอก
จานวนคน
-

ปี การศึกษา 2553
ปริ ญญาโท ปริ ญญาตรี
จานวนคน
จานวนคน
2
11
1
1
13

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
จานวนคน
-

รวม
2
11
1
14

จานวนบุคลากร แยกตามหน้ าที่ (ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553)
ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

นายชานาญ แสงจันทร์
น.ส.อนงค์ กุลเมือง
นางโสภา วาณิ ชสุวรรณ
นางพนอ ทองศรี พงษ์
นางทองทรัพย์ อนุจาผัด
นางบุปผา สินสุริยศักดิ์
ว่าที่ร.ต. นิวตั น์ กิติคา
นางสาวกฤษฎาภรณ์ ป้ อฝั้น
นางศิริพร ธรรมสิทธิ์
นายไพโรจน์ แถวเที่ยง
นายสะอาด กันทะ
นายศรี รัตน์ ธุระ
นายสมบูรณ์ วงค์บุตร
นางสาวเบญจวรรณ ต๊ะเครื อ
นางสาวสุพตั รา ดวงสนิท
นางสาววิชรี จันดาหาร
นายราชันย์ วังก๋ าใจ
นายประเสริ ฐ ศรี แสง

หน้ าที่
บริ หาร
ครู ประจาชั้นอนุบาลปี ที่ 1
ครู ประจาชั้นอนุบาลปี ที่ 2
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1/1
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 2
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/1
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3/2
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 4
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5
ครู ประจาชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ครู ประจาวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
ครู ประจาวิชาสังคมศึกษาช่วงชั้นที่ 1
ครู พี่เลี้ยงอนุบาล
ครู ประจาวิชาสุขศึกษาพลศึกษา
ครู ประจาวิชาภาษาอังกฤษ
พนักงานบริ การ
พนักงานสวน

หมายเหตุ

ครู อตั ราจ้าง

ครู อตั ราจ้าง
ครู อตั ราจ้าง อบต.บ้านเสด็จ
ครู อตั ราจ้าง อบต.บ้านเสด็จ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานโรงเรียนวัดเสด็จ (แต่งตั้งเมื่อ 11 กรกฎาคม 2551)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายจันทร์เทพ ไทยชัยธรรม
นายดุลฮิม ณ วงศ์จนั ทร์
นายชัยณรงค์ กันทะวงศ์
นายปันคา คาขอด
นายกุณฑล ธรรมจักร
นายทัพ ทองเป้ า
นายวิจิตร อนุจาผัด
นายนิวตั ร เครื อสาร
นายพิสิษฐ์ สุระวัง
นางแวว ศรี ธิสาร
นางกรรณิ การ์ หมูแก้วเครื อ
ว่าที่ ร.ต. อรุ ณศักดิ์ ปัญญายืน
พระศรี มลู จิรวโส
นายศรี รัตน์ ธุระ
นายชานาญ แสงจันทร์

ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการคนที่ 1
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒิ
รองประธานกรรมการคนที่ 2
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูแ้ ทนผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
ผูแ้ ทนศิษย์เก่า
กรรมการ
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
กรรมการ
ผูแ้ ทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กรรมการ
ผูแ้ ทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
ผูแ้ ทนครู
กรรมการ
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
กรรมการและเลขานุการ

ตราสัญลักษณ์ประจาโรงเรียน

คาขวัญ
การเรี ยนก้าวหน้า กีฬาก้าวไกล น้ าใจแน่นหนัก พิทกั ษ์คุณธรรม
ปรัชญา
การศึกษาคือรากฐานของชีวิต
สีประจาโรงเรียน
สีเหลือง – สีน้ าเงิน
สีเหลือง
สีน้ าเงิน

หมายถึง
หมายถึง

ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ความหนักแน่น

ต้นไม้ประจาโรงเรียน
ต้นจามจุรี

แผนที่ภายในโรงเรียน

9

1
N

5

W

E

4
3

1
2
3
4
5
7
9
11
13

ถนน
อาคารปฐมพร
อาคารรัตนาคม
โรงอาหาร
อาคารเอนกประสงค์
เฮือนภูมปิ ัญญา

7

S

11

13
6

8

222
14

12

6

ห้ องนา้

8

10

สนามฟุตบอล
โรงจอดรถครู(ลานอนุบาล)

10

ลานกีฬาอเนกประสงค์
ตูบ ภูมปิ ัญญา

โรงจอดรถนักเรียน

12

แปลงเกษตรพอเพียง

สระนา้

14

เรือนเพาะชา

แผนภูมกิ ารบริหารงานโรงเรียนวัดเสด็จ

ผู้อานวยการโรงเรียน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการที่ปรึ กษา

กลุ่มบริ หาร
วิชาการ

กลุ่มบริ หาร
งบประมาณ

1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน

1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน

1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน

1.กลุ่มดาเนินงานสานักงาน

2.กลุ่มพัฒนาหลักสูตร

2.กลุ่มงานนโยบายและ

2.กลุ่มงานวางแผนอัตรา

2.กลุ่มงานธุ รการ

3.กลุ่มงานพัฒนากระบวน
การเรี ยนรู้
4.กลุ่มงานวัดผลประเมินผล

แผนงาน
3.กลุ่มงานบริ หารการเงิน
และบัญชี

เทียบโอนผลการเรี ยนรู้

4.กลุ่มงานบริ หารงานพัสดุ

5.กลุ่มงานทะเบียนนักเรี ยน

5.กลุ่มงานระดมทรัพยากร

6.กลุ่มงานวิจยั เพื่อพัฒนา
ศูนย์การศึกษา
7.กลุ่มงานวิจยั สื่อนวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา

และการลงทุนเพื่อการศึกษา
6.กลุ่มงานตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล รายงานผลการ
ใช้เงินและผลการดาเนินงาน

กลุ่มบริ หาร
บุคคล

กาลัง
3.กลุ่มงานเสริ มสร้าง
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิบตั ิ
ราชการ
4.กลุ่มงานวินยั และนิติกร
5.กลุ่มงานส่ งเสริ มกิจการ
นักเรี ยน
6.กลุ่มงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

8.กลุ่มงานพัฒนาแหล่ง

กลุ่มบริ หาร
ทัว่ ไป

3.กลุ่มงานเลขานุการและ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
4.กลุ่มงานพัฒนาระบบเครื อ
ข่าย ข้อมูลสารสนเทศ
และเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา
5.กลุ่มงานจัดระบบการ
บริ หารและพัฒนาองค์กร
6.กลุ่มงานอาคารสถานที่และ
สภาพแวดล้อม

เรี ยนรู้

7.กลุ่มงานจัดทาสามะโน

9.กลุ่มงานนิเทศการศึกษา

นักเรี ยนและการรับนักเรี ยน

10.กลุ่มงานกิจกรรมพัฒนา

8.กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

ผูเ้ รี ยน

9.กลุ่มงานส่ งเสริ มสนับสนุน

11.กลุ่มงานสาระการเรี ยนรู้

และประสานงานการศึกษา
ของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงาน สถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา

12.กลุ่มงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพสถานศึกษา
13.กลุ่มงานส่ งเสริ มและ

10.กลุ่มงานการจัดการ

ประกันความร่ วมมือทาง
วิชาการ

ควบคุมภายในสถานศึกษา

พนักงานบริ การ

นักเรี ยน

11.กลุ่มงานบริ หารสาธารณะ

บทที่ 2
นโยบายโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพ
โรงเรี ยนวัดเสด็จได้ดาเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริ มสุขภาพของนักเรี ยน เพื่อให้นกั เรี ยน
มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตดี พร้อมที่เรี ยนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่ทางโรงเรี ยนจัดให้ได้
ตามศักยภาพ และวัยของนักเรี ยน ทั้งนี้โรงเรี ยนได้กาหนดนโยบายส่งเสริ มสุขภาพ ดังนี้
1. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพนักเรี ยน
2. มีการเฝ้ าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพของนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาพฤติกรรมนักเรี ยนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
4. ดูแลด้านการบริ โภคในโรงเรี ยนให้สะอาดปลอดภัย
5. ส่งเสริ มการออกกาลังกายแก่นกั เรี ยนและบุคลากร
6. ส่งเสริ มด้านสุขภาพจิตและเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
7. จัดการเรี ยนการสอนโดยเน้นนักเรี ยนเป็ นสาคัญ
8. ส่งเสริ มสุขภาพบุคลากรในโรงเรี ยน
9. ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพ นักเรี ยน บุคลากรและชุมชน
นโยบายสุขภาพ คือ ทิศทางที่ประกาศใช้อย่างชัดเจนและครอบคลุมทั้งโรงเรี ยน ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
กิจกรรมต่าง ๆ และการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการส่งเสริ มสุขภาพ มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
- การส่งเสริ มสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาสุขภาพของนักเรี ยน
- การเฝ้ าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพ
- การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
- การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในโรงเรี ยน
- การส่งเสริ มการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพแก่นกั เรี ยนและชุมชนโดยโรงเรี ยนเป็ นศูนย์กลาง
- การส่งเสริ มสุขภาพจิตและเฝ้ าระวังพฤติกรรมเสี่ยง
- การพัฒนาระบบการเรี ยนรู้โดยมีผเู้ รี ยนเป็ นสาคัญ
- การส่งเสริ มสุขภาพบุคลากรในโรงเรี ยน
- ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมของชุมชน ในการพัฒนาสุขภาพนักเรี ยน บุคลากรในโรงเรี ยนและชุมชน

โครงการโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพ
การดาเนินงานอนามัยโรงเรียน
1. การดาเนินงานอนามัยโรงเรี ยน
1.1 ความรู้เรื่ องโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
1.2 นโยบายสุขภาพของโรงเรี ยน
1.3 แผนปฏิบตั ิการโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
2. การบริ การอนามัย
2.1 การตรวจสุขภาพ
2.2 การเฝ้ าระวังและติดตามทางโภชนาการ
2.3 การทดสอบการได้ยนิ และทดสอบสายตา
2.4 การสร้างภูมคิ ุม้ กันโรค
2.5 การส่งเสริ มโภชนาการ
3. กิจกรรมอนามัยโรงเรี ยน
3.1 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3.2 สุขภาพในช่องปาก
3.3 ความรู้ทวั่ ไปเรื่ องยา
3.4 สิ่งเสพย์ติด
3.5 ปัญหาทุกโภชนาการ
3.6 โรคไข้เลือดออก
3.7 การปฐมพยาบาล

ชื่อโครงการ

ส่งเสริ มสุขภาพนักเรี ยน

แผนงานงบประมาณ

ขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา

หน่ วยงานที่รับผิดชอบ

โรงเรี ยนวัดเสด็จ อาเภอเมือง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1

ผู้รับผิดชอบโครงการ

นางอนงค์ ตัวละมูล

ระยะเวลาดาเนินงาน

ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 – ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2554

สนองกลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1

1. หลักการและเหตุผล
สุ ข ภาพกายและสุ ข ภาพจิ ต เป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ต ้องคานึ งถึงในการจัด การศึก ษาของโรงเรี ยน หาก
นักเรี ยนมีสุขภาพอนามัยต่ากว่ามาตรฐานย่อมทาให้การพัฒนาของนักเรี ยนไม่ประสบผลสาเร็ จ โรงเรี ยน
วัดเสด็จมีนกั เรี ยนที่มีสุขภาพอนามัยซึ่งยังต้องพัฒนา ปรับปรุ งอีกเป็ นจานวนมาก สาเหตุเพราะนักเรี ยนและ
ผูป้ กครองส่วนมากขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการดูแลสุ ขภาพอนามัยของตนเอง ดังนั้นโครงการนี้ จะช่วย
ให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองมีความเข้าใจและตระหนักที่จะดูแลสุขภาพอนามัยของตนเองด้วยการนาไปปฏิบตั ิ
ในชีวิตประจาวันจนเกิดเป็ นสุขนิสยั ที่ดี ตลอดไป
2. วัตถุประสงค์
1. ปรับปรุ งห้องพยาบาล เวชภัณฑ์ ให้เป็ นระเบียบ สะดวกต่อการนาไปใช้
2. เสริ มสร้างให้นกั เรี ยนและผูป้ กครองเกิดความตระหนักและเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตน
3. ป้ องกันและกาจัดแหล่งแพร่ พนั ธุข์ องโรค
3. เป้าหมาย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ป้ ายนิเทศ เอกสาร เผยแพร่ ความรู้ ด้านสุขภาพอนามัย
นักเรี ยนชั้นอนุบาล – ป.6 แปรงฟัน หลังอาหารกลางวันทุกวัน
กาจัดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ ในโรงเรี ยน
กาจัดเหา นักเรี ยนชั้น อนุบาล – ป.6
จัดห้องพยาบาลเป็ นสัดส่วน เหมาะสม
จัดซื้อเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

4. กิจกรรมและการดาเนินการ
กิจกรรม
1. ประชุมคณะครู ชี้แจง
แนวทางดาเนินงาน
2. จัดตกแต่งห้องพยาบาล
3. จัดซื้อเวชภัณฑ์ที่จาเป็ นต่อ
การรักษา
พยาบาลเบื้องต้น
4. รับสมัครนักเรี ยนผูน้ า
ส่งเสริ มสุขภาพ 10 คนจัดทา
บันทึกการแปรงฟัน
5. นักเรี ยนผูน้ าส่งเสริ มสุขภาพ
ดูแลการแปรงฟันชั้น อนุบาล
– ป. 6
6. ประชุมนักเรี ยนผูน้ าส่งเสริ ม
สุขภาพเพื่อร่ วมกันจัดทา
เอกสารป้ ายนิเทศ เผยแพร่
ความรู้ดา้ นสุขภาพอนามัย
7. กาจัดแหล่งเพาะพันธุย์ งุ
ในโรงเรี ยน
8. กาจัดเหาแก่นกั เรี ยนร่ วมกับ
เจ้าหน้าที่สาธารณะสุข
ต. บ้านเสด็จ
รวมงบประมาณ

เป้าหมาย
คณะครู
อุปกรณ์
ทุกชนิด
ยาสามัญ
สาลี
พลาสเตอร์

งบประมาณ
-

พ.ค. 53

ผู้รับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หาร

พ.ค. 53

นางอนงค์
ตัวละมูล
นางอนงค์
ตัวละมูล

-

พ.ค. 53

นางอนงค์
ตัวละมูล

อนุบาล – ป. 6

-

พ.ค. 53 –
มี.ค. 54

อนุบาล –
ป.6
ผูป้ กครอง

-

มิ.ย.53ก.พ. 54

ห้องส้วม
แอ่งน้ า

-

ก.ค. 53

อนุบาล –
ป. 6

-

พ.ย. 53

น.ร.ป.4- ป.6
ห้องละ 2 คน

200

ระยะเวลา
ดาเนินการ

800

5. งบประมาณ
แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา จานวน 1,000 บาท

พ.ค. 53

1,000

ครู ประจาชั้น
น.ร.ผูน้ าส่งเสริ ม
สุขภาพ
นางอนงค์
ตัวละมูล
น.ร.ผูน้ าส่งเสริ ม
สุขภาพ
น.ร.ผูน้ าส่งเสริ ม
สุขภาพ
น.ร.ผูน้ าส่งเสริ ม
สุขภาพ
ครู ประจาชั้น

6. การวัดและการประเมินผล
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
1. นักเรี ยนเข้ามาใช้บริ การ
ห้องพยาบาลได้สะดวก มีเวชภัณฑ์
ครบ ร้อยละ 95
2. นักเรี ยนและผูป้ กครอง
มีความรู้ความเข้าใจและดูแลสุขภาพ
ของตนเอง ร้อยละ 85
3.นักเรี ยนฟันไม่ผุ และไม่เป็ นเหา
ร้อยละ 75

วิธีการวัดผลประเมินผล
1. สังเกตการใช้หอ้ งพยาบาล

เครื่องมือที่ใช้ วดั
และประเมินผล
1. บันทึกการให้บริ การด้าน
รักษาพยาบาล

2. สังเกตการณ์มาเรี ยนของ
นักเรี ยนทุกชั้นเรี ยน

2. บันทึกสถิติการมาเรี ยน
ของนักเรี ยน

3. ตรวจสุขภาพในช่องปาก
ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง และตรวจ
การรักษาความสะอาดร่ างกาย
เสื้อผ้า ภาคเรี ยนละ 2 ครั้ง

3.บันทึกการตรวจสุขภาพใน
ช่องปากและบันทึกการตรวจ
ความสะอาดร่ างกาย เสื้อผ้า

7. ผลผลิตโครงการ
1. โรงเรี ยนมีหอ้ งพยาบาลที่สะอาด สะดวกแก่การเข้ามาใช้บริ การและมีเวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์
สาหรับการปฐมพยาบาลเพียงพอแก่จานวนนักเรี ยน
2. นักเรี ยนมีสุขภาพอนามัยดี

บทที่ 3
โครงสร้ าง
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพ
โรงเรี ยนวัดเสด็จได้ดาเนินการโครงการโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพโดยแยกโครงสร้าง
ออกเป็ น 6 ด้าน ดังนี้คือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านนโยบายและการบริ หารจัดการ
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน
ด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
ด้านงานบริ การสุขภาพกายและจิต
ด้านงานบริ การอนามัยโรงเรี ยน
ด้านงานสุขศึกษาในโรงเรี ยน

จากโครงสร้างทั้ง 6 ด้านโรงเรี ยนได้กาหนดโครงการ / กิจกรรมที่จะดาเนินการให้
สอดคล้องกับด้านนั้น ๆ ในแต่ละปี การศึกษา มีการกาหนดขั้นตอนการทากิจกรรม ผูร้ ับผิดชอบแต่ละ
กิจกรรมกลุ่มเป้ าหมายที่จะดาเนินการ กาหนดระยะเวลาในการปฏิบตั ิงาน และตัวบ่งชี้ความสาเร็ จของงาน
รายละเอียดของโครงสร้าง แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพของโรงเรี ยน
วัดเสด็จ ดังแผนภูมิ และตารางดังต่อไปนี้

แผนภูมแิ สดงการดาเนินงานโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพ
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมือง จังหวัดลาปาง

นโยบายและการบริหารจัดการ

ความสัมพันธ์ ระหว่างโรงเรียนและชุมชน

- โครงการโรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
- การประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
สถานศึกษา

- โครงการสร้างจิตสานึกการใช้พลังงาน
- โครงการร่ วมมือประสานใจพัฒนา
การศึกษา
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้แก่
ชุมชน
- ประชุมผูป้ กครองภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง

งานบริการสุ ขภาพกายและจิต

งานบริการอนามัยโรงเรียน

- งานกีฬาสีในโรงเรี ยน
- การอบรมคุณธรรมจริ ยธรรมนักเรี ยน
- โครงการพัฒนาบุคลากร
- โครงการนักประชาสัมพันธ์นอ้ ย
- โครงการกีฬาต้านยาเสพติด

- กิจกรรมชัง่ น้ าหนัก วัดส่วนสูงและทดสอบ
สมรรถภาพ
- การตรวจสุขภาพช่องปาก
- การแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
- โครงการอาหารกลางวัน
/ โครงการ
- การบริ กแผนงาน
ารอาหารเสริ
ม(นม) / กิจกรรม
- การตรวจสุขภาพร่ างกาย

งานอนามัยสิ่งแวดล้อม
-

โครงการส่งเสริ มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
โครงการปรับปรุ งสิ่งแวดล้อมในโรงเรี ยน
กิจกรรมสวนสมุนไพร
กิจกรรมการทาปุ๋ ยหมัก , ปุ๋ ยชีวภาพ
กิจกรรมธนาคารขยะ
กิจกรรมจักสาน
กิจกรรมงานใบตอง
กิจกรรมเลี้ยงปลา กบ
งานสุ ขศึกษาในโรงเรียน
- กิจกรรมป้ องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
- การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนทันตสุขภาพ
ในโรงเรี ยน
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในโรงเรี ยน

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
องค์ประกอบที่
1. นโยบายและการ
บริหารจัดการโรงเรียน
ส่ งเสริมสุ ขภาพ

ขั้นตอน / กิจกรรม
1. ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา คณะครู
ผูป้ กครอง เพื่อชี้แจง
โครงการและร่ วมกาหนด
นโยบาย
2.จัดตั้งคณะทางาน
โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ
กาหนดบทบาทและหน้าที่

ผู้รับผิดชอบ
- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา
- สถานีอนามัยตาบลบ้าน
เสด็จ
- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน

3. กาหนดแผนดาเนินงาน
ของคณะกรรมการ

- คณะกรรมการโรงเรี ยน
ส่งเสริ มสุขภาพ

4.กาหนดแผนงาน/
- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
โครงการการดาเนินงานใน - เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ ตาบลบ้านเสด็จ
- ครู อนามัยโรงเรี ยน

กลุ่มเป้าหมาย
- ผูป้ กครองนักเรี ยน
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา
- ผูน้ านักเรี ยนฝ่ ายส่งเสริ ม

ระยะเวลา
มิถุนายน 2553

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
- เอกสารจากการประชุม

- นักเรี ยน
- ผูน้ าชุมชน
- กรรมการสถานศึกษา
- ครู อนามัย
- คณะครู
- ผูน้ านักเรี ยน
- นักเรี ยน
- ลูกจ้างประจา
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา
- คณะครู
- ผูป้ กครอง
- ผูน้ าชุมชน

กรกฎาคม 2553 - คาสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการโรงเรี ยน
ส่งเสริ มสุขภาพ
กรกฎาคม 2553 - บันทึกการประชุม
- แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี 2553
กรกฎาคม 2553 - การประชุมสัมมนา
โรงเรี ยนส่งเสริ มสุขภาพ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
องค์ประกอบที่

ขั้นตอน / กิจกรรม
5. ประสานงานกับผูท้ ี่จะ
ให้การสนับสนุน

ผู้รับผิดชอบ
- เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย
บ้านเสด็จ

6. การนิเทศกากับติดตาม
ผลงานในโรงเรี ยน

- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
- ครู อนามัย
- คณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งในโรงเรี ยน
- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน

7. การนิเทศกากับติดตาม
งานนอกโรงเรี ยน

- โรงเรี ยนวัดเสด็จ
- คณะกรรมการที่ได้รับ
การแต่งตั้งนอกโรงเรี ยน
- ผูบ้ ริ หาร

กลุ่มเป้าหมาย
- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
- สถานีอนามัยบ้านเสด็จ
- อบต.บ้านเสด็จ

-

ผูน้ านักเรี ยน
คณะครู
ผูป้ รุ งอาหาร
ลูกจ้างประจา
ครู อนามัยโรงเรี ยน
ครู ทุกคน
ผูป้ รุ งอาหาร
ลูกจ้างประจา

ระยะเวลา
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
กรกฎาคม 2553 - แผนปฏิบตั ิการ
ประจาปี 2553
- แนวทางการจัด
กิจกรรมประจาปี 2553
- คาสัง่ แต่งตั้ง
คณะกรรมการนิเทศ
ตลอดปี การศึกษา - ปฏิทินปฏิบตั ิงาน
- รายงานการนิเทศ
- บันทึกผลการนิเทศ
ตลอดปี การศึกษา

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
องค์ประกอบที่
ขั้นตอน / กิจกรรม
1. โครงการร่ วมด้วยช่วยกันสาน
2. ความสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียนและ ฝันให้นกั เรี ยน
- ประชุมผูป้ กครองเพื่อชี้แจง
ชุมชน
โครงการ
- กาหนดกิจกรรมร่ วมกัน เช่น
การแข่งขันกีฬา, การจัดงานวันเด็ก
2. โครงการร่ วมมือประสานใจ
พัฒนาการศึกษา

3. โครงการประชุมผูป้ กครอง
ภาคเรี ยนละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
- ผูบ้ ริ หาร , คณะครู
- นักเรี ยน
- ผูป้ กครอง
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรี ยนก่อนประถม
- นักเรี ยนชั้น ป.1 –
ป.6
- ผูป้ กครอง

ระยะเวลา
พ.ย.53 - ม.ค.
54

- ผูบ้ ริ หาร , คณะครู
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา
- ผูป้ กครอง
- นักเรี ยน
- ผูบ้ ริ หาร
- ครู ประจาชั้น

- นักเรี ยนชั้น อ. 1 – ป.6
- ผูป้ กครองนักเรี ยน

ธ.ค. 53 - เม.ย. - โรงเรี ยนได้รับการ
54
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
- ชุมชนเห็นความสาคัญ
ในการมีส่วนร่ วมในการ
จัดการศึกษา
พ.ค. 53
- ผูป้ กครองและโรงเรี ยน
ม.ค. 54
มีความร่ วมมือกันในการ
แก้ปัญหานักเรี ยน

- ผูป้ กครองนักเรี ยนทุก
ชั้น
ชั้น ป. 1 – ป.6

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
- ความร่ วมมือของ
ประชาชนในการจัด
กิจกรรม

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
องค์ประกอบที่
ขั้นตอน / กิจกรรม
3.งานอนามัยสิ่งแวดล้อม 1. โครงการส่งเสริ มการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้รับผิดชอบ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
นายสะอาด กันทะ

3. กิจกรรมสวนสมุนไพร - นายสะอาด กันทะ

กลุ่มเป้าหมาย
- ชั้นเรี ยน อนุบาล – ป.6
- นักเรี ยน , ครู
- ภารโรง
- ครู , นักเรี ยน
- ชุมชน
โรงเรี ยนวัดเสด็จ

ระยะเวลา
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ตลอดปี การศึกษา - แบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิ
ตลอดปี การศึกษา - แบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิ
ตลอดปี การศึกษา - แบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิ
ตลอดปี การศึกษา - แบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิ
ตลอดปี การศึกษา - แบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิ

4. โครงการปรับปรุ ง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรี ยน
5. กิจกรรมทาปุ๋ ยหมัก ,
ปุ๋ ยชีวภาพ
6. กิจกรรมเลี้ยงปลา กบ

- ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
- นายสะอาด กันทะ
- นางศิริพร ธรรมสิทธิ์

7. กิจกรรมธนาคารขยะ

- ครู ทุกคน
- นักเรี ยนทุกคน

โรงเรี ยนวัดเสด็จ

ตลอดปี การศึกษา - แบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิ

8. กิจกรรมงานใบตอง

นางศิริพร ธรรมสิทธิ์

นักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่4 – 6

ตลอดปี การศึกษา - แบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิ

- ครู ทุกคน
- นักเรี ยนทุกคน

โรงเรี ยนวัดเสด็จ
-ชุมชนบ้านเสด็จ
โรงเรี ยนวัดเสด็จ

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
องค์ประกอบที่
4. งานบริการสุ ขภาพ
กายและจิต

ขั้นตอน / กิจกรรม
1. งานกีฬาสีในโรงเรี ยน

ผู้รับผิดชอบ
- นายศรี รัตน์ ธุระ

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ
ทุกคน

2. การอบรมคุณธรรม
จริ ยธรรมนักเรี ยน

- นางสาววิชรี จันดาหาร
- คณะครู ทุกคน

นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ
ทุกคน

3. การพัฒนาบุคลากร

- ผูบ้ ริ หาร

4. โครงการนัก
ประชาสัมพันธ์นอ้ ย

- นางศิริพร ธรรมสิทธิ์

- คณะครู โรงเรี ยนวัดเสด็จ
- คณะกรรมการ
สถานศึกษา
นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ

ระยะเวลา
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ตลอดปี การศึกษา - นักเรี ยนมีสุขภาพกาย
แข็งแรง , สุขภาพจิตดี
ร่ าเริ งแจ่มใส
ตลอดปี การศึกษา - นักเรี ยนเป็ นคนดี มี
คุณธรรมจริ ยธรรม
ต.ค. 53

- บุคลากรมีขวัญกาลังใจ
ในการปฏิบตั ิงาน

ตลอดปี การศึกษา - นักเรี ยนมีความกล้า
แสดงออกในทางที่ดี

แผนงาน / โครงการ/กิจกรรม
องค์ประกอบที่
5. งานบริการอนามัย
โรงเรียน

ขั้นตอน / กิจกรรม
1. การชัง่ น้ าหนัก วัด
ส่วนสูง และ ทดสอบ
สมรรถภาพ
2. การตรวจสุขภาพช่อง
ปาก

ผู้รับผิดชอบ
คณะครู ทุกคน

กลุ่มเป้าหมาย
นักเรี ยนทุกคนในโรงเรี ยน
วัดเสด็จ

- นางอนงค์ ตัวละมูล
- ผูน้ านักเรี ยนด้านอนามัย
- ทันตแพทย์จาก
โรงพยาบาลลาปาง
- คณะครู ทุกคน

นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ
ทุกคน

3. การแปรงฟันอาหาร
กลางวัน
4. การบริ การอาหารเสริ ม - นางอนงค์ ตัวละมูล
(นม)

- นักเรี ยนชั้น อ.1 - ป. 6

5. การตรวจสุขภาพ
ร่ างกาย

นักเรี ยนทุกคน

- ครู อนามัยโรงเรี ยน
- ผูน้ านักเรี ยนด้านอนามัย

นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ
ทุกคน

ระยะเวลา

ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
-นักเรี ยนทุกคนได้รับ
พ.ค., ส.ค. 53
การเฝ้ าระวังและ
พ.ย. 53 , ก.พ. 54
ช่วยเหลือ
ตลอดปี การศึกษา - นักเรี ยนมีสุขภาพช่อง
ปากดี

ตลอดปี การศึกษา
ตลอดปี การศึกษา

ตลอดปี การศึกษา

- แบบรายงานผลการ
ปฏิบตั ิ
- แบบบันทึกการปฏิบตั ิ

- นักเรี ยนมีสุขภาพกาย
สะอาด แข็งแรง

แผนงาน / โครงการ / กิจกรรม
องค์ประกอบที่
6. งานสุ ขศึกษาใน
โรงเรียน

ขั้นตอน / กิจกรรม
1. กิจกรรมป้ องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก

ผู้รับผิดชอบ
- นางอนงค์ ตัวละมูล
- อสม. ตาบลบ้านเสด็จ
- ผูน้ านักเรี ยนด้านอนามัย
- เจ้าหน้าสถานีอนามัยบ้าน
เสด็จ
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยน - คณะครู
การสอนทันตสุขภาพใน
โรงเรี ยน

กลุ่มเป้าหมาย
- นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ
ทุกคน
- ชุมชนบ้านตาบลบ้าน
เสด็จ

ระยะเวลา
ตัวบ่ งชี้ความสาเร็จ
ตลอดปี การศึกษา - นักเรี ยนและชุมชน
ปลอดจากโรค
ไข้เลือดออก

นักเรี ยนชั้น ป. 1 - 6 ทุก
คน

ตลอดปี การศึกษา - แผนการสอนทันต
ศึกษาในโรงเรี ยน

3.โครงการรณรงค์ป้องกัน - ผูบ้ ริ หาร
นักเรี ยนโรงเรี ยนวัดเสด็จ
และแก้ไขปัญหาเสพติดใน - คณะครู
ทุกคน
โรงเรี ยน
- คณะกรรมการสถานศึกษา

ตลอดปี การศึกษา - นักเรี ยนและบุคลากร
ในโรงเรี ยนปลอดจาก
สารเสพติด

เลขที่

บันทึกการแปรงฟัน โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ชื่อ - สกุล

ชั ้น................................ประจาเดือน................................พ.ศ.......................... ปี การศึกษา.............................

หมาย
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 เหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รวม
(ลงชื่อ)
ครูประจาชั ้น
(.......................................................)

แบบทดสอบความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรม
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
การอบรมเรื่อง………………………………..........วันที่อบรม……………………………….
คาชี้แจง แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้
ในการปรับปรุ งแก้ไขและพัฒนาการดาเนินการอบรมต่อไป จึงขอให้ท่านโปรดใส่เครื่ องหมาย / ลงใน
ช่องว่างระดับความพึงพอใจตามรายการที่กาหนด ดังนี้
ที่

รายการ

1.
2.
3.
4.

การนาเสนอเนื้อหาสาระการอบรม
กิจกรรมการอบรม
ระยะเวลาในการอบรม
ความรู้และเทคนิควิธีการอบรม
ของวิทยากร
การนาความรู้ที่ได้จากการอบรม
ไปสู่การปฏิบตั ิต่อไป
สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม
ความเหมาะสมของสถานที่
การจัดบริ การอานวยความสะดวก
บรรยากาศการอบรม
การซักถามปัญหา ข้อสงสัย

5.
6.
7.
8.
9.
10.

มากที่สุด

ระดับความพึงพอใจ
มาก
น้อย น้อยที่สุด

หมายเหตุ

ข้อเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ความรู้ที่ท่านต้องการได้รับการพัฒนาในโอกาสต่อไป
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

แบบประเมินโครงการ
โครงการโรงเรียนส่ งเสริมสุ ขภาพ
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
รายการ
1.หลักการและเหตุผล
1.1มีขอ้ มูลยืนยัน ชัดเจน
1.2ความสอดคล้องระหว่างปัญหากับหลักการและเหตุผล
1.3มีความเป็ นเหตุ เป็ นผล น่าเชื่อถือ
2.วัตถุประสงค์โครงการ
2.1มีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง
2.2มีความเป็ นไปได้ในการดาเนินการ
2.3สามารถวัดและประเมินได้
2.4มีขอบเขตของเวลาทีแ่ น่นอนในการปฏิบตั ิงาน
2.5สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยเหนือ
3.มีเป้ าหมายชัดเจน
4.วิธีการดาเนินการของโครงการ
4.1สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
4.2ความสัมพันธ์ต่อเนื่องระหว่างกิจกรรม
4.3วิธีดาเนินงานชัดเจนและเข้าใจง่าย
4.4กิจกรรมเป็ นไปตามทฤษฎีหรื อหลักการที่เหมาะสม
4.5ช่วงเวลาในการดาเนินงานมีความเหมาะสม
5.มีแผนการดาเนินงานทีช่ ดั เจน
6.ค่าใช้จ่ายเหมาะสมกับโครงการ
7.ผูร้ ับผิดชอบและบุคลากรดาเนินงานมีความเหมาะสมและเพียงพอ
8.มีระบบการติดตามและประเมินที่ชดั เจน
9.มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของโครงการ
หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ วิธีดาเนินการ เวลา งบประมาณ
10.เป็ นประโยชน์ตอ่ กลุ่มเป้ าหมายอย่างชัดเจน
11.เป็ นประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติโดยส่ วนรวมคุม้ ค่าต่อการลงทุน
12.แก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน
13.โครงการมีความสอดคล้องกับแผนงานหลักของโรงเรี ยน

ระดับค่าการประเมิน
1

2

3

หมายเหตุ

4

1
2
3
4

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด

แบบสารวจสุ ขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
วิธีการใช้ แบบสารวจ
1. ใช้กาเครื่ องหมาย “  ” ในช่องผลการประเมิน ในแต่ละข้อ “ผ่าน” หรื อ “ไม่ผา่ น”
2. เกณฑ์มาตรฐานบางประการสาหรับพิจารณาประกอบการใช้แบบสารวจ
2.1 ความสัมพันธ์ดา้ นความสูงของโต๊ะ และ เก้าอี้ (แบบสารวจข้อ 10)
ความสูงของโต๊ะเรี ยน(ซ.ม.)
ความสูงของเก้าอี้ (ซ.ม.)
50
30
55
35
65
40
75
45
การจัดโต๊ะเรี ยนและเก้าอี้
- มีทางเดินระหว่างแถวของโต๊ะเรี ยน
- แถวริ มสุดห่างจากผนังห้อง
- แถวหน้าห่างจากกระดานดา
- โต๊ะเรี ยนแถวหลังสุดห่างจากกระดานดา

ไม่นอ้ ยกว่า 45 ซ.ม.
ไม่นอ้ ยกว่า 60 ซ.ม.
ไม่นอ้ ยกว่า 2 เมตร
ไม่เกิน 9 เมตร

2.2 มาตรฐานจานวนห้องส้วมที่ปัสสาวะ อ่างล้างมือ สาหรับโรงเรี ยน
(แบบสารวจข้อที่ 24)
โรงเรี ยน

ห้องส้วม (ที่ / คน)

ที่ปัสสาวะ (ที่ / คน)

อ่างล้างมือ (ที่ /
คน)

ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

ชาย 1/60 หญิง 1/30
ขาย 1/90 หญิง 1/50

ชาย1/30
ขาย 1/30

ชาย – หญิง 1/50

แบบสารวจสุ ขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
ผลการประเมิน
หมายเหตุ
เรื่ อง
รายละเอียดมาตรฐาน
ผ่าน ไม่ผา่ น (สาหรับผูส้ ารวจ)
 1. บริ เวณโดยรอบสะอาด และปลอดภัย
2. มีขอบเขตบริ เวณโดยรอบโรงเรี ยน
เช่น รั้ว แนวต้นไม้ ฯลฯ
3. มีการจัดระเบียบการจราจรทาง เข้า - ออก
 4. สนามกีฬา สนามเด็กเล่น เครื่ องเล่น ใน
สนามจัดเป็ นสัดส่วนและปลอดภัย
5. มีบริ เวณสาหรับพักผ่อนหย่อนใจ
เป็ นระเบียบสวยงาม
 6. อาคารเรี ยนสะอาด แข็งแรงและมีความ
ปลอดภัย
7. จัดวางสิ่งของเป็ นระเบียบ เหมาะสม
และสวยงาม
 8. สะอาด เป็ นระเบียบ
 9. มีการระบายอากาศดีและมีแสงสว่าง
เพียงพอ
10. ขนาดของวัสดุ อุปกรณ์ เช่น โต๊ะ
เก้าอี้ มีขนาดเหมาะสมกับนักเรี ยน
เพียงพอกับสภาพดี
 11. จัดเป็ นสัดส่วน อุปกรณ์ของใช้
สะอาด สภาพดี
 12. มียาเวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์จา
เป็ นจัดเก็บเป็ นระเบียบมีป้ายบอก
ชื่อยาชัดเจน และยาไม่หมดอายุ
 13. ในห้องเรี ยนบริ เวณใกล้เคียงมีที่
ล้างมือ และทาความสะอาด เครื่ องมือ /
อุปกรณ์
 14. สาหรับโรงเรี ยนสหศึกษา มีแยก
เตียงพักสาหรับ ชาย – หญิง

เรื่ อง
1. น้ าดื่ม / น้ า
ใช้

2. ห้องส้วม

3. การกาจัด
ขยะน้ าเสีย /
พาหนะนา
โรค
4. การป้ องกัน
ความ
ปลอดภัย
5. กิจกรรม
ส่งเสริ ม
สุขภาพ

รายละเอียดมาตรฐาน
 15. มีน้ าดื่ม / น้ าใช้สะอาด และมี
ปริ มาณเพียงพอ
16. ที่เก็บน้ าดื่ม สะอาดมีฝาปิ ด มีก๊อก
สาหรับเปิ ด
17. มีภาชนะดื่มน้ าประจาตัว / ไม่ใช่
ร่ วมกัน หรื อเป็ นน้ าดื่มแบบน้ าพุ
 18. พื้น / สุขภัณฑ์สะอาด สภาพดี ไม่มี
กลิ่นเหม็น
 19. บริ เวณใกล้เคียงมีที่ลา้ งมือ สะอาด
สภาพดี มีน้ าใช้เพียงพอ
 20. มีหอ้ งส้วมแยก ชาย – หญิง พร้อม
มีป้ายหรื อเครื่ องหมายบอกให้ชดั เจน
21. พื้น และหัวส้วมทาด้วยวัสดุทาความ
สะอาดง่าย
22. มีสบู่ลา้ งมือ
23. ในห้องส้วมหญิงหรื อบริ เวณใกล้
เคียงมีถงั ขยะมีฝาปิ ด สภาพดี
24. มีจานวนเพียงพอตามเกณฑ์มาตรฐาน
25. มีที่รองรับขยะถูกหลักสุขาภิบาล
เพียงพอ ไม่มีขยะในบริ เวณโรงเรี ยน
26. มีท่อ/รางระบายน้ าสภาพดีไม่อุดตัน
27. มีการบาบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสม
เช่น บ่อดักไขมัน หลุมซึม หรื อระบบท่อซึม
28. มีการควบคุมกาจัดแมลง สัตว์พาหะนาโรค
29. มีระบบป้ องกัน / อุปกรณ์ช่วยใน
การดับไฟ และมีการตรวจสอบ
30. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริ มสุขภาพ
และอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรี ยน

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผ่าน ไม่ผา่ น (สาหรับผูส้ ารวจ)

แบบสารวจสุ ขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
โรงเรียนวัดเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1
วิธีการใช้แบบสารวจ
1. ให้กาเครื่ องหมาย “  “ ในช่องผลการประเมินในแต่ละข้อ “ ผ่าน” หรื อ “ ไม่ผา่ น “ ในกรณี ที่มี
กิจกรรมที่ระบุไว้ในข้อมาตรฐานละไม่เป็ นปัญหาทางด้านสุขาภิบาลอาหารให้ถือว่าผ่านมาตรฐาน
ในข้อนั้น
2. ในกรณี โรงเรี ยนไม่มีโรงอาหาร หรื อปรุ งอาหารมาจากภายนอก ให้ผปู้ ระเมินออกไปตรวจ
สถานที่เตรี ยมและปรุ งตามแบบสารวจ หากไม่สามารถตรวจได้ ให้ตรวจสอบจากหลักฐานการ
ควบคุมของโรงเรี ยน
3. สาหรับโรงเรี ยนที่มีร้านจาหน่ายอาหารมากกว่า 1 ร้านขึ้นไป การให้ผา่ นมาตรฐานแต่ละข้อ
ร้านอาหารจะต้องปฏิบตั ิได้ถกู ต้องตามมาตรฐานทุกร้าน
เรื่ อง

รายละเอียดมาตรฐาน
 1. สะอาด เป็ นระเบียบ
 2. โต๊ะ เก้าอี้ สะอาดแข็งแรงจัดเป็ น ระเบียบ
3. มีการระบายอากาศที่ดี
 4. สะอาด เป็ นระเบียบ พื้นทาด้วยวัสดุถาวร
แข็ง เรี ยบ สภาพดี
 5. มีการระบายอากาศรวมทั้งกลิน่ และควัน
จากการทาอาหารได้ดี เช่น มีปล่องระบาย
ควัน หรื อพัดลมดูดอากาศที่ใช้การได้ดี
 6. ไม่เตรี ยมและปรุ งอาหารบนพื้น
 7. โต๊ะเตรี ยม – ปรุ งอาหารและผนังบริ เวณเตา
ไฟ ต้องทาด้วยวัสดุที่ทาความสะอาดง่าย
(เช่น สแตนเลส กระเบื้อง ) มีสภาพดี และ
พื้นโต๊ะต้องสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม.
 8. อาหารและเครื่ องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิด
สนิท ต้องมีเครื่ องหมายของ อย. แสดงการ
ได้รับอนุญาตที่ถกู ต้อง
 9. อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้และ
อาหารแห้งมีคุณภาพดีแยกเก็บเป็ นสัดส่วน

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผ่าน ไม่ผา่ น (สาหรับผูส้ ารวจ)

เรื่ อง

ช. ภาชนะ
อุปกรณ์

รายละเอียดมาตรฐาน
ไม่ปะปนกัน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย
60 ซม. หรื อเก็บในตูเ้ ย็น ถ้าเป็ นห้องเย็นต้อง
วางอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม.
อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนนามาปรุ ง
10 อาหารและเครื่ องดื่มในภาชนะบรรจุที่
ปิ ดสนิท มีคุณภาพดีเก็บเป็ นระเบียบ
สูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม.
 11. อาหารที่ปรุ งสาเร็ จแล้ว เก็บในภาชนะที่
สะอาด มีการปกปิ ดวางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 ซม.
 12. มีตสู้ าหรับปกปิ ดอาหารที่ปรุ งสาเร็ จแล้ว
และด้านหน้าของตูต้ อ้ งเป็ นกระจก
13. น้ าดื่ม เครื่ องดื่ม น้ าผลไม้ตอ้ งสะอาด
ใสภาชนะที่สะอาดมีฝาปิ ดมีก๊อกหรื อ ทางเทริ น
น้ า หรื อมีอุปกรณ์ที่มีดา้ มสาหรับตักโดยเฉพาะ
และวางสูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม.
14. น้ าแข็งที่ใช้บริ โภคต้องสะอาด ใส่ใน
ภาชนะที่สะอาด มีฝาปิ ดมีอุปกรณ์ที่มี
ด้าม สาหรับคีบหรื อตักโดยเฉพาะ วาง
สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. และต้อง
ไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้
15. ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน
ส้อม ฯลฯ ต้องทาด้วยวัสดุที่ไม่เป็ น
อันตราย เช่น สแตนเลส กระเบื้อง
เคลือบขาว แก้วอลูมิเนียม เมลามีนสี
ขาว หรื อสีอ่อน สังกะสีเคลือบขาว
ตะเกียบต้องไม่เป็ นไม้ไม่ตกแต่งสี หรื อ
พลาสติกสีขาว

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผ่าน ไม่ผา่ น (สาหรับผูส้ ารวจ)

เรื่ อง

รายละเอียดมาตรฐาน

 16. ภาชนะใส่น้ าส้มสายชู น้ าปลา และน้ า
จิ้ม ต้องทาด้วยแก้ว มีฝาปิ ด และช้อนตัก
ทาด้วยกระเบื้องเคลือบขาว หรื อสแตนเลส
สาหรับเครื่ องปรุ งรสอื่น ๆ ต้องใส่ในภาชนะ
ที่ทาความสะอาดง่าย และสะอาด
 17. ล้างภาชนะอุปกรณ์ดว้ ยวิธีการอย่าง
น้อย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 ล้าง
ด้วยน้ ายาล้างภาชนะ และขั้นตอนที่ 2
ล้างด้วยน้ าสะอาด 2 ครั้ง หรื อล้างด้วย
น้ าไหล และอุปกรณ์การล้างต้องสูงจาก
พื้นอย่างน้อย 60 ซม.
18. ใช้อ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีท่อระบายน้ าที่ใช้
การได้ดีอย่างน้อย 2 อ่าง
19. จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ า ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่า
ในภาชนะ โปร่ ง สะอาดหรื อตะแกรงวางสูงจาก
พื้นอย่างน้อย 60 ซม. หรื อเก็บในภาชนะหรื อ
สถานที่ที่สะอาด มีการปกปิ ด
 20. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้น
ในภาชนะโปร่ ง สะอาด หรื อวางเป็ น
ระเบียบในภาขนะที่สะอาดและมีการ
ปกปิ ด ตั้งสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
จ . การรวบ
21. เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าวรหือเป็ น
รวมขยะ
ร่ อง มีเขียงใช้ เฉพาะอาหารสุ กและ
และน้ า
อาหารดิบแยกจากกัน มีฝาชีครอบ (ยก
โสโครก
เว้นครัวที่มีการป้ องกันแมลงวันแล้ว)
 22. ใช้ถงั ขยะที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิ ด
 23. ท่อหรื อรางระบายน้ ามี่มีสภาพดีไม่แตก
ร้าว ระบายน้ าจากห้องครัว และที่ลา้ ง
ภาชนะอุปกรณ์ลงสู่ท่อระบายน้ าหรื อ
ฉ . ห้องน้ า
แหล่งบาบัดได้ดี และต้องไม่ระบายน้ า
ห้องส้วม
เสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะโดยตรง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผ่าน ไม่ผา่ น (สาหรับผูส้ ารวจ)

เรื่ อง

ช. ผูป้ รุ ง
ผูเ้ สริ ฟ

รายละเอียดมาตรฐาน
24. มีบ่อตักเศษอาหารและตักไขมันที่
ใช้การดีก่อนระบายน้ าเสียทิ้ง
 25. ห้องน้ า ห้องส้วม (ในบริ เวณ โรง
อาหาร) ต้องมีสะอาด ไม่มีกลิ่น
เหม็น มีน้ าใช้เพียงพอ
26. ห้องส้วมแยกเป็ นสัดส่วน ประตู
ไม่เปิ ดสู่บริ เวณที่ เตรี ยม – ปรุ ง
อาหาร ที่ลา้ ง และเก็บภาชนะ
อุปกรณ์ ที่เก็บอาหาร และต้องมี
อ่างล้างมือที่ใช้ได้ดีอยูใ่ นบริ เวณ
ห้องส้วม
 27. แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน
28. ผูกผ้ากันเปื้ อนสีขาว หรื อมี
เครื่ องแบบผูป้ รุ งจะต้องใส่หมวก
หรื อ เนทคลุมผมด้วย
29. ต้องเป็ นผูม้ ีสุขภาพดี ไม่เป็ น
โรคติดต่อไม่เป็ นโรคผิวหนัง
สาหรับผูป้ รุ งจะต้องมีหลักฐานการ
สุขภาพในปี นั้นให้ตรวจสอบได้
30. มีสุขนิสยั ที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่
สูบบุหรี่ ในขณะปฏิบตั ิงานไม่ใช่มือ
หยิบจับอาหารที่ปรุ งเสร็ จแล้ว
โดยตรง

ผลการประเมิน
หมายเหตุ
ผ่าน ไม่ผา่ น (สาหรับผูส้ ารวจ)

รายงานการปฏิบัตงิ านของผู้นานักเรียน เกีย่ วกับการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน ประจาเดือน……………………………………ปี การศึกษา 2553
โรงเรียนวัดเสด็จ สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาลาปาง เขต 1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

หมายเหตุ
แปรงไม่
สะอาด

แปรงสะอาด

วันศุกร์
แปรงไม่
สะอาด
ไม่แปรง

แปรงสะอาด

วันพฤหัส
แปรงไม่
สะอาด
ไม่แปรง

แปรงสะอาด

วันพุธ
แปรงไม่
สะอาด
ไม่แปรง

แปรงสะอาด

วันอังคาร
แปรงไม่
สะอาด
ไม่แปรง

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม

แปรงสะอาด

ที่

ไม่แปรง

วันจันทร์

สรุปการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
โรงเรียน วัดเสด็จ ตาบลบ้ านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ประจาเดือน………………………………………………………
1. จานวนนักเรี ยนในกลุ่มทั้งหมด…………………………….คน
2. จานวนนักเรี ยนที่แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน……………………….คน
ไม่แปรงฟัน………………คน คิดเป็ นร้อยละ………………..แปรงไม่สะอาด………..คน
คิดเป็ นร้อยละ…………………..แปรงสะอาด…………..คน คิดเป็ นร้อยละ………………..
ลงชื่อ………………………………ผูร้ ายงาน
(……………………………………)
ตาแหน่ง………………………………………………..

สรุปการแปรงฟันหลังอาหารกลางวัน
โรงเรียน วัดเสด็จ ตาบลบ้ านเสด็จ อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
ประจาเดือน………………………………………………………
1. จานวนนักเรี ยนในกลุ่มทั้งหมด…………………………….คน
2. จานวนนักเรี ยนที่แปรงฟันหลังอาหารกลางวัน……………………….คน
ไม่แปรงฟัน………………คน คิดเป็ นร้อยละ………………..แปรงไม่สะอาด………..คน
คิดเป็ นร้อยละ…………………..แปรงสะอาด…………..คน คิดเป็ นร้อยละ………………..
ลงชื่อ………………………………ผูร้ ายงาน
(……………………………………)
ตาแหน่ง………………………………………………..

