
ค ำน ำ 
 
 สุขภำพเป็นปัจจัยที่ส ำคัญในกำรด ำรงชีวิต ถ้ำบุคคลมีสุขภำพดีจะเป็นพ้ืนฐำนส ำคัญต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิต และกำรพัฒนำด้ำนสุขภำพอนำมัยจะต้องได้รับกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดตั้งแต่วัยเด็ก สุขภำวะ       
ทำงโภชนำกำรจะเกิดขึ้นได้ต้องมีควำมสมดุลระหว่ำงกำรได้รับและควำมต้องกำรสำรอำหำร หำกไม่สมดุล      
จะก่อให้เกิดภำวะทุพโภชนำกำรซึ่งไม่ว่ำจะเป็นโภชนำกำรขำดหรือโภชนำกำรเกินก็ตำมล้วนก่อให้เกิดปัญหำ
ต่อสุขภำพได้ทั้งสิ้น 
 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๖ “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือกำร
พัฒนำเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ ภูมิปัญญำควำมรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข” ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ     
เป็นหน่วยงำนที่ดูแลโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดูแลนักเรียนประจ ำทั่วประเทศ จ ำนวน        
๕๐ แห่ง ได้จัดท ำเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนโภชนำกำรส ำหรับนักเรียนประจ ำ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ขึ้น เพ่ือให้
โรงเรียนทุกแห่งน ำไปพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำร
ประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ และเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพทั้งจำก
หน่วยงำนต้นสังกัดและองค์กรภำยนอก และสิ่งส ำคัญที่สุดคือนักเรียนทุกคนได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำด้ำน
ต่ำงๆในองค์รวม 
 กำรจัดท ำเกณฑ์มำตรฐำนนี้ ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ขอขอบคุณคณะท ำงำน                   ซ่ึง
ประกอบด้วย ผู้บริหำร คณะครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำของโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ทุกแห่งที่ให้ควำม
ร่วมมือเป็นอย่ำงดียิ่ง และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำเกณฑ์มำตรฐำนด้ำนโภชนำกำรส ำหรับนักเรียนประจ ำ โรงเรียน
ศึกษำสงเครำะห์นี้ จะเป็นประโยชน์ส ำหรับโรงเรียนเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติให้บรรลุผลส ำเร็จ ต่อไป. 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ ๔๗ มุ่งเน้นให้สถำนศึกษำทุกแห่งมีระบบกำร
ประกับคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำทุกระดับ ประกอบด้วยระบบกำรประกัน
คุณภำพภำยใน และระบบกำรประกันคุณภำพภำยนอก มำตรำ ๔๘ ให้หน่วยงำนต้นสังกัดและสถำนศึกษำ     
จัดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำและให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพภำยในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน
กำรศึกษำ และเพ่ือรองรับกำรประกันคุณภำพภำยนอก 
 กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ประกำศให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ใช้มำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ ส ำหรับ
สถำนศึกษำทุกสังกัดที่จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนใช้เป็นเป้ำหมำยในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพผู้เรียน 
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ คุณภำพด้ำนกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ คุณภำพด้ำนอัตลักษณ์ของสถำนศึกษำ 
รวมทัง้คุณภำพด้ำนมำตรฐำนกำรส่งเสริม ประกอบกับ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มำตรำ 
๔๙ ก ำหนดให้ส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ท ำหน้ำที่พัฒนำเกณฑ์ วิธีกำรประเมิน
คุณภำพภำยนอกและท ำกำรประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ ให้มีกำรประเมินคุณภำพภำยนอกของสถำนศึกษำ  
ทุกแห่งอย่ำงน้อยหนึ่งครั้งในทุกห้ำปีนับตั้งแต่กำรประเมินครั้งสุดท้ำย ดังนั้นสถำนศึกษำทุกแห่งต้องเตรียม
ควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรประเมินคุณภำพทั้งจำกหน่วยงำนต้นสังกัดและองค์กรภำยนอก 

พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มำตรำ ๖ “กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือกำร
พัฒนำเด็กไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่ำงกำย จิตใจ ภูมิปัญญำควำมรู้ และคุณธรรม จริยธรรมและ
วัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข” สุขภำพกับกำรศึกษำเป็นสิ่งที่ต้อง
ด ำเนินกำรควบคู่ไปให้เกิดกำรประสำนเอ้ืออ ำนวยประโยชน์และเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง     
เพ่ือผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภำพสูงสุดต่อกลุ่มเป้ำหมำยคือนักเรียน (ส ำนักส่งเสริมสุขภำพ กรมอนำมัย กระทรวง
สำธำรณสุข. ๒๕๔๗ : ๔) 
  กำรด ำเนินงำนด้ำนโภชนำกำรอำหำรปลอดภัยและกำรจัดบริกำรน้ ำดื่มภำยในโรงเรียนนับว่ำเป็นสิ่งที่
มีควำมส ำคัญและมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่โรงเรียนจะต้องด ำเนินกำรให้ได้มำตรฐำน เหมำะสมและเพียงพอต่อ
กำรจัดบริกำรกับเด็กนักเรียนและบุคลำกรในโรงเรียน  เนื่องจำกอำหำรและน้ ำดื่ม เป็นสิ่งจ ำเป็นต่อทุกคน      
ในโรงเรียนในแต่ละวันเด็กนักเรียนต้องรับประทำนอำหำรที่โรงเรียน กำรด ำเนินงำนโครงกำรส่งเสริม
โภชนำกำรเป็นกำรควบคุมดูแลสิ่งแวดล้อมด้ำนอำหำร น้ ำดื่ม เพ่ือให้ทุกคนบริโภคได้อย่ำงปลอดภัย             



ไม่ก่อให้เกิดโรคทำงเดินอำหำรต่ำงๆ ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรที่สะอำด และปลอดภัยติดตัว
นักเรียนตลอดไป ทั้งนี้เพรำะอำหำรเป็นปัจจัยส ำคัญของกำรเจริญเติบโตของเด็ก และเยำวชน (ส ำนักส่งเสริม
สุขภำพกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข. ๒๕๔๙ : ๖)  
 กำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้แก่เด็กเป็นสิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนหลำยๆฝ่ำยควรเข้ำมำร่วมมือกันเพ่ือให้เกิด
สังคมที่ปลอดภัยส ำหรับเด็กอย่ำงแท้จริง โรงเรียนเป็นสถำบันที่ใกล้ชิดกับเด็กมำกที่สุดรองลงมำจำกสถำบัน
ครอบครัว เด็กบำงคนใช้ช่วงเวลำในกำรอยู่โรงเรียนมำกกว่ำอยู่ที่บ้ำน จนบำงครั้งอำจกล่ำวได้ว่ำโรงเรียนเป็น
เสมือนบ้ำนที่สองของเด็ก และคุณครูเปรียบเหมือนพ่อแม่คนที่สองของเด็กเช่นกัน ดังนั้นบทบำทของโรงเรียน
จึงไม่เพียงแต่เป็นสถำนที่ที่ให้เฉพำะวิชำควำมรู้เพียงอย่ำงเดียว แต่ยังเป็นสถำนที่ที่ส่งเสริมและพัฒนำให้เด็ก     
ได้เติบโตอย่ำงมีคุณภำพ ด้วยกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิตของเด็ก รวมทั้งปกป้องคุ้มครองเด็กนักเรียนจำก
ภยันตรำยต่ำงๆ ดังนั้นกำรสร้ำงสิ่งแวดล้อมและบรรยำกำศภำยในโรงเรียนให้ปลอดภัย ย่อมส่งผลต่อพัฒนำกำร
และกำรเรียนรู้ของเด็กให้มีคุณภำพ ( มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก. ๒๕๕๐ ) 
 กำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ ถือเป็นหัวใจหลักส ำคัญในกำรบริหำรจัดกำร
เกี่ยวกับงำนบริกำรของโรงเรียนที่มีนักเรียนประจ ำซึ่งต้องได้รับบริกำรอำหำรทั้ง ๓ มื้อ กำรจัดบริกำรที่ไม่ได้
มำตรฐำนกำรสุขำภิบำลอำหำร มีนักเรียนเจ็บป่วยจำกกำรรับประทำนอำหำร เช่น มีอำกำรปวดท้อง ท้องเสีย 
ซึ่งอำจมีสำเหตุมำจำกกำรรับประทำนอำหำรที่ไม่สะอำด มีแบคทีเรีย สำรเคมี สำรพิษตกค้ำงจำกสำรก ำจัด
ศัตรูพืชในผัก ยำปฏิชีวนะตกค้ำงในเนื้อสัตว์ หรือมีสำรปลอมปนในอำหำร เป็นต้น และเนื่องจำกนักเรียนใน
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์มำจำกครอบครัวที่มีปัญหำต่ำงๆกัน ปัญหำส ำคัญท่ีพบในนักเรียนเหล่ำนี้ คือ บำงคนมี
ภำวะทุพโภชนำกำร บำงคนมีภำวะโรคอ้วน ซึ่งภำวะโภชนำกำรที่เลวร้ำยจะส่งผลกระทบทำงด้ำนร้ำยต่อเด็ก 
ควำมรับผิดชอบในกำรบริกำรจึงไม่เพียงแต่ครูโภชนำกำรเท่ำนั้น แต่ต้องมีกระบวนกำรบริหำรจัดกำร          ใน
องค์รวม ดังนั้น โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ควรมีมำตรฐำนด้ำนโภชนำกำรส ำหรับนักเรียนประจ ำโรงเรียนศึกษำ
สงเครำะห ์
 
 
 

ประวัติความเป็นมาการศึกษาสงเคราะห ์
นายอภัย  จันทวิมล ได้บันทึกแนวควำมคิดในกำรจัดตั้งโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์พนมทวน ไว้เมื่อ   

พ.ศ. ๒๕๒๕ ดังนี้  
 นายสุขุม  ครุฑานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน ได้ขอให้ข้าพเจ้าบันทึก
แนวความคิดในการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน  เพื่อจะได้น าไปประกอบประวัติของโรงเรียน และ
จัดวิวัฒนาการการศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งกองการศึกษาพิเศษ  กรมสามัญศึกษา ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๕ – 
๒๒  เมษายน  ๒๕๒๕ ณ สวนอัมพร  กรุงเทพมหานคร เนื่องในการสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี  
 ข้าพเจ้าจึงได้ใคร่ขอเล่าว่า  แนวความคิดในการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นี้ได้เกิดขึ้นเมื่อปี 
๒๔๙๔  ในระหว่างที่ข้าพเจ้าด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมสามัญศึกษา และไปปฏิบัติงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา   



ในฐานะหัวหน้าผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย และเป็นรองประธานคณะกรรมการโครงการปรับปรุง ส่งเสริมการศึกษา
ฉะเชิงเทรา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการให้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือขององค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม
แห่งสหประชาชาติเรียกโดยย่อว่า ยูเนสโก UNESCO  นอกจากนั้น  โครงการนี้ยังได้รับความร่วมมือช่วยเหลือ
จากองค์การช านาญพิเศษแห่งสหประชาชาติ คือ องค์การอาหารและเกษตร FAO  องค์การอนามัยโลก  WHO 
องค์การกรรมกรระหว่างประเทศ  ILO และองค์การยูซอม  USOM ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วย 
 โครงการฉะเชิงเทราเป็นโครงการที่มุ่งหมายปรับปรุง ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับที่ต่ ากว่าอุดมศึกษา 
โดยเฉพาะในเรื่องการศึกษาประชาบาล และการขยายตัวของการศึกษาประชาบาล  
 การที่ข้าพเจ้าเกิดความคิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ขึ้นในประเทศไทย เป็นเพราะในระหว่าง
ที่ปฏิบัติงานอยู่ที่ฉะเชิงเทรา  ข้าพเจ้าได้ศึกษาเรื่องการปรับปรุงส่งเสริมการศึกษาในประเทศอังกฤษ ซึ่งท าให้
เกิด Education Ac ๑๙๔๔ (พ.ศ.  ๒๔๘๗) และมิสซิสเอลเลน วิลคินสัน รัฐมนตรีศึกษาของอังกฤษ ได้กล่าวว่า
การตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น มีความมุ่งหมายส าคัญ ที่จะให้เด็กอังกฤษทุกคนได้รับการศึกษา                ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาเป็นอย่างต่ า ไม่ว่าเด็กนั้นจะมีพ่อแม่อยู่ในฐานะเช่นไรก็ตาม และไม่ว่าจะมีภูมิล าเนาอยู่      ณ 
ที่ใดในราชอาณาจักรอังกฤษก็ตาม  
 ค ากล่าวของมิสซิสวิลคินสัน ได้ท าให้ข้าพเจ้าเกิดความคิดว่า แม้ในขณะนี้เราจะยังไม่อยู่ในฐานะที่จะ
ท าได้อย่างอังกฤษ แต่เราก็สมควรก าหนดนโยบายว่า จะให้เด็กไทยทุกคนได้รับการศึกษาถึงชั้นประถมศึกษา
ตอนปลายเป็นอย่างต่ าไม่ว่าเด็กนั้นจะมีพ่อแม่อยู่ในฐานะเช่นไรก็ตามและไม่ว่าจะมีภูมิล าเนาอยู่ ณ ที่ใด       
ในราชอาณาจักรไทยก็ตาม   
 ตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา เด็กที่บ้านอยู่ไกลโรงเรียนเกิน ๒ กิโลเมตร ได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
เข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาภาคบังคับ ข้าพเจ้ามีความเห็นว่าเด็กประเภทนี้
แทนที่จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้าเรียนในโรงเรียนธรรมดา รัฐควรจัดให้เข้าเรียนในโรงเรียนพิเศษ เรียกว่า 
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ซึ่งจัดเป็นโรงเรียนประจ า เปิดการสอนถึงชั้นประถมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างน้อย 
โดยรัฐให้เงินอุดหนุนเป็นรายหัว เพื่อเป็นค่าอาหาร ค่าเสื้อผ้า ค่าเครื่องเรียน และค่ารักษาพยาบาล 
 ในระยะนั้น ฉะเชิงเทราก าลังมีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นจังหวัดที่มีการปรับปรุงส่งเสริมการศึ กษา 
เป็นการใหญ่ ฉะนั้นจึงมีครู ศึกษาธิการอ าเภอ ศึกษาธิการจังหวัด ตลอดจนข้าราชการฝ่ายปกครอง พากันไป  
ดูงานที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนืองๆ วันหนึ่งนายประพันธ์ อ าพัน นายอ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  
และคณะได้พากันไปดูงานที่ฉะเชิงเทรา ในตอนนั้นข้าพเจ้าบังเอิญอยู่ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการฉะเชิงเทรา 
นายอ าเภอพนมทวนจึงได้แวะไปเยี่ยมและสนทนากันถึงเรื่องการจัดการศึกษา ข้าพเจ้าได้เล่าให้นายอ าเภอ  
พนมทวนฟังถึงเรื่องแนวการจัดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ส าหรับเด็กที่อยู่ไกลคมนาคม และบอกว่าข้าพเจ้าก าลัง
มองหาสถานที่สักแห่งหนึ่ง มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ ส าหรับจัดตั้งโรงเรียนประเภทนี้ นายอ าเภอ     พนมทวน
สนใจและเห็นชอบกับโครงการจัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่ข้าพเจ้าเล่าให้ฟัง จึงเชิญให้ข้าพเจ้า  
ไปด าเนินการจัดตั้งโรงเรียนดังกล่าวที่อ าเภอพนมทวน โดยทางอ าเภอรับจะจัดหาที่ดินให้โดยทางราชการ  
ไม่ต้องซื้อ 



 ต่อมาข้าพเจ้าได้ไปดูสถานที่ตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่อ าเภอพนมทวน และได้ปรึกษาหารือกับ
ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกรมสามัญศึกษาคือนายบุรินทร์ สิมพะลิก รองอธิบดีกรมสามัญศึกษา,นายเกรียง กีรติกร 
หั วหน้ ากองการศึ กษา พิ เศษ ,  ม . ร . ว .หญิ ง เสริ มศรี  เ กษมศรี  หั วหน้ าแผนกศึกษาสง เคราะห์   
และนายหล่อ รีละชาติ ศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ทุกคนก็เห็นชอบด้วย ข้าพเจ้าจึงท าบันทึกเสนอ  
ม.ล.ปิ่น มาลากุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และในที่สุด พลเอกมังกร พรหมโยธี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ ก็อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวนขึ้นได้ 
 ต่อมาได้มี พิธี เปิดโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน เมื่อวันที่  ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๙๖   
โดยมีนายบุญปลูก ทัตตานนท์ เป็นครูใหญ่ และนายสุขุม ครุฑานนท์  ผู้อ านวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์
พนมทวนในปัจจุบันก็เป็นครูน้อยคนหนึ่งของโรงเรียนนี้ในระยะแรกด้วย ผู้ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดโรงเรียน
ศึกษาสงเคราะห์พนมทวน คือ ขุนอักษรสารสิทธิ์ (ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในสมัยนั้น)   

กระทรวงศึกษำธิกำร เห็นชอบหลักกำรและโครงกำรอนุมัติเปิดโรงเรียนพิเศษขึ้นเมื่อ                 วันที่ 
๑ พฤษภำคม ๒๔๙๖ ที่บ้ำนทวน ต ำบลพนมทวน อ ำเภอพนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี มีชื่อเรียกว่ำโรงเรียน
ศึกษำสงเครำะห์พนมทวน เหตุผลทีเ่ลือกสถำนที่แห่งนี้เนื่องจำก 
 ๑. มีที่ดินว่ำงเปล่ำจ ำนวนมำกไม่น้อยกว่ำ ๕๐๐ ไร่ เดิมเป็นค่ำยเสรีไทย เหมำะในกำรจัดกิจกรรม
วิชำชีพ 
 ๒. มีสภำพพ้ืนที่ ท้องที่กันดำรเสมือนชีวิตจริงของผู้เรียน 
การบริหารจัดการ  มีคณะกรรมกำรปรับปรุงส่งเสริมสนับสนุนกำรศึกษำ ชุดหนึ่งประกอบด้วย  

๑. นำยอภัย  จันทวิมล  อธิบดีกรมสำมัญศึกษำ                       เป็นที่ปรึกษำ  
          ๒. นำยแสวง  ชัยอำญำ  ข้ำหลวงประจ ำจังหวัดกำญจนบุรี            เป็นประธำนกรรมกำร 
          ๓. นำยขำว  โกมลมิศวร์  ข้ำหลวงตรวจกำรศึกษำภำค ๗       เป็นรองประธำนกรรมกำร 
   ๔. นำยเกรียง  เอ่ียมสกุล  หัวหน้ำกองกำรศึกษำพิเศษ กรมสำมัญศึกษำ         เป็นกรรมกำร 
 ๕. ดร.อัมพร  มีศุข    หัวหน้ำกองกำรเผยแพร่กำรศึกษำ    เป็นกรรมกำร 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร     
๖. ดร.สำย  ภำณุรัตน์  หัวหน้ำหน่วยศึกษำนิเทศก์ กรมสำมัญศึกษำ เป็นกรรมกำร
๗. มรว.เสริมศรี  เกษมศรี          หวัหน้ำแผนกกำรศึกษำสงเครำะห์ กรมสำมัญศึกษำ  เป็นกรรมกำร     

 ๘. นำยแผน  สิริเวชชะพันธุ์ สมำชิกสภำผู้แทนรำษฎรจังหวัดกำญจนบุรี           เป็นกรรมกำร  
๙. นำยแพทย์ประดิษฐ์ เทพพิทกัษ์  นำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดกำญจนบุรี           เป็นกรรมกำร 
๑๐. นำยดวน  โสโน  ป่ำไม้จังหวัดกำญจนบุรี             เป็นกรรมกำร 
๑๑. นำยสมหมำย  อินทสูต ที่ดินจังหวัดกำญจนบุรี     เป็นกรรมกำร 
๑๒. นำยสมบัติ  จันทศรี  ครูใหญ่โรงเรียนช่ำงไม้กำญจนบุรี   เป็นกรรมกำร 
๑๓. นำงลัดดำ  เศรษฐบุตร ครูใหญ่โรงเรียนกำรช่ำงสตรีกำญจนบุรี  เป็นกรรมกำร 
๑๔. นำงโรหินี  ชัยอำญำ  นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดกำญจนบุรี  เป็นกรรมกำร 
๑๕. นำยประชำ  สวัสดิมงคล นำยอ ำเภอพนมทวน    เป็นกรรมกำร 



๑๖. นำยนพ  จุลกำญจน์  ศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี      เป็นกรรมกำรและเลขำนุกำร 
มีหน้ำที่ปรับปรุง ส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ แก้ปัญหำอุปสรรค เพ่ือให้โรงเรียนบริหำรจัดกำร   

อย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ก้ำวหน้ำ ให้มีกำรประชุมเทอมละหนึ่งครั้งเป็นอย่ำงน้อย 
การรับนักเรียน ให้รับนักเรียนปีละ ๗๐ คน จัดชั้นละสองห้องเรียนระยะเริ่มแรกที่ยังไม่มีโรงเรียน

ศึกษำสงเครำะห์ เปิดใหม่ครบทุกภำคกำรศึกษำ ๑๒ ภำค ให้รับเด็กทั่วประเทศไทยเข้ำเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ 
โดยให้ข้ำหลวงประจ ำจังหวัดนั้นเป็นผู้คัดเลือกเด็กตำมจ ำนวนทุนที่ได้รับส่งเข้ำเรียน 

หลักการ เป็นโรงเรียนพิเศษประจ ำกินนอนแบบสหศึกษำ สังกัดโรงเรียนรัฐบำล รัฐเป็นผู้อุปกำระ  
เรื่องท่ีอยู่อำหำรกำรกิน เครื่องนุ่งห่ม ยำรักษำโรค เครื่องเขียนแบบเรียน ให้เปล่ำตลอดที่ศึกษำอยู่ 

ความมุ่งหมาย จบกำรศึกษำจำกโรงเรียนแล้วจะได้กลับไปสู่ภูมิล ำเนำเดิม อันมีสภำพชนบท ช่วยฟื้นฟู
ชีวิตควำมเป็นอยู่ให้ดีข้ึน สำมำรถอยู่ร่วมกันกับสังคมอย่ำงเป็นสุข 

อุดมการณ์จัดการศึกษา โรงเรียนเสมือนบ้ำน ครูเสมือนพ่อ – แม่ เพ่ือนนักเรียนเสมือนพี่ – น้องกัน 
ความเสมอภาค อยู่เมือง อยู่ป่ำ ได้รับกำรศึกษำเท่ำเทียมกัน 

แนวทางการจัดการศึกษา 
 ๑. เป็นโรงเรียนพิเศษประจ ำกินนอนแบบสหศึกษำ มีฐำนะเป็นโรงเรียนรัฐบำล 
 ๒. เปิดท ำกำรสอนตำมหลักสูตรกระทรวงศึกษำธิกำร ตำมแผนกำรศึกษำชำติ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๓. รับเด็กเข้ำเรียนปีละ ๗๐ คน 
 ๔. บุคลำกรต้องปฏิบัติหน้ำที่สำมเท่ำของโรงเรียนธรรมดำ 

๕. ปรับวันเวลำปฏิบัติหน้ำที่ และวันหยุดรำชกำร 
  ๖. กำรเรียนต้องสอนให้นักเรียนรู้จ ำให้เกิดควำมรู้ รู้แจ้งคิดเห็น วิเครำะห์ได้ รู้จักตัวเองได้ดี 
 ๗. ปลูกฝังให้มีจิตส ำนึกควำมเป็นไทย 
 ๘. เน้นกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

๙. ปลูกฝังให้มีควำมจงรักภักดีต่อชำติ เลื่อมใสศำสนำ เทิดทูนพระมหำกษัตริย์และรัชทำยำท 
 ๑๐. เป็นผู้มีควำมรู้คู่คุณธรรม เพ่ือจะได้ด ำรงชีวิตประจ ำวัน อยู่ร่วมสังคมได้อย่ำงเป็นสุข  
 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน  เมื่อจัดตั้งขึ้นในครั้งแรกได้รับเด็กยำกไร้ไกลคมนำคม และ
ชำวเขำจำกท้องที่ของจังหวัดต่ำงๆทั่วประเทศเข้ำเรียนในชั้นประถมศึกษำปีที่ ๑-๗  เป็นโรงเรียนประจ ำ       
รัฐให้กำรสงเครำะห์ค่ำอำหำรคนละ ๑,๐๐๐ บำทต่อปี  และเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อำศัย เครื่องเขียน แบบเรียน   
จัดหลักสูตรเน้นหนักในด้ำนวิชำชีพ  เมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษำปีที่ ๗  แล้วหำกเรียนดี มีควำมประพฤติดี  
เหมำะสมที่จะกลับไปเป็นผู้น ำในท้องถิ่นได้กรมสำมัญศึกษำได้พิจำรณำให้ทุนกำรศึกษำคัดเลือกไปเรียนต่อ     
ที่วิทยำลัยหมู่บ้ำนจอมบึง จังหวัดรำชบุรี หรือโรงเรียนอำชีวศึกษำ หรือโรงเรียนมัธยมศึกษำของจังหวัดที่เด็ก    
มีภูมิเนำอยู่โดยให้ทุนอุดหนุนปีละ ๘๐๐  บำท เมื่อส ำเร็จแล้วก็กลับไปเป็นครูในท้องถิ่นกันดำรอันเป็น
ภูมิล ำเนำเดิมของเด็ก 



ต่อมำกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีโครงกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับกำรศึกษำภำคบังคับขึ้น เป็นโครงกำร
ที่ ๒๐๘ พ.ศ. ๒๔๙๖ ด้วยควำมร่วมมือกับองค์กรกำรศึกษำวิทยำศำสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชำชำติ 
(UNESCO) เมื่อได้รับอนุมัติแล้วโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เกิดขึ้นครบทุกเขตกำรศึกษำ ได้มีโรงเรียนประเภท
กำรศึกษำสงเครำะห์ที่มีชื่อเรียกเป็นอย่ำงอ่ืนถ้ำจ ำแนกตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดตั้งโรงเรียน สำมำรถจ ำแนก
ออกเป็น ๓ กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 

๑) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  ประจ าเขตการศึกษา  ๑๒  เขต 
เมื่อโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์พนมทวน จังหวัดกำญจนบุรี ได้ด ำเนินกำรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

และได้ผลดี กรมสำมัญศึกษำได้พิจำรณำขยำยกำรศึกษำสงเครำะห์ โดยก ำหนดในแผนพัฒนำกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำรให้จัดตั้งโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ขึ้น เขตกำรศึกษำละ ๑  โรงเรียน ดังนี้ 

๑. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์พนมทวน  จังหวัดกำญจนบุรี 
เขตกำรศึกษำ  ๕   พ.ศ.  ๒๔๙๕ 

๒. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่จัน  จังหวัดเชียงรำย 
เขตกำรศึกษำ  ๘   พ.ศ.  ๒๕๐๑ 

๓. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์บำงกรวย  จังหวัดนนทบุรี 
เขตกำรศึกษำ  ๑   พ.ศ.  ๒๕๐๔ 

๔. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จันทบุรี  จังหวัดจันทบุรี 
เขตกำรศึกษำ  ๑๒   พ.ศ.  ๒๕๐๔ 

๕. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ชัยนำท  จังหวัดชัยนำท 
เขตกำรศึกษำ  ๕   พ.ศ.  ๒๕๐๕ 

๖. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ธวัชบุรี  จังหวัดร้อยเอ็ด 
เขตกำรศึกษำ  ๑๐   พ.ศ.  ๒๕๐๕ 

๗. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ตำก  จังหวัดตำก 
เขตกำรศึกษำ  ๗   พ.ศ.  ๒๕๐๗ 

๘. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สุรำษฎร์ธำนี   จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
เขตกำรศึกษำ  ๓   พ.ศ.  ๒๕๑๒ 

๙. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์สกลนคร  จังหวัดสกลนคร 
เขตกำรศึกษำ  ๙   พ.ศ.  ๒๕๑๒ 

๑๐. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์นำงรอง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
เขตกำรศึกษำ  ๑๑   พ.ศ.  ๒๕๑๒ 

๑๑. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์นรำธิวำส  จังหวัดนรำธิวำส 
เขตกำรศึกษำ  ๒   พ.ศ.  ๒๕๑๓ 

๑๒. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เขำพนม  จังหวัดกระบี่ 
เขตกำรศึกษำ  ๕   พ.ศ.  ๒๕๑๔ 



ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เขำพนม จังหวัดกระบี่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
รำชประชำนุเครำะห ์๓๗  จังหวัดกระบี่ 

 
 

๒) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแก้ปัญหาด้านต่างๆ  และจัดตั้งตามพระราชด าริ   
(มี ๑๐ กลุ่ม) 

เมื่อจัดตั้งโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ครบทุกเขตกำรศึกษำ รวม ๑๒ โรงเรียนแล้วรัฐเห็นว่ำ    
ยังไม่เพียงพอแก่ควำมต้องกำรของสังคม ประกอบกับชนกลุ่มน้อย ได้แก่ ชำวเขำเผ่ำต่ำงๆในบำงจังหวัด         
มีปัญหำแทรกซ้อนด้ำนควำมมั่นคงของชำติ เพ่ือสนองควำมต้องกำรและแก้ปัญหำสังคม จึงตั้งโรงเรียน     
ศึกษำสงเครำะห์ส ำหรับชำวเขำ ส ำหรับบุตรผู้ประสบภัยธรรมชำติ รวมทั้งสงเครำะห์นักเรียนเรียนดีแต่ยำกจน      
รวม ๑๐ กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

(๑)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ส าหรับชาวเขา  ๖  โรง 
๑. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์   พ.ศ.  ๒๕๑๕ 
๒. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์น่ำน  จังหวัดน่ำน   พ.ศ.  ๒๕๑๕ 
๓. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ.  ๒๕๑๗ 
๔. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ.  ๒๕๑๘ 
๕. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๑๙ 
๖. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เลย  จังหวัดเลย  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 

(๒)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ในย่านภัยคุกคาม  ๑  โรง 
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์พัทลุง  จังหวัดพัทลุง  พ.ศ.  ๒๕๑๕ 

(๓)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ส าหรับบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อน  ๔  โรง 
ส ำหรับเด็กยำกไร้ด้อยโอกำสและมีปัญหำทำงด้ำนสังคม  เนื่องจำกบิดำมำรดำป่วยเป็น

โรคเรื้อน  รัฐได้ให้กำรสงเครำะห์ให้จัดตั้งโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ขึ้นเป็นพิเศษประเภทไป -กลับ ให้กำร
สงเครำะห์อำหำรกลำงวัน  เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องเขียนแบบเรียน  โดยจัดตั้งโรงเรียน ดังต่อไปนี้ 

๑. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ โนนสมบูรณ์   อ ำ เภอบ้ำนไผ่   จั งหวัดขอนแก่น                 
พ.ศ. ๒๕๑๗ (เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ขอนแก่น) 

๒. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์อ ำนำจเจริญ  อ ำเภอเมือง  จังหวั ดอ ำนำจเจริญ             
พ.ศ. ๒๕๑๗ 

๓. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงดำว  อ ำเภอเชียงดำว  จังหวัดเชียงใหม่  พ.ศ.  ๒๕๑๙ 
๔. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์จิตต์อำรี ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทรำ         

บรมรำชชนนี  อ ำเภอเมือง  จังหวัดล ำปำง  พ.ศ. ๒๕๒๔   
ปัจจุบันไม่มีบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนเข้ำเรียนแล้ว จึงได้จัดเด็กพิกำรทำงด้ำนสติปัญญำ

ประเภทเรียนร่วมเรียนในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ขอนแก่น เด็กที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำประเภทประจ ำ
เรียนในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์อ ำนำจเจริญ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เชียงดำว และโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์   



จิตต์อำรฯี ส ำหรับโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ปำกเกร็ด จัดตั้งขึ้นเมื่อ  พ.ศ. ๒๕๑๕ และได้เลิกไปเมื่อ           พ.ศ. 
๒๕๒๔  เพรำะไม่มีบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนเข้ำเรียน 

 
(๔)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ส าหรับเด็กในชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร ประเภทไป-กลับ 

๑  โรง 
โรงเรียนพิบูลประชำสรรค์ กรุงเทพมหำนคร (กรมสำมัญศึกษำรับโอนจำก                    กรม

ประชำสงเครำะห์  พ.ศ. ๒๕๒๓) กำรให้กำรศึกษำส ำหรับเด็กที่เสียเปรียบทำงวัฒนธรรมในแหล่ง       เสื่อม
โทรม ปัจจุบันมีสถำนศึกษำที่จัดส ำหรับเด็กในแหล่งเสื่อมโทรมเพียงแห่งเดียว คือ โรงเรียนพิบูล     ประชำ
สรรค ์กระทรวงมหำดไทย คณะรัฐบำล ซึ่งมี ฯพณฯ จอมพล ป.พิบูลสงครำม เป็นนำยกรัฐมนตรี        ได้ลงมติ
ให้มีกำรจัดสร้ำงอำคำรสงเครำะห์ส ำหรับคนยำกจนในบริเวณ ถนนดินแดง ต่อมำท่ำนผู้หญิงละเอียด        พิบูล
สงครำม ผู้อุปถัมภ์สหพันธ์กรรมกำรหญิงพิจำรณำ เห็นว่ำบริเวณอำคำรสงเครำะห์แห่งนี้ ไม่มีโรงเรียน    อยู่
ใกล้พอที่ประชำชนจะส่งบุตรหลำนไปเรียนได้โดยสะดวก ประกอบกับบิดำ มำรดำ จ ำเป็นต้องออกไปประกอบ
อำชีพนอกบ้ำน  เป็นเหตุให้เด็กๆถูกปล่อยปละละเลย และขำดกำรอบรมสั่งสอนซึ่งอำจจะเป็นภัย     แก่
ประเทศชำติในอนำคตได้ เพ่ือสวัสดิภำพแห่งสังคมจึงสมควรจัดให้มีสถำนที่รวบรวมบรรดำบุตรหลำนของ  ผู้มี
รำยได้น้อยเหล่ำนี้มำเลี้ยงดูและให้กำรอบรมสั่งสอนขึ้นไว้สักแห่งหนึ่ง ในที่สุดได้ตกลงว่ำควรมีนโยบำย         
จัดบริเวณถนนดินแดงให้เป็นนิคมเสีย และให้มีกำรช่วยเหลือด้ำนสวัสดิกำรต่ำงๆ แก่ประชำชนในเขตนี้      โดย
ถ้วนหน้ำ ซึ่งได้แก่ที่อยู่อำศัย ไฟฟ้ำ ประปำ ถนนหนทำง ตลำด และโรงเรียน เป็นต้น 

ปี พ.ศ. ๒๕๒๑  คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้โอนโรงเรียนพิบูลประชำสรรค์ไปสังกัดกองกำรศึกษำ
พิเศษ กรมสำมัญศึกษำ และได้ด ำเนินกำรจัดโอนเป็นที่เรียบร้อยในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ กำรด ำเนินงำนของโรงเรียน
ยังคงยึดนโยบำยและวัตถุประสงค์เดิม   

(๕)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  ส าหรับบุตรหลานของผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดภาคใต้ 
เป็นโรงเรียนประเภทประจ ำ ๑ โรง 

 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๑๙  อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช  พ.ศ. ๒๕๓๒ 
(๖)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  ส าหรับบุตรหลานของผู้ประสบวาตภัยในจังหวัดภาคใต้   

เป็นโรงเรียนประเภทประจ ำ  ๑  โรง 
 โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๐  อ ำเภอท่ำแซะ  จังหวัดชุมพร  พ.ศ. ๒๕๓๓ 
(๗)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์  ส าหรับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน  และนักเรียนปัญญาเลิศ

จากทกุพื้นที่ทั่วประเทศ  ได้ศึกษำต่อในระดับมัธยมศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยเป็นโรงเรียนประจ ำ ๑ โรง 
 โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหำรำชรมณียเขต  จังหวัดกำญจนบุรี  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(๘)โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ส าหรับชาวไทยภูเขา (จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีมากที่สุด         

ในประเทศไทย) ตั้งถิ่นฐานกระจัดกระจายไม่เป็นหลักแหล่ง รัฐไม่สามารถบริการได้ทั่วถึง พระบาทสมเด็จ   
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระเมตตาพระราชทานเงินทุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ให้จัดสร้างข้ึน เป็นโรงเรียนประเภทประจ ำ ๓ โรง 



๑. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๑ อ ำเภอแม่ลำน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๒  อ ำเภอปำย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๔ อ ำเภอปำงมะผ้ำ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พ.ศ. ๒๕๔๔ 

(๙)โรงเรียนตามโครงการพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ         
พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์เยาวชนที่ครอบครัว มีฐานะยากไร้     
ทางเศรษฐกิจและสังคมตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ เป็นโรงเรียนประเภทประจ ำ ๔ โรง 

๑. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๓  อ ำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๒. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๒๔  อ ำเภอจุน จังหวัดพะเยำ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
๓. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๒  อ ำเภอเมือง จังหวัดอุบลรำชธำนี พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๔. โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ตรำด  อ ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตรำด  พ.ศ. ๒๕๔๐ 

(๑๐) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ส าหรับบุตรหลานของผู้ป่วยโรคเอดส์  เป็นโรงเรียน 
ประเภทประจ ำ  ๓  โรง 

๑ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๐  อ ำเภอแม่อำย  จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๑  อ ำเภอแม่แจ่ม  จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๓  อ ำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕๔๒ 

๓) โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์  ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ  
เนื่องในมหำมงคลวโรกำสเสด็จเถลิงถวัลย์รำชสมบัติ  ๕๐  ปี 

๑. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์  ๒๕  อ ำเภอร้องกวำง  จังหวัดแพร่ พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์  ๒๖  อ ำเภอป่ำซำง  จังหวัดล ำพูน  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๓. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์  ๒๗  อ ำเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคำย  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๔. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์  ๒๘  อ ำเภอค ำเข่ือนแก้ว  จังหวัดยโสธร  พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๕. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์  ๒๙  อ ำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
 
 
 
 

๔) เมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.  ๒๕๔๗  ได้เกิดมหันตภัยจากสาเหตุแผ่นดินไหวและเกิด   
คลื่นยักษ์สึนามิ (Tsunami)  ถล่ม ๕ จังหวัดในภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดระนอง จังหวัดภูเก็ต  
จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างมากทั้งชีวิต และทรัพย์สิน  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด าริให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  
จัดสร้างโรงเรียนขึ้นใหม่อีก ๔ แห่ง ได้แก่ 

๑ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๕ อ ำเภอตะกั่วป่ำ จังหวัดพังงำ (เดิมคือโรงเรียนบ้ำนบำงสัก) 
๒ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๖ อ ำเภอกะทู้  จังหวัดภูเก็ต (เดิมคือโรงเรียนบ้ำนกมลำ) 
๓ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๗ อ ำเภอเขำพนม จังหวัดกระบี่ (เดิมคือโรงเรียนศึกษำ

สงเครำะห์เขำพนม จังหวัดกระบี่) 



๔ โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๘ อ ำเภอเมือง จังหวัดระนอง (เดิมคือโรงเรียนรำชกรูดวิทยำ) 
๕) โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส 

ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี และเพื่อรองรับเด็กด้อยโอกาส เด็กก าพร้า เด็กที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มี ๕ โรงเรียน ประกาศจัดตั้งเม่ือวันที่ ๙ มิถุนายน  พ.ศ. 
๒๕๔๙ 

๑. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๓๙  อ ำเภอระแงะ จังหวัดนรำธิวำส 
๒. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๐  อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 
๓. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๑  อ ำเภอรำมัน จังหวัดยะลำ 
๔. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๒  อ ำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 
๕. โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ ๔๓  อ ำเภอนำทวี  จังหวัดสงขลำ 

6)  โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ท่ีมีพระชนมาย ุ

ครบ 84 พรรษา  จึงประกาศให้โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เปล่ียนช่ือเป็น โรงเรียนราชประชานุ

เคราะห ์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ดงัน้ี 

1. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหพ์นมทวน เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์45 

2. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหช์ยันาท เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์46 

3. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์พชรบุร ี เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์47 

4. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหจ์นัทบุร ี เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์48 

5. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหต์ราด เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์49 

6. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหข์อนแก่น เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์50 

7. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหน์างรอง เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์51 

8. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์ลย เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์52 

9. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหส์กลนคร เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์53 

10. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์

อ านาจเจรญิ 

เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์54 

11. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหต์าก เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์55 

12. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหน่์าน เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์56 

13. โรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์พชรบูรณ์ เป็น โรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์57 

 

หลักการและแนวคิดการจัดการศึกษาสงเคราะห์ 
กำรศึกษำสงเครำะห์  หมำยถึง  กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรศึกษำแก่เด็กที่ขำดโอกำสทำงกำรศึกษำ

หรือบุคคลที่รัฐจ ำเป็นต้องจัดบริกำรทำงกำรศึกษำให้เป็นพิเศษเพ่ือมุ่งให้เกิดควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ     



แก่ผู้ยำกไร้ หรือผู้เสียเปรียบทำงกำรศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ โดยอำจจัดเป็นกำรศึกษำเฉพำะหรือจัดร่วม        
ในโรงเรียนปกติท่ัวไป 

กำรจัดกำรศึกษำสงเครำะห์ เป็นกำรจัดกำรศึกษำที่มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือช่วยเหลือ เพ่ือคุ้มครองและ
พิทักษ์สิทธิของเด็กด้อยโอกำส ให้มีโอกำสได้รับกำรศึกษำและกำรพัฒนำตนเองเท่ำเทียมกับเด็กปกติทั่วไปได้    
มีโอกำสพัฒนำคุณภำพชีวิตและควำมเป็นอยู่ทั้งทำงด้ำนสุขภำพอนำมัย ด้ำนอำชีพ ด้ำนควำมรู้ทั่วไป         
ด้ำนกฎหมำย ด้ำนคุณธรรม ศีลธรรม และจริยธรรม เพ่ือให้มีทักษะในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับ      
บุคคลอื่นในสังคมไดอ้ย่ำงเป็นปกติสุข มีคุณค่ำและศักดิ์ศรีสำมำรถท่ีจะให้ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำประเทศได้ 

วัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรศึกษำสงเครำะห์ 
๑) เพ่ือเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชุมชน  สังคม และประเทศชำติ โดยเน้นปลูกฝัง ให้นักเรียน    

มีจิตส ำนึกในควำมเป็นไทย และรู้จักทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรมของชำติ 
๒) เพ่ือช่วยเหลือเด็กด้อยโอกำสหรือเด็กที่อยู่ในภำวะยำกล ำบำกให้ได้รับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน

อย่ำงทั่วถึงเพ่ือพัฒนำคุณภำพนักเรียนซึ่งเป็นผู้ด้อยโอกำส ให้มีพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมสำมำรถที่จ ำเป็นสำมำรถ
พ่ึงตนเองได ้มีควำมรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย เคำรพกฎหมำยบ้ำนเมือง รู้จักช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 

๓) เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลให้มีคุณภำพ สำมำรถเป็นผู้น ำชุมชน       
และเป็นสื่อกลำงระหว่ำงรัฐกับชุมชนได้ 
 โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ เป็นสถำนศึกษำทีจ่ัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนส ำหรับผู้ด้อยโอกำสที่อยู่ในสภำวะ
ยำกล ำบำก ซึ่งมีชีวิตควำมเป็นอยู่ด้อยกว่ำเด็กปกติทั่วไป เนื่องจำกประสบปัญหำต่ำงๆไม่สำมำรถเข้ำเรียนใน
โรงเรียนปกติท่ัวไปที่อยู่ใกล้บ้ำนได้ จ ำเป็นต้องได้รับควำมช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งจัดกำรศึกษำในรูปแบบที่
เน้นให้บริกำรทำงกำรศึกษำและเลี้ยงดูในระบบโรงเรียนประจ ำ กำรบริหำรงำนของโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์มี
ควำมแตกต่ำงกับโรงเรียนปกติทั่วไปหลำยด้ำน เช่นเป้ำหมำยบริกำร ให้บริกำรเฉพำะเด็กด้อยโอกำสที่อยู่ใน
สภำวะยำกล ำบำก จัดกำรศึกษำแบบอยู่ประจ ำ ตั้งแต่ระดับอนุบำลและ/หรือประถมศึกษำถึงระดับมัธยมศึกษำ
ตอนปลำย มีภำระหน้ำที่เพ่ิมขึ้นจำกโรงเรียนทั่วไป อำทิ งำนด้ำนพัสดุและกำรเงิน งำนด้ำนอำคำรสถำนที่   
งำนด้ำนสำธำรณูปโภค งำนจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำ งำนด้ำนกำรดูแลนักเรียน งำนหอพัก งำนอนำมัย
โรงเรียน เป็นต้น โรงเรียนต้องดูแลนักเรียนตลอดวันตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้ำนอน ซึ่งแสดงให้เห็นว่ำโรงเรียนศึกษำ
สงเครำะห์ต้องจัดกำรศึกษำและรับภำระในกำรดูแลเด็กมำกกว่ำโรงเรียนปกติ  นอกจำกนี้ยังมีภำระงำนที่ต่ำง
จำกโรงเรียนทั่วไป ดังนี้ 
๑.   งานด้านพัสดุและการเงิน 

โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์มีงบประมำณในกำรช่วยเหลือเด็กเป็นเงินอุดหนุนค่ำอำหำรนักเรียนประจ ำ 
เงินอุดหนุนค่ำวัสดุ เครื่องแต่งกำยนักเรียนประจ ำ เงินอุดหนุนเครื่องใช้ส่วนตัวนักเรียนประจ ำ โดยงำนพัสดุต้อง
ด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุในกำรประกอบอำหำรเลี้ยงนักเรียนเป็นประจ ำทุกวัน นอกจำกนี้ต้องดูแลวัสดุครุภัณฑ์
ประกอบอำคำรและสำธำรณูปโภคอีกด้วย ส่วนกำรจัดซื้อเครื่องแต่งกำยและเครื่องใช้ส่วนตัวนักเรียนประจ ำ 
ด ำเนินกำรจัดซื้อปีละ ๒ ครั้ง  
๒.   งานด้านอาคารสถานที่ 



โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์มีอำคำรประกอบมำกกว่ำโรงเรียนปกติทั่วไป ซึ่งมีควำมจ ำ เป็นในกำร
ด ำรงชีวิตของนักเรียน เช่นอำคำรหอพัก โรงอำบน้ ำ ห้องสุขำ เรือนพยำบำล โรงประกอบอำหำร โรงอำหำร 
โรงฝึกงำน สนำมกีฬำ  ถนน  และทำงระบบน้ ำ  เป็นต้น  โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ส่วนใหญ่จึงมีพ้ืนที่และ
อำณำบริเวณที่ต้องดูแลเป็นขอบเขตกว้ำง กำรดูแลรักษำวัสดุครุภัณฑ์ประกอบอำคำรและกำรซ่อมแซมรวมทั้ง
กำรดูแลอำณำบริเวณจึงมำกกว่ำโรงเรียนปกติ เนื่องจำกมีนักเรียนจ ำนวนมำก และมีกำรใช้งำนตลอด         
๒๔ ชั่วโมง  ท ำให้เกิดกำรเสื่อมหรือกำรสึกหรอได้มำกกว่ำอำคำรสถำนที่และครุภัณฑ์ในโรงเรียนปกติ 
๓.   งานด้านสาธารณูปโภค 

โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ ต้องดูแลระบบไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ให้สำมำรถบริกำรนักเรียนที่มีควำม
จ ำเป็นต้องอุปโภค  บริโภค  มำกกว่ำนักเรียนในโรงเรียนปกติ  จึงต้องดูแล บ ำรุง รักษำ ตรวจสอบ และ
ปรับปรุงซ่อมแซมให้ใช้กำรได้อยู่เสมอ  

 
๔.   งานจัดเลี้ยงอาหารนักเรียนประจ า 

กำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียน เป็นภำระงำนที่โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ให้ควำมส ำคัญเป็นอย่ำงยิ่ง 
เนื่องจำกนักเรียนส่วนหนึ่งมำจำกครอบครัวที่มีปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร ภำวะโรคอ้วน ซึ่งเป็นผลกระทบ     
มำจำกควำมยำกจนของครอบครัว กำรขำดควำมรู้เกี่ยวกับกำรบริโภคและกำรเจ็บป่วยที่เกิดจำกกำรบริโภค      
ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โรงเรียนจึงต้องด ำเนินกำรแก้ปัญหำภำวะทุพโภชนำกำร และภำวะโรคอ้วน เพ่ือพัฒนำ
สุขภำพอนำมัยให้เด็กมีควำมพร้อมทั้งร่ำงกำยและจิตใจ เป็นพ้ืนฐำนในกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนอ่ืนๆต่อไป   
โดยกำรจัดเลี้ยงอำหำรให้แก่นักเรียนนั้น โรงเรียนต้องจัดให้มีครูโภชนำกำรจัดท ำรำยกำรอำหำรที่มีคุณค่ำ    
ทำงโภชนำกำรและถูกสุขลักษณะ จัดครูเวรดูแลควำมเรียบร้อยและระเบียบวินัยในกำรรับประทำนอำหำร   
ทุกมื้อและทุกวัน  ไม่เว้นวันหยุดรำชกำรตลอดปีกำรศึกษำ  
๕.   งานด้านการปกครองและหอพัก 

ระบบงำนปกครองของโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ ต้องดูแลนักเรียนตั้งแต่เวลำตื่นนอนจนถึงเวลำ      
เข้ำนอน และดูแลให้นักเรียนท ำกิจกรรมยำมว่ำงที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน จุดมุ่งหมำยของกำรปกครอง
นักเรียนประจ ำจึงมีควำมแตกต่ำงจำกโรงเรียนทั่วไป ดังนี้ (กองกำรศึกษำสงเครำะห์ กรมสำมัญศึกษำ,๒๕๔๓) 

จุดมุ่งหมำยของกำรปกครองนักเรียนประจ ำ 
(๑)  เ พ่ือหล่อหลอมพฤติกรรมของนักเรียนที่มำจำกครอบครัวที่ แตกต่ ำงกัน 

ทั้งด้ำนภำษำ วัฒนธรรม ให้สำมำรถอำศัยอยู่ร่วมกันได้ 
(๒) เพ่ือให้เกิดกำรยอมรับกติกำของสังคม กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของโรงเรียนอันจะเป็น

พ้ืนฐำนของกำรเป็นพลเมืองดีในกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย อันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 
(๓) เพ่ือเสริมสร้ำงวินัยในตนเอง และควำมรับผิดชอบต่อหน้ำที่ จนน ำไปสู่กำรปฏิบัติ     

จนเคยชินเป็นลักษณะนิสัย 
(๔) เพ่ือเสริมสร้ำงพลำนำมัยให้สมบูรณ์ แข็งแรง มีสุขภำพจิต และสุขนิสัยที่ดีเป็นกำร  

ยกมำตรฐำนกำรด ำรงชีวิตให้สูงขึ้น 



(๕) เพ่ือเสริมสร้ำงคุณธรรม  จริยธรรม ให้นักเรียนได้ปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอเป็นเนืองนิตย์ 
(๖)เพ่ือให้นักเรียนรู้จักช่วยตนเอง พ่ึงตนเอง มีควำมเชื่อมั่นในตนเองจนสำมำรถ

ช่วยเหลือสังคมได้ 
(๗) เพ่ือให้นักเรียนมีควำมรักและควำมอบอุ่น อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุขเป็นที่รัก

ของบุคคลทั่วไปในสังคม 
นอกจำกนี้  ในกำรจัดระบบหอพัก ต้องค ำนึงถึงคุณลักษณะของครูปกครองหอพักนอกจำก

เรื่องเพศเดียวกับนักเรียนในหอพักและควำมมีสุขภำพกำย สุขภำพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้ว ครูปกครองหอพัก
ต้องมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นตัวอย่ำงที่ดีแก่นักเรียน  มีควำมรัก และจริงใจต่อนักเรียนมีจิตวิทยำในกำร
ปกครองนักเรียนในวัยต่ำงๆ และสำมำรถแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำได้อย่ำงเหมำะสม 

 
 
 

๖.   งานอนามัยโรงเรียน 
งำนอนำมัย มีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่เป็น

ผู้ด้อยโอกำส มีควำมเป็นอยู่และมีอนำมัยส่วนตัวต่ ำกว่ำมำตรฐำน โรงเรียนต้องเอำใจใส่ด้ำนสุขภำพอนำมัยของ
นักเรียนเป็นพิเศษ และสร้ำงสุขนิสัยที่ดีให้แก่นักเรียนเพ่ือน ำไปเผยแพร่เมื่อได้กลับสู่ ครอบครัวและชุมชน 
โดยเฉพำะโรงเรียนที่ต้องดูแลเด็กที่ได้รับผลกระทบจำกโรคเอดส์  ต้องได้รับกำรดูแลเป็นพิเศษทั้งด้ำนสุ ขภำพ
กำยและสุขภำพจิต  นอกจำกนี้โรงเรียนต้องดูแลสุขภำพนักเรียนและคอยเฝ้ำระวังอุบัติเหตุที่อำจเกิดขึ้นได้
ตลอด ๒๔ ชั่วโมงเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน โรงเรียนต้องพร้อมที่จะส่งต่อนักเรียนไปหน่วยพยำบำลที่ใกล้ที่สุด 
๗.   งานแนะแนว 

หน้ำที่ของงำนแนะแนวในโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ คือ กำรให้ค ำปรึกษำ แนะแนวเกี่ยวกับ          
ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรศึกษำ และกำรแนะแนวด้ำนอำชีพ โดยให้ควำมส ำคัญต่อนักเรียนเป็นรำยบุคคล เนื่องจำก
นักเรียนล้วนมีควำมแตกต่ำงด้ำนพ้ืนฐำนครอบครัว สังคม และวัฒนธรรม มีควำมถนัด และควำมสนใจแตกต่ำง
กัน นอกจำกนี้ ครูต้องคอยให้ค ำปรึกษำปัญหำของนักเรียนทุกคน ซึ่งมีปัญหำที่หลำกหลำย โดยเฉพำะปัญหำ
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสม ได้แก่พฤติกรรมก้ำวร้ำว กระด้ำงกระเดื่อง และใช้ควำมรุนแรง พฤติกรรม  
เสพสำรเสพติดให้โทษและดื่มของมึนเมำ พฤติกรรมหนีเรียน ไม่เข้ำเรียน พฤติกรรม แยกตัวเองเข้ำกับเพ่ือน
ไม่ได้ตกอยู่ในสภำพซึมเศร้ำ พฤติกรรมกำรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และพฤติกรรมอ่ืนๆ เช่น กำรลักขโมย 
ท ำลำยสำธำรณสมบัติ  ทั้งนี้ พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมเกิดจำกกำรถูกกระท ำจำกสังคม ด้วยเหตุนี้ครูต้องท ำ
หน้ำที่เสมือนพ่อแม่ ผู้ปกครอง โดยกำรดูแลอย่ำงใกล้ชิดเพ่ือให้ควำมรักควำมอบอุ่น       แก่นักเรียน รวมทั้ง
ท ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควรที่ผู้ปกครองต้องปฏิบัติ โดยดูแลนักเรียนเมื่อต้องติดต่อกับสถำนที่ อ่ืน
ตำมควำมจ ำเป็น  
๘.   งานบริการ 



เนื่องจำกนักเรียนโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์เป็นนักเรียนอยู่ประจ ำ ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีบริกำร       
ที่จ ำเป็น เช่น บริกำรธนำคำร เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเก็บออม บริกำรด้ำนกำรสื่อสำรโทรคมนำคม บริกำร
น ำนักเรียนส่งบ้ำนกรณีไม่มีผู้ปกครองเมื่อปิดภำคเรียน  โรงเรียนจะจัดรถและครูคอยดูแลส่งนักเรียนกลับบ้ำน 
เพ่ือให้ได้อยู่ใกล้ชิดกับผู้ปกครอง  และในกรณีที่นักเรียนหนีกลับบ้ำน นอกจำกจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทรำบ 
แจ้งควำมเป็นหลักฐำนและให้เจ้ำหน้ำที่ช่วยติดตำมแล้ว หำกเป็นกรณีจ ำเป็นและฉุกเฉิน โรงเรียนอำจต้องส่งครู
ติดตำมเพ่ือไม่ให้เกิดอันตรำยขึ้นกับนักเรียน 

 
 
 

๙.   งานด้านหลักสูตรและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษำ      

ตอนปลำย กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงมีควำมหลำกหลำยและจุดหมำยของหลักสูตรในแต่ละระดับแตกต่ำงกัน 
คือ ระดับปฐมวัยจะมุ่งเน้นในกำรเสริมสร้ำงพัฒนำกำรและเตรียมผู้เรียนให้มีควำมพร้อมในด้ำนต่ำงๆ เพ่ือเป็น
กำรสร้ำงเสริมพัฒนำกำรก่อนเข้ำเรียนในระดับประถมศึกษำปีที่ ๑ ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระดับ
ประถมศึกษำ หลักสูตรจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนำคุณภำพชีวิต กระบวนกำรเรียนรู้ทำงสังคม ทักษะพ้ืนฐำนด้ำน
กำรอ่ำน กำรเขียน กำรคิดค ำนวณ  กำรคิดวิเครำะห์ กำรติดต่อสื่อสำร เน้นกำรบูรณำกำรอย่ำงสมดุล          
ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย สติปัญญำ  อำรมณ์ สังคม และวัฒนธรรม ส ำหรับระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จะมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนส ำรวจควำมสำมำรถ ควำมถนัด ควำมสนใจของตนเอง พัฒนำบุคลิกภำพส่วนตน พัฒนำควำมสำมำรถ 
ทักษะพ้ืนฐำนด้ำนกำรเรียนรู้ และทักษะกำรด ำเนินชีวิต ส่วนระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยจะมุ่งเน้นกำรศึกษำ
เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้และทักษะเฉพำะด้ำน  มุ่งปลูกฝังควำมรู้ ควำมสำมำรถและทักษะ ในวิทยำกำรและ
เทคโนโลยี เพ่ือให้เกิดควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์ น ำไปใช้ประโยชน์ต่อกำรศึกษำต่อ และกำรประกอบอำชีพ 
สำมำรถเป็นผู้น ำและผู้ให้บริกำรชุมชนในด้ำนต่ำง ๆ ดังนั้น ภำระในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนและ    
กำรพัฒนำผู้เรียนของโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ในแต่ละแห่งจึงต้องตอบสนองควำมต้องกำรและสอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมำยของหลักสูตรในแต่ละระดับ และจำกสภำพกำรรับนักเรียนที่มีควำมแตกต่ำงกัน  ทั้งพ้ืนฐำนควำมรู้ 
เศรษฐกิจครอบครัว และสภำพสังคม อีกท้ังยังมีควำมแตกต่ำงทำงด้ำนวัฒนธรรม ชำติพันธุ์และภำษำ          สิ่ง
เหล่ำนี้จึงเป็นอุปสรรคในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของโรงเรียน  นอกจำกนี้ โรงเรียนยังมีพันธกิจในกำรพัฒนำ
ทักษะด้ำนอำชีพ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงต้องบูรณำกำรควำมรู้ด้ำนวิชำชีพให้หลำกหลำยในสำระกำรเรียนรู้ 
และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นพบศักยภำพของตนเอง   
 
 



 

บทที่  ๒ 
มาตรฐานด้านโภชนาการส าหรับนักเรียนประจ า 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
 

มำตรฐำนด้ำนโภชนำกำรส ำหรับนักเรียนประจ ำโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์  มุ่งเน้นกระบวนกำรพัฒนำ
คุณภำพด้ำนโภชนำกำรและกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสุขภำวะที่ดีตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภำพของกรมอนำมัย และสอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือกำรประกันคุณภำพ
ภำยในของสถำนศึกษำที่กระทรวงศึกษำธิกำรประกำศให้ใช้เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภำพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ยึดอุดมกำรณ์ 
และหลักกำรจัดกำรศึกษำ ดังนี้ 

อุดมกำรณ์ของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เป็นกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือปวงชนโดยรัฐต้องจัดให้มีกำรศึกษำ
ขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือพัฒนำเยำวชนไทยทุกคนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งในฐำนะท่ีเป็นพลเมืองไทยและพลเมือง
ของโลก เพ่ือเป็นรำกฐำนที่พอเพียงส ำหรับกำรใฝ่รู้ใฝ่เรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือกำรพัฒนำหน้ำที่กำรงำนและ
กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตส่วนตนและครอบครัว และเพ่ือสร้ำงรำกฐำนที่แข็งแกร่งส ำหรับกำรสร้ำง สรรค์
สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งกำรเรียนรู้ เพ่ือกำรพัฒนำประเทศท่ียั่งยืนในอนำคต  

หลักกำรส ำคัญของกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
๑. หลักการพัฒนาผู้เรียนอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ ควำมรู้ และคุณธรรม   

เป็นผู้ที่มีจริยธรรมในกำรด ำเนินชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข ใฝ่รู้ มีทักษะในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ที่พอเพียงต่อกำรพัฒนำงำนอำชีพและคุณภำพชีวิตส่วนตน สำมำรถเผชิญควำมเปลี่ยนแปลงได้อย่ำง   
เท่ำทันและชำญฉลำด และมีควำมเป็นประชำธิปไตย  

๒. หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นไทย ให้มีควำมรัก และภำคภูมิใจในท้องถิ่นและประเทศชำติ 
มีควำมรู้และทักษะพ้ืนฐำนส ำหรับกำรประกอบอำชีพสุจริต มีควำมมุ่งมั่น ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน        
มีลักษณะนิสัยและทัศนคติที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นสมำชิกที่ดีท้ังของครอบครัว ชุมชน สังคมไทย และสังคมโลก  



๓. หลักแห่งความเสมอภาค  คนไทยทั้ งปวงต้องมีสิทธิ์ เสมอกันในกำร ได้รับกำรศึกษำ 
ขั้นพ้ืนฐำน ไม่น้อยกว่ำ ๑๒ ปี อย่ำงทั่วถึงเท่ำเทียม ควบคู่ไปกับควำมมีคุณภำพ โดยไม่แบ่งชนชั้นหรือควำม
แตกต่ำงทำงสังคมวัฒนธรรม  

๔. หลักการมีส่วนร่วม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรและกำร
จัดกำรศึกษำ ร่วมกับคณะกรรมกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำเพ่ือเสริมสร้ำงเอกลักษณ์
ศักดิ์ศรีและตอบสนองควำมต้องกำรของท้องถิ่นตำมนัยของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๔๐ เกี่ยวกับกำรกระจำยอ ำนำจ 

๕. หลักแห่งความสอดคล้อง อุดมกำรณ์และมำตรฐำนในกำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนต้องสอดคล้อง
กับสำระบัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ 
พุทธศักรำช ๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พุทธศักรำช ๒๕๔๕ นโยบำยกำรศึกษำของรัฐบำลที่แถลงต่อ
รัฐสภำ สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  และสัมพันธ์เชื่อมโยงกับมำตรฐำนกำรอำชีวศึกษำ และ
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ 

มาตรฐานด้านโภชนาการส าหรับนักเรียนประจ าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แบ่งเป็น ๕ ด้าน  
ด้ำนที่ ๑:  มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน  
ด้ำนที่ ๒:  มำตรฐำนด้ำนคุณภำพอำหำร   
ด้ำนที่ ๓:  มำตรฐำนด้ำนสถำนที่และภำชนะ   
ด้ำนที่ ๔:  มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร   
ด้ำนที่ ๕:  มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยที่เก่ียวข้องกับโภชนำกำรของนักเรียนประจ ำ  

ประกอบด้วย ๗ มาตรฐาน ดังนี้     
ด้านที่ ๑:  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (น้ าหนัก ๑๕ คะแนน) 
มาตรฐานที่ ๑: นักเรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพกายที่ดี (๑๕ คะแนน) 

๑.๑ มีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย ส่วนสูง น้ ำหนักตำมเกณฑ์มำตรฐำน (๕ คะแนน) 
  ๑.๒ มีสุขนิสัยในกำรรับประทำนอำหำร (๕ คะแนน) 

๑.๓ มีควำมรู้ในกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำ ถูกหลักโภชนำกำร (๕ คะแนน)                                                                    
ด้านที่ ๒:  มาตรฐานด้านคุณภาพอาหาร  (น้ าหนัก ๒๕ คะแนน) 
มาตรฐานที่ ๒:   คุณภาพวัตถุดิบในการประกอบอาหาร (๑๕ คะแนน) 

๒.๑ มีกำรเลือกซ้ืออำหำรสด สะอำด ใหม่ และปลอดสำรพิษ (๕ คะแนน) 
๒.๒ มีกำรเลือกซ้ืออำหำรแห้ง และเครื่องปรุงในกำรประกอบอำหำร (๕ คะแนน) 
๒.๓ มีน้ ำดื่ม น้ ำใช้ ที่สะอำด ปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีปริมำณเพียงพอ (๕ คะแนน) 

มาตรฐานที่ ๓:   คุณภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร (๑๐ คะแนน) 
๓.๑ เป็นผู้มีสุขภำพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ (๕ คะแนน)                                                                              
๓.๒ มีสุขนิสัยกำรปฏิบัติที่ดี (๕ คะแนน) 

ด้านที่ ๓:    มาตรฐานด้านสถานที่และภาชนะ  (น้ าหนัก ๒๕ คะแนน)  
มาตรฐานที่ ๔:   สถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหาร (๑๕ คะแนน) 

๔.๑ มีสถำนที่ประกอบอำหำรและโรงอำหำร แยกเป็นสัดส่วน สะอำด เป็นระเบียบ 
      อยู่ในสภำพที่ดีตลอดเวลำ มีระบบกำรระบำยอำกำศท่ีดี และมีแสงสว่ำงเพียงพอ    
      (๕ คะแนน) 



๔.๒ มีท่อหรือรำงระบำยน้ ำ บ่อดักไขมันที่สภำพดี มีแหล่งบ ำบัดน้ ำเสีย (๕ คะแนน) 
๔.๓ มีถังขยะที่มีขนำดเหมำะสมกับกำรใช้งำนอย่ำงเพียงพอ มีฝำปิดมิดชิดและไม่รั่วซึม    
      (๕ คะแนน) 

มาตรฐานที่ ๕:   ภาชนะอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้  (๑๐ คะแนน) 
๕.๑ มีภำชนะอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรประกอบอำหำรและอุปกรณ์ในกำร 
      จัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำท ำด้วยวัสดุ ที่ไม่เป็นอันตรำย อย่ำงเพียงพอ (๕ คะแนน) 
๕.๒ มีสถำนที่เก็บภำชนะ อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร และอุปกรณ์ในกำรจัดเลี้ยงนักเรียน 
      ประจ ำที่สะอำด อย่ำงเหมำะสม   (๕ คะแนน) 

ด้านที่ ๔:  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ  (น้ าหนัก ๑๕ คะแนน) 
มาตรฐานที่ ๖:   การบริหารจัดการ  (๑๕ คะแนน) 

๖.๑ มีกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
      ด ำเนินงำน ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน (๕ คะแนน) 
๖.๒ มีกำรวำงแผนและกำรปฏิบัติกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนอย่ำงเป็นระบบและ 
      ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดรำยกำรอำหำร  (๕ คะแนน) 
๖.๓ มีกำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง  
      มีกำรสรุปผลเพื่อน ำไปใช้ในกำรพัฒนำ  (๕ คะแนน) 

ด้านที่ ๕:  มาตรฐานด้านความปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับโภชนาการ ของนักเรียนประจ า  
     (น้ าหนัก ๒๐  คะแนน) 
มาตรฐานที่ ๗:   การป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหาร 

ส าหรับนักเรียนประจ า  (๒๐ คะแนน) 
๗.๑  มีมำตรกำรในกำรป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถำนที่ประกอบอำหำร 
       โรงอำหำรส ำหรับนักเรียนประจ ำ  (๕  คะแนน) 
๗.๒  มีกำรส ำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ประกอบอำหำร  
       โรงอำหำร และอุปกรณ์กำรจัดเลี้ยงนักเรียนประจ ำ (๕ คะแนน) 
๗.๓  มีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรป้องกัน ควบคุมสัตว์เลี้ยง และก ำจัดสัตว์พำหะ 
       น ำโรคต่ำงๆ  (๕ คะแนน) 
๗.๔  มีระบบกำรจัดกำรสำรเคมี วัตถุเชื้อเพลิง และสำรพิษอย่ำงปลอดภัย (๕ คะแนน)            

 
 

 



 
 

บทที่ ๓    
ค าอธิบายและระดับคุณภาพมาตรฐานด้านโภชนาการ 

ส าหรับนักเรียนประจ าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
มำตรฐำนด้ำนโภชนำกำรส ำหรับนักเรียนประจ ำโรงเรียนศึกษำสงเครำะห์  แบ่งออกเป็น ๕ ด้ำน ได้แก่ 

๑) มำตรฐำนด้ำนคุณภำพผู้เรียน มี ๑ มำตรฐำน ๓ ตัวบ่งชี้  ๒) มำตรฐำนด้ำนคุณภำพอำหำร มี ๒ มำตรฐำน  
๕ ตัวบ่งชี้  ๓) มำตรฐำนด้ำนสถำนที่และภำชนะ  มี ๒ มำตรฐำน ๕  ตัวบ่งชี้  ๔) มำตรฐำนด้ำนกำรบริหำร
จัดกำร มี ๑ มำตรฐำน ๓ ตัวบ่งชี้  ๕) มำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับโภชนำกำร มี ๑ มำตรฐำน  
๔ ตัวบ่งชี้ รวม ๗ มำตรฐำน ๒๐ ตัวบ่งชี้ ในแต่ละมำตรฐำนและตัวบ่งชี้ได้ก ำหนดค ำอธิบำย ประเด็นกำร
พิจำรณำ ระดับคุณภำพ วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลหรือแหล่งข้อมูล และเกณฑ์กำรสรุประดับคุณภำพ        กำร
ก ำหนดระดับคุณภำพของแต่ละตัวบ่งชี้นั้น ได้แบ่งเป็น ๕ ระดับ โดยก ำหนดให้คุณภำพระดับ ๓ เป็นค่ำกลำงที่
ผู้เรียนหรือครู หรือผู้บริหำรสถำนศึกษำควรบรรลุตำมเกณฑ์คุณภำพระดับ ๔  เป็นคุณภำพที่เกิดขึ้นที่ขยำยผล
ในวงกว้ำงออกไปหมู่เพ่ือน คุณภำพระดับ ๕ จะเน้นถึงควำมโดดเด่นของเรื่องนั้น ๆ ที่สำมำรถเป็นแบบอย่ำงได้ 
ส ำหรับคุณภำพท่ี ๒ หมำยถึง ผลที่เกิดขึ้นไม่สำมำรถบรรลุถึงค่ำกลำง  หำกเป็นด้ำนผู้เรียนจะสำมำรถท ำได้โดย
ต้องม ี ผู้ชี้แนะ ก ำกับ ควบคุม ส่วนคุณภำพระดับ ๑ หมำยถึง มีกำรด ำเนินกำร            ขำดเอกสำรหลักฐำน 
ควรต้องปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน มีรำยละเอียดดังนี้ 
ด้านที่ ๑  มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน (๑ มาตรฐาน ๓ ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานที่ ๑   นักเรียนมีสุขนิสัยและสุขภาพกายที่ดี 
  น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน  ๑๕  คะแนน 
ค าอธิบาย 



            นักเรียนมีสุขนิสัยและสุขภำพกำยที่ดี หมำยถึง นักเรียนมีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย ส่วนสูง น้ ำหนัก
ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข มีสุขนิสัยในกำรดูแลสุขภำพ รับประทำนอำหำรที่มี
ประโยชน์ และมีควำมรู้ในกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำ ถูกหลักโภชนำกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ มีพัฒนาการทางร่างกาย ส่วนสูง น้ าหนักตามเกณฑ์มาตรฐาน (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 
 นักเรียนมีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย ส่วนสูง น้ ำหนักตำมเกณฑ์มำตรฐำน หมำยถึง โรงเรียนมีกำรจัดเลี้ยง
อำหำรที่เพียงพอและเหมำะสมกับนักเรียน สะอำด ปลอดภัย และถูกหลักโภชนำกำร เพ่ือเสริมสร้ำงและ
พัฒนำกำรเจริญเติบโตของนักเรียน ให้มีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย ส่วนสูง น้ ำหนักตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ     
กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 

ประเด็นการพิจารณา 
  พัฒนำกำรทำงร่ำงกำย ส่วนสูง น้ ำหนักตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของนักเรียนมีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย ส่วนสูง น้ ำหนักตำมเกณฑ์มำตรฐำน และมี
กิจกรรมในกำรดูแลนักเรียนที่มีน้ ำหนัก ส่วนสูง ต่ ำกว่ำเกณฑ์หรือสูงกว่ำเกณฑ์ปกติ และมีร่องรอย
หลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ 
ร้อยละ ๗๐-๗๙ ของนักเรียนมีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย ส่วนสูง น้ ำหนักตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ 
ร้อยละ ๖๐-๖๙ ของนักเรียนมีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย ส่วนสูง น้ ำหนักตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ 
ร้อยละ ๕๐-๕๙ ของนักเรียนมีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย ส่วนสูง น้ ำหนักตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ 
ต่ ำกว่ำร้อยละ ๕๐ ของนักเรียนมีพัฒนำกำรทำงร่ำงกำย ส่วนสูง น้ ำหนักตำมเกณฑ์มำตรฐำน  
และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสังเกต พัฒนำกำรทำงร่ำงกำยของนักเรียน 

๒. ชั่งน้ ำหนักวัดส่วนสูง แบบบันทึกกำรชั่งน้ ำหนักวัดส่วนสูง และผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

๓. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 สมุดนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
 แฟ้มประวัติ 



 ปพ.๘ 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๒ มีสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 
  มีสุขนิสัยในกำรรับประทำนอำหำร หมำยถึง นักเรียนมีกำรประพฤติปฏิบัติตนหรือพฤติกรรมในกำร
รับประทำนอำหำรตำมสุขบัญญัติ ซึ่งพฤติกรรมนั้นเป็นปัจจัยที่มีผลต่อภำวะโภชนำกำร 

 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. ดูแลรักษำร่ำงกำยและอุปกรณ์ในกำรรับประทำนอำหำรให้สะอำด 
๒. รักษำฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันหลังรับประทำนอำหำรอย่ำงถูกวิธี 
๓. ล้ำงมือให้สะอำดก่อนและหลังรับประทำนอำหำร 
๔. กินอำหำรสุก สะอำด ปรำศจำกสำรอันตรำยและหลีกเลี่ยงอำหำรรสจัด 
๕. เข้ำแถวรอรับกำรตักอำหำร        
๖. ตักอำหำรรับประทำนในปริมำณท่ีพอเหมำะ 

๗. รับประทำนอำหำรเป็นเวลำและครบทั้ง  ๓  มื้อ 

๘. รับประทำนอำหำรครบ  ๕  หมู่  ตำมหลักโภชนำกำร 

๙. มีมำรยำทในกำรรับประทำนอำหำร 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ปฏิบัติได้ครบทุกองค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้ ๘ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้ ๗ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได ้๖ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ ปฏิบัติไดน้้อยกว่ำ ๖ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 



๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์     
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 แนวปฏิบัติในกำรรับประทำนอำหำร 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ป้ำยนิเทศ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๓   มีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า ถูกหลักโภชนาการ (๕ คะแนน)                                                                    

ค าอธิบาย                                                                                                                   
              มีควำมรู้ในกำรเลือกรับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำ ถูกหลักโภชนำกำร หมำยถึง โรงเรียนให้ควำมรู้
เกี่ยวกับควำมส ำคัญ ประโยชน์ หลักโภชนำกำร โภชนำบัญญัติของอำหำรแก่นักเรียนด้วยวิธีกำรต่ำง ๆ เช่น   
ป้ำยนิเทศ เสียงตำมสำย จัดอบรม ชุมนุม อย.น้อย ส่งผลให้นักเรียนมีควำมรู้เกี่ยวกับเรื่องอำหำร ถูกต้องตำม
หลักโภชนำกำรและสำมำรถเลือกรับประทำนอำหำรที่มีคุณค่ำ  
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับอำหำรแก่นักเรียน  
๒. นักเรียนรู้จักเลือกรับประทำนอำหำรที่ถูกต้องตำมหลักโภชนำกำร 
๓. มีร่องรอยกำรปฏิบัติงำนโภชนำกำร หรือจัดรำยกำรอำหำรของโรงเรียน 
๔. มีแบบบันทึกครูเวรประจ ำวันหรือครูผู้รับผิดชอบ 
๕. มรีายงานความพงึพอใจในการรบัประทานอาหารของนกัเรยีนอย่างน้อยภาคเรยีนละ ๒ 

ครัง้ 
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ปฏิบัติไดค้รบทุกองค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้ ๔ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้ ๓ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได้ ๒ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ ปฏิบัติไดน้้อยกว่ำ ๒ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 



 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์     
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน   กำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้ 
   ด้ำนอำหำรหรือโภชนำกำร 
 บัญชีรำยกำรอำหำรแต่ละมื้อ 
 แนวปฏิบัติในกำรรับประทำนอำหำร 
 รูปภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 ป้ำยนิเทศ 

 
 
 
ด้านที่ ๒  มาตรฐานด้านคุณภาพอาหาร  (๒  มาตรฐาน  ๕  ตัวบ่งชี้) 

มาตรฐานที่ ๒  คุณภาพวัตถุดิบในการประกอบอาหาร 
          น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน  ๑๕  คะแนน 

ค าอธิบาย 
            คุณภำพวัตถุดิบในกำรประกอบอำหำร หมำยถึง อำหำรสด อำหำรแห้ง ผัก ผลไม้ ที่ใหม่และสดตำม
ฤดูกำล จำกแหล่งจ ำหน่ำยที่เชื่อถือได้ มีคุณภำพ มีคุณค่ำตำมหลักโภชนำกำรเป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย ปลอด
สำรพิษ และมีน้ ำดื่ม น้ ำใช้ ที่สะอำดได้มำตรฐำน มีปริมำณเพียงพอ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๑   มีการเลือกซ้ืออาหารสด สะอาด ใหม่ และปลอดสารพิษ (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 
 มีกำรเลือกซ้ืออำหำรสด สะอำด ใหม่ และปลอดสำรพิษ หมำยถึง โรงเรียนเลือกซ้ืออำหำรสด 
ประเภท เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้ สะอำด ใหม่ มีคุณภำพ ปลอดสำรพิษ ตำมสภำพท้องถิ่น ตำมฤดูกำล ประหยัด
คุ้มค่ำและเพียงพอ 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีกำรเลือกซ้ืออำหำรสด สะอำด ใหม่ มีคุณภำพ และปลอดสำรพิษ 
๒. มีกำรเลือกซ้ืออำหำรสดตำมสภำพท้องถิ่น 
๓. มีกำรเลือกซ้ืออำหำรตำมฤดูกำล เพื่อความประหยดั คุม้ค่า และเพยีงพอ   
๔. นักเรียน ครู และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรเลือกซื้ออำหำรสด สะอำด ใหม่ มีคุณภำพ  

และปลอดสำรพิษ 
๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ 



 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ปฏิบัติได้ครบทุกองค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้ ๕ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้ ๔ องค์ประกอบและมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได้ ๓ องค์ประกอบและมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ ปฏิบัติได้น้อยกว่ำ ๓ องค์ประกอบและมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์     
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดซื้อและตรวจรับอำหำร 
 รำยกำรกำรจัดซื้ออำหำรประจ ำวัน 
 บัญชีรำยกำรอำหำร 
 รูปภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๒   มีการเลือกซ้ืออาหารแห้ง และเครื่องปรุงในการประกอบอาหาร (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 
มีกำรเลือกซ้ืออำหำรแห้ง และเครื่องปรุงในกำรประกอบอำหำร หมำยถึง โรงเรียนเลือกซื้ออำหำรแห้ง 

และเครื่องปรุงในกำรประกอบอำหำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน มีเครื่องหมำยรับรองคุณภำพระบุวันผลิตและวัน
หมดอำยุ 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีรำยกำรจัดซื้ออำหำรแห้งและเครือ่งปรงุ 
๒. มีกำรเลือกอาหารแหง้เครื่องปรุงในกำรประกอบอำหำรที่มีคุณภำพได้มำตรฐำน 
๓. มีเครื่องหมำยรับรองคุณภำพระบุวันผลิตและวันหมดอำยุ 
๔. นักเรียน ครู และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรเลอืกซือ้อาหารแหง้และเครือ่งปรงุ 
๕. มีแบบประเมินควำมพึงพอใจ 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 



๕ ปฏิบัติได้ครบทุกองค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้   ๔  องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้  ๓  องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได้  ๒  องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ ปฏิบัติได้น้อยกว่ำ ๒ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์     
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 รำยกำรกำรจัดซื้ออำหำร 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมจัดซื้อและตรวจรับอำหำร 
 บัญชีรำยกำรอำหำรแต่ละมื้อ 
 รูปภำพกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรม 
 นักเรียน ครู และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรเลือกซ้ือ 
 แบบประเมินควำมพึงพอใจ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒.๓  มีน้ าดื่ม น้ าใช้ ท่ีสะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน และมีปริมาณเพียงพอ (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 
มีน้ ำดื่ม น้ ำใช้ ที่สะอำด ปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีปริมำณเพียงพอ หมำยถึง โรงเรียนจัดให้มี      

น้ ำดื่ม น้ ำใช้ ที่สะอำด ปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีปริมำณเพียงพอ 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีกำรส ำรวจ ตรวจสอบ จุดบริกำรน้ ำดื่ม น้ ำใช้ ภำยในโรงเรียน 
๒. มีกำรรณรงค์กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด 
๓. มีน้ ำดื่ม ที่สะอำด ปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีปริมำณเพียงพอ 
๔. มีน้ ำใช้ ที่สะอำด ปลอดภัยได้มำตรฐำน และมีปริมำณเพียงพอ 
๕. นักเรียน ครู และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำระบบน้ ำดื่ม น้ ำใช้  
๖. มกีารบรหิารจดัการน ้าดื่ม น ้าใชอ้ยา่งเป็นระบบ 
๗. มกีารประเมนิความพงึพอใจ 

 
 
 



 
 
 
 
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 
๕ ปฏิบัติครบทุกองค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติ ๖ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติ ๕ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติ ๔ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ ปฏิบัติน้อยกว่ำ ๔ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจน สำมำรถตรวจสอบได้ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์      
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน  หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 รำยงำนผลกำรตรวจคุณภำพน้ ำดื่ม น้ ำใช้ 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมควบคุมดูแลกำรให้บริกำรน้ ำดื่ม น้ ำใช้ 
 แผนผังสถำนที่ให้บริกำรน้ ำดื่ม น้ ำใช้  
 แนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรน้ ำดื่ม น้ ำใช้  
 รำยงำนผลกำรส ำรวจแหล่งน้ ำดื่ม น้ ำใช้ 
 มีแบบบันทึก รูปภำพกำรรณรงค์กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด 
 นักเรียน ครู และบุคลำกรมีส่วนร่วมในกำรดูแลรักษำ 
   ระบบน้ ำดื่ม น้ ำใช้  
 แบบประเมินควำมพึงพอใจ  

 
 
 
 
 
 



 
มาตรฐานที่ ๓   คุณภาพของผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาหาร 

น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน  ๑๐  คะแนน 

 ค าอธิบาย 
   คุณภำพของผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับกำรประกอบอำหำร หมำยถึง ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำร 
เป็นผู้มีสุขภำพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ มีสุขนิสัยที่ดี ปฏิบัติตนตำมหลักสุขนิสัยอย่ำงเคร่งครัด และมีจรรยำบรรณ
ของผู้ให้บริกำร 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๑  เป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 
        เป็นผู้มีสุขภำพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ หมำยถึง ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำร เป็นผู้มีสุขภำพดี ไม่เป็น
โรคติดต่อ และมีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี อย่ำงน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำร เป็นผู้มีสุขภำพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ 
๒. มีกำรเข้ำรับกำรอบรมสัมมนำเกี่ยวกับอำหำรและสุขภำพ 
๓. มีกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี อย่ำงน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป ของผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำร มีกำรปฏิบัติ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

๔ 
ร้อยละ ๗๐ – ๗๙ ของผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำร มีกำรปฏิบัติ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

๓ 
ร้อยละ ๖๐ – ๖๙ ของผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำร มีกำรปฏิบัติ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

๒ 
ร้อยละ ๕๐ – ๕๙ ของผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำร มีกำรปฏิบัติ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถ
ตรวจสอบได้ 

๑ น้อยกว่ารอ้ยละ ๕๐ ของผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำร ไม่มีกำรปฏิบัติตำม องค์ประกอบ  

 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 



๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์     
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้องกับอำหำร 

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน  หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมควบคุมดูแลกำรให้บริกำรด้ำนอำหำร 
 แผนผัง/รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนโภชนำกำร 
 ใบรำยงำนผลกำรตรวจสุขภำพประจ ำปี อย่ำงน้อย ปีละ ๑ ครั้ง 
 แนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรงำนโภชนำกำร 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 
 มีป้ำยนิเทศ 

                                                                                                          
ตัวบ่งชี้ท่ี ๓.๒  มีสุขนิสัยการปฏิบัติที่ดี (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย   

มีสุขนิสัยกำรปฏิบัติที่ดี หมำยถึง สุขนิสัยที่ดีของผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำร ดูแลควำมสะอำด
ร่ำงกำยเสื้อผ้ำอยู่เสมอ แต่งกำยรัดกุม มีผ้ำกันเปื้อน มีหมวกคลุมผมมิดชิด และสวมใส่รองเท้ำหุ้มส้น 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำร ดูแลควำมสะอำดร่ำงกำย เสื้อผ้ำอยู่เสมอ แต่งกำยรัดกุม           
มีผ้ำกันเปื้อน มีหมวกคลุมผมมิดชิด และสวมใส่รองเท้ำหุ้มส้น 

๒. ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำรตัดเล็บสั้น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรำ ขณะปฏิบัติงำน  
๓. ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจหลักสุขำภิบำลอำหำร 
๔. ผู้เตรียม ผู้ปรุง ผู้บริกำรอำหำร มีจรรยำบรรณในกำรให้บริกำร 
๕. มีกำรประเมินควำมพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ปฏบิตัไิดค้รบทุกองคป์ระกอบ และมรีอ่งรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้

๔ ปฏบิตัไิด ้๔ องคป์ระกอบ และมรีอ่งรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้

๓ ปฏบิตัไิด ้๓ องคป์ระกอบ  และมรีอ่งรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้



๒ ปฏบิตัไิด ้๒ องคป์ระกอบ และมรีอ่งรอยหลกัฐานชดัเจน สามารถตรวจสอบได ้

๑ ปฏบิตัไิด ้๑ องคป์ระกอบ และมเีอกสารหลกัฐาน สามารถตรวจสอบไดบ้างองคป์ระกอบ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 

แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสัมภำษณ์ กำรสอบถำม ผู้บริหำร  ครู  นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง 
กำรสังเกต  
๒. กำรตรวจเอกสำร หลักฐำน  ค ำสั่งแต่งตั้งกำรปฏิบัติงำนของโรงเรียน 
ร่องรอย หรือข้อมูลเชิงประจักษ์  หลักฐำนกำรเข้ำร่วมอบรมสัมมนำเกี่ยวกับอำหำรและสุขภำพ  

  แบบบันทึกกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม  
  บันทึกกำรประชุมของกลุ่มงำน 

 แบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 มีกำรประเมินกำรปฏิบัติหน้ำที่ของผู้ปฏิบัติงำน ภำคเรียนละ ๑ ครั้ง 
 

 
ด้านที่ ๓    มาตรฐานด้านสถานที่และภาชนะ  (๒ มาตรฐาน ๕ ตัวบ่งชี้)  

มาตรฐานที่ ๔   สถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหาร 
น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน  ๑๕  คะแนน 

ค าอธิบาย 
             สถำนที่ประกอบอำหำรและโรงอำหำร หมำยถึง โรงเรียนมีสถำนที่เตรียม สถำนที่ปรุงอำหำร และ
สถำนที่ประกอบอำหำรแยกเป็นสัดส่วน สะอำด เป็นระเบียบ อยู่ในสภำพที่ดีตลอดเวลำ มีระบบกำรระบำย
อำกำศที่ดี และมีแสงสว่ำงเพียงพอ มีท่อหรือรำงระบำยน้ ำ มีบ่อดักไขมันที่มีสภำพดี มีแหล่งบ ำบัดน้ ำเสีย มีถัง
ขยะที่มีขนำดเหมำะสมกับกำรใช้งำนอย่ำงเพียงพอ มีฝำปิดมิดชิด ไม่รั่วซึม  

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๑  มีสถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหาร แยกเป็นสัดส่วน สะอาด เป็นระเบียบอยู่ในสภาพ 
ที่ดีตลอดเวลา มีระบบการระบายอากาศที่ดี และมีแสงสว่างเพียงพอ   (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย                                                                                                                  
  มีสถำนที่ประกอบอำหำรและโรงอำหำร แยกเป็นสัดส่วน สะอำด เป็นระเบียบ อยู่ในสภำพที่ดี
ตลอดเวลำ มีระบบกำรระบำยอำกำศที่ดี และมีแสงสว่ำงเพียงพอ หมำยถึง โรงเรียนมีสถำนที่เตรียม สถำนที่
ปรุงอำหำร สถำนที่ประกอบอำหำร และสถำนที่ส ำหรับรับประทำนอำหำรที่เพียงพอเหมำะสม โดยแยกเป็น
สัดส่วน สะอำด ถูกสุขอนำมัย เป็นระเบียบ อยู่ในสภำพที่ดีตลอดเวลำ มีระบบกำรระบำยอำกำศที่ดี และมีแสง
สว่ำงเพียงพอ 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. สถำนที่เตรียมอำหำร สะอำด เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ ไม่อยู่ใกล้ห้องส้วม 
๒. สถำนที่ปรุงอำหำร สะอำด และท ำควำมสะอำดล้ำงครำบไขมันหลังปรุงอำหำรทุกครั้ง 



๓. สถำนที่ประกอบอำหำร สะอำด มีระบบระบำยอำกำศที่ดี  
๔. มีสถำนที่จัดวำงอำหำรที่ปรุงส ำเร็จ จัดแยกเป็นสัดส่วนจำกอำหำรดิบ และจัดวำงในระดับสูงจำก

พ้ืนไม่น้อยกว่ำ ๖๐ เซนติเมตร 
๕. สถำนที่รับประทำนอำหำรของนักเรียน สะอำด มีแสงสว่ำงที่เพียงพอ มีกำรระบำยอำกำศท่ีดี 
๖. สถำนที่รับประทำนอำหำรของนักเรียนมีกำรท ำควำมสะอำดอย่ำงสม่ ำเสมอ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ปฏิบัติได้ครบทุกองค์ประกอบ และก ำกับ ติดตำม เพ่ือให้ด ำเนินกำรเป็นระบบ อย่ำงต่อเนื่อง   
และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้ ๕ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้ ๔ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได้  ๓ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้เป็นบำงองค์ประกอบ 

๑ ปฏิบัติได้น้อยกว่ำ ๓  องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้เป็นบำง 
องค์ประกอบ 

 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์     
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน  หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 มีสถำนที่ประกอบอำหำรและโรงอำหำรได้มำตรฐำนตำมเกณฑ์  
   ที่ก ำหนด 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมควบคุมดูแลกำรให้บริกำรงำนโภชนำกำร 
 แผนผัง/รำยละเอียดสถำนที่ให้บริกำรด้ำนโภชนำกำร 
 แนวปฏิบัติในกำรให้บริกำรด้ำนโภชนำกำร 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม  
 ป้ำยนิเทศ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๒  มีท่อหรือรางระบายน้ า บ่อดักไขมันที่สภาพดี มีแหล่งบ าบัดน้ าเสีย (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 



มีท่อหรือรำงระบำยน้ ำ บ่อดักไขมันที่มีสภำพดี มีแหล่งบ ำบัดน้ ำเสีย หมำยถึง โรงเรียนจัดให้มีท่อหรือ
รำงระบำยน้ ำ บ่อดักไขมันที่มีสภำพดีก่อนระบำยน้ ำเสียสู่แหล่งบ ำบัด 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีท่อหรือรำงระบำยน้ ำ ทั้งสถำนที่ประกอบอำหำรและโรงอำหำร 
๒. มีท่อหรือรำงระบำยน้ ำ เพียงพอ เหมำะสม  
๓. มีกำรท ำควำมสะอำดท่อหรือรำงระบำยน้ ำให้สะอำด ปรำศจำกเศษอำหำร และไม่มีกลิ่น 
๔. มีบ่อดักไขมัน ที่อยู่ในสภำพที่ดีสำมำรถใช้กำรได้ 
๕. มีกำรจัดระบบและดูแลกำรบ ำบัดน้ ำเสียและสิ่งปฏิกูลที่เหมำะสม 

 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ปฏิบัติได้ครบทุกองค์ประกอบ และก ำกับ ติดตำม เพ่ือให้ด ำเนินกำรเป็นระบบ อย่ำงต่อเนื่อง และมี
เอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้ ๔ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้ ๓ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได้  ๒ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้เป็นบำงองค์ประกอบ 

๑ 
ปฏิบัติได้น้อยกว่ำ ๒  องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้เป็น 
บำงองค์ประกอบ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ 
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 



๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ดูแลรับผิดชอบกำรบ ำบัดน้ ำเสีย     
   และสิ่งปฏิกูล 
 แนวปฏิบัติส ำหรับกำรดูแลรับผิดชอบกำรบ ำบัดน้ ำเสียและ         
   สิ่งปฏิกูล 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔.๓  มีถังขยะที่มีขนาดเหมาะสมกับการใช้งานอย่างเพียงพอ มีฝาปิดมิดชิดและ 

ไม่รั่วซึม   (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 
 มีถังขยะที่มีขนำดเหมำะสมกับกำรใช้งำนอย่ำงเพียงพอ มีฝำปิดมิดชิดและไม่รั่วซึม หมำยถึง โรงเรียน
ได้จัดระบบรักษำควำมสะอำดโดยให้มีถังขยะที่มีขนำดเหมำะสมกับกำรใช้งำนอย่ำงเพียงพอ มีฝำปิดมิดชิดและ
ไม่รั่วซึม 
 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีถังขยะที่มีขนำดเหมำะสม  และมีปริมำณเพียงพอ 
๒. มีถังขยะที่มีฝำปิดมิดชิด ไม่รั่วซึม ท ำควำมสะอำดง่ำย ทนทำน ป้องกันสัตว์และแมลงได้ 
๓. มีกำรจัดวำงถังขยะห่ำงไกลจำกอำหำรที่ปรุงส ำเร็จ 
๔. มีกำรใช้วัสดุรองถังขยะป้องกันกำรรั่วซึม 
๕. มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดถังขยะอยู่เสมอ  
๖. มีฝำปิดถังขยะตลอดเวลำ 

 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ปฏิบัติได้ครบทุกองค์ประกอบ และก ำกับ ติดตำม เพ่ือให้ด ำเนินกำรเป็นระบบ อย่ำงต่อเนื่อง และมี
เอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้ ๕ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้ ๔ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได้ ๓ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ ปฏิบัติน้อยกว่ำ ๓ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้บำงองค์ประกอบ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 



๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์     
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ดูแลรับผิดชอบกำรจัดเก็บขยะและ    
   สิ่งปฏิกูล 
 แนวปฏิบัติในกำรดูแลรับผิดชอบกำรผู้ดูแลรับผิดชอบกำรจัดเก็บ  
   ขยะและสิ่งปฏิกูล 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม  

 
 
มาตรฐานที่ ๕   ภาชนะอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ 
  น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน  ๑๐  คะแนน 

ค าอธิบาย 
   ภำชนะอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ หมำยถึง ภำชนะอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในกำร

ประกอบอำหำรและอุปกรณ์ในกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำที่สะอำด ท ำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตรำย มี
สถำนที่เก็บภำชนะและอุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร และอุปกรณ์ในกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำที่
สะอำด มีที่ปิดมิดชิด           
                                                                                         
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๑  มีภาชนะอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในการประกอบอาหารและอุปกรณ์ในการจัด

เลี้ยงอาหารนักเรียนประจ าท าด้วยวัสดุ ที่ไม่เป็นอันตราย อย่างเพียงพอ (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 
มีภำชนะอุปกรณ์ และเครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรประกอบอำหำรและอุปกรณ์ในกำรจัดเลี้ยงอำหำร

นักเรียนประจ ำที่สะอำด ท ำด้วยวัสดุที่ไม่เป็นอันตรำย อย่ำงเพียงพอ หมำยถึง โรงเรียนจัดให้มีภำชนะและ
อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำรและอุปกรณ์ในกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำที่สะอำด ท ำด้วยวัสดุที่ไม่เป็น
อันตรำยต่อสุขภำพ 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีภำชนะอุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้ในกำรประกอบอำหำร และอุปกรณ์ในกำรจัดเลี้ยงอำหำร

นักเรียนประจ ำที่สะอำด เพียงพอ และเหมำะสม 
๒. มีภำชนะและอุปกรณ์ท าดว้ยวสัดุทีไ่มเ่ป็นอนัตราย 
๓. มีกำรท ำควำมสะอำด ก่อนและหลังกำรน ำไปใช้และเก็บไว้อย่ำงเหมำะสม  
๔. มีกำรเก็บภำชนะและอุปกรณ์ที่สะอำด อย่ำงถูกวิธี และเหมำะสม 
๕. มีกำรใช้ภำชนะและอุปกรณ์ อย่ำงถูกวิธี และเหมำะสม 
๖. มีกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ก ำกับ ติดตำม ในกำรจัดเก็บภำชนะ และอุปกรณ์ 

 
 
 



 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ปฏิบัติได้ครบทุกองค์ประกอบ และก ำกับ ติดตำม เพ่ือให้ด ำเนินกำรเป็นระบบ อย่ำงต่อเนื่อง และมี
เอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้ ๕ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้ ๔ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได้ ๓  องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ ปฏิบัติได้น้อยกว่ำ ๓ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้บำงองค์ประกอบ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑.กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์      
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน  หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ดูแลตรวจสอบภำชนะและอุปกรณ์ 
   ในกำรประกอบอำหำร 
 แนวปฏิบัติในกำรดูแลตรวจสอบภำชนะและอุปกรณ์ในกำร 
   จัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำ 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม  

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๕.๒  มีสถานที่เก็บภาชนะ อุปกรณ์ในการประกอบอาหาร และอุปกรณ์ในการจัดเลี้ยงนักเรียน

ประจ าที่สะอาด อย่างเหมาะสม   (๕ คะแนน) 

 ค าอธิบาย 
  มีสถำนที่เก็บภำชนะ อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร และอุปกรณ์ในกำรจัดเลี้ยงนักเรียนประจ ำที่
สะอำด อย่ำงเหมำะสม หมำยถึง  โรงเรียนมีสถำนที่เก็บภำชนะ อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร และอุปกรณ์ใน
กำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำที่สะอำด เป็นสัดส่วนอย่ำงเหมำะสม     

 



ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีสถำนที่เก็บภำชนะ อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร อุปกรณ์ในกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำ

ที่สะอำด เหมำะสมกับลักษณะของภำชนะและอุปกรณ์ 
๒. มีสถำนที่เก็บภำชนะ อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร อุปกรณ์ในกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำ

มีกำรจัดเป็นสัดส่วนอย่ำงเหมำะสม ปรำศจำกฝุ่น มีอำกำศถ่ำยเทได้ดี    
๓. มีระบบกำรจัดเก็บภำชนะ อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร และอุปกรณ์ในกำรจัดเลี้ยงอำหำร

นักเรียนประจ ำ 

๔. มีกำรท ำควำมสะอำดสถำนที่เก็บภำชนะ อุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร และอุปกรณ์ในกำรจัด
เลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำ อย่ำงสม่ ำเสมอ  

๕. มีกำรแต่งตั้งผู้ดูแล และรับผิดชอบสถำนที่เก็บภำชนะและอุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร และ
อุปกรณ์ในกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำ 

 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ 
ปฏิบัติได้ครบทุกองค์ประกอบ และก ำกับ ติดตำม เพ่ือให้ด ำเนินกำรเป็นระบบ อย่ำงต่อเนื่อง และมี
เอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้ ๔ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้ ๓ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได้ ๒  องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ ปฏิบัติได้น้อยกว่ำ ๒ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้บำงองค์ประกอบ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์ 
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน  หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ดูแลตรวจสอบภำชนะและอุปกรณ์   
   ในกำรประกอบอำหำร 
 ค ำสั่งแต่งตั้งผู้ดูแลรับผิดชอบกำรรักษำควำมสะอำดของภำชนะ 
   และอุปกรณ์ในกำรประกอบอำหำร 
 แนวปฏิบัติในกำรดูแลรับผิดชอบภำชนะ อุปกรณ์ในกำรประกอบ 
   อำหำร อุปกรณ์ในกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำ 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม  



 
ด้านที่ ๔  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ  (๑ มาตรฐาน ๓ ตัวบ่งช้ี) 

มาตรฐานที่ ๖   การบริหารจัดการ 
  น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน  ๑๕  คะแนน 

ค าอธิบาย 
กำรบริหำรจัดกำร หมำยถึง โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโภชนำกำรแบบมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 

ในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน ก ำหนดบทบำทหน้ำที่เป็นลำยลักษณ์อักษร มีกำร
วำงแผนและปฏิบัติกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำอย่ำงเป็นระบบ                                                               
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๑  มีการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย โครงสร้างการบริหารงาน แต่งตั้งคณะกรรมการ    
                    ด าเนินงาน ก าหนดบทบาทหน้าที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน (๕  คะแนน) 

ค าอธิบาย 
 มีกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย โครงสร้ำงกำรบริหำรงำน แต่งตั้งคณะกรรมกำร ด ำเนินงำน ก ำหนด
บทบำทหน้ำที่รับผิดชอบชัดเจนหมำยถึง โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนโภชนำกำรโดยมีคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดนโยบำย เป้ำหมำย โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโภชนำกำร แต่งตั้ง
คณะกรรมกำร ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ผู้รับผิดชอบชัดเจน 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. คณะกรรมกำรสถำนศึกษำมีส่วนร่วมในกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย นโยบำย 

กำรบริหำรงำนโภชนำกำร   
๒. มีโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโภชนำกำร 
๓. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
๔. มีคู่มือในกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำ 
๕. มีคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 

 
 
 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ด ำเนินกำรได้ครบทุกองค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ด ำเนินกำรได้ ๔ องค์ประกอบและมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ด ำเนินกำรได้ ๓ องค์ประกอบและมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ด ำเนินกำรได้ ๒ องค์ประกอบและมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 



๑ ด ำเนินกำรได้ตามองคป์ระกอบ แต่ไม่มีร่องรอยหลักฐำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์  
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน  หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 โครงสร้ำงกำรบริหำรงำนโภชนำกำร 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย นโยบำยกำรบริหำรงำน 
    โภชนำกำร 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 คู่มือกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำ 
 แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนโภชนำกำร 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม ป้ำยนิเทศ 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒  มีการวางแผนและการปฏิบัติการจัดเลี้ยงอาหารนักเรียนอย่างเป็นระบบและ 

ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดรายการอาหาร  (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 
มีกำรวำงแผนและกำรปฏิบัติกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนอย่ำงเป็นระบบและให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน

กำรจัดรำยกำรอำหำร หมำยถึง โรงเรียนได้มีกำรวำงแผนและแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนจัดท ำปฏิทินกำร
เตรียมกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำอย่ำงเป็นระบบ มีคุณภำพ และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดรำยกำร
อำหำร 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีแผนงำน โครงกำรและปฏิทินปฏิบัติงำนกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำอย่ำงเป็นระบบ 
๒. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดรำยกำรอำหำร 
๓. มีกำรจัดเตรียมรำยกำรอำหำรล่วงหน้ำ 
๔. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อและตรวจรับตำมระเบียบ 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ด ำเนินกำรได้ครบทุกองค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ด ำเนินกำรได้ ๓ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ด ำเนินกำรได้ ๒ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 



๒ ด ำเนินกำรได้ ๑ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ ด ำเนินกำรได้ตามองคป์ระกอบ แต่ไม่มีร่องรอยหลักฐำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์       
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน  หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 

 แผนปฏิบัติงำนโภชนำกำร 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดซื้อและตรวจรับตำมระเบียบ 
 กำรมีส่วนร่วมของนักเรียนในกำรจัดรำยกำรอำหำร 
 แบบบันทึกรำยกำรอำหำรล่วงหน้ำ 
 คณะกรรมกำรด ำเนินงำน  
 แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนโภชนำกำร 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม  

 
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๓   มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  

มีการสรุปผลเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนา  (๕ คะแนน) 

 ค าอธิบาย 
  มีกำรควบคุมก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง มีกำรสรุปผลเพื่อ

น ำไปใช้ในกำรพัฒนำ หมำยถึง โรงเรียนมีกำรควบคุม ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ที่หลำกหลำย  โดยมีปฏิทินปฏิบัติงำนในกำรควบคุมก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด ำเนินงำน
อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง มีกำรสรุปผลเพื่อน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีแผนและปฏิทินปฏิบัติงำนในกำรควบคุม ก ำกับ  ติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนโภชนำกำร 
๒. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผล 
๓. มีกำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
๔. มีกำรน ำผลไปใช้ในกำรพัฒนำ 

 
ระดับคุณภาพ 
 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 



๕ ด ำเนินกำรได้ครบทุกองค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ด ำเนินกำรได้ ๓ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ด ำเนินกำรได้ ๒ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ด ำเนินกำรได้ ๑ องค์ประกอบ และมีร่องรอยหลักฐำนชัดเจนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ ด ำเนินกำรได้ตามองคป์ระกอบ แต่ไม่มีร่องรอยหลักฐำนที่สำมำรถตรวจสอบได้ 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์     
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน หรือข้อมูล 
เชิงประจักษ์ 

 แผนและปฏิทินปฏิบัติงำนในกำรด ำเนินงำนโภชนำกำร 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ 
 กำรสรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
 น ำผลกำรสรุปรำยงำนไปใช้ในกำรพัฒนำ 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม  

 
ด้านที่ ๕   มาตรฐานด้านความปลอดภัยท่ีเกี่ยวข้องกับโภชนาการของนักเรียนประจ า  
       (๑ มาตรฐาน ๔ ตัวบ่งช้ี)                             

มาตรฐานที่ ๗  การป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถานที่ประกอบอาหารและโรงอาหารส าหรับ 
                   นักเรียนประจ า   

น้ าหนักคะแนนของมาตรฐาน  ๒๐  คะแนน 
ค าอธิบาย 

กำรป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถำนที่ประกอบอำหำรและโรงอำหำรส ำหรับนักเรียนประจ ำ 
หมำยถึง โรงเรียนจัดระบบและมีมำตรกำรในกำรป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถำนที่ประกอบอำหำรและ
โรงอำหำรส ำหรับนักเรียนประจ ำ มีกำรตรวจสอบ ซ่อมแซม บ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่และอุปกรณ์กำรจัดเลี้ยง
อย่ำงสม่ ำเสมอ มีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรป้องกัน ควบคุมสัตว์ เลี้ยง และสัตว์พำหะน ำโรคต่ำง ๆ มีระบบ    
กำรจัดกำรสำรเคมี วัสดุเชื้อเพลิง และสำรพิษอย่ำงปลอดภัย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๑   มีมาตรการในการป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถานที่ประกอบอาหาร 

โรงอาหารส าหรับนักเรียนประจ า  (๕  คะแนน) 

ค าอธิบาย 



มีมำตรกำรในกำรป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัย หมำยถึง โรงเรียนมีระบบบริหำรจัดกำรและมี
มำตรกำรในกำรป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยในสถำนที่ประกอบอำหำรและโรงอำหำรส ำหรับนักเรียนประจ ำ   
อย่ำงรอบด้ำนและมีประสิทธิภำพ 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีมำตรกำรกำรด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถำนที่ประกอบอำหำรและโรงอำหำร

ส ำหรับนักเรียนประจ ำ 
๒. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน 
๓. มีคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
๔. มีแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถำนที่ประกอบอำหำรและ 

โรงอำหำรส ำหรับนักเรียนประจ ำ 
๕. มกีารใหค้วามรูใ้นการป้องกนัอุบตัเิหตุ และอุบตัภิยั อยา่งสม ่าเสมอ 
 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ปฏิบัติได้ครบทุกองค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้ ๔ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้ ๓ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได้ ๒ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ ปฏบิตัไิด ้๑ องคป์ระกอบ และมเีอกสารหลกัฐานสามารถตรวจสอบได ้

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์     
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน  หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 มำตรกำรกำรด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยใน 
   สถำนที่ประกอบอำหำรส ำหรับนักเรียนประจ ำ 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
 แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยใน 
   สถำนที่ประกอบอำหำรและโรงอำหำรส ำหรับนักเรียนประจ ำ 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม  
 ป้ำยนิเทศต่ำง ๆ 



 คู่มือกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำ 
 เอกสำรแนะน ำกำรป้องกันอุบัติเหตุ และอุบัติภัยในสถำนที่   
   ประกอบอำหำรและโรงอำหำรส ำหรับนักเรียนประจ ำ 

 
 
 
 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๒   มีการส ารวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานที่ประกอบอาหาร  

โรงอาหาร และอุปกรณ์การจัดเลี้ยงนักเรียนประจ า (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 
 มีกำรส ำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ประกอบอำหำร โรงอำหำรและ
อุปกรณ์กำรจัดเลี้ยงนักเรียนประจ ำ หมำยถึง โรงเรียนมีระบบกำรส ำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำ
อำคำรสถำนที่ประกอบอำหำร โรงอำหำร และอุปกรณ์กำรจัดเลี้ยงนักเรียนประจ ำให้มีสภำพที่เหมำะสมกับ   
กำรใช้งำน 

ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีมำตรกำรในกำรส ำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ประกอบอำหำร     

โรงอำหำรและอุปกรณ์กำรจัดเลี้ยงนักเรียนประจ ำให้มีสภำพที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
๒. มีแนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำอำคำรสถำนที่ประกอบอำหำร โรงอำหำร

และอุปกรณ์กำรจัดเลี้ยงนักเรียนประจ ำให้มีสภำพที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
๓. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน 
๔. มีคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 

ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ปฏิบัติได้ครบทุกองค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้ ๓ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้ ๒ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได้ ๑ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ มกีารปฏบิตัติามองคป์ระกอบ แต่ขาดเอกสารหลกัฐาน 

 
 
 



 
 
 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์     
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน  หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 มำตรกำรในกำรส ำรวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำ  
   อำคำรสถำนที่ประกอบอำหำร โรงอำหำรและอุปกรณ์กำร 
   จัดเลี้ยงนักเรียนประจ ำให้มีสภำพที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรด ำเนินงำน 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ  ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
 แนวปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำอำคำร 
   สถำนที่ โรงอำหำรและอุปกรณ์กำรจัดเลี้ยงนักเรียนประจ ำให้มี   
   สภำพที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม  
 ป้ำยนิเทศต่ำง ๆ 
 คู่มือกำรจัดเลี้ยงอำหำรนักเรียนประจ ำ 
 เอกสำรแนะน ำกำรตรวจสอบ ซ่อมแซม และบ ำรุงรักษำอำคำร      
   สถำนที่ประกอบอำหำร โรงอำหำรและอุปกรณ์กำรจัดเลี้ยง  
   นักเรียนประจ ำให้มีสภำพที่เหมำะสมกับกำรใช้งำน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๓   มีมาตรการในการด าเนินการป้องกัน ควบคุมสัตว์เลี้ยง และก าจัดสัตว์พาหะ 

น าโรคต่างๆ  (๕ คะแนน) 

ค าอธิบาย 
มีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรป้องกัน ควบคุมสัตว์เลี้ยง และก ำจัดสัตว์พำหะน ำโรคต่ำง ๆ หมำยถึง  

โรงเรียนมีกำรจัดระบบและมีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรป้องกัน ควบคุมสัตว์เลี้ยง และก ำจัดสัตว์พำหะน ำโรค
ต่ำง ๆ เช่น เครื่องดักแมลงวัน แมลงสำบ อุปกรณ์ดักหนู เป็นต้น 

 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา 



๑. มีมำตรกำรในกำรด ำเนินกำรป้องกัน ควบคุมสัตว์เลี้ยง และก ำจัดสัตว์พำหะน ำโรคต่ำง ๆ 
๒. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๓. มีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
๔. มีเอกสำรแนะน ำในกำรป้องกัน ควบคุมสัตว์เลี้ยง และก ำจัดสัตว์พำหะน ำโรคต่ำง ๆ 
๕. มีกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในโรงเรียนทุกคน 

 
ระดับคุณภาพ 

ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ปฏิบัติได้ครบทุกองค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้ ๔ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้ ๓ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได้ ๒ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ ปฏบิตัไิด ้๑ องคป์ระกอบ และมเีอกสารหลกัฐานสามารถตรวจสอบได้ 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์     
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน  หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 มำตรกำรในกำรด ำเนินกำรป้องกัน ควบคุมสัตว์เลี้ยง และ 
   ก ำจัดสัตว์พำหะน ำโรคต่ำง ๆ 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม  
 ป้ำยนิเทศต่ำง ๆ 
 เอกสำรแนะน ำในกำรด ำเนินกำรป้องกัน ควบคุมสัตว์เลี้ยง  
   และก ำจัดสัตว์พำหะน ำโรคต่ำง ๆ 
 มีกำรให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในโรงเรียนทุกคน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗.๔   มีระบบการจัดการสารเคมี วัตถุเชื้อเพลิง และสารพิษอย่างปลอดภัย (๕ คะแนน)            

ค าอธิบาย 
         มีระบบกำรจัดกำรสำรเคมี วัตถุเชื้อเพลิง และสำรพิษอย่ำงปลอดภัย หมำยถึง โรงเรียนมีระบบกำร
จัดกำรสำรเคมี วัตถุเชื้อเพลิง สำรท ำควำมสะอำด สำรฆ่ำเชื้อโรคและสำรพิษต่ำง ๆ อย่ำงมิดชิด  โดยค ำนึงถึง
ควำมปลอดภัย ทั้งผู้ใช้และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง               



ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีมำตรกำรในกำรจัดกำรสำรเคมี วัตถุเชื้อเพลิง และสำรพิษอย่ำงปลอดภัย 
๒. มีค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
๓. มีคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
๔. มีแนวปฏิบัติในกำรจัดกำรสำรเคมี วัตถุเชื้อเพลิง และสำรพิษอย่ำงปลอดภัย 
 

ระดับคุณภาพ 
ระดับ ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

๕ ปฏิบัติได้ครบทุกองค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๔ ปฏิบัติได้ ๓ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๓ ปฏิบัติได้ ๒ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๒ ปฏิบัติได้ ๑ องค์ประกอบ และมีเอกสำรหลักฐำนสำมำรถตรวจสอบได้ 

๑ มกีารปฏบิตัติามองคป์ระกอบ แต่ขาดเอกสารหลกัฐาน 

 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล/แหล่งข้อมูล 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล แหล่งข้อมูล 

๑. กำรสอบถำม กำรสัมภำษณ์     
กำรสังเกต 

ผู้บริหำร ครู นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

๒. กำรตรวจสอบเอกสำร หลักฐำน 
ร่องรอยกำรปฏิบัติงำน   หรือข้อมูล
เชิงประจักษ์ 

 มำตรกำรในกำรจัดกำรสำรเคมี วัตถุเชื้อเพลิง และสำรพิษ      
    อย่ำงปลอดภัย 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 
 ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
 รูปภำพกำรด ำเนินกิจกรรม  
 ป้ำยนิเทศต่ำง ๆ 
 เอกสำรแนะน ำระบบกำรจัดกำรสำรเคมี วัตถุเชื้อเพลิง และ      
   สำรพิษอย่ำงปลอดภัย 

 

 



 
 
 
 
 

บทที ่๔ 
การให้คะแนนตวับง่ช้ีและสรปุผลราย

มาตรฐาน 
 
1. เกณฑก์ารให้คะแนนประเมินตวับ่งช้ี 

 

ค่าคะแนน ระดบัคณุภาพ 
๕  ดีเด่น 



๔  ดีมาก 
๓  ดี 
๒  พอใช้ 
๑  ปรบัปรงุ 

  

2. คะแนนประเมินตวับ่งช้ี (บ) การหาค่าคะแนนตวับ่งช้ี (ช) คะแนนประเมินมาตรฐาน(ซ)  

    ผลการประเมินมาตรฐาน (ม) และการแปลระดบัคณุภาพ 

ตวัอย่าง 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 2.1 ใหล้งค่าน ้าหนกัมาตรฐาน (ก) ในคอลมัน์ D ใหค้รบทุกมาตรฐาน   

 2.2 ใหล้งค่าน ้าหนกัตวับ่งชี ้(ข) ในคอลมัน์ E ใหค้รบทุกตวับ่งชี ้

2.3 คะแนนประเมนิตวับ่งชี ้(ช) คอลมัน์ F = ผลการประเมนิตวับ่งชี ้(บ) คอลมัน์ C x น ้าหนกัตวับ่งชี ้(ข) 
  คอลมัน์ E    
                                                                                        5 



 • การค านวณในตาราง EXCEL คะแนนประเมนิตวับ่งชีท้ี ่1.1 ของมาตรฐานที ่1 คลกิช่อง 

F7  

   ใส่สตูรการค านวณในช่อง fx ดงันี้  =(C7*E7)/5  แลว้กด Enter 

   • ท าซ ้าส าหรบัการค านวณคะแนนประเมนิตวับ่งชีอ้ื่น โดยแทนค่าตวัอกัษรในช่องคอลมัน์  

   และตวัเลขในช่องแถว ตรงกบัตวับ่งชีน้ัน้ ใหค้รบทุกตวับ่งชี ้ 

 • หรอื คลกิช่อง F7 ใชค้ าสัง่คดัลอก แลว้น าไปวางทีค่อลมัน์ F ของตวับ่งชีอ้ื่น ใหค้รบทุกตวั

บ่งชี ้

 2.4 คะแนนประเมนิมาตรฐาน (ซ) คอลมัน์ G = ผลรวมคะแนนประเมนิตวับ่งชี ้ในมาตรฐานนัน้ 

      • การค านวณในตางราง EXCEL คะแนนประเมนิมาตรฐาน ของมาตรฐานที ่1 คลกิช่อง G6  

        ใส่สตูรการค านวณในช่อง fx ดงันี้ =SUM(F7:F10) แลว้กด Enter 

 • ท าซ ้าส าหรบัการค านวณคะแนนประเมนิมาตรฐานอื่น โดยแทนค่าตวัอกัษรในช่องคอลมัน์  

  และตวัเลขในช่องแถว ตรงกบัตวับ่งชีท้ ัง้หมดของมาตรฐานทีต่อ้งการ  

2.5 ผลการประเมนิมาตรฐาน (ม) คอลมัน์ B = คะแนนประเมนิมาตรฐาน (ซ) คอลมัน์ G  x ๕ 

                            น ้าหนกัมาตรฐาน (ก) คอลมัน์ D 

    • การค านวณในตาราง EXCEL ผลการประเมนิมาตรฐาน ของมาตรฐานที ่1 คลกิช่อง B6  

    ใส่สตูรการค านวณในช่อง fx ดงันี้  =(G6*5)/D6 แลว้กด Enter 

 • ท าซ ้าส าหรบัผลการประเมนิมาตรฐานอื่น โดยแทนค่าตวัอกัษรในช่องคอลมัน์ และตวัเลข 

   ในช่องแถว ตรงกบัผลการประเมนิมาตรฐานนัน้  

 • หรอื คลกิช่อง B6 ใชค้ าสัง่คดัลอก แลว้น าไปวางทีค่อลมัน์ B ของผลการประเมนิ

มาตรฐาน 

  ทีต่อ้งการ  

           2.6 การแปลระดบัคุณภาพ 
 

ช่วงคะแนนทีค่ านวณได้ 

(เตม็ ๕.๐๐ คะแนน) 

แปลระดบั

คุณภาพ 

๔.๕๑ - ๕.๐๐        ดเีด่น 

๓.๕๑ - ๔.๕๐        ดมีาก 

๒.๕๑ - ๓.๕๐        ด ี

๑.๕๑ - ๒.๕๐        พอใช ้

๑.๐๐ - ๑.๕๐        ปรบัปรุง 



  

 • การค านวณในตาราง EXCEL ระดบัคุณภาพ ของมาตรฐานที ่1 คลกิช่อง H6 ใส่สตูรการ

ค านวณ 

                  ในช่อง fx ดงันี้  =IF(B6>4.5,"ดเีด่น",IF(B6>3.5,"ดมีาก",IF(B6>2.5,"ด"ี,IF(B6>1.5,"

พอใช"้,                   

     IF(B6>=0"ปรบัปรงุ"))))) แลว้กด Enter 

   • ท าซ ้าส าหรบัการแปลระดบัคุณภาพของมาตรฐานอื่น โดยแทนค่าตวัอกัษรในช่องคอลมัน์  

    และตวัเลขในช่องแถว ตรงกบัระดบัคุณภาพของมาตรฐานนัน้  

 • หรอื คลกิช่อง H6 ใชค้ าสัง่คดัลอก แลว้น าไปวางในคอลมัน์ H ของมาตรฐานทีต่อ้งการ 

      • เมือ่ท าเสรจ็ตามขัน้ตอนแลว้ ตารางในคอลมัน์ H จะแสดงผลระดบัคุณภาพเป็น 

“ปรบัปรงุ”  

2.7 ใหล้งคะแนนผลการประเมนิตวับ่งชี ้(บ) ในคอลมัน์ C =  1 หรอื 2 หรอื 3 หรอื 4 หรอื 5  

 ตามมตขิองคณะกรรมการ ใหค้รบทุกตวับ่งชี ้ 

 • ซึง่ตารางจะแสดงผลระดบัคุณภาพ ในคอลมัน์ H ครบทุกมาตรฐานเป็นขอ้ความ ดเีด่น ดี

มาก  

   ด ีพอใช ้หรอื ปรบัปรุง แลว้แต่กรณ ี 

 

3. การสรปุผลการประเมินคณุภาพโดยรวมของสถานศึกษา 

3.1 ผลการประเมนิคุณภาพโดยรวมของสถานศกึษา = ผลรวมคะแนนประเมนิตวับ่งชี ้(ช) ทัง้หมด x 

5 
                                                                                            100 

 แปลระดบัคุณภาพตามตาราง ขอ้ 2.6  

3.2 ผลการประเมนิคุณภาพมาตรฐานดา้นโภชนาการ  

 3.2.1  คุณภาพระดบั ดเีด่น    จ านวน .............. มาตรฐาน 
              3.2.2  คุณภาพระดบั ดมีาก    จ านวน .............. มาตรฐาน 
               3.2.3  คุณภาพระดบั ด ี    จ านวน .............. มาตรฐาน 
               3.2.4  คุณภาพระดบั พอใช ้   จ านวน .............. มาตรฐาน 
                3.2.5  คุณภาพระดบั ปรบัปรงุ   จ านวน .............. มาตรฐาน 

 

4. การรบัรองคณุภาพมาตรฐานด้านโภชนาการส าหรบันักเรียนประจ าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 
  การรบัรองคุณภาพมาตรฐานดา้นโภชนาการส าหรบันกัเรยีนประจ าโรงเรยีนศกึษาสงเคราะห์ 



สงักดัส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โรงเรยีนจะผ่าน
การรบัรองคุณภาพตอ้งมคีุณสมบตัติามหลกัเกณฑด์งัต่อไปนี้      

๔.๑ ไม่มีผลการประเมนิมาตรฐานคุณภาพ ในระดบัปรบัปรงุ 
๔.๒ มีผลการประเมนิมาตรฐานคุณภาพในระดบัดีขึ้นไป  ๖ มาตรฐาน ใน ๗ มาตรฐาน 

 

 

 

 

5. ตารางผลการประเมินมาตรฐานด้านโภชนาการส าหรบันักเรียนประจ า โรงเรียนศึกษา

สงเคราะห ์ 

    โรงเรียน…………………………………………………………………………………จงัหวดั

................................................ 

  ผลการประเมิน น ้าหนัก คะแนน คะแนน ระดบั 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี         ประเมิน ประเมิน คณุภาพ 

(มี ๕ ด้าน 7 มาตรฐาน ๒0 ตวับ่งช้ี) มาตรฐาน 
ตวั
บง่ช้ี 

มาตรฐาน 
ตวั
บง่ช้ี 

ตวับง่ช้ี มาตรฐาน   
  (ม) (บ) (ก) (ข) (ช) (ซ)   
ด้านท่ี ๑ ด้านคณุภาพผูเ้รียน                
มาตรฐานท่ี ๑ นักเรียนมีสุขนิสยั และสุขภาพกายท่ีดี 0   15     0 ปรบัปรงุ 

ตวับ่งชีท้ ี๑.๑  มพีฒันาการทางร่างกาย สว่นสงู น ้าหนกั       5 0     
                  ตามเกณฑม์าตรฐาน               
ตวับ่งชีท้ี ่๑.๒  มสีขุนิสยัในการรบัประทานอาหาร       5 0     
ตวับ่งชีท้ี ่๑.๓  มคีวามรูใ้นการเลอืกรบัประทานอาหาร       5 0     
                  ทีม่คีุณค่า ถูกหลกัโภชนาการ               

ด้านท่ี 2 มาตรฐานด้านคณุภาพอาหาร               

มาตรฐานท่ี 2 คณุภาพวตัถดิุบในการรบัประทานอาหาร 0   15     0 ปรบัปรงุ 

ตวับ่งชีท้ี ่2.1 มกีารเลอืกซือ้หารสด สะอาด ใหม่และปลอด 
                 สารพษิ       

5 0 
    

ตวับ่งชีท้ี ่2.2 มกีารเลอืกซือ้อาหารแหง้และเครื่องปรุง       5 0     

                 ในการประกอบอาหาร               

ตวับ่งชีท้ี ่2.3 มนี ้าดื่ม น ้าใช ้ทีส่ะอาด ปลอดภยัไดม้าตรฐาน        5 0     



                 และมปีรมิาณเพยีงพอ               

มาตรฐานท่ี 3 คณุภาพของผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การ 

0 
  

10   
  

0 ปรบัปรงุ 

                  ประกอบอาหาร               

ตวับ่งชีท้ี ่3.1 เป็นผูม้สีขุภาพด ีไม่เป็นโรคตดิต่อ       5 0     

ตวับ่งชีท้ี ่3.2 มสีขุนิสยัการปฏบิตัทิีด่ ี       5 0     

ด้านท่ี 3 มาตรฐานด้านสถานท่ีและภาชนะ               

มาตรฐานท่ี 4 สถานประกอบการอาหารและโรงอาหาร 0   15     0 ปรบัปรงุ 

ตวับ่งชีท้ี ่4.1 มสีถานทีป่ระกอบอาหารและโรงอาหาร แยก       5 0     

                 สดัสว่น สะอาด เป็นระเบยีบ อยูใ่นสะภาพด ี               

                 ตลอดเวลา มรีะบบระบายอากาศทีด่ ีและม ี               

                 แสงสว่างเพยีงพอ               

ตวับ่งชีท้ี ่4.2 มที่อหรอืรางระบายน ้า บ่อดกัไขมนั ทีส่ภาพด ี       5 0     

                 มแีหล่งบ าบดั               

ตวับ่งชีท้ี ่4.3 มถีงัขยะทีม่ขีนาดพอเหมาะกบัการใชง้าน
อย่าง     

  5 0 
    

                 เพยีงพอ มฝีาปิดมดิชดิ และไม่รัว่ซมึ                
ผลการประเมิน น ้าหนัก คะแนน คะแนน ระดบั 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี         ประเมิน ประเมิน คณุภาพ 

 (มี ๕ ด้าน 7 มาตรฐาน ๒0 ตวับ่งช้ี) มาตรฐาน 
ตวั
บง่ช้ี 

มาตรฐาน 
ตวั
บง่ช้ี 

ตวับง่ช้ี มาตรฐาน 
  

  (ม) (บ) (ก) (ข) (ช) (ซ)   
มาตรฐานท่ี 5 สถานประกอบการอาหารและโรงอาหาร 0   10     0 ปรบัปรงุ 

ตวับ่งชีท้ี ่5.1 มภีาชนะอุปกรณ์ และเครื่องมอื เครื่องใช ้ใน
การ     

  5 0 
    

                 ประกอบอาหารและอุปกรณ์ในการจดัเลีย้ง 
                 อาหารนกัเรยีนประจ า ท าดว้ยวสัดุทีไ่ม่เป็น     

    
      

                 อนัตราย อย่างเพยีงพอ               

ตวับ่งชีท้ี ่5.2  มสีถานทีเ่กบ็ภาชนะอุปกรณ์ในการประกอบ 
                  อาหารและอุปกรณ์ในการจดัเลีย้ง     

  5 0 
   

                  นกัเรยีนประจ าอย่างเหมาะสม               

ด้านท่ี 4 มาตรฐานด้านการบริหารจดัการ               

มาตรฐานท่ี 6 การบริหารจดัการ 0   15     0 ปรบัปรงุ 

ตวับ่งชีท้ี ่6.1 มกีารก าหนดนโยบาย เป้าหมาย โครงสรา้ง         5 0     

                 การบรหิารงาน แต่งตัง้คณะกรรมการ
ด าเนินงาน      

   
     



                 ก าหนดบทบาทหน้าที ่ผูร้บัผดิชอบชดัเจน               

ตวับ่งชีท้ี ่6.2 มกีารวางแผนและการปฏบิตักิารจดัเลีย้ง
อาหาร     

  5 0 
   

                 นกัเรยีน อย่างเป็นระบบ และใหน้กัเรยีนม ี             

                 สว่นรว่มในการจดัรายการอาหาร               

ตวับ่งชีท้ี ่6.3 มกีารก ากบั ตดิตาม ตรวจสอบ ประเมนิผล       5 0 
   

                  อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง มสีรุปผลเพื่อ             

                  น าไปใชใ้นการพฒันา               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผลการประเมิน น ้าหนัก คะแนน คะแนน ระดบั 

มาตรฐาน/ตวับ่งช้ี         ประเมิน ประเมิน คณุภาพ 

 (มี ๕ ด้าน 7 มาตรฐาน ๒0 ตวับ่งช้ี) มาตรฐาน 
ตวั
บง่ช้ี 

มาตรฐาน 
ตวั
บง่ช้ี 

ตวับง่ช้ี มาตรฐาน 
  

  (ม) (บ) (ก) (ข) (ช) (ซ)   
ด้านท่ี 5 มาตรฐานด้านความปลอดภยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั               

           โภชนาการของนักเรียนประจ า               

มาตรฐานท่ี 7 การป้องกนัอบุติัเหต ุและอบุติัภยัใน
สถานท่ี 

0 
  

20   
  

0 ปรบัปรงุ 

                  ประกอบอาหาร และโรงอาหารส าหรบั    
        

                  นักเรียนประจ า               

ตวับ่งชีท้ี ่7.1 มมีาตรการในการป้องกนัอุบตัเิหตุ และ
อุบตัภิยั     

  5 0 
    



 
 
6. สรปุการรบัรองคณุภาพ 
    6.๑ ผลการประเมนิคุณภาพในภาพรวมของโรงเรยีนมคี่าเท่ากบั............................คะแนน                 
          แปลคุณภาพระดบั  ดเีด่น   ดมีาก    ด ี    พอใช ้     ปรบัปรงุ 
    6.๒ ไม่มีผลการประเมนิมาตรฐานคุณภาพ ในระดบัปรบัปรงุ          ใช่    ไมใ่ช่ 
    6.๓ มีผลการประเมนิมาตรฐานคุณภาพ      
         ในระดบัดีขึ้นไป  6 มาตรฐาน ใน 7 มาตรฐาน   ใช่    ไมใ่ช่         
    6.๔  รบัรอง     ไมร่บัรอง 
 
 
 
 
 
 
7. ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน 
    มาตรฐานที ่๑   นกัเรยีนมสีุขนิสยัและสุขภาพกายทีด่ี
.................................................................................. 
    
............................................................................................................................................................
......... 

                  ในสถานทีป่ระกอบอาหารและโรงอาหาร
ส าหรบั     

   
     

                  นกัเรยีนประจ า               

ตวับ่งชีท้ี ่7.2 มกีารส ารวจ ตรวจสอบ ซ่อมแซม และ       5 0 
   

                  บ ารุงรกัษาอาคารสถานทีป่ระกอบอาหาร              

                  โรงอาหาร และอุปกรณ์จดัเลีย้ง นกัเรยีน
ประจ า     

    
      

ตวับ่งชีท้ี ่7.3 มมีาตรการในการด าเนินการป้องกนัควบคุม       5 0 
   

                  สตัวเ์ลีย้งและก าจดัสตัวพ์าหะน าโรคต่างๆ               

ตวับ่งชีท้ี ่7.4 มรีะบบการจดัการสารเคม ีวตัถุเชือ้เพลงิ และ       5 0 
   

                  สารพษิอย่างปลอดภยั               

คะแนนรวม     100 100       



    
............................................................................................................................................................
......... 
    มาตรฐานที ่๒  คุณภาพวตัถุดบิในการประกอบอาหาร
............................................................................... 
    
............................................................................................................................................................
......... 
    
............................................................................................................................................................
......... 
    มาตรฐานที ่๓  คุณภาพของผูป้ฏบิตังิานทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการประกอบอาหาร
............................................... 
    
............................................................................................................................................................
......... 
    
............................................................................................................................................................
......... 
    มาตรฐานที ่๔  สถานทีป่ระกอบอาหารและโรงอาหาร
................................................................................ 
    
............................................................................................................................................................
......... 
    
............................................................................................................................................................
......... 
    มาตรฐานที ่๕  ภาชนะอุปกรณ์ และเครือ่งมอื เครือ่งใช ้
............................................................................  
    
............................................................................................................................................................
......... 
    
............................................................................................................................................................
......... 



    มาตรฐานที ่๖  การบรหิารจดัการ 
.............................................................................................................. 
    
............................................................................................................................................................
........ 
    
............................................................................................................................................................
.......... 
    มาตรฐานที ่๗  การป้องกนัอุบตัเิหตุ และอุบตัภิยัในสถานทีป่ระกอบอาหารและโรงอาหารส าหรบั 

  นกัเรยีนประจ า
....................................................................................................................   

    
............................................................................................................................................................
......... 
    
............................................................................................................................................................
......... 
                                                                  
  คณะกรรมการประเมนิผลภายใน ลงชื่อ............................................ ประธาน
คณะกรรมการ 
        คณะกรรมการประเมนิผลภายนอก       (.............................................)                                   
     วนั เดอืน ปี ทีป่ระเมนิ   ลงชื่อ............................................. 
คณะกรรมการ 
               ……..…/………../………….                        (.............................................) 
                                               ลงชื่อ............................................. คณะกรรมการ 
                                                                     (.............................................) 

 
 
รบัทราบผลการประเมิน 
 
ลงชื่อ................................................................ 
      (...............................................................) 

                                                          ผูอ้ านวยการโรงเรยีน.......................................      
 



๑๐. เงื่อนไขความส าเร็จ  
 
๑. ให้ควำมรู้เพื่อสร้ำงควำมตระหนักให้แก่บุคลำกร/คร/ูนักเรียน 
๒. มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมิน ๒ คณะ ประกอบด้วย  

๒.๑ คณะกรรมกำรภำยนอก ๓ คน ประกอบด้วย 
  - ผู้บริหำรโรงเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนหรือ 

  ผู้แทนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ  เป็นประธำน 
- เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข   กรรมกำร 
- ตัวแทนหน่วยงำนในท้องถิ่น  กรรมกำร 

๒.๒ คณะกรรมกำรภำยใน  ๓ คน ประกอบด้วย 
- รองผู้อ ำนวยกำรที่ได้รับมอบหมำย  เป็นประธำน 
- ครทูี่ปฏิบัติหน้ำที่งำนอนำมัยโรงเรียน กรรมกำร 
- ผู้แทนครู     กรรมกำร 

 ๓. ให้มีกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้รับบริกำร 
 ๔. มีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
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กระทรวงสำธำรณสุขและกระทรวงศึกษำธิกำร. (๒๕๔๕). เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริม 
สุขภาพ. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด. 

กระทรวงสำธำรณสุข,กรมอนำมัย กองโภชนำกำร. (๒๕๕๒). แนวทางการด าเนินงานเฝา้ระวังการ 
เจริญเติบโตของเด็กอายุ ๖ – ๑๘ ปี. นนทบุรี: กรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข.   

กองกำรศึกษำสงเครำะห์. (๒๕๔๕). สารสนเทศ กองการศึกษาสงเคราะห์ กรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา  
๒๕๔๕. กรุงเทพฯ: กองกำรศึกษำสงเครำะห์ กรมสำมัญศึกษำ. เอกสำรอัดส ำเนำ. 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข, กองสุขศึกษำ. (๒๕๔๒) สุขบัญญัติแห่งชาติคณะกรรมการสุขศึกษา  
พ.ศ.๒๕๔๑. พิมพ์ครั้งที่ ๓. นนทบุรี: โรงพิมพ์กองสุขศึกษำ กระทรวงสำธำรณสุข.  

 
 
 
 
 

 

 



ภำคผนวก

 
 
 
 

สุขบัญญัติแห่งชาติ ๑๐ ประการ 
 ประกอบด้วย 
           ๑. ดูแลรักษำร่ำงกำยและของใช้ให้สะอำด 
           ๒. รักษำฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่ำงถูกต้อง 
           ๓. ล้ำงมือให้สะอำดก่อนกินอำหำรและหลังกำรขับถ่ำย 
           ๔. กินอำกำรสุก สะอำด ปรำศจำกสำรอันตรำย และหลีกเลี่ยงอำหำรรสจัด สีฉูดฉำด 
           ๕. งดบุหรี่ สุรำ สำรเสพติด กำรพนัน และกำรส ำส่อนทำงเพศ 
           ๖. สร้ำงควำมสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 
           ๗. ป้องกันอุบัติภัยด้วยกำรไม่ประมำท 
           ๘. ออกก ำลังกำยสม่ ำเสมอและตรวจสุขภำพประจ ำปี 
           ๙. ท ำจิตใจให้ร่ำเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
         ๑๐. มีส ำนึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้ำงสรรค์สังคม 
 
  แนวทางปฏิบัติขั้นพื้นฐานตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 
 ๑. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 



     (๑) อำบน้ ำให้สะอำดทุกวันอย่ำงน้อยวันละ ๑ ครั้ง 
     (๒) สระผมอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๒ ครั้ง 
     (๓) ตัดเล็บมือ เล็บเท้ำให้สั้นอยู่เสมอ 
     (๔) ถ่ำยอุจจำระเป็นเวลำทุกวัน 
     (๕) จัดเก็บของใช้ให้เป็นระเบียบ 

๒. รักษาฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวันอย่างถูกต้อง 
     (๑) ถูฟันหรือบ้วนปำกหลังกินอำหำร 
     (๒) หลีกเลี่ยงกำรกินลูกอม ลูกกวำด ทอฟฟ่ี เป็นต้น 
     (๓) ตรวจสุขภำพในช่องปำกอย่ำงน้อยปีละ ๒ ครั้ง 
     (๔) แปรงฟันทุกวันอย่ำงถูกวิธีอย่ำงน้อยวันละ ๒ ครั้ง ในตอนเช้ำและก่อนนอน 
     (๕) ห้ำมใช้ฟันกัด ขบเค้ียวของแข็ง 
 ๓. ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 
     (๑) ล้ำงมือให้สะอำดก่อนกินอำหำรและหลังกำรขับถ่ำยทุกครั้ง 
 ๔. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด  
     (๑) เลือกซื้ออำหำรที่สด สะอำด ปรำศจำกสำรอันตรำย 
     (๒) กินอำหำรที่มีกำรเตรียม กำรประกอบอำหำร และใส่ในภำชนะท่ีสะอำด 
     (๓) กินอำหำรที่ปรุงสุกใหม่ๆ 
 
     (๔) ไม่กินอำหำรที่ใส่สี มีสำรอันตรำย เช่น สีย้อมผ้ำ ยำกันบูด ผงชูรส บอแรกซ์  
                   ยำฆ่ำแมลง ฟอร์มำลีน เป็นต้น 
     (๕) กินอำหำรให้เป็นเวลำ 
     (๖) กินอำหำรให้ครบ ๕ หมู่ในปริมำณท่ีพอเหมำะ 
     (๗) ดื่มน้ ำสะอำดอย่ำงน้อยวันละ ๘ แก้ว เช่น น้ ำประปำ น้ ำต้ม น้ ำฝน น้ ำที่ผ่ำน 
                   กำรกลั่นกรอง น้ ำกลั่น น้ ำที่ผ่ำนกระบวนกำรผลิตอย่ำงถูกวิธี เป็นต้น 
     (๘) หลีกเลี่ยงอำหำรรสหวำนจัด เค็มจัดเปรี้ยวจัด เผ็ดจัด และของหมักดอง 
     (๙) หลีกเลี่ยงของกินเล่น 
 ๕. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการส าส่อนทางเพศ 
     (๑) งดบุหรี่ สุรำ สำรเสพติด กำรพนัน 
     (๒) สร้ำงเสริมค่ำนิยม รักเดียวใจเดียว รักนวลสงวนตัว ไม่ชิงสุกก่อนห่ำม  
                  (มีคู่ครองเมื่อถึงเวลำอันควร) 
 
 ๖. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น 
     (๑) สมำชิกในครอบครัวช่วยเหลือกันท ำงำนบ้ำน 
     (๒) มีส่วนร่วมแสดงควำมคิดเห็นในครอบครัว 
     (๓) มีกำรปรึกษำหำรือกับสมำชิกในครองครัวเมื่อมีปัญหำ 
     (๔) เผื่อแผ่น้ ำใจไมตรีให้กับสมำชิกในครอบครัว 
     (๕) มีกิจกรรมรื่นเริงสังสรรค์และพักผ่อนภำยในครอบครัว 
 ๗. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท 



     (๑) ระมัดระวังในกำรป้องกันอุบัติภัยภำยในบ้ำน เช่น ไฟฟ้ำ เตำแก๊ส ของมีคม  
                  จุดธูปเทียนบูชำพระ ไม้ขีดไฟ เป็นต้น 
     (๒) ระมัดระวังในกำรป้องกันอุบัติภัยในที่สำธำรณะ เช่น ปฏิบัติตำมกฎแห่ง 
                  ควำมปลอดภัยจำกกำรจรำจรทำงบก ทำงน้ ำ ป้องกันอันตรำยจำกโรงฝึกงำน  
                  ห้องปฏิบัติกำร เขตก่อสร้ำง หลีกเลี่ยงกำรชุมนุมห้อมล้อมในขณะเกิดอุบัติภัย 
 ๘. ออกก าลังกายสม่ าเสมอ และตรวจสุขภาพประจ าปี 
     (๑) ออกก ำลังกำยอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ ๓ ครั้ง 
     (๒) ออกก ำลังกำยและเล่นกีฬำให้เหมำะสมกับสภำพร่ำงกำยและวัย 
     (๓) เล่นกีฬำหรือออกก ำลังกำยอย่ำงสนุกสนำน 
     (๔) ตรวจสุขภำพโดยแพทย์ หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขอย่ำงน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 
 
 
 ๙. ท าจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 
     (๑) พักผ่อนให้เพียงพอ 
     (๒) เมื่อมีปญัหำไม่สบำยใจ ควรหำทำงผ่อนคลำยโดยกำรปรึกษำผู้ใกล้ชิดที่ไว้ใจได้หรือเข้ำหำ 
                  สิ่งบันเทิงใจ เช่น เล่นกีฬำ ฟังเพลง ดูภำพยนตร์ เป็นต้น 
     (๓) ช่วยเหลือผู้อื่นที่มีปัญหำ 
 ๑๐. มีส านึกต่อส่วนรวม ร่วมสร้างสรรค์สังคม 
       (๑) ใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัด 
       (๒) อนุรักษ์และพัฒนำสิ่งแวดล้อม เช่น ชุมชน ป่ำ น้ ำ สัตว์ป่ำ เป็นต้น 
       (๓) ทิ้งขยะในที่รองรับ 
       (๔) หลีกเลี่ยงกำรใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม เช่น พลำสติก สเปรย์  
                    เป็นต้น 
   (๕) มีและใช้ส้วมที่ถูกสุขลักษณะ 

  (๖) มีกำรก ำจัดน้ ำทิ้งในครัวเรือนและโรงเรียนที่ถูกต้อง 
ที่มำ    : ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข,   กองสุขศึกษำ   สุขบัญญัติแห่งชำติคณะกรรมกำรสุขศึกษำ 
           พ. ศ. ๒๕๔๑ พิมพ์ครั้งที่ ๓ โรงพิมพ์กองสุขศึกษำ กระทรวงสำธำรณสุข นนทบุรี ๒๕๔๒ : ๒๗ หน้ำ  
           ( เล่มแดง ) 
เกณฑ์มาตรฐานการเจริญเติบโตและพัฒนาการ 
 เกณฑ์มำตรฐำนกำรเจริญเติบโตของน้ ำหนักและส่วนสูง เป็นค่ำที่ได้จำกกำรรวบรวมข้อมูลน้ ำหนัก 
และควำมยำวหรือส่วนสูงจำกเด็กที่มีกำรเจริญเติบโตเต็มศักยภำพ  โดยใช้จ ำนวนของเด็กในแต่ละกลุ่มอำยุ  
แต่ละเพศ โดยเกณฑ์มำตรฐำน ดังนี้ 
เกณฑ์มาตรฐานที่เป็นข้อมูลตัวเลข 

 เป็นกำรแสดงข้อมูลออกมำเป็นตัวเลขว่ำในกลุ่มอำยุต่ำง ๆ  นั้นควรมีน้ ำหนักและควำมยำวหรือ
ส่วนสูงอยู่ในระดับจึงเหมำะสม  และระดับใดที่ไม่เหมำะสม ซึ่งไม่ว่ำจะเกณฑ์มำตรฐำนในรูปแบบของตัวเลข    
ก็ตำม  พบว่ำโดยทั่วไปนั้นนิยมประเมินกำรเจริญเติบโตและพัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำย ดังนี้ 



 ๑. กำรประเมินน้ ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ เป็นกำรเปรียบเทียบน้ ำหนักท่ีควรจะเป็นตำมช่วงอำยุต่ำง ๆ 
หำกเด็กมีน้ ำหนักต่ ำกว่ำเกณฑ์อำยุ ก็จะบ่งชี้ถึงปัญหำของกำรขำดสำรอำหำรโปรตีนและพลังงำน  ซึ่งมี
ผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโตโดยรวม 
 ๒. กำรประเมินส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ เป็นกำรเปรียบเทียบส่วนสูงที่ควรจะเป็นตำมช่วงอำยุ        
ต่ำง ๆ หำกเด็กมีส่วนสูงต่ ำกว่ำเกณฑ์อำยุ ก็จะบ่งชี้ว่ำเด็กมีกำรขำดสำรอำหำรอย่ำงยำวนำนและมักจะสัมพันธ์
กับฐำนะทำงเศรษฐกิจที่ตกต่ ำ ซึ่งเกณฑ์มำตรฐำนกำรเจริญเติบโตของเพศชำยและเพศหญิงเมื่อประเมินน้ ำหนักและ
ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุจะได้ผล ดังนี้ 

 

 

อายุ เพศชาย เพศหญิง 
ปี เดือน น้ าหนัก(กก.) ส่วนสูง(ซม.) น้ าหนัก(กก.) ส่วนสูง(ซม.) 
๑ ๐   ๘.๓-๑๑.๐    ๗๑.๕-๗๙.๗    ๗.๗-๑๐.๕       ๖๘.๘-๗๘.๙ 
๒ ๐ ๑๐.๕-๑๔.๔    ๘๒.๕-๙๑.๕   ๙.๗-๑๓.๗        ๘๐.๘-๘๙.๙ 
๓ ๐ ๑๒.๑-๑๗.๒   ๘๙.๔-๑๐๐.๘ ๑๑.๕-๑๖.๕        ๘๘.๑-๙๙.๒ 
๔ ๐ ๑๓.๖-๑๙.๙   ๙๕.๕-๑๐๘.๒ ๑๓.๐-๑๙.๒  ๙๕.๐-๑๐๖.๙ 
๕ ๐ ๑๕.๐-๒๒.๖ ๑๐๒.๐-๑๑๕.๑ ๑๔.๔-๒๑.๗ ๑๐๑.๑-๑๑๓.๙ 
๖ ๐ ๑๖.๖-๒๕.๔ ๑๐๗.๗-๑๒๑.๓ ๑๖.๑-๒๔.๗ ๑๐๗.๔-๑๒๐.๘ 
๗ ๐ ๑๘.๓-๒๘.๘ ๑๑๒.๘-๑๒๗.๔ ๑๗.๗-๒๘.๗ ๑๑๒.๔-๑๒๖.๘ 
๘ ๐ ๒๐.๐-๓๒.๒ ๑๑๗.๔-๑๓๓.๒ ๑๙.๓-๓๒.๕ ๑๑๗.๐-๑๓๒.๔ 
๙ ๐ ๒๑.๕-๓๖.๖ ๑๒๑.๘-๑๓๘.๓ ๒๑.๒-๓๗.๔ ๑๒๑.๙-๑๓๙.๑ 

๑๐ ๐ ๒๓.๖-๔๐.๘ ๑๒๖.๒-๑๔๓.๔ ๒๓.๔-๔๒.๑ ๑๒๗.๑-๑๔๖.๑ 
๑๑ ๐ ๒๕.๖-๔๕.๒ ๑๓๐.๕-๑๔๙.๔ ๒๖.๑-๔๖.๕ ๑๓๒.๙-๑๕๒.๖ 
๑๒ ๐ ๒๘.๑-๕๐.๐ ๑๓๕.๑-๑๕๖.๙ ๒๙.๔-๕๐.๒ ๑๓๘.๘-๑๕๖.๙ 
๑๓ ๐ ๓๑.๖-๕๑.๖ ๑๔๐.๙-๑๖๔.๔ ๓๓.๐-๕๓.๑ ๑๔๓.๕-๑๖๐.๒ 
๑๔ ๐ ๓๕.๖-๕๘.๗ ๑๔๗.๓-๑๗๐.๐ ๓๖.๓-๕๕.๒ ๑๔๗.๐-๑๖๒.๓ 

๑๕ ๐ ๔๐.๑-๖๑.๙ ๑๕๓.๕-๑๗๓.๒ ๓๘.๖-๕๖.๕ ๑๔๘.๔-๑๖๓.๕ 

๑๖ ๐ ๔๓.๘-๖๔.๒ ๑๕๘.๓-๑๗๕.๙ ๔๐.๑-๕๗.๒ ๑๔๙.๑-๑๖๔.๐ 

๑๗ ๐ ๔๖.๓-๖๕.๘ ๑๖๐.๔-๑๗๗.๒ ๔๐.๘-๕๗.๖ ๑๔๙.๕-๑๖๔.๒ 
๑๘ ๐  ๔๘.๑-๖๖.๙ ๑๖๑.๔-๑๗๗.๕ ๔๑.๓-๕๗.๗ ๑๔๙.๘-๑๖๔.๒ 

๑๙ ๐ ๔๘.๙-๖๗.๔ ๑๖๑.๗-๑๗๗.๖ ๔๑.๗-๕๗.๘ ๑๔๙.๘-๑๖๔.๒ 
แสดงน้ ำหนักและส่วนสูงที่ควรจะเป็นในช่วงอำยุ  ๑-๑๙  ปีตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรเจริญเติบโตของเพศชำย
และเพศหญิง (อ้ำงอิงจำก :  กรมอนำมัย  กระทรวงสำธำรณสุข  ๒๕๔๓) 
ภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก 
 การใช้กราฟแสดงน้ าหนักตามเกณฑ์อายุ 
 เป็นกำรน ำน้ ำหนักมำเทียบกับเกณฑ์มำตรฐำนของเด็กที่มีอำยุเดียวกัน  ใช้ดูกำรเจริญเติบโตโดยรวม  
แต่ไม่ได้บอกชัดเจนว่ำเด็กมีลักษณะของกำรเจริญเติบโตเป็นแบบใด 



การอ่านระดับภาวการณ์เจริญเติบโต 
 ภำวะกำรเจริญเติบโตของเด็ก ให้ดูเครื่องหมำยกำกบำทว่ำอยู่ในแถบสีใด  โดยอ่ำนข้อควำมที่อยู่บน
แถบสีนั้น  ซึ่งแบ่งกลุ่มภำวกำรณ์เจริญเติบโตเป็น ๕ ระดับ คือ 
 ๑. น้ าหนักตามเกณฑ์อายุ  หมายถึง น้ าหนักอยู่ในเกณฑ์การเจริญเติบโตดี  เป็นน้ ำหนักที่เหมำะสม 
ควรส่งเสริมให้เด็กมีน้ ำหนักอยู่ในระดับนี้ 
 ๒. น้ าหนักค่อนข้างน้อย หมายถึง น้ าหนักที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อการขาดอาหาร  แม้ว่ำเป็นน้ ำหนัก
ที่อยู่ในภำวะโภชนำกำรปกติ  แต่เป็นกำรเตือนให้ระวัง หำกไม่ดูแลน้ ำหนักจะน้อยกว่ำเกณฑ์อำยุ 
 ๓. น้ าหนักค่อนข้างมาก  หมายถึง น้ าหนักที่อยู่ในเกณฑ์เสี่ยงต่อการน้ าหนักมากเกินเกณฑ์  แม้ว่ำ
เป็นน้ ำหนักที่อยู่ในภำวะโภชนำกำรปกติ  แต่อำจมีแนวโน้มต่อกำรมีภำวะโภชนำกำรเกินหรือไม่ก็ได้  เพรำะ
เด็กอำจจะมีส่วนสูงที่ค่อนข้ำงสูงมำกกว่ำเด็กอำยุเดียวกัน  จึงควรตรวจสอบโดยใช้กรำฟน้ ำหนักเทียบกับ
ส่วนสูง  ถ้ำพบว่ำมีภำวะท้วม  ต้องระวัง  หำกไม่ดูแลมีโอกำสที่จะเป็นเด็กอ้วนได้ 
 ๔. น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์  หมายถึง น้ าหนักที่อยู่ในเกณฑ์ขาดอาหาร  เป็นน้ ำหนักที่แสดงว่ำได้รับ
อำหำรไม่เพียงพอ 
 ๕. น้ าหนักมากเกินเกณฑ์  เป็นน้ ำหนักที่ยังบอกไม่ได้ว่ำเด็กอ้วนหรือไม่  เด็กอำจมีน้ ำหนักอยู่ใน
เกณฑ์ดี  เนื่องจำกเป็นเด็กที่มีส่วนสูงที่สูงมำก จึงท ำให้มีน้ ำหนักมำกกว่ำเด็กท่ัวไปที่อำยุเดี่ยวกัน  จึงต้องมีกำร
ตรวจสอบภำวะโภชนำกำรกำรเกินโดยใช้กรำฟน้ ำหนักเทียบกับส่วนสูง เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ำ 
      ๕.๑ เด็กมีรูปร่ำงสมส่วน  ถือว่ำ เด็กมีน้ ำหนักอยู่ในเกณฑ์ดี 
      ๕.๒ เด็กมีรูปร่ำงท้วม  แสดงว่ำ เสี่ยงต่อภำวะอ้วน 
      ๕.๓ เด็กมีรูปร่ำงเริ่มอ้วนหรืออ้วน  แสดงว่ำ เด็กมีน้ ำหนักมำกเกินไปแล้ว  ต้องควบคุมน้ ำหนัก 

ไม่ให้เพ่ิมข้ึนมำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศชาย อายุ ๕-๑๘ ปี 



กราฟแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเพศหญิง อายุ ๕-๑๘ ปี 



 
การด าเนินงานส่งเสริมการเจริญเติบโต ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
 เมื่อทรำบผลกำรประเมินกำรเจริญเติบโตและพฤติกรรมบริโภคอำหำรของเด็กแล้ว ต้องสอบถำมปัจจัย
อ่ืนที่อำจส่งผลต่อกำรบริโภคอำหำรเช่น กำรเจ็บป่วย (เช่น เป็นหวัด ท้องร่วง) ฟันผุ นอนไม่เพียงพอ 
ควำมเครียด รำยได้ แหล่งอำหำร เป็นต้น น ำข้อมูลเหล่ำนี้มำใช้ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร เพ่ือด ำเนินงำน
ส่งเสริมภำวะโภชนำกำร ป้องกัน และแก้ไขปัญหำ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข หรือครูหรือแกนน ำนักเรียน          ให้
ค ำแนะน ำตำมผลกำรประเมินกำรเจริญเติบโตและพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำร 

แนวทางการส่งเสริมการเจริญเติบโตของเด็ก 
 กำรเจริญเติบโตของเด็กในช่วงอำยุ ๖-๑๘ ปี เป็นช่วงสุดท้ำยที่จะเพ่ิมควำมสูงให้เต็มตำมศักยภำพ 
เป็นผลต่อกำรเพ่ิมภูมิต้ำนทำนโรค ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ เกรดเฉลี่ย รำยได้ในอนำคต จึงต้องส่งเสริม    
ให้เด็กมีกำรเจริญเติบโตเต็มตำมศักยภำพ ดังนี้ 

๑. ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขให้ค ำปรึกษำแนะน ำกับนักเรียน พ่อแม่/ผู้ปกครองเด็กในเรื่องกำรดูแล
เด็กและกำรให้อำหำรที่ถูกต้องเหมำะสมเพ่ือให้เด็กมีกำรเจริญเติบโตที่ดี 

    ๑.๑ กินอำหำรให้ครบ ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้ำว-แป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และ        
กลุ่มนม ในปริมำณที่เหมำะสมและควรกินให้หลำกหลำย โดยดูปริมำณอำหำรที่แนะน ำใน ๑ วัน เพ่ือให้ได้
พลังงำนและสำรอำหำรที่ส ำคัญเพียงพอตำมที่ร่ำงกำยต้องกำร ได้แก่ โปรตีน ไอโอดีน เหล็ก แคลเซียม สังกะสี 
โฟเลท วิตำมินเอ วิตำมินบี ๑ วิตำมินบี ๒ วิตำมินบี ๖ และวิตำมินบี ๑๒ ซึ่งได้รับสำรอำหำรอย่ำงสมดุล      
เป็นผลให้เด็กมีกำรเจริญเติบโตดี 

ตำรำงที่ ๑ ปริมำณอำหำรที่แนะน ำให้บริโภคใน ๑ วัน ส ำหรับเด็กอำยุ ๖-๑๓ ปี และอำยุ ๑๔–๑๘ ปี 

กลุ่มอาหาร ปริมาณอาหาร 
เด็กอำยุ (๖ - ๑๓ ป ี เด็กอำยุ ๑๔ - ๑๘ ปี 

ข้ำว-แป้ง (ทัพพี) ๘ ๑๐ 
ผัก (ทัพพี) ๔ ๕ 

ผลไม้ (ส่วน) ๓ ๔ 
เนื้อสัตว์ (ช้อนกินข้ำว) ๖ ๙ 

นมและผลิตภัณฑ์ (แก้ว) ๓ ๓ 
น้ ำมัน กะทิ (ช้อนชำ) ≤ ๕ ≤ ๕ 

น้ ำตำล (ช้อนชำ) ≤ ๔ ≤ ๖ 
  

   ๑.๒ กินอำหำรที่เป็นแหล่งธำตุเหล็กสัปดำห์ละ ๑-๒ ครั้ง เช่น ตับ เลือด เนื้อสัตว์ โดยเฉพำะ      
เนื้อแดง และควรกินอำหำรทีมีวิตำมินซีสูงร่วมด้วย เช่น ฝรั่ง มะขำมป้อม มะปรำงสุก มะละกอสุก ส้ม เป็นต้น 
เพ่ือช่วยในกำรดูดซึมธำตุเหล็ก 
    ๑.๓ กินอำหำรที่เป็นแหล่งแคลเซียมทุกวัน เช่น นม โยเกิร์ต เนยแข็ง ปลำเล็ก ปลำน้อย          ปลำ
กระป๋อง ปูกะตอยทอด สัตว์ตัวเล็กที่กินทั้งตัวและกระดูก ได้แก่ กบ เขียด อ่ึงแห้ง แย้ กิ่งก่ำ เป็นต้น             



 

กุ้งแห้ง กุ้งฝอย ปลำร้ำกินทั้งกระดูก กะปิ เต้ำหู้แข็ง-อ่อน เป็นต้น ทั้งนี้ นม เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีที่สุด 
เนื่องจำกมีปริมำณแคลเซียมสูงและดูดซึมได้ดี 
     ๑.๔  ให้มีอำหำรระหว่ำงมื้อ ได้แก่ อำหำรว่ำงเช้ำและบ่ำย โดยให้มีคุณค่ำทำงโภชนำกำร เช่น     
นมจืด ผลไม้ ขนมไทยรสไม่หวำนจัด เช่น เต้ำส่วน กล้วยบวชชี ฟักทอง แกงบวด ข้ำวต้มมัด ข้ำวเหนียว ถั่วด ำ 
เป็นต้น เนื่องจำกวัยนี้มีควำมต้องกำรพลังงำนและสำรอำหำรมำกขึ้นเพ่ือเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับ    
กำรเข้ำสู่วัยรุ่นในช่วงอำยุ ๖–๘ ปี และช่วงวัยรุ่นอำยุ  ๙-๑๘ ปี ซึ่งมีกำรเจริญเติบโตอย่ำงมำก 
     ๑.๕ ควรให้อำหำรว่ำงก่อนเวลำอำหำรประมำณ ๑ ๑/๒ - ๒ ชั่วโมง 
 ๒. จัดอำหำรกลำงวันและอำหำรว่ำงที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรให้ครบ ๕ กลุ่มอำหำรตำมธงโภชนำกำร 
 ๓. ให้ยำเม็ดเสริมธำตุเหล็กสัปดำห์ละ ๑ ครั้ง เพ่ือป้องกันกำรขำดธำตุเหล็ก หำกเด็กขำดธำตุเหล็ก  
จะส่งผลต่อกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ 
 ๔. ใช้เกลือเสริมไอโอดีนในกำรปรุงอำหำรทุกครั้ง เพ่ือป้องกันโรคขำดสำรไอโอดีน หำกเด็กขำด            
สำรไอโอดีน จะมีผลท ำให้กำรเจริญเติบโตและกำรเรียนรู้ช้ำ 
 ๕. ให้เด็กนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ อย่ำงน้อยวันละ ๘ ชั่วโมง 
 ๖. ส่งเสริมให้เด็กออกก ำลังกำยเป็นประจ ำ เช่น วิ่งเล่น กระโดดเชือก ว่ำยน้ ำ เล่นกีฬำ เป็นต้น 
 ๗. ส่งเสริมให้ชุมชนมีวิถีชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และครอบครัวที่ประกอบอำชีพ
เกษตรกรรม ควรส่งเสริมให้มีกำรท ำเกษตรโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือปลูกพืชผัก ผลไม้ เลี้ยงสัตว์         
แบบผสมผสำน เพื่อเป็นอำหำรในครอบครัว มีเหลือจึงขำย 
แนวทางการแก้ไขเด็กขาดสารอาหาร (น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์/เตี้ย/ผอม)  
และกลุ่มเสี่ยงต่อการขาดอาหาร (น้ าหนักค่อนข้างน้อย/ค่อนข้างเตี้ย/ค่อนข้างผอม) 

ควรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำทั้งเด็กขำดอำหำร (น้ ำหนักน้อยกว่ำเกณฑ์/เตี้ย/ผอม) และกลุ่มเสี่ยงต่อกำร
ขำดอำหำร (น้ ำหนักค่อนข้ำงน้อย/ค่อนข้ำงเตี้ย/ค่อนข้ำงผอม) เนื่องจำกเด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมีโอกำส          
ขำดอำหำรได้ง่ำย จึงเป็นกำรป้องกันไว้ก่อน โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
         ๑. พบแพทย์เพ่ือตรวจร่ำงกำยว่ำ เจ็บป่วยหรือมีโรคประจ ำตัวที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตหรือไม่ ถ้ำมี  
ให้อยู่ในควำมดูแลของแพทย์ 
         ๒. ให้ค ำแนะน ำบริโภคอำหำร 

   ๒.๑ กินอำหำรให้ครบ ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้ำว–แป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และกลุ่มนม 
ในปริมำณท่ีเหมำะสมและควรกินให้หลำกหลำย โดยดูปริมำณอำหำรที่แนะน ำใน ๑ วัน 

   ๒.๒ เพ่ิมอำหำรประเภทที่ให้พลังงำน เพ่ือให้เด็กมีน้ ำหนักละส่วนสูงเพ่ิมขึ้น ได้แก่ อำหำรประเภท
ข้ำว–แป้ง เช่น ข้ำวเจ้ำ ข้ำวเหนียว ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมปัง เผือก มัน เป็นต้น และอำหำรไขมัน เช่น น้ ำมัน 
โดยกำรปรุงอำหำรด้วยวิธีกำรทอดหรือผัด และกะทิอำจท ำเป็นกับข้ ำวหรือขนมหวำนแบบไทยๆ เช่น 
กล้วยบวดชี เป็นต้น 

   ๒.๓ ในเด็กเตี้ย แนะน ำแม่/พ่อ/ผู้ปกครองเด็กให้เพ่ิมอำหำรเพ่ือเนื้อสัตว์ให้เด็กกิน เช่น ไข่ หมู ไก่ 
ปลำ เพื่อเพ่ิมโปรตีน และเพ่ิมอำหำรที่ให้แคลเซียม ได้แก่ นมจืด ปลำกระป๋อง ปลำที่กินได้ท้ังกระดูก เช่น ปลำ
ตัวเล็ก เป็นต้น สัตว์เล็กที่กินได้ทั้งกระดูก เช่น กบ เขียด อ่ึง แย้ กิ้งก่ำ เป็นต้น กุ้งฝอย เต้ำหู้ (ยกเว้นเต้ำหู้
หลอดไข่และน้ ำเต้ำหู้ เพรำะให้แคลเซียมพียงเล็กน้อย) โดยเฉพำะนมจืดเด็กควรดื่มนมทุกวัน ๆ ละ ๒–๓ กล่อง 



 

   ๒.๔ กินอำหำรที่เป็นแหล่งธำตุเหล็กสัปดำห์ละ ๑-๒ ครั้ง เช่น ตับ เลือด เนื้อสัตว์โดยเฉพำะ       
เนื้อแดง และควรกินอำหำรที่ที่มีวิตำมินซีสูงร่วมด้วย เช่น ฝรั่ง มะขำมป้อม มะปรำงสุก มะละกอสุก ส้ม            
เป็นต้น เพ่ือช่วยในกำรดูดซึมธำตุเหล็ก 

    ๒.๕ ให้มีอำหำรระหว่ำงมื้อ ได้แก่ อำหำรว่ำงเช้ำ และบ่ำย 
    ๒.๖ อย่ำให้เด็กกินขนม – น้ ำหวำน น้ ำอัดลม ก่อนเวลำอำหำรประมำร ๑ ๑/๒ - ๒ ชั่วโมง 
๓. กำรจัดอำหำรกลำงวันในโรงเรียนส ำหรับเด็กกลุ่มนี้ ควรเพ่ิมอำหำรที่ให้พลังงำนและโปรตีน พร้อม

ทั้งดูแลเด็กกินอำหำรให้หมด 
๔. จัดหำอำหำรเสริมที่มีพลังงำนและโปรตีนสูง เช่น นม ไข่ ถั่วลิสง ให้กับเด็กขำดอำหำรกินทุกวัน

จนกว่ำกลับเข้ำสู่กลุ่มที่มีกำรเจริญเติบโตดี หำกจัดเป็นนมควรให้ดื่มที่โรงเรียนเพ่ิมอีก ๑ กล่องต่อวันส ำหรับ
เด็กชั้นอนุบำลจนถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ ๖ ที่ขำดอำหำร ส่วนระดับมัธยมที่ขำดสำรอำหำร จัดชื้อเพ่ิมเติมให้    
คนละ ๑ กล่องตอ่วัน 

๕. ให้ยำเม็ดเสริมธำตุเหล็ก ทุกวัน ๆ ละ ๑ เม็ด เป็นเวลำ ๑ เดือน 
๖. ใช้เกลือหรือน้ ำปลำเสริมไอโอดีนในกำรปรุงอำหำรทุกครั้ง 
๗. ตรวจอุจำระในเด็กอำยุมำกกว่ำ ๒ ปี หำกพบหนอนพยำธิล ำไส้ตัวกลม ให้ท ำกำรรักษำ                    

ตำมค ำแนะน ำของกรมควบคุมโรค หรือไปโรงพยำบำลเพ่ือรักษำกับแพทย์ ถ้ำรักษำไม่ถูกต้องอำจรุนแรงถึง           
ขั้นเสียชีวิตได้ 

๘. หำกเจ็บป่วย เช่น ท้องเสีย เป็นหวัด ต้องรีบรักษำให้หำย เพ่ือไม่ให้เด็กมีปัญหำที่รุนแรงมำกขึ้น 
และค้นหำสำเหตุที่เด็กเจ็บป่วย เช่น อำหำรไม่สะอำด หรือแมลงวันตอมสิ่งแวดล้อมไม่ดี เช่น กำรก ำจัดขยะ            
ไม่ถูกต้อง อำกำศถ่ำยเทไม่สะดวก 

๙. หำกเด็กมีปัญหำเรื่องฟัน เช่น ฟันผุ ปวดฟัน ท ำให้เด็กกินอำหำรได้น้อย ต้องรีบพำไปหำ                 
ทันตแพทย์เพ่ือรักษำ 

๑๐. ควรให้เด็กวิ่งเล่นหรือเล่นกีฬำหรือออกก ำลังกำยเพ่ิมขึ้น เช่น กระโดดเชือก เล่นบำสเกตบอล 
เพ่ือกระตุ้นกำรสร้ำงกระดูกและกระตุ้นควำมอยำกอำหำร 

๑๑. ให้เด็กนอนหลับอย่ำงเพียงพออย่ำงน้อยวันละ ๘ ชั่วโมง 
แนวทางการแก้ไขเด็กอ้วน (เร่ิมอ้วน/อ้วน) และกลุ่มเสี่ยงต่อภาวะ (ท้วม) 
 ควรด ำเนินกำรแก้ปัญหำทั้งเด็กอ้วนและกลุ่มเสี่ยง (ท้วม) เพ่ือป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเปลี่ยนระดับภำวะ
โภชนำกำรเป็นเด็กอ้วน โดยมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
 ๑. พบแพทย์เพ่ือตรวจร่ำงกำยว่ำมีโรคประจ ำตัวที่มีผลต่อกำรเจริญเติบโตหรือไม่ ถ้ำมีให้อยู่ใน              
ควำมดูแลของแพทย ์
 ๒. ให้ค ำแนะน ำกำรบริโภคอำหำร 
     ๒.๑ ให้กินอำหำรครบ ๕ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มข้ำว–แป้ง กลุ่มผัก กลุ่มผลไม้ กลุ่มเนื้อสัตว์ และ กลุ่มนม 
ในปริมำณท่ีเหมำะสมและควรกินให้หลำกหลำย 
     ๒.๒ กินอำหำรที่เป็นแหล่งธำตุเหล็กสัปดำห์ละ ๑-๒ ครั้ง เช่น ตับ เลือด เนื้อสัตว์โดยเฉพำะเนื้อ
แดง และควรกินอำหำรที่มีวิตำมินซีสูงร่วมด้วย เช่น ฝรั่ง มะขำมป้อม มะปรำงสุก มะละกอสุก ส้ม เป็นต้น  
เพ่ือช่วยในกำรดูดซึมธำตุเหล็ก 
       ๒.๓ กินอำหำรที่เป็นแหล่งแคลเซียมทุกวัน เช่น นม โยเกิร์ต เนยแข็ง  ปลำเล็ก ปลำน้อย ปลำ
กระป๋อง ปูกะตอยทอด สัตว์ตัวเล็กที่กินทั้งตัวและกระดูก ได้แก่ กบ/เขียด/อ่ึงแห้ง/แย้/กิ้งก่ำ เป็นต้น กุ้งแห้ง 



 

กุ้งฝอย ปลำร้ำกินทั้งกระดูก กะปิ เต้ำหู้แข็ง–อ่อน เป็นต้น ทั้งนี้ นม เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีที่สุด เนื่องจำก     
มีปริมำณแคลเซียมสูงและดูดซึมได้ดี 
       ๒.๔ อย่ำอดอำหำรมื้อหลัก หรือลดปริมำณอำหำรมำกเกินไป เนื่องจำกเด็กก ำลังเจริญเติบโต     
กำรลดอำหำรมำกไปจะท ำให้เด็กเจริญเติบโตช้ำลง 
     ๒.๕ ลดปริมำณอำหำรที่ให้พลังงำนหำกบริโภคมำกกว่ำที่แนะน ำ ได้แก่ 
  - กลุ่มข้ำว–แป้ง เช่น ข้ำว ก๋วยเตี๋ยว ขนมจีน ขนมปัง เผือก มัน เป็นต้น 
  - กลุ่มไขมัน เช่น น้ ำมัน กะทิ ควรหลีกเลี่ยงกำรปรุงอำหำรด้วยวิธี กำรทอด ผัด แกงกะทิ  
                     หรือขนมที่ใส่กะทิ ให้เปลี่ยนวิธีปรุงอำหำรโดย กำรต้ม นึ่ง ปิ้ง ย ำ แทน 
  - หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์ที่ติดมัน หนังไก่ 
     ๒.๖ กินผัก ผลไม้รสไม่หวำนจัดเพิ่มมำกขึ้น 
     ๒.๗ งดกินขนม–เครื่องดื่มท่ีมีรสหวำนจัด เช่น ลูกอม ช็อคโกแล็ต เยลลี่ น้ ำหวำน น้ ำอัดลม 
     ๒.๘ งดกินจุบจิบ เช่น ขนมกรุบกรอบ 
     ๒.๙ ไม่ควรมีอำหำร ขนม เครื่องดื่มในบ้ำนมำกเกินไป เพรำะเด็กจะหยิบกินได้ง่ำยและกินมำก  
เกินไป 
 ๓. ออกก ำลังกำย และเคลื่อนไหวร่ำงกำยเป็นประจ ำ เช่น เล่นกีฬำ วิ่งเล่น เดินขึ้น-ลงบันได 
 
ที่มำ    : กระทรวงสำธำรณสุข,  กรมอนำมัย กองโภชนำกำร   แนวทำงกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังกำรเจริญ   

  ของเด็กอำยุ ๖-๑๘ ปี  ๒๕๕๒  
 

คณะท ำงำน 
 
การปรบัปรงุมาตรฐานการดแูลนักเรียนประจ าและการปรบัปรงุมาตรฐานด้านโภชนาการ

ส าหรบันักเรียนประจ าโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 

1. นายสุมนต ์ มอนไข่  ผูอ้ านวยการโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ 
 2. นายสุขุม  จติรเ์จรญิ  ผูอ้ านวยการกลุ่มการจดัการศกึษาส าหรบัผูด้อ้ยโอกาส 

3. นางสุภา  กาญจนเพญ็  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์๑๙  
จงัหวดันครศรธีรรมราช 

 4. นายอุทติร  น้อยใย  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์23  
จงัหวดัพษิณุโลก  

5. นางสาวมลัลกิา  มโนชมพ ู รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์26 จงัหวดัล าพนู
 6. นายปิยะ  เด่นดวง  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์28 จงัหวดั
ยโสธร 7. นายชยตุ  ขา่ขนัมาล ี  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์31  



 

จงัหวดัเชยีงใหม่  
๘. นายวโิรจน์  สงเกดิ  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์37 จงัหวดักระบี่

 ๙. นายไพทรูย ์ เนื้ออ่อน  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์53  
จงัหวดัสกลนคร  

1๐. นางสุภาวด ีภุมรนิทร ์ รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์46 จงัหวดั
ชยันาท 1๑. นางวไิล  วริจุน์วรชยั  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์49 
จงัหวดัตราด 

1๒. นายสมชาย บา้นไร่  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์48 จงัหวดั
จนัทบุร ี1๓. นายมงคล สุวรรณะ รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงดาว  

จงัหวดัเชยีงใหม่  
1๔. นายเชาวลติ รนขาว  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนศกึษาสงเคราะหบ์างกรวย  

จงัหวดันนทบุร ี  
 1๕. นายธ ารงค ์ขมิน้ทอง รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์54  
     จงัหวดัอ านาจเจรญิ  

1๖. นางทกัษณิา ทองญวน รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์55 จงัหวดัตาก
 1๗. นายอนุศกัดิ ์ สงนุ้ย  รองผูอ้ านวยการโรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์57  

จงัหวดัเพชรบรูณ์   
 1๘. นางนิรมล จะตุรสั  ครโูรงเรยีนศกึษาสงเคราะหส์ุราษฎรธ์านี 

๑๙. นายก าธร อุมา  ครโูรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์20 จงัหวดัชุมพร  
2๐. นางสาวดวงดาว หาญทนงค ์ครโูรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์51 จงัหวดับุรรีมัย ์  

 2๑. นางพรสวรรค ์วษิณุวงศ ์ ครโูรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์45 จงัหวดักาญจนบุร ี
 ๒๒. นายวสนัต ์เกษแกว้  ครโูรงเรยีนราชประชานุเคราะห ์32  
     จงัหวดัอุบลราชธานี 
 ๒๓. นางนิรมล  จะตุรสั  ครโูรงเรยีนศกึษาสงเคราะหส์ุราษฎรธ์านี 
 ๒๔. นางบุปผา  ปานพนัธโ์พธิ ์ ครโูรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ 
 ๒๕. นางสาวโสภา  กนัจมิา ครโูรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ 
 ๒๖. นางจนัทรเ์พญ็  จนิกะว ี ครโูรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ 
 ๒๗. นายชูชพี  มลูสถาน  ครโูรงเรยีนศกึษาสงเคราะหเ์ชยีงใหม่ 
 23. นางศริกุิล พานพล  นกัวชิาการศกึษาช านาญการพเิศษ 
 24. นางศรทีร  สกัลอ  นกัวชิาการศกึษาช านาญการ 
 25. นางจนัทรา สนธสิอาด นกัวชิาการศกึษาช านาญการ 
 26. นายประกจิ  ถิน่นา  คร ูค.ศ. 1  
 27. นายธนนท ์ วรีธนนท์  พนกังานราชการ 
 28. นางสาวศริพิร  พมิศร ี พนกังานราชการ 



 

 29. นางสาวรชันีกร กลางคาร พนกังานราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 

มำตรฐำนด้านโภชนาการ 

ส าหรับนักเรียนประจ า โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 



 

 
          

        ส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
 
 
 
 



 

 

“ จุดประทีปดวงใดก็ไม่เหมือน 

       สงเครำะห์เพื่อนผู้ขำดวำสนำ 
    ชีวิตน้อยค่อยชื่นตื่นขึ้นมำ 

รับแสงแจ่มเจิดจ้ำจำกตะวัน ” 
 

ประพันธ์โดย มล.ปิ่น มาลากุล 
 
 

 
 


