
โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพระดบัเพชร 



สสจ.ช้ีแจง รร. เข้าร่วมโครงการ 

โรงเรียนประเมินตนเองโดย

คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ

โรงเรียน 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

โรงเรียนพฒันา

ตนเองเขา้สูเ่กณฑ ์

แจง้ความจ  านงขอประเมินพรอ้ม เอกสาร/

หลกัฐาน ไปยงัทีมประเมินระดบัจงัหวดั

ล่วงหนา้ 1 เดือน 

ประเมินเพ่ือการรบัรองเป็นโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร 

รบัเกียรตบิตัร 

     ทีมประเมินระดบัจงัหวดั 

     ทีมประเมินระดบั 

     ศูนยอ์นามยั / ส่วนกลาง 

     สุ่มประเมิน 

ขัน้ตอนการด าเนินการ 



แบบสรุปขอ้มลูการประเมินตนเองของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร 

โรงเรียน................................ส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษา................สงักดั................. ต าบล......................... 

อ าเภอ......................จงัหวดั...................มีนักเรียน.........คน เป็นโรงเรียนขนาด     เล็ก     กลาง      ใหญ่ 

 

มาตรฐานดา้น / ตวัชี้ วดั 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

ขอ้มลู 

การด าเนินงานโรงเรียนสง่เสริมสุขภาพ 

1.ผ่านการรบัรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดบัทอง 

การด าเนินกิจกรรมสุขภาพของนักเรียนแกน

น า 

2.มีการจดัตั้งชมรมสุขภาพท่ีมีแกนน านักเรียน

รวมตวักนัด าเนินกิจกรรมสุขภาพอยา่งต่อเน่ือง 

ณ ปัจจุบนัเป็นโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพระดบัทอง  

 

 

 

นักเรียนด าเนินกิจกรรม

อยา่งน้อย 6 เดือนขึ้ นไป 

ครั้งท่ี1........ครั้งท่ี2.......... 

ครั้งท่ี3........ครั้งท่ี4.......... 

 

 

 

รายการชมรมดา้นสุขภาพ

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

ช่ือชมรมท่ีมีการ

ด าเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 



 

 

มาตรฐานดา้น / ตวัชี้ วดั 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 

ขอ้มลู 

3.มีโครงงานสุขภาพของนักเรียนท่ีประสบ

ความส าเร็จชดัเจนในการลดปัญหาสุขภาพหรือ

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

 

มีโครงการท่ีประสบ

ความส าเร็จอยา่งน้อย 1 

เร่ือง 

รายการโครงงานของ

นักเรียนดา้นสุขภาพหรือ

ส่ิงแวดลอ้ม

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

ช่ือโครงงานท่ีประสบ

ความส าเร็จ 1 โครงงาน 

 



 

มาตรฐานดา้น / ตวัชี้ วดั 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

ขอ้มลู 

ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

4.ภาวการณเ์จริญเติบโต 

4.1นักเรียนมีน ้าหนักตามเกณฑส์่วนสงู

เกินเกณฑ ์(เร่ิมอว้น และ อว้น ) 

   

 

4.2นักเรียนมีส่วนสงูตามเกณฑอ์ายุ ต า่

กวา่เกณฑ ์(ค่อนขา้งเต้ีย และเต้ีย  

 

 

ไมเ่กินรอ้ยละ 7 

 

 

 

 

ไมเ่กินรอ้ยละ 5 

 

 

-จ านวนนักเรียนท่ีชัง่

น ้าหนัก/วดัส่วนสงูทั้งหมด 

=………คน 

-จ านวนนักเรียนท่ีเร่ิมอว้น

และอว้นทั้งหมด=.......คน 

คิดเป็นรอ้ยละ................. 

 

-จ านวนนักเรียนท่ีค่อนขา้ง

เต้ียและเต้ีย

ทั้งหมด=..........คน 

คิดเป็นรอ้ยละ................. 

 



 

มาตรฐานดา้น / ตวัชี้ วดั 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

ขอ้มลู 

ผลส าเร็จของการด าเนินงาน 

5.นักเรียนไม่มีฟันแทผุ้ อุดและถอน 

   

 

 

รอ้ยละ 45 ขึ้ นไปส าหรบั

นักเรียนชั้นป.1-6 ไมม่ีฟันแท้

ผุ อุดและถอน 

 

 

รอ้ยละ 35 ขึ้ นไปส าหรบั

นักเรียนชั้นม.1-3 ไมม่ีฟันแท้

ผุ อุดและถอน 

 

 

-นักเรียนชั้นป.1-6 ท่ีไดร้บั

การตรวจฟันทั้งหมด=.......คน 

-นักเรียนท่ีไม่มีฟันแทผุ้ อุด

ถอนทั้งหมด=...........คน 

คิดเป็นรอ้ยละ................. 

 

-นักเรียนชั้นม.1-3 ท่ีไดร้บั

การตรวจฟันทั้งหมด=.......คน 

-นักเรียนท่ีไม่มีฟันแทผุ้ อุด

ถอนทั้งหมด=...........คน 

คิดเป็นรอ้ยละ................. 



 

 

มาตรฐานดา้น / ตวัชี้ วดั 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 

ขอ้มลู 

6.นักเรียนอายุ7-18ปีมีสมรรถภาพทางกายท่ี

สมัพนัธก์บัสุขภาพ ผ่านเกณฑ ์

นักเรียนผ่านเกณฑ์

ประเมินทั้ง3ดา้นรอ้ยละ 

80 ขึ้ นไป 

 

-นักเรียนชั้นป.1 ขึ้ นไป
ไดร้บัการทดสอบ

สมรรถภาพทางกาย

ทั้งหมด=.......คน 

-นักเรียนผ่านเกณฑ์

ระดบัปานกลางขึ้ นไป

ทั้งหมด=...........คน 

คิดเป็นรอ้ยละ.............. 

 



 

 

มาตรฐานดา้น / ตวัชี้ วดั 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 

ขอ้มลู 

7.นักเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต

ไดร้บัการดูแลช่วยเหลือ 

 

 

 

 

 

นักเรียนท่ีมีปัญหา

สุขภาพจิตทุกคนไดร้บัการ

ดแูลช่วยเหลือ 

 

-นักเรียนท่ีไดร้บัการประเมินดา้น

สุขภาพจิตทั้งหมด=..............คน 

-นักเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต

ทั้งหมด=..............คน 

คิดเป็นรอ้ยละ.............. 

-นักเรียนท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต

ไดร้บัการดูแลช่วยเหลือ

ทั้งหมด=..............คน 

คิดเป็นรอ้ยละ.............. 

 



 

 

มาตรฐานดา้น / ตวัชี้ วดั 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 

ขอ้มลู 

8.นักเรียนมีความรูแ้ละทกัษะ

ดา้นสุขอนามยัทางเพศ 

 

 

 

 

9.การไมส่บูบุหรี่ในโรงเรียน 

มีการจดักิจกรรมพฒันา

ผูเ้รียนดา้นสุขอนามยัทางเพศ 

อยา่งน้อยภาคการศึกษาละ 1 

เร่ือง 

 

 

 

ไมม่ีการสบูบุหรี่ในโรงเรียน 

ช่ือกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน(หรือ

โครงการ/ชมรม)........................... 

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

ด าเนินการภาคการศึกษาท่ี......... 

ปี............... 

ช่ือกิจกรรมหรือโครงการรณรงค/์

ป้องกนั.......................................... 

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



มาตรฐานดา้น / ตวัช้ีวดั เกณฑก์ารประเมิน ขอ้มูล 

10.นักเรียนท่ีมีสายตาและ

การไดย้นิผิดปกติไดร้บั

การแกไ้ข 

   

 

นักเรียนชั้นป.1 และ/หรือ

ชั้นม.1ทุกคนท่ีปัญหาไดร้บั

การแกไ้ข 

 

 

 

 

-นักเรียนชั้นป.1 ท่ีไดร้บัการตรวจสายตา

และการไดย้นิทั้งหมด=...........คน 

-มีปัญหาดา้นสายตา..........คน 

ไดร้บัการแกไ้ข....................คน 

-มีปัญหาการไดย้ิน..........คน 

ไดร้บัการแกไ้ข....................คน 

-นักเรียนชั้นม.1 ท่ีไดร้บัการตรวจสายตา

และการไดย้นิทั้งหมด=.........คน 

-มีปัญหาดา้นสายตา..........คน 

ไดร้บัการแกไ้ข....................คน 

-มีปัญหาการไดย้ิน..........คน 

ไดร้บัการแกไ้ข....................คน 



 

 

มาตรฐานดา้น / ตวัชี้ วดั 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 

ขอ้มลู 

11.มีโครงการแกไ้ขปัญหาสุขภาพหรือ

ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความชุกสงูหรือเป็นอนัตรายต่อ

สุขภาพนักเรียนไดเ้ป็นผลส าเร็จ 

 

มีโครงการท่ีประสบ

ความส าเร็จอยา่งนอ้ย 1 

โครงการ 

รายการโครงงานดา้น

สุขภาพ

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

ช่ือโครงงานท่ีประสบ

ความส าเร็จ 1 โครงการ 

 



มาตรฐานดา้น /

ตวัช้ีวดั 

เกณฑก์ารประเมิน ขอ้มูล 

12.น ้าบริโภคปลอดภยั

และเพียงพอ 

 

 

-มีผลการตรวจวเิคราะหคุ์ณภาพน ้า

ผ่านเกณฑม์าตรฐานคุณภาพน ้า

บริโภคกรมอนามยั พ.ศ. 2553 ไม่

เกิน 1 ปี และมีผลการตรวจดา้น

แบคทีเรีย(โคลิฟอรม์แบคทีเรียและฟี

คลัโคลิฟอรม์แบคทีเรีย) 

ผ่านเกณฑทุ์ก 6 เดือน 

-มีจุดบริการน ้าด่ืม1ท่ีต่อนักเรียน 

และบุคลากร 75คน 

 

-จ านวนจุดท่ีส่งตวัอยา่งตรวจ

วเิคราะหน์ ้าบริโภค

(20รายการ).............จุด 

วนัท่ีรายงานผล..................... 

-จ านวนจุดท่ีส่งตวัอยา่งตรวจโคลิ

ฟอรม์แบคทีเรียและฟีคลัโคลิฟอรม์

แบคทีเรียทุก 6 เดือน...........จุด 

-จ านวนจุดบริการน ้าด่ืม.........จุด

ต่อผูใ้ช.้........คน 

-ระบุแหล่งน ้าบริโภคในโรงเรียน 

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

 



 

มาตรฐานดา้น / ตวัชี้ วดั 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

ขอ้มลู 

13.สว้มผ่านเกณฑ์

มาตรฐานHAS 
 
 
 
 
 
14. มีการจดัหรือจ าหน่าย
อาหารวา่งท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการ ไมห่วานจดั  ไม่

เค็มจดัและไมม่ีไขมนัสงู 

 

สว้มทุกจุดผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน 16 ขอ้ 

 

 

 

 

 

ทุกวนัเปิดเรียน 

จ านวนนักเรียนหญิงทั้งหมด.......คน 

นักเรียนชายทั้งหมด.......คน 

-จ านวนหอ้งสว้ม/ท่ีปัสสาวะในโรงเรียน 

นักเรียนหญิง.......ท่ี    นักเรียนชาย.......ท่ี 

สว้มนัง่ราบ........ท่ี      โถปัสสาวะชาย.......ท่ี 

 

 

ตวัอยา่งรายการอาหารวา่ง/เครื่องด่ืมท่ี

จ าหน่ายในโรงเรียนขนม/อาหารวา่ง

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

เครื่องด่ืม

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



มาตรฐานดา้น / 

ตวัชี้ วดั 

เกณฑก์ารประเมิน ขอ้มลู 

15.มีการส่งเสริมให้

นักเรียนทุกคนได้

บริโภคผกัมื้ อกลางวนั

ตามปริมาณท่ีแนะน า 

นักเรียนไดร้บัประทานผกั

เพียงพอตามปริมาณท่ี

แนะน า ทุกวนัปิดเรียน 

-นักเรียนชั้นอนุบาล 

3ชอ้นกินขา้วต่อ/มื้ อ/คน 

-นักเรียนชั้น

ประถมศึกษา 

4ชอ้นกินขา้วต่อ/มื้ อ/คน 

-นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 

4ชอ้นกินขา้วต่อ/มื้ อ/คน 

ปริมาณผกัท่ีซ้ือต่อมื้ อต่อวนั 

1.กรณีโรงเรียนจดัหรือจ าหน่ายอาหารกลางวนั 

จ านวนนักเรียนทั้งหมด.........คน 

ชั้นอนุบาล.......คน/ชั้นประถมฯ......คน 

ชั้นมธัยมฯ........คน 

รวมปริมาณผกัท่ีซ้ือทั้งหมด.......กิโลกรมั 

2.กรณีใหร้า้นคา้จ าหน่าย(เฉพาะรา้นขายยา

อาหารมื้ อหลกัเช่น ขายขา้วแกง ก๋วยเต๋ียวฯลฯ) 

รา้นท่ี1 ขาย.......รวมปริมาณผกัท่ีซ้ือทั้งหมด........ก.ก.ต่อมื้ อ 

รา้นท่ี2 ขาย.......รวมปริมาณผกัท่ีซ้ือทั้งหมด........ก.ก.ต่อมื้ อ 

รา้นท่ี3 ขาย.......รวมปริมาณผกัท่ีซ้ือทั้งหมด........ก.ก.ต่อมื้ อ 

รา้นท่ี4 ขาย.......รวมปริมาณผกัท่ีซ้ือทั้งหมด........ก.ก.ต่อม้ือ 

(จ านวนท่ีขายอาหารรวมทุกเมนู...จาน/ชามต่อวนั/เฉล่ีย

นร. 1 คน รบัประทานอาหาร 1 จาน/ชาม) 



 

 

มาตรฐานดา้น / ตวัชี้ วดั 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 

ขอ้มลู 

16.โรงอาหารผ่านเกณฑม์าตรฐาน

สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 

 

 

17.การบาดเจ็บในโรงเรียนท่ีท าใหนั้กเรียน

ตอ้งพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล 

โรงอาหารผ่านเกณฑ์

มาตรฐาน 30 ขอ้ 

 

 

ไมม่ีนักเรียนบาดเจ็บท่ี

ท าใหต้อ้งพกัรกัษาตวัใน

โรงพยาบาลในช่วงรอบ

ปีท่ีผ่านมา 

 

ผลการด าเนินงาน

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

 

 

ผลการด าเนินงาน

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

 



 

 

มาตรฐานดา้น / ตวัชี้ วดั 

 

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

 

ขอ้มลู 

18.มีการจดัการปัญหาท่ีเกิดจาก

มลภาวะภายนอกโรงเรียนท่ีมี

ผลกระทบต่อสุขภาพ 

 

 

19.โรงเรียนผ่านเกณฑม์าตรฐาน

สุขาภิบาลและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

 

มีการจดัการทุกปัญหา 

(ถา้ม)ี 

 

 

 

ส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

30 ขอ้ 

ระบุปัญหามลภาวะ(ถา้ม)ี................... 

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

การแกไ้ข............................................. 

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

 

ผลการด าเนินงาน

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

 

ขอรบัรองว่าขอ้มูลการประเมินดงักลา่วขา้งตน้เป็นความจริง 

    ลงช่ือ ......................................................ผูบ้ริหารโรงเรียน 

    ต าแหน่ง.............................................................................. 

    วนัที.่..................................................................................... 



 

โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวง        โรงเรียนบ้านป่าซางน้อย 

     สังกดัเทศบาลเมอืงล าพูน                สังกดั สพท.ลพ. เขต 1 

การรับรอง  เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร 
โรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์ระดับเพชร ประเมนิทุก 3 ปี   
(ใบเกียรตบิัตรลงนามโดย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข) 



1.โรงเรียนบ้านโฮ่ง   2.โรงเรียนป่าจี ้
โล่ห์รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร  

ปีการศกึษา 2556   

   จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  

 
 

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร.....อ าเภอลี ้


