
1.1 ม ชีมรม/ช มุน มุ อย.น อย
ท ุกระด บัช ั น

หญ ิง-ชาย

1.2 ม แีกนนำ สมาช กิ
อย างน อย 25คน/รร.

ม ที  ีปร กึษา1.3 ม คีณะกรรมการ

1.4 ม แีผนงานเป น็ลายล กัษณ อ กัษร

การทำแผน

การร บัผ ดิชอบก จิกรรม

1.5 สมาช กิม สี วนร วม

อย างน อยป ีละ 2 คร ั ง
ม รีายงานการประช ุม

1.6 ม กีารประช มุ

1.7 ม กีารสร ปุผลรายงานก จิกรรม

1.8 อ  ืนๆ 

1. โครงสร างชมรม/ช มุชน
และองค ประกอบ

2.1 การพ ูดหน าเสาธง

2.2 จ ดัเส ยีงตายสาย

2.3 จ ัดป ายน ิเทศให ความร ู 

2.4 จ ดัทำเอกสารเผยแพร 
2.5 จ ัดน ทิรรศการเผยแพร ผลงาน

2.6 เด นิรณรงค 

2.7 จ ดัรายการท ีว ีวงจรป ิด

2.8 เผยแพร ประชาส ัมพ นัธ ทาง Website

2.9 อ  ืน  ๆ.......

2. ก จิกรรมเผยแพร 
ประชาส มัพ นัธ  และ
รณรงค 

ฉลาก

ภาชนะบรรจ ุ
การเก บ็ร กัษา

3.1 ตรวจสอบ-อาหาร

ฉลาก
ภาชนะบรรจ ุ
การเก บ็ร กัษา

3.2 ตรวจสอบ-ยา
ฉลาก

ภาชนะบรรจ ุ

การเก บ็ร กัษา

3.3 ตรวจสอบ-เคร ื องสำอาง

ฉลาก

ภาชนะบรรจ ุ

การเก บ็ร กัษา

3.4 ตรวจสอบ-ว ตัถ อุ นัตราย

3.5 ตรวจสอบค ณุภาพ
อาหารด านกายภาพ
3.6 ตรวจสอบค ณุภาพยา
ด านกายภาพ
3.7 ตรวจสอบค ุณภาพ
เคร ื องสำอางด านกายภาพ
3.8 ตรวจสอบโฆษณา
ผล ติภ ัณฑ ส ขุภาพ

อาหาร

ไอโอด นีในเกล อื
ไฮโดรคว โีดน
ในเคร  ืองสำอาง

3.9 ตรวจสอบโดยใช ช ุดทดสอบ

3.10 อ  ืน .ๆ........

3. ก จิกรรมด านการตรวจสอบ

4.1 สำรวจพฤต กิรรม
การบร โิภคของน กัเร ยีน

4.2 ตรวจสอบส ุขาภ บิาลอาหารในโรงเร ยีน

ห องน ำ

ห องส วม

4.3 ตรวจสอบความสะอาด

4.4 ตรวจสอบสภาพห องพยาบาล
และต  ูยาของโรงเร ียน

4.5 ตรวจสอบค ณุภาพน ำด  ืมในโรงเร ยีน

4.6 ส งเสร มิให ม อีาหารเพ  ือส ุขภาพ

4.7 ส งเสร ิมการจ ัดทำโครงงาน
แก ไขป ญัหาส ขุภาพในโรงเร ยีน

4.8 สำรวจและด ูแลส ขุอนาม ยั
น กัเร ยีนในโรงเร ยีน

4.9 อ  ืนๆ 

4. ก ิจกรรมส งเสร ิมส ุขภาพ

5.1 กล ุ มสาระการเร ียนร ู ว ิทยาศาสตร 
5.2 กล  ุมสาระการเร ยีนร  ูการงานอาช ีพ
และเทคโนโลย ี

5.3 กล  ุมสาระการเร ยีนร  ูส ขุศ กึษา
และพลศ กึษา

5.4 กล  ุมสาระการเร ยีนร ู ส งัคมศ ึกษา

5.5 กล ุ มสาระการเร ียนร  ูศ ลิปะ

5.6 กล  ุมสาระการเร ยีนร  ูภาษาไทย
5.7 กล ุ มสาระการเร ียนร  ูคณ ติศาสตร 

5.8 กล  ุมสาระการเร ยีนร ู ภาษาต างประเทศ

5.9 ก จิกรรมพ ฒันาผ  ูเร ยีน

5. ก จิกรรมบ รูณาการส  ู
การเร ยีนการสอน

6.1 ผ ู บร ิหารโรงเร ยีน

6.2 หน วยงานต นส ังก ัดของโรงเร ยีน

6.3 ผ  ูปกครอง/ช มุชน

6.4 องค กรปกครองส วนท องถ  ิน

6.5 หน วยงานสาธารณส ขุ

6.6 ผ  ูประกอบการ

6.7 อ  ืน .ๆ..........

6. สน บัสน นุชมรม/ช มุชน
อย.น อย

7.1 การสร างเคร อืข ายโรงเร ยีน อย.น อย

7.2 การขยายผลส  ูช มุชน7.3 ก จิกรรม อย.น อย สอนน อง
7.4 ก จิกรรมเศรษฐก จิพอเพ ยีง

7.5 ก จิกรรมร กัษาส  ิงแวดล อม

7.6 ก จิกรรมเกษตรปลอดสาร

7.7 ก จิกรรมค  ุมครองส ทิธ ิผ  ูบร โิภค

7.8 ก จิกรรมสน บัสน นุผ  ูประกอบการ
ในโรงอาหาร เช นการให ป ายรางว ัล

7.9 ก จิกรรมแลกเปล  ียนเร ยีนร  ู
ในประเด น็ส ขุภาพ

7. ก จิกรรมพ เิศษอ  ืน  ๆ

เกณฑ มาตรฐาน
โรงเร ียน อย.น อย

ภาคเร ยีนละ 2 คร ั ง
เป น็อย างน อย

อย างน อยป ลีะ 1 คร ั ง

อย างน อยป ลีะ 1 คร ั ง

ค  ูม อืเกณฑ มาตรฐานโรงเร ยีน อย.น อย ฉบ บัปร ับปร งุป งีบประมาณ 2556 
เอกสารประกอบการส มัมนา ดร.ประชาสรรค  แสนภ กัด ี


