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คำนำ 

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยดำเนินกิจกรรมตามโครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียน

ไทยสุขภาพดีในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (covid-19) ขึ้นนั้น เพ่ือต้องการพัฒนา

นวัตกรรมการศึกษา Best Practics ผ่าน กิจกรรม นักเรียนสุขภาพดี วิถี New Normal ตามแนวคิดสุขบัญญัติ 10 

ประการ มาตรการเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 44 ข้อ 

และ S E M T E Model เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพที่ดี จากการดำเนินกิจกรรม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านที่ 1 

ด้านความปลอดภัย ด้านที่ 2 ด้านโภชนาการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย ด้านที่ 3 ด้านกิจกรรมทางกาย 

หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ด้านที่ 4 ด้านทันตสุขภาพ ด้านที่ 5 ด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบ

ต่อสุขภาพ  

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยจึงได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของนักเรียน  จึง

ส่งเสริมให้นักเรียนใส่ใจ ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ และสามารถนำเสนอผลงานผ่านสื่อ เทคโนโลยีได้

อย่างสร้างสรรค์  
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โครงการ “พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ชื่อกิจกรรม  เด็กไทยสุขภาพดี วิถี New Normal  

สอดคล้องกับหัวข้อที่สนใจในหัวข้อดังนี้ 

 ด้านความปลอดภัย (S : Safety) 

 ด้านโภชนาการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (E : Eat for health) 

 ด้านกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง (M : Movement for health) 

 ด้านทันตสุขภาพ (T : Teeth healthy) 

 ด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (E : Environment management) 

ชื่อเจ้าของผลงาน โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย  

โทรศัพท์ 080-9212005 

E-mail : dmkt_school@hotmail.com 

ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายพินิจ  ลิขิตวัฒนกิจ 

E-mail : phinit.boss@gmail.com 

โทรศัพท์ 081-9435130 

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 
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1. ความสําคัญของผลงาน/ นวัตกรรม(Best Practice) 

1.1 หลักการเหตุผล   

เทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบันมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ผู ้คนทุกเชื ้อชาติ ทุกศาสนา สามารถ

ติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายได้สะดวกมากขึ้น สื่อ เทคโนโลยีมีการพัฒนาให้มีรูปแบบที่ 

ทันสมัย สามารถเข้าถึงได้ง่าย จึงทำให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้คนใ ห้

ความสำคัญต่อการออกกำลังกายหรือเคลื่อนไหวร่างกายทีน่้อยลง อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

เลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากข้ึน ทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในหลายๆ ด้าน 

นอกจากนี้ยังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินชีวิตร่วมกันใน

สังคมเริ ่มมีเปลี ่ยนแปลงเป็นแบบ New normal ภายใต้มาตรการ Social distancing มาตรการ DMHTTA 

ปลอดภัย อุ่นใจ ห่างไกลโควิด ที่ทุกคนต้องมีการเว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัส และสวมใส่หน้ากากอนามัย

เพื ่อป้องกันการติดเชื ้อตลอดเวลา แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีความรุนแรงและต่อเนื ่อง ทำให้

สถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการดูแล

รักษาสุขภาพของนักเรียนอย่างถูกวิธี จึงได้ออกแบบกิจกรรม S E M T E Model เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมี

สุขภาพที่ดี ตามแนวคิดของโครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบ  นักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผ่าน

การใช้สื่อ เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

1.2 แนวคิดหลักการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับผลงานหรือนวัตกรรม 

     1.2.1. สุขบัญญัติแห่งชาติ  10 ประการ ได้แก่  
   1. ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด  
   2. รักษาฟันให้แข็งแรง และแปรงฟันทุกวันอย่างถูกวิธี  
   3. ล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย 
   4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด  
    5. งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสำส่อนทางเพศ  
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    6. สร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่น  

    7. ป้องกันอุบัติภัยด้วยการไม่ประมาท  

    8. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และตรวจสุขภาพประจำปี 

    9. ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ  

   10. มีสำนึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม 

 

     1.2.2 มาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 

44 ข้อ 

มิติที่ 1 ความปลอดภัยจากการลดการแพร่เชื้อโรค  

          1. มีการจัดโต๊ะเก้าอ้ีนั่งเรียน ที่นั่งในโรงอาหาร ที่นั่งพัก โดยจัดเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1-2 เมตร 

พร้อมติดสัญลักษณ์แสดงระยะห่าง หรือไม่ 

          2. มีนโยบายกำหนดให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อ ในสถานศึกษา ทุกคน

ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานศึกษา หรือไม่ 

          3. มีจุดล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือจัดวางเจลแอลกอฮอล์สำหรับใช้ทำความสะอาดมือ บริเวณ

พ้ืนที่ร่วม เช่น ทางเข้าอาคารเรียน หน้าประตูห้องเรียน ทางเข้าโรงอาหาร อย่างเพียงพอ หรือไม่ 

          4. มีมาตรการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้กับนักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อ 

ทุกคน ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 

          5. มีมาตรการประกาศให้งดหรือลดการทำกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก การเข้าไปในพ้ืนที่ที่มี

คนจำนวนมาก หรือพ้ืนที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรค หรือไม่ 

         6. มีการทำความสะอาดบริเวณพ้ืนผิวสัมผัสร่วมทุกวัน เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ราวบันได ลิฟต์ กลอนประตู 

มือจับประตู-หน้าต่าง อุปกรณ์ของใช้ในห้องน้ำ หรือไม่ 

         7. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู หรือบุคลากร ดูแลใส่ใจปฏิบัติตน มีวินัยรับผิดชอบ

ตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ต่อตนเอง และไม่ปิดบังข้อมูลกรณี

สัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือไม่ 

         8. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู หรือบุคลากรในการกินอาหารโดยใช้ช้อนส่วนตัวทุก

ครั้ง และควรงดการกินอาหารร่วมกัน หรือไม่ 
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         9. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู หรือบุคลากรในการกินอาหารครบ 5 หมู่ อาหาร

ปรุงสุกใหม่ร้อนๆ กรณีอาหารเก็บเกิน 2 ชั่วโมง นำมาอุ่นให้ร้อนทั่วถึง ก่อนกินอีกครั้ง หรือไม่ 

        10. มีการจัดระบบให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้เข้ามาติดต่อภายในสถานศึกษา ทุกคน 

ลงทะเบียนไทยชนะตามที่รัฐกำหนดด้วย app ไทยชนะ หรือลงทะเบียนบันทึกการเข้า-ออกอย่างชัดเจน 

หรือไม ่

        11. มีการจัดระบบการตรวจสอบ ตรวจตรา และเฝ้าระวังนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร หรือบุคคล

ที่มาจากพ้ืนที่เสี่ยงเพ่ือเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง หรือไม่ 

        12. มีมาตรการกำหนดให้นักเรียน นักศึกษา ครู หรือบุคลากรที่มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สัมผัส

เสี่ยงสูง หรือเข้าไปสัมผัส/อยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กักกันตัวเอง 14 วัน หรือไม่ 

         13. มีการปรับปรุงห้องเรียน ให้มีสภาพการใช้งานได้ดี อากาศถ่ายเทสะดวก หรือไม่ 

         14. มีการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องเรียนร่วม (เช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี อุปกรณ์กีฬา) 

และอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน ก่อนและหลังใช้งานทุกครั้ง หรือไม่ 

         15. มีการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณภายในสถานศึกษาให้สะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ 

หรือไม่ 

        16. มีมาตรการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร และผู้ปกครองทำการประเมินความเสี่ยง

ของตนเอง ผ่าน App Thai save Thai ก่อนออกจากบ้านทุกวัน หรือไม่ 

         17. มีมาตรการกำหนดให้ทำการเรียนการสอนแบบประจำห้องเรียน เน้นงดการเดินสลับห้องเรียน 

หรือไม ่

        18. มีมาตรการส่งเสริมให้ดูแลตนเองและสังเกตอาการเสี่ยงโควิด-19 เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ 

คอแห้ง อ่อนเพลีย หายใจลำบาก หายใจเร็ว เจ็บแน่นหน้าอก เสียการดมกลิ่น ลิ้นไม่รับรส ตาแดง มีผื่น 

หรือไม ่

        19. มีห้องพยาบาลหรือพื้นที่ภายในสถานศึกษาสำหรับแยกผู้ที่ต้องสั งเกตอาการหรือมีอาการทาง

ระบบทางเดินหายใจ หรือไม่ 

        20. นักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ จิตอาสา เป็นอาสาสมัครในการช่วยเฝ้าระวังและดูแลสุขภาพ

นักเรียน หรือไม ่

มิติที่ 2 การเรียนรู้   
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        21. มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตนเพ่ือสุขอนามัยปลอดภัยจากโรคโควิด-19 หรือไม่ (เช่น 

เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล (D) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย (M) วิธีล้างมือที่ถูกต้อง (H) เป็นต้น) 

        22. มีการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนโดยคำนึงถึงการเรียนรู้ตามวัยและสอดคล้อง

กับพัฒนาการด้านสังคม อารมณ์ และสติปัญญา หรือไม่ 

        23. มีมาตรการกำหนดระยะเวลาในการใช้สื่อออนไลน์ในสถานศึกษา ในเด็กเล็ก (ประถม) ไม่เกิน 1 

ชั่วโมงต่อวัน และ ในเด็กโต (มัธยม) ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อวัน หรือไม่    

        24. มีการตั้งกลุ่มไลน์นักเรียนและมีนักเรียนแกนนำด้านสุขภาพ อย่างน้อย 1 คนต่อห้อง สำหรับเป็น

ผู้สื่อสารข่าวสารความรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จากแหล่งความรู้ที่เชื่อถือได้ 

และ Social media อาทิ Website , Facebook , Line , Application เป็นต้น หรือไม่ 

มิติที่ 3 การครอบคลุมถึงเด็กด้อยโอกาส  

        25. มีการเตรียมหน้ากากผ้า สำรองสำหรับเด็กเล็ก หรือไม่ 

        26. มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-

19  ตามบริบทแต่ละพ้ืนที่ หรือไม่ 

        27. มีมาตรการส่งเสริมให้ได้รับบริการสุขภาพขั้นพ้ืนฐาน เช่น การตรวจสุขภาพร่างกายทั่วไป ความ

สะอาดร่างกาย อย่างทั่วถึง หรือไม่ 

        28. มีมาตรการคัดกรอง เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดที่พักหรือเรือนนอน และจัดสภาพแวดล้อมให้

ถูกสุขลักษณะ และมีตารางเวรทำความสะอาดทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีท่ีพักหรือเรือนนอน) 

        29. มีมาตรการคัดกรอง เว้นระยะห่าง ทำความสะอาดและจัดสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องกับ

ข้อบัญญัติการปฏิบัติด้านศาสนกิจ และมีตารางเวรทำความสะอาดทุกวัน หรือไม่ (กรณีมีสถานที่ปฏิบัติ

ศาสนากิจ) 

        30. มีมาตรการการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ด้อยโอกาส ฐานะยากจน หรือมีความบกพร่องด้าน

พัฒนาการ การเรียนรู้ หรือด้านพฤติกรรมอารมณ์ รวมถึงภาวะสมาธิสั้น และเด็กออทิสติก ที่สามารถเรียน

ร่วมกับเด็กปกติ หรือไม่ 

มิติที่ 4 สวัสดิภาพและการคุ้มครอง 

        31. มีแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นการเฉพาะ กรณีตรวจพบนักเรียนติดเชื้อยืนยัน มีการกักตัว 

หรือปิดโรงเรียน หรือไม่ 
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        32.มีแนวปฏิบัติการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูล เพ่ือลดการรังเกียจและการตีตราทางสังคม (Social 

stigma) หรือไม ่

        33. มีแนวปฏิบัติการจัดการความเครียดของครูและบุคลากร หรือไม่ 

        34. มีการตรวจสอบประวัติเสี่ยงและการกักตัวของนักเรียนและบุคลากร ก่อนเปิดภาคเรียน และ

ก่อนเข้าสถานศึกษา หรือไม่ 

        35. มีแนวปฏิบัติตามระเบียบสำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรสงสัยติดเชื้อหรือยืนยันติด

เชื้อโควิด-19 โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดเรียน หรือไม่ 

มิติที่ 5 นโยบาย 

        36. มีการกำหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด 19 ของสถานศึกษา 

อย่างเป็นลายลักษณ์อักษรหรือมีหลักฐานชัดเจน หรือไม่ 

        37. มีการแต่งตั้งคณะทำงานป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานศึกษา ประกอบด้วย ครู 

บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจน หรือไม่ 

        38. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์มาตรการและความรู้ในการป้องกันโรคโควิด 19 แก่นักเรียน ครู 

บุคลากร และผู้ปกครอง โดยการประชุมชี้แจงหรือผ่านช่องทางสื่อสาร อย่างน้อย 1 ครั้ง ก่อนหรือวันแรก

ของการเปิดเรียน หรือไม่ 

         39. มีแนวทางปฏิบัติสำหรับครู กรณีตรวจพบผู้ติดเชื้อยืนยันในสถานศึกษา หรือไม่ 

        40. มีมาตรการการบริหารจัดการในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคบนรถทุกประเภทที่ใช้รับ -

ส่งนักเรียน อาทิ ทำความสะอาดภายใน-นอกรถ ก่อนและหลังใช้งาน จัดเว้นระยะห่างที่นั่ง มีสัญลักษณ์

แสดงตำแหน่งที่นั่งชัดเจน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยขณะอยู่บนรถ มีเจลแอลกอฮอล์บนรถ และ

งด-ลดการพูดคุย หยอกล้อเล่นกันบนรถ หรือไม่ (กรณีรถรับ – ส่งนักเรียน) 

 

 

มิติที่ 6 การบริหารการเงิน  

        41. มีแผนการใช้งบประมาณสำหรับการดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือไม ่

        42. มีการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคโควิด-19 เช่น หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย เจล

แอลกอฮอล์ สบู่ หรือไม่ 
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        43. มีการบริหารจัดการการเงินเพ่ือดำเนินกิจกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตาม

ความจำเป็นและเหมาะสม หรือไม่ 

        44. มีการจัดหาหรือบริหารจัดการบุคลากรทำหน้าที่เฝ้าระวัง ตรวจสอบ สอดส่อง ดูแลสุขภาพ

นักเรียน และจัดการสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาในช่วงสถานการณ์โควิด-19 หรือไม่ 

1.2.3 S-E-M-T-E MODEL  ดังนี้ 

 ด้านที ่1 ความปลอดภัย (S : Safety) 

  ด้านที ่2 โภชนาการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย (E : Eat for health) 

ด้านที ่3 กิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง (M : Movement for health) 

ด้านที ่4 ทันตสุขภาพ (T : Teeth healthy) 

  ด้านที ่5 การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (E : Environment management) 
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2. จุดประสงค์และเป้าหมายของผลงาน/นวัตกรรม (Best Practice) 
1. เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพที่ดี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

2. เพ่ือส่งเสริมการป้องกันตนเองให้ปลอดภัย ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) 

3. เพ่ือส่งเสริมการใช้สื่อ เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4. ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3. ขั้นตอนการดําเนินงานตามกระบวนการเชิงปฏิบัติการ PDCA ดังนี้ 

3.1 การวางแผน ออกแบบนวัตกรรม (P : Plan) มีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบันในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และ

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย จากการสังเกตพฤติกรรม ข้อมูล

ภาวะโภชนาการการเจริญเติบโตของนักเรียน นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ 

  2. ประชุมคณะครูบุคลากร เพื่อชี้แจงทำความเข้าในและกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาสุขภาพด้าน

ต่างๆ ดังนี้ 

- ด้านความปลอดภัย  

- ด้านโภชนาการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  

- ด้านกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

- ด้านทันตสุขภาพ  

- ด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  

3. ร่วมกันออกแบบนวัตกรรม พร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมการ

แก้ปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ 

 3.2 ขั้นดำเนินการ (D : Do) มีขั้นตอน ดังนี้ 
ดำเนินกิจกรรมการแก้ปัญหาสุขภาพด้านต่างๆ โดยใช้รูปแบบ S E M T E Model เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ

ที่ดีของนักเรียน ผ่าน กิจกรรมทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านความปลอดภัย: กิจกรรม “ปลอดภัยดี ต้านพี่ Covid-19” 
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2. ด้านโภชนาการอาหารที ่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย : กิจกรรม “อาหารและเครื ่องดื่ม

สมุนไพรต้านCovid-19” 

3.ด้านกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง : กิจกรรม“KID’S HEALTH MOVEMENT 

CONTEST” ขยับ โยก ย้าย ให้ร่างกายแข็งแรง 

4. ด้านทันตสุขภาพ: กิจกรรม “ฟันสวยยิ้มใสในวัยเรียน” 

5. ด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ : กิจกรรม“สิ่งแวดล้อมที่ดี ต้าน

Covid-19” 

3.3 ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการ (C : Check) ดังนี้ 

1. ประเมินผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง 5 ด้าน  

2. สรุปผลการดำเนินกิจกรรมพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง 5 ด้าน 

3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รูปแบบนวัตกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้ง 5 ด้าน 

3.4 การปรับปรุง แก้ไข (Action) ดังนี้ 

1. ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข รูปแบบนวัตกรรม หรือกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของนักเรียนทั้ง 5 

ด้าน 

4. ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ 

4.1 ผลการดำเนินกิจกรรม 

 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียด จัดตั้งคณะทำงาน

ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการดำเนินกิจกรรม พร้อมทั ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านทา ง Facebook : 

อนุบาล ด่านมะขามเตี ้ย ทำให้นักเรียนเกิดความสนใจที ่จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก นักเรียนมีความ

กระตือรือร้นในการดูแลสุขภาพมากขึ ้น อีกทั ้งเป็นการทำกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ 

สนุกสนาน และใช้สื่อ เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
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4.2 ผลสัมฤทธิ์ 

จากผลการประเมินพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ด้วยการดำเนินกิจกรรมรูปแบบ S E M T E Model ของนักเรียน

จำนวน 346 คน ได้ผลตามตารางดังนี้ 

หัวข้อ ชื่อกิจกรรม ผลการดำเนินงาน 
(ร้อยละ) 

สรุปผลการ
ประเมิน 

หมายเหตุ 

ด้านความปลอดภัย 
 

ปลอดภัยดี ต้านพ่ี Covid-
19 

95 มากที่สุด  

ด้านโภชนาการอาหารที่ถูก
สุขลักษณะและปลอดภัย 

อาหารและเครื่องดื่ม
สมุนไพรต้านCovid-19 
 

95 มากที่สุด  

ด้านกิจกรรมทางกาย หรือ 
ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

KID’S HEALTH 
MOVEMENT CONTEST” 
ขยับ โยก ย้าย ให้ร่างกาย
แข็งแรง 
 

90 มากที่สุด  

ด้านทันตสุขภาพ ฟันสวยยิ้มใสในวัยเรียน 
 

89 มากที่สุด  

ด้านการจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพ 
 

สิ่งแวดล้อมท่ีดี ต้านCovid-
19” 

95 มากที่สุด  

ค่าเฉลี่ยรวม 92.8 มากที่สุด  
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เกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงาน 
ร้อยละ  1 – 20  หมายความว่า น้อยที่สุด 

ร้อยละ  20-40  หมายความว่า น้อย 

ร้อยละ  40-60 หมายความว่า ปานกลาง 

ร้อยละ  60-80  หมายความว่า  มาก 

ร้อยละ  80-100 หมายความว่า มากท่ีสุด 

 

 

 

4.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการป้องกันและใสใจดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น 

2. นักเรียนมีสุขภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ส่งผลต่อการมสีุขภาพจิตทีดี่ 

3. นักเรียนใช้สื่อ เทคโนโลยี ในการนำเสนอผลได้อย่างสร้างสรรค์ 

4. นักเรียนเห็นความสำคัญของการป้องกันตนเองและการมีสุขภาพที่ดี ตามรูปแบบของ S E M T E 

Model 

5. ปัจจัยไปสู่ความสำเร็จ 

1. ได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณ และบุคลากร จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

กาญจนบุรี เขต 1 

2. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน หน่วยงานราชการ ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุก

คน 

3. นักเรียนมีความมุ่งม่ัน กระตือรือร้น สนใจใฝ่เรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติกิจกรรม 

6. บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned) 
1. การดําเนินการตามแนวทางที่ใช้สุขบัญญัติ 10 ประการ มาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 44 ข้อ และ S E M T E Model  โดยผู ้บริหาร ครู 

บุคลากร และนักเรียน พบว่าการให้ความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญจนสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์

ตลอดจนนำมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
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2. การปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที ่ชัดเจน มีการสนับสนุน ส่งผลให้งานบรรลุผลสําเร็จตาม

เป้าหมาย 

3. การพัฒนางานร่วมกัน ความจริงจังในการปฏิบัติงาน การทํางานเป็นทีม การมีส่วนรับผิดชอบร่วมกันใน

การปฏิบัติงาน ความร่วมมือร่วมใจ การเอาใจใส่ เสียสละ การอุทิศตนของบุคลากร ส่งผลให้งานประสบผลสําเร็จ

ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 

4. เมื่อความสําเร็จสู่เป้าหมายความภาคภูมิใจก็คือการที่ได้ทําหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์สามารถ

แก้ปัญหาและพัฒนางานได้ตามเป้าหมาย 

7. การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ 
 การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานผ่าน Facebook : อนุบาล ด่านมะขามเตี้ย จนทำให้เป็นที่ยอมรับ

จาก โรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

 

 

8. เงื่อนไขความสำเร็จ 

การจัดทำผลงานนวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรค

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนำสุขบัญญัติ 10 ประการ มาตรการเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 44 ข้อ และ S E M T E Model  เป็นแนวทางในการ

ดำเนินโครงการ ผู้ให้ความสนใจเป็นอย่างมากทั้งในโรงเรียน และในระดับชุมชน ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เข้าร่วม

กิจกรรมเป็นอย่างดี จนส่งผลให้เกิดเป็น Best Practice : กิจกรรม นักเรียนสุขภาพดี วิถี New Normal ของ

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย สามารถนำไปใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยปลูกฝัง ส่งเสริมให้

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธีจนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ และนำเสนอผลงาน

ของตนเองได้อย่าง 
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ภาคผนวก 

 

 - รายงานการดำเนินกิจกรรมด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

 - รายงานการดำเนินกิจกรรมด้านที่ 2 ด้านโภชนาการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

 - รายงานการดำเนินกิจกรรมด้านที่ 3 ด้านกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

 - รายงานการดำเนินกิจกรรมด้านที่ 4 ด้านทันตสุขภาพ 

 - รายงานการดำเนินกิจกรรมด้านที่ 5 ด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

 - หลักฐานการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน 

 - หลักฐานการเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม นักเรียนสุขภาพดี วิถี New Normal 
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รายงานการดำเนินกิจกรรมด้านที่ 1 

ด้านความปลอดภัย (S : Safety) 
 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

ชื่อกิจกรรม : ปลอดภัยดี พี่สู้ Covid 



16 
 

หลักการเหตุผล   

 ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่ กระทรวง

สาธารณสุข ได้แจ้งสถานการณ์ให้ทราบอยู่ทุกวัน โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย ได้ตั้งอยู่ในพื้นที่

ชุมชน อาจมีความเสี่ยงในการที่จะเกิดการแพร่เชื้อหรืออาจเกิดการระบาดของโรคได้ ดังนั้นเพื่ อให้

เกิดการเตรียมความพร้อมในด้านความปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการดูแลตนเองอย่างถูกวิธี ให้

ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการ พัฒนานวัตกรรม

โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19)  

วัตถุประสงค ์

 1. เพ่ือให้ความรู้ คำแนะนำ ในการดูแลตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ให้กับนักเรียน 

 2. เพ่ือใหน้ักเรียนสามารถรู้จักปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

ระยะเวลาการดำเนินงาน    

 ระหว่างเดือน 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 

กลุ่มเป้าหมาย           

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย จำนวน 346 คน 

งบประมาณ       

 - 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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  1. นักเรียนได้รับความรู้ คำแนะนำ ในการดูแลตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19)  

   2. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกวิธใีห้ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ได้
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แผนการดำเนินกิจกรรม 

แผนการดำเนินงานกิจกรรมด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย 

กิจกรรม  “ปลอดภัยดี พี่สู้ Covid 19” 

ตาม MODEL  S E M T E      S : Safety   หมายถึง    ด้านความปลอดภัย 

กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียด และ
แต่งตั้งคณะทำงาน 

กรกฎาคม 
2564 

PLC ผ่านระบบ 
Google Meet 

- ประชุมคณะครูและบุคลากร
เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ 
ระยะเวลา งบประมาณ และ
รายละเอียดกิจกรรม 5. ด้าน
การจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ และ
ป้องกันเชื้อโควิด  
- แต่งตั้งคณะทำงานเพ่ือ
กำหนดรูปแบบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และดำเนินกิจกรรม 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  

2. ออกแบบกิจกรรม และวางแผน
การดำเนินกิจกรรม 

กรกฎาคม 
2564 

PLC ผ่านระบบ 
Google Meet 

- คณะทำงานออกแบบกิจกรรม
ด้านความปลอดภัย ภายใต้ชื่อ
กิจกรรม “ปลอดภัยดี ต้านพี่ 
Covid_19” โดยส่งรูปภาพ

คณะครูและ
บุคลากร 

-  
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กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

งบประมาณ หมายเหตุ 

คลิปและลิงค์ที่เก่ียวกับการ
รักษาความปลอกภัย ให้
ห่างไกล Covid _19 ทาง 
Facebook : อนุบาลด่าน
มะขามเตี้ย และ Line กลุ่ม
ห้องเรียนของตนเอง 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กรกฎาคม 2564 Facebook, Line - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่าน
ช ่องทางต ่างๆ เช ่น เว ็บไซต์ , 
facebook, Line เป็นต้น เพื่อเป็น
การ เผยแพร ่ ก ิ จกรรมให ้ แก่
นักเรียนได้ในทราบถึง ข้อปฏิบัติ
ให ้ห ่างไกลและปลอดภ ัยจาก 
Covid _19  และสามารถปฏิบัต
ตนได้อย่างถูกต้อง 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  

4. ดำเนินกิจกรรมตามแผน กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2564 

Facebook : อนุบาล 
ด่านมะขามเตี้ย 

- นักเรียนส่ง Clip video การ
ปฏ ิบ ัต ิตนให ้ เปลอดภ ัยจาก 
Covid _19  ใ น  Facebook 
“อนุบาล ด่านมะขามเตี้ย” ใต้
โพสประชาสัมพันธ์ กิจกรรม 

นักเรียนที่ทุกคน
เข้าร่วมกิจกรรม 

-  
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กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน 
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

งบประมาณ หมายเหตุ 

“ ป ล อ ด ภ ั ย ด ี  ต ้ า น พี่  
Covid_19” 

5. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนนิกิจกรรม สิงหาคม 2564 โรงเรียน 
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

- คณะครูและ
บุคลากร 

-  

6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม สิงหาคม 2564 โรงเรียน 
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

- คณะทำงานร่วมกันสรุปผล
การดำเนินกิจกรรม จากจำนวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และสำรวจ
ความพึงพอใจของคณะครูและ
บุคลากรต่อสภาพแวดล้อมใน
การดำเนินกิจกรรม 

คณะครูและ
บุคลากร 
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ผลการดำเนินงาน  

 นักเรียนส่ง รูปภาพและ Clip video การปฏิบัติตนและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยจาก Covid -

19  ใน Facebook “อนุบาล ด่านมะขามเตี้ย”  

 1. กิจกรรม การล้างมือเป็นประจำหลังจากสัมผัสส่ิงต่างๆรอบๆตัวเรา 

 2. กิจกรรม วิธีการใช้แอลกอฮอล์และเจลล้างมือที่ถูกต้องทุกครั้งก่อนออกไปนอกบ้านและหลัง

กลับจากธุระนอกบ้าน 

 3. กิจกรรม การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและสวมทุกครั้งที่ออกจากบ้านและต้องทำกิจกรรม

ร่วมกับผู้อื่น 

ผลสัมฤทธิ์  

เชิงปริมาณ  

- ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนมีความรู้ ในการดูแลตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) 

- ร้อยละ ๙๕ ของนักเรียนสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 

เชิงคุณภาพ  

- นักเรียนทุกคน มีความรู้  ในการดูแลตนเองเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19) 

- นักเรียนทุกคน สามารถปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) 

สรุปผลการดำเนินงาน 

 นักเรียนได้รับความรู้ คำแนะนำ ในการดูแลตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) และสามารถปฏิบัติตนอย่างถูกวิธีให้ปลอดภัยจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้จาก

การดำเนินกิจกรรมทั้ง 3 กิจกรรม ได้แก่ 

 1. กิจกรรม การล้างมือเป็นประจำหลังจากสัมผัสส่ิงต่างๆรอบๆตัวเรา 
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 2. กิจกรรม วิธีการใช้แอลกอฮอล์และเจลล้างมือที่ถูกต้องทุกครั้งก่อนออกไปนอกบ้านและหลัง

กลับจากธุระนอกบ้าน 

 3. กิจกรรม การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและสวมทุกครั้งที่ออกจากบ้านและต้องทำกิจกรรม

ร่วมกับผู้อื่น 

ภาคผนวก 

ภาพประกอบ โครงการ พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
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ภาพประกอบ โครงการ พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
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ภาพประกอบ โครงการ พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
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ภาพประกอบ โครงการ พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   
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ภาพประกอบ โครงการ พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านที่ 1 ด้านความปลอดภัย   

กิจกรรม การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้องและสวมทุกครั้งที่ออกจากบ้านและต้องทำกิจกรรมร่วมกับ

ผู้อื่น 
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รายงานการดำเนินกิจกรรมด้านที่ 2 
ด้านโภชนาการอาหารที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

 (E : Eat for health) 
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โครงการ พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การแพร่

ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านที่ 2   ด้านโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 

ชื่อกิจกรรม : อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรต้านCovid-19 

หลักการเหตุผล   

การรับประทานอาหารของนักเรียน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ในปัจจุบันมีความจำเป็น และมีความสำคัญอย่างยิ่งที่นักเรียน ผู้ปกครองควรระมัดระวังเรื ่องการ

รับประทานอาหาร การดื่มน้ำ ตลอดจนการบริโภคต่างๆ ที่เก่ียวข้องในชีวิตประจำวัน 

ดังนั้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)การเรียนรู้เรื่องสมุนไพร

ไทยที่มีส่วนสำคัญในการต้านกับเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 ที่จะเข้าสู่ร่างกาย นักเรียนจึงต้องเรียนรู้เรื่องสมุนไพรใกล้

ตัว สรรพคุณที่ช่วยต้านเชื้อโรค การแปรรูปสมุนไพรในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำมาแปรรูปเป็นน้ำดื่มสมุนไพร แปรรูปใน

รูปแบบอาหารต้านโควิดที่มีสมุนไพรไทยเป็นส่วนประกอบ ตลอดจนนักเรียนสามารถลงมือปฏิบัติการทำน้ำสมุนไพร 

และทำอาหารต้านโควิดได้ 

วัตถุประสงค์ 

 1. นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลสมุนไพรไทยและบอกสรรพคุณสมุนไพรไทยได้ 

2. นักเรียนสามารถแปรรูปสมุนไพรเป็นน้ำดื่มสมุนไพรต้านโควิดได้อย่างน้อย 1 ชนิด 

3. นักเรียนสามารถแปรรูปสมุนไพรในอาหารที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบเป็นต้านโควิดได้อย่างน้อย 1 ชนิด 

ระยะเวลาการดำเนินงาน   1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 
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กลุ่มเป้าหมาย           

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย จำนวน 346 คน 

งบประมาณ       
980 บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ สืบค้นข้อมูล และบอกสรรพคุณสมุนไพรไทยได้ 

2. นักเรียนสามารถแปรรูปสมุนไพรเป็นน้ำดื่มสมุนไพรต้านโควิดได้อย่างน้อย 1 ชนิด 

3. นักเรียนสามารถแปรรูปสมุนไพรในอาหารที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบเป็นต้านโควิดได้อย่างน้อย 1 ชนิด 

4. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดการเรียนรู้ในกลุ่มสาระวิชาอ่ืนๆได้ 
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แผนการดำเนินกิจกรรม 

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 2 ด้านโภชนาการที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 
กิจกรรม อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรต้าน Covid-19 

ตาม MODEL  S E M T E  E : Eat for health    หมายถึง    รับประทานอาหารที่ปลอดภัย อาหารต้านโควิด 19 

กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียด และ
แต่งตั้งคณะทำงาน 

กรกฎาคม 2564 PLC ผ่านระบบ 
Google Meet 

- ประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อ
ช ี ้แจงว ัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
งบประมาณ และรายละเอ ียด
กิจกรรมด้านที ่ 3 ด้านกิจกรรม
ทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือย
นิ่ง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบ
และดำเนินกิจกรรม 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  

2. ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 

กรกฎาคม 2564 PLC ผ่านระบบ 
Google Meet 

- คณะทำงานออกแบบกิจกรรม
โภชนาการที ่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยกิจกรรม  กิจกรรม   
“อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
ต้านCovid-19”  

คณะครูและ
บุคลากร 

-  

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กรกฎาคม 2564 Facebook, Line - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่าน
ช ่องทางต ่างๆ เช ่น เว ็บไซต์ , 

คณะครูและ
บุคลากร 

  



31 
 

กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

facebook, Line เป็นต้น เพื่อเป็น
การเผยแพร่กิจกรรมให้แก่ผู้ที่สน
ในทราบ และสามารถศ ึกษา
รายละเอ ียดของการเข ้าร ่วม
กิจกรรมได้ 

4. ดำเนินกิจกรรมตามแผน กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2564 

Facebook : อนุบาล 
ด่านมะขามเตี้ย 

- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
เ ผ ย แ พ ร ่  Clip video ใ น 
Facebook “อนุบาล ด่านมะขาม
เตี้ย” ใต้โพสประชาสัมพันธ์ 

“Mind Mipping” ก ิ น ผั ก

สมุนไพรต้านโควดิ  

“อาหารและเครื่องดื่มสมุนไพร
ต้านCovid-19” 

นักเรียนทุกคน 
ที่สนใจเข้าร่วม

กิจกรรม 

  

5. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนนิกิจกรรม สิงหาคม 2564 โรงเรียน 
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

- จัดซื ้อวัสดุที ่ใช ้ในการดำเนิน
กิจกรรม เพื่อเป็นของรางวัลให้กับ
ผู้ที่มีผลโหวดมากที่สุด จำนวน 5 
รางวัลละ 100  ได้แก่  
รางวัลที่ 1 กระเป๋าของขวัญมูลค่า 
100 บาท 
รางวัลที่ 2 กระเป๋าของขวัญมูลค่า 
100 บาท 

คณะครูและ
บุคลากร 

980 บาท  
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กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

รางวัลที่ 3 กระเป๋าของขวัญมูลค่า 
100 บาท 
รางวัลชมเชย 2 รางวัล กระเป๋า
ของขวัญมูลค่า 100 บาท 

6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม สิงหาคม 2564 โรงเรียน 
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

- คณะทำงานร่วมกันสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม จากการตรวจ
ผลงานของนักเรียนที ่ส่งงานให้
คะแนน และสำรวจความพึงพอใจ
จากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู
และบุคลากรต่อการจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียนในคร้ังนี้  

คณะครูและ
บุคลากร 

-  
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ผลการดำเนินงาน  

1. นักเรียนรู้จักสมุนไพรบอกสรรพคุณของสมุนไพรไทยได้ 

2. นักเรียนสามารถทำน้ำดื่มสมุนไพรต้านโควิดได้อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด 

3. นักเรียนสามารถประกอบอาหารต้านโควิดได้อย่างน้อยคนละ 1 ชนิด 

ผลสัมฤทธิ์  

เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถแปรรูปสมุนไพรเป็นน้ำดื่มสมุนไพรต้านโควิดได้อย่างน้อย 1 ชนิด 

2. นักเรียนร้อยละ 95 สามารถแปรรูปสมุนไพรในอาหารที่มีสมุนไพรเป็นส่วนประกอบเป็นต้านโควิดได้

อย่างน้อย 1 ชนิด 

เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนทุกคนรู้จักสมุนไพร ดื่มน้ำสมุนไพร รับประทานอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพร และ

พืชผัก และผลไม้ที่มีประโยชน์ได้เพ่ิมมากข้ึน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

 นักเรียนทุกคนมีความรู ้เรื ่องสมุนไพรไทย ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนมีความรู ้ ความสามารถ ในการ

ถ่ายทอดให้ความรู้เรื่องสมุนไพรให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างเป็นอย่างดี ตลอดจนเป็นผู้ให้ความรู้กับนักเรียนในการ

ทำน้ำสมุนไพร และการทำอาหารต้านโควิด ซึ่งส่งผลให้นักเรียนและผู้ปกครองเป็นผู้มีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัย

และห่างไกลจากเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กินพืชผัก สมุนไพรตา้น

โควิด  
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คัดสรร เมนูอาหาร 

เครื่องดื่ม สมุนไพร

ต้านโควิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดสรร เมนูอาหาร 

เครื่องดื่ม สมุนไพร

ต้านโควิด 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

คัดสรรเมนูอาหาร เครื่องดื่มสมุนไพรต้านโควิด 

 

 

เมนูอาหารตามความชอบ 
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น้ำกระชาย 
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 นักเรยีนเตรยีมสมุนไพร ทำน้ำสมุนไพร / อาหารต้านโควดิ 



39 
 

 

 

 
 

 

 ต้มยำปลา 

น้ำมะนาว 
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รายงานการดำเนินกิจกรรมด้านที่ 3 



41 
 

ด้านกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

(M : Movement for health) 
 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการ พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านที่ 3 ด้านกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

ชื่อกิจกรรม : KID’S HEALTH MOVEMENT CONTEST ขยับ โยก ย้าย ให้ร่างกายแข็งแรง 

หลักการและเหตุผล   

ในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ผู้คนทั่วโลกสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างไร้

ขีดจำกัดผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบไร้สาย สื่อ โซเชียลต่างๆ มีการพัฒนาให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ ทันสมัย 

สามารถเข้าถึงได้ง่ายในทุกช่วงวัย จึงทำให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ผู้คนให้

ความสำคัญต่อการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพที่ลดลง ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสุขภาพมากมาย เช่น อาการ

นิ้วล็อคจากการเล่นโทรศัพท์มือถือมากเกินไป ปัญหาด้านสายตาจากการจ้องอุปกรณ์สื่อสารทุกวัน เป็นเวลานาน 
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ภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจากการนั่งหรือนอนเล่นอุปกรณ์สื่อสารเป็นเวลานานๆ โดยไม่มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยน

ท่าทาง เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การดำเนินชีวิตร่วมกันใน

สังคมเริ่มมีเปลี่ยนแปลงเป็นแบบ New normal ภายใต้มาตรการ Social distancing ที่ทุกคนต้องมีการเว้น

ระยะห่าง หลีกเลี่ยงการสัมผัส และสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการติดเชื้อ แต่สถานการณ์การแพร่ระบาด

ยังคงมีความรุนแรงและต่อเนื่อง ทำให้สถานศึกษาไม่สามารถเปิดเรียนแบบปกติได้ โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย

ได้เล็งเห็นความสำคัญเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพของนักเรียน จึงได้ออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมี

สุขภาพที่ดี ตามแนวคิดของโครงการพัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบ นักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผ่าน

กิจกรรมด้านที่ 3 ด้านกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการ

ดูแลสุขภาพของตนเอง โดยการใช้สื่อและ Application ที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีสุขภาพดี ร่างกายแข็งแรงเหมาะสมตามช่วงวัย 

2. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายและใช้สื่อ เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  

3. เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและเห็นประโยชน์ของการมีสุขภาพที่ดี จากการเคลื่อนไหว

ร่างกาย  

ระยะเวลาการดำเนินงาน    

     ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2564 – 31 สิงหาคม 2564 

กลุ่มเป้าหมาย           

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย จำนวน 346 คน 

งบประมาณ       

งบประมาณในการดำเนินกิจกรรม  2,740 บาท 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  1. นักเรียนสามารถสร้างเสริมสุขภาพ ร่างกายของตนเองให้แข็งแรงได้ 



43 
 

 2. นักเรียนสามารถใช้สื่อ เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ประกอบการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่าง

สร้างสรรค ์ 

 3. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี และเห็นประโยชน์ของการเคลื่อนไหวร่างกาย 
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แผนการดำเนนิกิจกรรม 

กิจกรรมที่ 3  ด้านกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

กิจกรรม  “KID’S HEALTH MOVEMENT CONTEST” ขยับ โยก ย้าย ให้ร่างกายแข็งแรง  

ตาม MODEL  S E M T E  M : Movement for health หมายถึง    ด้านกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง 

 

กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียด และ
แต่งตั้งคณะทำงาน 

กรกฎาคม 2564 PLC ผ่านระบบ 
Google Meet 

- ประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อ
ช ี ้แจงว ัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
งบประมาณ และรายละเอ ียด
กิจกรรมด้านที ่ 3 ด้านกิจกรรม
ทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือย
นิ่ง ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบ
และดำเนินกิจกรรม 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  

2. ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 

กรกฎาคม 2564 PLC ผ่านระบบ 
Google Meet 

- คณะทำงานออกแบบกิจกรรม
การแข่งขันเคลื ่อนไหวร่างกาย
ประกอบเพลง ภายใต้ชื่อ กิจกรรม 
“KID’S HEALTH MOVEMENT 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  
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กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

CONTEST” ขยับ โยก ย้าย ให้
ร่างกายแข็งแรง โดยใช้ TikTok 
หร ื อ  Application อ ื ่ น ๆ  และ

ตัดสินผลคะแนนจาการกด     
ให้กับคลิปนั้น 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กรกฎาคม 2564 Facebook, Line - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่าน
ช ่องทางต ่างๆ เช ่น เว ็บไซต์ , 
facebook, Line เป็นต้น เพื่อเป็น
การเผยแพร่กิจกรรมให้แก่ผู้ที่สน
ในทราบ และสามารถศ ึกษา
รายละเอ ียดของการเข ้าร ่วม
กิจกรรมได้ 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  

4. ดำเนินกิจกรรมตามแผน กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2564 

Facebook : อนุบาล 
ด่านมะขามเตี้ย 

- ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ 
Clip video ใ น  Facebook 
“อนุบาล ด่านมะขามเตี ้ย” ใต้
โพสประชาส ัมพ ันธ ์  ก ิจกรรม 
“KID’S HEALTH MOVEMENT 
CONTEST” ขยับ โยก ย้าย ให้
ร่างกายแข็งแรง 

นักเรียนที่สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 

  

5. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนนิกิจกรรม สิงหาคม 2564 โรงเรียน 
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

- จัดซื ้อวัสดุที ่ใช ้ในการดำเนิน
กิจกรรม เพื่อเป็นของรางวัลให้กับ

คณะครูและ
บุคลากร 

2,740 บาท  
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กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ผู้ที่มีผลโหวดมากที่สุด จำนวน 5 
รางวัล ได้แก่ 
     รางว ัลที ่  1 ช ุดหูฟ ังไร ้สาย 
(Bluetooth) จำนวน 1 รางวัล 
     รางวัลที่ 2 ที่ชาร์ตแบตสำรอง 
จำนวน 1 รางวัล 
     รางวัลที่ 3 – 5 Selfie stick 
(ไม้เซลฟี่) จำนวน 3 รางวัล 

6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม สิงหาคม 2564 โรงเรียน 
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

- คณะทำงานร่วมกันสรุปผลการ
ดำ เน ินก ิจกรรม จากจำนวน
ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม การโหวดให้
คะแนน และสำรวจความพึงพอใจ
ของคณะคร ูและบ ุคลากรต่อ
สภาพแวดล ้อมในการดำเนิน
กิจกรรม 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  
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ผลการดำเนินงาน  

 การดำเนินงานกิจกรรมด้านที่ 3 ด้านกิจกรรมทางกาย หรือ ลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง ตามโครงการพัฒนา

นวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ได้มีการประชุมชี้แจงรายละเอียด จัดตั้งคณะทำงานออกแบบกิจกรรม และวางแผนการดำเนิน

กิจกรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนผ่านทาง Facebook : อนุบาล ด่านมะขามเตี้ย ทำให้นักเรียนเกิดความ

สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก นักเรียนมีความกระตือรือร้นในการเคลื่อนไหวร่างกายและใส่ใจดูแล

สุขภาพของตนเองมากขึ้น อีกทั้งเป็นการทำกิจกรรมที่นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ สนุกสนาน และใช้สื่อ 

เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 

ผลลัพธ์ 

 เชิงปริมาณ 

  นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรม KID’S HELTH MOMENT CONTEST ขยับ โยก ย้าย ให้

ร่ายกายแข็งแรง 

 เชิงคุณภาพ 

  นักเรียนมีสุขภาพที่ดี จากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้น 

สรุปผลการดำเนินงาน 

 จากการดำเนินกิจกรรม KID’S HEALTH MOVEMENT CONTEST ขยับ โยก ย้าย ให้ร่างกายแข็งแรง 

ตามแผนการดำเนินกิจกรรมนั้น พบว่า นักเรียนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 312 คน คิดเป็นร้อยละ 

90 ของนักเรียนทั้งหมด  การสำรวจความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการดำเนินกิจกรรม ประโยชน์ของการจัด

กิจกรรมในครั้งนี้ ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.56 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 44.44 การมีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรม ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 ความเหมาะสมของรูปแบบ/หัวข้อ ระดับมากที่ สุด คิดเป็นร้อยละ 

83.33 ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 16.67 ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ระดับมากที่สุด 33.33 ระดับมาก คิดเป็น

ร้อยละ 66.67 การประชาสัมพันธ์กิจกรรม ระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 ภาพรวมในการจัดกิจกรรม ระดับ

มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100 
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ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

ประชุมชี้แจงรายละเอียด และแต่งตั้งคณะทำงาน ผ่านระบบ Google meet 

คณะทำงานร่วมออกแบบกิจกรรม และวางแผนการดำเนินกิจกรรม ผ่านระบบ Google meet 
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ป้ายประชาสัมพนัธ์กิจกรรม “KID’S HEALTH MOVEMENT CONTEST” ขยับ โยก ย้าย ให้ร่างกาย

แข็งแรง 
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ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม “KID’S HEALTH MOVEMENT CONTEST” ขยับ โยก ย้าย ให้ร่างกายแข็งแรง 

ผ่านทาง Facebook : อนุบาล ด่านมะขามเตี้ย 

ผลงานนักเรียน 
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ผลงานนักเรียน 

ผลงานนักเรียน 
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ผลงานนักเรียน 

ตารางสรุปคะแนนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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ประกาศรายชื่อผู้โชคดีผ่านทาง Facebook : อนุบาล ด่านมะขามเตี้ย 
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รายงานการดำเนินกิจกรรมด้านที่ 4 

ด้านทันตสุขภาพ(T : Teeth healthy) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการ พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านที่  4  ด้านทันตสุขภาพ 

ชื่อกิจกรรม : ฟันสวยย้ิมใสในวัยเรียน 
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หลักการเหตุผล   

 ในปัจจุบันการปฏิรูปไปสู่การส่งเสริมสุขภาพเป็นกิจกรรมที่สำคัญและจำเป็นมากในโรงเรียนเพราะการที่

เด็กและเยาวชนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจนั้นเป็นสิทธิขั้นต้นของมนุษย์ ที่ผู้อื่นไม่สามารถหยิบ

ยื่นให้ได้ ซึ่งในยุคปัจจุบันเด็กมีการบริโภคขนมคบเคี้ยวกันอย่างแพร่หลาย ขนมแต่ละชนิดมีส่วนผสมของน้ำตาลใน

ปริมาณมาก โดยเฉพาะลูกกวาด ลูกอม ซึ่งมีสีสันสวยงาม ทำให้เด็กชอบซื้อมากินอยู่เสมอ หากนักเรียนกินลูกอม 

และขนมขบเคี้ยวแล้วไม่รักษาดูแลสุขภาพในช่องปาก ไม่มีการแปรงฟันที่ถูกวิธีอาจส่งผลทำให้สุขภาพในช่องปาก

เสีย ฟันผุ เป็นต้น ดังนั้นทางโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย  ซึ่งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้มาโดยตลอด จึงร่วมมือ

กับผู้ปกครอง  นักเรียน  ร่วมส่งเสริมสุขภาพ ดูแลสุขภาพตนเอง และได้จัดโครงการทันตสุขภาพในโรงเรียนเพ่ือ

ส่งเสริมให้นักเรียนรักษาสุขภาพปากและฟันของตนเองจงเกิดเป็นนิสัยด้วยเหตุนี้ 

วัตถุประสงค ์

 1.เพ่ือให้นักเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมในด้านทันตสุขภาพที่เป็นรูปธรรมและปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 2.เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก 

 3. .เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อ่ืนได้ 

ระยะเวลาการดำเนินงาน   1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม  2564 

กลุ่มเป้าหมาย           

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย จำนวน 346 คน 

งบประมาณ       

 งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม 3,500  บาท 

 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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 1.นักเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมในด้านทันตสุขภาพที่เป็นรูปธรรม และปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

2.นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก  

3.นักเรียนใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมฟลูออไรด์  

4.นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อ่ืนได้ 
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แผนการดำเนินงานกิจกรรมด้านที่ 4  ด้านทันตสุขภาพ  
กิจกรรม “ฟันสวยยิ้มใสในวัยเรียน”  

ตาม MODEL  S  E  M  T  E   T: Teeth healthy    หมายถึง   ด้านทันตสุขภาพ  

กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียด และ
แต่งตั้งคณะทำงาน 

กรกฎาคม 2564 PLC ผ่านระบบ 
Google Meet 

- ประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อ
ชี้แจงวัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
งบประมาณ และรายละเอียด
กิจกรรมด้านที่ 4 ด้านทันต
สุขภาพที่ดี และป้องกันเชื้อโควดิ 
- แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อออกแบบ
และดำเนนิกิจกรรม 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  

2. ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 

กรกฎาคม 2564 PLC ผ่านระบบ 
Google Meet 

- คณะทำงานออกแบบกิจกรรม
การประกวดฟันสวย โดยส่งคลปิ
วิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องและให้
เด็กนักเรียนส่งรูปภาพฟนัเข้า
ประกวดภายใต้ชื่อกิจกรรม“ฟัน
สวยยิ้มใสในวัยเรียน ” โดยส่ง
รูปภาพทาง Facebook : 
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย และ 
Line กลุ่มห้องเรียนของตนเอง 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  



61 
 

กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กรกฎาคม 2564 Facebook, Line - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่าน
ช ่องทางต ่างๆ เช ่น เว ็บไซต์ , 
facebook, Line เป็นต้น เพื่อเป็น
การ เผยแพร ่ ก ิ จกรรมให ้ แก่
นักเรียนทุกคนที่สนใน ทราบ และ
สามารถศึกษารายละเอียดของ
การเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  

4. ดำเนินกิจกรรมตามแผน กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2564 

Facebook : อนุบาล 
ด่านมะขามเตี้ย 

นักเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
เผยแพร่ Clip video ใน 
Facebook “อนุบาล ดา่นมะขาม
เตี้ย” ใต้โพสประชาสัมพนัธ์ “ฟนั
สวยยิ้มใสในวัยเรียน ” 

นักเรียนที่สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 

-  

5. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนนิกิจกรรม สิงหาคม 2564 โรงเรียน 
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

จ ัดซ ื ้อว ัสด ุท ี ่ ใช ้ในการดำเนิน
กิจกรรมและเพื่อเป็นของรางวัล
ให้กับผู้ที่ชนะการประกวด  
วัสดุที่ใช้ในการดำเนินกิจกรรม 
ได้แก่ แก้วน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน 
ถุงผ้า 
รางวัลได้แก่ แก้วน้ำเก็บความเย็น
จำนวน 3 รางวัล 

คณะครูและ
บุคลากร 

4,130 บาท  
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กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

กระดาษพิมพ์เกียรติบัตรสำหรับ
ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม 

6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม สิงหาคม 2564 โรงเรียน 
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

- คณะทำงานร่วมกันสรุปผลการ
ดำ เน ินก ิจกรรม จากจำนวน
ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม การโหวดให้
คะแนน และสำรวจความพึงพอใจ
ของคณะคร ูและบ ุคลากรต่อ
สภาพแวดในการดำเนินกิจกรรม 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  
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ผลการดำเนินงาน 

1. ร้อยละของนักเรียน ได้รับการส่งเสริมจากชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพฟันของนักเรียน 

2. ร้อยละของนักเรียน รู้วิธีการดูแลสุขภาพในช่องปาก 

3. ร้อยละของนักเรียน มีความรู้ที่ถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อ่ืนได้ 

ผลสัมฤทธิ์  

เชิงปริมาณ 

1. ร้อยละ 89 ของนักเรียน ได้รับการส่งเสริมจากชุมชนในการส่งเสริมสุขภาพฟันของนักเรีย 

2. ร้อยละ 89 ของนักเรียน รู้วิธีการดูแลสุขภาพในช่องปาก 

3. ร้อยละ 89 ของนักเรียน มีความรู้ที่ถูกต้องสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแนะนำ

ผู้อื่นได้ 

เชิงคุณภาพ   

1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ยสุขภาพปากและฟันดีขึ้น   

สรุปผลการดำเนินงาน 

นักเรียนมีกิจกรรมส่งเสริมในด้านทันตสุขภาพที่เป็นรูปธรรม และปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง และมีความรู้ 

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปาก มีการใช้ยาสีฟันที่มีส่วนผสมฟลู ออไรด์ มีความรู้ที่ถูกต้อง

สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันและแนะนำผู้อื่นได้ 
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ภาคผนวก 
                                            ภาพกิจกรรม ฟันสวยย้ิมใสในวัยเรียน 

                                  ประชาสัมพันธ์  ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทางเฟสบุ๊ค 
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                                          ภาพกิจกรรม ฟันสวยย้ิมใสในวัยเรียน 

                                                 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 

   



66 
 

   

 

 

                                        ภาพกิจกรรม ฟันสวยยิ้มใสในวัยเรียน 

                                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  1/1 เข้าร่วมกิจกรรม 
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รายงานการดำเนินกิจกรรมด้านที่ 5 
ด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

 (E : Environment management) 
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โครงการ พัฒนานวัตกรรมโรงเรียนต้นแบบนกัเรียนไทยสุขภาพดี ในสถานการณ์การ

แพร่ระบาดของ โรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

ด้านที่ 5 ด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  

ชื่อกิจกรรม : สิ่งแวดล้อมที่ดี ต้านCovid-19 

หลักการเหตุผล   

 ด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ( E = Environmental Education  ) 

 

Environmental Education  เป็นกระบวนการพัฒนานักเรียนให้เติบโตเป็นประชากรโลกที่มีความ

สำนึกและห่วงใยใน ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาอื่นที่เก่ียวข้อง ในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลกระทบ

มีความรู้ เจตคต ิ ทกัษะ ความตัง้ใจจรงิ และความมุง่มั่น

แนวทางการ

แก้ไขปัญหา

ปัญหา

กรอบแนวคิด

E = 

Environmental 

Education 
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ต่อสุขภาพ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำ Environmental Education เข้ามาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งจะ

ประกอบไปด้วย ดังนี้ มีความรู้ เจตคติ ทักษะ ความตั้งใจจริง และความมุ่งมั่นที่จะหาทางดำเนินการแก้ไขปัญหาที่

เผชิญอยู่ และป้องกันปัญหาใหม่ ทั้งด้วยตนเองและด้วยการร่วมมือกับผู้อื่น สิ่งแวดล้อมศึกษาจึงถือเป็นเครื่องมือ

สำคัญในการดำรงชีวิตทั่วไป เป็นองค์ความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพในทุกสาขา และเป็นความรู้เพื่อการอยู่

ร่วมกันในชุมชน สังคม ประเทศ และโลก 

ดังนั้นสิ่งแวดล้อมศึกษาจึงไม่ใช่การศึกษาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และก็ไม่ใช่การเรียนการสอนในชั้นเรียน 

หากแต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหาและสร้างการพัฒนาที่ยั่ งยืนทั้งในระดับ โรงเรียน ขยายสู่ในระดับ

ชุมชน เพื่อให้สิ่งแวดล้อมมีความน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอีกยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งทางกายและทางใจอีกด้วย 

แนวทางการจัดกิจกรรมการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

เมื่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ถูกยกระดับความสำคัญถึงจุดที่บรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ. 2560 

– 2579) โดย ยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้ระบุชัดเจนว่า “การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” ซึ่ง

นำไปสู่ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ว่าด้วย “การจัดการศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ย่อมจะเป็นผลให้สถานศึกษาทั่วประเทศต้องปรับตัวเพื่อรับกับยุทธศาสตร์ชาติและ

แผนการศึกษา 20 ปี ที่กล่าวถึงนี้ ในส่วนของสถานศึกษานั้น การจัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน 

รวมไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มักจะถูกกำหนดตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงอยู่แล้ว แต่ในแต่ละ

สถานศึกษาอาจจะมีการปรับหรือพลิกแพลงให้เหมาะกับนักเรียนและท้องถิ่นที่แตกต่างกันไป แต่หากจะทำให้

นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ดีต่อเรื่องสิ่งแวดล้อมจริงๆ สถานศึกษาจำเป็นจะต้องมีการสอดแทรก

เรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน ตลอดจนไปถึงกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเมื่อ

นักเรียนได้ผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้ว เขาจะได้แนวคิดรวบยอดเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างครบถ้วน ชัดเจน และ

เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกมากข้ึน 

   สำหรับกิจกรรมที่จะสอดแทรกในการเรียนการสอนทั้งในและนอกห้องเรียน หรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

มีหลากหลายให้เลือก ทั้งนี้ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมในแง่ของการสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเนื้อหาวิชาใน

กลุ่มเนื้อหาสาระต่างๆโดยยึดตามกรอบแนวคิด( E = Environmental Education  )  ซึ่งโรงเรียนอนุบาลด่าน

มะขามเตี้ยได้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้นักเรียนศึกษาการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
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2. นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกมากขึ้น 

3. นักเรียนตระหนักถึงผลกระทบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ 

ระยะเวลาการดำเนินงาน   วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ถึง 31 สิงหาคม 2564 

กลุ่มเป้าหมาย           

 นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย จำนวน 346 คน 

งบประมาณ    

งบประมาณท่ีใช้ในการดำเนินกิจกรรม 1,700 บาท     

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. นักเรียนให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม 

2. นักเรียนศึกษาจนเกิดความรู้นำไปสู่การปรับใช้ในการดำเนินชีวิต 

3. นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลไปยังการมีสุขภาพทางกายและทางใจที่ดีขึ้น 
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แผนการดำเนินกิจกรรม 

แผนการดำเนินงานกิจกรรมที่ 5. ด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบตอ่สุขภาพ 
กิจกรรม  “สิ่งแวดล้อมที่ด ีต้านCovid_19” 

ตาม MODEL  S E M T E E : Environment management     หมายถึง    ด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

1. ประชุมชี้แจงรายละเอียด และ
แต่งตั้งคณะทำงาน 

กรกฎาคม 2564 PLC ผ่านระบบ 
Google Meet 

- ประชุมคณะครูและบุคลากรเพื่อ
ช ี ้แจงว ัตถุประสงค์ ระยะเวลา 
งบประมาณ และรายละเอ ียด
กิจกรรม 5. ด้านการจัดการปัญหา
สิ ่งแวดล้อมที ่ส ่งผลกระทบต่อ
สุขภาพ และป้องกันเชื ้อโควิด - 
แต่งตั ้งคณะทำงานเพื ่อกำหนด
ร ู ป แ บ บ ท ี ่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์และดำเนินกิจกรรม 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  

2. ออกแบบกิจกรรม และวางแผนการ
ดำเนินกิจกรรม 

กรกฎาคม 2564 PLC ผ่านระบบ 
Google Meet 

- คณะทำงานออกแบบกิจกรรม
โภชนาการที ่ถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัยกิจกรรม “สิ่งแวดล้อมที่
ดี ต้านCovid_19”  

คณะครูและ
บุคลากร 

-  

3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม กรกฎาคม 2564 Facebook, Line - ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผ่าน
ช ่องทางต ่างๆ เช ่น เว ็บไซต์ , 

คณะครูและ
บุคลากร 

-  
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กิจกรรมดำเนินงาน 
ระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

สถานที่ดำเนินงาน รายละเอียดการดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

facebook, Line เป็นต้น เพื่อเป็น
การเผยแพร่กิจกรรมให้แก่ผู้ที่สน
ในทราบ และสามารถศ ึกษา
รายละ เอ ี ยดของการดำ เนิ น
กิจกรรมได้ 

4. ดำเนินกิจกรรมตามแผน กรกฎาคม - 
สิงหาคม 2564 

Facebook : อนุบาล 
ด่านมะขามเตี้ย 

- นักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม
เ ผ ย แ พ ร ่  Clip video ใ น 
Facebook “อนุบาล ด่านมะขาม
เต ี ้ ย” ใต ้ โพสประชาส ัมพ ันธ์  
กิจกรรม “สิ่งแวดล้อมที่ดี  
ต้าน Covid_19” 

นักเรียนที่สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรม 

  

5. จัดซื้อวัสดุที่ใช้ในการดำเนนิกิจกรรม สิงหาคม 2564 โรงเรียน 
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

-  คณะครูและ
บุคลากร 

-  

6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม สิงหาคม 2564 โรงเรียน 
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย 

- คณะทำงานร่วมกันสรุปผลการ
ดำเนินกิจกรรม จากการตรวจ
ผลงานของนักเรียนที ่ส่งงานให้
คะแนน และสำรวจความพึงพอใจ
จากนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู
และบุคลากรต่อการจัดกิจกรรม
ให้กับนักเรียนในคร้ังนี้  

คณะครูและ
บุคลากร 

-  
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ผลการดำเนินงาน 

 การจัดกิจกรรมนักเรียนร่วมกิจกรรมการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี ้ยผ่านการจัดกระบวนการศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิด ( E = Environmental 

Education  )นักเรียนให้ความสนใจทั้งในโรงเรียน ได้รับความร่วมมือจากผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี จนส่งผล

ให้กิจกรรมการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพผ่านการจัดกระบวนการศึกษาโดยใช้กรอบ

แนวคิด ( E = Environmental Education  )  นี้เหมาะกับการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอนที่จะเข้ามาช่วย

ในการปลูกฝัง สร้างส่งเสริมจิตสำนึกของผู้เรียนให้เป็นผู้ที่ เจตคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม 

ผลสัมฤทธิ์  

เชิงปริมาณ  

1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย จำนวน 346 คนเข้าร่วมกิจกรรม 

เชิงคุณภาพ  

1. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกมากขึ้น 

ตระหนักถึงผลกระทบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพเกิดเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมท่ีจะส่งผลไปยังการมีสุขภาพทางกายและทางใจที่ดีข้ึนตามลำดับ 

สรุปผลการดำเนินงาน 

เมื่อดำเนินกิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนักเรียน

โรงเรียนอนุบาลด่านมะขามเตี้ย โดย กิจกรรมประเภทส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนักเรียนใน

การอนุรักษ์พลังงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และ กิจกรรมประเภทให้ความรู้และปลูกสร้างจิตสำนึก

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนการดําเนินงานแล้ว คาดว่านักเรียนโรงเรียน

อนุบาลด่านมะขามเตี้ยจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางบวกมากขึ้นตระหนักถึงผลกระทบต่อปัญหาที่

เกิดข้ึนกับสิ่งแวดล้อมท่ีส่งผลต่อสุขภาพ  และเกิดเจตคติที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะส่งผลไปยังการมีสุขภาพ

ทางกายและทางใจที่ดีข้ึนตามลำดับ สามารถขยายผลการปฏิบัติสู่ครอบครัว ชุมชน และสังคมในโอกาสต่อไป 
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รูปภาพการรักษาสิ่งแวดล้อม 

รูปภาพการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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รูปภาพการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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รูปภาพการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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รูปภาพการรักษาสิ่งแวดล้อม 
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รูปการจัดค่ายสิ่งแวดล้อม ออนไลน์ 
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รูปการจัดค่ายสิ่งแวดล้อม ออนไลน์ 
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