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และวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ   
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้จัดพิมพ์เพียงเท่าน้ัน 
 
 



“สุขภาพอนามัยน้ีเป็นสิ่งส าคัญ  เพราะเป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตทัง้มวล  ดังค ากล่าวที่วา่  จิตใจที่แจ่มใสย่อมอยู่ในร่างกาย
ที่แข็งแรง  หากประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์  ไม่เจ็บไขไ้ด้ป่วย  เขากจ็ะมีสติปัญญาเลา่เรียน  ประกอบสัมมาอาชีพ
สร้างสรรคค์วามเจริญต่างๆ  ให้แกช่าติบ้านเมือง...”

พระราชด ารัสในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
วันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๓๑



ค าน า 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์มนตรี  ตู้จินดา 

  ประธานวุฒิอาสาธนาคารสมอง กลุ่มสุขภาพ 

สืบเน่ืองจากพระราชด ารัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานในที่ประชุมมหาสมาคม ณ ศาลาดุสิดาลัย พระต าหนักจิต รลดารโหฐาน เมื่อวันที่  
11 สิงหาคม 2543 เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมีประเด็นรับสั่งเกี่ยวกับเร่ืองธนาคารสมอง โดยทรงเห็นว่า “ประเทศเรามีผู้เกษียณอายุที่มีความรู้ความสามารถ  
จ านวนมาก บุคคลเหล่านี้เปรียบประดุจธนาคารสมอง อยู่กระจัดกระจายตามที่ต่าง ๆ ไม่มีโอกาสเข้ามาช่วยในการพัฒนาอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติเลย ท าอย่างไรเราจึงจะสามารถน า
บุคคลเหล่านี้มาช่วยงานส่วนรวมของประเทศชาติได้บ้าง” 

รัฐบาลได้ ด าเนินการเพื่อสนองพระราชด ารัส ดังกล่าว โดยให้ส านักงานคณะกรรมการพัฒนา การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยทะเบียนกลางธนาคารสมอง 
รวบรวมข้อมูล จัดท าบัญชีท าเนียบผู้ทรงคุณวุฒิ จ าแนกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ตามความสามารถ 

วุฒิอาสากลุ่มสุขภาพ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความ เช่ียวชาญด้านการแพทย์และ สาธารณสุข รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่สนใจให้ความ
ช่วยเหลือสังคมด้านสุขภาพอนามัย โดยในช่วงแรกของโครงก ารจะเน้นหนักเร่ืองการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารในสถานศึกษา จึงได้มีการจัดสัมมนาเพื่อระดมความคิด 
จาก วุฒิอาสากลุ่มสุขภาพ  สถาบันวิจัยโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงสาธารณสุข  กรุงเทพมหานคร  ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุข ภาพ 
(สสส.) และโรงเรียนตัวแทนจากภาคต่าง  ๆ เป็นครั้งแรก เม่ือ 8 สิงหาคม 2546 ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และได้จัดสัมมนาขึ้นอีกครั้งเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสทรงเจริญ พระชนมายุครบ 72 พรรษา ในวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2547 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็นองค์ประธานการสัมมนา 

จากการสัมมนา ที่ประชุมเห็นว่าในปัจจุบันสภาพโภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร ในโรงเรียนบางแห่งยังไม่ได้มาตรฐาน เห็นสมคว รที่จะจัดท าเกณฑ์มาตรฐานด้าน
โภชนาการและสุขาภิบาล อาหารขึ้น จึงได้ระดมผู้เช่ียวชาญด้านโภชนาการและสุขาภิบาล อาหาร  จากวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ   สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงศึกษาธิการ  และกรุงเทพมหานคร ร่วมจัดท าเกณฑ์มาตรฐานด้านโภชนาการและสุขาภิบาลอาหารขึ้น เกณฑ์ที่ได้จัดท าขึ้นในคร้ังนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศ
ที่ได้ร่วมจัดท าโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และวุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  โดยมีความประสงค์
จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการน าไปพิจารณาด าเนินการตามศักยภาพของแต่ละแห่ง ซึ่งจะท าให้นักเรียนได้รับอาหารที่มีคุณประโยชน์และถูกสุขลักษณะ
เพื่อเสริมสร้างเด็กไทยให้เต็มศักยภาพ ซึ่งโรงเรียนต่าง ๆ สามารถด าเนินการได้ทันที พร้อมทั้งท าการประเมินได้ด้วยตนเอง  

การจัดท าเกณฑ์คร้ังนี้อาจจะยังมีข้อบกพร่อง หากโรงเรียนใดเห็นควรแก้ไขประการใด ขอให้แจ้งให้คณะ ท างานฯ จัดท าทราบเพื่อน าไปพิจารณาด าเนินการแก้ไขเพื่อให้ได้
เกณฑ์ที่เหมาะสมส าหรับใช้ต่อไป 

วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพขอขอบพระคุณคณะท างานทุกท่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ใช้ความวิริยะอุตสาหะในการจัดท า  และส านักงานคณะกรรมการ
พฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างดียิ่งเพื่อให้การจัดท าส าเร็จลุล่วงด้วยดี 



การประเมินมาตรฐานงานอาหารและโภชนาการในสถานศึกษา 
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สรุปผลการประเมินงานอาหารและโภชนาการ 

มาตรฐานด้านต่างๆ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับผลการประเมิน 
ดีมาก ดีพอใช้ ต้องปรับปรุง 

1. นโยบายการส่งเสริมอาหารและโภชนาการ 10     

2. การบริหารงานอย่างเป็นระบบ 10     

3. การด าเนินงาน 65     

    3.1 คุณภาพอาหารจานหลัก (อาหารคาว) 20     

    3.2 คุณภาพอาหารว่าง 10     

    3.3 คุณภาพเครื่องดื่ม 10     

    3.4 การดูแลอาหารเพื่อความปลอดภัย 10     

    3.5 การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 10     

    3.6 ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ 5     

4. การส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 10     

5. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 5     

คะแนนรวม 100     
 
สรุปคะแนนรวมการประเมินงานอาหารและโภชนาการ 

ระดับขั้นดีมาก  80 – 100  คะแนน 
ระดับขั้นดีพอใช้  61 -   79   คะแนน 
ระดับต้องปรับปรุง < 60        คะแนน 
 
แบบประเมินมาตรฐานงานอาหารและโภชนาการฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อให้โรงเรียนได้ใช้ใน

การประเมินสภาวะทางอาหารและโภชนาการของตนเอง และน าไปเป็นแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไขให้ดีขึ้น เพื่อพัฒนาแนวทางการให้บริการอาหารและภาวะโภชนาการของนักเรียน 

วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ ร่วมกับ 
สถาบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ธันวาคม 2549 

1 

31 



 
1.  นโยบายการส่งเสริมงานอาหารและโภชนาการ 
 

1.1  มีนโยบายจัดอาหารมื้อหลักเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียน    
        ค าอธิบาย  มีนโยบายจัดอาหารมื้อหลักโดยมีหลักและวิธีปฏิบัติอันถือเป็นแนวการด าเนินการในการจัดอาหารเช้า  อาหารกลางวัน (มื้ออื่นๆ เช่น อาหารเย็น  

หลังเลิกเรียน หรือช่วงถือศีลอดในชุมชนมุสลิม) เพื่อส่งเสริมโภชนาการท่ีดีของนักเรียนโดยทางโรงเรียนจัดเองหรือจัดให้มีร้านจ าหน่ายโดยอยู่ใน 
การก ากับดูแลของโรงเรียน 

1.2  มีนโยบายจัดอาหารระหว่างมื้อเพื่อส่งเสริมภาวะโภชนาการของนักเรียน  
        ค าอธิบาย  อาหารระหว่างมื้อ หมายถึง อาหารที่จัดให้เป็นมื้อเสริมระหว่างอาหารมื้อหลัก  โดยเน้นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ เช่น นมสด นมถั่วเหลือง  

อาหารว่างท้องถิ่น ผลไม้สด    
1.3  มีนโยบายในการควบคุมคุณภาพและชนิดของอาหารท่ีจ าหน่ายในโรงเรียนและส่งเสริมการขายอาหารท่ีมีคุณภาพภายนอกโรงเรียน 

          ค าอธิบาย  มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อน าไปใช้ในการควบคุมทั้งชนิดและคุณภาพของอาหารที่จ าหน่ายในโรงเรียนและประสานความร่วมมือ 
กับผู้ขายอาหารภายนอกโรงเรียน อันถือเป็นแนวการด าเนินการในการก ากับ ดูแลการจ าหน่ายอาหารทั้งในและนอกโรงเรียน 

 1.4  มีนโยบายเกี่ยวกับการตรวจความปลอดภัยในอาหาร   
            ค าอธิบาย  มีการก าหนดให้การตรวจสอบส่ิงปนเปื้อนต่าง ๆ  เป็นมาตรการขั้นพื้นฐานโดยการสุ่มตรวจวิเคราะห์แบบง่าย  และหรือการตรวจในห้องปฏิบัติการ   
    ส่ิงปนเปื้อนในอาหารอาจเกิดจากการปนเปื้อนด้วยเชื้อโรคหรือพิษจากเชื้อโรคเป็นการปนเปื้อนทางชีวภาพ  การปนเปื้อนทางเคมีต่าง ๆ  รวมถึง 
    สารฆ่าแมลง  สารท าความสะอาด  โลหะหนัก  สารปรุงอาหาร และการปนเปื้อนทางกายภาพ  เช่น  เศษแก้ว  โลหะ เศษไม้ ส่ิงของ 
 1.5  มีนโยบายให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในงานอาหารและโภชนาการ 
          ค าอธิบาย   มีนโยบายให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในระดับใดระดับหน่ึง  เช่น  การก าหนดรายการอาหาร  การช่วยจัดบริหาร 

1.6  มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้และศักยภาพของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ 
ค าอธิบาย   มีการสนับสนุนให้บุคลากรผู้รับผิดชอบ  หรือก ากับดูแลเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ  ให้ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะที ่

     จ าเป็นอย่างเหมาะสมและสม่ าเสมอ 
1.7 มีนโยบายในการก ากับดูแลการรับตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ ์
        ค าอธิบาย  มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการรับหรือร่วมมือในการแจกจ่ายตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารท่ีมีวัตถุประสงค ์

 เพื่อส่งเสริมการขาย 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 1. นโยบายการส่งเสริม  1.1 มีนโยบายจัดอาหารมื้อหลักเพื่อส่งเสริมภาวะ   -  มีนโยบายการจัดอาหารเช้า-กลางวัน [2]   

     อาหารและโภชนาการ         โภชนาการของนักเรียน   -  มีนโยบายการจัดอาหารกลางวัน [1]   

      -  ไม่มีนโยบายการจัดอาหาร [0]   

   1.2  มีนโยบายจัดอาหารระหว่างมื้อเพื่อส่งเสริมภาวะ   -  มีนโยบายการจัดอาหารระหวา่งมื้อ [1]   

          โภชนาการของนักเรียน เช่น นมสด นมถั่วเหลือง ผลไม ้   -  ไม่มีนโยบายการจัดอาหารระหว่างมื้อ [0]   

          อาหารว่างท้องถิ่น       

   1.3 มีนโยบายในการควบคุมคุณภาพและชนิดของอาหารท่ี   -  มีนโยบาย  [1]   

         จ าหน่ายในโรงเรียนและส่งเสริมการขายอาหารท่ีม ี   -  ไม่มีนโยบาย [0]   

         คุณภาพภายนอกโรงเรียน       

   1.4 มีนโยบายเกี่ยวกับการตรวจความปลอดภัยในอาหาร   -  มีนโยบาย  [1]   

      -  ไม่มีนโยบาย [0]   

   1.5 มีนโยบายให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในงานอาหาร   -  มีนโยบายสง่เสริมการมีส่วนร่วม [1]   

          และโภชนาการ   -  ไม่มีนโยบาย [0]   

   1.6 มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมความรู้และศักยภาพ   -  มีนโยบาย [1]   

         ของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องกับอาหารและโภชนาการ   -  ไม่มีนโยบาย [0]   

   1.7  มีนโยบายในการก ากับดูแลการรับตัวอย่างผลิตภัณฑ ์   -  มีนโยบายไม่รับและไม่ร่วมมือในการแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ ์ [1]   

          อาหารเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ ์      ทุกชนิด     

      -  ไม่มีนโยบายในการก ากับดูแล [0]   
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1.8 มีนโยบายในการก ากับดูแลการรับการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร 
        ค าอธิบาย  มีการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาการรับการสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น ทุนการศึกษา อุปกรณ์หรือ 

เครื่องมือเครื่องใช้ที่มีเครื่องหมายการค้าปรากฏอยู่ 
1.9 มีประกาศประชาสัมพันธ์นโยบายด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการให้แก่ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 

ค าอธิบาย  มีการแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเป็นข้อความประชาสัมพันธ์หรือการติดแผ่นประกาศให้ครู นักเรียน ผู้ประกอบการ ผู้ปกครองและชุมชนได้ทราบ 
 เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมโภชนาการและการสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียน 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

   1.8  มีนโยบายในการก ากับดูแลการรับการสนับสนุนใน   -  มีนโยบายไม่รับการสนับสนุนในรูปแบบใดๆ [1]   

          รูปแบบต่างๆ  เพื่อการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร   -  ไม่มีนโยบายในการก ากับดูแล [0]   

   1.9 มีการประชาสัมพันธ์นโยบายด้านอาหารและ   - มีประกาศแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบตัวนโยบายต่าง  ๆ [1]   

          โภชนาการให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ คร/ูอาจารย ์ นร./   - ไม่มีประกาศหรือประชาสัมพันธ ์ [0]   

          นศ.  ผู้ประกอบการ ผู้ปกครองและชุมชนได้รบัทราบ       

     

 สรุปคะแนนรวมของนโยบายการส่งเสริมอาหารและโภชนาการ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  คะแนนที่ได…้…………   
                                                                                              
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านระดับดีมาก  (9 - 10  คะแนน) ผ่านระดับดีพอใช ้ (6 - 8 คะแนน) ควรปรับปรุง (0 - 5 คะแนน) 
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2.  การบริหารงานอยา่งเป็นระบบ 
 

2.1  มีการบริหารโดยตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการอาหารและโภชนาการ ประกอบด้วย  5 องค์ประกอบ  
      ค าอธิบาย   คณะกรรมการหรือคณะท างานท่ีคัดเลือกและแต่งตั้งมานั้นควรเป็นบุคคลต่างๆ ดังนี ้

1.  เป็นบุคลากรของสถาบันการศกึษานั้นๆ เช่น ผู้บริหารโรงเรียนคร ู
2.  เปน็ผู้รับบริการ เช่น ครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 
3.  เป็นผู้ให้บริการ เช่น ผู้จ าหน่ายอาหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านอาหาร 
4.  ผู้ปกครอง หรือ ผู้แทนชุมชน เช่น บิดา มารดา ญาตินักเรียน ผู้น าชุมชน บุคคลในชุมชน  
5.  ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น  

 ควรจัดจ านวนคนในแต่ละองคป์ระกอบต่าง  ๆ  ของคณะท างานให้เท่ากันเพื่อความสมดุล 
2.2  มีการประชุมคณะกรรมการหรือคณะท างานอย่างน้อยเทอมละ  2  ครั้ง   
      ค าอธิบาย   มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างาน เพื่อปรึกษาหารือถึงเรื่องต่างๆ อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และควรมีบันทึกรายงานการประชุม 
2.3  มีการจัดท าแผนงานและมาตรการส่งเสริมด้านโภชนาการและด าเนินการตามนั้น 
      ค าอธิบาย   มีการจัดท าแผนหรือก าหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านโภชนาการ และจัดให้มีการด าเนินงานตามแผนงานน้ัน 
2.4  มีการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อการส่งเสริมและสนับสนุนงานโภชนาการประจ าปี 
        ค าอธิบาย  จัดให้มีการติดตามการด าเนินงานด้านโภชนาการ มีการประเมินผล และสรุปพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่พบและน าไป 

   ปรับปรุงแก้ไข 
2.5  ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานและจัดระบบเพื่อการส่งเสริมงานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ 
      ค าอธิบาย  ผู้บริหาร  มีความสามารถ  มีความตั้งใจที่จะให้เกิดกิจกรรมส่งเสริมงานสุขาภิบาลอาหาร  และโภชนาการในด้านต่าง ๆ  เช่น  สามารถจัดให้มี 

 คณะกรรมการท่ีเข้มแข็งรับผิดชอบในการวางแผนด าเนินกิจกรรม สามารถประสานงานและส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จ าเป็นต่อการสุขาภิบาล 
อาหารและโภชนาในสถานศึกษาสามารถน าชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วม 

2.6  ผู้บริหารสามารถจัดสรร / จัดหางบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ  เพื่อใช้ในการบริหารงานโภชนาการ 
      ค าอธิบาย  ผู้บริหาร  มีความสามารถในการจัดสรร / จัดหางบประมาณเพื่อใช้ในการบริหารงานโภชนาการตามแผนงานประจ าปีได้อย่างเหมาะสม   

 และเพียงพอ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 2. การบริหารงาน  2.1 มีการบริหารโดยตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการ   -  มีครบ 5 องค์ประกอบ [3]   

     อย่างเป็นระบบ        อาหารและโภชนาการในสถานศึกษา  5  องค์ประกอบ   -  มีครบ 4 องค์ประกอบ [2]   

         1) บุคลากรของสถาบัน (ผู้บริหาร / คร)ู   -  มีครบ 3 องค์ประกอบ [1]   

         2) ผู้รับบริการ (ครู / นักเรียน)    -  มีน้อยกว่า 3 องค์ประกอบหรือไม่มีคณะกรรมการ [0]   

         3) ผู้ให้บริการ (ผู้ปฏิบัติงาน / ผู้จ าหน่ายอาหาร)      

        4)  ผู้ปกครอง / ผู้แทนชุมชน      

        5) ผู้แทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่น      

        (โดยแต่ละองค์ประกอบควรมีจ านวนสัดส่วนเท่ากัน)       

   2.2 คณะกรรมการหรือคณะท างานมีการประชุมอย่างน้อย   -  มีการประชุมอย่างน้อยเทอมละ 2 ครั้ง [2]   

          เทอมละ 2 ครั้ง   -  มีการประชุมน้อยกว่าเทอมละ 2 ครั้ง [1]   

      -  ไม่มีการประชุม [0]   

   2.3 คณะกรรมการหรือคณะท างานมีการจัดท าแผนงานและ   -  มีแผนงาน / มาตรการและได้ด าเนินงานตามนั้น [1]   

         มาตรการส่งเสริมด้านโภชนาการและด าเนินการตามนั้น   -  ไม่มีแผนงาน / มาตรการ [0]   

   2.4 คณะกรรมการหรือคณะท างานมีการติดตามประเมินผล   -  มีการประเมินและน าผลมาใช้พัฒนาการด าเนินงาน [1]   

          การด าเนินงานด้านโภชนาการอย่างสม่ าเสมอ   -  ไม่มีการประเมินผลการด าเนินงาน [0]   

   2.5 ผู้บริหารมีความสามารถในการประสานและจัดระบบ   -  สามารถประสานและจัดระบบงาน [1]   

         งานอาหารและโภชนาการในโรงเรียน   -  ไม่สามารถประสานและจัดระบบงานได ้ [0]   

   2.6 ผู้บริหารสามารถจัดสรร / จัดหางบประมาณจากแหล่ง   -  สามารถบริหารจัดการได้โดยไม่มีปัญหา [2]   

          ต่างๆ เพื่อใช้ในการบริหารงานโภชนาการตามแผนงาน   -  สามารถบริหารจัดการได้ในระดับหน่ึง [1]   

         ประจ าป ี   -  ไม่สามารถบริหารจัดการได ้ [0]   

 สรุปคะแนนรวมของการบริหารงานอย่างเป็นระบบ (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)   คะแนนที่ได…้…………   
                                                                                              
 

    ผ่านระดับดีมาก  (9 - 10  คะแนน) ผ่านระดับดีพอใช ้ (6 - 8 คะแนน) ควรปรับปรุง (0 - 5 คะแนน) 7 



 
3.  การด าเนินงานด้านโภชนาการ 
  

ตัวชี้วัด 

ค าอธิบาย 
ก. การบริการแบบรายการอาหารส ารับเดียว 

   ซึ่งโรงเรียนจัดบริการเอง หรือให้ผู้อื่นรับเหมาเข้ามาจัด 
ข.  การบริการแบบหลายรายการอาหาร 

   ซึ่งอาจเป็นการมีหลายร้านค้าหรือร้านเดียวแต่มีหลาย
รายการอาหารให้เลือก 

3.1  คุณภาพอาหารจานหลัก  

       (อาหารคาว)   
3.1.1 มีการก าหนดรายการอาหาร    
          ล่วงหน้า 

   มีการก าหนดรายการอาหารในแต่ละวันเป็นแผนงานไว้ล่วงหน้าอย่างนอ้ย 
1 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น 

   มีร้านจ าหน่ายอาหารที่จ าหน่ายอาหารต่างชนิดกันมากกว่า 
1 ร้าน เช่น มีร้านขายก๋วยเตี๋ยวบ้าง ร้านขายข้าวราดแกงบ้าง 
ถ้ามีร้านเดียวควรมีการวางแผนรายการอาหารหมุนเวียน
ล่วงหน้า 

3.1.2  มีการก าหนดต ารับอาหาร 
 

   มีต ารับอาหารท่ีมีสัดส่วนทีแ่น่นอนเพื่อประโยชน์ในการจัดเตรียมส่วนประกอบ
อาหารให้มีมาตรฐานเดียวกันทุกครั้งที่ไม่ว่าใครจะเป็นผู้จัดเตรียม และมีการ
ค านวณคุณค่าอาหารให้แน่ใจว่า เพียงพอกับความต้องการของแต่ละคน  

   มีปริมาณและคุณภาพอาหารคงที่ตามธงโภชนาการทุกร้าน 
โดยดูจากปริมาณอาหารท่ีตักจ าหน่ายว่าได้สัดส่วนตาม 
ธงโภชนาการหรือไม่ เช่น ข้าวไม่น้อยกว่า 2 ทัพพี  เนื้อสัตว ์
ไม่น้อยกว่า 2 ช้อนโต๊ะ ผักไม่น้อยกว่า 1 ทัพพี 

3.1.3  มีอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวันในแต่ละ 
           สัปดาห์ 
 

   การจัดท าอาหารให้นักเรียนต้องมีส่วนประกอบหลากหลายครบ 5 หมู่ เช่น 
ส ารับข้าวสวย แกงส้มผักรวม ไข่เจียว และกล้วยน้ าว้า อาหารท่ีมีเพียง 3 หมู่  
ซึ่งมักพบโดยทั่วไป เช่น ข้าวผัดไข่ท่ีไม่ใส่ผัก จะขาดหมู่ผักและผลไม้  ข้าวสวย
แกงส้มปลา จะขาดหมู่ไขมันและผลไม้ ดังนั้นอย่างน้อย หากไม่สามารถจัดครบ 
5 หมู่ก็ควรมีไม่น้อยกว่า 4 หมู่  โดยอาจยอมรับให้มีผักหรือผลไม้อย่างใด 
อย่างหน่ึงร่วมกับ ข้าว เนื้อสัตว์ และไขมัน  อาหารท่ีมีน้อยกว่า 5 หมู่ พบว่า  
มีคุณค่าสารอาหารต่ ากว่าอาหารท่ีมีอย่างน้อย 4 หมู่ขึ้นไป  

    ให้ดูโดยภาพรวมซึ่งในแต่ละร้าน มีอาหารท่ีพร้อมจะให้
นักเรียนเลือกซื้อให้จนครบ 5 หมู่บริการอยู่เป็นประจ าทุกวัน
หรือไม่  
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3.  องค์ประกอบด้านการด าเนินงานด้าน "โภชนาการ" 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน ได ้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน ได ้

3.1 คุณภาพอาหารจานหลัก ก. การบริการแบบรายการส ารับเดียว     ข. การบริการแบบหลายรายการอาหาร     

     (อาหารคาว)           

 3.1.1 มีการก าหนดรายการอาหาร   -  มีการก าหนดรายการอาหารล่วงหน้าอย่างน้อย [1]     -  มีการก าหนดล่วงหน้า 1 สัปดาห์ เมื่อมีเพียงร้านเดียว หรือ [1]   

    ล่วงหน้าเป็นเมนูหมุนเวียนเพื่อให ้      1 สัปดาห ์          มีร้านอาหารที่ขายอาหารต่างชนิดกนัอย่างน้อย 2 ร้านขึ้นไป     

    อาหารท่ีบริการมีความ   -  ไม่มีการก าหนดรายการอาหารล่วงหน้า [0]     -  ไม่มีการก าหนดล่วงหน้าเมื่อมีเพียงร้านเดียว หรือ [0]   

     หลากหลาย           แม้มีหลายร้านแต่ก็ท าอาหารประเภทเดียวกันหมด     

 3.1.2  มีการก าหนดต ารับอาหาร   -  มีการก าหนดต ารับอาหารและมีการค านวณคุณค่า [2]     -  มีการบริการอาหารที่มีปริมาณและคุณภาพอาหารตามสัดส่วน [2]   

    เพื่อให้การเตรียมปริมาณวัตถุดิบ      อาหารของต ารับนั้นๆ เอง          ที่ธงโภชนาการก าหนดครบทุกร้าน    

    อาหารมีความคงที่เป็น   -  มีการก าหนดต ารับอาหารไว้เป็นมาตรฐาน [1]     -  มีปริมาณและคุณภาพอาหารตามสัดส่วนที่ธงโภชนาการ [1]   

    มาตรฐานเดียวกันทุกครั้งที่เตรียม      การเตรียมอาหารแต่ไม่ค านวณคุณค่าอาหาร         ก าหนดอย่างคงที่อย่างสม่ าเสมอบางร้าน    

    อาหารรายการน้ันๆ   -  ไม่มีการก าหนดต ารับอาหาร หรือมีแต่ไม่ได้ใช ้ [0]     -  ไม่มีร้านหรือรายการอาหารใดที่บริการอาหารได้ปริมาณและ [0]   

             คุณภาพอาหารตามสัดส่วนที่ก าหนด    

 3.1.3  มีอาหารครบ 5 หมู่ ทุกวัน         เมื่อดูร้านอาหารในโรงอาหารโดยรวมในแต่ละวัน พบว่า     

    ในแต่ละสัปดาห ์   -  มีอาหารอย่างน้อย 4 หมู่ทุกวันในแต่ละสัปดาห ์ [1]     -  มีอาหารบริการครบ 5 หมู่ [1]   

    -  มีอาหารน้อยกว่า 4 หมู่ในบางวัน [0]     -  มีอาหารบริการไม่ครบ 5 หมู่ [0]   
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ตัวชี้วัด 
ค าอธิบาย 

ก. การบริการแบบรายการอาหารส ารับเดียว ข.  การบริการแบบหลายรายการอาหาร 
3.1.4  มีการใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ดในการ 
        ประกอบอาหารอย่างน้อย 2 ฟอง 
        ต่อคนต่อสัปดาห์โดยปรุงจนสุก 

   ในการค านวณปริมาณโดยเฉล่ีย ให้พิจารณาจาก ปริมาณไข่ไก่ หรือไข่เป็ด ท่ี
ใช้ประกอบอาหารว่ามีปริมาณกี่ฟองต่อคนในสัปดาห์นั้น เช่น ใช้ไข่ท าอาหาร 2 
รายการ ในสัปดาห์ท่ีผ่านมาโดยใช้ไข่ 20 ฟองและ 30 ฟอง อีกหนึ่งครั้ง รวมเป็น 
50 ฟอง ส าหรับนักเรียน 100 คน เฉล่ียแล้วคือใช้ไขเ่พียงครึ่งฟองต่อคนต่อ
สัปดาห์ ซึ่งยังไม่เพียงพอ 

   ร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารจะต้องมีอาหารประเภทไข่ เช่น  
ไข่พะโล้  ไข่เจียว  ไข่ดาว ฯลฯ  จ าหน่ายหมุนเวียนกันไป และ
เพียงพอท่ีจะให้นักเรียนมีโอกาสเลือกซื้อได้บ่อยเท่าที่ควร 

3.1.5  มีรายการอาหารที่ใส่ตับหรือ 
          เลือดสุกทุกสัปดาห์ 

   รายการอาหารในแต่ละสัปดาห์ ควรมีอาหารท่ีประกอบด้วยตับหรือเลือดสุก
ประมาณ 1 ช้อนโต๊ะต่อคน ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง เช่น ผัดถั่วงอกใส่เลือดหมูหรือ
เลือดไก ่ก๋วยจั๊บใส่ตับและเลือด ขนมจีนน้ าเงี้ยว เพื่อเป็นการเสริมคุณค่า
สารอาหารพวกแร่ธาตุเหล็กและตับยังเป็นแหล่งส าคัญของวิตามินเอ 

   ควรมีร้านค้าที่มีอาหารท่ีใช้ตับหรือเลือดสุกเป็น
ส่วนประกอบอาหาร อาจเป็นร้านที่ขายอาหารน้ันๆ เป็น
ประจ า เช่น กระเพาะปลาใส่เลือด หรือข้าวมันไก่ที่มีตับ 
และเลือดด้วย 

3.1.6  มีรายการอาหารที่ใช้ปลาสุกในการ    
          ประกอบอาหารทุกสัปดาห์ 
 

   รายการอาหารแต่ละสัปดาห์ควรมีการประกอบอาหารที่ใช้ปลาเป็น
ส่วนประกอบ เช่น แกงส้มปลาช่อน  น้ าพริกปลาทู อ่อมปลาดุก ไม่น้อยกว่า  
1 – 2 ครั้ง  เพราะปลาเป็นแหล่งโปรตีนที่ย่อยง่ายและไขมันต่ า 

   ควรมีร้านค้าที่ใช้ปลาเป็นส่วนประกอบอาหารทุกวัน เช่น 
แกงใส่ปลา ผัดใส่ปลา หรือปลาทอด 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน ได้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน ได ้

3.1.4 มีการใช้ไข่ไก่หรือไข่เป็ด -  มีการใช้ไข่โดยเฉล่ียไม่น้อยกว่า 2 ฟองต่อนักเรียน 1 คน [2]   -  เมื่อมีหลายร้านมีอย่างน้อย 1 ร้านที่ขายอาหารท่ีใช้ไข่ทุกวัน [2]   

    ในการประกอบอาหาร      ต่อสัปดาห ์          เมื่อมีร้านเดียวแต่มีอาหารหลายอย่างให้เลือกได้ต้องมีรายการ     

    อย่างน้อย 2 ฟองต่อคน            อาหารท่ีใช้ไข่อย่างน้อย 1 รายการทุกวัน หรือ มีร้านเดียว     

    ต่อสัปดาหโ์ดยปรุงจนสุกด ี            ท าอาหารวันละอย่างอาหารท่ีใช้ไข่ไม่น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห ์     

    -  มีการใช้ไข่โดยเฉล่ียไมน่้อยกว่า 1 ฟองต่อนักเรียน 1 คน [1]     -  โรงอาหารนี้ดูโดยรวมมีการขายอาหารท่ีใช้ไข ่ไม่น้อยกว่า 3 วัน [1]   

       ต่อสัปดาห ์           ต่อสัปดาห ์       

    -  มีการใช้ไข่น้อยกว่า 1 ฟองต่อนักเรียน 1 คน ต่อสัปดาห ์ [0]     -  โรงอาหารนี้ดูโดยรวมมีการขายอาหารที่ใช้ไข ่น้อยกว่า 3 วัน [0]   

       หรือไม่มีการใช้ไข่เลย (ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา)           ต่อสัปดาห ์     

 3.1.5   มีรายการอาหารที่ใส่ตับ   -  มีอย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (โดยเฉล่ีย) [2]     -  เมื่อมีหลายร้านมีอย่างน้อย 1 ร้านขายอาหารที่ใส่ตับหรือ [2]   

     หรือเลือดสุกทุกสัปดาห ์            เลือดสุกเป็นประจ าทุกวัน หรือเมื่อมีร้านเดียวแต่มีอาหาร     

             หลายอย่างใหเ้ลือกได้ต้องมีรายการอาหารที่ใช้ตับหรือ    

             เลือดอย่างน้อย 1 อย่างทุกวัน    

    -  มี 1 ครั้งต่อ 2 สัปดาห์ (โดยเฉล่ีย) [1]     -  โรงอาหารนี้โดยรวมมีการขายอาหารท่ีใส่ตับหรือเลือดสุก [1]   

             โดยเฉล่ียอย่างน้อย 1 - 2 วันต่อสัปดาห ์     

    -  ไม่มีเลย (ใน 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา) [0]     -  ไม่มีการขายอาหารท่ีใส่ตับหรือเลือดเลยในสัปดาหท์ี่ผ่านมา [0]   

 3.1.6 มีรายการอาหารที่ใช ้   -  มีมากกว่า 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (โดยเฉล่ีย) [2]     -  เมื่อมีหลายร้านมีอย่างน้อย 1 ร้านขายอาหารที่ใช้ปลาเป็น [2]   

    ปลาสุกในการประกอบอาหาร           ประจ าทุกวัน หรือเมื่อมีร้านเดียวแต่มีอาหารหลายอย่างให ้    

    ทุกสัปดาห ์           เลือกได้ต้องมรีายการอาหารที่ใช้ปลาอย่างน้อย 1 อย่างทุกวัน    

    -  มี 1 ครั้งต่อสัปดาห์ (โดยเฉล่ีย) [1]     -  โรงอาหารนี้โดยรวมมีการขายอาหารท่ีใช้ปลาโดยเฉล่ีย 1 - 2 วัน [1]   

           ต่อสัปดาห ์    

    -  ไม่มีเลย (ในสัปดาห์ท่ีผ่านมา) [0]     -  ไม่มีการขายอาหารท่ีใช้ปลาเลยในสัปดาห์ท่ีผ่านมา [0]   
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ตัวชี้วัด 
ค าอธิบาย 

ก. โรงเรียนจัดบริการเอง ข.  ให้ผู้อื่นเข้ามาจ าหน่าย 

3.1.7  มีผักในอาหารจานหลักทุกวัน    อาหารจานหลักควรมีผักเป็นส่วนประกอบทุกวันและมีปริมาณมากพอควร
ประมาณ 1 ทัพพี เช่น ผัดคะน้าปลากระป๋อง แกงจืดผักต าลึง  การใส่ผักแต่งกลิ่น
หรือโรยหน้า เช่น ผักชี เพียงเล็กน้อยไม่อาจนับว่าได้บริโภคอาหารหมู่ผัก 

   รายการอาหารไม่น้อยกว่าครึ่งหน่ึงที่จัดบริการในโรงอาหารนี้ ซึ่งอาจ
เป็นรายการอาหารจากร้านค้าต่างๆ หลายร้าน หรือเป็นร้านเดียวที่มี
รายการอาหารให้เลือกหลายอย่าง ควรมีผักเป็นส่วนประกอบหลัก (ไม่
นับผักตกแต่งโรยหน้า เช่น ต้นหอม ผักช)ี เช่น ผัดผัก แกงใส่ผัก หรือ 
ผักจิ้มน้ าพริก 

3.1.8  มีผักหลากหลายต่างชนิดทุกวัน 
          ในแต่ละสัปดาห์ 

   การประกอบอาหารประเภทผักควรให้มีความหลากหลาย เพื่อให้ผู้บริโภค 
มีการได้รับแร่ธาตุ วิตามินต่างๆ ชนิดกัน และลดโอกาสในการสะสมสารพิษ 
ชนิดเดียวกันที่อาจตกค้างอยู่ในผักชนิดนั้น ๆ 

   ร้านค้าต้องมีการปรุงอาหารที่มีส่วนประกอบของผัก 
ต่างชนิดกันทุกวันในแต่ละสัปดาห์เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ าซาก 

3.1.9  มีการจัดผลไม้สดทุกสัปดาห์    จัดให้มีผลไม้แทนขนมหวาน เช่น ฝรั่ง สับปะรด    มีร้านจ าหน่ายผลไม้สดอย่างน้อย 1 ร้าน 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน ได้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน ได ้

3.1.7 มีผักในอาหารจานหลัก  -  มีผักเป็นส่วนประกอบหลักทุกวัน [2]   -  มีร้านอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของร้านทั้งหมดที่ขายอาหารมีการใช้ผัก [2]   

     ไม่น้อยกว่า 1 ทัพพีทุกวัน           ประกอบอาหารทุกวัน ในกรณีมีร้านเดียวต้องมีรายการอาหาร     

             ที่ใช้ผักเป็นส่วนประกอบหลักอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของรายการ     

             อาหารทุกวัน     

    -  มี 4 ครั้งต่อสัปดาห ์ [1]     -  โรงอาหารนี้ดูโดยรวมมีการขายอาหารท่ีมีผักทุกวัน แต่มีรายการ [1]   

            ที่ใช้ผักเป็นส่วนประกอบหลักน้อยรายการมาก     

    -  มีน้อยกว่า 4 ครั้งต่อสัปดาห ์ [0]     -  โรงอาหารนี้ดูโดยรวมมีการขายอาหารท่ีมีผักน้อยกว่า 4 วัน [0]   

             ต่อสัปดาห ์     

 3.1.8  มีผักหลากหลาย        โรงอาหารนี้ดูโดยรวม (จากหลายร้านหรือร้านเดียวกันแต่มีอาหาร     

     ต่างชนิดทุกวันในแต่ละ            หลายอย่าง) ต้องมีการใช้ผักหลากหลายชนิดในแต่ละวัน     

     สัปดาห ์   -  มีผักอย่างน้อย 5 ชนิดต่อสัปดาห ์ [2]    -  มีผักไม่น้อยกว่า 4 ชนิด [2]   

    -  มีผัก 3 - 4 ชนิดต่อสัปดาห ์ [1]    -  มีผัก 2 - 3 ชนิด [1]   

    -  มีผักน้อยกว่า 3 ชนิดต่อสัปดาห ์ [0]    -  มีผักน้อยกว่า 2 ชนิด [0]   

 3.1.9   มีการจัดบริการหรือขาย         โรงอาหารนี้ดูโดยรวมต้องมีผลไม้หลากหลายชนิดให้บริการ     

     ผลไม้สด            ในแต่ละวัน    

    -  มีผลไม้อย่างน้อย 4 ครั้งต่อสัปดาห ์ [2]     -  ไม่น้อยกว่า 3 ชนิด [2]   

    -  มี 3 ครั้งต่อสัปดาห ์ [1]     -  ไม่น้อยกว่า 2 ชนิด [1]   

    -  มีน้อยกว่า 3 ครั้งต่อสัปดาห ์ [0]     -  น้อยกว่า 2 ชนิดหรือไม่มีร้านขายผลไม้เลย [0]   
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ตัวชี้วัด 
ค าอธิบาย 

ก. โรงเรียนจัดบริการเอง ข.  ให้ผู้อื่นเข้ามาจ าหน่าย 
3.1.10  มีการใช้น้ ามันถูกชนิดและถูกวิธ ี    ชนิดของน้ ามันท่ีใช้ประกอบอาหาร ควรหลีกเล่ียงไขมันจากสัตว์ และน้ ามัน

มะพร้าว ควรใช้น้ ามันพืชที่สกัดจากถั่ว เมล็ดพืช และร าข้าวในการประกอบ
อาหารประเภทผัด และใช้น้ ามันปาล์มโอเลอีนในการทอดกรอบ 

   ร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารควรใช้น้ ามันถูกชนิดและถูกวิธ ี
ทุกวัน 

3.1.11  มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการ  
            ประกอบอาหาร 

   มีการตรวจสอบเกลือท่ีใช้ในการประกอบอาหารโดยใช้  I-kit  อย่างสม่ าเสมอ    ร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารมีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในการ
ปรุงอาหารทุกวันและควรมีการตรวจสอบโดยใช้ I-kit อย่าง
สม่ าเสมอ          

3.1.12  มีการเปล่ียนชุดเครื่องปรุงทุกครั้ง    
              หรือทุกร้าน 

   เครื่องปรุงอาหาร เช่น ถั่ว พริกป่น ต้องใช้ของผลิตใหม่ ไม่เก่าเก็บ ควรเปล่ียน
เครื่องปรุงอาหารที่กล่าวนี้ทุกครั้งหลังใช้หรืออย่างน้อยไม่ควรเกิน 1 สัปดาห์ 
เนื่องจากอาจจะมีการปนเปื้อนเชื้อราเกิดขึ้นได้ 

   ร้านค้าที่จ าหน่ายก๋วยเตี๋ยวมีการเปล่ียนถั่วและพริกปน่
สม่ าเสมอทุกวัน  
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ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน ได้ เกณฑ์การประเมิน คะแนน ได ้

3.1.10  มีการใช้น้ ามันถูกชนิด -  ในการประกอบอาหารที่ใช้น้ ามัน ได้ใช้น้ ามันพืช [1]   -  ทุกร้านที่มีการใช้น้ ามันในการประกอบอาหารใช้น้ ามันพืช [1]   

      *น้ ามันพืชชนิดใดก็ได ้   -  มีการใช้น้ ามันจากสัตว์และ/หรือน้ ามันมะพร้าวในการ [0]     -  มีร้านค้าที่ใช้น้ ามันสัตว์และ/หรือน้ ามันมะพร้าวในการ [0]   

       ยกเว้น น้ ามันมะพร้าว      ประกอบอาหาร          ประกอบอาหาร     

 3.1.11  มีการใช้เกลือเสริม   -  ใช้เกลือเสริมไอโอดีนโดยมีการตรวจสอบว่ามีไอโอดีน [2]     -  ทุกร้านที่ใช้เกลือปรุงอาหารใช้เกลือเสริมไอโอดีน [2]   

    ไอโอดีนในการประกอบ      ด้วย I-kit สม่ าเสมอ         (โรงเรียนตรวจโดย I-Kit)     

    อาหาร   -  เจาะจงใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีฉลากระบุเท่านั้น [1]     -  ใช้เกลือเสริมไอโอดีนบางร้าน (โรงเรียนตรวจโดย I-Kit) [1]   

    -  ไม่เจาะจงชนิดของเกลือท่ีใช้หรือไม่ใช้เกลือปรุงอาหาร [0]     -  ไม่ใช้เกลือเสริมไอโอดีน หรือ ตรวจไม่พบไอโอดีน หรือ [0]   

             ร.ร.ไม่เคยตรวจเลย     

 3.1.12 มีการเปล่ียนชุด   -  เปล่ียนและล้างภาชนะทุกครั้งหรือ อย่างน้อยทุกสัปดาห ์ [1]     -  ล้างภาชนะแล้วเปล่ียนทุกวันทุกร้าน (ที่ใช้ชุดเครื่องปรุง) [1]   

   เครื่องปรุง  (พริกและถั่วป่น)    -  ใช้เกิน 1 สัปดาห์โดยไม่เปล่ียนหรือไม่เคยล้างภาชนะเลย [0]     -  มีร้านท่ีใช้ชุดเครื่องปรุงเดิมติดกันนานเกิน 2 วัน หรือ [0]   

   ทุกวันหรือทุกร้าน             เติมโดยไม่เปล่ียน     

       

หมายเหต:ุ ถ้าจัดบริการโดยมีทั้งการบริการของโรงเรียนและมีผู้อื่นมาขายด้วย เช่น โรงเรียนจัดให้เด็กบางส่วน (อนุบาล) และให้ร้านค้ามาขายให้เด็กบางส่วน (เด็กโต)  

                  ให้กรอบแบบประเมินทั้ง ก. และ ข. แล้วน าคะแนนรวมของทั้ง ก. และ ข. หารสอง เป็นคะแนนท่ีได้ 

       

 สรุปคะแนนรวมของคุณภาพอาหารจานหลัก (คะแนนเต็ม 20 คะแนน)  คะแนนที่ได…้…………   
                                                                                              
 

    
 

 
 
 
 
 

ผ่านระดับดีมาก  (17 - 20 คะแนน) ผ่านระดับดีพอใช ้ (11 - 16 คะแนน) ควรปรับปรุง  (0 - 10 คะแนน) 
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3.2  คุณภาพของอาหารว่างระหว่างเวลาพักหรือหลังเลิกเรียน 
 

3.2.1   มีการควบคุมการจ าหน่ายขนมกรุบกรอบท่ีมีส่วนประกอบเป็นแป้งและ / หรือไขมันสูง 
 ค าอธิบาย   ทางโรงเรียนไม่ให้มีการจ าหน่ายขนมกรุบกรอบในโรงเรียน  เช่น  มันฝรั่งทอด   บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปทานเล่น 
3.2.2  มีการควบคุมการจ าหน่ายขนมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพ มีน้ าตาลสูงและเส่ียงต่อฟันผุ 
 ค าอธิบาย   ทางโรงเรียนไม่ให้มีการจ าหน่ายขนมที่มีน้ าตาลเป็นส่วนประกอบหลักหรือมีความเหนียวหนึบติดฟัน  เช่น  ลูกอม  ลูกกวาด  ช๊อกโกแลต  
 หมากฝร่ัง อมยิ้ม รวมทั้งขนมประเภทที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ าและยังท าให้เด็กไม่อยากทานอาหาร ตัวอย่างเช่น เยลล่ี น้ าหวานใส่สีแช่แข็งบรรจุหลอดรูปแบบต่างๆ 
3.2.3  มีร้านจ าหน่ายหรือจัดบริการผลไม้สดอย่างน้อย 1 ชนิด เป็นประจ า 
 ค าอธิบาย   ทางโรงเรียนจัดให้มรี้านค้าจ าหน่ายหรือบริการผลไม้สด  เช่น  ผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ 
3.2.4  มีร้านจ าหน่ายอาหารว่างที่มีประโยชน ์
 ค าอธิบาย   ทางโรงเรียนจัดให้มีร้านค้าจ าหน่ายอาหารว่างที่มีประโยชน์ประเภทขนมไทย  หรือขนมท้องถิ่น  เช่น  ข้าวต้มมัด  ถั่วแปบ  ถั่วเขียวต้ม  ขนม 
 กล้วย  ฟกัทองนึ่ง  ข้าวโพด – เผือก - มันต้ม  ซาลาเปา  ขนมปังไส้ต่าง ๆ   
3.2.5  ไม่มีการขายอาหารทอดเป็นอาหารว่าง 
           ค าอธิบาย ทางโรงเรียนไม่ควรจัดอาหารว่างเป็นประเภททอด เนื่องจากอาหารทอดเป็นอาหารท่ีให้ไขมันและพลังงานสูง ท าให้เด็กมีโอกาสน้ าหนกัเกินได้ง่าย 
                            อีกทั้งตัวอาหารท่ีน ามาทอดนั้นมักเป็นอาหารท่ีต้องผ่านกระบวนการผลิต เช่น ไส้กรอก ลูกชิ้น ซึ่งเส่ียงต่อการได้รับสารเคมีปนเปื้อน เช่น สารบอแรกซ์ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 3.2 คุณภาพของ  3.2.1  มีการควบคุมการขายขนมกรุบกรอบ เช่น   -  ไม่มีการขาย [2]   

   อาหารว่างระหว่าง             มันฝรั่งทอดกรอบ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูปทานเล่น   -  มีการขาย [0]   

   เวลาพักหรือ  3.2.2  มีการควบคุมการขายขนมที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพ   -  ไม่มีการขาย [2]   

   หลังเลิกเรียน             มีน้ าตาลสูง และเส่ียงต่อฟันผุหรือเป็นอาหาร   -  มีการขาย [0]   

              ถ่วงท้อง เช่น ลูกอม ลูกกวาด ช็อกโกแลต      

              หมากฝร่ัง อมยิ้ม เยลล่ีฯลฯ       

   3.2.3  มีการขายหรือจัดบริการผลไม้สดที่เด็กจะกินเป็น    -  มีผลไม้สดทุกวัน [2]   

              อาหารว่างได้อย่างน้อย 1 ชนิดเป็นประจ า   -  มีผลไม้สด 3-4 วันต่อสัปดาห ์ [1]   

      -  มีผลไม้สดน้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห์หรือไม่มีเลย [0]   

   3.2.4 มีการขายอาหารว่างที่มีประโยชน์ เช่น ข้าวต้มมัด   -  มีการขายอาหารว่างที่มีประโยชน์เป็นประจ าทุกวัน [2]   

             ถั่วแปบ ถั่วเขียวต้ม ขนมกล้วย ขนมปังไส้ต่างๆ   -  มีการขายอาหารว่างที่มีประโยชน์ 3-4 วันต่อสัปดาห ์ [1]   

             ข้าวโพด-เผือก-มันต้ม ซาลาเปา เป็นประจ า   -  มีการขายอาหารว่างที่มีประโยชน์น้อยกว่า 3 วันต่อสัปดาห ์ [0]   

          หรือ ไม่มีการขายอาหารว่างที่มีประโยชน์เลย     

   3.2.5  ไม่มีการขายอาหารทอดเป็นอาหารว่าง   - ไม่มีการขายอาหารว่างที่เป็นอาหารทอดเลย [2]   

     - มีการขายอาหารว่างประเภททอดบ้างเล็กน้อย หรือ ไม่เกิน 2 วัน [1]   

        ต่อสัปดาห ์     

      - มีการขายอาหารว่างส่วนใหญ่เป็นประเภททอด [0]   

     

  สรุปคะแนนรวมคุณภาพของอาหารว่างระหว่างเวลาพักและหลังเลิกเรียน  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  คะแนนที่ได.้....................   
                                                                                              
 

    ผ่านระดับดีมาก  (9 - 10  คะแนน) ผ่านระดับดีพอใช ้ (6 - 8 คะแนน) ควรปรับปรุง (0 - 5 คะแนน) 
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3.3  คุณภาพของเครื่องดื่ม 
 

3.3.1   มีการบริหารจัดการบริการให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันในช่วงเปิดเรียน 
 ค าอธิบาย   โรงเรียนจัดให้นักเรียนดื่มนมทุกวันเปิดภาคเรียน  วันละ  200  ซีซ ี
3.3.2   มีการส่งเสริมการดื่มนมจืด 
 ค าอธิบาย   ทางโรงเรียนจัดบริการหรือจ าหน่ายนมรสจืด  ส าหรับนักเรียน 
3.3.3   มีการบริการหรือจ าหน่ายน้ าดื่มที่สะอาดทุกวัน 
 ค าอธิบาย   ทางโรงเรียนมีการจัดน้ าดื่มที่สะอาดส าหรับนักเรียนฟร ีโดยจัดไว้ในบริเวณที่บรโิภคอาหารอย่างเพียงพอ  หรือมีการจัดร้านค้าจ าหน่ายน้ าดื่มที่สะอาด 
        แก่นักเรียน 
3.3.4   มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีประโยชน ์
 ค าอธิบาย   ทางโรงเรียนมีการจัดจ าหน่ายเครื่องดื่มที่มีประโยชน์  ตัวอย่างเช่น น้ าสมุนไพรหรือน้ าผลไม้ที่ไม่เติมน้ าตาลหรือไมห่วานจัด เช่น น้ าตะไคร้ น้ าใบเตย 
        น้ าเก็กฮวย น้ ามะตูม 
3.3.5  ไม่มีการจ าหน่ายน้ าอัดลม 
 ค าอธิบาย   ทางโรงเรียนไม่ให้มีการจ าหน่าย / บริการน้ าอัดลมทุกชนิดในโรงเรียน 
3.3.6  ไม่มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มไม่จ าเป็นต่อสุขภาพชนิดอื่น  ๆ
 ค าอธิบาย   ทางโรงเรียนไม่ให้มีการจ าหน่ายเครื่องดื่มที่ไม่จ าเป็นต่อสุขภาพประเภทน้ าชา  กาแฟ  เครื่องดื่มชูก าลัง  รวมทั้งน้ าหวานแต่งสีแต่งกลิ่น 
 ในโรงเรียน 

    3.3.7  มีการใช้แก้วน้ าดื่มแยกรายบุคคลเป็นประจ า 
  ค าอธิบาย  มีการใช้น้ าดื่มแยกรายบุคคล เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางระบบทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ เช่น ไวรัสตับอักเสบ, ไข้หวัด, วัณโรค ฯลฯ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้ 

  3.3 คุณภาพของ  3.3.1  มีการบริการจัดการให้นักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน   -  มีนมอย่างน้อยวันละ 200 ซีซ.ี จัดบริการครบทุกวันเปิดเรียน [2]   

       เครื่องดื่ม             (โครงการนมโรงเรียน)   -  มีนมอย่างน้อยวันละ 200 ซีซ.ี จัดบริการ แต่ไม่ครบทุกวันเปิดเรียน [1]   

      -  ไม่มีการจัดให้นักเรียนได้ดื่มนม [0]   

   3.3.2  มีการส่งเสริมการดื่มนมจืด   -  นมที่จัดบริการ และ/หรือ ขายเป็นนมจืดเท่านั้น [1]   

      -   ไม่มีนมจืดบริการ และ/หรือขาย [0]   

   3.3.3  มีการบริการหรือขายน้ าดื่มที่สะอาดทุกวัน   -  ร.ร.มีการบริการน้ าดื่มที่สะอาดฟรีทุกวัน (โดยโรงเรียน) โดยจัด [2]   

         เป็นมาตรฐานส่วนหนึ่งของการบริการอาหารกลางวันร.ร.     

      -  ไม่มีการบริการน้ าดื่มที่สะอาดไว้ในบริเวณที่กินอาหาร [0]   

   3.3.4  มีการขายเครื่องดื่มที่มีประโยชน ์   -  มีการขายน้ าสมุนไพรหรือน้ าผลไม้ที่ไม่หวานจัดอย่างน้อย 1 ร้าน [1]   

      -  ไม่มีการขายเครื่องดื่มทั้ง 2 อย่าง [0]   

   3.3.5  ไม่มีการขายน้ าอัดลม   -  ไม่มีการขายน้ าอัดลม [2]   

      -  มีการขายน้ าอัดลม [0]   

   3.3.6  ไม่มีเครื่องดื่มที่ไม่เอื้อต่อสุขภาพชนิดอื่น  ๆ   -  ไม่มีการขายชา  กาแฟ เครื่องดื่มชูก าลังและน้ าหวานต่าง  ๆ [1]   

      -  มีการขายชา กาแฟ เครื่องดื่มชูก าลัง หรือน้ าหวาน [0]   

          อย่างใดอย่างหน่ึง     

   3.3.7  มีการใช้แก้วน้ าดื่มแยกรายบุคคลเป็นประจ า   -  มีเป็นประจ า [1]   

      -  มีเป็นบางครั้ง / ไม่ม ี [0]   

     

 สรุปคะแนนรวมคุณภาพของเครื่องดื่ม  (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  คะแนนที่ได…้……………   
                                                                                              
 

    
 

ผ่านระดับดีมาก  (9 - 10  คะแนน) ผ่านระดับดีพอใช ้ (6 - 8 คะแนน) ควรปรับปรุง (0 - 5 คะแนน) 

19 



 
 
3.4  การดูแลอาหารเพื่อความปลอดภัย 
 3.4.1  มีการเก็บรักษานมอย่างถูกวิธี  เพื่อรักษาสภาพของนมให้เหมาะสมต่อการบริโภคอย่างปลอดภัย 

         ค าอธิบาย   นมพาสเจอร์ไรส์  ควรมีการเก็บที่อุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างน้อย 4C  ในตู้แช่เย็น  หรือแช่ในถังใส่น้ าแข็งตลอดเวลาเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของ 
     เชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษ  นมยูเอชทีควรเก็บในท่ีแห้ง  ไม่มีแสงแดดส่องถึงเพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพของนม  และไม่ควรซ้อนทับกันเกิน  

     8 ชั้น  เพื่อป้องกันการช ารุด  รั่วซึมของกล่องนม 
 3.4.2  ไม่มีการขายหรือให้บริการขนมและเครื่องดื่มที่มีการเติมแต่งสีฉูดฉาด   

        ค าอธิบาย   โรงเรียนต้องมีกฎระเบียบ  ในการควบคุมการขายหรือให้บริการอาหารซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มและขนม  ไม่ให้มีสีฉูดฉาด  หรือเติมแต่งสีโดยไม่จ าเป็น   
     เนื่องจากอาหารสีฉูดฉาดมีผลเสีย  หากมีการสะสมในปริมาณมาก  อาจท าให้เกิดอาหารเป็นพิษในระยะยาว  เช่น  การเกิดมะเร็ง 
       “สีฉูดฉาด”   หมายถึง  ความเข้มของสีที่มีลักษณะปรากฏในอาหาร ขนม เครื่องดื่มที่มีสีเข้มมาก เช่น ข้าวเกรียบทอดที่มีสีต่างๆ น้ าหวานผสมสีฉูดฉาดซึ่งไม่ใช่สีผสมอาหาร 

3.4.3 ไม่มีการขายหรือให้บริการอาหารหมักดอง 
 ค าอธิบาย   โรงเรียนต้องมีกฎระเบียบ  ในการควบคุมการขายหรือให้บริการอาหารหมักดองที่ใส่สี  เนื่องจากอาหารหมักดองส่วนใหญ่จะใส่สี  และกรดซาลิซิลิก   
        (เพื่อใช้เป็นสารกันรา) ซึ่งอาจท าให้เกิดอาการเฉียบพลัน  เช่น  ปวดท้อง ท้องเสียอย่างรุนแรง มีพิษต่อไต  

  “อาหารหมักดองที่ใสส่”ี   สังเกตได้จากมีสีผิดธรรมชาติของอาหารชนิดนั้น  เช่น  มะม่วงดอง / มะยมดองที่มีสีเหลืองสด  พุทราดองสีแดง  และอาจสังเกตได้จาก 
                             สีจะติดมือและติดล้ินผู้รับประทาน 

3.4.4   มีการตรวจสอบการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม วัตถุอันตรายทางกายภาพที่มีอยู่ในอาหาร และหรือมีระบบการรับค าร้องจากผู้บริโภค 
                         ค าอธิบาย   มีการตรวจสอบการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม วัตถุอันตรายทางกายภาพในอาหาร  เช่น  เส้นผม  แมลงต่าง ๆ พลาสติก  และมีระบบรับค าร้องหรือ 
     ตู้รับความคิดเห็น 
 3.4.5  มีการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีที่ห้ามใช้ในอาหาร 

      ค าอธิบาย   มีการสุ่มตรวจสารอันตรายที่ไม่อนุญาตให้ใส่ในอาหารอย่างน้อย 4 ชนิด  คือ  สารฟอกขาว  ซาลิซิลิก (สารกันรา)  บอแรกซ์  ฟอร์มาลิน  อย่างน้อยเทอมละครั้ง   
    โดยใช้ชุดตรวจสอบ  เช่น  ชุดตรวจสอบของ "อย."  ในโครงการ  "อย." น้อย 

3.4.6  มีการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ของอาหารที่จัดให้บริการในโรงเรียน 
 ค าอธิบาย   มีการสุ่มตรวจการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจก่อให้เกิดโรคในอาหาร  อุปกรณ์หรือภาชนะที่สัมผัสอาหาร  มือผู้สัมผัสอาหาร  โดยใช้ชุดตรวจสอบจุลินทรีย์   
     เช่น  ชุดตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  อย่างน้อยเทอมละครั้ง 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้ 

3.4 การดูแลอาหาร  3.4.1 มีการเก็บรักษานมที่ถูกวิธ ี   -  เก็บรักษานมถูกวิธทีุกชนิด [2]   

  เพื่อความปลอดภัย            - นมพาสเจอไรซ์มีการแช่เย็นตลอดเวลา   -  เก็บรักษานมไม่ถูกวิธีชนิดใดชนิดหน่ึง [0]   

             - นมยูเอชทีเก็บในท่ีแห้ง ไม่โดนแสงแดดและ      

                ไม่ซ้อนทับกันเกิน 8 ชั้น       

   3.4.2  ไม่มีการขายหรือให้บริการขนมและเครื่องดื่มที่ม ี   -  ไม่มีทั้งขนมและเครื่องดื่มใส่สีฉูดฉาด [1]   

              การเติมแต่งสีฉูดฉาด     -  มีขนมหรือเครื่องดื่มที่มีสีฉูดฉาด [0]   

   3.4.3  ไม่มีการขายหรือให้บริการอาหารหมักดอง   -  ไม่มีอาหารหมักดองขาย [1]   

      -  มีอาหารหมักดองขาย [0]   

   3.4.4 มีการตรวจสอบการปนเปื้อนของสิ่งแปลกปลอม   -  มีการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ [2]   

            วัตถุอันตรายทางกายภาพที่มีอยู่ในอาหาร เช่น    -  มีระบบการรับค าร้องเรียน [1]   

            กรวด เศษแก้ว เศษไม ้ และมีระบบรับค ารอ้งเรียน   -  ไม่มีระบบการตรวจสอบ [0]   

            จากผู้บริโภค เช่น กล่องรับค าร้องเรียน         

   3.4.5  มีการตรวจสอบการปนเปื้อนของสารเคมีที่ห้ามใช ้   -  โรงเรียนสามารถตรวจสอบด้วยชุดตรวจได้เองอย่างน้อย [2]   

              อย่างน้อย 4 ชนิด ด้วยชุดตรวจสอบ เช่น        เทอมละครั้ง     

              ชุดตรวจสอบของอย.   -  โรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาตรวจสอบนานๆ ครั้ง [1]   

      -  ไม่มีการตรวจสอบเลยภายในปีการศึกษานี ้ [0]   

   3.4.6  มีการตรวจสอบการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ของ   -  โรงเรียนสามารถตรวจสอบด้วยชุดตรวจได้เองอย่างน้อย [2]   

              อาหารท่ีจัดให้บริการในโรงเรียน เช่น ใช้ชุด       เทอมละครั้ง    

              ตรวจสอบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์   -  โรงเรียนหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมาตรวจสอบนานๆ ครั้ง [1]   

      -  ไม่มีการตรวจสอบเลยภายในปีการศึกษานี ้ [0]   

สรุปคะแนนรวมการดูแลอาหารเพื่อความปลอดภัย (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  คะแนนที่ได…้…………. 
                                                                                              
 

    ผ่านระดับดีมาก  (9 - 10  คะแนน) ผ่านระดับดีพอใช ้ (6 - 8 คะแนน) ควรปรับปรุง (0 - 5 คะแนน) 
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3.5  การเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ 
 

3.5.1   มีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูง  อย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง 
 ค าอธิบาย   โรงเรียนจัดให้มีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงนักเรียนทุกคน เพื่อติดตามการเจริญเติบโต และภาวะโภชนาการของนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ  
        คือ เมื่อเปิดเทอมและก่อนปิดเทอม 
3.5.2   มีการน าน้ าหนักและส่วนสูงที่ชั่ง – วัดไปประเมินภาวะโภชนาการของนักเรียน โดยบุคลากรของโรงเรียน 
 ค าอธิบาย   โรงเรียนน าข้อมูลน้ าหนักและส่วนสูง  ที่ชั่ง-วัดไว้แปลผลเพื่อประเมินภาวะโภชนาการว่าเด็กเติบโตดีหรือแต่ละคนไม่มีปัญหาภาวะ 
        โภชนาการอย่างไร 
3.5.3   มีการน าผลการประเมินภาวะโภชนาการไปแก้ไขปัญหาโภชนาการของนักเรียน เป็นรายบุคคล 
 ค าอธิบาย   โรงเรียนได้มีการน าผลการประเมินใช้ประโยชน์ในการดูแล แก้ไขปัญหาภาวะโภชนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล เช่น ให้ข้อมูลรายชื่อเด็ก 
        ที่ยังมีปัญหาภาวะโภชนาการแก่ครูประจ าปีน้ี และ / หรือผู้ปกครอง และติดตามผลการแก้ไข 
3.5.4   ผลการด าเนินการเพื่อลดปัญหาด้านการเจริญเติบโต (ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์อายุหรือเตี้ย) เมื่อเทียบกับปีการศึกษาก่อน 
 ค าอธิบาย   โรงเรียนมีกิจกรรมเพื่อลดปัญหาด้านการเจริญเติบโตแล้วมีผลในการลดอัตราเด็กเตี้ยไปในทิศทางใด * 
3.5.5   ผลการด าเนินการเพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการขาด (น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ส่วนสูงหรือผอม) เมื่อเทียบกับปีการศึกษาก่อน 
 ค าอธิบาย   โรงเรียนมีกิจกรรมส าหรับเด็กขาดอาหาร  เช่น  มีการให้อาหารเพิ่มเติมหรือดูแลเด็กขาดอาหาร  เฉพาะรายบุคคล แล้วมีผลในการลดอัตรา 
        เด็กผอมไปในทิศทางใด* 
3.5.6   ผลการด าเนินการเพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการเกิน (น้ าหนักเกินกว่าเกณฑ์ส่วนสูง หรืออ้วน) เมื่อเทียบกับปีการศึกษาก่อน 
 ค าอธิบาย   โรงเรียนมีแนวทางในการท่ีจะแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนท่ีมีภาวะโภชนาการเกิน  เช่น  กิจกรรมออกก าลังกาย  การดูแลเรื่องอาหารในเด็กที่มี  
 ภาวะโภชนาการเกิน  แล้วยังมีผลในการลดอัตราเด็กเริ่มอ้วนและอ้วนไปในทิศทางใด* 
 
* หมายเหต ุ

 ถ้ามีทิศทางของปัญหาลดลงจากเดิมถือว่าประสบความส าเร็จดีมากไม่ว่าจะมีอัตราความชุกจะเข้าเป้าหรือไม่ (ยังเกินร้อยละ 5)   

 ถ้าอัตราความชุกของปัญหายังรักษาสภาพไม่เพิม่ขึ้น ถือว่ามีความส าเร็จระดับหน่ึง   

 ถ้าอัตราปัญหาเพิ่มขึ้นเป็นทิศทางที่ไม่ดี ควรหาสาเหตุ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้ 

3.5 การเฝ้าระวัง  3.5.1  มีการชั่งน้ าหนักและวัดส่วนสูงอย่างน้อยปีละ    -  ท าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง [1]   

     ภาวะโภชนาการ             2 ครั้ง (ช่วงเปิดเทอมต้นและก่อนปิดเทอมปลายป)ี   -  ไม่ได้ท า [0]   

   3.5.2  มีการน าน้ าหนักและส่วนสูงที่ชั่ง-วัดไปประเมินผล   -  มีการแปลผลภาวะโภชนาการโดยบุคลากรของร.ร.เอง [2]   

             ภาวะโภชนาการของนักเรียน โดยบุคลากรของร.ร.   -  มีการแปลผลภาวะโภชนาการโดยเจ้าหน้าที่อนามัย [1]   

     -  ไม่มีการแปลผลภาวะโภชนาการ [0]   

   3.5.3  มีการน าผลการประเมินภาวะโภชนาการไปแก้ไข   -  มีการแจ้งผลการประเมินแก่ครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครองเพื่อ [1]   

              ปัญหาโภชนาการของนักเรยีนเป็นรายบุคคล       ติดตามและน าไปแก้ไขปัญหาโภชนาการของน.ร.แต่ละคน     

     -  ใช้ในการส่งรายงานเท่านั้น ไม่มีการน ามาใช้ในการดูแลเด็ก [0]   

         เป็นรายบุคคลหรือมีไม่เกินร้อยละ 5     

   3.5.4  ผลการด าเนินการเพื่อลดปัญหาด้านการเจริญ   -  มีร้อยละของเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย ลดลง หรือ [2]   

             เติบโต (ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์อายุหรือเตี้ย) เมื่อ       มีไม่เกินร้อยละ 5    

             เทียบกับปีการศึกษาก่อน   -  มีร้อยละของเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย เท่าเดิม [1]   

      -  มีร้อยละของเด็กเตี้ยและค่อนข้างเตี้ย เพิ่มขึ้น หรือไม่ทราบ [0]   

   3.5.5  ผลการด าเนินการเพื่อลดปัญหาภาวะโภชนาการ   -  มีร้อยละของเด็กผอมและค่อนข้างผอม ลดลง หรือ [2]   

             ขาดอาหาร (น้ าหนักต่ ากว่าเกณฑ์ส่วนสูงหรือผอม)       มีไม่เกินร้อยละ 5     

             เมื่อเทยีบกับปีการศึกษาก่อน   -  มีร้อยละของเด็กผอมและค่อนข้างผอม เท่าเดิม [1]   

     -  มีร้อยละของเด็กผอมและค่อนข้างผอม เพิ่มขึ้น หรือไม่ทราบ [0]   

   3.5.6 ผลการด าเนินการเพื่อลดปัญหาภาวะ   -  มีร้อยละของเด็กเริ่มอ้วนและอ้วน ลดลง หรือ มีไม่เกินร้อยละ 5 [2]   

            โภชนาการเกิน (น้ าหนักเกินกว่าเกณฑ์ส่วนสูง   -  มีร้อยละของเด็กเริ่มอ้วนและอ้วน เท่าเดิม [1]   

            หรืออ้วน) เมื่อเทียบกับปีการศึกษาก่อน   -  มีร้อยละของเด็กเริ่มอ้วนและ อ้วน เพิ่มขึ้น หรือ ไม่ทราบ [0]   

 สรุปคะแนนรวมของการเฝ้าระวังภาวะโภชนาการ   (คะแนนเต็ม  10  คะแนน)  คะแนนได…้…………….   
                                                                                              
 

   ผ่านระดับดีมาก  (9 - 10  คะแนน) ผ่านระดับดีพอใช ้ (6 - 8 คะแนน) ควรปรับปรุง (0 - 5 คะแนน) 23 



 
 
3.6  ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ ์

 3.6.1  ภาชนะอุปกรณ์ประเภทจาน ชาม มีครบส าหรับทุกคน หรือ สามารถบริหารจัดการหมุนเวียนให้ใช้ได้อย่างเพียงพอ 
           ค าอธิบาย  มีการบริหารจัดการอุปกรณ์ประเภทจาน ชาม ได้อย่างเพียงพอและทันเวลา 

 3.6.2  ภาชนะอุปกรณ์ประเภทช้อน ส้อม มีครบส าหรับทุกคน หรือ สามารถบริหารจัดการหมุนเวียนให้ใช้ได้อย่างเพียงพอ 
           ค าอธิบาย  มีการบริหารจัดการอุปกรณ์ประเภทช้อน ส้อม ได้อย่างเพียงพอและทันเวลา 

 3.6.3  ภาชนะอุปกรณ์ประเภทช้อนกลาง มีครบส าหรับทุกคน หรือ สามารถบริหารจัดการหมุนเวียนให้ใช้ได้อย่างเพียงพอ 
           ค าอธิบาย  มีการบริหารจัดการอุปกรณ์ประเภทช้อนกลาง (ถ้ามีการกินร่วมส ารับ) ได้อย่างเพียงพอและทันเวลา 

 3.6.4  ความพร้อมของอุปกรณ์ประเมินภาวะโภชนาการ – เครื่องชั่งน้ าหนัก 
          ค าอธิบาย  เครื่องชั่งน้ าหนักมีมาตรฐาน ชั่งได้เที่ยงตรง และอยู่ในสถานท่ีสามารถใช้งานได้ด ี
 3.6.5  ความพร้อมของอุปกรณ์ประเมินภาวะโภชนาการ – ที่วัดส่วนสูง 
          ค าอธิบาย  ที่วัดส่วนสูงมีมาตรฐาน สเกลถูกต้องอ่านได้ชัดเจน มีอุปกรณ์ที่ใช้ทาบศีรษะเฉพาะ ไม่ใช้สมุดหรือไม้บรรทัด และอยู่ในสถานท่ีสามารถใช้งานได้ด ี
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนท่ีได้ 

3.6 ความพร้อมของ  3.6.1 ภาชนะอุปกรณ์ประเภทจาน ชาม มีครบส าหรับ -  มีครบทุกคนหรือหมุนเวียนได้เพียงพอ [1]   

     วัสดุอุปกรณ์            ทุกคน หรือ สามารถบริหารจัดการหมุนเวียน   -  ไม่เพียงพอและยังมีปัญหาในการจัดการ [0]   

             ให้ใช้ได้อย่างเพียงพอ      

   3.6.2 ภาชนะอุปกรณ์ประเภทช้อน ส้อม มีครบส าหรับ   -  มีครบทุกคนหรือหมุนเวียนได้เพียงพอ [1]   

             ทุกคน หรือ  สามารถบริหารจัดการหมุนเวียน   -  ไม่เพียงพอและยังมีปัญหาในการจัดการ [0]   

             ให้ใช้ได้อย่างเพียงพอ       

   3.6.3 ภาชนะอุปกรณ์ประเภทช้อนกลาง (ถ้ามีการกิน   -  มีครบทุกคนหรือหมุนเวียนได้เพียงพอ [1]   

            ร่วมส ารับ) มีครบส าหรับทุกคนหรือสามารถบริหาร   -  ไม่เพียงพอและยังมีปัญหาในการจัดการ [0]   

            จัดการหมุนเวียนให้ใช้ได้อย่างเพียงพอ       

  3.6.4 ความพร้อมของอุปกรณ์ประเมินภาวะโภชนาการ   - มีเครื่องชั่งน้ าหนักที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้ดี [1]   

            เครื่องชั่งน้ าหนัก   - มีเครื่องชั่งน้ าหนักที่ไม่ได้มาตรฐาน / ช ารุด [0]   

  3.6.5 ความพร้อมของอุปกรณ์ประเมินภาวะโภชนาการ   - มีที่วัดส่วนสูงและอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน ใช้งานได้ดี [1]   

            ที่วัดส่วนสูง   - มีที่วัดส่วนสูงที่ไม่ได้มาตรฐาน / ช ารุด [0]   
     

 สรุปคะแนนรวมความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ (คะแนนเต็ม  5  คะแนน)  คะแนนที่ได้……………   
                                                                                              
 

   
 
 
 
 
 
 

ผ่านระดับดีมาก  (5  คะแนน) ผ่านระดับดีพอใช ้ (3 - 4 คะแนน) ควรปรับปรุง (0 - 2 คะแนน) 
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4.  การส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ 

4.1      มีการบูรณาการการสอนเรื่องอาหารและโภชนาการ เข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาต่าง  ๆ
ค าอธิบาย  มีการบูรณาการการสอนเรื่องสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการเข้าไปในหลักสูตร เช่น ให้นักเรียนแต่งเรื่อง “อาหารเพื่อสุขภาพ” ในวิชาภาษาอังกฤษ 

4.2       นักเรียนมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนงานอาหารและโภชนาการ 
 ค าอธิบาย  นักเรียนควรมีกิจกรรมเสริมเพื่อสนับสนุนงานอาหารและโภชนาการ เช่น สวนครัว มีส่วนร่วมในการก าหนดรายการอาหาร ดูแลความสะอาดภาชนะ   

4.3     นักเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร 
      ค าอธิบาย  เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้และน าไปปฏิบัติได้ กิจกรรมที่จัดอาจมีหลากหลายรูปแบบ เช่น นิทรรศการ แข่งขัน ตอบปัญหา หรือบทความ 
             การร่วมรณรงค์ การอธิบาย การบรรยาย การฝึกอบรม การสาธิต การสร้างสถานการณ์จ าลอง การแสดงบทบาทสมมุติ ทัศนศึกษา 
             การใช้ส่ืออุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการ การแจกเอกสาร เสียงตามสาย เป็นต้น 
4.4       นักเรียนมีส่วนร่วมในงานอาหารและโภชนาการ ได้แก่การจัดรายการอาหาร  เตรียมอาหาร จัดบริการอาหารและเก็บล้าง 

 ค าอธิบาย  ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดรายการอาหาร การเตรียมอาหาร จัดบริการอาหารและเก็บล้างท าความสะอาด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะและมี   
           ประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง และมีความรับผิดชอบ 

4.5       มีสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและความปลอดภัยอาหารโดยอาศัยช่องทางส่ือสารต่าง  ๆอย่างต่อเนื่อง  
        ค าอธิบาย  โรงเรียน สถาบัน มีช่องทางและกิจกรรมต่างๆ เช่น เสียงตามสาย มุมความรู้-ข่าวสารด้านโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร  บอร์ดแสดงรายการและ 
           คุณค่าอาหารประจ าวนั การจัดนิทรรศการในเรื่องของโภชนาการและความปลอดภัยอาหารในโอกาสต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
4.6        ครูได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านอาหารและโภชนาการ 
       ค าอธิบาย   ครูมีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะเรื่องโภชนาการ เช่น เข้ารับการอบรม-สัมมนา  เป็นผู้น าจัดโครงการ กิจกรรม การรณรงค ์ฯลฯ ส่งเสริมให้ครูได้มีความรู ้น า 
                          กิจกรรมเรื่องโภชนาการ 
4.7        ครูเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการรับประทานอาหารพร้อมนักเรียน  
        ค าอธิบาย  เพื่อเป็นตัวอย่างในการรับประทานอาหาร ทั้งในด้านชนิดของอาหารท่ีรับประทาน การใชช้้อนกลาง ฯลฯ ให้ครูได้รับประทานอาหารพร้อมนักเรียน  
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ 

 4.  การส่งเสริมความรู้  4.1  มีการบูรณาการการสอนเรื่องอาหารและโภชนาการเข้าไปใน    -  มีการบูรณาการ  [1]   

ด้านอาหารและโภชนาการ         หลักสูตรการเรียนการสอนวิชาต่างๆ   -  ไม่มีการบูรณาการ [0]   

   4.2  นักเรียนมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนงานโภชนาการและ   -  มีกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี  [1]   

           ความปลอดภัยของอาหาร เช่น โครงการเกษตรเพื่ออาหาร    -  ไม่มีการท ากิจกรรม [0]   

           กลางวัน  อย.น้อย       

   4.3  นักเรียนมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านโภชนาการและ   -  มีกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี  [1]   

          ความปลอดภัยของอาหาร เช่น นิทรรศการ  แข่งขันตอบปัญหา   -  ไม่มีการท ากิจกรรม [0]   

          การร่วมรณรงค์        

   4.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดบริการอาหารของโรงเรียน เช่น    -  มีส่วนร่วม 2 งาน  [2]   

          การจัดวางแผนรายการอาหาร การบริการอาหาร เก็บล้าง    -  มีส่วนร่วม 1 งาน  [1]   

     -  ไม่มีส่วนร่วมใด ๆ [0]   

   4.5 มีสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร   -  มีกิจกรรมเป็นประจ า  [1]   

       โดยอาศัยช่องทางสื่อสารต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น เสียงตามสาย    -  ไม่มีการท ากิจกรรม [0]   

       มมุความรู้-ข่าวสารด้านอาหารและโภชนาการ  บอร์ดแสดง        

       รายการและคุณค่าอาหารประจ าวัน       

   4.6  ครูได้รับการเสริมสร้างทักษะด้านอาหารและโภชนาการ    -  มีการเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนา [1]   

          ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา     

      -  ไม่ได้เข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนา  [0]   

   4.7 ครูเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการรับประทานอาหาร    -  เป็นประจ าทุกวัน [1]   

          ร่วมกับนักเรียน   -  ไม่มีการปฏิบัติ [0]   
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4.8       มีการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ แก่ผู้จัด - ผู้รับผิดชอบการจัดบริการอาหาร 
       ค าอธิบาย  จัดให้มีการอบรมผู้ประกอบการ – ผู้รับผิดชอบการจัดบริการอาหารเพื่อให้มีความรู้ด้านโภชนาการโดยครู นักวิชาการ ส่วนราชการหรือภาคเอกชน  
            ภายใต้การก ากับ ควบคุม ดูแลและได้รับอนุญาตหรือเห็นชอบจากหน่วยงานของรัฐ เป็นประจ าทุกปีหรืออย่างน้อยปีละครั้ง 
4.9        ไม่มีป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มในบริเวณโรงเรียน 
       ค าอธิบาย  ไม่มีป้ายโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มติดในบริเวณโรงเรียน  หรือเครื่องหมายการค้าปรากฏบนภาชนะอุปกรณ์ของโรงเรียน  เช่น ลูกฟุตบอล  
           ตู้แช่เย็น เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได้ 

   4.8 มีการอบรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้จัด - ผู้รับผิดชอบ -  มีการอบรมใน 1 ปีที่ผ่านมา [1]   

           การจัดบริการอาหาร   -  ไม่มีการอบรม [0]   

   4.9  ไม่มีป้ายโฆษณา โปสเตอร์ ของผลิตภัณฑ์อาหารและ    -  ไม่มีสื่อโฆษณาภายในบริเวณ ร.ร. [1]   

            เครื่องดื่มในบริเวณ ร.ร. และเครื่องหมายการค้าบนภาชนะ   -  มีสื่อโฆษณาภายในโรงเรียน [0]   

            อุปกรณ์ของ ร.ร.เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการขาย        

     

สรุปคะแนนรวมการส่งเสริมความรู้ด้านอาหารและโภชนาการ (คะแนนเต็ม 10  คะแนน)  คะแนนที่ได้……………. 
                                                                                              
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ่านระดับดีมาก  (9 - 10  คะแนน) ผ่านระดับดีพอใช้  (6 - 8 คะแนน) ควรปรับปรุง (0 - 5 คะแนน) 
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5. การติดตามและประเมินคุณภาพของการจัดบริการเพื่อการพัฒนางาน 

5.1  มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกับอาหารท่ีบริการในโรงเรียน เช่น รสชาต ิปริมาณ  ความสะอาด 
ค าอธิบาย  มีการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนในด้านการบริการอาหารของโรงเรียนท้ังในด้านคุณภาพ รสชาต ิปริมาณ ความสะอาด เป็นต้น  
     และมีการน าข้อคิดเห็น และผลจากการสอบถามนี้ไปปรับปรุงแก้ไข 

5.2  มีการประเมินปัญหาอุปสรรคในการรับบริการอาหารในโรงเรียน เช่น ความเพียงพอของร้านค้า ราคา ความสะดวกในการรับบริการ 
ค าอธิบาย  มีการสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคของการรับบริการอาหารจากคร ูนักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง  และมีการน าข้อคิดเห็นนั้นมาด าเนินการแก้ไข 

5.3  มีการประเมินปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการอาหารในโรงเรียน เชน่ ความสะดวก ความพร้อมของสถานท่ีในการให้บริการ 
        ค าอธิบาย  มีการสอบถามถึงปัญหาอุปสรรคของการให้บริการอาหารจากผู้ขายอาหาร และผู้เกี่ยวข้อง  มีการน าข้อคิดเห็นและผลจากการสอบถาม 

        ปัญหา อุปสรรคของผู้ให้บริการอาหารของโรงเรียนมาด าเนินการแก้ไข 
5.4  มีการจัดท ารายงานประจ าปีของการประเมินผลการด าเนินงานและประมวลสถิติการเจ็บป่วย -ภาวะโภชนาการ 

                        ค าอธิบาย  จัดท ารายงานประจ าปีของการประเมินผลการด าเนินงานและการปรับปรุงการบริการอาหารต่อคณะกรรมการของโรงเรียน ตลอดจน 
   ประมวลสถิติเจ็บป่วย – ภาวะโภชนาการ 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัด เกณฑ์การประเมิน คะแนน คะแนนที่ได ้

 5.  การติดตามและประเมิน  5.1  มีการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนเกี่ยวกบั   -  มีการประเมินประจ าปีและน าผลการประเมินไปปรับปรุง  [1]   

   คุณภาพของการจัดบริการ         อาหารท่ีบริการในโรงเรียน เช่น รสชาต ิปริมาณ    -  มีครั้งสุดท้ายเกิน 2 ปีท่ีผ่านมา หรือไม่เคยม ี [0]   

   เพื่อการพัฒนางาน         ความสะอาด        

   5.2  มีการประเมินปัญหาอุปสรรคในการรับบริการ   -  มีการประเมินประจ าปีและน าผลการประเมินไปปรับปรุง  [1]   

         อาหารในโรงเรียน เช่น ความเพียงพอของ   -  มีครั้งสุดท้ายเกิน 2 ปีท่ีผ่านมา หรือไม่เคยม ี [0]   

         ร้านค้า ราคา ความสะดวกในการรับบริการ      

   5.3  มีการประเมินปัญหาอุปสรรคในการให้บริการ   -  มีการประเมินประจ าปีและน าผลการประเมินไปปรับปรุง  [1]   

         อาหารในโรงเรียน เช่น ความพร้อมของสถานท่ี   -  มีครั้งสุดท้ายเกิน 2 ปีท่ีผ่านมา หรือไม่เคยม ี [0]   

         ภาชนะอุปกรณ์ในการให้บริการ     

   5.4  มีการจัดท ารายงานประจ าปีของการประเมินผล   -  มีการจัดท ารายงานประจ าปีเป็นรูปเล่ม  [2]   

          การด าเนินงานและประมวลสถิติการเจ็บป่วย -   -  มีการสรุปผลการประเมินเป็นเอกสารเพื่อเสนอแก ่ [1]   

          อัตราความชุกของปัญหาภาวะโภชนาการท้ัง      คณะกรรมการและผู้บริหาร     

          ด้านขาดและเกิน    -  ไม่มีการจัดท ารายงานการประเมินผล [0]   

     

 สรุปคะแนนรวมการติดตามและการประเมินผล   (คะแนนเต็ม  5  คะแนน)  คะแนนที่ได…้…………  

ผ่านระดับดีมาก  (5  คะแนน) ผ่านระดับดีพอใช ้ (3 - 4 คะแนน) ควรปรับปรุง (0 - 2 คะแนน) 



คณะท างานเกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร 

วุฒิอาสาธนาคารสมองกลุ่มสุขภาพ   หน่วยงานราชการ 

 1. ศ.นพ. มนตรี  ตู้จินดา (ท่ีปรึกษา) อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล   1. นางนิภาภรณ์  ลักษณ์สมยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 8 ว. 

 2. นายทรวง  เหลี่ยมรังสี (ประธาน) อดีตนักวิชาการสุขาภิบาล 10 ชช. ด้านให้ค าปรึกษา   ส านักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

 กรมอนามัย   กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

 3. รศ.น.สพ. ดานิศ  ทวีติยานนท์ อดีตหัวหน้าภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร ์   2. ดร.พิมพ์พิมล  ธงเธียร นักวิชาการศึกษา 8 ส านักพัฒนากีฬาและกิจกรรมนักเรียน 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 4. รศ. เทวี  โพธิผละ อดีตอาจารย์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์   3. นายสมชาย  เล่ียวชวลิต ผู้อ านวยการเขตพระโขนง 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   ส านักปลัดกรุงเทพมหานคร 

 5. ผศ.บรรจง  ค าหอมกุล อดีตอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์   4. นายเสรี  ปรีดาศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 8 ว. 

 มหาวิทยาลัยมหิดล   ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

 6. นายปรีชา  สุสันทัด อดีตหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล   5. นายบรรลือ  วิศิษฎอนุพงษ ์ นักวิชาการศึกษา 7 

 ส านักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร   ส านักส่งเสริมและประสานงานสถาบันอุดมศึกษา 

 7. นางสาวพจนา  โพธิผละ อดีตผู้อ านวยการฝ่ายบริหารการเงิน โรงไฟฟ้าพลังน้ า   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย   6. นางพัชรี  จงเกียรติเจริญ นักวิชาการสาธารณสุข 7 

 8. ทญ. เพ็ญจันทร์  เนื้อนุ้ย อดีตผู้ช่วยอธิบดี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข   กองสุขาภิบาลอาหารและน้ า  กรมอนามัย 

 9. รศ.ดร. สุรีย์  จันทรโมลี อดีตรองหัวหน้าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์   7. นางสุวรรณา  ธรรมร่มดี นักวิชาการสาธารณสุข 7 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   กองสุขาภิบาลอาหารและน้ า  กรมอนามัย 

10. นายเสรี  จาตุรงคกุล อดีตหัวหน้ากลุ่มปรับปรุงดินเสื่อมโทรม กรมพัฒนาท่ีดนิ   8. ว่าท่ีร้อยตรี ถาวร  อารีศิลป ศึกษานิเทศก์ 6  ส านักการศึกษา  กรุงเทพมหานคร 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   9. นางสาวรัชนิดา  ค ามา นักวิชาการสุขาภิบาล 6 ว  กองสุขาภิบาลอาหาร 

11. รศ. อุดม  คมพยัคฆ์ อดีตอาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์   กรุงเทพมหานคร 

 มหาวิทยาลัยมหิดล  10. นักวิชาการอาหารและยา กองควบคุมอาหาร  ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
 

ฝ่ายเลขานุการ 
กลุ่มงานประสานและอ านวยการธนาคารสมอง 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
1. นางบังอรรัตน์  วุฑฒกนก 3. นางสาวจันทิมา  บรรจงชาติ 
2. นางสาวอนุรี  กระจ่างยุทธ 4. นางสาวนิศากร  เมืองทอง 

 

 



 

 

 
ส านักยุทธศาสตร์ด้านนโยบายสาธารณะ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
962  ถนนกรุงเกษม  เขตป้อมปราบ  กรุงเทพฯ  10100  หรือ ตู้ ปณ. 49 ปทฝ.หลานหลวง  กรุงเทพฯ  10102 
โทร. 02-282-9967, 02-280-4085 ต่อ 2413, 2403  โทรสาร 02-281-6127, 02-282-9158 
http://www.nesdb.go.th   e-mail : brainbank@nesdb.go.th, anuree@nesdb.go.th 
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