
กระทรวงสาธารณสขุ 

หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

อนามัย ส่งเสริม
สุขภาพ 

โครงงาน
สุขภาพ 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

กลุ่ม
กิจกรรมที่ 5 
พัฒนา
ความสามาร
ถด้านการ
คิดและการ
พัฒนากรอบ
ความคิด
แบบเปิด
กว้าง 
(Growth 
Mindset) 

1. เพ่ือฝึกทักษะในการคิด
วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา 
สังเกตและการท างาน
ร่วมกับผู้อื่น 
2. เพ่ือลดปัญหาสุขภาพ 
หรือสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียนหรือชุมชน 
3. เพ่ือสร้างพฤติกรรม
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี 
 

  1 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

(เป็นเวลา 
10 

สัปดาห์) 

  1. นางศศิวิมล 
ปุจฉาการ 
นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ  
2.นางภัทราพร เทว
อักษร นักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ  
3.นายเนต์ิ ภู่ประสม 
นักวิชาการ
สาธารณสุข โทร 
02-5904494-5 

อนามัย ส่งเสริม
สุขภาพ 

Buddy สุขภาพ หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างาน การด ารง
ชีพ และทักษะ
ชีวิต 
 

กลุ่ม
กิจกรรมที่ 
15 พัฒนา
ความสามาร
ถด้านการใช้
ทักษะชีวิต 

1. เพ่ือให้นักเรียนได้
เรียนรู้วิธีการตรวจ 
วิเคราะห์ ดูแลสุขภาพของ
ตนเอง 
2. นักเรียนสามารถน า
ทักษะความรู้ที่ได้ไปใช้กับ
ตนเองและบุคคลอื่น ใน
การฝ้าระวังสุขภาพ  
 
 
 
 
 

  1 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

(เป็นเวลา 
4 สัปดาห์) 

  1. นางชนกานต์  
ด่านวนกิจเจริญ 
นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การ  
โทร 02-5904487 



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

อนามัย โภชนาการ “จับคู่ดูโอ้” หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือให้เด็กสามารถ
ประเมินการเจริญเติบโต
ได้ด้วยตนเอง และได้รับ
สารอาหารเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต โดยมุ่งหวังให้
เด็กมีการเจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพ คือ มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

  2 ชั่วโมง   1. นางณัฐวรรณ 
เชาวน์ลิลิตกุล  
2. นายสุพจน์  
รื่นเริงกลิ่น  
3. น.ส.ลักษณิน 
รุ่งตระกูล        
โทร. 025904327/  
025904338   

อนามัย โภชนาการ “ผลัดกันชั่ง 
ผลัดกันวัด” 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือให้เด็กสามารถ
ประเมินการเจริญเติบโต
ได้ด้วยตนเอง และได้รับ
สารอาหารเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต โดยมุ่งหวังให้
เด็กมีการเจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพ คือ มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

  2 ชั่วโมง   1. นางณัฐวรรณ 
เชาวน์ลิลิตกุล  
2. นายสุพจน์  
รื่นเริงกลิ่น  
3. น.ส.ลักษณิน 
รุ่งตระกูล        
โทร. 025904327/  
025904338   

อนามัย โภชนาการ “รอบรู้เรื่องธง
โภชนาการ” 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือให้เด็กสามารถ
ประเมินการเจริญเติบโต
ได้ด้วยตนเอง และได้รับ
สารอาหารเพียงพอต่อการ
เจริญเติบโต โดยมุ่งหวังให้
เด็กมีการเจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพ คือ มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

  2 ชั่วโมง   1. นางณัฐวรรณ 
เชาวน์ลิลิตกุล  
2. นายสุพจน์  
รื่นเริงกลิ่น  
3. น.ส.ลักษณิน 
รุ่งตระกูล        
โทร. 025904327/  
025904338   

อนามัย โภชนาการ “Happy 
Healthy 
Meals” 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือให้เด็กสามารถ
ประเมินการเจริญเติบโต
ได้ด้วยตนเอง และได้รับ
สารอาหารเพียงพอต่อการ

  2 ชั่วโมง   1. นางณัฐวรรณ 
เชาวน์ลิลิตกุล  
2. นายสุพจน์  
รื่นเริงกลิ่น  



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

เจริญเติบโต โดยมุ่งหวังให้
เด็กมีการเจริญเติบโตเต็ม
ศักยภาพ คือ มีส่วนสูง
ระดับดีและรูปร่างสมส่วน 

3. น.ส.ลักษณิน 
รุ่งตระกูล        
โทร. 025904327/  
025904338   

อนามัย โภชนาการ บาร์บีคิวผัก
ผลไม้   

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 ช่วยให้เด็กกินผักผลไม้ได้   30 นาที
ต่อกลุ่ม 

  1.นางกุลพร  
สุขุมาลตระกูล 
2.นางวสุนธรี  
เสรีสุชาติ 
3.น.ส.สุทธาศินี 
จันทร์ใบเล็ก  
โทร 0 25904307-8 

อนามัย โภชนาการ สร้างสรรค์จาน
ผักของตัวฉัน 
Do It By 
Yourself 
(D.I.Y.)   

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 ช่วยให้เด็กรักการกินผัก
ผลไม ้

  30 นาที
ต่อกลุ่ม 

  1.นางกุลพร  
สุขุมาลตระกูล 
2.นางวสุนธรี  
เสรีสุชาติ 
3.น.ส.สุทธาศินี 
จันทร์ใบเล็ก  
โทร 0 25904307-8 

อนามัย โภชนาการ เมนูจานผัก ท า
เองง่ายจัง    

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เด็กภูมิใจอาหารที่ตัวเอง
ท า ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว และ ช่วยให้
เด็กกินผักได้ 

  30 นาที
ต่อกลุ่ม 

  1.นางกุลพร  
สุขุมาลตระกูล 
2.นางวสุนธรี  
เสรีสุชาติ 
3.น.ส.สุทธาศินี 
จันทร์ใบเล็ก  
โทร 0 25904307-8 

อนามัย โภชนาการ กินผักผลไม้ 5 
สีมีประโยชน์   

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ

 ผักผลไม้หลายสชี่วยให้เด็ก
กินผักได้ 

  30 นาที
ต่อกลุ่ม 

  1.นางกุลพร  
สุขุมาลตระกูล 
2.นางวสุนธรี  



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

เสรีสุชาติ 
3.น.ส.สุทธาศินี 
จันทร์ใบเล็ก  
โทร 0 25904307-8 

อนามัย โภชนาการ ประกวด
ห้องเรียนกินผัก    

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 ช่วยให้เด็กกินผักได้มาก
ข้ึน และรู้ปริมาณการกิน
ผักในแต่ละวัน ผักหลาก
ชนิด 

  30 นาที
ต่อกลุ่ม 

  1.นางกุลพร  
สุขุมาลตระกูล 
2.นางวสุนธรี  
เสรีสุชาติ 
3.น.ส.สุทธาศินี 
จันทร์ใบเล็ก  
โทร 0 25904307-8 

อนามัย โภชนาการ น้ าผักผลไม้ท า
ได้ไม่ยาก   

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 ช่วยให้เด็กกินผักผลไม้ที่
คั้นสดได้ และไม่ใส่น้ าตาล 

  30 นาที
ต่อกลุ่ม 

  1.นางกุลพร  
สุขุมาลตระกูล 
2.นางวสุนธรี  
เสรีสุชาติ 
3.น.ส.สุทธาศินี 
จันทร์ใบเล็ก  
โทร 0 25904307-8 

อนามัย โภชนาการ เลือก ล้าง กิน
ผักผลไม้   

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 ช่วยให้เด็กรู้จักเลือกผัก 
ล้างผัก กินผักให้ถูกวิธี 

  30 นาที
ต่อกลุ่ม 

  1.นางกุลพร  
สุขุมาลตระกูล 
2.นางวสุนธรี  
เสรีสุชาติ 
3.น.ส.สุทธาศินี 
จันทร์ใบเล็ก  
โทร 0 25904307-8 

อนามัย โภชนาการ Food for Fun 
(กุ๊กน้อยละเลง
ครัว) ตอน Box 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ

 1. เพ่ือปลูกฝังนิสัยการ
บริโภคที่ดีให้กับนักเรียน  

  2 ชั่วโมง   1. น.ส.พรวิภา  
ดาวดวง  



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

set breakfast 
“โฮลวีทไข่
กวน” 

ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

2. เพ่ือลดปริมาณการ
บริโภคอาหารในมื้ออื่น 
3. เพ่ือฝึกให้นักเรียน
สามารถจัดเมนูอาหารเช้า
ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
ได้อย่างเหมาะสมส าหรับ
ตนเอง 
4. เพ่ือฝึกทักษะการ
ท างานเป็นทีม การเป็น
ผู้น าผู้ตามในการท างาน
กลุ่ม 

2. น.ส.ใจรัก ลอย
สงเคราะห์  
โทร 02-5904334   

อนามัย โภชนาการ Food for Fun 
(กุ๊กน้อยละเลง
ครัว) ตอน 
ส้มต าผลไม้
สายรุ้ง 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 1. นักเรียนมีความรู้เรื่อง
การเลือกชนิดวัตถุดิบ 
และเครื่องปรุง ท่ีใช้ในการ
ปรุง หรือประกอบอาหาร
อาหารว่าง เพ่ือควบคุม
น้ าหนักได้อย่างเหมาะสม 
2. นักเรียนสามารถจัด
เมนูอาหาร อาหารว่าง 
ขนม เครื่องด่ืม หรือเมนู
สุขภาพส าหรับตนเองได้  
3. นักเรียนสามารถปรุง
หรือประกอบอาหาร ได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
การควบคุมน้ าหนัก 
4. นักเรียนมีทักษะในการ
ท างานเป็นทีม 

  2 ชั่วโมง   1. น.ส.พรวิภา  
ดาวดวง  
2. น.ส.ใจรัก ลอย
สงเคราะห์  
โทร 02-5904334 



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

อนามัย โภชนาการ Food for Fun 
เรื่อง Food 
Diary 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้
ด้านอาหารและโภชนาการ
ที่ถูกต้อง  
2. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
จดบันทึกรายการอาหารที่
บริโภคประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง  
3. เพ่ือให้นักเรียนน า
ความรู้ไปใช้เป็นแนวทาง
ในการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคที่
ถูกต้อง น าไปสู่การ     
    ควบคุมน้ าหนักได้ด้วย
ตนเอง 

  2 ชั่วโมง   1. น.ส.พรวิภา  
ดาวดวง  
2. น.ส.ใจรัก ลอย
สงเคราะห์  
โทร 02-5904334 

อนามัย โภชนาการ Food for Fun 
เรื่อง ฉลาดกิน
ฉลาดเลือก 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 นักเรียนสามารถเลือกซื้อ
เลือกบริโภคอาหาร 
อาหารว่าง ขนม เครื่องด่ืม 
ที่เหมาะสมส าหรับตนเอง  
    เพ่ือควบคุมน้ าหนักได้
อย่างเหมาะสม 

  2 ชั่วโมง   1. น.ส.พรวิภา  
ดาวดวง  
2. น.ส.ใจรัก ลอย
สงเคราะห์  
โทร 02-5904334 

อนามัย โภชนาการ Food for Fun 
เรื่อง อ่านฉลาก
อย่างฉลาด 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 1. นักเรียนมีความรู้เรื่อง
การอ่านฉลากอาหาร 
ฉลากโภชนาการอย่างง่าย  
2. นักเรียนสามารถเลือก
ซื้อเลือกบริโภคอาหาร 
อาหารว่าง ขนม เครื่องด่ืม 
ที่เหมาะสมส าหรับตนเอง

  2 ชั่วโมง   1. น.ส.พรวิภา  
ดาวดวง  
2. น.ส.ใจรัก ลอย
สงเคราะห์  
โทร 02-5904334 



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

เพ่ือควบคุมน้ าหนักได้
อย่างเหมาะสม 
3. นักเรียนมีทักษะในการ
ท างานเป็นทีม 

อนามัย สิ่งแวดล้อม โรงเรียน
ส่งเสริมความ
ปลอดภัย 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เห็น
ความส าคัญ เรื่องความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 
2 เพ่ือให้นักเรียนฝึกการ
สังเกต ฝึกการคิดด้วย
ตนเองในการดูแลความ
ปลอดภัยในโรงเรียน 
3 เพ่ือให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ถูกต้องในเรื่อง
ความปลอดภัย และ
หลีกเลี่ยงต่อความเสี่ยง 

  1 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

(เป็นเวลา 
4 สัปดาห์ 

  นางสาวปรียนิตย์  
ใหม่เจริญศรี  
โทร  02-5904253    

อนามัย สิ่งแวดล้อม ลดใช้ ลดขยะ 
ลดโลกร้อน 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เห็น
ความส าคัญ เรื่อง ลดขยะ
ด้วยหลัก 3Rs 
2. เพ่ือให้นักเรียนฝึกการ
สังเกต ฝึกการคิดด้วย
ตนเองในการดูแลความ
สะอาด การคัดแยกขยะ 
และการน าขยะมาใช้
ประโยชน์ 

  1 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

(เป็นเวลา 
5 สัปดาห์ 

  นางสาวปรียนิตย์  
ใหม่เจริญศรี  
โทร  02-5904253    



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

3. เพ่ือให้นักเรียนมี
พฤติกรรมคิดก่อนใช้ เพ่ือ
ลดการเกิดขยะ 

อนามัย สิ่งแวดล้อม ส้วมหรรษา หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 1. เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ 
ความเข้าใจ เห็น
ความส าคัญ ของส้วมที่ถูก
สุขลักษณะ 
2. เพ่ือให้นักเรียนฝึกการ
สังเกต ฝึกการคิดด้วย
ตนเองในการดูแลความ
สะอาดส้วม 
3. เพ่ือให้นักเรียนมี
พฤติกรรมที่ถูกต้องในการ
ใช้ห้องส้วม และสามารถ
ท าความสะอาดส้วมได้
อย่างถูกวิธี 

  1 ชั่วโมง/
สัปดาห์ 

(เป็นเวลา 
5 สัปดาห์ 

  นางสาวปรียนิตย์  
ใหม่เจริญศรี  
โทร  02-5904253    

อนามัย อนามัยการ
เจริญพันธ์ 

โตแล้วหรือยัง?   หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือส่งเสริมความรูค้วาม
เข้าใจเรื่องเพศศึกษา และ
ฝึกให้นักเรียนมีทักษะใน
การด าเนินชีวิต 

  50-60 
นาที/เรื่อง 

  ดร.ละมัย มั่นคง  
โทร 02-5904165 

อนามัย อนามัยการ
เจริญพันธ์ 

อนามัยวัยทีน 
(Teen) 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือส่งเสริมความรูค้วาม
เข้าใจเรื่องเพศศึกษา และ
ฝึกให้นักเรียนมีทักษะใน
การด าเนินชีวิต 

  50-60 
นาที/เรื่อง 

  ดร.ละมัย มั่นคง  
โทร 02-5904165 

อนามัย กองออกก าลัง
กายเพ่ือ
สุขภาพ 

โครงการ
ส่งเสริม
กิจกรรมทาง

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

กลุ่ม
กิจกรรมที่ 6 
พัฒนา
ความสามาร

1) เพ่ือให้เด็กผ่อนคลาย 
และสนุกสนานกับการเล่น
ที่หลากหลาย น าไปสู่การ
มีความพร้อมในการเรียนรู้   

  1-1.30 
ชั่วโมง/วัน  

3 วัน/
สัปดาห์ 

  1) ดร.ดวงพร  
ศุภพิชน์   
2) นางสาวขนิษฐา 
ระโหฐาน  



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

กายในโรงเรียน 
“Fun for Fit” 

ถด้านการ
แก้ไข 
กลุ่มกิจกรร
มีที่ 9ปลูกฝัง
ค่านิยม และ
จิตส านึก
การท า
ประโยชน์
ต่อตนเอง
และต่อ
ส่วนรวม 
กลุ่ม
กิจกรรมที่ 
11 ปลูกฝัง
คุณธรรม 
จริยธรรม (มี
วินัย ซื่อสัตย์ 
สุจริต 
เสียสละ 
อดทน 
มุ่งมั่นในการ
ท างาน
กตัญญู) 
กลุ่ม
กิจกรรมที่ 
12 ปลูกฝัง
ความรัก 
ความ

ทางวิชาการ และพัฒนา
คุณภาพทางการเรียนที่ดี
ข้ึน  
2) เพ่ือพัฒนา
ความสามารถด้านการ
แก้ปัญหาสุขภาพ  
3) เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและ
จิตส านึกการท าประโยชน์
ต่อสังคม มีจิตสาธารณะ 
และการให้บริการด้าน
ต่างๆ ทั้งที่เป็นประโยชน์
ต่อตนเองและส่วนรวม 
4) เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม ให้เด็กมีวินัยใน
การเล่น ซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ อดทน และมุ่งมั่น
ในการท างาน การฝึกฝน
ทักษะต่างๆ ในการเล่น 
และการแข่งขัน  
5) เพ่ือปลูกฝังความรัก 
ความภาคภูมิใจในความ
เป็นไทย และหวงแหน
สมบัติของชาติ ผ่านการ
เล่นเกม     การออกก าลัง
กาย กีฬา และกิจกรรม
พ้ืนบ้านที่เป็นวัฒนธรรม
ของชาติไทย 

โทร.02-590-4590 



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

ภาคภูมิใจใน
ความเป็น
ไทย และ
หวงแหน
สมบัติของ
ชาติ 
กลุ่ม
กิจกรรมที่ 
13 
ตอบสนอง
ความสนใจ 
ความถนัด 
และความ
ต้องการของ
ผู้เรียนตาม
ความ
แตกต่าง
ระหว่าง
บุคคล 
กลุ่ม
กิจกรรมที่ 
14 ,15,16 

6) เพ่ือตอบสนองความ
สนใจ ความถนัดและความ
ต้องการของเด็กตามความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 
และเปิดโอกาสให้แสดง
ความสามารถในเกมการ
แข่งขัน อย่างลื่นไหล มี
วินัย เคารพ กฎ กติกา 
ทางสังคม 
7) เพ่ือสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกาย
น าไปสู่การมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิต 

อนามัย ทันต
สาธารณสุข 

สมุนไพรย้อมสี
ฟัน 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 1. เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบความสะอาด
จากการแปรงฟันด้วย
ตนเองได้โดยใช้สมุนไพร
ใกล้ตัว 

  5 ชั่วโมง   นางผุสดี จันทร์บาง 
นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ  
โทร 02-5904204  



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

2. เพ่ือพัฒนาความสามรถ
ด้านการแก้ไขปัญหา
สุขภาพของนักเรียน 

อนามัย ทันต
สาธารณสุข 

รักฟัน ต้อง
หมั่นแปรง 

 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 1. เพ่ือฝึกทักษะให้
นักเรียนสามารถแปรงฟัน
อย่างถูกต้องได้ (แปรงฟัน
222 ) 
2. เพ่ือพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ด้านการส่งเสริม
อนามัยในช่องปาก 

  2 ชั่วโมง   นางผุสดี จันทร์บาง 
นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ   
โทร 02-5904204  

อนามัย ทันต
สาธารณสุข 

จิตอาสาทันต
น้อย “พ่ีพาน้อง
แปลงฟัน” 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือปลูกฝังค่านิยมและ
การมีจิตสาธารณะในการ
ให้บริการด้านทันตสุขภาพ 

  1-2 
ชั่วโมง 

  นางผุสดี จันทร์บาง 
นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ  
 โทร 02-5904204  

อนามัย ทันต
สาธารณสุข 

เรียนรู้เรื่องฟัน 
เล่นผ่านละคร 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์
และการท างานเป็นทีม
(ชมรม)น าเสนอ 

  10 ชั่วโมง   นางผุสดี จันทร์บาง 
นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ  
 โทร 02-5904204  

อนามัย ทันต
สาธารณสุข 

เมนูอ่อนหวาน หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 1. เพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจและปลูกฝังค่านิยม
การบริโภคอาหารที่
ถูกต้อง 
2. เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะ
พ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการ
ด ารงชีวิต 

  1-2 
ชั่วโมง 

  นางผุสดี จันทร์บาง 
นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ   
โทร 02-5904204  



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

อนามัย สุขาภิบาล
อาหารและน้ า 

น้ าด่ืมสะอาด
กับ อ 11 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
ตรวจสอบคุณภาพน้ า
บริโภคภาคสนามได้และ
ตระหนักถึงโรคที่เกิดจาก
น้ าเป็นสื่อ 

  1-2 
ชั่วโมง 

  นายวิโรจน์    
วัชระเกียรติศักด์ิ   
โทร 02-590-4606 

อนามัย สุขาภิบาล
อาหารและน้ า 

เครื่องกรองน้ า
มีภัยท ายังไงดี 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ใน
การเลือกเครื่องกรองที่
เหมาะสมตามบริบท และ
สามารถดูแลเครื่องกรอง
ด้วยตนเอง 

  1-2 
ชั่วโมง 

  นายวิโรจน์    
วัชระเกียรติศักด์ิ 
โทร 02-590-4606 

อนามัย สุขาภิบาล
อาหารและน้ า 

น้ าท่ีกินที่ใช้เป็น
ยังไงนะ 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ใน
เรื่องของโรคที่เกิดจากน้ า
เป็นสื่อ และสามารถ
ประเมินความเสี่ยงของ
ตนเอง 

  1-2 
ชั่วโมง 

  นายวิโรจน์    
วัชระเกียรติศักด์ิ 
โทร 02-590-4606 

อนามัย สุขาภิบาล
อาหารและน้ า 

ล้างผัก หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือให้นักเรียนสามารถ
เลือกชื้อผักสดและล้างผัก
สดให้สะอาดปลอดสารพิษ 

  1-2 
ชั่วโมง 

  นายชัยเลิศ กิ่งแก้ว
เจริญชัย  
โทร 02 
5904604/02 
5904188 

อนามัย สุขาภิบาล
อาหารและน้ า 

“ล้างมือ 7 ท่า 
2 ก่อน 5 หลัง 
หยุดย้ังเชื้อโรค 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือกระตุ้น เสริมสร้าง
ความตระหนักและ
ส่งเสริมพฤติกรรมอนามัย
ที่ถูกต้องให้แก่เด็กนักเรียน 

  30 นาที   นายรัชชผดุง   
ด ารงพิงคสกลุ  
โทร 02 590 4179 

ควบคุมโรค โรคไม่ติดต่อ  
 

เอาชีวิตรอด
จากความ
รุนแรง 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างาน การด ารง
ชีพ และทักษะ

 สร้างทักษะในการ
แก้ปัญหา เพ่ิมความ
ปลอดภัย ห่างไกลจากการ

  1 ชั่วโมง 
(เป็นเวลา 
3 ครั้ง) 

  1 นางสาวนิพา 
 ศรีช้าง  
2.นางสาวลวิตรา 
ก๋าวี  



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

ชีวิต 
(Psychomotor) 

ถูกท าร้าย โดยการใช้ 
สถานการณ์สมมุติ 

โทร. 02-5903967 

ควบคุมโรค โรคไม่ติดต่อ  
 

การเอาชีวิต
รอดในน้ าและ
การช่วยเหลือ 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างาน การด ารง
ชีพ และทักษะ
ชีวิต 
(Psychomotor) 

 เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
กฎความปลอดภัยทางน้ า/
การจัดการแหล่งน้ าเสี่ยง 
มีทักษะการเอาชีวิตรอดใน
น้ า มีทักษะการช่วยเหลือ
คนตกน้ า จมน้ าท่ีถูกต้อง 
และสามารถแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ฉุกเฉินได้ 

  สัปดาห์ละ 
1 ชั่วโมง 

  นางสุชาดา เกิด
มงคลการ 
นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การพิเศษ 
นางสาวส้ม เอก
เฉลิมเกียรติ 
นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การ 
นางสาวปริมล อ่อน
มะเสน นักวิชาการ
เผยแพร่ 
โทร. 025903967 

ควบคุมโรค โรคไม่ติดต่อ  
 

รู้จักจุดเสี่ยงใน
โรงเรียน เพ่ือ
ป้องกันการ
บาดเจ็บ 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างาน การด ารง
ชีพ และทักษะ
ชีวิต 
(Psychomotor) 

 1 เพ่ือให้นักเรียนรู้จักจุด
เสี่ยงภายในโรงเรียน 
2 เพ่ือให้นักเรียนรู้จัก
หลีกเลี่ยงและป้องกัน
ตนเองจากจุดเสี่ยงใน
โรงเรียน 

  สัปดาห์ละ 
1 ชั่วโมง 

  นางสาวนันนภัส 
กันตพัตชญานนท์ 
นักวิชาการ
สาธารณสุข 
โทร 02-5903967 

ควบคุมโรค โรคติดต่อ
ทั่วไป 

แกนน าอาหาร
ปลอดภัย 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

  เพ่ืออบรมให้ความรู้แก่
แกนน านักเรียนในเรื่อง
โรคติดต่อทางอาหารและ
น้ า(โรคอาหารเป็นพิษ) 
และถ่ายทอดมาตรการ
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ

  6 ชั่วโมง   1.นายแพทย์พร
ชนก   รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต หัวหน้ากลุ่ม
โรคติดต่อทาง
อาหารและน้ า 
โทร 0-2590-3189   



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

ทางอาหารและน้ า(โรค
อาหารเป็นพิษ) 

2.นางเพ็ญศรี  
ปัญญาต้ังสกุล
นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การ 
โทร 0-2590-3180   
3. นางสาวทิวานนท์  
สมนามนักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
โทร 0-2590-3180  
4.นายคณุตม์   
ทองพันชั่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข 
โทร 0-2590-3183 

กรมควบคุมโรค โรคติดต่อ
ทั่วไป 

รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่า
แบกหาม (เสียง
ตามสาย: 
โรคติดต่อทาง
อาหารและน้ า) 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือให้นักเรียน บุคลากร 
ผู้ปกครอง ประชาชนใน
ชุมชนรอบๆโรงเรียน รู้จัก
โรคติดต่อทางอาหารและ
น้ า(โรคอาหารเป็นพิษ) 
รวมถึงวิธีการปรุงประกอบ
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
และการเลือกอาหารที่จะ
รับประทานเพ่ือให้เกิด
ความปลอดภัยจาก
โรคติดต่อทางอาหารและ
น้ า(โรคอาหารเป็นพิษ) 

  2 ชั่วโมง   1.นายแพทย์พร
ชนก   รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต หัวหน้ากลุ่ม
โรคติดต่อทาง
อาหารและน้ า 
โทร 0-2590-3189   
2.นางเพ็ญศรี  
ปัญญาต้ังสกุล
นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การ 
โทร 0-2590-3180   



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

3. นางสาวทิวานนท์  
สมนามนักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
โทร 0-2590-3180  
4.นายคณุตม์   
ทองพันชั่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข 
โทร 0-2590-3183 

กรมควบคุมโรค โรคติดต่อ
ทั่วไป 

บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
(โรคติดต่อทาง
อาหารและน้ า)   

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 1. เพ่ือเผยแพร่ความรู้
โรคติดต่อทางอาหารและ
น้ า(โรคอาหารเป็นพิษ) 
2. เพ่ือเผยแพร่มาตรการ
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ
ทางอาหารและน้ า(โรค
อาหารเป็นพิษ) 

  2 ชั่วโมง   1.นายแพทย์พร
ชนก   รัตนดิลก ณ 
ภูเก็ต หัวหน้ากลุ่ม
โรคติดต่อทาง
อาหารและน้ า 
โทร 0-2590-3189   
2.นางเพ็ญศรี  
ปัญญาต้ังสกุล
นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญ
การ 
โทร 0-2590-3180   
3. นางสาวทิวานนท์  
สมนามนักวิชาการ
สาธารณสุข
ปฏิบัติการ 
โทร 0-2590-3180  



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

4.นายคณุตม์   
ทองพันชั่ง
นักวิชาการ
สาธารณสุข 
โทร 0-2590-3183 

ควบคุมโรค โรคติดต่อน า
โดยแมลง 

“เก็บให้เกลี้ยง
ไม่เลี้ยงยุงลาย” 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ือสร้างเสริมสมรรถนะ
การเรียนรู้ (Cognitive) 
และปลูกฝังการตระหนักรู้
ในการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

  2 ชั่วโมง   1. นายอนันต์ 
พระจันทร์ศรี  โทร 
0-25903132  
2. นางเสริมศริิ  
แสงสว่าง โทร 0-
25903133 

พัฒนา
การแพทย์แผน
ไทยและ
การแพทย์
ทางเลือก 

สื่อสารองค์กร เปิดขุมทรัพย์ 
ภูมิปัญญา
แพทย์แผนไทย
และสมุนไพร 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เพ่ิมความสุขในการเรียนรู้
วิชาการเกษตร เกี่ยวกับ
การปลูกพืชผักสมุนไพร 
ตลอดจนสามารถน า
ผลผลิตที่ได้มาใช้
ประโยชน์ ในด้านการใช้
พืชผักสมุนไพรในการดูแล
รักษาโรค เมนูอาหารผัก
พ้ืนบ้านอาหารเป็นยา 
เครื่องด่ืมสมุนไพร 

  2 ชั่วโมง /
สัปดาห์ 

  นางอิศยาภรณ์   
ใจดี  
โทร 02 1495678   

สุขภาพจิต ส่งเสริมและ
พัฒนา
สุขภาพจิต 

เสริมสร้าง EQ 
วัยรุ่นไทย 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 เสริมสร้างความฉลาดทาง
อารมณ์ เน้นการมี
เป้าหมายในชีวิต ความ
อดทน และการรอคอย 

  1 ชั่วโมง   1. นางสาวอมรากุล 
อินโอชานนท์ 
นักจิตวิทยาคลินิก
เชี่ยวชาญ 
โทร 02-5908422 
 2. นางสาวสตรี
รัตน์ รุจิระชาคร 



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

นักวิชาการ
สาธารณสุขชานาญ
การ 
โทร 02-5908105 

สุขภาพจิต ส่งเสริมและ
พัฒนา
สุขภาพจิต 

กิจกรรม
เสริมสร้างอีคิว
นักเรียน 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 3.1 มีความพร้อมทาง
อารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่น (รู้จัก อารมณ์ตนเอง
ควบคุมอารมณ์ตนเองได้ 
ใส่ใจและเข้าใจอารมณ์
ของผู้อื่น รู้จักยอมรับผิด) 
3.2 มีความพร้อมทาง
อารมณ์ที่จะพัฒนาตนเอง
ไปสู่ความสาเร็จ (มุ่งมั่น
พยายาม ปรับตัวต่อปัญหา 
กล้าแสดงออกอย่าง
เหมาะสม) 
3.3 ความพร้อมทาง
อารมณ์ที่จะทาให้เกิด
ความสุข (พอใจในตนเอง 
รู้จักปรับใจ รื่นเริงเบิก
บาน) 

  45-60 
นาที ต่อ 1 
กิจกรรม 

  1. นางสาวประภา
ศรี ปัญญาวชิรชัย 
02-5908227  
2. นางสาวศจี แซ่
ต้ัง สานักส่งเสริม
และพัฒนา
สุขภาพจิต  
โทร 02-5908227 

สุขภาพจิต ส่งเสริมและ
พัฒนา
สุขภาพจิต 

กิจกรรมเพื่อ
พัฒนา
ความคิด
สร้างสรรค์
เด็กอายุ 6-7 
ปี 

หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 3.1 พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ความคิด
ริเริ่ม การคิดนอก
กรอบและการคิด
เช่ือมโยง 
    3.2 รู้สึกสนุกในการ

  45-60 
นาที ต่อ 1 
กิจกรรม 

  1. นางสาวประภา
ศรี ปัญญาวชิรชัย 
02-5908227  
2. นางสาวศจี แซ่
ต้ัง สานักส่งเสริม
และพัฒนา
สุขภาพจิต  



หน่วยงาน 

ชื่อกิจกรรม 
สอดคล้องกับ

กิจกรรมหมวดที่ 
ข้อที่ วัตถุประสงค์ 

กลุ่มเป้าหมาย 
เวลาท่ีใช้
ในการจัด
กิจกรรม 

ประเภทกิจกรรม 

ผู้ประสาน 
กรม/ส านักงาน ส านัก/กอง ประถม มัธยม 

ใน
โรงเรียน 

นอก
โรงเรียน 

คิด เพื่อน าไปสู่การเป็น
นักคิดสร้างสรรค์ 

โทร 02-5908227 

ส านักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา 

 อย.น้อย    หมวดที่ 4 สร้าง
เสริมทักษะการ
ท างานการด ารง
ชีพและทักษะชีวิต 

 พัฒนาผู้เรียนให้สามารถ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง 
                         
เหมาะสม 

  2 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ 

  นางสินีนาฏ   
โรจนประดิษฐ  
โทร. 081-
5635288 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


