แบบติดตามผลการดาเนินงานของสถานศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2560
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนและนาดื่มสะอาดในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบนาดื่มสะอาดในโรงเรียน

สานักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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แบบติ ด ตามฉบั บ นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาและน าข้ อ มู ล ที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ ภ าวะโภชนาการ
ของนั ก เรี ย น กระบวนการบริ ห ารจั ด การและการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การด าเนิ น
โครงการอาหารกลางวั น ในโรงเรี ย น โครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ย น โครงการส่ ง เสริ ม ผลผลิ ต
เพื่ อ โครงการอาหารนั ก เรี ย นในโรงเรี ย น โครงการพั ฒ นาระบบสุ ข าภิ บ าลอาหารที่ ดี ใ นโรงเรี ยน
และโครงการพัฒนาระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียนสาหรับแบบติดตามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ
ตอนที่ 3 สภาพการบริ ห ารจั ด การและการด าเนิ น งานของสถานศึ ก ษาตามโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหาร
นั ก เรี ย นในโรงเรี ย น โครงการพั ฒ นาระบบสุ ข าภิ บ าลอาหารที่ ดี ในโรงเรี ย นและโครงการพั ฒ นาระบบ
น้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
ตอนที่ 4 กระบวนการบู รณาการการจัด การเรีย นการสอนตามโครงการอาหารกลางวั น
ในโรงเรี ย น โครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ย น โครงการส่ งเสริม ผลผลิ ต เพื่ อ โครงการอาหารนั ก เรีย น
ในโรงเรีย น โครงการพัฒ นาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนและโครงการพัฒ นาระบบน้าดื่มสะอาด
ในโรงเรียน
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา
คาชีแจง ให้คณะติดตาม ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หรือเติมข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
ตามรายการด้านล่างนี้ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง
ชื่อโรงเรียน..........................................................................................................................
ขนาดโรงเรียน  เล็ก (นักเรียนไม่เกิน 120 คน)
 กลาง (นักเรียนไม่เกิน 121-300 คน)
 ใหญ่ (นักเรียน 301 คนขึ้นไป)
สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา................................................................. เขต.........................
ที่อยู่โรงเรียน...............................................................ตาบล.................................................................................
อาเภอ.................................................จังหวัด.....................................................รหัสไปรษณีย์.............................
พื้นที่โรงเรียนทั้งหมด จานวน............ ไร่..............งาน พื้นที่สาหรับทาการเกษตร/กิจกรรมตามโครงการส่งเสริม
ผลผลิตเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารนักเรียน จานวน............ ไร่..............งาน
สถานที่ตั้งโรงเรียน
 พื้นที่ปกติ
 พื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง
 โรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร/ชายขอบ/เกาะ
บุคลากรที่ปฏิบัติการในโรงเรียน
จานวน............................. คน
ครูและบุคลากรในโรงเรียน
จานวน............................. คน
นักการภารโรงหรือพนักงานบริการ
จานวน............................. คน
ลูกจ้างประจา
จานวน............................. คน
พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน............................. คน
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับภาวะทุพโภชนาการ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
ค าชี แจง ให้ ค ณะติ ด ตามกรอกข้ อ มู ล ภาวะทุ พ โภชนาการของนั ก เรี ย นตามความเป็ น จริ ง
(ข้อ มูล ณ วัน ที่ 10 มิ ถุน ายน 2559 เปรีย บเที ยบกั บ ข้อ มูล ณ วัน ที่ 30 กัน ยายน 2559) และสอบถาม
เกี่ยวกับแนวดาเนินการในการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของสถานศึกษา

ระดับ

จานวนนักเรียน
ทั้งหมด

ค่อนข้างผอม

จานวนนักเรียนที่มภี าวะทุพโภชนาการ (คน)
น้าหนักต่อ
ส่วนสูงต่ออายุ
ส่วนสูง
ค่อนข้างเตี้ย ต่ากว่าเกณฑ์
เริ่มอ้วน
ต่ากว่าเกณฑ์
(เตี้ย)
(ผอม)

10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 มิ.ย. 30 ก.ย.

น้าหนักต่อ
ส่วนสูง
เกินเกณฑ์
(อ้วน)
10 มิ.ย.

30 ก.ย.

อ.1
อ. 2
รวม
ป.1
ป.2
ป.3
ป.4
ป.5
ป.6
รวม
ม.1
ม.2
ม.3
รวม
ม.4
ม.5
ม.6
รวม
รวมภาวะทุพโภชนาการ
ทั้งหมด (คน)
เพิ่มขึ้น/ลดลง
ร้อยละของ
ภาวะทุพโภชนาการ

แนวทางการแก้ไขปัญหาของสถานศึกษาในกรณีมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................
** การสรุปภาวะทุพโภชนาการ นักเรียนหนึ่งคน ให้นับภาวะทุพโภชนาการเพียง 1 ครั้ง ถ้านักเรียนมี
ภาวะทุพโภชนาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง เช่น อ้วน และเตี้ย ให้นับภาวะทุพโภชนาการเพียง
1 ครั้งเท่านั้น
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ตอนที่ 3 สภาพการบริ หารจั ดการและการด าเนิ นงานของสถานศึ กษาตามโครงการอาหารกลางวั นในโรงเรียน
โครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ย น โครงการส่ ง เสริ ม ผลผลิ ต เพื่ อ โครงการอาหารนั ก เรี ย น
ในโรงเรี ย น โครงการพั ฒ นาระบบสุ ข าภิ บ าลอาหารที่ ดี ในโรงเรีย นและโครงการพั ฒ นาระบบ
น้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
คาชีแจง ให้ คณะกรรมการติดตามตรวจสอบสภาพการบริห ารจัดการและการดาเนินงานของสถานศึกษา
เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการ
1. โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน
1.1 ความทันเวลาของการได้รับจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น.ในการดาเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียนวันแรกของ
ภาคเรียน หรือปีการศึกษา
 ทันเวลา ได้รับเมื่อ…………………..  ไม่ทัน ได้รับเมื่อ…………………….
1.2 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
1.2.1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา......................................จานวนเงิน......................บาท
จานวนนักเรียนที่ได้รับ
- ระดับอนุบาล .................. คน
จานวนเงิน ............................... บาท
- ระดับประถมศึกษา ................ คน
จานวนเงิน ............................... บาท
จานวนนักเรียนที่ไม่ได้รับ
- ระดับอนุบาล .................. คน
จานวนเงิน ............................... บาท
- ระดับประถมศึกษา ................ คน
จานวนเงิน ............................... บาท
1.2.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา......................................จานวนเงิน......................บาท
จานวนนักเรียนที่ได้รับ
- ระดับอนุบาล .................. คน
จานวนเงิน ............................... บาท
- ระดับประถมศึกษา ................ คน
จานวนเงิน ............................... บาท
จานวนนักเรียนที่ไม่ได้รับ
- ระดับอนุบาล .................. คน
จานวนเงิน ............................... บาท
- ระดับประถมศึกษา ................ คน
จานวนเงิน ............................... บาท
1.3 หน่วยงานอื่นที่สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
 ไม่มี
 มี ประกอบด้วย………………………………...............................................
รูปแบบการสนับสนุน...............................................................................
จานวนเงิน.......................................................บาท
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1.4 รูปแบบการดาเนินงานอาหารกลางวันในโรงเรียน
 โรงเรียนดาเนินการเอง
 จ้างบุคคลภายนอกมาดาเนินการ
 จ้างเหมาทาอาหาร
 อื่น ๆ ..................................................................................................
1.5 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
 ไม่มี
 มี
1.6 มีการจัดทาเมนูอาหารกลางวันที่หลากหลาย อย่างน้อยล่วงหน้า 1 สัปดาห์
 ไม่มี
 มี ระบุรูปแบบการจัดเมนู  ใช้โปรแกรมThai school lunch
 อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................
1.7 มีการจัดทาบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการอาหารกลางวัน
 ไม่มี
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน  ไม่เป็นปัจจุบัน
1.8 มีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 ไม่มี
 มี โดยรายงาน  ทุกสัปดาห์  ภาคเรียนละครั้ง  ปีละครั้ง
 อื่น ๆ (ระบุ) .................................................................................
1.9 การนิเทศและติดตามผลการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน โดยผู้บริหารโรงเรียน
และหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี ระบุตาแหน่งผู้นิเทศ.................................................................
ความถี่ในการนิเทศ  สม่าเสมอ  นาน ๆ ครั้ง
 อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................
1.10 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
 ไม่มี
 มี ระบุ ……………………………………………………………………………………………………….
…………………….…………………………………………………………………………………
…………………….…………………………………………………………………………………
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2. โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
2.1 โรงเรี ย นได้ รั บ จั ด สรรงบประมาณจากโครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ย นจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดาเนินโครงการอาหารกลางวันให้ทันในวันเปิดเรียน
วันแรกของภาคเรียน หรือปีการศึกษา
 ทัน
 ไม่ทันเวลา ระบุวันที่ได้รับ ..........................................
2.2 งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา ...................... จานวนเงิน ..................................บาท
ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา ...................... จานวนเงิน ..................................บาท
2.3 ประเภทนมที่ได้รับการจัดสรรตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 พาสเจอไรท์
 ยู เอส ที
(ระบุ) สถานประกอบการ .....................................................................................
2.4 โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 ไม่มี
 มี
2.5 โรงเรียนมีการเก็บรักษานมที่ถูกสุขลักษณะและมีถังเก็บ สถานที่เก็บมีอุณหภูมิที่เหมาะสม
 ไม่มี
 มี
2.6 การนิเทศและติดตามผลการดาเนินงานโครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ยน โดยผู้บริหารโรงเรียน
และหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี (ระบุ) ผู้นิเทศตาแหน่ง ....................................................
วิธีการนิเทศ (ระบุ)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………….……………………………….
……………………………………………………….…………….……………………………….
2.7 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดาเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 ไม่มี
 มี ระบุ ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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3. โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารนักเรียน
3.1 โครงการที่โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการ
อาหารนักเรียน
 ไม่มี (ไม่ต้องใส่ในรายการ)
 มี (ระบุ) ชื่อโครงการ/กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการและงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน
ได้รับเมื่อ
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ(บาท)
หมายเหตุ
พ.ศ.

3.2 การนาผลผลิตจากโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ไปใช้ในโครงการ
อาหารนักเรียน
 มีไม่เพียงพอ
 มีเพียงพอบางฤดูกาล
 มีเพียงพอตลอดปี
 มีการนาผลผลิตมาใช้แก้ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
 อื่น ๆ ....................................................................
3.3 รู ป แบบการน าผลผลิ ต จากโครงการส่ ง เสริ ม ผลผลิ ต เพื่ อ โครงการอาหาร นั ก เรี ย น
เข้าสูโ่ ครงการอาหารกลางวัน
 ผ่านระบบสหกรณ์โรงเรียน
 อื่น ๆ ระบุ ............................................................................................................
.............................................................................................................
3.4 มีการจัดทาบัญชีรับ – จ่าย เงินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
 ไม่มี เนื่องจาก ......................................................................................................
 มี
ระบุ  เป็นปัจจุบัน
 ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก ...............................................
3.5 การรายงานผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารนักเรียน
ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในโรงเรียนได้รับทราบ
 ไม่มี
 มี (ระบุ) การรายงาน
 ทุกสัปดาห์  ภาคเรียนละครั้ง  ปีละครั้ง
 อื่น ๆ (ระบุ) .......................................................................
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3.6 การนิเทศและติดตามผลการดาเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารนักเรียน
โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี เนื่องจาก .................................................................................................
 มี ระบุตาแหน่งผู้นิเทศ...................................................................................
ความถี่ในการนิเทศ  สม่าเสมอ  นาน ๆ ครั้ง
 อื่น ๆ (ระบุ) .......................................................
3.7 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดาเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารนักเรียน
 ไม่มี
 มี ระบุ ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.8 แนวปฏิบัติที่ดีในการดาเนินโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารนักเรียน
 ไม่มี
 มี ระบุ ……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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ที่
1
2
3

4. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
4.1 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
 ไม่มี
 มี ได้รับเมื่อพ.ศ. ................... กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการและงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรม
งบประมาณ(บาท)
วิธีดาเนินการ
ปรับปรุงสถานที่ประกอบอาหาร
( ) จัดซื้อ
( ) จัดจ้าง
ปรับปรุงสถานที่รับประทานอาหาร
( ) จัดซื้อ
( ) จัดจ้าง
ปรับปรุงที่นั่งรับประทานอาหาร (โต๊ะ – เก้าอี้)
( ) จัดซื้อ
( ) จัดจ้าง
4.2 โรงเรี ย นมี ก ารด าเนิ น การพั ฒ นาระบบสุ ข าภิ บ าลอาหารที่ ดี ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนหรือไม่
 เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 ไม่เป็น (ระบุ) ชื่อกิจกรรม .....................................................
เนื่องจาก
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4.3 สถานที่ประกอบการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
 ไม่มี
 มี (ระบุ) ลักษณะของสถานที่ประกอบการ
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
4.4 สถานที่ประกอบอาหาร แยกเป็นสัดส่วนเฉพาะ
 ไม่มี
 มี ระบุลักษณะที่พบ.......................................................
4.5 สถานที่รับประทานอาหาร แยกเป็นสัดส่วน
 ไม่มี
 มี ระบุลักษณะ ที่พบ....................................................................
4.6 ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของสถานที่ประกอบอาหาร
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง คือ...................................................
4.7 ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของสถานที่รับประทานอาหาร
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง คือ..................................................
4.8 ความสะอาด ปลอดภัย เพียงพอ เหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ประกอบอาหาร
 ดี
 พอใช้
 ต้องปรับปรุง คือ..................................................
4.9 มีการรายงานผลการดาเนินงานการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
 ไม่มี
 มี (ระบุ) ระยะเวลาในการรายงาน
 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
 ปีละ 1 ครั้ง
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4.10 การนิเทศและติดตามผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
ในโรงเรียนโดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี (ระบุ) ผู้นิเทศตาแหน่ง ....................................................
วิธีการนิเทศ (ระบุ)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………….……………………………….
……………………………………………………….…………….……………………………….
4.11 ปัญหาอุปสรรค์ที่พบในการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียน
 ไม่มี
 มี ระบุ ………………….…………………………………………………………………………………….
………………….…………………………………………………………………………………….
………………….…………………………………………………………………………………….

ที่

5. โครงการพัฒนาระบบนาดื่มสะอาดในโรงเรียน
5.1 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจากโครงการระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
 ไม่มี
 มี ได้รับเมื่อพ.ศ. ................... กิจกรรมที่โรงเรียนดาเนินการและงบประมาณที่ได้รับ
กิจกรรม
งบประมาณ(บาท)
วิธีดาเนินการ
( ) จัดซื้อ
( ) จัดจ้าง
( ) จัดซื้อ
( ) จัดจ้าง
( ) จัดซื้อ
( ) จัดจ้าง
5.2 โรงเรียนมีการจัดหาและ/หรือติดตั้งระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียนจากแหล่ง (ร้านค้า/ผู้รบั จ้าง)
ที่ผ่านการรับรองว่ามีมาตรฐานจากกรมอนามัยหรือไม่
 เป็นไปตามวัตถุประสงค์
 ไม่เป็น (ระบุ) ชื่อกิจกรรม .....................................................
เนื่องจาก
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
5.3 โรงเรียนมีการจัดหาและ/หรือติดตั้งระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียนจากแหล่ง (ร้านค้า/ผู้รับจ้าง)
ที่ผ่านการรับรองว่ามีมาตรฐานจากกรมอนามัยหรือไม่
 ไม่มี
 มี
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5.4 แหล่งน้าดื่ม น้าใช้ ที่นามาใช้สาหรับดื่ม ประกอบอาหาร และทาความสะอาดในโรงเรียน
ได้มาจาก (ระบุ) .........................................................................................................................................
 ไม่เพียงพอ  เพียงพอตลอดปี
5.5 มีการรายงานผลการดาเนินงานพัฒนาระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
 ไม่มี
 มี
 ภาคเรียนละ 1 ครั้ง  ปี ละ 1 ครั้ง
5.6 การนิเทศและติดตามผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
โดยผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยงานระดับสูงขึ้นไป
 ไม่มี
 มี (ระบุ) ผู้นิเทศตาแหน่ง ....................................................
วิธีการนิเทศ (ระบุ)
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….…………….……………………………….
……………………………………………………….…………….……………………………….
5.7 ปัญหาอุปสรรคที่พบในการดาเนินงานโครงการพัฒนาระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
 ไม่มี
 มี ระบุ ……………………………………………………………………………………………………….
.…………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………….………….……………………………….
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ตอนที่ 4 กระบวนการบู รณาการการจัดการเรียนการสอนกับการดาเนินงานตามโครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรี ย น โครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรี ย น โครงการส่ ง เสริ ม ผลผลิ ต เพื่ อ โครงการ
อาหารนั กเรีย นในโรงเรียน โครงการพัฒ นาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนและโครงการ
พัฒนาระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
คาชีแจง ให้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบสภาพการจัดการเรียนการสอนกับการดาเนินงานตามโครงการ
4.1 การบู ร ณาการกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนกั บ การด าเนิ น งานโครงการอาหารกลางวั น
การดาเนิ น งานโครงการอาหารเสริ ม (นม) โรงเรียน โครงการส่ งเสริมผลผลิ ตเพื่อโครงการอาหารนักเรียน
ในโรงเรีย น โครงการพัฒ นาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนและโครงการพัฒ นาระบบน้าดื่มสะอาด
ในโรงเรียน
 ไม่มี
 มี ระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................................................................................
เรื่อง........................................................................................................................
กิจกรรม...................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................................................................................
เรื่อง........................................................................................................................
กิจกรรม...................................................................................................................
กลุ่มสาระการเรียนรู้...............................................................................................
เรื่อง........................................................................................................................
กิจกรรม...................................................................................................................
4.2 รูปแบบ และวิธีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ
อาหารกลางวัน โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 ไม่มี
 มี ระบุรูปแบบ วิธีการ ...............................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
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4.3 มีรูป แบบและวิธีการบูรณาการการการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การดาเนินงานโครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารนักเรียน โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดี
ในโรงเรียนและโครงการพัฒนาระบบน้าดื่มสะอาดในโรงเรียน
 ไม่มี
 มี ระบุรูปแบบ วิธีการ ...............................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................
...............................................................................................................

ลงชื่อ ....................................................... ผู้กรอกข้อมูล
(............................................................)
ตาแหน่ง ................................................................

