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ค�าน�า
 

 รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี เป็นรางวัลที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกองกิจกรรม

ทางกายเพือ่สขุภาพ กรมอนามยั จดัให้มข้ึีนเพ่ือมอบให้แก่หน่วยงานทีด่�าเนินการส่งเสรมิกิจกรรม

ทางกายเด็กและเยาวชนจนบรรลุผลเชิงประจักษ์สามารถลดปัญหาภาวะโภชนาการในเด็ก 

และเยาวชนได้อย่างยอดเยี่ยม มีความเป็นมืออาชีพในการท�าให้เด็กและเยาวชนมีการเจริญ

เติบโตเต็มศักยภาพ สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ด้วยนวัตกรรมกิจกรรมทางกาย ส่วนรางวัล

องค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อ

เดก็ไทย สงู สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี เป็นรางวลัท่ีพฒันาต่อยอดมาจากรางวลัองค์กรทีม่วีธีิปฏบิตัเิป็นเลศิ  

มวีตัถุประสงค์เพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรภาครัฐในประเทศไทย พัฒนาไปสู่ความเป็นมืออาชีพ 

ในการให้บรกิารส่งเสรมิสขุภาพเดก็และเยาวชน รวมทัง้เป็นการสร้างภาพลกัษณ์ทีด่ีใีห้แก่หน่วยงาน 

ที่นอกจากจะสามารถบริหารจัดการให้งานบริการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเด็กและเยาวชน

ประสบความส�าเร็จเป็นที่ประจักษ์แล้ว ยังสามารถขยายผลความส�าเร็จสู่องค์กรและชุมชนอื่นๆ 

อีกด้วย 
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ระบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสิ่งแวดล้อมเพื่อคนไทยสุขภาพดีจึงได้จัดท�าคู่มือการสมัคร

องค์กรทีม่วีธีิปฏบิตัเิป็นเลศิและองค์กรรอบรูส้ขุภาพ ด้านการส่งเสรมิกจิกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย

สงู สมส่วน แขง็แรง IQ EQ ด ีเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจให้กับหน่วยงานเกีย่วกับขัน้ตอนการเสนอ

ขอรบัรางวลัดังกล่าวอนัจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานทีส่นใจ น�าไปศึกษาและเตรียมความพร้อม

ในการเสนอขอรับรางวัล และใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการให้บริการส่งเสริม

กิจกรรมทางกายแก่เด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นท่ีพึงพอใจของผู้รับบริการ  

อย่างต่อเนื่องต่อไป
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8

บทน�า

 เดก็ไทยอ้วน ผอม เตีย้ ยงัเป็นปัญหาส�าคญัทีร่อคอย

การแก้ไขมายาวนาน  ชดุนวตักรรม ChOPA & ChiPA Game 

เริม่ก่อก�ำเนดิขึน้ในปีงบประมำณ 2559 ได้รบัการพสิจูน์ด้วย

วิธีการทางวิทยาศาสตร์แล้วว่า ทรงคุณค่า สามารถลดปัญหา

ภาวะโภชนาการ (อ้วน ผอม เตีย้) เพ่ิมความแขง็แรงให้เด็กไทย

ได้ จึงมีความพร้อมส�าหรับน�าไปขยายผล  เพื่อช่วยแก้ปัญหา

ภาวะโภชนาการ  ในเด็กไทยให้เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ  

“สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ด”ี  

         ปีงบประมาณ 2560 ผลงานนีไ้ด้รบัการรบัรอง จาก

กรมอนามัย เป็น The Best ด้ำนกำรส่งเสริมสุขภำพเด็ก 

วยัเรยีน กองกจิกรรมทำงกำย  เพือ่สขุภำพ โดยกลุม่พฒันำ

เทคโนโลยกิีจกรรมทำงกำยวยัเรยีนและวยัรุน่จงึได้ก�าหนดเป้าหมาย

การขยายนวตักรรม 3 ด้าน คอื “งำนได้ผล คนมีควำมสขุ  

ทกุภำค ี มคีวำมภำคภูม”ิ โดยมภีารกจิส�าคัญมุง่เน้นการสร้าง

และพัฒนาความเข้มแข็งให้ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคล่ือนงาน 

ด้วยความรู้ความเข้าใจ  มีความสุข  มีความภาคภูมิใจ และ

ด�าเนินการเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุ

ต่อเด็กไทยในทุกภมูภิาคทัง้ในเมือง และชนบทห่างไกล  ต้ังเป้า 

ภาพประกอบที ่1 รางวลัแห่ง
เกยีรตยิศ 

บทที ่
1

สร้างองค์กรทีม่วีธิปีฏบัิตเิป็นเลศิและรอบรูส้ขุภาพ ด้านการส่งเสรมิ 

กจิกรรมทางกายเพือ่เด็กไทย สูง สมส่วน แขง็แรง IQ EQ ดี

          ปีงบประมาณ 2561 ผลงานนี้ประสบความส�าเร็จสูงสุด ได้รับรำงวัลระดับประเทศ 

จ�ำนวน 3 รำงวัล ประกอบด้วย รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประเภทนวัตกรรมบริการ 

ระดบัดเีด่น รางวลันวตักรรมและสิง่ประดษิฐ์ สาขาการส่งเสรมิสุขภาพทกุกลุม่วยัและอนามยัสิง่แวดล้อม 

และรางวัล  Like Talk Award ตอน DoH Innovation  นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากองค์การ
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 ปีงบประมาณ 2562  ผลงานนี้ได้รับกำรคัดเลือกส่งเข้ำประกวดระดับโลก รำงวัล  

UNPSA: United Nations Public Service Awards 2019 สาขา “การให้บรกิารทีค่รอบคลุมและ

เท่าเทยีม  โดยไม่ทิง้ใครไว้เบือ้งหลัง (Delivering inclusive and equitable services to leave 

no one behind) และได้รบัการรบัรองให้เป็น Product Champion  ของกรมอนามยั นอกจากนัน้ 

ผลงานน้ียังเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยตอบโจทก์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสู่ระบบ

ราชการ 4.0 ของกรมอนามยั  มติทิี ่2 ระบบราชการทีย่ดึประชาชนเป็นศนูย์กลาง ส่งผลให้กรมอนำมยั

ได้รบัรำงวลัเลิศรฐั สำขำคณุภำพบรหิำรจดักำรภำครฐั PMQA 4.0 ระดบัดเีด่น อีกหนึง่รำงวลั  

และในปีเดยีวกนันีไ้ด้มกีารก่อตัง้ “ชมรม ChOPA & ChiPA Game ประเทศไทย” ข้ึนมาเพือ่เป็น

แกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สู่การพัฒนา

คุณภาพชวีติเดก็และเยาวชนด้วยกจิกรรมทางกาย

 การขยายนวตักรรมแบบมุง่เป้า “งำนได้ผล คนมคีวำมสุข ทุกภำค ีมคีวำมภำคภมู”ิ 

เป็นกลยทุธ์ส�าคัญในการจงูใจให้ภาคเีครอืข่ายเข้าร่วมด�าเนนิการโดยสมคัรใจและกระท�าต่อเนือ่งจน

เกดิผลสมัฤทธิ ์อธบิายได้ดงันี้

 งานได้ผล สะท้อนตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้นวัตกรรมในเชิงปริมาณ วัดจาก

ประโยชน์ที่เด็กและเยาวชนไทยทุกคน ทุกเพศทุกวัย ตลอดจนผู้สนใจทุกกลุ่มวัยมีโอกาสได้รับ

จากการใช้นวัตกรรมโดยเท่าเทียมกัน เป็นการเพิ่มความมั่นคงทางสุขภาพให้กับเด็ก เยาวชน 

และประชาชนชาวไทย ส่งผลต่อการเพิ่มประชากรที่มีคุณภาพ น�าไปสู่การพัฒนาประเทศ

อย่างเข้มแข็งต่อไปในอนาคต ลดปัญหาโรค NCDs ลดค่ารักษาพยาบาล เพิ่มนักกีฬาอาชีพ 

เพิ่มพูนรายได้ให้กับครอบครัว และประเทศชาติ 

               คนมคีวามสขุ สะท้อนตวัชีว้ดัเชิงคณุภาพด้านบคุลากรผูร่้วมขับเคลือ่นนวตักรรม บคุลากร

ผู ้ซึ่งน�านวัตกรรมไปใช้ในการส่งเสริมสุขภาพเด็กมีความเชื่อมั่นในคุณค่าของนวัตกรรม  

มีความภาคภูมิใจในการน�าไปขยายผลเพื่อช่วยเหลือเด็กไทยให้รอดพ้นจากโรคและภัยอันเกี่ยว

เนือ่งจากพฤติกรรมเสีย่งทัง้หลาย รวมทัง้ยังสามารถท�าให้ตนเองและครอบครวัมสีขุภาพดไีปพร้อม

กบัเดก็ๆ  นอกจากนัน้ยงัสามารถน�าผลงานไปพฒันายกระดบัหน้าทีก่ารงานของตนเองให้สงูขึน้ ส่งผล 

ต่อความมัน่คงในหน้าทีก่ารงาน สามารถเพิม่พนูรายได้ให้กบัตนเอง และครอบครัว จงึเพิม่ความ

มัน่คงทางเศรษฐกจิและการด�าเนินชวีติ รวมไปถงึเพิม่การยอมรบันบัถอืจากสงัคม

 

ช่วยเหลอืเดก็นานาชาต ิ(Save the Children International) ประจ�าประเทศไทย โดย Ms. Sheha 

Kupekar. Consultant Formative Nutrition Assessment มาศึกษาดูงาน ChOPA & 

ChiPA Game ณ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ          
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 ทุกภาคีมีความภาคภูมิ สะท้อนตัวชี้วัดด้านผลสัมฤทธิ์จากการใช้นวัตกรรมใน 

เชงิคณุภาพ ภาคีเครอืข่ายทกุโรงเรยีน/องค์กร ทีน่�านวตักรรมไปใช้จนเกดิผลลพัธ์เชงิประจกัษ์ต่อเดก็

และเยาวชน มโีอกาสก้าวเข้าสูร่างวลัเกยีรตยิศต่างๆ ทัง้ในระดบัภมูภิาค ระดบัประเทศ และระดบัโลก 

หลากหลายรางวัล ทั้งจากกระทรวงสาธารณสุข เช่น รางวัลนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ รางวัล 

องค์กรทีม่วีธีิปฏบิตัเิป็นเลศิ และองค์กรรอบรูส้ขุภาพ ด้านการส่งเสริมกจิกรรมทางกายเพือ่เดก็ไทย

สงู สมส่วน แขง็แรง IQ EQ ด ีจากส�านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ เช่น รางวลัเลศิรัฐ 

: TPSA) และจากองค์การสหประชาชาติ  เช่น รางวัล UNPSA เป็นต้น ซึ่งรางวัลดังกล่าวสะท้อน

ประสิทธิภาพในการด�าเนินงาน ภาวะผู้น�า และ Teamwork ขององค์กร เป็นกลไกกระตุ้นให้

บุคลากรของรัฐพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพในการให้บริการสาธารณะรวมท้ังเป็นการสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ดีีให้แก่หน่วยงานที่บริหารงานภาครัฐด้านการบริการสาธารณะจนประสบความส�าเร็จ 

และสามารถขยายผลความส�าเร็จสู่องค์กร และชุมชนอื่นๆ ได ้
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 รางวัลองค์กรท่ีมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) และองค์กรรอบรู้สุขภาพ 

(Health Literate Organization) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน 

แข็งแรง IQ EQ ดี เป็นรางวัลที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการขยายโครงการ ChOPA & ChiPA Game 

ลดเรยีน เพิม่รู ้สูเ่ด็กไทย สงู สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ด ีโครงการดงักล่าวมเีป้าหมายเพือ่ช่วยเหลอื 

เดก็และเยาวชนไทยให้เจรญิเตบิโตสมวยั (ไม่อ้วน ไม่เตีย้ ไม่ผอม) สุขภาพพลานามยัแขง็แรงสมบรูณ์ 

(สมรรถภาพทางกายดี) สติปัญญาดี(IQ) และสุขภาพจิตดี(EQ) ระยะยาวมุ่งสู่การลดปัญหา 

NCDs ในผู้ใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาล เพิ่มนักกีฬาอาชีพ เพิ่มเศรษฐกิจมวลรวม 

และเพ่ิมความมั่นคงของประเทศจากการมีประชากรวัยท�างานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม  

 รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ก่อตั้งขึ้นในปีงบประมาณ 2560 โดยกองกิจกรรม

ทางกายเพื่อสุขภาพ กรมอนามัย เพื่อสนับสนุนให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนปฏิบัติ

งานอันเป็นคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนไทย ทั้งการส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและการบริการภาครัฐที่ยอดเยี่ยม เสริมสร้างแรงบันดาลใจให้

แก่ภาคีเครือข่ายผู้ให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทย กระตุน้ให้ข้าราชการด�าเนนิการขบัเคลือ่น 

ไปสู ่การสร้างนวัตกรรม พัฒนาความเป็นมืออาชีพในการให้บริการส่งเสริมสุขภาวะของ 

องค์กร ยกระดับภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับการบริการด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย รวบรวมและ

เผยแพร่ต้นแบบแนวทางการด�าเนนิงานท่ีประสบความส�าเรจ็ ตลอดจนส่งเสรมิให้มีการพฒันางาน

บริการภาครัฐอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของการใช้ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเพื่อให้

สอดคล้องกับการด�าเนินงาน ตามวาระและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี ค.ศ. 2030 (The 

2030 Agenda for Sustainable Development and Sustainable Development Goals (SDGs))

 รางวัลองค์กรท่ีมีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย

สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี เป็นรางวัลท่ีมอบให้กับองค์กรหรือโรงเรียนที่สามารถใช้

นวัตกรรมกิจกรรมทางกายสู่การแก้ปัญหาภาวะโภชนาการในเด็กและเยาวชนได้อย่างเป็น 

รูปธรรม หรือสามารถบริหารจัดการให้องค์กรย่อยในความรับผิดชอบของตนเองขับเคลื่อนงาน

ความเป็นมาและความส�าคัญของรางวัล

การสมัครรบัรางวลัองค์กรท่ีมวีธิปีฏิบัตเิป็นเลิศ (Best Practice)

และรางวลัองค์กรรอบรูส้ขุภาพ (Health Literate Organization) 

ด้านการส่งเสริมกจิกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

บทที ่
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ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย เข้าสู่โรงเรียนจนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อเด็กและเยาวชนตามเกณฑ์ที่ก�าหนด  

ต่อมาในปีงบประมาณ 2561 จึงได้ส่งเสริมให้องค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ  

เป็นตัวแทนกรมอนามัย ในการสร้างคุณค่าแก่สังคม จึงเพิ่มเติมรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ 

(Health Literate Organization) ด้านกิจกรรมทางกายเพือ่เดก็ไทย สงู สมส่วน แขง็แรง IQ EQ ดี

อีกหนึ่งรางวัล โดยก�าหนดให้องค์กรที่ได้รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ต้องปฏิบัติกิจกรรม

ในองค์กรของตนเองอย่างต่อเนื่องภายหลังได้รับรางวัลไม่น้อยกว่า 1 ปี และให้ความช่วยเหลือ

องค์กร หรือโรงเรียนอื่นๆ โดยการบอกต่อ ชี้แนะ ชี้น�า เผยแพร่นวัตกรรมสู่การแก้ปัญหาสุขภาพ

เด็กวัยเรียนโดยเฉพาะปัญหาภาวะโภชนาการ (อ้วน เตี้ย ผอม) รวมทั้งเด็กไม่แข็งแรง โดย

องค์กรที่ได้รับการรับรองจากกรมอนามัยทั้งสองรางวัล จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก 

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อยกย่องเป็นองค์กรท่ีมีการด�าเนินงานให้บริการส่งเสริมสุขภาพที่ม ี

คุณค่าและสร้างประโยชน์ให้แก่เด็กและเยาวชนไทย 

 พิธีมอบรางวัล จัดให้มีข้ึนในเดือนเมษายน ของทุกปี ในงานประชุมวิชาการส่งเสริม

สขุภาพเดก็วยัเรยีน จดัโดยกรมอนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ซึง่นอกจากจะมกีารมอบรางวลัดงักล่าว

แล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินกิจกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ด้านการเสริม 

สุขภาพเด็กและเยาวชน จากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศอีกด้วย

 รางวัลองค์กรท่ีมวีธิปีฏิบตัเิป็นเลศิ (Best Practice) ด้านการส่งเสรมิกจิกรรมทางกาย 

เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี เป็นรางวัลที่มอบให้ โรงเรียน หรือหน่วยงานที่มีการ

ด�าเนินโครงการ ChOPA & ChiPA Game ลดเรยีน เพิม่รู ้สู่เดก็ไทย สงู สมส่วน แขง็แรง IQ EQ ดี 

จนมีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด สามารถพิสูจน์ได้ว่าเด็กและเยาวชนในความดูแลได้

รบัประโยชน์จากโครงการจนเกดิการเปลีย่นแปลงทัง้ด้านสมรรถภาพทางกาย และภาวะโภชนาการ 

รวมไปถึง IQ EQ ด้วย

 รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization) ด้านการส่งเสริม

กิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง  IQ EQ ดี เป็นรางวัลที่มอบให้ โรงเรียน หรือ

หน่วยงานที่มีการด�าเนินโครงการ ChOPA & ChiPA Game จนมีผลงานเชิงประจักษ์ และได้รับ

รางวัลองค์กรท่ีมวีธิปีฏิบตัเิป็นเลศิ (Best Practice) ด้านการส่งเสรมิกจิกรรมทางกายเพือ่เดก็ไทย 

สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

รวมทัง้สามารถเป็นตวัแทนกรมอนามยัในการช่วยเหลือสังคม ท�าการเผยแพร่โครงการแก่โรงเรียน 

หน่วยงาน หรือชุมชนอื่นๆ ทั้งในและนอกประเทศ 

ความหมายของรางวัล 



คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

13

 การมอบรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ ด้านการ 

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมแรง 

สูก่ารสร้างแรงบนัดาลใจในการปฏบิตังิานอนัเป็นคณุประโยชน์แก่เดก็และเยาวชนไทยทกุเพศทกุวยั 

อีกทั้งยังเป็นการรวมพลังประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่กลุ ่มเป้าหมาย  

รวมไปถึงการขยายผล และพัฒนาต่อยอดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับหลักการ SDGs และ

หลักการของการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 

(2030 Agenda) ในการยกระดับการบริการเพื่อพัฒนาประเทศ อันจะช่วยส่งเสริมบทบาทหน้าที่ 

ความเป็นมืออาชีพของโรงเรียน โรงพยาบาล และองค์กรภาครัฐที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพิ่มความ

ชัดเจนของการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ 

ตลอดจนเป็นกลไกในการติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงาน

รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ มีเป้าประสงค์ที่ส�าคัญ ดังนี้

 1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานอันเป็นคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ

 2. ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและการบริการภาครัฐที่ยอดเยี่ยม

 3. เสรมิสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ภาคเีครอืข่ายผู้ให้การช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนไทย

 4. กระตุ้นให้ข้าราชการด�าเนินการขับเคลื่อนไปสู่การสร้างนวัตกรรม

 5. พัฒนาความเป็นมืออาชีพในการให้บริการส่งเสริมสุขภาวะขององค์กร

 6. ยกระดับภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการบริการด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

 7. รวบรวมและเผยแพร่ต้นแบบแนวทางการด�าเนินงานส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

                 ที่ประสบความส�าเร็จ

 

วัตถุประสงค์ของการมอบรางวัล
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 กรมอนามยั โดยกองกจิกรรมทางกายเพือ่สขุภาพ สนบัสนุนและส่งเสริมภาคเีครอืข่าย

ร่วมด�าเนนิการช่วยเหลอืเดก็ไทยให้เตบิโตเตม็ศกัยภาพจึงได้จัดให้มกีารมอบรางวลัแห่งเกยีรติยศ 

แก่หน่วยงานทีด่�าเนนิการจนสมัฤทธิผ์ลเชิงประจกัษ์ ภายใต้โครงการ ChOPA & ChiPA Game ลดเรยีน

เพิม่รู ้สูเ่ด็กไทย สงู สมส่วน แขง็แรง IQ EQ ด ีโดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภท ดงันี้

 ประเภทที่ 1 รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice : BP) ด้านการ 

ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 

 ประเภทที่ 2 รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) 

ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง  IQ EQ ดี 

 

 • กรณีโรงเรียน

 โรงเรียนต้องสามารถท�าให้เด็กและเยาวชน และคณะครูในโรงเรียน เข้าถึง เข้าใจ 

ข้อมูลความรู้ การจัดการบริการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับพื้นฐานได้ง่าย สามารถโต้ตอบ

ซักถาม ตัดสินใจ เลือกรับ ปรับใช้รูปแบบการท�ากิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน 

จนเกดิผลลพัธ์ทีด่ทีัง้ในเชงิสขุภาพ และการเรยีน รวมทัง้สามารถบอกต่อไปยงัผูอ้ืน่ หน่วยงานอืน่ๆ ได้

 • กรณีหน่วยงาน

 หน่วยงานต้องสามารถท�าให้บุคลากรในสังกัดและภาคีเครือข่าย เข้าถึง เข้าใจ ข้อมูล

ความรู้ การจัดการบริการส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับพื้นฐานได้ง่าย สามารถโต้ตอบซักถาม 

ตัดสินใจ เลือกรับ ปรับใช้รูปแบบการท�ากิจกรรมทางกายที่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชน จนเกิด

ผลลัพธ์ที่ดีทั้งในเชิงสุขภาพ และการเรียน รวมทั้งสามารถบอกต่อไปยังผู้อื่น หน่วยงานอื่นๆ ได้

 

ประเภทรางวัล

กระบวนการด�าเนินงานในการเข้าสู่รางวัล

(Best Practice : BP) (Health Literate Organization : HLO)
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      ขั้นที่ 1-5 ในการเข้าสู่รางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice : BP) และ ขั้นที่ 1-6 ในการเข้า

สู่รางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย 

เพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

การเตรียมตัว...สู่รางวัลเกียรติยศ

1. ศึกษาคู่มือการสมัครรับรางวัล 

2. ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับรางวัลท่ีจะสมัคร

3. หาความรู้เกีย่วกบัโครงการ ChOPA & ChiPA Game  
    ลดเรียน เพิ่มรู้ สู่เด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง 
    IQ EQ ดี ด้วยตนเอง หรอืเข้ารบัการอบรมหลักสตูร 
    ChOPA & ChiPA Coach

4. ท�าความเข้าใจแนวทางการด�าเนินงาน ตามบันได  

   10 ขั้น สู่ FUN for FIT

5. จัดวางระบบการบริหารจัดการขับเคลื่อนงาน   

    ภายในและภายนอกองค์กร

6. จัดท�าแผนงาน/โครงการ/แผนปฏิบัติการ/ 

    แผนก�ากับติดตามประเมินผล

7. ปฏิบัติกิจกรรมตามแผน 

8. ก�ากับ ติดตาม ประเมินผลการด�าเนินงานตาม 

    ระยะเวลาที่ก�าหนด

9. ประเมินตนเองตามแบบประเมิน 

10. สมัครเข้ารับรางวัล
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 • รางวัลนี้เปิดกว้างให้กับโรงเรียนและหน่วยงานภาครัฐที่ดูแลโรงเรียนทั่วประเทศ 

 • การสมัครสามารถสมัครผ่านทางหน่วยงานต้นสังกัด  

 • กรอกใบสมัครให้ครบถ้วนและถูกต้องทางออนไลน์

 • การส่งผลงานเข้ารับรางวัลต้องมีเอกสาร หลักฐานที่เกี่ยวข้องครบถ้วน

 • การกรอกใบสมัคร : การกรอกข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

  ทุก ช่องตามท่ีระบุ หากข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงข้อค�าถาม หรือตอบเกินที ่

  ก�าหนด ผลงานน้ันจะไม่ได้รับการพิจารณา   

หมายเหตุ 

*** ผูู้สมัครควรเตรียมข้อมูลที่จะตอบไว้ในไฟล์เอกสารเช่น Microsoft Word ก่อน จากนั้นจึงน�า  

     ข้อมูลที่เตรียมไว้คัดลอกลงระบบรับสมัครออนไลน์     

***  ผลงานที่ไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบ จะไม่ได้รับการพิจารณา 

คุณสมบัติของผู้สมัครและช่องทางการสมัคร   

ภาพประกอบที ่2 ช่องทางการสมัคร

1. ทุกผลงานที่ส่งเข้าประกวด ถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมของกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

   กรมอนามัย พึงมีสิทธิท่ีจะแก้ไข ดัดแปลง โดยไม่จ�าเป็นต้องขออนุญาตผู้สร้างสรรค์ผลงาน

2. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นท่ีสิ้นสุด

3. ผูส่้งผลงานเข้าประกวดจะต้องกรอกรายละเอยีดในเเบบฟอร์มการสมคัร พร้อมเอกสารให้ครบถ้วนสมบรูณ์

4. ผูส่้งผลงานเข้าประกวด เป็นผูร้บัผดิชอบต่อลขิสทิธิข์องข้อมลู ได้แก่ เนือ้หา ภาพ เสยีง คลปิวดีโีอ    

    ซอฟเเวร์หรืออ่ืนใดทีใ่ช้ในการผลติผลงาน โดยต้องไม่ละเมดิกฏหมายว่าด้วย ลขิสทิธิแ์ละทรพัย์สนิ 

    ทางปัญญาและมกีารอ้างองิถึงแหล่งท่ีมาอย่างชดัเจน ทางผูจ้ดัโครงการ ไม่มีส่วนในการรบัผดิชอบใดๆ   

    ทั้งสิ้น ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ถ้ามีการตรวจสอบพบภายหลังจะถือเป็นโมฆะ และถูกเรียก  

   รางวัลคืน

ข้อตกลงเบื้องต้น
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 กรณีโรงเรียน

 • มีการด�าเนินการในนักเรียนระดับ ป.1–ป.6 หรือ ป.1–ม.2 (อายุ 6-14 ปี) ที่เข้า 

  ร่วมโครงการ และต้องสัมพันธ์กับขนาดของสถานศึกษา ดังนี้ 

    โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 120 คน) 

    - เด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการร้อยละ 100 

    โรงเรียนขนาดกลาง (มีนักเรียน 121-600 คน) 

    - เด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 70 

    โรงเรียนขนาดใหญ่ (มีนักเรียน  601-1,500 คน) 

    - เด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 50

    โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (มีนักเรียนมากกว่า 1,500 คนขึ้นไป) 

    - เด็กนักเรียนเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยร้อยละ 40

เกณฑ์การสมัคร 

รางวัลองค์กรทีม่วิีธีปฏบิติัเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสรมิ

กจิกรรมทางกายเพือ่เด็กไทย สงู สมส่วน แขง็แรง IQ EQ ด ี 
 

บทที ่
3
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 • มีการติดตามประเมินผลลัพธ์และเปรียบเทียบให้เห็นการเปล่ียนแปลงภาวะ 

  โภชนาการและสมรรถภาพทางกายไม่น้อยกว่า 2 เดือน

 • หากมีการประเมินผล IQ EQ ร่วมด้วย ควรน�าเสนอผลดังกล่าว ประกอบด้วย

 

ภาพประกอบที่ 3 เกณฑ์การสมัครองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ส�าหรับโรงเรียน

เกณฑการสมัคร

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
รอยละ 50

โรงเรียน (Best Practice)

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
รอยละ 100

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
รอยละ 40

กลุมเปาหมายเขารวมโครงการ
รอยละ 70

โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ

(1,500 คนขึ้นไป)

โรงเรียนขนาดเล็ก

(นอยกวาหรือเทากับ 120 คน)
โรงเรียนขนาดกลาง

(121-600 คน)

โรงเรียนขนาดใหญ

(601-1,500 คน)

เกณฑการสมัคร
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 กรณีหน่วยงาน/องค์กร

 • โรงพยาบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

  ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา

     มีโรงเรียนเข้าร่วมการขับเคลื่อนโครงการฯ ครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 80   

    ของพื้นท่ีรับผิดชอบ 

      มีการติดตามประเมินผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงภาวะโภชนาการและ

    สมรรถภาพทางกาย 

     ร้อยละ 80 ของโรงเรียนเข้าร่วมเป็นโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)  

   • ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

      มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล เข้าร่วมการขับเคล่ือนโครงการฯ ครอบคลุม

     อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพื้นท่ีรับผิดชอบ  

      มีการติดตามประเมินผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงภาวะโภชนาการและ  

     สมรรถภาพทางกาย 

     ร้อยละ 80 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล เป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  

                           ต�าบลที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)

 • ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด     

     มีส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ เข้าร่วมการขับเคล่ือนโครงการฯ ครอบคลุม  

     อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพื้นท่ีรับผิดชอบ   

      มีการติดตามประเมินผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงภาวะโภชนาการและ

     สมรรถภาพทางกาย  

     ร้อยละ 80 ของส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ เป็น ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ 

     ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)      

 • ศูนย์อนามัย      

     มีส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด เข้าร่วมการขับเคล่ือนโครงการฯ ครอบคลุม

     อย่างน้อยร้อยละ 80 ของพื้นท่ีรับผิดชอบ    

      มีการติดตามประเมินผลลัพธ์ท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงภาวะโภชนาการและ  

     สมรรถภาพทางกาย  

     ร้อยละ 80 ของส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด  

     ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)     



คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

20

ภาพประกอบที่ 4 เกณฑ์การสมัครองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ส�าหรับหน่วยงาน

10% 20%

30%

40%

คลิป/วีดีโอชื่อเรื่องการจัดการปญหา

เด็กอวน/เตี้ย/ผอม ฯลฯ ดวย ChOPA 

& ChiPA Game ตามดวยชื่อโรงเรียน

หรือช่ือองคกร (นำเสนอกระบวนการ

ขับเคลื่อนโครงการ ChOPA & ChiPA 

Game) 

บทเรียนที่ไดรับ (ปญหา อุปสรรค/
แนวทางแกไข/ปจจัยแหงความสำเร็จ)

ผลผลิต/ผลลัพธในการดำเนินโครงการที่สงผลตอ
นักเรียน (ผลลัพธ ขั้นที่ 5 ใน V Shape)

 กระบวนการดำเนินงาน 

 (ขั้นที่ 1-5 ใน V Shape)
 

)ecitcarP tseB( นางยวนห รคัมสรากฑณกเ
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เกณฑ์การประเมิน    

ภาพประกอบที่ 5 เกณฑ์การประเมินองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) 

                                       ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

10% 20%

30%

40%

คลิป/วีดีโอชื่อเรื่องการจัดการปญหา

เด็กอวน/เตี้ย/ผอม ฯลฯ ดวย ChOPA 

& ChiPA Game ตามดวยชื่อโรงเรียน

หรือช่ือองคกร (นำเสนอกระบวนการ

ขับเคลื่อนโครงการ ChOPA & ChiPA 

Game) 

บทเรียนที่ไดรับ (ปญหา อุปสรรค/
แนวทางแกไข/ปจจัยแหงความสำเร็จ)

ผลผลิต/ผลลัพธในการดำเนินโครงการที่สงผลตอ
นักเรียน (ผลลัพธ ขั้นที่ 5 ใน V Shape)

 กระบวนการดำเนินงาน 

 (ขั้นที่ 1-5 ใน V Shape)
 

)ecitcarP tseB( นางยวนห รคัมสรากฑณกเ
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ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริม

    กิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน เเข็งเเรง IQ EQ ดี

ประเด็นเนื้อหา คะแนน (BP)

1. กระบวนการด�าเนินงาน (ขั้นที่ 1-5 ใน V Shape) (30)

 1.1 แรงบันดาลใจ/แรงจูงใจ 5

 1.2 กระบวนการด�าเนินงาน 20

 1.3 รูปภาพ/คลิปประกอบ 5

2. ผลผลิต/ผลลัพธ์ในการด�าเนินโครงการที่ส่งผลต่อนักเรียน                                   

    (ผลลัพธ์ ขั้นที่ 5 ใน V Shape)

 (40)

 2.1 ด้านภาวะโภชนาการ 15

 2.2 ด้านสมรรถภาพทางกาย 15

 2.3 รูปภาพ/คลิปประกอบ ผลลัพธ์ ก่อน-หลัง 10

3. บทเรยีนทีไ่ด้รบั (ปัญหาอปุสรรค/แนวทางแก้ไข/ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็) (10)

4. คลิป/วีดีโอ

 ชื่อเร่ือง การจัดการปัญหาเด็กอ้วน/เตี้ย/ผอม ฯลฯ ด้วย ChOPA &  

 ChiPA Game ตามด้วยชือ่โรงเรยีน หรอืชือ่องค์กร (น�าเสนอกระบวนการ

 ขับเคลื่อนโครงการ ChOPA & ChiPA Game)

(20)

คะแนนเต็ม 100

** หมายเหตุ ระยะเวลาด�าเนินงาน BP อย่างน้อย 2 เดือน

เกณฑ์การพิจารณา

 การสรุปผลคะแนนการประเมิน      

  (     ) ผ่านเกณฑ์ประเมิน    (มากกว่า หรือเท่ากับ 80 คะแนนขึ้นไป

  (     ) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (ต�่ากว่า หรือเท่ากับ 79 คะแนน)    
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แนวค�าถาม (ไม่เกิน 15 หน้า)

 1. ท่านรู้จักโครงการ ChOPA & ChiPA Game ลดเรียน เพิ่มรู้ สู ่เด็กไทย สูง 

สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี จากแหล่งใด 

 2. โปรดอธิบายตามความเข้าใจของท่านในข้อค�าถามด้านล่างโดยละเอียด

   2.1 โปรดอธิบายว่า โครงการ ChOPA & ChiPA Game คืออะไร 

   2.2 โปรดอธิบายว่า โครงการน้ีมีวิธีการด�าเนินการอย่างไร  

 3. โปรดอธิบายเหตุผล แรงจูงใจ หรือแรงบันดาลใจรวมทั้งเป้าหมายที่ท�าให้ 

ท่านตัดสินใจเข้าร่วมโครงการน้ี

   3.1 เหตุผล แรงจูงใจ หรือแรงบันดาลใจที่ท�าให้ท่านตัดสินใจเข้าร่วม  

        โครงการน้ี

   3.2 เป้าหมายของท่านคือส่ิงใด เมื่อตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนี้

 4. โปรดอธิบายข้ันตอนการด�าเนินงานในหน่วยงานของท่านโดยละเอียดตาม 

ข้อเสนอแนะในตาราง 2 พร้อมภาพ คลิป ประกอบ

 5. โปรดแสดงให้เห็นผลสัมฤทธ์ิของโครงการ พร้อมภาพ คลิป ประกอบ

   5.1 ด้านโภชนาการ

   5.2 ด้านสมรรถภาพทางกาย

 6. หน่วยงานของท่านบรรลุเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการฯ หรือไม่

   (     )  ไม่บรรลุ โปรดอธิบายอุปสรรค/ปัญหา ที่ท�าให้ไม่บรรล ุ

เป้าหมาย พร้อมข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา และบทเรียนที่ได้รับ

             (     )  บรรลุ โปรดอธิบายปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส่งเสริมให้บรรล ุ

เป้าหมายพร้อมบทเรียนท่ีได้รับ
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รูปภาพ/คลิปประกอบ

ขั้นตอนด�าเนินงาน กรณีโรงเรียน กรณีหน่วยงานอื่นๆ

ระยะเตรียมการ  

แสดงให้เห็นว่าก่อนจัดกิจกรรมให้เด็ก        

ออกก�าลังกายมีการเตรียมการอะไรบ้าง เช่น 

ประกาศนโยบาย สร้างความเข้าใจ มอบหมายงาน 

จัดประชุมคณะท�างาน/ผู้ร่วมขับเคลื่อน

โครงการ การเข้ารับการฝึกอบรม ChOPA & 

ChiPA Coach การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

การประเมินภาวะโภชนาการ เป็นต้น

แสดงให้เหน็ว่าก่อนลงปฏิบติัการสูก่ลุม่เป้าหมาย

มกีารเตรียมการอะไรบ้าง เช่น ถ่ายทอดนโยบาย 

ประเมินสถานการณ์ปัญหา จัดล�าดับความ

ส�าคัญของปัญหา เตรียมการแสวงหาเครื่องมือ

สู่การแก้ไขปัญหา การพัฒนาศักยภาพโดยการ

เข้ารับการฝึกอบรม ChOPA & ChiPA Coach 

เป็นต้น

ระยะปฏิบัติการ

แสดงให้เห็นว่าเป็นระยะที่โรงเรียนจัดให้เด็ก

ออกก�าลังกายด้วยนวัตกรรมในโครงการ  

ไม่น้อยกว่า 2 เดือน โดยอธิบายช่วงเวลาที่เด็ก

ท�ากิจกรรม (เช้า กลางวัน เย็น ฯลฯ) ระยะเวลา

ท�ากิจกรรมแต่ละครัง้ แต่ละกิจกรรม (นาที/คร้ัง) 

สถานที่จัดกิจกรรม (หน้าเสาธง ห้องเรียน  

ห้องประชุม ฯลฯ) จ�านวนวันในการท�ากิจกรรม 

(วัน/สัปดาห์)

แสดงให้เห็นว่ามีการประสานความร่วมมือ 

การสะท้อนข้อมูล/สถานการณ์ปัญหาแก่

โรงเรียนและผู้เกีย่วข้อง การจดัประชมุคณะท�างาน/ 

ผูร่้วมขับเคลื่อนโครงการ การจัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการ ChOPA & ChiPA Coach ฯลฯ

ระยะติดตามประเมินผล

แสดงให้เห็นขั้นตอนและผลการติดตามประเมิน

ผลภายในโรงเรียน ทั้งขั้นตอนประเมินผล

เปรียบเทียบสมรรถภาพทางกาย และภาวะ

โภชนาการ เพื่อให้ได้มาถึงซึ่งข้อมูลที่สะท้อน

ความส�าเร็จ ปัญหา อุปสรรคการด�าเนินงาน 

แสดงให้เหน็ข้ันตอนและผลการตดิตามประเมนิผล 

เพื่อให้ได้มาถึงซึ่งข้อมูลที่สะท้อนความส�าเร็จ 

ปัญหา อุปสรรคการด�าเนินงาน 

 • ภาพตราสัญลักษณ์โรงเรียน/หน่วยงาน

 • ภาพ/คลิปประกอบเด็กท�ากิจกรรมออกก�าลังกายเป็นหมู่คณะ เช่น หน้าเสาธง 

  ในชั้นเรียน

 • ภาพ/คลิปประกอบการวัดและประเมินผลภาวะโภชนาการ สมรรถภาพทางกาย 

 • ภาพ/คลิปประกอบผลการด�าเนินงานที่ส่งผลต่อเด็กนักเรียน ครู หรือบุคลากร

  ทุกระดับ เช่น ภาพเด็กอ้วน (ก่อน-หลัง) ภาพเด็กวัดส่วนสูง (ก่อน-หลัง) ภาพ 

  ความยืดหยุ่น (ก่อน-หลัง)

 • ภาพ/คลิปประกอบเพิ่มเติม

  

 

ตารางท่ี 2 แนวทางตอบค�าถามข้อ 4 ขั้นตอนการด�าเนินงาน 
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ระบุ

หลักฐานประกอบ

1. กระบวนการด�าเนินงาน ขั้นที่ 1-5 ใน V Shape (30 คะแนน)

    1.1 กระบวนการด�าเนินงาน ขั้นที่ 1-4 (5 คะแนน)

        ท่านสามารถระบุแหล่ง หรือหน่วยงาน หรือบุคคลที่ท�าให้

          ท่านรู้จักเกี่ยวกับโครงการฯ
1

        ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาพรวมของโครงการ 0.5

        ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการด�าเนินโครงการ 0.5

        ท่านมีแหล่งหาความรู้เพิ่มเติม และแหล่งโต้ตอบ ซักถาม 

          การด�าเนินงานในโครงการ
1

        ท่านมีการทบทวนสถานการณ์ปัญหา มีแรงบันดาลใจ      

           มีเป้าหมาย ในการเข้าร่วมโครงการ
2

    1.2 กระบวนการด�าเนินงาน ขั้นที่ 5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (20 คะแนน)    

        ระยะเตรียม (5 คะแนน)

          • มีแผนปฏิบัติงาน/โครงการ 1

          • มีการประกาศนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

          นักเรียน/บุคลากร
1

          • มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ/แต่งตั้งคณะท�างาน 1

          • มีการประสาน/จัดประชุมคณะท�างานภายในโรงเรียน/ 

          หน่วยงาน
1

          • มีการสร้างเครือข่าย/ติดต่อประสานภาคีเครือข่าย

              ภายนอก/ผู้ปกครอง 
1

        ระยะปฏิบัต ิ(10 คะแนน)

          • มีการสร้าง ChOPA & ChiPA Coach ภายในโรงเรียน 3

          • มีการด�าเนินงานให้เด็กออกก�าลังกาย ChOPA & 

          ChiPA Game ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เดือน
3

           • มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มกิจกรรมทางกาย   

              ChOPA & ChiPA Game แก่เด็กในโรงเรียน อย่างน้อย

           สัปดาห์ละ 5 วันๆ ละ 60 นาที     

4

ตารางท่ี 3 แบบประเมินตนเอง ในการเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรม

     ทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ส�าหรับโรงเรียน

รูปภาพ/คลิปประกอบ
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        ระยะประเมินผล (5 คะแนน)
          • กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ มีการพัฒนาภาวะ

          โภชนาการ และสมรรถภาพทางกายท่ีดีขึ้น
3

          • กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมกิจกรรม

          ในโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2

    1.3 รูปภาพประกอบกระบวนการด�าเนินงาน (5 คะแนน)

      ภาพตราสัญลักษณ์โรงเรียน/หน่วยงาน 1

      ภาพการขับเคล่ือนงาน เช่น การประชุม การฝึก  

      ChOPA & ChiPA Coach การประสานงาน  

            การวดัและประเมนิผล ภาวะโภชนาการ สมรรถภาพ 

      ทางกาย เป็นต้น

2

     ภาพเด็กท�ากิจกรรมออกก�าลังกายในโครงการ 

            เป็นหมู่คณะ เช่น หน้าเสาธง ในชั้นเรียน เป็นต้น
2

2. ผลผลิต/ผลลัพธ์ในการด�าเนินโครงการที่ส่งผลต่อนักเรียน (40 คะแนน)

    2.1 ด้านภาวะโภชนาการ (15 คะแนน)    

      เด็กอ้วนลดลง 3

      เด็กผอมลดลง 3

      เด็กเตี้ยลดลง 3

      เด็กสูงเพิ่มขึ้น 3

      เด็กสมส่วนเพิ่มข้ึน 3

    2.2 ด้านสมรรถภาพทางกาย (15 คะแนน)    

      ความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้องเพิ่มขึ้น 3

      ความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก แขน  เพิ่มขึ้น 3

      ความยืดหยุ่นขาด้านหลังและหลังส่วนล่างเพิ่มขึ้น 3

      สมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 3

      เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังลดลง 3

      อื่นๆ ที่เพิ่มเติม (ถ้ามี)  
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    2.3 รูปภาพประกอบผลการด�าเนินงาน ที่ส่งผลต่อเด็กนักเรียน ครู หรือบุคลากรทุกระดับที่เข้าร่วมโครงการ                

         ไม่น้อยกว่า 10 ภาพ (10 คะแนน)

        ภาพเด็กอ้วน (ก่อน-หลัง) (    ) มี ............ภาพ  (    ) ไม่มี

        ภาพเด็กวัดส่วนสูง (ก่อน-หลัง) (    ) มี ............ภาพ  (    ) ไม่มี

        ภาพความยืดหยุ่น (ก่อน-หลัง) (    ) มี ............ภาพ  (    ) ไม่มี

        ภาพอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง (    ) มี ............ภาพ  (    ) ไม่มี

3. บทเรียนที่ได้รับ (ปัญหา อุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ) (10 คะแนน)

    3.1 มีการทบทวน ประเมิน ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง      

         ในการด�าเนนิโครงการท่ีผ่านมา และแผนการด�าเนนิการ

        ต่อเนื่อง

4

    3.2  มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ 3

    3.3 มีการสรุปบทเรียนในการด�าเนินงานในโครงการ 3

4. คลิปวีดีโอน�าเสนอกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ ChOPA & ChiPA Game (20 คะแนน)

    4.1 มีคลิปวีดีโอที่น�าเสนอกระบวนขับเคลื่อนโครงการฯ 20

รวมคะแนนที่คาดว่าจะได้รับ 100

เกณฑ์การพิจารณา (    ) ผ่านเกณฑ์      (    ) ไม่ผ่านเกณฑ์
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1.  กระบวนการด�าเนินงาน ขั้นที่ 1-5 ใน V Shape (30 คะแนน)

      1.1 กระบวนการด�าเนินงาน ขั้นที่ 1-4 (5 คะแนน)

             ท่านสามารถระบแุหล่ง หรอืหน่วยงาน หรอืบคุคล 

               ทีท่�าให้ท่านรู้จักเกี่ยวกับโครงการฯ
1

          ท่านมคีวามรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัภาพรวมของโครงการ 0.5

             ท่านมีความรู ้ความเข้าใจ เข้าใจวธิกีารด�าเนนิโครงการ 0.5

            ท่านมแีหล่งหาความรูเ้พ่ิมเตมิ และแหล่งโต้ตอบ ซกัถาม 

                        การด�าเนินงานในโครงการ
1

            ท่านมีการทบทวนสถานการณ์ปัญหา มีแรงบนัดาลใจ      

            มีเป้าหมาย ในการเข้าร่วมโครงการ
2

      1.2 กระบวนการด�าเนินงาน ขั้นที่ 5 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (20 คะแนน)    

          ระยะเตรียม (5 คะแนน)

           • มีแผนปฏิบัติงาน/โครงการ 1

           • มีการถ่ายทอดนโยบายส่งเสริมกิจกรรมทางกาย      

             เด็กวัยเรียน วัยรุ่นสู่หน่วยงานในความรับผิดชอบ
1

           • มกีารมอบหมายหน้าทีร่บัผดิชอบ/แต่งตัง้คณะท�างาน 1

           • มกีารประสาน/จดัประชมุคณะท�างานภายในโรงเรยีน/ 

           หน่วยงาน
1

           • มีการสร้างเครือข่าย/ติดต่อประสานภาคีเครือข่าย

            ภายนอก/ผู้ปกครอง 
1

             ระยะปฏิบัต ิ(5 คะแนน)
           • มีการประเมินสถานการณ์ปัญหา/จัดล�าดับ

                 ความส�าคัญของปัญหา
2

           • มกีารจดักิจกรรมพัฒนาศักยภาพหน่วยงานในสังกัด

             หรือสนับสนุนหน่วยงานในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม 

             ChOPA & ChiPA Coach หรอืการแลกเปลีย่นเรยีนรู้

             เกี่ยวกับ ChOPA & ChiPA Game

3

ตารางท่ี 4 แบบประเมินตนเอง ในการเป็นองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริมกิจกรรม

   ทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ส�าหรับหน่วยงาน
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        ระยะประเมินผล (10 คะแนน)
                • มีการตดิตามเสรมิพลงั และประเมนิผลการด�าเนนิงาน

                  ของหน่วยงานในความรับผิดชอบ ไม่น้อยกว่า

                   ร้อยละ 80

5

                • มกีารจัดกจิกรรมแลกเปล่ียนเรยีนรูร้ะหว่างหน่วยงาน 

                  ในสังกัด
3

                • หน่วยงานในสังกัดมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วม 

     กิจกรรมในโครงการ
2

    1.3 รูปภาพประกอบกระบวนการด�าเนินงาน (5 คะแนน)   

        ภาพตราสัญลักษณ์หน่วยงาน 1

        ภาพการขับเคล่ือนงาน เช่น การประชุม การฝึก 

               ChOPA & ChiPA Coach การประสานงาน การรับ       

             รางวลัของหน่วยงาน การตดิตามเสรมิพลัง  เป็นต้น

2

        ภาพ/กราฟสถานการณ์ปัญหา 2

2. ผลผลิต/ผลลัพธ์ในการด�าเนินโครงการที่ส่งผลต่อนักเรียน (40 คะแนน)   

    2.1 ด้านภาวะโภชนาการ (15 คะแนน)    

          เด็กอ้วนลดลง 3

          เด็กผอมลดลง 3

           เด็กเตี้ยลดลง 3

           เด็กสูงเพิ่มข้ึน 3

        เด็กสมส่วนเพิ่มข้ึน 3

    2.2 ด้านสมรรถภาพทางกาย (15 คะแนน)    

       ความแข็งแรงกล้ามเนื้อท้องเพิ่มขึ้น 3

       ความแข็งแรงกล้ามเนื้ออก แขน  เพ่ิมขึ้น 3

       ความยืดหยุ่นขาด้านหลังและหลังส่วนล่างเพิ่มขึ้น 3

       สมรรถภาพหัวใจ ปอด และหลอดเลือดเพิ่มขึ้น 3

         เปอร์เซ็นต์ไขมันใต้ผิวหนังลดลง 3

         อื่นๆ ที่เพิ่มเติม (ถ้ามี)  
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ประเด็นเนื้อหา
คะแนน

เต็ม

คะแนนประเมิน

ตนเอง

ระบุ

หลักฐานประกอบ

    2.3 รูปภาพประกอบผลการด�าเนินงาน (10 คะแนน) ที่ส่งผลต่อเด็กนักเรียน ครู หรือบุคลากรทุกระดับที่เข้าร่วมโครงการ  

     ไม่น้อยกว่า 10 ภาพ เช่น  

        ภาพเด็กอ้วน (ก่อน-หลัง) (    ) มี ............ภาพ  (    ) ไม่มี

        ภาพเด็กวัดส่วนสูง (ก่อน-หลัง) (    ) มี ............ภาพ  (    ) ไม่มี

        ภาพความยืดหยุ่น (ก่อน-หลัง) (    ) มี ............ภาพ  (    ) ไม่มี

        ภาพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (    ) มี ............ภาพ  (    ) ไม่มี

3. บทเรียนที่ได้รับ (ปัญหา อุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ) (10 คะแนน)

    3.1 มีการทบทวน ประเมิน ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง      

         ในการด�าเนนิโครงการทีผ่่านมา และแผนการด�าเนนิการ

     ต่อเนื่อง

4

    3.2 มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ 3

    3.3 มีการสรุปบทเรียนในการด�าเนินงานในโครงการ 3

4. คลิปวีดีโอน�าเสนอกระบวนการขับเคลื่อนโครงการ ChOPA & ChiPA Game (20 คะแนน)

    4.1 มีคลิปวีดีโอที่น�าเสนอกระบวนขับเคลื่อนโครงการฯ 20

รวมคะแนนที่คาดว่าจะได้รับ 100

เกณฑ์การพิจารณา (    ) ผ่านเกณฑ์      (    ) ไม่ผ่านเกณฑ์
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เกณฑ์การสมัคร 

รางวลัองค์กรรอบรูส้ขุภาพ(Health Literate Organization : HLO)
ด้านการส่งเสรมิกจิกรรมทางกายเพือ่เดก็ไทย สูง สมส่วน แขง็แรง IQ EQ ดี

   

บทที ่
4

ภาพประกอบที่ 6 เกณฑ์การสมัครองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization)

                       ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

1. เคยไดรับรางวัลองคกรที่มีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (ฺฺBest Practice) ดานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย อยางนอย 1 ป

2. มีการดำเนินงานใน ขอ 1 อยางตอเนื่อง

3. เปนแหลงเรียนรู แหลงศึกษาดูงาน เปนวิทยากร หรือขยายผลการดำเนินงานสูองคกรอื่นๆ

1. เคยไดรับรางวัลองคกรที่มีวิธีปฏิบัติเปนเลิศ (ฺฺBest Practice) ดานการสงเสริมกิจกรรมทางกาย อยางนอย 1 ป

2. มีการดำเนินงานใน ขอ 1 อยางตอเนื่อง

3. เปนแหลงเรียนรู แหลงศึกษาดูงาน เปนวิทยากร หรือขยายผลการดำเนินงานสูองคกรอื่นๆ
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เกณฑ์การประเมิน

ภาพประกอบที่ 7 เกณฑ์การประเมินองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization)

                        ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

 

10% 20%

30%

40%

 คลิป/วีดีโอ ชื่อคลิปการขยาย

โครงการ ChOPA & PhiPA Game 

ตามดวยชื่อโรงเรียน หรือชื่อองคกร 

(นำเสนอกระบวนการขยายโครงการ

ChOPA & ChiPA Game)

บทเรียนที่ไดรับ (ปญหา อุปสรรค/
แนวทางแกไข/ปจจัยแหงความสำเร็จ)

การขยายผลและพัฒนาตอยอด 
(ขั้นที่ 6 ใน V Shape)

กระบวนการดำเนินงานตอเนื่อง 

(ขั้นที่ 5 ใน V Shape)
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ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

33

 

ประเด็นเนื้อหา คะแนน (HLO)

1. กระบวนการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ขั้นที่ 5 ใน V Shape) (30)

 • แรงบันดาลใจ/แรงจูงใจ 5

 • กระบวนการด�าเนินงานต่อเนื่อง (ภายหลังได้รับการรับรองเป็น 

  Best Practice พร้อมผลลพัธ์ด้านภาวะโภชนาการ และสมรรถภาพทางกาย)
20

 • รูปภาพ/คลิปประกอบ 5

2. การขยายผลและพัฒนาต่อยอด (ขั้นที่ 6 ใน V Shape)  (40)

 • การขยายโครงการฯ (รูปแบบ/วิธีการขยายผล จ�านวนครั้ง)

  จ�านวนผู้ที่ได้รับผล (ระดับต�าบล/อ�าเภอ/จังหวัด/เขต/ประเทศ เป็นต้น)
20

 • การพัฒนาต่อยอด (นวัตกรรม/แผนงาน/ข้ามกลุ่มวัย เป็นต้น) 15

 • รูปภาพ/คลิปประกอบ 5

3. บทเรยีนทีไ่ด้รบั (ปัญหา อปุสรรค/แนวทางแก้ไข/ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็) (10)

4. คลิป/วีดีโอ

 ชื่อคลิป การขยายโครงการ ChOPA & PhiPA Game ตามด้วย 

   ชื่อโรงเรียน หรือช่ือองค์กร (น�าเสนอกระบวนการขยายโครงการ

 ChOPA & ChiPA Game)

(20)

คะแนนเต็ม 100

ตารางที่ 5 เกณฑ์การประเมินรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization : HLO)

   ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

เกณฑ์การพิจารณา

การสรุปผลคะแนนการประเมิน     

 (     ) ผ่านเกณฑ์ประเมิน    (มากกว่า หรือเท่ากับ 80 คะแนนขึ้นไป)

 (     ) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน (ต�่ากว่า หรือเท่ากับ 79 คะแนน)    

10% 20%

30%

40%

 คลิป/วีดีโอ ชื่อคลิปการขยาย

โครงการ ChOPA & PhiPA Game 

ตามดวยชื่อโรงเรียน หรือชื่อองคกร 

(นำเสนอกระบวนการขยายโครงการ

ChOPA & ChiPA Game)

บทเรียนที่ไดรับ (ปญหา อุปสรรค/
แนวทางแกไข/ปจจัยแหงความสำเร็จ)

การขยายผลและพัฒนาตอยอด 
(ขั้นที่ 6 ใน V Shape)

กระบวนการดำเนินงานตอเนื่อง 

(ขั้นที่ 5 ใน V Shape)
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แนวค�าถาม   

1. โปรดอธิบายเหตุผล แรงจูงใจหรือแรงบันดาลใจและเป้าหมายที่ท�าให้ท่านด�าเนินโครงการนี้  

 อย่างต่อเนื่อง 

  1.1 เหตุผล แรงจูงใจ หรือแรงบันดาลใจที่ท�าให้ท่านตัดสินใจด�าเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

  1.2 ท่านคาดหวังสิ่งใดในการท�าโครงการอย่างต่อเนื่อง 

  1.3 หน่วยงานของท่านบรรลุเป้าหมายในการด�าเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องหรือไม่

   (     )  ไม่บรรลุ โปรดอธิบายอุปสรรค/ปัญหา ที่ท�าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย พร้อม

    ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขปัญหา และบทเรียนที่ได้รับ

          (     )  บรรลุ โปรดอธิบายปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมาย  

    พร้อมบทเรียนที่ได้รับ

2. โปรดอธิบายกระบวนการด�าเนินงานสู่ความยั่งยืนภายในหน่วยงานของท่านโดยละเอียดภายหลัง 

 ได้รับรางวัล Best Practice  

  2.1  อธิบายขั้นตอนการเตรียมการวางระบบบริหารจัดการและขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืน   

   อย่างน้อยควรประกอบด้วย ระบบบริหารจัดการด้านภาคีเครือข่ายร่วมขับเคลื่อน  

   โครงการ ด้านทนุ/ทรพัยากร ด้านเครือ่งมือ/แนวทาง/ข้อสัง่การ ด้านการสือ่สาร/การจูงใจ             

                 และด้านการพัฒนาศักยภาพ

  2.2 อธบิายขัน้ตอนการด�าเนนิการตามระบบบรหิารจดัการและขบัเคลือ่นสูค่วามยัง่ยนื ตามข้อ 2.1

  2.3 อธิบายขั้นตอนการติดตามประเมินผลระบบบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน ตามข้อ 2.1

3. โปรดอธิบายประเด็นการขยาย/เผยแพร่โครงการสู่หน่วยงาน องค์กรอื่นๆ เช่น รูปแบบเผยแพร่ วิธี 

 การเผยแพร่ สถานที่ที่ท�าการเผยแพร่ กลุ่มเป้าหมายผู้รับการเผยแพร่ ผู้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่  

 และทรัพยากรที่ใช้ในการเผยแพร่โครงการ  พร้อมทั้งแสดงให้เห็นผลลัพธ์ในกระบวนการเผยแพร่ 

 ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

4. โปรดอธบิายประเดน็การพฒันาต่อยอดโครงการ เช่น การสร้างนวตักรรมใหม่ การพัฒนาการบรกิาร  

 การบรรจุเข้าแผนงานจังหวัด การน�าไปใช้ในกลุ่มวัยอื่นๆ เป็นต้น   
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รูปภาพ/คลิปประกอบ

• ภาพตราสัญลักษณ์โรงเรียน/หน่วยงาน

• ภาพ/คลิปประกอบ กระบวนการด�าเนินงานสู่ความยั่งยืน

• ภาพ/คลิปประกอบ การเผยแพร่โครงการ 

• ภาพ/คลิปประกอบ ผลการพัฒนาต่อยอดผลงาน

• ภาพ/คลิปประกอบ เพิ่มเติม
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ประเด็นเนื้อหา
คะแนน

เต็ม

คะแนนประเมิน

ตนเอง

ระบุ

หลักฐานประกอบ

1. กระบวนการด�าเนินงาน ขั้นที่ 5 ใน V Shape (30 คะแนน)

   1.1 แรงบันดาลใจ/แรงจูงใจ (5 คะแนน)
         มกีารทบทวนสถานการณ์ปัญหา มแีนวคิด

            แรงบันดาลใจ มีเป้าหมาย ในการท�า  

           โครงการต่อเนื่อง

5

   1.2 กระบวนการด�าเนินงานต่อเนื่อง (20 คะแนน)

         การประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย  (2 คะแนน)
         • มีระบบการประสานความร่วมมือภาคี
          เครือข่าย 

2

         การระดมแหล่งทุน/ทรัพยากร (2 คะแนน)

         • มีการจัดท�าแผนงาน/โครงการระดมทุน 2

         การติดตามประเมินผล (10 คะแนน)

         • มีระบบเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก 2
         • มผีลลัพธ์ภาวะโภชนาการของเดก็ต่อเนือ่งจาก   
               การเป็น Best Practice

3

         • มีระบบเฝ้าระวังสมรรถภาพทางกาย

          ของเด็ก  
2

          •  มีผลลัพธ์สมรรถภาพทางกายของเด็ก  
           ต่อเนื่องจากการเป็น Best Practice

3

         การสื่อสาร/การจูงใจ (3 คะแนน)

          • มีการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่กลุ่มเป้าหมาย  
           เด็ก ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ผู้เกี่ยวข้อง

1.5

          •  มีกิจกรรมเชิดชูเกียรติ/บุคคลต้นแบบ 1.5

         ระบบการพัฒนาศักยภาพ/การสร้างความเข้มแข็งทีมงาน (3 คะแนน)
          •  มรีะบบการสบืทอด ChOPA & ChiPA Coach 3

ตารางท่ี 6 แบบประเมนิตนเองในการเป็นองค์กรรอบรูส้ขุภาพ (Health Literate Organization : HLO)  

              ด้านการส่งเสรมิกจิกรรมทางกายเพือ่เดก็ไทย สงู สมส่วน แขง็แรง IQ EQ ด ีส�าหรบัโรงเรยีน 

              และหน่วยงาน
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ประเด็นเนื้อหา
คะแนน

เต็ม

คะแนน

ประเมินตนเอง

ระบุ

หลักฐานประกอบ

1.3 รูปภาพประกอบกระบวนการด�าเนินงานต่อเนื่อง  (5 คะแนน)

      ภาพตราสัญลักษณ์โรงเรียน/หน่วยงาน 1
      ภาพประกอบกระบวนการ เช่น ประชุม   

        คณะท�างาน/ผู ้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียม    

        การวัดและประเมินผลภาวะโภชนาการ  

        สมรรถภาพทางกาย อย่างน้อย 5 กจิกรรม

4

2. การขยายผลและพัฒนาต่อยอด (ขั้นที่ 6 ใน V Shape) (40 คะแนน)

   2.1 มีการขยายโครงการฯ (20 คะแนน)
         น�าเสนอผลงานวชิาการ/น�าเสนอในการ 

   ประชุมส่วนราชการ
4

         เป็นวิทยากรหลกัสตูรอบรม ChOPA & 

          ChiPA Coach
4

         เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4
         การจัดนิทรรศการ 4

         การจดัท�าสือ่ สิง่พมิพ์ วดีทีศัน์ เผยเเพร่ 4

         อื่นๆ โปรดระบุ

   2.2 มีการพัฒนาต่อยอด (15 คะแนน)   
         มีการขยายผลสู่กลุ่มวัยอ่ืนๆ นอก

           ไปจากวัยเรียน
5

         มีการขยายผลโดยบรรจุเข้าสู่แผน

         บูรณาการต่างๆ
5

         มีการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดจาก              

            นวัตกรรมChOPA & ChiPA Game
5

  2.3 มีรูปภาพประกอบการขยายผลและพัฒนาต่อยอด (5 คะเเนน)
         ภาพประกอบขยายผลและพัฒนา

          ต่อยอด เช่น คลินิกให้ค�าปรึกษา 

          เป็นวิทยากร การจัดนิทรรศการ  

          จัดประชุม/อบรม/สัมนา อย่างน้อย  

           5 กิจกรรม

(  ) มี...................กิจกรรม

(  ) ไม่มี
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ประเด็นเนื้อหา
คะแนน

เต็ม

คะแนนประเมิน

ตนเอง

ระบุ

หลักฐานประกอบ

3. บทเรียนที่ได้รับ (ปัญหา อุปสรรค /แนวทางแก้ไข/ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ) (10 คะแนน)

    3.1 มีการทบทวนปัญหา อุปสรรค และ      

         แนวทางในการด�าเนนิโครงการนีอ้ย่างต่อเนือ่ง
3

    3.2 มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ 

         อย่างต่อเนื่อง
3

    3.3 มีการสรุปบทเรียนในการด�าเนินงานใน          

         โครงการนี้อย่างต่อเนื่อง
4

4. คลิปวีดีโอน�าเสนอกระบวนการขยายโครงการ  ChOPA & ChiPA Game (20 คะแนน)

    4.1 มีคลิปวีดีโอกระบวนการขยายโครงการ 20

รวมคะแนนที่คาดว่าจะได้รับ 100

เกณฑ์การพิจารณา (    ) ผ่านเกณฑ์     (    ) ไม่ผ่านเกณฑ์
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ปฏทินิการสมคัรเข้ารบัรางวลั
บทที ่
5
1

2

3

4

5

6

เปิดรับสมัครออนไลน์

แจ้งก�ำหนดกำรตรวจเยี่ยม

คณะกรรมกำรคัดกรองและตรวจ
เอกสำรกำรรับสมัคร

คณะกรรมกำรลงพื้นที่ปฏิบัติงำน
(Site Visit)

ประกำศผล

มอบรำงวัลเกียรติคุณ

15 พ.ค.-31 ส.ค. 2562

ก.ย.-ต.ค. 2562

ต.ค. 2562

พ.ย.-ธ.ค. 2562

ม.ค. 2563

เม.ย. 2563
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ขั้นตอนการสมัคร

การสมัครออนไลน์ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 1. การกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร และข้อมูลองค์กร **ต้องเป็นข้อมูลที่สามารถ

  ใช้ได้จริง 

 2. การส่งเอกสารแนบตามที่ก�าหนด

 3. การส่งเอกสารเพิ่มเติมทั้ง 3 ขั้นตอน จะต้องด�าเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 

  31 สิงหาคม 2562 ก่อนเวลาเที่ยงคืน ตามโซนเวลา EST

1. การกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร **ต้องเป็นข้อมูลที่สามารถใช้ได้จริง 

 ผู้สมัครจะต้องเข้าไปท่ี http://gg.gg/BPChOPAChiPA  หรือ

หน้าจอจะแสดงผลดังภาพ ผู้สมัครจะต้องมีบัญชี gmail (Google Account) ที่สามารถ

เข้าตรวจสอบได้บ่อยครั้ง ลงช่ือเข้าใช้เพื่อด�าเนินการกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน 

 สแกน เพื่อสมัครรางวัล BP และ HLO

1

ข้ันตอนการสมคัรรางวลัผ่านระบบออนไลน์ 
   

บทที ่
6
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หลังจากกรอกข้อมูลข้างต้นครบถ้วนแล้ว ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อน Click ถัดไป
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กรอกข้อมูลทั่วไปขององค์กร (กรณีโรงเรียน)

ออกแบบปกหน้า หลังให้มีมิติเป็นการเดินทางสู่รางวัลทั้งสอง พื้นหลังทั้งเล่มให้มีกรอบสีสันสวยงาม ตัวอกัษรไม่ควรเป็นสีด าล้วน ชื่อบทให้ตัวใหญ่อา่น
ง่าย การ์ตูนที่ใช้ควรเป็นภาพแบบเดียวกัน พื้นหลังบางหนา้อาจเป็นเป็นโลโก ้ChOPA จางๆ  เช่น ค าน า ทกุหน้ามีสี่สี  ออกแบบจัดแต่งตาราง 

ภาพประกอบ ภาพสรุปให้สวยงาม เขา้ใจง่าย 
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ภาพประกอบ ภาพสรุปให้สวยงาม เขา้ใจง่าย 
 

คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรูสุ้ขภาพ 
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรอกข้อมูลทั่วไปขององค์กร (กรณีหน่วยงานที่ดูแลโรงเรียน) 

กรอกข้อมูลทั่วไปขององค์กร (กรณีหน่วยงานท่ีดูแลโรงเรียน)
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กรอกข้อมูลทั่วไปขององค์กร (กรณีหน่วยงานที่ดูแลโรงเรียน) 
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ออกแบบปกหน้า หลังให้มีมิติเป็นการเดินทางสู่รางวัลทั้งสอง พื้นหลังทั้งเล่มให้มีกรอบสีสันสวยงาม ตัวอกัษรไม่ควรเป็นสีด าล้วน ชื่อบทให้ตัวใหญ่อา่น

ง่าย การ์ตูนที่ใช้ควรเป็นภาพแบบเดียวกัน พื้นหลังบางหนา้อาจเป็นเป็นโลโก ้ChOPA จางๆ  เช่น ค าน า ทกุหน้ามีสี่สี  ออกแบบจัดแต่งตาราง 
ภาพประกอบ ภาพสรุปให้สวยงาม เขา้ใจง่าย 
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ท่านจะต้องเลอืกประเภททีจ่ะสมคัร โดยมเีกณฑ์ให้ท่านตัดสนิใจว่าหน่วยงานของท่านสามารถ

เข้ารบัรางวัลใดได้บ้าง (เลือกได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น)
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ออกแบบปกหน้า หลังให้มีมิติเป็นการเดินทางสู่รางวัลทั้งสอง พื้นหลังทั้งเล่มให้มีกรอบสีสันสวยงาม ตัวอกัษรไม่ควรเป็นสีด าล้วน ชื่อบทให้ตัวใหญ่อา่น
ง่าย การ์ตูนที่ใช้ควรเป็นภาพแบบเดียวกัน พื้นหลังบางหนา้อาจเป็นเป็นโลโก ้ChOPA จางๆ  เช่น ค าน า ทกุหน้ามีสี่สี  ออกแบบจัดแต่งตาราง 

ภาพประกอบ ภาพสรุปให้สวยงาม เขา้ใจง่าย 
 

คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรูสุ้ขภาพ 
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ท่านจะต้องเลือกประเภทของที่จะสมัคร โดยจะมีเกณฑ์ให้ท่านตัดสินใจว่าหน่วยงานของท่านสามารถเข้ารับ
รางวัลใดได้บ้าง (เลือกได้เพียง 1 หัวข้อเท่านั้น) 
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เมื่อเลือกรางวัลได้แล้วกด “ถัดไป” จะปรากฎเกณฑ์การประเมิน โดยที่คะแนนจากได้รับ

ประเมินจะต้องมากกว่า หรือเท่ากับ 80 คะแนนข้ึนไปจึงจะได้รับรางวัล หากน้อยกว่าน้ัน

จะถือว่าไม่ผ่าน 

2. การส่งเอกสารแนบตามท่ีก�าหนด

ออกแบบปกหน้า หลังให้มีมิติเป็นการเดินทางสู่รางวัลทั้งสอง พื้นหลังทั้งเล่มให้มีกรอบสีสันสวยงาม ตัวอกัษรไม่ควรเป็นสีด าล้วน ชื่อบทให้ตัวใหญ่อา่น
ง่าย การ์ตูนที่ใช้ควรเป็นภาพแบบเดียวกัน พื้นหลังบางหนา้อาจเป็นเป็นโลโก ้ChOPA จางๆ  เช่น ค าน า ทกุหน้ามีสี่สี  ออกแบบจัดแต่งตาราง 

ภาพประกอบ ภาพสรุปให้สวยงาม เขา้ใจง่าย 
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เมื่อเลือกรางวัลได้แล้วกด “ถัดไป” จะประกฎเกณฑ์การประเมิน โดยที่ คะแนนจากได้รับประเมินจะต้องมากกว่า                       
หรือเท่ากับ 80 คะแนนขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล หากน้อยกว่านั้นจะถือว่าไม่ผ่าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. การส่งเอกสารแนบตามที่ก าหนด 
 

สามารถใช้ข้อมูลผลการด าเนินการ
ย้อนหลังไดภ้ายใน 1 ปี เท่านั้น!! 

3. การส่งเอกสารเพ่ิมเติม 

อัพโหลดเอกสารทีต่อบเรยีบร้อยดแีล้วทั้ง 2 ไฟล์           
หากต้องการแก้ไขข้อมลูหลังจากการอัพโหลดแล้ว              
ให้ติดต่อเจา้หน้าท่ีโดยตรง 

กดเลือกเพื่อดูช่ือหัวข้อ 

กดดาวน์โหลดเอกสาร
ที่น่ี 

อัพโหลดเอกสารที่ตอบเรียบร้อยดีแล้วทั้ง 2 

ไฟล์ หากต้องการแก้ไขข้อมูลหลังจากการ

อัพโหลดแล้ว ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง

สามารถใช้ข้อมูลผลการด�าเนินการ

ย้อนหลังได้ภายใน 1 ปี เท่านั้น!!

กดดาวน์โหลดที่นี่

กดเลือกเพื่อดูชื่อหัวข้อ
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ออกแบบปกหน้า หลังให้มีมิติเป็นการเดินทางสู่รางวัลทั้งสอง พื้นหลังทั้งเล่มให้มีกรอบสีสันสวยงาม ตัวอกัษรไม่ควรเป็นสีด าล้วน ชื่อบทให้ตัวใหญ่อา่น
ง่าย การ์ตูนที่ใช้ควรเป็นภาพแบบเดียวกัน พื้นหลังบางหนา้อาจเป็นเป็นโลโก ้ChOPA จางๆ  เช่น ค าน า ทกุหน้ามีสี่สี  ออกแบบจัดแต่งตาราง 

ภาพประกอบ ภาพสรุปให้สวยงาม เขา้ใจง่าย 
 

คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรูสุ้ขภาพ 
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ระบบจะส่ง email ที่แจ้งไว้ตอนสมัครออนไลน์ (หากไม่เจอ ให้ตรวจสอบที่เมนู Junk/Spam Mail) คลิ๊ก Link 
ที่ระบบส่งไปใน email จะพบข้อความ “ขอบคุณท่ีกรอกข้อมูลใน ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับรางวัล
เกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจ าปี ๒๕๖3”  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

       ระบบจะส่ง email ท่ีแจ้งไว้ตอนสมัครออนไลน์ (หากไม่เจอ ให้ตรวจสอบที่เมนู Junk/

Spam Mail) คลิ๊ก Link ท่ีระบบส่งไปใน email จะพบข้อความ “ขอบคุณที่กรอกข้อมูลใน 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือ

เด็กไทย สูงสมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจ�าปี 2563” 

3. การส่งเอกสารเพิ่มเติม
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1. วชิระ เพ็งจันทร์. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ. ในเอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

 ศักยภาพบุคลากรกรมอนามัย เรื่อง ความรอบรู้สุขภาพมุ่งสู่ประเทศไทย, กรมอนามัย  

 กระทรวงสาธารณสุข. นนทบุรี: กระทรวงสาธารณสุข; 2560. 

2. ส�านักงานโครงการขับเคลื่อนกรมอนามัย4.0//ดาวโหลดเอกสารHl & HLO.//คู่มือ

 แนวทางองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ.//สืบค้นเม่ือ 31 มีนาคม 2562,/

    จาก http://dohhl.anamai.moph.go.th/download/2561/HLO_fact%20sheet_

 oct2017.pdf

บรรณานุกรม





ภาคผนวก 
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    ChOPA & ChiPA Game หมายถึง เกมส่งเสริมกิจกรรมทางกายส�าหรับ 

เด็กอ้วนเเละไม่อ้วน เเละเป็นชื่อชุดนวัตกรรมบริการส่งเสริมกิจกรรมทางกายส�าหรับ 

เด็กเเละเยาวชน

  ChOPA & ChiPA Game เป็นชุดนวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพส�าหรับเด็ก 

ประกอบด้วยนวัตกรรมออกก�าลังกายย่อย จ�านวน 4 รูปแบบ ได้แก่ จิงโจ้ FUN for FIT 

จิงโจ้ยืดตัวชุดที่ 1 จิงโจ้ยืดตัวชุดท่ี 2 และเก้าอ้ีขยี้พุง รวมไปถึงนวัตกรรมกระบวนการอีก  

1 นวัตกรรม หรือเรียกว่า บันได 10 ขั้น สู่ FUN for FIT เพื่อช่วยให้เด็กไทยสนุกสนานสู่การมี

ความมั่นคงทางสุขภาพ ลดปัญหาเด็กอ้วน เด็กเตี้ย เด็กผอม และเด็กไม่เเข็งเเรง เพิ่มเด็กที่มี

ความพร้อมทั้งทางร่างกาย จิตใจ ปัญญา สังคม อารมณ์ จิตวิญญาณ มีคุณธรรม จริยธรรม 

มีระเบียบวินัย เคารพกติกา เติบโตเป็นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

ผนวก ก  
ChOPA & ChiPA Game คืออะไร
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ผนวก ข  

การเข้าใจข้อมูลสุขภาพ
การเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ

และการรู้เท่าทันสื่อ

การโต้ตอบซักถาม

เมื่อสงสัย

การสื่อสารด้านสุขภาพ

การตัดสินใจ

เพื่อสุขภาพที่ดี

การจัดการตนเองด้านสุขภาพ

?HEALTH
LITERACY

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึงท�าความเข้าใจ

ข้อมูลสุขภาพ กลั่นกรอง ประเมิน และตัดสินใจ เพื่อการน�าข้อมูลไปใช้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

เลือกใช้บริิการและผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างเหมาะสม



คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ
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องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

 คือ องค์กรท่ีถือความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคน โดยมีการจัดระบบ

และการบริการต่างๆ เพื่อช่วยให้คนในองค์กรและผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถ 

เข้าถงึ เข้าใจ และตดัสนิใจเลอืกใช้ข้อมลูและบรกิารสขุภาพได้ตามต้องการและได้อย่างง่าย

และเหมาะสม

มีนโยบายความรอบรู้

สุขภาพขององค์กร

มีการสื่อสาร

ที่ชัดเจนเข้าใจง่าย

มีสภาพแวดล้อม

ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

มีการพัฒนาสื่อและจัดท�าที่

เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย

ต้องสนับสนุนให้ประชาชน เข้าถึง เข้าใจ

ข้อมูลความรู ้ และการจัดบริการสุขภาพ

ระดบัพืน้ฐานทีจ่�าเป็นได้ง่าย สามารถโต้ตอบ

ซักถาม ตัดสินใจ เลือกรับ ปรับใช้ และ

สามารถบอกต่อได้
“V Shape” กระบวนการเปลี่ยนแปลง

ภายในตัวบุคคลเพื่อให้เกิดการเรียนรู้

กระบวนการความส�าเร็จ
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เป้าหมายของการเป็นองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

สร้างความตระหนักในความส�าคัญของ “สุขภาพ”

ให้กับคนในองค์กรและผู้รับบริการหรือกลุ่มเป้าหมายด้วยการท�าให้รอบรู้ว่า

องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ

วิธีการท�างาน

ขององค์กร

ส่งผลต่อสุขภาพ

ของตนเองในด้านใดบ้าง

• สนบัสนนุ ส่งเสรมิ ให้องค์กรเป็นองกรณ์แห่งความรอบรูส้ขุภาพ   
  มีนโยบายและแผนท่ีค�านึงถึงความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
  ในทกุกระบวนการ

• ได้รับการเสริมสร้างให้มีทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ

• มีการสื่อสารที่ฟังง่ายให้เกียรติ

• เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในกระบวนการ

• สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายและใช้รูปภาพที่หมาะสม

• ใช้สื่อตรงใจผู้รับบริการสามารถน�าไปใช้ต่อได้

• ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการออกแบบหรือตรวจสอบ

  ความเข้าใจในสื่อต่างๆ

• มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสุขภาพ

• มีแผนที่ ป้ายสัญลักษณ์ป้ายบอกเส้นทางการสื่อสารต่างๆ    

  เพือ่ให้ผูรั้บบรกิาร เข้าใจและใช้บรกิารได้

• มบีรรยากาศทีเ่ปิดโอกาสให้โต้ตอบซกัถามระหว่างบคุลากร 

  และผูร้บับรกิาร

ช่วยให้ผู้รับบริการหรือสังคม

โดยรวมมีสุขภาพดีอย่างไรบ้าง

ผู้น�าองค์กร

บุคลากรผู้ให้บริการ

การสื่อสาร

สิ่งแวดล้อม



คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

56

ปีงบประมาณ ล�าดับ รายชื่อองค์กร จังหวัด ศูนย์อนามัย

2560

(3 แห่ง)
กระทรวงศึกษาธิการ

1 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

2 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี ชลบุรี ศอ.6 ชลบุรี

กระทรวงมหาดไทย

3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ระยอง ศอ.6 ชลบุรี
2561

(28 แห่ง)
กระทรวงสาธารณสุข

4 โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

5
ส�านักงานสาธารณสุข
อ�าเภอ ทรายทองวัฒนา

ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

กระทรวงมหาดไทย

6 ส�านักงานเทศบาลนครระยอง ระยอง ศอ.6 ชลบุรี

กระทรวงศึกษาธิการ

7 โรงเรียนบ้านเขาคณฑา เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก

8 โรงเรียนบ้านโคกยาว เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก

9 โรงเรียนบ้าน กม.28 เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก

10 โรงเรียนบ้านท่าข้าม เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก

11 โรงเรียนบ้านน�้าลัด เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก

12 โรงเรียนบ้านหนองกลอย เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก

13 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก

14 โรงเรียนธาราคีรี เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก

15 โรงเรียนบ้านคลองสุขใจ ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

ตารางท่ี 1 รายนามโรงเรียนและหน่วยงานที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติ  
  เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพ่ือเด็กไทย 
  สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี ประจ�าปี 2560-2562  จ�านวน 61 แห่ง

ผนวก ค 
รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล



คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

57

ปีงบประมาณ ล�าดับ รายชื่อองค์กร จังหวัด ศูนย์อนามัย

16 โรงเรียนบ้านชุมนาก ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

17 โรงเรียนบ้านดงเจริญ ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

18 โรงเรียนบ้านถนนน้อย ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

19 โรงเรียนบ้านถาวรวัฒนา ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

20 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

21 โรงเรียนบ้านวังน�้าแดง ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

22 โรงเรียนบ้านศรีอุดมธัญญะ ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

23
โรงเรียนอนุบาลทุ่งทราย

(บ้านหนองนกชุม)
ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

24 โรงเรียนบ้านดอนนาลุ่ม เพชรบุรี ศอ.5 ราชบุรี

25 โรงเรียนบ้านแหลม เพชรบุรี ศอ.5 ราชบุรี

26
โรงเรียนตลาดเปร็ง 

(น้อยใจบุญอุทิศ)
ฉะเชิงเทรา ศอ.6 ชลบุรี

27 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย ฉะเชิงเทรา ศอ.6 ชลบุรี

28 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน ร้อยเอ็ด ศอ.7 ขอนแก่น

29 โรงเรียนบ้านล�าทับ กระบี่
ศอ.11 

นครศรีธรรมราช 
30 โรงเรียนจุลสมัย สงขลา ศอ.12 ยะลา

ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ

31
โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดน

บ้านโป่งตะแบก
เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก

2562 

(30 แห่ง)
กระทรวงศึกษาธิการ

32 โรงเรียนขุนควรวิทยาคม พะเยา ศอ.1 เชียงใหม่

33 โรงเรียนบ้านดอยแก้ว ล�าพูน ศอ.1 เชียงใหม่

34 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองจี้ ล�าพูน ศอ.1 เชียงใหม่

35 โรงเรียนบ้านเหล่ายาว ล�าพูน ศอ.1 เชียงใหม่

36 โรงเรียนบ้านปวง ล�าพูน ศอ.1 เชียงใหม่



คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

58

ปีงบประมาณ ล�าดับ รายชื่อองค์กร จังหวัด ศูนย์อนามัย

37 โรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ล�าพูน ศอ.1 เชียงใหม่

38
โรงเรียนสักสันเชียงใหม่

วิทยาคม
เชียงราย ศอ.1 เชียงใหม่

39 โรงเรียนบ้านแม่ปะ ตาก ศอ.2 พิษณุโลก

40 โรงเรียนบ่อตาโพธิ์ ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

41 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

42 โรงเรียนบ้านบึงส�าราญ ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

43 โรงเรียนวัดใหม่ดงสัก กาญจนบุรี ศอ.5 ราชบุรี

44 โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง20 ฉะเชิงเทรา ศอ.6 ชลบุรี

45 โรงเรียนวัดรามัญ ฉะเชิงเทรา ศอ.6 ชลบุรี

46
โรงเรียนสุเหร่าล�าชะล่า 

(ล�าชะล่าประชาสรรค์)
ฉะเชิงเทรา ศอ.6 ชลบุรี

47
โรงเรยีนบ้านหนองยารกัษ์-ล�าโพง 

(รัฐประชาสรรค์)
นครราชสีมา ศอ.9 นครราชสีมา

48 โรงเรียนบ้านหนองตาคง นครราชสีมา ศอ.9 นครราชสีมา

49 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ชัยภูมิ ศอ.9 นครราชสีมา

50 โรงเรียนบ้านหมูสี นครราชสีมา ศอ.9 นครราชสีมา

51 โรงเรียนบ้านโชคนาสาม สุรินทร์ ศอ.9 นครราชสีมา

52 โรงเรียนบ้านโคกจ�าเริญ สุรินทร์ ศอ.9 นครราชสีมา

53
โรงเรียนบ้านหนองซ่อม

ตะเคียนงาม
นครราชสีมา ศอ.9 นครราชสีมา

54
โรงเรียนอนุบาลประชารัฐ

สามัคคี
นครราชสีมา ศอ.9 นครราชสีมา

55 โรงเรียนบ้านโคกโต่งโต้น ชัยภูมิ ศอ.9 นครราชสีมา

56
โรงเรียนบ้านโป่งแดงน�้าฉ่า

สามัคคี
นครราชสีมา ศอ.9 นครราชสีมา

57
โรงเรียนบ้านนาห้วยแดงดง

ส�าโรง
อุบลราชธานี ศอ.10 อบุลราชธานี



คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

59

ปีงบประมาณ ล�าดับ รายชื่อองค์กร จังหวัด ศูนย์อนามัย

กระทรวงมหาดไทย

58 โรงเรียนเทศบาล ๒ วดัดอนมลูชยั ตาก ศอ.2 พษิณโุลก
กระทรวงสาธารณสุข

59
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลโป่งนกแก้ว
เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก

60
ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

ชนแดน
เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก

61
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบลห้วยงาช้าง
เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก

 

ตารางท่ี 2  รายนามองค์กรรอบรู้สุขภาพ (Health Literate Organization) ด้านการส่งเสริม     

          กจิกรรมทางกายเพือ่เดก็ไทย สงู สมส่วน แขง็แรง IQ EQ ด ีทีไ่ด้รับรางวลัเกยีรตคิณุ  

              ประจ�าปี 2561 และ 2562 จ�านวน 7 แห่ง ดงันี้

ปีงบประมาณ ล�าดับ รายชื่อองค์กร จังหวัด ศูนย์อนามัย

2561

(3 แห่ง)
กระทรวงศึกษาธิการ

1 โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา ก�าแพงเพชร ศอ.3 นครสวรรค์

2 โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี ชลบุรี ศอ.6 ชลบุรี

กระทรวงมหาดไทย

3 โรงเรียนเทศบาลวัดโขดทิมทาราม ระยอง ศอ.6 ชลบุรี
2562

(4 แห่ง)
กระทรวงศึกษาธิการ

4 โรงเรียนบ้านแหลม เพชรบุรี ศอ.5 ราชบุรี

5 โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย ฉะเชิงเทรา ศอ.6 ชลบุรี

6 โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน ร้อยเอ็ด ศอ.7 ขอนแก่น

กระทรวงสาธารณสุข

7
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล

ห้วยงาช้าง

เพชรบูรณ์ ศอ.2 พิษณุโลก



คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

60

เชียงราย
(1 โรงเรียน)

เพชรบูรณ์
(9 โรงเรียน)
(3 หน่วยงาน)

พะเยา
(1 โรงเรียน)

ล�าพูน
(5 โรงเรียน)

ตาก
(2 โรงเรียน)

กาญจนบุรี
(1 โรงเรียน)

เพชรบุรี
(2 โรงเรียน)

กระบี่
(1 โรงเรียน)

สงขลา
(1 โรงเรียน)

ก�าแพงเพชร
(1 โรงเรียน)

(11 โรงเรียน)
(3 โรงเรียน)

ชัยภูมิ
(2 โรงเรียน)

นครราชสีมา
(6 โรงเรียน)

ร้อยเอ็ด
(1 โรงเรียน)

อุบลราชธานี
(2 โรงเรียน)

สุรินทร์
(2 โรงเรียน)

ฉะเชิงเทรา
(2 โรงเรียน)
(3 โรงเรียน)

ชลบุรี
(1 โรงเรียน)

ระยอง
(1 โรงเรียน)
(1 โรงเรียน)

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

ผนวก ง 
แผนที่แสดงจังหวัดที่มีหน่วยงานได้รับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)

ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

ประจ�าปี 2560-2562

ก�าแพงเพชร
โรงเรียนอนุบาลทรายทองวัฒนา

โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา



คู่มือการสมัครขอรับรางวัลองค์กรที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ และองค์กรรอบรู้สุขภาพ
ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี

61

ผนวก จ 
แผนที่แสดงจังหวัดที่มีหน่วยงานได้รับรางวัลองค์กรรอบรู้สุขภาพ 

(Health Literate Organization)

ด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อเด็กไทย สูง สมส่วน แข็งแรง IQ EQ ดี
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โรงพยาบาลทรายทองวัฒนา

เพชรบุรี
โรงเรียนบ้านเหลม

ระยอง
โรงเรียนเทศบาลวังตาสี

ฉะเชิงเทรา
โรงเรียนสุเหร่าจรเข้น้อย

ร้อยเอ็ด
โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน

ปี 2561

ปี 2562
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ผนวก ฉ

QR Code ประเมินความพึงพอใจ 
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ผนวก ช 
QR Code ช่องทางรับข้อมูลข่าวสาร ChOPA & ChiPA 
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ภาพสรุปให้สวยงาม เขา้ใจง่าย 
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อภิธานศัพท์

• ChOPA หรือ Childhood Obesity Physical Activity หมายถึง กิจกรรมทางกายส�าหรับ

 เด็กอ้วน (เด็กน�้าหนักตัวเกิน หรืออ้วน) และเป็นชื่อเล่นของเด็กกลุ่มนี้ 

• ChiPA หรือ Child Physical Activity หมายถึง กิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กไม่อ้วน 

 (เด็กน�้าหนักตัว ไม่เกินและไม่อ้วน) และเป็นชื่อเล่นของเด็กกลุ่มนี้

• ChOPA & ChiPA Game หมายถึง เกมส่งเสริมกิจกรรมทางกายส�าหรับเด็กอ้วนและไม่อ้วน

• Physical Activity: PA หรือ กิจกรรมทางกาย หมายถึง กิจกรรมในชีวิตประจ�าวันของคนเรา 

  ที่มีการใช้กล้ามเน้ือมัดใหญ่ของร่างกาย เช่น ขาหลัง ท้อง แขน และน่อง เคลื่อนไหวทั้งท่ี 

  เป็นรปูแบบ เช่น เล่นฟตุบอล วอลเลย์บอล เต้นแอโรบกิ และไม่เป็นรปูแบบ เช่น การวิง่เล่น การเดนิ

 ขึ้นบันได การกวาดบ้าน การรดน�้าต้นไม้ แล้วสามารถรับรู้ได้ว่ามีการใช้พลังงานมากกว่าขณะพัก 

 สังเกตได้จากหัวใจเต้นแรงขึ้น เร็วขึ้น เหนื่อยหอบ หรือเมื่อยล้าเพิ่มขึ้น
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ลัวงารบัรอขรคัมสอืมูค
พาภขุสูรบอรรกคงอะลแ ศิลเนปเิตับิฏปีธิวีม่ีทรกคงอ

 ีด QE QI งรแง็ขแ นวสมส งูส ยทไก็ดเอ่ืพเยากงาทมรรกจิกมิรสเงสรากนาด

 นุรยัวะลแนยีรเยัวยากงาทมรรกจิกียลโนโคทเานฒัพมุลก
ขุสณราธาสงวรทะรก ยัมานอมรก พาภขุสอ่ืพเยากงาทมรรกจิกงอก


