เกณฑการตัดสิน
โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย หางไกลโรค NCDs (อย.นอย)
“รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมฯ ขยายกวางไกล สรางเด็กไทยหางไกลโรค NCDs”
วัตถุประสงค
๑. เพื่อสรางและสนับสนุน การมีสวนรวมของโรงเรียน อย.นอย ในการขยายผลการนํารูปแบบการ
พัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไม
ติดตอเรื้อรัง (NCDs) ในโรงเรียน อย.นอย และโรงเรียนเครือขาย
๒. เพื่อ ให นักเรีย นในโรงเรียน อย.น อย มี ความรู ที่เหมาะสมตอ การพัฒ นาพฤติกรรมการบริ โภค
ผลิตภัณฑอาหาร เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs)
การสงผลงาน
๑. ผลงานที่สงตองไมนอยกวา ๕๐ หนา (รวมภาคผนวก) ประกอบดวย
๑.๑ รายงานผล และ/หรือ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อขยายผล โดยการใช
รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดปจจัย
เสี่ยงตอโรค NCDs (แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู และแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน) ทั้งภายใน
โรงเรียน และโรงเรียนเครือขาย ที่ไดดําเนินการในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒
(๗๐%)
๑.๒ รายงานการจัดกิจกรรม อย.นอย อื่น ๆ ของโรงเรียน ที่ไดดําเนินการในชวงเดือนเดือนพฤษภาคม
๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ (๓๐%)
๑.๓ แบบสรุปการจัดกิจกรรม เชน ชื่อกิจกรรม ลักษณะ/รูปแบบ รายชื่อโรงเรียนเครือขาย และ
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมในแตละครั้งฯ (รายละเอียดตามแบบฟอรม)
๒. ดาวนโหลดใบสมัครไดที่ http://www.oryornoi.com
๓. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ กลุมพัฒ นาเครือขาย กองพัฒนาศักยภาพผูบริโภค โทรศัพท
๐ ๒๕๙๐ ๗๑๒๑-๒ โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๗๑๒๒
๔. สงผลงาน พรอมแนบใบสมัครเขารวมโครงการฯ ไฟลผลงาน ภาพประกอบ และเอกสารประกอบอื่น ๆ
มาที่ กลุมพัฒ นาเครือขาย กองพัฒ นาศักยภาพผูบริโภค สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ถ.ติวานนท อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ (ในกรณีที่ สง ทาง
ไปรษณียจะถือวันที่ประทับตราไปรษณียเปนสําคัญ)
เงื่อนไข
๑. คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลงานที่สงเขามา โดยการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเปนที่สิ้นสุด
๒. ผลงานที่สงเขามาถือเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถนําไป
เผยแพรในสื่อตาง ๆ ไดโดยไมตองขออนุญาต
การประกาศผลและการมอบรางวัล
กําหนดมอบรางวัล ภายในเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ในการประชุมครูครั้งที่ ๒ รางวัลประกอบดวยโลรางวัล
จํานวน ๖๐ รางวัล พรอมเกียรติบัตร


รหัส................................

ใบสมัคร

โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย หางไกลโรค NCDs (อย.นอย)
“รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม ขยายกวางไกล สรางเด็กไทยหางไกลโรค NCDs”
ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อสถานศึกษา.........................................................................................................................................................
สังกัด.......................................................................................................................................................................
เลขที่........................หมูที่............................ซอย................................................ถนน.............................................
ตําบล/แขวง......................................................................อําเภอ/เขต....................................................................
จังหวัด...............................................................................รหัสไปรษณีย................................................................
โทรศัพท.......................................โทรสาร.........................................E-mail……………………….…………….…………..
๒. ชื่อผูอํานวยการโรงเรียน.........................…………………..……………………….……โทรศัพท...............………………………
๓. ชื่อครูผูรับผิดชอบโครงการ อย.นอย
(๑) ชื่อ-สกุล...........................................................................................................................................................
E-mail……………………………….………………………………โทรศัพทมือถือ………………..……………………………………
(๒) ชื่อ-สกุล............................................................................................................................................................
E-mail……………………………….………………………………โทรศัพทมือถือ………………..……………………………………
๔. ชื่อผูประสานงาน....................................................................................................................................................
E-mail……………………………….………………………………โทรศัพทมือถือ……………..………..……………………………
๕. หลักฐานการสงผลงาน
o ใบสมัคร
o ผลงาน จะตองแนบไฟล และจํานวนหนาของผลงานตองไมนอยกวา ๕๐ หนา (รวมภาคผนวก) ประกอบดวย
 รายงานผล และ/หรือ ผลสัมฤทธิ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อขยายผลการใชรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เพื่อลดปจจัยเสี่ยงจากโรค NCDs ทั้งภายใน
โรงเรียน และโรงเรียนเครือขาย ที่ไดดําเนินการในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒ (๗๐%)
 รายงานการจัดกิจกรรม อย.นอย อื่น ๆ ของโรงเรียน ที่ไดดําเนินการในชวงเดือนเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
– มีนาคม ๒๕๖๒ (๓๐%)
 แบบฟอรมสรุปการจัดกิจกรรมฯ
๖. ผลงานที่สงถือเปนกรรมสิทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สามารถนําไปเผยแพรในสื่อตาง ๆ ไดโดยไมตองขออนุญาต
ลงชื่อ............................................................ ผูเสนอผลงาน
(............................................................)
ตําแหนง............................................................................
วันที่.............../......................../...................
ลงชื่อ............................................................ ผูรับรอง
(............................................................)
ผูอํานวยการโรงเรียน.............................................................
วันที่.............../......................../...................

แบบฟอรมสรุปการจัดกิจกรรม
“รูปแบบการพัฒนาพฤติกรรม ขยายกวางไกล สรางเด็กไทยหางไกลโรค NCDs ”
๑ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อขยายผลการใชรูปแบบการพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน
เพื่อลดปจจัยเสี่ยงตอโรค NCDs ที่ไดดําเนินการในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒
๑.๑ กิจกรรมภายในโรงเรียน
ครั้งที่

ชื่อกิจกรรม/งาน

วันที่

ลักษณะ/รูปแบบ

จํานวนนักเรียน
เขารวม

ระดับชั้น

ผลที่ไดรับ

หมายเหตุ

๑.๒ กิจกรรมในโรงเรียนเครือขาย
ครั้งที่

ชื่อกิจกรรม/งาน

วันที่

ลักษณะ/
รูปแบบ

ชื่อโรงเรียน
เครือขาย

สังกัด

จํานวนนักเรียนที่
เขารวม

ระดับ
ชั้น

ผลที่ไดรับ

หมายเหตุ

๒ การจัดกิจกรรม อย.นอย อื่น ๆ ของโรงเรียน ที่ไดดําเนินการในชวงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ – มีนาคม ๒๕๖๒
ครั้งที่

ชื่อกิจกรรม/งาน

วันที่

ลักษณะ/รูปแบบ

จํานวนนักเรียน
เขารวม

ระดับชั้น

ผลที่ไดรับ

หมายเหตุ

รายงานโดย .......................................................
(............................................................)
ตําแหนง................................................................
วันที่.............../......................../...................
หมายเหตุ : แบบฟอรมสามารถปรับเปลี่ยนไดเพื่อความครบถวนของขอมูล

