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ถึง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

พ ร ้อม น ี้ สำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ขอส ่งสำเนาหน ังส ือสถาบ ันแห ่งชาต ิ 

เพ ื่อการพ ัฒ นาเด ็กและครอบคร ัว มหาว ิทยาล ัยมห ิดล เพ ื่อขอความอน ุเคราะห ์ศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัด  

ประชาส ัมพ ันธ ์ให ้คร ู-บ ุคลากรในโรงเร ียนและผ ู้สนใจเข ้าร ่วมอบรมเซ ิงปฏ ิบ ัต ิการโรงเร ียนปลอดภ ัย 

คร้ังท่ี ๗ ( MU Safe School Virtual Workshop 7) ตามวันและเวลาดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom application Meeting 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สำนักอำนวยการ 

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๒๕๑ 

โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๖๑๘๙



๙๙๙ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพุทธมณฑลสาย ๔

ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๐๖๐๒-๑๐ ต่อ ๑๓๐๗โทรสาร o ๒๔๔๑ ๐๑๖๗

ท อว ๗๘.๒๓/04) ร'*

วันท่ี ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เร่ือง ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์ อบรมเซิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย
เรียน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑. คำส่ังแต่งต้ัง ๑ ฉบับ

๒. กำหนดการ ๑ ฉบับ 
๓. หนังสือประขาสัมพันธ์ ๓ ฉบับ

สำนักอำนวยการ สป. 

เวลา....... โร:..? :!..............

ด้วย คณะกรรมการโครงการสร้างเสรีมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรองโรงเรียนปลอดภัย “ MU 
Safe School” (ส่ิงท่ีส่งมาด้วย ๑.) จัดอบรมเซิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย (MU Safe School Virtual Workshop)
เพื่อส่งเสริมครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้แลกเปล่ียน พัฒนาความรู้และประสบการณ์ นำไปปรับใช้ในโรงเรียนสร้าง 
เสริมสุขภาวะและความปลอดภัยของนักเรียน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมส่งเสริมและยกระดับการรับรองโรงเรียน 
ปลอดภัยในนาม MU Safe School

สถาบันแห่งซาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะกรรมการ ๆ .จึงใคร่ขอ 
ความร่วมมือท่าน โปรดประซาสัมพันธ์ให้ครู-บุคลากรในโรงเรียนและผู้สนใจภายใต้สังกัดหน่วยงาน เข้าร่วมอบรมเซิง 

ปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ ๗ (MU Safe School Virtual Workshop 7) ห ัวเร ื่อง “ ค ุย ๓ อ.(อ ้วน,

อาหาร, ออกกำล ังกาย) ของเด ็กว ัย เร ียน” เร ื่อง“ อาหาร(๑): โภชนาการเย ี่ยม ส ุขภาพยอด” ว ัน เสาร ์ 

ที่ ๑๘ ธ ัน วาค ม  ๒ ๕ ๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ระบบ Zoom application Meeting โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม ทั้งนี้ได้แนบกำหนดการและหนังสือประซาสัมพันธ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และ๓ ) แสดง 
รายละเอียดและซ่องทางรับสมัครสมาซิก MU Safe School และซ่องทางลงทะบียน อบรมเซิงปฏิบัติการโรงเรียน 
ปลอดภัยให้ทราบแล้ว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุเคราะห์ประซาสัมพันธ์ จักขอบคุณย่ิง

ซอแสดงความนับถือ

& i  ---------------

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักด้ิ ผลิตผลการพิมพ์ 
ผู้อำนวยการสถาบันแห่งซาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

ประธานคณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและรับรอง

ศูนย์วิจัยเพ่ือสร้างเสริมความปลอดภัย  ๆ
ซฎาพร สุฃสิรีวรรณ โทร ๐๘๑ ๔๒๔ ๓๘๗๔ 
อภิซาติ มหิงสพันธุ โทร ๐๘๕ ๐๗๖ ๖๔๘๒

ฃทพแพฺเว «r.rnr IUM 1» กงานปล้ดกระทรวงศกษาธการ
ท *  ° '  ^  2 ^ พ-ย.

โรงเรียนปลอดภัย “MU Safe School” 

jS'O.มอบ

6 > -

(นายธ^ ขวัญเดซ) (นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง)
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏินัศึราขการแทน ผ้อำนวยการสำนักอำนวยการ
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คำสั่ง สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
ท 0 ๑ ๕ / ๒๕๖๔

เร่ือง แต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 
และรับรองโรงเรียนปลอดภัย“ MU Safe S choo l”

ตามที่สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานกลางทาง 

วิชาการ มีหน้าที่ในการแสวงหาความรู้การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว ตามช่วงวัยและสภาพสังคม มี 

การต่อยอดองค์ความรู้ที่มีอยู่อย่างเป็นระบบและบูรณาการในเชิงสหวิทยาการ

เพื่อให้การพัฒนาภาวะเด็กวัยเรียน มีความสมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางป็ญญาและทางสังคม 

เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล รวมทั้งการดูแล ความคุ้มครองและสร้างทักษะความสามารถช่วยเหลือ 

ตนเองและผู้อื่น ให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ ถูกทำร้ายและปลอดจากภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบ้าน โรงเรียน 

ชุมชนและสังคม สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล 

รามาซิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียนและการรับรองโรงเรียน 

ปลอดภัย ในนาม“ Mบ Safe School” ข้ึน เพื่อพัฒนาสุขภาวะและความปลอดภัยของเด็กวัยเรียน และ 

สนับสนุนรูปแบบการดำเน ินงานโรงเรียนปลอดภัย โดยมีกลุ่มเป ้าหมายได้แก่ สถานศึกษา-โรงเรียน 

ผู้บริหารบุคลากรและครูในโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนละแวกโรงเรียน

จึงแต่งตั้ง คณะกรรมการโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน และรับรองโรงเรียน 

ปลอดภัย “ MU Safe School” โดยมีองค์ประกอบและบทบาทหน้าที่ดังนี้

องค์ใ]ระกอบ

๑. รองศาสตราจารย์นายแพทย์อดิศักดิ้ ผลิตผลการพิมพ์ ประธานคณะกรรมการ

ผู้อำนวยการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

๒. รองศาสตราจารย์นพวรรณ เปียซ่ือ รองประธานคณะกรรมการ

รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๓. นายชาญวุฒิ วงศ์เพ็ง กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนักบูรณาการกิจการการศึกษา/ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๔. นางสุขเกษม เทพลิทธี้ กรรมการ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

๑



๕. หัวหน้ากลุ่มอนามัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น กรรมการ

สำนักส่งเสริมสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 

๖. นายแพทย์ฉัตรชัย อิ่มอารมณ์ กรรมการ

ภาควิชาเวซศาสตร์ชุมซน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

๗. นายธนวัฒน์ ธรรมโชติ กรรมการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

๘. นางสาวมาริสา นิ่มกุล กรรมการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

๙. นางทองไพรำ 'ปิยตระกูล กรรมการ

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

๑๐. นายสัมพันธ์ กรอบกระจก กรรมการ

HEA Specialist

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation o f Thailand)

๑๑. นางสาวอรุณรัตน์ วัฒนผลิน กรรมการ

ผู้ประสานงานโครงการสุขภาพและความปลอดภัยในเด็ก 

องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ (Save the Children International)

๑๒. นางสาวชฎาพร สุขสิริวรรณ กรรมการและเลขานุการ

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

๑๓. นายอภิชาต มหิงสพันธ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก 

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ใ)ทบาทหน้าที่

๑. พิจารณากำหนดทิศทาง แนวทางดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน 

และกระบวนการรับรองโรงเรียนปลอดภัย“ Mบ Safe School”

๒. กำกับ ติดตาม ประเม ินผลโรงเรียนปลอดภัยกลุ่ม MU Initiative Safe School Program 

และ MU International Safe School
๓. พิจารณา ประเมินผลงาน ตรวจเยี่ยมและให้การรับรองโรงเรียนปลอดภัย ตามตัวข้ี'รัด'โรงเรียน 

ปลอดภ ั ยระด ั บนานาชาต ิ  ตาม International Safe Community Certifying Centre 

(International Safe School Accreditation)
๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ ตาม ๑1๒ และ ๓ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับ

มอบหมาย



ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ส่ัง ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

O f
(รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดี้ ผลิตผลการพิมพ์) 

ผู้อำนวยการ

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

มหาวิทยาลัยมหิดล

๓



กำห'น๑การ

อบรมเข้ง'ปฏิ'บติการโรงเรียน'ปลอ®ลัย ครั้งที่ ๗  
ทาบ SaFe School Virtual Workshop 7

ห ้วเร ื่อง “ คุย ๓ อ.(อ ้วน อาหาร ออกกำล ังกาย} ของเ๑กว ัย เร ียน” 

เร ื่อง “ อาหาร(๑): โภชนาการเย ี่ยม สุขภาโนยอ๑”

ว ้นเสาร ีท ี ๑๘ ธนวาคม ๒๕๖๘ เวลา 0๘.๓0 -  ๑๓.๐0 น. 

ระบบ  Zoom application meeting และ Facebook Live

เฟ ้าหมายอบรม ฯ

เพี่อให้ผู้เข้ารับการอบรม
๑. ไ๑รับความรู้และความเข้าใจ หลักโภชนาการที่ส่งเสริมการเจริญเติบโร! และศมลุล'น)ลังงานของ 

เ๑กวัยเรียน

๒. โต้เรียนรู้ต ัวอย่างโรงเรียนที่ส ่งเสริมและสร้างกระบวนการเรียนรู้และบริโภค อาหารถูกหลัก 

โภชนาการและ๑๙อสุขภา'พแก่,นักเรียน

เวลา ก ิจกรรม

๐๘.๓๐ น. เจ๑ระบบ

๐๘.๕๐-๐๙.๑๐ น. แนะนำสถาบัน ฯ และ,พิธเีจ๑ โ®ย รศ. นพ.อติศ ้ก® ผล ิ๑ผลการพ ิมพ ์

ผ ู้อำนวยการสถาบ ันแห ่งชาต ิเพ ื่อการพ ้ฒ นาเ๑กและครอบคร ัว 

มหาว ิทยาล ัยมห ิ๑ล

๐๙.๑๐-๐๙๑๕ น. ■พิธีกร แจ้งกำหน®การและแนะนำวิทยากร

๐๙.๑๕-๑๒.๐๐ น. “อาหาร(๑): โภชนาการเย ี่ยม ส ุขภาพยอ®”

๑. สม®ลพลังงาน โภชนาการและการเจร ิญเต ิบโตของเ®กวัยเร ียน 

โ®ย รองศาสตราจารย ์ ๑ร.นพวรรกน เมี)ยยี่อ

รองคกนบ®ป่ายสร้างเสริมสุขภาพ คกนะแพทยศาสตรีโรงพยาบาล 

รามารบ®

ผู้ฟยวชาญต้านโภชนาการและสุขภาพในชุมชน



๒. การส ่งเสร ิมให ้น ักเร ียนเร ียนร ู้และบร ิโภคอาหารท ี่®ต ่อส ุขภาพ 

ของโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย

โ®ย นาง'พรเศรษ'ฐี ส ่องงาม ครูโภชนาการ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย 

และ นางสาวน ันทนา ลีโคตร ครูส่านาญการ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนน 

ชัย

๓. อาหารส ่วยสมอง®และพ ้ฒ นาอย ่างโร 

โ®ย นางสาวชฎา'พร ส ุขส ิร ิวรรCน

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความชลอ®ภัยและบ้องกันการบา®เจ็บโนเ®ก 

โรงพยาบาลรามาริบ®

นักวิจัยโรงเรียน'ชลอ®ภัย และHealth Coach

๑๒.๐๐-๑๒.๓๐ น. ร่วมแลกเปลี่ยนและถาม®อบภับวิทยากร'ทั้งคCนะ

๑๒.๓๐-๑๓.๐๐ น. — มอบหมายแบบท®สอบและเงื่อนโขขอรับชระกาศ'นยบั®ร 

— แจ้งเรื่องอื่น







มหาวิทยาลัยมหิดล
ลกฺาบันเพ่IMกดิ
เพึ๋อการพ้ฒนาเด็ก!เละดรอบครํว

MU Safe School V irtual Workshop 7
ขอเชิญผู้ดูแลเด็ก, ครู-อาจารย์ และผู้สนใจ
รวบอบรบเชิงปฐบัตการโรงเรียนปลอกภัย กรงที่ 7
หัวเรวง "ค ุย ท อ.(อวน, อาหาร, ออกกำลังกาย)ของเด็กวัยเรียน" 
เรื่อง "อาห่าร(ง): โภชนาการเยี่ยบ สุขภาพยอต"

วันเสาร์ที่ 18 รันวาคม 2564 เวลา 08.30-13.00 น.
(ฟรี) ระบบ Zoom application Meeting

!|๙;:■ะ;•รุ:•ะ&ๆ :ฯ. J;**•!*•*•*••** รุ* *** รุ**#* ***** "ร* •รุ***•• •• #••*• • • * * • • ** M **** •*•

ลงทะtปียน
โ0 ที่คิวอารโค้ด 

ตั้งแต่วันน 
คงวันท

13 ธันวาคม 2564
ก่อนเวลา 16.00U.
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รองศาสตราจารย์ คร.นพวรรค! เปียซ๋ัฃ ครูนนทนา สีโคตร ครูพรเศรษฐ ช่องงาบ คุณชฎาพร สุขสิริวรรณ

1**หมายเหตุ** ผู้ก่ีลงทะเบียน 1,000 ท่านแรก จะได้รับแจ้งช่องกางเข้าอบรมในระบบซูบตาบอีเบล์ท่ีท่านแจ้งมา ส่วนท่านก่ีลงทะเชยนใบ่ทัน 1,000 ท่านแรก จะเข้าร่วนผ่าน 
Facebook Live เท่านบโดยจะแจ้งช่องทางให้ทราบก่อนเวลาอบรม 1 ย๋ัวโบงในโลนกลุ่นสบาซิก MU Safe School เท่านบ


