เกณฑ์การประเมิน
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ
ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา

ปีงบประมาณ 2561

ตารางสรุปผลการประเมินโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ
ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา
ปีงบประมาณ ....................................
โรงเรียน
สถานที่ตั้ง
ตาบล
ลาดับ

สังกัด
อาเภอ
มาตรฐาน

ถนน
จังหวัด
คะแนนเต็ม

1

ด้านการบริหารจัดการ

10 คะแนน

2

ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้

20 คะแนน

3

ด้านการดาเนินงานอาหารกลางวัน

20 คะแนน

4

ด้านการมีส่วนร่วม / เครือข่าย

25 คะแนน

5

ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์

25 คะแนน

รวมทั้งสิ้น

100 คะแนน

คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ

มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ (10 คะแนน)
ตัวชี้วัด
1. มีแผนงาน/โครงการ
อาหารกลางวัน
ทีม่ ีประสิทธิภาพ
(3 คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา
1.1 มีการวิเคราะห์สภาพการดาเนินงาน แผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม ทีส่ อดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน (2 คะแนน)
๑.2 มีข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
เช่น จานวนนักเรียนทั้งหมด เมนูอาหารที่สามารถแสดงถึงคุณภาพอาหาร สารอาหาร
ที่ครบถ้วน อย่างน้อย 1 เดือน มีผู้รับผิดชอบโครงการ (1 คะแนน)

คะแนน

หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน
1. บันทึกการประชุม
2. แผนงาน/โครงการ
3. ปฏิทินการดาเนินงาน
4. ภาพถ่าย
5. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒. มีระบบการบริหาร
การเงินและสินทรัพย์
ด้านอาหารกลางวัน
ที่มีประสิทธิภาพ
(2 คะแนน)

๒.1 มีการจัดทาบัญชีราย รับ-จ่าย ครบทุกกิจกรรม และมีหลักฐานการรับจ่ายเงิน
ตามระบบบัญชีการเงิน (1 คะแนน)
๒.2 มีคณะกรรมการตรวจสอบการเงินและบัญชีและมีการรายงานผลการดาเนินงาน
ด้านการเงินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (1 คะแนน)

1. ใบสาคัญรับเงิน/ใบเสร็จรับเงิน
2. บัญชีการใช้จ่ายเงิน
3. คาสั่ง/ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ
4. ภาพถ่าย
5. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. มีการกากับติดตาม
นิเทศและประเมินผล
การดาเนินงาน
อาหารกลางวัน
(2 คะแนน)

3.1 มีเครื่องมือ มีการกากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล (1 คะแนน)
3.2 มีการสรุป รายงานผล และนาผลการกากับ ติดตาม นิเทศและประเมินผล
ไปปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (1 คะแนน)

1. แผนการกากับติดตาม นิเทศและ
ประเมินผล
2. บันทึกการนิเทศ กากับ ติดตาม
3. แบบประเมินผล
4. รายงานผล
5. บันทึกการประชุม
6. ภาพถ่าย
7. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
8. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตัวชี้วัด
เกณฑ์การพิจารณา
4 มีการพัฒนาบุคลากร
4.1 มีแผนและวิธีการการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านอาหารกลางวัน
และผู้เกี่ยวข้องด้านอาหาร
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย (1 คะแนน)
กลางวันโดยใช้วิธีการที่
4.2 บุคลากรในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านอาหารกลางวัน
หลากหลาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 (1 คะแนน)
(3 คะแนน)
4.3 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผล การดาเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้อง (1 คะแนน)

คะแนน

หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน
1. บันทึกการประชุม
2. แผนการพัฒนาบุคลากร
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร
4. ภาพถ่าย
5. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ (๒๐ คะแนน)
ตัวชี้วัด
เกณฑ์การพิจารณา
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรหรือ 1. มีหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ดาเนินงานอาหารกลางวัน (ได้ ๑ คะแนน)
ตามหลักปรัชญาของ
2. ผ่านเกณฑ์ข้อ ๑ และใช้หลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียงกับการดาเนินงานอาหารกลางวันอย่างน้อย ๓ ระดับชั้น (ได้ 2 คะแนน)
กับการดาเนินงานอาหาร 3. ผ่านเกณฑ์ข้อ ๒ และใช้หลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ
กลางวัน (5 คะแนน)
เศรษฐกิจพอเพียงกับการดาเนินงานอาหารกลางวันอย่างน้อย ๖ ระดับชั้น (ได้ 3 คะแนน)
4. ผ่านเกณฑ์ข้อ ๓ และสามารถเป็นแบบอย่างให้โรงเรียนอื่น บุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ได้
(ได้ 4 คะแนน)
5. ผ่านเกณฑ์ข้อ ๔ และมีการรายงานผล นาผลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรหรือ
หน่วยการเรียนรู้ (ได้ 5 คะแนน)
๒. การบูรณาการการ
1. มีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
จัดการเรียนรู้ตามหลัก
กับการดาเนินงานอาหารกลางวัน ครบทุกชั้น (ได้ 1 คะแนน)
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
2. ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 มีการจัดการเรียนรู้และกิจกรรมที่หลากหลายที่สอดคล้องกับแผนการ
พอเพียงกับการดาเนินงาน
จัดการเรียนรู้ อย่างน้อย ๓ กิจกรรม (ได้ 2 คะแนน)
อาหารกลางวัน
3. ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 มีสื่อการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแผนการจัดการเรียนรู้ (ได้ 3 คะแนน)
(5 คะแนน)
๔. ผ่านเกณฑ์ข้อ ๓ มีการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ (ได้ 4 คะแนน)
๕. ผ่านเกณฑ์ข้อ ๔ มีการรายงานผล และนาผลมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนา การจัดการเรียนรู้
(ได้ 5 คะแนน)

คะแนน

หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน
1. หลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้
แบบบูรณาการ
2. บันทึกการประชุม
3. บันทึกการตรวจเยี่ยม
4. หลักฐานการรายงาน/เผยแพร่ผลงาน
5. ภาพถ่าย
6. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
7. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. แผนการจัดการเรียนรู้
2. สื่อประกอบการเรียนรู้
3. เครื่องมือวัดผลประเมินผล
การจัดการเรียนรู้
4. บันทึกผลหลังสอน
5. ภาพถ่าย
6. ร่องรอยการจัดกิจกรรม
7. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
8. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ (๒๐ คะแนน) (ต่อ)
ตัวชี้วัด
๓. การจัดแหล่งเรียนรู้
ทีบ่ ูรณาการกับการเรียนรู้
ในการดาเนินงาน
อาหารกลางวัน
(5 คะแนน)

๔. การสร้างองค์ความรู้
ในการดาเนินงานอาหาร
กลางวัน (5 คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา
๑. มีแหล่งเรียนรู้ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการดาเนินงานอาหารกลางวัน (ได้ 1 คะแนน)
๒. ผ่านเกณฑ์ข้อ ๑ และมีผลผลิตอย่างน้อย ๓ ชนิด หมุนเวียนให้เพียงพอในการดาเนินงาน
อาหารกลางวันอย่างยั่งยืน (ได้ 2 คะแนน)
๓. ผ่านเกณฑ์ข้อ ๒ และมีการจัดการผลผลิตผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน
เพื่อเข้าสู่การ ดาเนินงาน
อาหารกลางวัน (ได้ 3 คะแนน)
๔. ผ่านเกณฑ์ข้อ ๓ และมีผลผลิตจากการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์ หมุนเวียนกันในโรงเรียน
(ได้ 4 คะแนน)
๕. ผ่านเกณฑ์ข้อ ๔ มีการแปรรูปผลผลิต และมีการขยายผลการจัดการเรียนรู้
ไปสู่ครอบครัว ชุมชน และสามารถนาไปประกอบอาชีพได้ (ได้ 5 คะแนน)
๑. โรงเรียนมีโครงงาน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการจัดการเรียนรู้การดาเนินงาน
อาหารกลางวัน อย่างน้อย ๑ เรื่อง/ชิ้นงาน (ได้ 1 คะแนน)
2. มีโครงงาน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้การดาเนินงานอาหารกลางวัน
อย่างน้อย ๒ เรื่อง/ชิ้นงาน (ได้ 2 คะแนน)
3. มีโครงงาน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้การดาเนินงานอาหารกลางวัน
อย่างน้อย ๓ เรื่อง/ชิ้นงาน (ได้ 3 คะแนน)
4. มีโครงงาน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้การดาเนินงานอาหารกลางวัน
อย่างน้อย ๔ เรื่อง/ชิ้นงาน (ได้ 4 คะแนน)
5. ผ่านเกณฑ์ ข้อ 4 มีการเผยแพร่โครงงาน/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ สู่โรงเรียนอื่น ชุมชน
หรือหน่วยงานต่าง ๆ อย่างน้อย 2 เรื่อง/ชิ้นงาน (ได้ 5 คะแนน)

คะแนน

หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน
1. บันทึกบัญชีรับ-จ่าย การจัดการผลผลิต
2. ประเมินสภาพจริงแหล่งเรียนรู้
3. รายงานผลการดาเนินงาน/การศึกษา
แหล่งเรียนรู้
4. หลักฐาน/ร่องรอยการขยายผลการ
ดาเนินงาน
5. ภาพถ่าย
6. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
7. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานผลการดาเนินงาน/
นวัตกรรม /โครงงาน
2. หลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้
นวัตกรรม /โครงงาน
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
4. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 3 ด้านการดาเนินงานอาหารกลางวัน (๒๐ คะแนน)
ตัวชี้วัด
เกณฑ์การพิจารณา
1. มีข้อมูลสารสนเทศ
1. มีข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนในภาพรวมระดับชั้นเรียน (1 คะแนน)
ด้านภาวะโภชนาการ
2. ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 และมีข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับโรงเรียน (2 คะแนน)
ของนักเรียน (5 คะแนน) 3. ผ่านเกณฑ์ ข้อ 2 และมีการคัดกรองภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และมีการสรุป
เป็นข้อมูลสารสนเทศ (3 คะแนน)
4. ผ่านเกณฑ์ ข้อ 3 และมีการนาข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการดาเนินงาน
(4 คะแนน)
5. ผ่านเกณฑ์ ข้อ 4 และมีการนาข้อมูลสารสนเทศไปเผยแพร่สู่หน่วยงาน องค์กรหรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง (5 คะแนน)
2. การนาโปรแกรม
การจัดอาหารกลางวัน
(Thai School Lunch)
ให้กับผู้เรียน
(5 คะแนน)

1. มีการใช้โปรแกรมการจัดอาหารกลางวัน (Thai School Lunch)
มาจัดทารายการอาหารกลางวันให้กับผู้เรียน แต่ไม่สม่าเสมอ ไม่มีเมนูอาหาร (1 คะแนน)
2. ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 มีการดาเนินการสม่าเสมอ แต่ไม่มีเมนูอาหาร (2 คะแนน)
3. ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 มีเมนูอาหาร แต่ไม่มีการหมุนเวียนรายการอาหาร (3 คะแนน)
4. ผ่านเกณฑ์ข้อ 3 มีการหมุนเวียนรายการอาหารอย่างหลากหลาย (4 คะแนน)
5. ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 มีการสอบถามความต้องการในการรับประทานอาหารของนักเรียน
และมีการจัดทาบันทึกรายการอาหาร (5 คะแนน)

คะแนน

หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน
1. ข้อมูล สารสนเทศ
ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
2. แบบบันทึกการคัดกรอง
ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
3. ภาพถ่าย
4. สรุปผลการคัดกรอง
ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน
5. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
6. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. แบบสอบถามความต้องการ
ในการรับประทานอาหาร
2. แบบบันทึกรายการเมนูอาหาร
3. ภาพถ่าย
4. สรุปผลการใช้โปรแกรมการจัด
อาหารกลางวันหรือตาหรับ
อาหารกลางวันในการจัดอาหาร
ให้กับผู้เรียน
5. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
6. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 3 ด้านการดาเนินงานอาหารกลางวัน (๒๐ คะแนน) (ต่อ)
ตัวชี้วัด
3. การจัดสภาพแวดล้อม
ระบบสุขาภิบาลอาหาร
ในการให้บริการนักเรียน
(5 คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา
1. สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปภายในโรงอาหาร มีที่นั่งรับประทานอาหารเพียงพอ
แต่สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหาร สถานที่จัดเก็บภาชนะใส่อาหาร
ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะไม่มีบ่อดักไขมัน (1 คะแนน)
2. ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 สถานที่ประกอบอาหาร สถานที่รับประทานอาหารสะอาด
(มีเรื่องสุขลักษณะเข้ามาเกี่ยวข้อง) แต่สถานที่จัดเก็บภาชนะใส่อาหารไม่สะอาด
ไม่ถูกสุขลักษณะ ไม่มีบ่อดักไขมัน (2 คะแนน)
3. ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 สถานที่จัดเก็บภาชนะใส่อาหารสะอาดแต่ไม่ถูกสุขลักษณะ
ไม่มีบ่อดักไขมัน (3 คะแนน)
4. ผ่านเกณฑ์ข้อ 3 สถานที่จัดเก็บภาชนะใส่อาหารสะอาดถูกสุขลักษณะ แต่ไม่มีบ่อดักไขมัน
(4 คะแนน)
5. ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 มีบ่อดักไขมัน (5 คะแนน)

4. การจัดบริการอาหาร
กลางวันและน้าดื่ม
ให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง
เพียงพอ และมีคุณภาพ
(5 คะแนน)

1. โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง และปริมาณที่เพียงพอ
แต่มีจุดบริการน้าดื่มไม่เพียงพอ ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ และอาหารมีคุณค่าทาง
โภชนาการ ไม่ครบ 5 หมู่ (1 คะแนน)
2. ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 มีจุดบริการน้าดื่มเพียงพอ แต่ไม่สะอาด ไม่ถูกสุขลักษณะ
และอาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ไม่ครบ 5 หมู่ (2 คะแนน)
3. ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 จุดบริการน้าดื่มสะอาด แต่ไม่ถูกสุขลักษณะ และอาหารมีคุณค่า
ทาง โภชนาการ ไม่ครบ 5 หมู่ (3 คะแนน)
4. ผ่านเกณฑ์ข้อ 3 จุดบริการน้าดื่มถูกสุขลักษณะ แต่อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ
ไม่ครบ 5 หมู่ (4 คะแนน)
5. ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่ (5 คะแนน)

คะแนน

หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน
1. คาสั่งมอบหมายการดูแลรักษา
ความสะอาดด้านสภาพแวดล้อม
และระบบสุขาภิบาลที่ดี
2. แบบบันทึกการดูแลรักษาความ
สะอาดด้านสภาพแวดล้อม
และระบบสุขาภิบาลที่ดี
3. ภาพถ่าย
4. สรุปผลการจัดสภาพแวดล้อม
ระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในการ
ให้บริการอาหารกลางวันนักเรียนแก่
ผู้เรียน
5. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
6. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. คาสั่งมอบหมายการดูแลบริการ
อาหารกลางวันและน้าดื่มให้แก่
นักเรียน
2. ภาพถ่าย
3. สรุปผลการจัดให้บริการ
อาหารกลางวันและน้าดื่มให้แก่
นักเรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และ
มีคุณภาพ
4. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
5. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม / เครือข่าย (25 คะแนน)
ตัวชี้วัด
เกณฑ์การพิจารณา
1. การสร้างภาคีเครือข่าย มีภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนในการดาเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
(5 คะแนน)
1. มีภาคีเครือข่าย จานวน 1 แห่ง (1 คะแนน)
2. มีภาคีเครือข่าย จานวน 2 แห่ง (2 คะแนน)
3. มีภาคีเครือข่าย จานวน 3 แห่ง (3 คะแนน)
4. มีภาคีเครือข่าย จานวน 4 แห่ง (4 คะแนน)
5. มีภาคีเครือข่าย จานวน 5 แห่ง (5 คะแนน)
2. การมีส่วนร่วมของ
2.1 มีการระดมความคิด โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน / วิทยากร มาดาเนิน
ภาคีเครือข่าย
กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน
(15 คะแนน)
1. มีจานวน 1 กิจกรรม
(1 คะแนน)
2. มีจานวน 2 กิจกรรม
(2 คะแนน)
3. มีจานวน 3 กิจกรรม
(3 คะแนน)
4. มีจานวน 4 กิจกรรม
(4 คะแนน)
5. มีจานวน 5 กิจกรรมขึ้นไป (5 คะแนน)
2.2 มีการระดมทรัพยากร (คน/เงิน/วัสดุอุปกรณ์) ในการดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
คิดเป็นจานวนเงินในรอบปีการศึกษา
1. มีจานวน 10,000 - 50,000 บาท
(1 คะแนน)
2. มีจานวน 50,001 – 100,000 บาท (2 คะแนน)
3. มีจานวน 100,001 – 150,000 บาท (3 คะแนน)
4. มีจานวน 150,001 – 200,000 บาท (4 คะแนน)
5. มีจานวน 200,001 บาท ขึ้นไป
(5 คะแนน)

คะแนน

หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน
1. บันทึกความร่วมมือ
2. โครงการขอรับการสนับสนุน
/ให้การสนับสนุน
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
4. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือเชิญ
2. กิจกรรมที่สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
4. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือเชิญ
2. กิจกรรมที่สนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
4. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม / เครือข่าย (25 คะแนน) (ต่อ)
ตัวชี้วัด

3. การประชาสัมพันธ์ผล
การดาเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน
(5 คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา
2.3 มีการส่งเสริมผลผลิตระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. โรงเรียนมีผลผลิตเหลือจากโครงการอาหารกลางวัน และจาหน่ายสู่ชุมชน
ผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน (1 คะแนน)
2. โรงเรียนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน
เพื่อมาจัดทาอาหารกลางวันให้กับนักเรียน (1 คะแนน)
3. โรงเรียนและชุมชนวางแผนร่วมกันสร้างผลผลิตทางการเกษตรเพื่อสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน (3 คะแนน)
*** 1 ผลผลิต = 1 คะแนน
2 ผลผลิต = 2 คะแนน
3 ผลผลิต = 3 คะแนน
มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในรูปแบบ
และกิจกรรมที่หลากหลาย
1. มี 2 กิจกรรม 1 รูปแบบ
(1 คะแนน)
2. มี 3 กิจกรรม 1 รูปแบบขึ้นไป (2 คะแนน)
3. มี 4 กิจกรรม 3 รูปแบบขึ้นไป (3 คะแนน)
4. มี 5 กิจกรรม 3 รูปแบบขึ้นไป (4 คะแนน)
5. มี 6 กิจกรรม 3 รูปแบบขึ้นไป (5 คะแนน)

คะแนน

หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน
1. บันทึกความร่วมมือ
2. โครงการ
3. หลักฐานทางการเงิน
4. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
5. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น
- สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, สื่อโทรทัศน์
- เว็บไซต์
- เฟซบุ๊ก
- ไลน์
- อื่น ๆ

มาตรฐานที่ 5 ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ (25 คะแนน)
ตัวชี้วัด
1 ภาวะทุพโภชนาการ
ตามเกณฑ์
1.1 นักเรียนที่มี
น้าหนักต่อส่วนสูงต่ากว่า
เกณฑ์ (ผอม)
(5 คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา
ร้อยละนักเรียนที่มีน้าหนักต่อส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์
ร้อยละ 7.00 ขึ้นไป = 1 คะแนน
ร้อยละ 6.49 – 6.99 = 2 คะแนน
ร้อยละ 5.98 – 6.48 = 3 คะแนน
ร้อยละ 5.47 – 5.97 = 4 คะแนน
ร้อยละ 0 – 5.46 = 5 คะแนน

1.2 นักเรียนที่มี
ส่วนสูงต่ออายุต่ากว่า
เกณฑ์ (เตี้ย)
(5 คะแนน)

ร้อยละนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ออายุต่ากว่าเกณฑ์
ร้อยละ 5.00 ขึ้นไป = 1 คะแนน
ร้อยละ 4.49 – 4.99 = 2 คะแนน
ร้อยละ 3.98 – 4.48 = 3 คะแนน
ร้อยละ 3.47 – 3.97 = 4 คะแนน
ร้อยละ 0 – 3.46 = 5 คะแนน

1.3 นักเรียนที่มี
น้าหนักต่อส่วนสูงสูงกว่า
เกณฑ์ (อ้วน)
(5 คะแนน)

ร้อยละนักเรียนที่มีน้าหนักต่อส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์
ร้อยละ 10 ขึ้นไป
= 1 คะแนน
ร้อยละ 9.49 – 9.99 = 2 คะแนน
ร้อยละ 8.98 – 9.48 = 3 คะแนน
ร้อยละ 8.47 – 8.97 = 4 คะแนน
ร้อยละ 0 – 8.46 = 5 คะแนน

คะแนน

หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน
1. รายงานรวม/ระดับชั้น
ประจาภาคเรียน
2. แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน
แบบ สศ.3
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
4. สุ่มตรวจการชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง
แปลผลกับนักเรียน
5. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานรวม/ระดับชั้น
ประจาภาคเรียน
2. แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน
แบบ สศ.3
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
4. สุ่มตรวจการชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง
แปลผลกับนักเรียน
5. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. รายงานรวม/ระดับชั้น
ประจาภาคเรียน
2. แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน
แบบ สศ.3
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
4. สุ่มตรวจการชั่งน้าหนัก/วัดส่วนสูง
แปลผลกับนักเรียน
5. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มาตรฐานที่ 5 ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ (25 คะแนน) (ต่อ)
ตัวชี้วัด
2 โรงเรี ย นมี ม าตรฐาน
สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร ที่ ดี
ตามเกณฑ์ (5 คะแนน)
3. มีกิจ กรรมที่บ่ งบอกถึง
ความสาเร็จ (5 คะแนน)

เกณฑ์การพิจารณา
1. ไม่ถึง
5 ข้อ (1 คะแนน)
2. มากกว่า 7 ข้อ (2 คะแนน)
3. มีมากกว่า 10 ข้อ (3 คะแนน)
4. มีมากกว่า 12 ข้อ (4 คะแนน)
5. มีมากกว่า 15 ข้อ (5 คะแนน)
1. มีกิจกรรมการเกษตร สหกรณ์ และการจัดบริการอาหาร
2. ผ่านเกณฑ์ข้อ 1 และมีการบูรณาการสู่การเรียนรู้
3. ผ่านเกณฑ์ข้อ 2 และมีการจัดบริการสุขภาพเพื่อพัฒนาสุขนิสัย
4. ผ่านเกณฑ์ข้อ 3 และมีการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
5. ผ่านเกณฑ์ข้อ 4 และมีการกากับ ติดตาม ภาวะโภชนาการ

คะแนน

(1 คะแนน)
(2 คะแนน)
(3 คะแนน)
(4 คะแนน)
(5 คะแนน)

หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน
1. สรุปผลการประเมินการผ่านเกณฑ์
(แบบ ชอภ1 หรือ สอรช7)
2. ภาพถ่าย
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
4. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการ/กิจกรรม
2. แบบบันทึก
3. ภาพถ่าย
4. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
5. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

