
เกณฑ์การประเมิน  
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 

ของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
ปีงบประมาณ 2562



ตารางสรุปผลการประเมินโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 
ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศกึษา 

ปีงบประมาณ .................................... 

โรงเรียน  สังกัด  
สถานที่ตั้ง  ถนน  

ต าบล  อ าเภอ  จังหวัด  
      

ล าดับ มาตรฐาน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ หมายเหตุ 

1 ด้านการบริหารจัดการ 30 คะแนน   

2 ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ 30 คะแนน   

3 ด้านการด าเนินงานอาหารกลางวัน 35 คะแนน   

4 ด้านการมีส่วนร่วม / เครือข่าย 30 คะแนน   

5 ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ 25 คะแนน   

รวมทั้งสิ้น 150 คะแนน   



มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ (30 คะแนน) 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน 
1. มีการบริหารแผนงาน/
โครงการอาหารกลางวัน 
ทีม่ีประสิทธิภาพ  
(6 คะแนน) 

1.1 แผนปฏิบัติการ มีการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ทีส่อดคล้องกับ  
      นโยบาย สภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียน (2 คะแนน) 
๑.2 มีการน าโครงการสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนโดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ                       
      มีการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน (2 คะแนน) 
1.3 มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน  
      ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด เมนูอาหารที่สามารถแสดงถึงคุณภาพอาหาร สารอาหาร  
      ปริมาณสารอาหารและการจัดซื้อที่ครบถ้วน อย่างน้อย 1 เดือน มีผู้รับผิดชอบโครงการ    
      (2 คะแนน) 

 1. บันทึกการประชุม 
2. แผนงาน/โครงการ 
3. ปฏิทิน 
4. รายงานผลโครงการ 
5.ภาพถ่าย 
6. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
7. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

๒. มีระบบการบริหาร
การเงินและสินทรัพย์
โครงการอาหารกลางวัน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
(14 คะแนน) 

๒.1 การรับเงินถูกต้อง การออกใบเสร็จ/ใบส าคัญรับเงินทุกครั้ง (2 คะแนน) 
2.2 การจ่ายเงินมีเอกสารจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและแนวปฏิบัติ (2 คะแนน) 
๒.3 การเก็บรักษาเงินเป็นไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลังในหน้าที่อ าเภอ  
      และก่ิงอ าเภอ พ.ศ.2520 และระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน            
      และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 (2 คะแนน) 
2.4 การน าส่ง/น าฝากเงินโครงการอาหารกลางวัน (2 คะแนน) 
2.5 การรายงานผล การใช้เงินโครงการ (2 คะแนน) 
2.6 มีการควบคุม ดูแลพัสดุให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ   
      สถานศึกษา (4 คะแนน) 
 

 1. ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคัญรับเงิน 
2. ทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
3. หลักฐานการจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน   
4. บันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา 
    รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
5. บัญชีวัสดุ ใบเบิกพัสดุ ทะเบียนคุม   
    ทรัพย์สิน 
6. การสังเกต สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
7. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. มีการนิเทศ ก ากับ
ติดตาม การด าเนินงาน 
อาหารกลางวัน 
(4 คะแนน) 

3.1 มีการนิเทศ ก ากับและติดตาม อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง (2 คะแนน) 
3.2 มีการสรุป รายงานผลการนิเทศ ก ากับและติดตาม ไปปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา 
      อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง (2 คะแนน) 
 

 1. แผนการก ากับตดิตาม นเิทศและประเมินผล 
2. บันทึกการนิเทศก ากับติดตาม 
3. เครื่องมือนิเทศและประเมินผล 
4. รายงานผล 
5. บันทึกการประชุม 
6. ภาพถ่าย 
7. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
8. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 



ตัวช้ีวัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน 
4. มีการพัฒนาบุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องด้านอาหาร
กลางวันโดยใช้วิธีการที่
หลากหลาย 
(6 คะแนน) 

4.1 มีแผนและวิธีการพัฒนาบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องด้านอาหารกลางวัน 
      โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย (2 คะแนน) 
4.2 มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ขยายผล การด าเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้อง (2 คะแนน) 
4.3 มีการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรม Thai School Lunch อย่างน้อย 
      โรงเรียนละ 2 คน (2 คะแนน) 
  

 1. บันทึกการประชุม 
2. แผนการพัฒนาบุคลากร 
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
4. ภาพถ่าย 
5. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
6.หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



มาตรฐานที่ 2 ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ (30 คะแนน) 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน 
๑. โรงเรียนมีหลักสูตรหรือ
หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
กับการด าเนินงานอาหาร
กลางวัน (6 คะแนน) 

1. มีหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้หรือแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญา 
    ของเศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินงานอาหารกลางวัน (2 คะแนน) 
2. ใช้หลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของ 
    เศรษฐกิจพอเพียงกับการด าเนินงานอาหารกลางวัน (2 คะแนน) 
3. การรายงานผล น าผลมาปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรหรือ 
    หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ (2 คะแนน) 

 1. หลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้ 
    แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2. บันทึกการประชุม 
3. บันทึกการตรวจเยี่ยม 
4. หลักฐานการรายงาน/เผยแพร่ผลงาน 
5. ภาพถ่าย 
6. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
7. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. การจัดแหล่งเรียนรู้ 
ที่บูรณาการกับการเรียนรู้ 
ในการด าเนินงาน 
อาหารกลางวัน  

(15 คะแนน) 

๑. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการด าเนินงานอาหารกลางวัน           
    งานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน (3 คะแนน) 
๒. มีผลผลิตทางการเกษตรหมุนเวียนในการด าเนินงานอาหารกลางวัน (3 คะแนน) 
๓. การจัดการผลผลิตผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน ก่อนเข้าสู่การด าเนินงาน 
    อาหารกลางวัน (3 คะแนน) 
4. การใช้แหล่งเรียนรู้งานอาหาร งานเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน บูรณาการกับการจัดการ    
    เรียนการสอนอย่างน้อย 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ (3 คะแนน) 
5. มีการแปรรูปผลผลิต และมีการขยายผลการจัดการเรียนรู้ ไปสู่ครอบครัว ชุมชน 
    และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ (3 คะแนน) 

 1. บันทึกบัญชีรับ-จ่าย การจัดการผลผลิต 
2. ประเมินสภาพจริงแหล่งเรียนรู้   
3. รายงานผลการด าเนินงาน/การศึกษา 
    แหล่งเรียนรู ้
4. หลักฐาน/ร่องรอยการขยายผลการ 
    ด าเนินงาน 
5. ภาพถ่าย 
6. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
7. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

3. การสร้างองค์ความรู้ 
ในการด าเนินงานอาหาร
กลางวัน (9 คะแนน) 

๑. โรงเรียนมีโครงงาน/นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการจัดการเรียนรู้              
    การด าเนินงานอาหารกลางวัน อย่างน้อย 1 รายการ (5 คะแนน) 
2. นักเรียนมีองค์ความรู้/ทักษะ และสามารถน าเสนอผลงานของนักเรียนในการด าเนินงาน     
    อาหารกลางวัน (4 คะแนน) 
     

 1. รายงานผลการด าเนินงาน/  
    นวัตกรรม /โครงงาน 
2. หลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้   
    นวัตกรรม /โครงงาน 
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
4. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 



มาตรฐานที่ 3 ด้านการด าเนนิงานอาหารกลางวัน (35 คะแนน) 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน 
1. มีข้อมูลสารสนเทศ 
ด้านภาวะโภชนาการ   
ของนักเรียนและวิธีการ
แก้ไขปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการ (5 คะแนน) 

1. มีข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนในภาพรวมระดับชั้นเรียน (๒ คะแนน) 
2. ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 มีข้อมูลภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับโรงเรียน (๓ คะแนน) 
3. ผ่านเกณฑ์ ข้อ 2 มีการคัดกรองภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน และมีการสรุป 
    เป็นข้อมูลสารสนเทศ (๔ คะแนน) 
4. ผ่านเกณฑ์ ขอ้ 3 มีการน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานและมี  
    วิธีการแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการอย่างเป็นรูปธรรม (๕ คะแนน) 
 

 1. ข้อมูล สารสนเทศ              
    ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน 
2. แบบบันทึกการคัดกรอง 
    ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน            
3. สรุปผลการคัดกรอง    
    ภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน  
4. โครงการที่เกี่ยวข้อง                  
๕. ภาพถ่าย  
๖. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๗. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

2. การน าโปรแกรม 
การจัดอาหารกลางวัน 
(Thai School Lunch) 
ไปใช้ในการจัดอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียน 
(10 คะแนน) 

1. มีการส ารวจความต้องการในการรับประทานอาหารของนักเรียน  
    มีการจัดท าบันทึกรายการอาหารและมีการประชุมวางแผนการจัดท ารายการอาหาร  
    (๒ คะแนน) 
2. มีการจัดท าเมนูรายการอาหารและมีกรรมการหมุนเวียนการตรวจสอบรายการอาหาร 
    และวัตถุดิบประกอบอาหารจากโปรแกรม Thai School Lunch (2 คะแนน) 
3. มีการใช้โปรแกรมการจัดอาหารกลางวัน Thai School Lunch  
    มาจัดท าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน (2 คะแนน) 
4. ผ่านเกณฑ์ข้อ 1, ๒, ๓, และมีการหมุนเวียนรายการอาหารกลางวันอย่างหลากหลาย  
    พร้อมทั้งมีป้ายประชาสัมพันธ์รายการอาหารปิดไว้ให้นักเรียนและสาธารณชนรับทราบ             
    (2 คะแนน) 
5. ผ่านเกณฑ์ข้อ 1, ๒, ๓, 4 และด าเนินการทุกวัน (2 คะแนน) 
 
 

 1. แบบสอบถามความต้องการ 
    ในการรับประทานอาหาร 
2. แบบบันทึกรายการเมนูอาหาร 
3. สรุปผลการใช้โปรแกรมการจัด  
    อาหารกลางวันหรือต าหรับ     
    อาหารกลางวันในการจัดอาหาร  
    ให้กับนักเรียน 
4. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
๕. ภาพถ่าย  
๖. หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๗. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 



มาตรฐานที่ 3 ด้านการด าเนนิงานอาหารกลางวัน (๓5 คะแนน) (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน 
3.  โรงเรียนมีมาตรฐาน
สุ ข า ภิ บ า ล อ า ห า ร ที่ ด ี
ตามเกณฑ์กรมอนามั ย 
กระทร ว งส า ธ า รณสุ ข
ก าหนด (10 คะแนน) 

เกณฑ์ทีส่ านักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันบังคับ ตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน 5 ข้อ ดังนี้                
1. สถานที่รับประทานอาหาร และบริเวณทั่วไป  
     - สะอาด เป็นระเบียบ 
2. บริเวณที่เตรียมปรุงอาหาร 
     - โต๊ะเตรียม–ปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟต้องท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย 

(เช่นสแตนเลส กระเบื้อง) มีสภาพดี และพ้ืนโต๊ะต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. 
 3. ภาชนะอุปกรณ์ 
    - จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ า ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่ าในภาชนะโปร่ง สะอาดหรือตะแกรงวางสูง      
      จากพ้ืนอย่างน้อย 60 ซม. หรือ เก็บในภาชนะหรือสถานที่ที่สะอาด มีการปกปิดมิดชิด   
4. การจัดการขยะ และน้ าโสโครก 
   - มีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้การได้ดี  ก่อนระบายน้ าเสียทิ้ง 
 5. ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ 
   - ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนัง ส าหรับผู้ปรุงจะต้องมีหลักฐาน   
     การตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้ 
       1. มีตามเกณฑ์ที่บังคับ          5 ข้อ   (2 คะแนน) 
       2. มีมากกว่าเกณฑ์ท่ีบังคับ     4 ข้อ   (4 คะแนน) 
       3. มีมากกว่าเกณฑ์ท่ีบังคับ     6 ข้อ   (6 คะแนน) 
       4. มีมากกว่าเกณฑ์ท่ีบังคับ     8 ข้อ   (8 คะแนน) 
       5. มีมากกว่าเกณฑ์ท่ีบังคับ   10 ข้อ   (10 คะแนน)      
        
        

  1. ค าสั่งมอบหมายการดูแลรักษา  
    ความสะอาดด้านสภาพแวดล้อม 
    และระบบสุขาภิบาลที่ดี 
2. แบบบันทึกการดูแลรักษาความ 
    สะอาดและระบบสุขาภิบาลที่ดี 
3. สรุปผลจัดสภาพแวดล้อม   
    ระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในการ  
    ให้บริการอาหารกลางวันให้แก่  
    นักเรียน 
4. ภาพถ่าย 
5. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

 



มาตรฐานที่ 3 ด้านการด าเนนิงานอาหารกลางวัน (๓5 คะแนน) (ต่อ) 

4. การจัดบริการอาหาร
กลางวันและน้ าดื่ม     
ให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง 
เพียงพอ และมีคุณภาพ 
(10 คะแนน) 

1. โรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง และปริมาณท่ีเพียงพอ  
    (3 คะแนน) 
2. อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ 5 หมู่อย่างต่อเนื่อง (3 คะแนน) 
3. มีจุดบริการน้ าดื่มสะอาด เพียงพอ (2 คะแนน) 
4. มีจุดบริการน้ าดื่มสะอาด เพียงพอ ถูกสุขลักษณะของกรมอนามัย (2 คะแนน) 
 
 
 
 

 1. ค าสั่งมอบหมายการดูแลบริการ  
    อาหารกลางวันและน้ าดื่มให้แก่ 
    นักเรียน  
2. สรุปผลการจัดให้บริการ 
    อาหารกลางวันและน้ าดื่มให้แก่  
    นักเรียนอย่างเพียงพอ ทั่วถึง และ  
    มีคุณภาพ 
3. ใบรับรองผลการตรวจคุณภาพน้ าดื่ม 
๔. ภาพถ่าย 
๕. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 



มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม / เครือข่าย  (30 คะแนน) 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน 
1. ภาคีเครือข่ายใน 
การสนับสนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 
(5 คะแนน) 

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
       1. ภาคีเครือข่าย จ านวน 3 แห่ง (1 คะแนน)  
       2. ภาคีเครือข่าย จ านวน 4 แห่ง (2 คะแนน)  
       3. ภาคีเครือข่าย จ านวน 5 แห่ง (3 คะแนน)  
       4. ภาคีเครือข่าย จ านวน 6 แห่ง (4 คะแนน)  
       5. ภาคีเครือข่าย จ านวน 7 แห่ง (5 คะแนน)  

 1. บันทึกความร่วมมือ 
2. โครงการขอรับการสนับสนุน 
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
4. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. การมีส่วนร่วมของ 
ภาคีเครือข่าย  
(20 คะแนน) 

2.1 มีการระดมความคิด โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบ้าน / วิทยากร                 
มาให้ความรู้การด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร           
และผลิตภัณฑ์อ่ืนเพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน/การจ าหน่าย 
       1. มีจ านวน 1  กิจกรรม           (1 คะแนน) 
       2. มีจ านวน 2  กิจกรรม           (2 คะแนน)      
       3. มีจ านวน 3  กิจกรรม           (3 คะแนน) 
       4. มีจ านวน 4  กิจกรรม           (4 คะแนน) 
       5. มีจ านวน 5  กิจกรรมขึ้นไป    (5 คะแนน) 

 1. หนังสือเชิญ 
2. กิจกรรมที่สนับสนุนโครงการ 
    อาหารกลางวัน 
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
4. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.2 มีการระดมทรัพยากร (คน/เงิน/วัสดุอุปกรณ์) ในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน  
      (ยกเว้นเงินงบประมาณจากต้นสังกัดและเงินค่าอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วน  
      ท้องถิ่น) คิดเป็นจ านวนเงินในรอบปีการศึกษา 
       1. มีจ านวน 10,000 - 30,000 บาท      (1 คะแนน) 
       2. มีจ านวน 30,001 – 60,000 บาท     (2 คะแนน) 
       3. มีจ านวน 60,001 – 90,000 บาท     (3 คะแนน) 
       4. มีจ านวน 90,001 – 120,000 บาท   (4 คะแนน) 
       5. มีจ านวน 120,000 บาท ขึ้นไป          (5 คะแนน) 

 1. หนังสือเชิญ 

2. กิจกรรมที่สนับสนุนโครงการ 
    อาหารกลางวัน 

3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

4. หลักฐานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

  



มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม / เครือข่าย  (30 คะแนน) (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน 
 2.3 มีการส่งเสริมผลผลิตระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      มีการแปรรูปผลผลิตระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
       1. โรงเรียนรับซื้อผลผลติทางการเกษตรจากชุมชนผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน 
          เพ่ือมาจัดท าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน  (2 คะแนน)          
       2. โรงเรียนมีผลผลิตเหลือจากโครงการอาหารกลางวัน และน าไปจ าหน่ายสู่ชุมชน 
          ผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน  (2 คะแนน)  

 1. บันทึกความร่วมมือ 
2. โครงการ 
3. หลักฐานทางการเงิน 
4. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
5. หลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 2.4 โรงเรียนและชุมชนร่วมกันวางแผน ผลิตเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์  
      เพ่ือน ามาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน  
        1. โรงเรียนมีการท าการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ (1 คะแนน) 
        2. ชุมชนท าการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ และน าผลผลิตมาจ าหน่าย  
            ให้กับโรงเรียน (2 คะแนน) 
        3. โรงเรียนเป็นตลาดรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์    
            จากชุมชน (3 คะแนน) 
 

 1. บันทึกการประชุม/ความร่วมมือ 
2. โครงการ 
3. หลักฐานทางการเงิน 
4. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
5. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3. การประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน 
(5 คะแนน) 

มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในรูปแบบ/ช่องทาง 
และกิจกรรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
      1. มี 1 กิจกรรม 1 รูปแบบ/ช่องทาง        (1 คะแนน) 
      2. มี 2 กิจกรรม 2 รูปแบบ/ช่องทาง        (2 คะแนน) 
      3. มี 3 กิจกรรม 3 รูปแบบ/ช่องทาง        (3 คะแนน) 
      4. มี 4 กิจกรรม 4 รูปแบบ/ช่องทาง        (4 คะแนน) 
      5. มี 5 กิจกรรม 5 รูปแบบ/ช่องทาง        (5 คะแนน) 

 กิจกรรม เช่น 
-   การเลี้ยงอาหารกลางวันจากชุมชนเครือข่าย 
-   การประชุมให้ความรู้ครู นักเรียนด้าน
โภชนาการ 
-   การรณรงค์ด้านโภชนาการ ฯลฯ 
ช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น 
 - สื่อสิ่งพิมพ์ 
 - เว็บไซต์ 
 - เฟซบุ๊ก 
 - ไลน์ 
 - อ่ืน ๆ 



มาตรฐานที่ 5 ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ (25 คะแนน) 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน 
1 ภาวะทุพโภชนาการ
ตามเกณฑ์ (15 คะแนน) 
       1.1 นักเรียนที่มี
น้ าหนักต่อส่วนสูงต่ ากว่า
เกณฑ ์(ผอม)       
(5 คะแนน) 

ร้อยละนักเรียนที่มีน้ าหนักต่อส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ 
      ร้อยละ 6.51 – 7.00  =  1 คะแนน 
      ร้อยละ 6.01 – 6.50  =  2 คะแนน 
      ร้อยละ 5.51 – 6.00  =  3 คะแนน 
      ร้อยละ 5.01 – 5.50  =  4 คะแนน 
      ร้อยละ 0.00 – 5.00  =  5 คะแนน 

 1. รายงานรวม/ระดับชั้น  
    ประจ าภาคเรียน 
2.  แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน  
     แบบ สศ.3 
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
4. สุ่มตรวจการชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง   
    แปลผลกับนักเรียน 
5. หลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

       1.2 นักเรียนที่มี
ส่วนสูงต่ออายุต่ ากว่า
เกณฑ์ (เตี้ย)                
(5 คะแนน) 

ร้อยละนักเรียนที่มีส่วนสูงต่ออายุต่ ากว่าเกณฑ์ 
      ร้อยละ 4.51 – 5.00 =  1  คะแนน 
      ร้อยละ 4.01 – 4.50 =  2  คะแนน 
      ร้อยละ 3.51 – 4.00 =  3  คะแนน 
      ร้อยละ 3.01 – 3.50 =  4  คะแนน 
      ร้อยละ 0.00 - 3.00  =  5  คะแนน 
 
 

 1. รายงานรวม/ระดับชั้น  
    ประจ าภาคเรียน 
2.  แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน  
     แบบ สศ.3 
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
4. สุ่มตรวจการชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง   
    แปลผลกับนักเรียน 
5. หลักฐานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

       1.3 นักเรียนที่มี
น้ าหนักต่อส่วนสูงสูงกว่า
เกณฑ ์(อ้วน)  
(5 คะแนน) 

ร้อยละนักเรียนที่มีน้ าหนักต่อส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ 
      ร้อยละ 9.00 – 10.00 =  1 คะแนน 
      ร้อยละ 8.00 – 8.99   =  2 คะแนน 
      ร้อยละ 7.00 – 7.99   =  3 คะแนน 
      ร้อยละ 6.01 – 6.99   =  4 คะแนน 
      ร้อยละ 0.00 – 6.00   =  5 คะแนน 
 
 

 1. รายงานรวม/ระดับชั้น  
    ประจ าภาคเรียน 
2.  แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน  
     แบบ สศ.3 
3. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
4. สุ่มตรวจการชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง   
    แปลผลกับนักเรียน 
5. หลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 



มาตรฐานที่ 5 ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ (25 คะแนน) (ต่อ) 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมิน 
2.  ผลการแก้ ไขปัญหา
ภาวะทุพโภชนาการ 
 (10 คะแนน) 

1. ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน,ผอม,เตี้ย) ประเภทใดประเภทหนึ่ง ลดลงร้อยละ 0.1 - 0.50  
    (2 คะแนน) 
2. ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน,ผอม,เตี้ย) ประเภทใดประเภทหนึ่ง ลดลงร้อยละ 0.51 – 1.00  
    (4 คะแนน) 
3. ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน,ผอม,เตี้ย) ประเภทใดประเภทหนึ่ง ลดลงร้อยละ 1.01 - 1.50  
    (6 คะแนน) 
4. ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน,ผอม,เตี้ย) ประเภทใดประเภทหนึ่ง ลดลงร้อยละ 1.51 ขึ้นไป  
    (8 คะแนน) 
5. นักเรียนไม่มีภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน,ผอม,เตี้ย) ประเภทใดประเภทหนึ่ง (10 คะแนน) 
 

*** ใช้ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการปีการศึกษาที่ผ่านมา ต้นปีการศึกษา (10 มิ.ย.) เปรียบเทียบ
กับข้อมลูภาวะทุพโภชนาการปลายปีการศึกษาของปีการศึกษาเดียวกัน  
 
 

 1. โครงการ/กิจกรรมที่แก้ไขปัญหา  
    ภาวะทุพโภชนาการ 
2. ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ 
    เปรียบเทียบต้นปีการศึกษากับ  
    ปลายปีการศึกษา 
3. ประเมินสภาพจริงภาวะโภชนาการ 
    ของนักเรียน 
4. ภาพถ่าย 
5. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
6. หลักฐานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 


