
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน “ระดับประเทศ” 

 เพ่ือให้การด าเนินการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
ของโครงการในการส่งเสริมและเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กองทุน ฯ ก าหนด ดังนั้นกองทุน ฯ จึงได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติ 
 1.1 โรงเรียนระดับประถมศึกษาท่ีด าเนินการโครงการอาหารกลางวันทุกสังกัด 
 1.2 โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือการสนับสนุนจากเงินดอกผลกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา/เงินสนับสนุนจาก
หน่วยงานอื่นๆ 
 1.3 โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่นแล้ว ไม่สามารถส่งผลงาน
เขา้ร่วมการประเมินได้ 

2. วิธีการ 
        ส านักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ด าเนินการดังนี ้
 1. ประชาสัมพันธ์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งโรงเรียน  
ที่มีความประสงค์ส่งเอกสารตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 
 2. แจ้งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด ส่งเอกสารผลงานที่ผ่านการ
ประเมิน ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานละไม่เกิน 5 โรงเรียน 
 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารผลงานโรงเรียนต้นแบบที่หน่วยงานต้นสังกัดส่งเข้ารับการ
ประเมิน ซึ่งคณะกรรมการ ประกอบด้วย 
  3.1 ผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
  3.2  ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
  3.3  ผู้แทนคณะอนุกรรมการด าเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
  3.4 ผู้แทนคณะกรรมการ คณะท างานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ของกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
  3.5 ผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ แล้ว 
 4. ประกาศผลการประเมินเอกสารผลงานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์    
การประเมินเอกสาร ร้อยละ 80  
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 5. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ที่ผ่าน        
การประเมินจากเอกสารแล้ว ประกอบด้วย 
  5.1 ผู้ทรงคุณวุฒิของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
  5.2  ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
  5.3 นักโภชนาการ ศูนย์อนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
  5.4 ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  5.5 ผู้แทนคณะอนุกรรมการด าเนินงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
  5.6 ผู้แทนคณะกรรมการ คณะท างานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ของกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
  5.7 ผู้บริหารโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ แล้ว 
 6. ประกาศผลการประเมินเชิงประจักษโ์รงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ    
 7. ประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ มาจัดนิทรรศการ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้     
และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ในงานจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 8. จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยการมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล ตามรายละเอียด ดังนี้ 
  8.1 โรงเรียนที่ได้รับประเมินเป็นต้นแบบ ระดับดีเด่น จะได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 
  8.2 โรงเรียนที่ได้รับคัประเมินเป็นต้นแบบ ระดับด ีจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัล 
3. การจัดส่งเอกสาร 
 3.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ จะต้องส่งเอกสาร
ผลงานในรูปแบบเอกสารตามหลักเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 เล่ม 
 3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา หรือหน่วยงานต้นสังกัด ส่งผลงานในรูปแบบเอกสาร 
ที่ประเมินทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ไปยัง ส านักงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เลขที่ 319 ถนนราชด าเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 02 - 280 – 2727 (ผู้ประสานงานโครงการ ฯ นางสาวสุพัตรา สีลาพร 
087 897 9004) ระยะเวลาการจัดส่งนับวันประทับตราทีจ่ัดส่งเป็นเกณฑ ์

4. รางวัลและเงินสนับสนุน  
 4.1 โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับประเมิน ให้มาจัดนิทรรศการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ จะได้รับเงินสนับสนุนไม่เกิน โรงเรียนละ 45,000 บาท 
 4.2 โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับประเมิน ระดับดีเด่น จะได้รับโล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล โรงเรียนละ 
25,000 บาท  
 4.3 โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับประเมิน ระดับดี จะได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล โรงเรียนละ 15,000 บาท 
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5. หลักเกณฑ์การประเมินและการตัดสินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ   
  5.1 หลักเกณฑ์การประเมินและการตัดสินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประกอบด้วย 
5 มาตรฐาน ดังนี้ 
  1. ด้านการบริหารจัดการ    30 คะแนน 
  2. ด้านการบูรณาการจัดการเรียนรู้  30 คะแนน 
  3. ด้านการด าเนินงานอาหารกลางวัน  35 คะแนน 
  4. ด้านการมีส่วนร่วม/เครือข่าย   30 คะแนน 
  5. ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์    25 คะแนน 
 5.2 ระดับการตัดสิน จากการประเมินเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 5 ระดับ 
  1. ระดับดีเด่น     ได้คะแนน 80 คะแนนขึ้นไป 
  2. ระดับดี      ได้คะแนน 70 – 79 คะแนน 
  3. ระดับพอใช้     ได้คะแนน 60 – 69 คะแนน 
  4. ระดับปรับปรุง     ได้คะแนนต่ ากว่า 59 คะแนน 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนนิการ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด แจ้งโรงเรียน  
ที่มีความประสงค์ส่งเอกสารตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน 
ระดับประเทศ 

ธันวาคม 2561 

2. ส านั กงานเขตพ้ืนที่ การศึ กษาประถมศึ กษา/หน่ วยงานต้ นสั งกั ด ส่ ง เอกสารผลงาน 
ที่ผ่านการประเมิน จากเขตพ้ืนที่การศึกษา/หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานละไม่เกิน 5 โรงเรียน  
ให้ส านักงานกองทุนฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มีนาคม 2562 

3. แต่ งตั้ งคณะกรรมการประเมินเอกสารผลงานโรงเรี ยนต้นแบบที่ หน่ วยงานต้นสั งกั ด 
ส่งเข้ารับการประเมิน 

พฤษภาคม 2562 

4. ประกาศผลการประเมินเอกสารผลงานโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ  
ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินเอกสาร เพ่ือประเมินเชิงประจักษ ์

มิถุนายน 2562 

5. ส านักงานกองทุนฯ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน 
ระดับประเทศที่ผ่านการประเมินจากเอกสาร 

มิถุนายน – 
กรกฎาคม 2562 

6. ส านักงานกองทุนฯ ประกาศผลการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ กรกฎาคม 2562 

7. ส านักงานกองทุนฯ ประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ มาจัดนิทรรศการ 
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในงานจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กรกฎาคม 2562 

8. ส านักงานกองทุนฯ จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยการมอบโล่ เกียรติบัตรและเงินรางวัล สิงหาคม 2562 
 


