
 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้ด าเนินโครงการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหาร 
กลางวัน ระดับประเทศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
กองทุนเพ่ือโครงการเพื่อยกย่องเชิดซูเกียรติ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนได้รับทราบผลการ
ด าเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน และโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงิน
ดอกผลของกองทุน ฯ สามารถแก้ไขภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กอก าหนด ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้ก าหนด
คุณสมบัติ วิธีการประเมินและเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ดังนี้ 
๑. คุณสมบัติ 

๑.๑ โรงเรียนที่เปิดสอนระดับประถมศึกษาที่ด าเนินการโครงการอาหารกลางวันทุกสังกัด 
๑.2 โรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหรือการสนับสนุนจากเงินดอกผลของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
หรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ 

๑.๓ เป็นโรงเรียนที่ไม่เคยได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ในระดับดีเด่น 
๒. วิธีการประเมิน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือ 
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด าเนินการดังนี้ 

๒.๑ วธิีการ 
2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานต้นสังกัดแจ้ง

โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้ารับการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ส่งเอกสารตาม
เกณฑ์การประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 

๒.๑.๒ หนว่ยงานต้นสังกัด ส่งเอกสารผลงานที่ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์การประเมินโรงเรียน 
ต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ระดับดี ขึ้นไป หน่วยงานละ ๕ โรงเรียน (ทั้งนี้โรงเรียนต้นแบบอาหาร 
กลางวันต้องจัดท าวีดิทัศน์ตามเกณฑ์การประเมิน ความยาว ๑๒ - ๑๕ นาที ส่งมาพร้อมด้วย) 

๒.๑.๓ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งดั้งคณะกรรมการประเมินเอกสารผลงาน 
และวีดิทัศน์ ประกอบด้วย 

๑) ผู้แทนคณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
๒) ผู้แทนคณะอนุกรรมการด าเนินการกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
๓) ผู้แทนคณะกรรมการ คณะท างานตามโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี ของกองทุนเพ่ือ 

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
๔) ผู้แทนหน่วยงาน/โรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนต้นแบบ ระดับประเทศ แล้ว 



๒ 

 

 

๒.1.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหาร
กลางวัน ระดับประเทศ ที่ผ่านเกณฑ์ 

2.1.๕ การยกยอ่งเชิดชเูกียรต ิโดยการมอบเกียรติบตัร และงบประมาณสนบัสนนุ ตาม

รายละเอียด ดงันี ้

         ๑) โรงเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น จะได้รับเกียรติบัตร และงบประมาณสนับสนุน 
         ๒) โรงเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับดี จะได้รับเกียรติบัตร และงบประมาณสนับสนุน 
๒.๒ การจัดส่งเอกสาร 
      2.2.1 โรงเรียนที่เข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน จะต้องส่งผลงานใน 

รูปแบบวีดิทัศน์ความยาว ๑๒ - ๑๕ นาที และเอกสารตามหลักเกณฑ์การคัดเลือก โรงเรียนละ ๑ เล่ม (รวม
ภาคผนวก ไม่เกิน ๕0 หน้า หากเกินจ านวนที่คณะกรรมการก าหนดจะไม่พิจารณา) 

      ๒.๒.๒ หน่วยงานต้นสังกัด จัดส่งผลงานในรูปแบบเอกสารและวีดิทัศน์  ไปยังส านักงานกองทุน
เพ่ือโครงการอาหารกลางวัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
เลขที่ ๓๑๙ ถนนราชด าเนินนอก แขวงตุสิต เขตตุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐0  หมายเลขโทรศัพท์  
0๒ . ๒๘๐ – ๒727    

๒.๓ งบประมาณสนับสนุนเพื่อการขยายผลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 
      ๒.๓.๑ โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น จะได้รับเกียรติบัตรและสนับสนุนงบประมาณ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน โรงเรียนละ ๒๕,๐๐๐ บาท 
     ๒.๓.2 โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับรางวัล ระดับดี จะได้รับเกียรติบัตรและสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ

แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภซนาการของนักเรียน โรงเรียนละ ๑๕,๐๐0 บาท 
ทั้งนี้โรงเรียนต้นแบบที่ได้รับรางวัล ระดับดีเด่น และระดับดี ต้องเสนอโครงการอาหารกลางวันตาม

กรอบงบประมาณ ไปยังส านักงานกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา   
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
๓. เกณฑ์การตัดสินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 

๓.๑ เกณฑ์การตัดสินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ ประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน ดังนี้ 
๑. ด้านการบริหารจัดการ    ๓๐ คะแนน 
๒. ด้านการบูรณาการจัดการเรียนรู้  ๓๐ คะแนน 
๓. ด้านการด าเนินงานอาหารกลางวัน  ๓๐ คะแนน 
๔. ด้านการมีส่วนร่วม/เครือข่าย   ๓๐ คะแนน 
๕. ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์    ๓๐ คะแนน 

 
 
 
 



๓ 

 

 

๓.๒ ระดับการตัดสินผลการประเมิน ประกอบด้วย ๔ ระดับ 
๑. ระดับดีเด่น    ได้คะแนน 120 คะแนนขึ้นไป 
๒. ระดับด ี    ได้คะแนน 105 – 119 คะแนน 
๓. ระดับพอใช้    ได้คะแนน  90 – 104 คะแนน 
๔. ระดับปรับปรุง   ได้คะแนนต่ ากว่า  89 คะแนน 

 
หมายเหตุ  โรงเรียนที่ได้รับงบประมาณต้องรายงานผลการด าเนินงาน ในการได้รับงบประมาณ ผ่านระบบ 
              อิเล็กทรอนิกส์ตามเว็บไซต์ของกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 

 

 

ตารางสรุปผลการคัดเลือกโครงการคัดเลือก 
โรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวัน ระดับประเทศ 

ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
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 าเนินงานงานอาหารกลางวัน 30 คะแนน   
4 ด้านการมีส่วนร่วม / เครือข่าย 30 คะแนน   
5 ด้านผลผลิต / ผลลัพธ์ 30 คะแนน   

รวมทั้งสิ้น 150 คะแนน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 

 

 

มาตรฐานที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ (30 คะแนน) 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมนิ 
๑. มีการบริหารแผนงาน/ 
โครงการอาหารกลางวัน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
(๖ คะแนน) 
 

๑.๑ แผนปฏิบตัิการ มีการวิเคราะห์สภาพการด าเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ท่ีสอดคล้องกับ
นโยบาย สภาพปัญหาและความตอ้งการของโรงเรียน (๒ คะแนน) 
๑.๒ มีการน าโครงการสู่การปฏิบตัิที่ชัดเจนโดยมีคณะกรรมการบรหิารโครงการ 
มีการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงาน (๒ คะแนน) 
๑.๓ มีข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันท่ีถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบันของ
จ านวนนักเรียนท้ังหมด เมนูอาหารที่สามารถแสดงถึงคุณภาพอาหาร สารอาหาร ปริมาณสารอาหาร
และการจัดซื้อท่ีครบถ้วน อย่างน้อย ๑ เดือน  
มีผู้รับผิดชอบโครงการ (๒ คะแนน) 

 1. บันทึกการประชุม 
2. แผนงาน/โครงการ 
3. ปฏิทิน 
4. รายงานผลโครงการ 
5. ภาพถ่าย 
6. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
7. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

๒. มีระบบการบริหาร 
การเงินและสินทรัพย ์
โครงการอาหารกลางวัน 
ที่มีประสิทธิภาพ 
(๑๔ คะแนน) 
 

2.1 การรับเงินถูกต้อง การออกใบเสรจ็/ใบส าคัญรับเงินทุกครั้ง (2 คะแนน) 
๒.๒ การจ่ายเงินมีเอกสารจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบและแนวปฏิบัติ  (๒ คะแนน) 
2.3 การเก็บรักษาไปตามระเบียบการเก็บรักษาเงินและน าเงินส่งคลงัในหน้าท่ี 
      และกึ่งอ าเภอ พ.ศ.๒๕20 และระเบียบการเบิกจา่ยเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงิน และการ 
      น าเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๕๑ (๒ คะแนน) 
๒.๔ การน าส่ง/น าฝากเงินโครงการอาหารกลางวัน (๒ คะแนน) 
๒.๕ การรายงานผล การใช้เงินโครงการ (๒ คะแนน) 
๒.๖ มีการควบคมุ ดูแลพสัดุให้มีการใช้และการบริหารพัสดุทีเ่ป็นประโยชน์สูงสดุต่อสถานศึกษา  
      (๔ คะแนน) 

 1. ใบเสร็จรับเงิน / ใบส าคญัรับเงนิ 
2. ทะเบียนคมุเงินนอกงบประมาณ 
3. หลักฐานการจ่ายเงินถูกต้องครบถ้วน 
4. บันทึกการรับเงินเพื่อเก็บรักษา
รายงานเงินคงเหลือประจ าวัน 
5. บัญชีวัสดุ ใบเบิกพัสดุ ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน 
6. การสังเกต สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
7. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

๓. มีการนเิทศ ก ากับ 
ติดตาม การด าเนินงาน 
อาหารกลางวัน 
(๔ คะแนน) 
 

๓.๑ มีการนิเทศ ก ากับและตดิตาม อย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง (๒ คะแนน) 
๓.๒ มีการสรุป รายงานผลการนิเทศ ก ากับและตดิตาม ไปปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนา 
      อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครัง้ (๒ คะแนน) 
 

 1.แผนการก ากับติดตาม นิเทศและ
ประเมินผล 
2. บันทึกการนิเทศก ากับติดตาม 
3. เครื่องมือนิเทศและประเมินผล 
4. รายงานผล 
5. บันทึกการประชุม 
6. ภาพถ่าย 
7. สังเกต/สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 
8. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 



๖ 

 

 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมนิ 
4. มีการพัฒนาบุคลากรและ
ผู้เกี่ยวข้องด้านอาหารกลางวัน
โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
(6 คะแนน) 
 

4.1 มีแผนและวิธีการพัฒนาบุคลากรและผู้เกีย่วข้องด้านอาหารกลางวัน โดยใช้วิธีการที่หลากหลาย 
      (2 คะแนน) 
4.2 มกีิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ขยายผล การด าเนินงานให้กับผู้เกี่ยวข้อง (2 คะแนน) 
4.3 มีการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้โปรแกรม Thai School Lunch อย่างน้อยโรงเรียนละ 2 
คน (2 คะแนน) 

 1. บันทึกการประชุม 
2. แผนการพัฒนาบุคลากร 
3. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
4. ภาพถ่าย 
5. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
6. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

มาตรฐานที่ 2 ด้านการบูรณาการการจัดการเรียนรู้ (30 คะแนน) 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมนิ 
1. โรงเรียนมีหลักสูตรหรือ 
หน่วยการเรียนรู้บรูณาการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงกับการด าเนินงานอาหาร
กลางวัน  
(๒ คะแนน) 

1. มีหลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    กับการด าเนินงานอาหารกลางวัน (๒ คะแนน) 
2. ใช้หลักสตูรหรือหน่วยการเรียนรู้บูรณาการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการ      
    ด าเนินงานอาหารกลางวัน  (2 คะแนน)  
3. การรายงาน น าผลการปรับปรงุแก้ไขและพัฒนาหลักสตูรหรือหน่วยการเรยีนรู้และแผนการ     
    จัดการเรียนรู้ (2 คะแนน) 

 1. หลักสูตรหรือหน่วยการเรียนรู้
แผนการจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการ 
2. บันทึกการประชุม 
3. บันทึกการตรวจเยีย่ม 
4. หลักฐานการรายงาน/เผยแพรผ่ลงาน 
5. ภาพถ่ายปฏิทิน 
6. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
7. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

2. การจัดแหล่งเรียนรู้ที่บรูณา
การกับการเรียนรู้ในการ
ด าเนินงานอาหารกลางวัน  
(15 คะแนน) 

1. มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรยีนให้นักเรียนไดฝ้ึกทักษะการด าเนินงานอาหารกลางวัน งานเกษตร  
    เพื่ออาหารกลางวัน (๓ คะแนน) 
2. มีผลผลิตทางการเกษตรหมุนเวยีนในการด าเนินงานอาหารกลางวัน (๓ คะแนน) 
๓. การจดัการผลผลติผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน ก่อนเข้าสู่การด าเนินงานอาหารกลางวัน  
    (๓ คะแนน) 
4. การใช้แหล่งเรียนรู้งานอาหาร งานเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน บูรณาการกับการจัดการ 
เรียนการสอนอย่างน้อย ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ (๓ คะแนน) 
๕. มีการแปรรูปผลผลิต และมีการขยายผลการจัดการเรยีนรูไ้ปสู่ครอบครัว ชุมชน 
และสามารถน าไปประกอบอาชีพได้ (๓ คะแนน) 

 1. บันทึกบัญชีรับ-จ่าย การจัดการ
ผลผลติ 
2. ประเมินสภาพจริงแหล่งเรยีนรู ้
3. รายงานผลการด าเนินงาน/การศึกษา
แหล่งเรียนรู ้
4. หลักฐาน/ร่องรอยการขยายผลการ
ด าเนินงาน 
5. ภาพถ่าย 
6. การสังเกต สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
7. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

3. การสร้างองค์ความรู ้
ในการด าเนินงานอาหาร 
กลางวัน (๙ คะแนน) 
 

โรงเรียนมีโครงงาน/นวัตกรรม/วิธีการปฏิบัติทีเ่ป็นเลิศ ในการจัดการเรียนรู้ 
การด าเนินงานอาหารกลางวัน อย่างน้อย ๑ รายการ (๕ คะแนน) 
6. นักเรียนมีองค์ความรู้ /ทักษะ และสามารถน าเสนอผลงานของนกัเรียนในการด าเนินงาน 
อาหารกลางวัน (๔ คะแนน) 
 

 1. รายงานผลการด าเนินงาน/
นวัตกรรม/โครงการ 
2. หลักฐานการเผยแพร่องค์ความรู้ 
นวัตกรรม/โครงงาน 
3. การสังเกต สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
4. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 

 



๘ 

 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการด าเนนิงานอาหารกลางวัน (30 คะแนน) 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมนิ 
1. มีข้อมูลสารสนเทศด้านภาวะ
โภชนาการของนักเรียนและ
วิธีการแก้ไขปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการ (5 คะแนน) 

1. มีข้อมูลภาวะโภชนาการของนกัเรียนในภาพรวมระดับช้ันเรยีน (2 คะแนน) 
2. ผ่านเกณฑ์ ข้อ 1 มีข้อมลูภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับโรงเรียน (3 คะแนน) 
3. ผ่านเกณฑ์ ข้อ 2 มีการคัดกรองภาวะทุพโภชนาการของนักเรยีน และมีการสรุปเป็นข้อมลู    
    สารสนเทศ (4 คะแนน) 
4. ผ่านเกณฑ์ ข้อ 3 มีการน าข้อมลูสารสนเทศไปใช้ในการวางแผนการด าเนินงานและมี วิธีการ 
    แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการอย่างเป็นรูปธรรม (5 คะแนน) 

 1. ข้อมูลสารสนเทศภาวะทุพโภชนาการ
ของนักเรียน 
2. แบบบันทึกการคัดกรอง ภาวะทุพ
โภชนาการของนักเรียน 
3. สรุปผลการคดักรอง ภาวะทุพ
โภชนาการของนักเรียน 
4. โครงการที่เกี่ยวข้อง 
5. ภาพถ่าย 
6. หลักฐานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วข้อง 
7. การสังเกต สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 

2. การน าโปรแกรมการจดัอาหาร
กลางวัน (Thai School Lunch) 
ไปใช้ในการจัดอาหารกลางวัน
ให้กับนักเรียน  
(5 คะแนน) 

1. มีการส ารวจความต้องการในการรับประทานอาหารของนักเรียนมีการจัดท าบันทึกรายการ  
    อาหารและมีการประชุมวางแผนการจัดท ารายการอาหาร (๑ คะแนน) 
2. มีการจัดท าเมนูรายการอาหารและมีกรรมการหมุนเวียนการตรวจสอบรายการอาหาร และ 
    วัตถุดิบประกอบอาหารจากโปรแกรม Thai School Lunch (๑ คะแนน) 
3. มีการใช้โปรแกรมการจัดอาหารกลางวัน Thai School Lunch มาจัดท าอาหารกลางวันให้กับ 
    นักเรียน (๑ คะแนน) 
4. ผ่านเกณฑ์ข้อ ๑, ๒, ๓, และมกีารหมุนเวยีนรายการอาหารกลางวันอย่างหลากหลาย พร้อมท้ังม ี
    ป้ายประชาสัมพันธ์รายการอาหารปิดไว้ให้นักเรยีนและสาธารณชนรับทราบ (๑ คะแนน) 
๕. ผ่านเกณฑ์ข้อ ๑, ๒, ๓, ๔ และด าเนินการทุกวัน (๑ คะแนน) 
 

 1. แบบสอบถามความต้องการในการ 
   รับประทานอาหาร 
2. แบบบันทึกรายการเมนูอาหาร 
3. สรปุผลการใช้โปรแกรมการจัด 
    อาหารกลางวันหรือต าหรับอาหาร 
    กลางวันในการจัดอาหารให้กับ 
    นักเรียน 
๔. ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการ 
5. ภาพถ่าย 
6. หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
๗. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 

 
 
 



๙ 

 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการด าเนนิงานอาหารกลางวัน (30 คะแนน) (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมนิ 
3. โรงเรียนมมีาตรฐานสุขาภิบาล
อาหารที่ดี ตามเกณฑ์กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
(10 คะแนน) 

เกณฑ์ทีส่ านักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันบังคับ ตามความจ าเป็นพ้ืนฐาน ๕ ข้อ ดังนี ้
1. สถานท่ีรับประทานอาหาร และบริเวณทั่วไป 
    - สะอาด เป็นระเบยีบ 
2. บริเวณที่เตรียมปรุงอาหาร 
    - โต๊ะเตรียม-ปรุงอาหารและผนังบริเวณเตาไฟต้องท าด้วยวัสดุที่ท าความสะอาดง่าย 
    (เช่นสแตนเลส กระเบื้อง) มีสภาพดี และพื้นโต๊ะต้องสูงจากพ้ืนอย่างน้อย ๖0 ชม. 
3. ภาชนะอุปกรณ ์
    - จาน ชาม ถ้วย แก้วน้ า ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว่ าในภาชนะโปร่ง สะอาดหรือตะแกรงวางสูง 
    จากพ้ืนอย่างน้อย ๖0 ซม. หรอื เก็บในภาชนะหรือสถานท่ีทีส่ะอาด มีการปกปิดมิดชิด 
4. การจดัการขยะ และน้ าโสโครก 
    - มีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้การได้ดี ก่อนระบายน้ าเสยีทิ้ง 
๕. ผู้ปรุง ผู้เสริ์ฟ 
    - ต้องเป็นผู้มสีุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไมเ่ป็นโรคผิวหนัง ส าหรบัผู้ปรุงจะต้องมีหลักฐาน 
    การตรวจสุขภาพในปีน้ันให้ตรวจสอบได ้
เกณฑ์การให้คะแนน 
๑. มีตามเกณฑ์ที่บังคับ              ๕ ข้อ (๒ คะแนน) 
๒. มีมากกว่าเกณฑ์ที่บังคับ         ๔ ข้อ (๔ คะแนน) 
๓. มีมากกว่าเกณฑ์ที่บังคับ         ๖ ข้อ (๖ คะแนน) 
4. มีมากกว่าเกณฑ์ที่บังคับ         ๘ ข้อ (๘ คะแนน) 
๕. มีมากกว่าเกณฑ์ทีย่ังคับ       ๑๐ ข้อ (๑๐ คะแนน) 
 

 1. ค าสั่งมอบหมายการดูแลรักษา 
    ความสะอาดด้านสภาพแวดล้อม 
    และระบบสุขาภิบาลที่ด ี
2. แบบบันทึกการดูแลรักษาความ 
    สะอาดและระบบสุขาภิบาลทีด่ี 
3. สรปุผลจัดสภาพแวดล้อม 
    ระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในการ 
    ให้บริการอาหารกสางวันให้แก่ 
    นักเรียน 
๔. ภาพถ่าย 
๕. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
 

 
 
 



๑๐ 

 

 

มาตรฐานที่ 3 ด้านการด าเนนิงานอาหารกลางวัน (30 คะแนน) (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมนิ 
4. การจดับริการอาหารกลางวัน
และน้ าดืม่ให้แก่นักเรยีนอย่าง
ทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ  
(10 คะแนน) 

1. โรงเรียนจดับริการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง และปริมาณที่เพียงพอ (๓ คะแนน) 
๒. อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการ ครบ ๕ หมู่อยา่งต่อเนื่อง (๓ คะแนน) 
3. มีจุดบริการน้ าดื่มสะอาด เพียงพอ* (๒ คะแนน) 
4. มีจุดบริการน้ าดื่มสะอาด เพียงพอ" ถูกสุขลักษณะของกรมอนามยั (๒ คะแนน) 
*ความเพียงพอ ของจุดบริการน้ าดื่ม คือ จุดบริการน้ า ๑ ที่ ต่อนักเรียน ๗๕ คน  

 1. ค าสั่งมอบหมายการดูแลบริการ 
    อาหารกลางวันและน้ าดื่มให้แก่ 
    นักเรียน 
2. สรปุผลการจดัให้บริการอาหาร 
    กลางวันและน้ าดื่มให้แค่นักเรยีน 
    อย่างเพียงหอ ท่ัวถึง มีคุณภาพ 
3. ใบรับรองผลการตรวจคณุภพน้ าดื่ม 
๔. ภาพถ่าย 
๕. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 

มาตรฐานที่ 4 ด้านการมีส่วนร่วม / เครือข่าย (30 คะแนน)  
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมนิ 
1. ภาคเีครือข่ายในการสนับสนุน
โครงการอาหารกลางวัน  
(5 คะแนน) 

ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ที่ให้การสนับสนุนในการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
     ๑. ภาคีเครือข่าย จ านวน ๓ แห่ง (๑ คะแนน) 
     ๒. ภาคีเครือข่าย จ านวน ๔ แห่ง (๒ คะแนน) 
     ๓. ภาคีเครือข่าย จ านวน ๕ แห่ง (๓ คะแนน) 
     4. ภาคีเครือข่าย จ านวน ๖ แห่ง (๔ คะแนน) 
     ๕. ภาคีเครือข่าย จ านวน ๗ แห่ง (๕ คะแนน) 

 1. บันทึกความร่วมมือ 
2. โครงการขอรับการสนับสนุน 
๓. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
4. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2. การมสี่วนร่วมของภาคี
เครือข่าย 

๒.๑ มีการระดมความคดิ โดยใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น / ปราชญ์ชาวบา้น / วิทยากร มาให้ความรู ้
     การด าเนินกิจกรรมด้านการเกษตร กิจกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภณัฑ์อื่นเพื่อ 
     สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน/การจ าหน่าย 
     ๑. มีจ านวน ๑ กิจกรรม          (๑ คะแนน) 
     ๒. มีจ านวน ๒ กิจกรรม          (๒ คะแนน) 
     ๓. มีจ านวน ๓ กิจกรรม          (๓ คะแนน) 
     ๔. มีจ านวน ๔ กิจกรรม          (๔ คะแนน) 
     ๕. มีจ านวน ๕ กิจกรรมขึ้นไป   (๕ คะแนน) 

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

 ๒.๒ มีการระดมทรัพยากร (คน/เงนิ/วัสดุอุปกรณ์) ในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
      (ยกเว้นเงนิงบประมาณจากตน้สังกัดและเงินค่าอาหารกลางวันจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
      คิดเป็นจ านวนเงินในรอบปีการศึกษา 
      ๑. มีจ านวน ๑๐,๐๐๐ - ๓๐,๐๐๐ บาท      (๑ คะแนน) 
      ๒. มีจ านวน ๓๐,๐๐๑ - ๖๐,๐๐๐ บาท      (๒ คะแนน) 
      ๓. มีจ านวน ๖๐,๐๐๓ - ๙๐,๐๐๐ บาท      (๓ คะแนน) 
      ๔. มีจ านวน ๙๐,๐๐๑ - ๑๒๐,๐๐๐ บาท    (๔ คะแนน) 
      ๕. มีจ านวน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป           (๕ คะแนน) 

 1. หนังสือเชิญ 
2. กิจกรรมที่สนับสนุนโครงการ 
    อาหารกลางวัน 
๓. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
4. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 



๑๒ 

 

 

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

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมนิ 
 ๒.๓ มีการส่งเสริมผลผลิตระหว่างโรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานที่เกีย่วข้องมีการ 

      แปรรูปผลผลิตระหว่างโรงเรยีน ชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวขอ้ง 
      ๑.โรงเรียนรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากชุมชนผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน 
         เพื่อมาจัดท าอาหารกลางวันให้กับนักเรียน (๒ คะแนน) 
      ๒. โรงเรียนมผีลผลติเหลือจากโครงการอาหารกลางวัน และน าไปจ าหน่ายสู่ชุมชน 
          ผ่านระบบสหกรณ์นักเรียน (๒ คะแนน) 

 1. บันทึกความร่วมมือ 
2. โครงการขอรับการสนับสนุน 
๓. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
4. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๔ โรงเรยีนและชุมชนร่วมกันวางแผน ผลติเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ 
      เพื่อน ามาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน 
      ๑. โรงเรียนมีการท าการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ (๓ คะแนน) 
      2. ชุมชนท าการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ และน าผลผลิตมา 
          จ าหน่ายให้กับโรงเรียน (๓ คะแนน) 

 ๑. บันทึกการประชุม/ความร่วมมอื 
๒. โครงการ 
๓. หลักฐานทางการเงิน 
4. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
๕. หลักฐานอื่น ๆ ท่ีเกีย่วข้อง 
 

3. การประชาสมัพันธ์ผลการ
ด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวัน (5 คะแนน) 

มีการเผยแพร่ประชาสมัพันธ์การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในรูปแบบ/ช่องทาง และ
กิจกรรม ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
     1. มี ๑ กิจกรรม ๑ รูปแบบ/ช่องทาง     ( ๑ คะแนน) 
     2. มี ๒ กิจกรรม ๒ รูปแบบ/ช่องทาง     (๒ คะแนน) 
     ๓. มี ๓ กิจกรรม ๓ รูปแบบ/ช่องทาง     (3 คะแนน) 
     ๔. มี ๔ กิจกรรม ๔ รูปแบบ/ช่องทาง     (๔ คะแนน) 
     ๕. มี ๕ กิจกรรม ๕ รูปแบบ/ช่องทาง     (๕ คะแนน) 
 

 กิจกรรม เช่น 
- การเลี้ยงอาหารกลางวันจากชุมชน 
  เครือข่าย 
- การประชุมให้ความรู้ครู นักเรียนต้าน 
  โภชนาการ 
- การรณรงค์ด้านโภชนาการ ฯล 
ช่องทางสื่อต่าง ๆ เช่น 
- สื่อสิ่งพิมพ์ 
- เว็บไซต ์
- เฟซบุ๊ก 
- ไลน์ 
- อ่ืน ๆ 



๑๓ 

 

 

มาตรฐานที่ 5 ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ (30 คะแนน)  
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมนิ 
1. ภาวะทุพโภชนาการตามเกณฑ ์
(20 คะแนน) 
    1.1 นักเรียนที่มีน้ าหนักต่อ
ส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ์ (ผอม) 
(5 คะแนน) 

ร้อยละนักเรียนทีม่ีน้ าหนักต่อส่วนสูงต่ ากว่าเกณฑ ์
     ร้อยละ ๔.๕๑ - ๕.00 = ๑ คะแนน 
     ร้อยละ ๔.๐๑ - ๔.๕0 = ๒ คะแนน 
     ร้อยละ ๓.๕๑ - ๔.๐0 = ๓ คะแนน 
     ร้อยละ ๓.0๑ - ๓.๕๐ = ๔ คะแนน 
     ร้อยละ 0.๐๐ - ๓.๐๐ = ๕ คะแนน 

 1. รายงานรวม/ระดบัช้ัน 
    ประจ าภาคเรียน 
2. แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน 
    แบบ สศ.3 
๓. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
4. สุ่มตรวจการชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง 
    แปลผลกับนักเรียน 
๕. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    1.2 นักเรียนที่มสี่วนสูงต่อ
อายุต่ ากว่าเกณฑ์ (เตี้ย)  
(5 คะแนน) 

ร้อยละนักเรียนทีม่ีส่วนสูงต่ออายตุ่ ากว่าเกณฑ ์
     ร้อยละ ๔.๕๑ - ๕.๐0 = ๑ คะแนน 
     ร้อยละ ๔.0๑ - ๔.๕0 = ๒ คะแนน 
     ร้อยละ ๓.๕๑ - ๔.00 = ๓ คะแนน 
     ร้อยละ ๓.๐๑ - ๓.๕๐ = ๔ คะแนน 
     ร้อยละ 0.๐๐ - ๓.๐๐ = ๕ คะแนน 

 1. รายงานรวม/ระดบัช้ัน 
    ประจ าภาคเรียน 
2. แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน 
    แบบ สศ.3 
๓. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
4. สุ่มตรวจการชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง 
    แปลผลกับนักเรียน 
๕. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    1.3 นักเรียนที่มีน้ าหนักต่อ
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์ (อ้วน) 
(10 คะแนน) 

ร้อยละนักเรียนทีม่ีน้ าหนักต่อส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ ์
     ร้อยละ ๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ = ๒ คะแนน 
     ร้อยละ ๘.๐๐ - ๘.๙๙ = ๔ คะแนน 
     ร้อยละ ๗.๐๐ - ๗.๙๙ = ๖ คะแนน 
     ร้อยละ ๖.๐๑ - ๖.๙๙ = ๘ คะแนน 
     ร้อยละ ๐.๐๐ - ๖.0๐ = ๑๐ คะแนน 

 1. รายงานรวม/ระดบัช้ัน 
    ประจ าภาคเรียน 
2. แบบบันทึกสุขภาพนักเรียน 
    แบบ สศ.3 
๓. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
4. สุ่มตรวจการชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง 
    แปลผลกับนักเรียน 
๕. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 



๑๔ 

 

 

มาตรฐานที่ 5 ด้านผลผลิต/ผลลัพธ์ (30 คะแนน) (ต่อ) 
 

ตัวชี้วัด เกณฑ์การพิจารณา คะแนน หลักฐานอ้างอิง/วิธีการประเมนิ 
2. ผลการแกไ้ขปัญหาภาวะทุพ
โภชนาการ (10 คะแนน) 

๑. ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน,ผอม,เตี๋ย ประเภทใดประเภทหนึ่ง ลดลงร้อยละ .๑ - ๑.๕๐ 
    (๒ คะแนน) 
2. ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน,ผอมเตี้ย) ประเภทใดประเภทหน่ึง ลดลงร้อยละ ๑.๕๑ - ๑.๐๐ 
    (๔ คะแนน) 
3. ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วน,ผอม,เตี้ย) ประเภทใดประเภทหน่ึง ลดลงร้อยละ ๑.๐๑ - ๑.๕๐ 
    (๖ คะแนน) 
๔. ภาวะทุพโภชนาการ (อ้วนผอม,เตี้ย ประเภทใดประเภทหน่ึง ลดลงร้อยละ ๑.๕๑ ขึ้นไป 
    (๘ คะแนน) 
๕. นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ (อ้วนผอมเตี้ย) ลดลงทุกประเภทหรือไม่มีนักเรียนทีม่ีภาวะ 
    ทุพโภชนาการ 
    (๑๐ คะแนน) 
*** ใช้ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการปีการศึกษาท่ีผ่านมา ต้นปีการศึกษา (10 มิถุนายน) เปรียบเทียบ 
กับข้อมูลภาวะทุพโภชนาการปลายปีการศึกษาของปีการศึกษาเดียวกัน 

 1. โครงการ/กิจกรรมที่แก้ไขปัญหา 
    ภาวะทุพโภชนาการ 
2. ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ 
    เปรียบเทียบต้นปีการศึกษากับ 
    ปลายปีการศึกษา 
3. ประเมินสภาพจริงการะโภชนาการ 
    ของนักเรียน 
๔. ภาพถ่าย 
๕. สังเกต/สมัภาษณ์ผูเ้กี่ยวข้อง 
5. หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

 


