แบบประเมินมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย
ชื่อโรงเรียน.....................................................................เลขที.่ ..............หมู่...........ตาบล............................
อาเภอ ................................จังหวัด พะเยา โทร. ...................................... โทรสาร......................................
ข้อมูลชมรม/ชุมนุม อย.น้อย
1. จานวนนักเรียนแกนนา อย.น้อย
คน ชาย
คน หญิง
คน
2. จานวนนักเรียนสมาชิก อย.น้อย
คน ชาย
คน หญิง
คน
3. ชือ่ ครูผู้รับผิดชอบโครงการ อย.น้อย
1)
โทรศัพท์
E-mail
2)
โทรศัพท์
E-mail
คาชี้แจง ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่อง  หรือ  หรือ  ที่ได้ดาเนินการ
เกณฑ์มาตรฐานที่ ๑ โครงสร้างชมรม/ชุมนุมและองค์ประกอบ
เกณฑ์มาตรฐาน
ร่องรอย/หลักฐานในการประเมิน
 ๑.๑ มีชมรม/ชุมนุม อย.น้อย
 ที่ตั้ง - หลักฐานการจัดตั้งชมรม
หรือชุมนุม
 ๑.๒ มีแกนนาและสมาชิกอย่างน้อย  คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
๒๕ คนต่อโรงเรียน โดยมาจากทุกระดับชั้น รายชื่อสมาชิก
(กรณีโรงเรียนที่มีนักเรียนไม่ถึง ๒๐๐ คน
ผู้รับผิดชอบ
ให้มีสมาชิกอย่างน้อย ๑๐ คน)
 ๑.๓ มีคณะกรรมการชมรม/ชุมนุมและ  ผังการบริหารงาน
มีครูที่ปรึกษาชมรม/ชุมนุม
 ๑.๔ มีแผนงานเป็นลายลักษณ์อักษร  แผนหรือปฏิทินการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม
 ๑.๕ สมาชิกชมรม/ชุมนุม อย.น้อย มี  รายงานการประชุม
ส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมและมี
คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมในแผนที่ชัดเจน
ภาพกิจกรรม
 ๑.๖ มีการประชุมกรรมการอย่างน้อย  แผนการประชุม – รายงานการ
ปีละ ๒ ครั้ง และมีรายงานการประชุม
ประชุม - ภาพการประชุม
 ๑.๗ มีการสรุปรายงานผลการ
 แบบสรุปรายงาน – บันทึกการ
ดาเนินงานในแต่ละกิจกรรม
ประชุม - บันทึกการทากิจกรรม
 ๑.๘ อื่นๆ ............................................
....................................................................
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๑
 ๕ คะแนน
 ๑๐ คะแนน

ระดับการประเมิน
 ทากิจกรรมข้อ ๑.๑ ถึง
๑.๔ = ๕ คะแนน
 ทากิจกรรมข้อ ๑.๑ ถึง
๑.๔ และข้ออื่นอีก ๒ ข้อ
= ๑๐ คะแนน
 ทากิจกรรมข้อ ๑.๑ ถึง
๑.๗ = ๑๕ คะแนน

 ๑๕ คะแนน

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๒ กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และรณรงค์
เกณฑ์มาตรฐาน
ร่องรอย/หลักฐานในการประเมิน
 ๒.๑ การพูดหน้าเสาธง (ดาเนินการ
 ภาพกิจกรรม - แบบบันทึก
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๓ ครั้ง)
กิจกรรมหน้าเสาธง
 ๒.๒ จัดเสียงตามสาย (ดาเนินการ
 แบบบันทึก – ภาพกิจกรรม –
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๓ ครั้ง)
File เสียง
 ๒.๓ จัดป้ายนิเทศให้ความรู้ เช่น บอร์ด  ภาพกิจกรรม – แบบบันทึก –
(ดาเนินการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง) แบบประเมินความรู้
 ๒.๔ จัดทาเอกสารเผยแพร่(ดาเนินการ  ตัวเอกสาร
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง)
ภาพกิจกรรม
 ๒.๕ จัดนิทรรศการและแสดงผลงาน  ภาพกิจกรรม
นักเรียน อย.น้อย คุ้มครองผู้บริโภค
แบบประเมินความคิดเห็น
(ดาเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง)
เอกสารประกอบ
 ๒.๖ เดินรณรงค์ (ดาเนินการอย่างน้อย  ภาพกิจกรรม – เอกสารประกอบ
ปีละ ๑ ครั้ง)
คาสั่ง - หนังสือเชิญ
 ๒.๗ จัดรายการทีวีวงจรปิด
 แบบบันทึก– ภาพกิจกรรม - File
 ๒.๘ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทาง Website  Website
 ๒.๙ อื่นๆ…………..................................
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๒
 ๕ คะแนน
 ๑๐ คะแนน

ระดับการประเมิน
 ทากิจกรรม ๔ ข้อ
= ๕ คะแนน
 ทากิจกรรม ๕ ข้อ
= ๑๐ คะแนน
 ทากิจกรรม ๖ ข้อ
ขึ้นไป = ๑๕ คะแนน

 ๑๕ คะแนน

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๓ กิจกรรมด้านการตรวจสอบ
เกณฑ์มาตรฐาน
ร่องรอย/หลักฐานในการประเมิน
ระดับการประเมิน
 ๓.๑ ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจุ
 แบบบันทึกการตรวจสอบ – คูม่ ือการ  ทากิจกรรม ๔ ข้อ
ตรวจสอบ - ภาพกิจกรรม – รายงาน
และการเก็บรักษาอาหาร
= ๕ คะแนน
สรุป

 ๓.๒ ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจุ
และการเก็บรักษายา
 ๓.๓ ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจุ
และการเก็บรักษาเครื่องสาอาง
 ๓.๔ ตรวจสอบฉลาก ภาชนะบรรจุ
และการเก็บรักษาวัตถุอันตราย
 ๓.๕ ตรวจสอบคุณภาพอาหาร
ด้านกายภาพ
 ๓.๖ ตรวจสอบคุณภาพยาด้าน
กายภาพ

 เช่นเดียวกับข้อ ๓.๑
 เช่นเดียวกับข้อ ๓.๑
 เช่นเดียวกับข้อ ๓.๑
 แบบสังเกต – แบบบันทึก
ภาพกิจกรรม – แบบรายงาน
 เช่นเดียวกับข้อ ๓.๕

 ทากิจกรรม ๖ ข้อ
= ๑๐ คะแนน
 ทากิจกรรม ๘ ข้อ
ขึ้นไป = ๑๕ คะแนน

เกณฑ์มาตรฐาน
 ๓.๗ ตรวจสอบคุณภาพเครื่องสาอาง
ด้านกายภาพ
 ๓.๘ ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์
สุขภาพ
 ๓.๙ ตรวจสอบโดยใช้ชุดทดสอบ เช่น
อาหาร, ไอโอดีนในเกลือ, สารไฮโดรควิโนน
ในเครื่องสาอาง
 ๓.๑๐ อื่นๆ..........................................
(ทุกกิจกรรมดาเนินการอย่างน้อยภาคเรียน
ละ ๒ ครั้ง)
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓
 ๕ คะแนน

ร่องรอย/หลักฐานในการประเมิน
 เช่นเดียวกับข้อ ๓.๕

ระดับการประเมิน

 เช่นเดียวกับข้อ ๓.๕
 เช่นเดียวกับข้อ ๓.๕

 ๑๐ คะแนน

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๔ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
เกณฑ์มาตรฐาน
ร่องรอย/หลักฐานในการประเมิน
 ๔.๑ สารวจพฤติกรรมการบริโภคของ  แบบสารวจ - รายงานสรุป
นักเรียน
 ๔.๒ ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารใน
 ภาพกิจกรรม
โรงเรียน
แบบบันทึกการตรวจ รายงานสรุป
 ๔.๓ ตรวจสอบความสะอาดของ
 เช่นเดียวกับข้อ ๔.๒
ห้องน้า ห้องส้วมในโรงเรียน
 ๔.๔ ตรวจสอบสภาพห้องพยาบาลและตูย้ า  เช่นเดียวกับข้อ ๔.๒
 ๔.๕ ตรวจสอบคุณภาพน้าดื่มใน
 แบบบันทึก – ภาพกิจกรรม
โรงเรียน
แบบรายงาน
 ๔.๖ ส่งเสริมให้มีอาหารเพื่อสุขภาพ
 เช่นเดียวกับข้อ ๔.๕
 ๔.๗ ส่งเสริมการจัดทาโครงงานแก้ไข  เช่นเดียวกับข้อ ๔.๕
ปัญหาสุขภาพในโรงเรียน
 ๔.๘ สารวจและดูแลสุขอนามัย
 แบบบันทึก – ภาพกิจกรรม
นักเรียน
แบบรายงาน - แบบตรวจสุขภาพ
 ๔.๙ อื่น ๆ...........................................
(ดาเนินการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง)
สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๔
 ๕ คะแนน
 ๑๐ คะแนน

 ๑๕ คะแนน

ระดับการประเมิน
 ทากิจกรรม ๓ ข้อ
= ๕ คะแนน
 ทากิจกรรม ๔ ข้อ
= ๑๐ คะแนน
 ทากิจกรรม ๕ ข้อ
ขึ้นไป = ๑๕ คะแนน

 ๑๕ คะแนน

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๕ กิจกรรมบูรณาการสู่การเรียนการสอน
เกณฑ์มาตรฐาน
ร่องรอย/หลักฐานในการประเมิน
 ๕.๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  แผนการจัดการเรียนรู้
สื่อ แบบวัดผล
 ๕.๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
ผลงานนักเรียน
อาชีพ และเทคโนโลยี
ภาพกิจกรรม
 ๕.๓ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
(สามารถใช้ได้กับทุกข้อ)
และพลศึกษา
 ๕.๔ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
 ๕.๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
 ๕.๖ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 ๕.๗ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 ๕.๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
 ๕.๙ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ระดับการประเมิน
 ทากิจกรรม ๒ ข้อ
= ๕ คะแนน
 ทากิจกรรม ๓ ข้อ
= ๑๐ คะแนน
 ทากิจกรรม ๔ ข้อ
ขึ้นไป = ๑๕ คะแนน

(การดาเนินการขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระและ
อย่างน้อยให้มีการจัดการเรียนการสอน)

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๕
 ๕ คะแนน

 ๑๐ คะแนน

 ๑๕ คะแนน

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๖ การสนับสนุนชมรม / ชุมนุม อย.น้อย
เกณฑ์มาตรฐาน
ร่องรอย/หลักฐานในการประเมิน
 ๖.๑ ผู้บริหารโรงเรียน
 รายงานการประชุม
หนังสือราชการ
 ๖.๒ หน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียน
บันทึกการประชุม
 ๖.๓ ผู้ปกครอง / ชุมชน
ภาพกิจกรรม
 ๖.๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใบเซ็นชื่อ
 ๖.๕ หน่วยงานสาธารณสุข
การสนับสนุนงบประมาณ
 ๖.๖ ผู้ประกอบการ
 ๖.๗ อื่น ๆ............................................ สื่อ วัสดุ อุปกรณ์ และ
ความร่วมมือด้านต่างๆ
(ดาเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง)
(สามารถใช้ได้กับทุกข้อ)

ระดับการประเมิน
 ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒ รายการ = ๕ คะแนน
 ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓ รายการ= ๑๐ คะแนน
 ได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔ รายการ= ๑๕ คะแนน

สรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ ๖
 ๕ คะแนน

 ๑๕ คะแนน

 ๑๐ คะแนน

เกณฑ์มาตรฐานที่ ๗ กิจกรรมพิเศษอื่นๆ
เกณฑ์มาตรฐาน
ร่องรอย/หลักฐานในการประเมิน
 ๗.๑ การสร้างเครือข่ายโรงเรียน
 หนังสือราชการ
อย.น้อย
ภาพกิจกรรม
โครงการหรือกิจกรรม
รายงานสรุป
 ๗.๒ การขยายผลสู่ชุมชน
 เช่นเดียวกับข้อ ๗.๑
 ๗.๓ กิจกรรม อย.น้อย สอนน้อง
 เช่นเดียวกับข้อ ๗.๑
 ๗.๔ กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
 เช่นเดียวกับข้อ ๗.๑
 ๗.๕ กิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อม
 เช่นเดียวกับข้อ ๗.๑
 ๗.๖ กิจกรรมเกษตรปลอดสารพิษ
 เช่นเดียวกับข้อ ๗.๑
 ๗.๗ กิจกรรมคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
 เช่นเดียวกับข้อ ๗.๑
 ๗.๘ การสนับสนุนผู้ประกอบการใน  เช่นเดียวกับข้อ ๗.๑
โรงอาหาร เช่น การให้ป้ายรางวัล
 ๗.๙ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
 แบบบันทึก
ประเด็นสุขภาพ
รายงานการประชุม
ใบความรู้
ภาพกิจกรรม
 ๗.๑๐ อื่น ๆ.........................................
(ดาเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง)
สรุปผลการประเมิน
 ๕ คะแนน
 ๑๐ คะแนน

ระดับการประเมิน
 ทากิจกรรม ๒ ข้อ
= ๕ คะแนน
 ทากิจกรรม ๓ ข้อ
= ๑๐ คะแนน
 ทากิจกรรม ๔ ข้อ
ขึ้นไป = ๑๕ คะแนน

 ๑๕ คะแนน

