คู่มือ
การประเมินตนเองของโรงเรียนสุขภาวะ
ประวิต เอราวรรณ์
มูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา
แนวคิดโรงเรียนสุขภาวะ
โรงเรียน เป็นองค์กรยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนของประเทศให้มีคณ
ุ ลักษณะตามที่สังคม
คาดหวัง ซึ่งกระบวนการเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนทีผ่ ่านมาของโรงเรียนนั้นมีทั้งการจัดกระบวนการตามหลักสูตร
ในแต่ละระดับการศึกษาที่เป็นบทบาทหน้าที่ของโรงเรียนเอง และการสนับสนุนในลักษณะโครงการต่างๆ จาก
หน่วยงานต้นสังกัดหรือองค์กรต่างๆ ภายนอก โดยมุ่งให้เกิดการพัฒนาระบบการจัดการและกระบวนการเรียนรู้ใน
โรงเรียน ซึ่งต่างมีเจตนารมณ์ที่ดีในการพัฒนาเด็กและเยาวชนร่วมกัน เพียงแต่มีเป้าหมายหรือจุดเน้นในการพัฒนา
แตกต่างกันไปตามกรอบภารกิจและเป้าหมายขององค์กรนั้นๆ
สําหรับการพัฒนาโรงเรียนตามกรอบแนวคิดด้านสุขภาวะของ สสส. ใน ๔ มิติคือ ภาวะแห่งความสุขอัน
สมบูรณ์ทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญานั้น ในระยะเวลาที่ผ่านมา สํานักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว
(สํานัก 4) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ดําเนินงานร่วมกับภาคีหลักเพื่อมุ่งหวังให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสร้างเสริมสุขภาวะด้านต่าง ๆ ให้แก่เด็ก และเยาวชนทุกกลุ่ม ทั้งในและนอกโรงเรียน
ซึ่งการสร้างเสริมสุขภาวะผ่านโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นช่องทางหนึ่งที่สํานัก 4 เล็งเห็นความสําคัญและ
และให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนทุน ในการดําเนินงานกว่า
1,000 โรงเรียน มีโครงการสนับสนุนการทํางานของโรงเรียนจาก สสส.เกิดขึ้นจํานวนมาก
เนื่องจากสถานศึกษาเป็นหน่วยหลักในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดังนั้น เพื่อยกระดับการทํางานของ
โรงเรียนให้เป็นพื้นที่ฐานการทํางาน (platform) ของการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาสุขภาวะ เพื่อตอบสนองต่อ
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และเป้าหมายเฉพาะของ สสส. จึงได้ให้ความหมายของคําว่า "โรงเรียนสร้างเสริม สุข
ภาวะ" เพื่อให้เกิดความชัดเจนและเข้าใจตรงกัน ดังนี้
๑. องค์ประกอบและลักษณะร่วมของโรงเรียนสุขภาวะ
องค์ประกอบของโรงเรียนสุขภาวะมี ๕ องค์ประกอบคือ (๑) ผู้เรียนเป็นสุข (๒) โรงเรียนเป็นสุข (๓)
สภาพแวดล้อมเป็นสุข (๔) ครอบครัวเป็นสุข และ (๕) ชุมชนเป็นสุข ทัง้ ๕ องค์ประกอบมีความเกี่ยวเนื่องและส่งผล
ต่อกัน กล่าวคือ โรงเรียนสุขภาวะนั้นต้องมีเป้าหมายเพื่อสร้างเสริมให้ "ผู้เรียนเป็นสุข" โดยการปรับสภาพ ลดปัจจัย
เสี่ยง จัดโครงสร้างและระบบต่างๆ ให้โรงเรียน สภาพแวดล้อม ครอบครัว และชุมชนเป็นพื้นที่ปลอดภัย และส่งเสริม
สุขภาวะของผู้เรียนทั้งด้านกาย ใจ สังคม และปัญญา ซึ่งมีคุณลักษณะร่วม ดังต่อไปนี้

๑) ผู้เรียนเป็นสุข
๑.๑) มีทักษะการเรียนรู้ มีทกั ษะชีวิต และมีทักษะสุขภาพ
๑.๒) มีความเป็นพลเมือง มีสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และมีคุณธรรม
จริยธรรม

กาย จิต สังคม ปัญญา
ผูเรียน
เปนสุข

เป้าหมายร่วม
-ทักษะการเรียนรู้
-ทักษะชีวิต
-ทักษะสุขภาพ

เป้าหมายเฉพาะ
-มีความเป็นพลเมือง
-มีจิตสํานึกอนุรักษ์ฯ
-มีคุณธรรม จริยธรรม

๒) โรงเรียนเป็นสุข
๒.๑) บริหารจัดการให้เกิดสุขภาวะในองค์กร
๒.๒) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างผูเ้ รียนทั้งกาย ใจ สังคม และปัญญา
๒.๓) ร่วมมือกับพ่อแม่ผู้ปกครองในการเสริมสร้างสุขภาวะผู้เรียน
ผูบ้ ริหาร
บริหารจัดการ
ครู

ผู้เรียน

ร่วมมือ

จัดการเรียนรู้

พ่อแม่ ผปค.

๓) สภาพแวดล้อมเป็นสุข
โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน จัดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ปลอดอบายมุข และเอืฎอต่
้ อ
การสร้างเสริมสุขภาวะผู้เรียน
โรงเรียน
เอื้อต่อสุขภาวะ
ครอบครัว

ปลอดอบายมุข

ผู้เรียน
ปลอดภัย

ชุมชน

๔) ครอบครัวเป็นสุข
๔.๑) มีสัมพันธภาพภายในครอบครัวที่ดี
๔.๒) พึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง
๔.๓) ลดและป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

สัมพันธภาพที่ดี

ครอบครัว
็
พึ่งพาตนเอ

ลดปัจจัยเสี่ยง

๕) ชุมชนเป็นสุข
เป็นแบบอย่าง และร่วมมือกับโรงเรียนในการส่งเสริมพัฒนาสุขภาวะผู้เรียน
ผู้เรียน
เป็นแบบอย่าง
ชุมชน

ส่งเสริมพัฒนา
ร่วมมือ

โรงเรียน

๒. แผนภาพความสัมพันธ์ของPlatformโรงเรียนสุขภาวะ
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ผู้เรียนเป็น
สข

ครอบครัว
เป็นสุข

โรงเรียน
เป็นสุข

สภาพแวดล้อมเป็นสุข

ชุมชน
เป็นสุข

กระบวนการประเมิน
การพัฒนาโรงเรียนตามกรอบแนวคิดโรงเรียนสุขภาวะนั้น จําเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนต้องมีการประเมินตนเอง
ตามองค์ประกอบโรงเรียนสุขภาวะเป็นระยะๆ เพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนมีเป้าหมายและกระบวนการพัฒนามีความ
ต่อเนื่องชัดเจน
หลักการสําคัญของการประเมินโรงเรียนสุขภาวะคือ "การประเมินตนเอง (Self-assessment) ของ
โรงเรียนเพื่อทบทวน (Review) กระบวนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ตามกรอบแนวคิดโรงเรียนสุข
ภาวะทั้ง ๕ องค์ประกอบ ผลประเมินจะทําให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่า โรงเรียนมีความเป็นโรงเรียนสุขภาวะมากน้อย
เพียงใด และนําไปสู่การพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง"
วิธีการประเมิน
โรงเรียนจัดประชุมคณะครูเพื่อระดมสมอง และหาฉันทามติของที่ประชุม ให้ได้ข้อสรุปแต่ละ
องค์ประกอบว่า โรงเรียนอยู่ระดับใด และภาพรวมอยู่ระดับใด
กรอบการประเมิน
การประเมินจะแบ่งเป็น ๒ ส่วนคือ
(๑) การประเมินผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน
(๒) การประเมินกระบวนการพัฒนาสุขภาวะของโรงเรียน
ตอน ๑ การประเมินผลลัพธ์ที่ตัวผู้เรียน
ผลลัพธ์ผู้เรียนเป็นสุข จะแบ่งเป็น ๖ ด้าน ๒๒ ตัวชี้วัด ดังนี้
(๑) มีทักษะการเรียนรู้
-เอาใจใส่การเรียน
-อ่านคล่อง เขียนคล่อง
-กล้าคิด กล้าถาม กล้านําเสนอ
-ผลการเรียนดีขึ้น
(๒) มีทักษะชีวิต
-ไม่ยุ่งเกี่ยวสิ่งเสพติด อบายมุข
-รู้จักแยกแยะถูกผิด รู้จักปฏิเสธ
-ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ

(๓) มีทักษะสุขภาพ
-รักษาความสะอาดเสื้อผ้า ร่างกาย
-ทานผักผลไม้ ลดน้ําอัดลมขนมขบเขี้ยว
-ร่างกายแข็งแรง ชอบเล่นกีฬา
(๔) มีความเป็นพลเมือง
-แต่งกายถูกระเบียบ
-มีสัมมาคารวะ
-ไม่ทะเลาะวิวาท
-เสียสละเพื่อส่วนรวม
(๕) มีสํานึกอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
-ใช้น้ํา ไฟฟ้า และสิ่งของอย่างประหยัด
-รักษาความสะอาดของโรงเรียน
(๖) มีคุณธรรมจริยธรรม
-ไม่ลักขโมย
-เสียสละแบ่งปัน
-ขยัน อดออม ไม่ฟุ่มเฟือย
-ช่วยเหลือน้อง หรือผู้อื่นที่อ่อนแอกว่า
วิธีการประเมิน
แบ่งระดับ ออกเป็น ๓ ระดับ คือ
ระดับ เพิ่มขึน้ หมายถึง จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมนั้น มีพฤติกรรมดีขึ้นหรือเพิ่มขึ้น หรือเป็นไป
ทางบวก หลังการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ
ระดับ เท่าเดิม หมายถึง จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมนั้น ยังมีพฤติกรรมไม่แตกต่างจากเดิม
หลังการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ
ระดับ ลดลง หมายถึง จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมนั้น มีพฤติกรรมแย่ลงหรือลดลง หรือเป็นไป
ทางลบ หลังการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะ

ตอน ๒ การประเมินกระบวนการพัฒนาสุขภาวะของโรงเรียน
กรอบการประเมิน
− ระดับการพัฒนาของโรงเรียน ใช้การแบ่งเป็น Rubric แบ่งเป็น ๔ ระดับ คือ ระดับ ๑ เริ่มต้น
(Beginning) ระดับ ๒ ก้าวหน้า (Progressing) ระดับ ๓ (Accomplished) และ ระดับ ๔
เป็นต้นแบบ (Exemplary)
− การให้คะแนน
ระดับ ๑ เริ่มต้น
ให้ ๑ คะแนน
ระดับ ๒ ก้าวหน้า
ให้ ๒ คะแนน
ระดับ ๓ ปรากฏผล ให้ ๓ คะแนน
ระดับ ๔ เป็นต้นแบบ ให้ ๔ คะแนน
ระดับ/ คะแนน

ระดับเริ่มต้น
(Beginning)
๑ คะแนน

ระดับก้าวหน้า
(Progressing)
๒ คะแนน

๑) ผู้เรียนเป็นสุข
๑.๑) มีทักษะการ
เรียนรู้ มีทักษะชีวิต
และมีทักษะสุขภาพ
๑.๒) มีความเป็น
พลเมือง มีสํานึกอนุรักษ์
ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม และมี
คุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนยังไม่
กําหนดเป้าหมายและ
กระบวนการพัฒนา
ผู้เรียนเป็นสุขที่ชัดเจน
และครูมคี วามเข้าใจ
ตรงกัน

โรงเรียนมีการ
กําหนดเป้าหมาย
ตามข้อ ๑.๑ และ
๑.๒ กําหนด
กระบวนการพัฒนา
และลงมือปฏิบัติแล้ว

โรงเรียน
ดําเนินการตาม
กระบวนการที่
กําหนดไว้ จนผู้เรียน
ส่วนใหญ่มี
คุณลักษณะตามข้อ
๑.๑ และ ๑.๒ แล้ว

โรงเรียน
สามารถอธิบาย/
สาธิต/เผยแพร่
กระบวนการของ
โรงเรียนที่สามารถ
พัฒนาผู้รียนเป็นสุข
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
โรงเรียนอื่นได้

๒) โรงเรียนเป็นสุข
๒.๑) บริหารจัดการ
ให้เกิดสุขภาวะใน
องค์กร
๒.๒) จัดกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
ผู้เรียนทั้งกาย ใจ สังคม
และปัญญา

โรงเรียนยังไม่
กําหนดเป้าหมายและ
กระบวนการพัฒนา
โรงเรียนเป็นสุขที่
ชัดเจนและครอบคลุม
การบริหารจัดการ การ
จัดกระบวนการเรียนรู้
และความร่วมมือกับ

โรงเรียนมีการ
กําหนดเป้าหมาย
ตามข้อ ๒.๑ ๒.๒
และ ๒.๓ กําหนด
กระบวนการพัฒนา
และลงมือปฏิบัติแล้ว

โรงเรียน
ดําเนินการตาม
กระบวนการที่
กําหนดไว้ จนบรรลุ
เป้าหมายตามข้อ
๒.๑ ๒.๒ และ ๒.๓
แล้ว

โรงเรียน
สามารถอธิบาย/
สาธิต/เผยแพร่
กระบวนการของ
โรงเรียนที่สามารถ
พัฒนาโรงเรียนเป็น
สุข เพื่อเป็นตัวอย่าง
แก่โรงเรียนอื่นได้

เกณฑ์

ระดับปรากฏผล ระดับเป็นต้นแบบ
(Accomplished) (Exemplary)
๓ คะแนน
๔ คะแนน

ระดับ/ คะแนน
เกณฑ์

ระดับเริ่มต้น
(Beginning)
๑ คะแนน

ระดับก้าวหน้า
(Progressing)
๒ คะแนน

ระดับปรากฏผล ระดับเป็นต้นแบบ
(Accomplished) (Exemplary)
๓ คะแนน
๔ คะแนน

๒.๓) ร่วมมือกับพ่อ พ่อแม่ผู้ปกครอง
แม่ผู้ปกครองในการ
เสริมสร้างสุขภาวะ
ผู้เรียน
๓) สภาพแวดล้อมเป็น
สุข
โรงเรียน ครอบครัว
และชุมชน จัด
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย ปลอด
อบายมุข และเอื้อต่อ
การสร้างเสริมสุขภาวะ
ผู้เรียน

โรงเรียนยังไม่ได้
ร่วมมือกับครอบครัว
และชุมชนจัด
สภาพแวดล้อมที่
ปลอดภัย ปลอด
อบายมุข และเอื้อต่อ
การสร้างเสริมสุขภาวะ
ผู้เรียน

โรงเรียนมี
แผนพัฒนาและลง
มือปฏิบัติร่วมกับ
ครอบครัวผุ้เรียน
และชุมชนจัด
สภาพแวดล้อมแล้ว

โรงเรียน
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาจน
สภาพแวดล้อมมี
ความปลอดภัย
ปลอดอบายมุข และ
เอื้อต่อการสร้างเสริม
สุขภาวะผู้เรียน

โรงเรียน
สามารถอธิบาย/
สาธิต/เผยแพร่
กระบวนการพัฒนา
สภาพแวดล้อมเป็น
สุข เพื่อเป็นตัวอย่าง
แก่โรงเรียนอื่นได้

๔) ครอบครัวเป็นสุข
๔.๑) มีสัมพันธภาพ
ภายในครอบครัวที่ดี
๔.๒) พึ่งพาตนเองได้
อย่างพอเพียง
๔.๓) ลดและป้องกัน
ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ

โรงเรียนยัง
ไม่ได้ดําเนินการ
ส่งเสริม/ พัฒนา
กระบวนการทํางาน
เพื่อสร้างครอบครัว
เป็นสุข ร่วมกับ
ครอบครัวของผู้เรียน

โรงเรียนมี
แผนพัฒนาและลง
มือปฏิบัติตามแผน
ร่วมกับครอบครัว
ของผู้เรียน

โรงเรียน
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาจน
ครอบครัวผู้เรียนส่วน
ใหญ่มีลักษณะตาม
เป้าหมายข้อ ๔.๑
๔.๒ และ ๔.๓

โรงเรียน
สามารถอธิบาย/
สาธิต/เผยแพร่
กระบวนการพัฒนา
ครอบครัวเป็นสุข
เพื่อเป็นตัวอย่างแก่
โรงเรียนอื่นได้

๕) ชุมชนเป็นสุข
เป็นแบบอย่าง และ
ร่วมมือกับโรงเรียนใน
การส่งเสริมพัฒนาสุข
ภาวะผู้เรียน

โรงเรียนยังไม่ได้
ร่วมมือกับชุมชนใน
การ เป็นแบบอย่าง
และร่วมมือกันส่งเสริม
พัฒนาสุขภาวะผู้เรียน

โรงเรียนมี
แผนพัฒนาและลง
มือปฏิบัติตามแผน
ร่วมกับชุมชนในการ
เป็นแบบอย่าง และ
ส่งเสริมพัฒนาสุข
ภาวะผู้เรียน

โรงเรียน
ดําเนินการตาม
แผนพัฒนาร่วมกับ
ชุมชนจนเป็น
แบบอย่าง และ
ร่วมกันส่งเสริม
พัฒนาสุขภาวะ
ผู้เรียน

โรงเรียน
สามารถอธิบาย/
สาธิต/เผยแพร่
กระบวนการพัฒนา
ชุมชนเป็นสุข เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
โรงเรียนอื่นได้

เกณฑ์การตัดสิน
เมื่อได้คะแนนจากฉันทามติของที่ประชุมแล้ว นําคะแนนรวมมาเทียบกับเกณฑ์ดังต่อไปนี้
ระดับ ๑ เริ่มต้น (Beginning)
มีคะแนนรวม ๕ – ๙ คะแนน
ระดับ ๒ ก้าวหน้า (Progressing)
มีคะแนนรวม ๑๐ – ๑๒ คะแนน
ระดับ ๓ ปรากฏผล (Accomplished) มีคะแนนรวม ๑๓ – ๑๕ คะแนน และทุกองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับ ๒ ขึ้นไป
ระดับ ๔ เป็นต้นแบบ (Exemplary) มีคะแนนรวม ๑๖ – ๒๐ คะแนน และทุกองค์ประกอบอยู่ใน
ระดับ ๓ ขึ้นไป

