
 
101 

 
 

แบบรายงานการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีงบประมำณ ………………….  

 

ข้อมูลแม่และเด็ก 

เขตบริกำรของโรงเรยีน 

บ้ำน 

……….…… 

บ้ำน 

…………… 

บ้ำน 

…………… 

บ้ำน 

…………… 

1. จ ำนวนหญิงตั้งครรภ์ทั้งหมด (คน)     

2. จ ำนวนกำรคลอดทั้งหมด (คน) 

   (กำรคลอดที่มีอำยุครรภต์ั้งแต่ 28 สัปดำห์ขึ้นไป) 

    

3. จ ำนวนเกิดมีชีพ (คน) *     

4. จ ำนวนทำรกท่ีตำยก่อนอำยุครบ 28 วัน (คน) **     

5. จ ำนวนทำรกแรกเกิดมีน้ ำหนักน้อยกว่ำ 2,500 กรัม (คน)     

หมำยเหต ุ *กำรเกิดมีชีพ  หมำยถึง ทำรกท่ีคลอดออกมำ โดยที่ทำรกน้ันจะต้องมีกำรหำยใจหรือแสดง อำกำรท่ี
 บ่งว่ำมีชีวิต เช่น กำรเต้นของหัวใจ กำรเต้นของเส้นโลหิต กำรเต้นของ ส ำ ย ส ะ ดื อ 
 หรือมีกำรเคล่ือนไหวของร่ำงกำย 

 **ทำรกท่ีตำยก่อนอำยุครบ 28 วัน      หมำยถึง ทำรกเกิดมีชีพท่ีตำยก่อนอำยุครบ 28 วัน 
 แหล่งทีม่ำของข้อมูล   อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล  

    (รพ.สต.) และโรงเรียน เป็นข้อมูลระหว่ำงเดือนตุลำคมของปีท่ีผ่ำนมำถึงเดือนกันยำยน 
  ของปีปัจจุบัน 

 สถำนศึกษำท่ีต้องรำยงำน สถำนศึกษำท่ีด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก  
ตำมพระรำชด ำริ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนประจ ำป ี รำยงำนผลระหวำ่งตุลำคมของปีที่ผ่ำนมำ-กันยำยนของปีปัจจุบัน  ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 

 



 
102 

 
 

แบบรายงานการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีงบประมำณ ………………….  

 
น  าหนักตามเกณฑ์อายุ 

 จ ำนวนเด็ก จ ำนวนเด็ก น้ ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ 
บ้ำน ท้ังหมด ท่ีชั่งน้ ำหนัก น้อยกว่ำเกณฑ์ ค่อนข้ำงน้อย ตำมเกณฑ์ ค่อนข้ำงมำก มำกเกินเกณฑ์ 

 (คน) คน ร้อยละ คน รอ้ยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
              
              
              
              

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 

 จ ำนวนเด็ก จ ำนวนเด็ก ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 
บ้ำน ท้ังหมด ท่ีวัดส่วนสูง เตี้ย ค่อนข้ำงเตี้ย ตำมเกณฑ์ ค่อนข้ำงสูง สูง 

 (คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
              
              
              
              

พัฒนาการสมวัย 

บ้ำน จ ำนวนเด็กท้ังหมด (คน) 
จ ำนวนเด็กท่ีมีพัฒนำกำรสมวัย 
คน ร้อยละ 

    
    
    
    

หมำยเหต ุ แหล่งทีม่ำของข้อมูล  อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.
สต.) และโรงเรียน เป็นข้อมูลระหว่ำงเดือนตุลำคมของปีท่ีผ่ำนมำถึงเดือนกันยำยน 
ของปีปัจจุบัน 

 สถำนศึกษำท่ีต้องรำยงำน สถำนศึกษำท่ีด ำเนินกิจกรรมส่งเสริมโภชนำกำรและสุขภำพอนำมัยแม่และเด็ก  
ตำมพระรำชด ำริ 

 
 
 

รำยงำนประจ ำป ี รำยงำนผลระหวำ่งตุลำคมของปีที่ผ่ำนมำ-กันยำยนของปีปัจจุบัน  ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 



 
103 ด 

 
 

แบบรายงานภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

ช่ือศูนย์ …………………………………… บ้ำน ……………….. ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ …………………. ครั้งท่ี ………….. 

น  าหนักตามเกณฑ์อาย ุ

จ ำนวนเด็ก จ ำนวนเด็ก น้ ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ 
ท้ังหมด ท่ีชั่งน้ ำหนัก น้อยกว่ำเกณฑ์ ค่อนข้ำงน้อย ตำมเกณฑ์ ค่อนข้ำงมำก มำกเกินเกณฑ์ 
(คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

             

ส่วนสูงตามเกณฑ์อาย ุ

จ ำนวนเด็ก จ ำนวนเด็ก ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 
ท้ังหมด ท่ีวัดส่วนสูง เตี้ย ค่อนข้ำงเตี้ย ตำมเกณฑ์ ค่อนข้ำงสูง สูง 
(คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

             

น  าหนักตามเกณฑส์่วนสูง 

จ ำนวนเด็ก 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ ำนวนเด็ก 
ที่ชั่งน้ ำหนัก

และวัดส่วนสูง 

น้ ำหนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 

ผอม ค่อนข้ำงผอม สมส่วน ท้วม เริ่มอ้วน อ้วน 

คน  ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

               

หมำยเหต ุ แหล่งทีม่ำของข้อมูล   สถำนศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรประเมินภำวะโภชนำกำร 
 กำรประเมินภำวะโภชนำกำร ใช้มำตรฐำนกำรเจริญเติบโตขององค์กำรอนำมัยโลก ปี ค.ศ. 2006 ส ำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนครั้งที่ 1   ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที ่15 มิถุนำยน  รำยงำนครั้งที่ 2  ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคม 

 



 
103 อ 

 
 

แบบรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั นอนุบาล 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ …………………. ครั้งท่ี ………….. 

น  าหนักตามเกณฑ์อาย ุ

 จ ำนวน นร. จ ำนวน นร. น้ ำหนักตำมเกณฑ์อำยุ 
ระดับชั้น ท้ังหมด ท่ีชั่งน้ ำหนัก น้อยกว่ำเกณฑ์ ค่อนข้ำงน้อย ตำมเกณฑ์ ค่อนข้ำงมำก มำกเกินเกณฑ์ 

 (คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
อนุบำล 1 (.... ปี)              
อนุบำล 2 (.... ปี)              
อนุบำล 3 (.... ปี)              

รวม              

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 

 จ ำนวน นร. จ ำนวน นร. ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำยุ 
ระดับชั้น ท้ังหมด ท่ีวัดส่วนสูง เตี้ย ค่อนข้ำงเตี้ย ตำมเกณฑ์ ค่อนข้ำงสูง สูง 

 (คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
อนุบำล 1 (.... ปี)              
อนุบำล 2 (.... ปี)              
อนุบำล 3 (.... ปี)              

รวม              
              

น  าหนักตามเกณฑส์่วนสูง 

ระดับชั้น 

จ ำนวน นร. 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ ำนวน นร. 
ที่ชั่งน้ ำหนักและ

วัดส่วนสูง 

น้ ำหนักตำมเกณฑ์ส่วนสูง 

ผอม ค่อนข้ำงผอม สมส่วน ท้วม เริ่มอ้วน อ้วน 

คน  ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
อนุบำล 1 (.... ปี)                
อนุบำล 2 (.... ปี)                
อนุบำล 3 (.... ปี)                

รวม                
 

หมำยเหต ุ แหล่งที่มำของข้อมูล   สถำนศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรประเมินภำวะโภชนำกำร 
 กำรประเมินภำวะโภชนำกำร ใช้มำตรฐำนกำรเจริญเติบโตขององค์กำรอนำมัยโลก ปี ค.ศ. 2006 ส ำหรับเด็กแรกเกิด – 5 ป ี

 
 
 
 
 
 

รำยงำนครั้งที่ 1 ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน  รำยงำนครั้งที่ 2  ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคม 



 
103 ป 

 
 

แบบรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั นประถมศึกษา 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ …………………. ครั้งท่ี ………….. 

ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 

 จ ำนวน นร. จ ำนวน นร. ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำย ุ
ระดับชั้น ท้ังหมด ท่ีวัดส่วนสูง เตี้ย ค่อนข้ำงเตี้ย ตำมเกณฑ์ ค่อนข้ำงสูง สูง 

 (คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ป.1              
ป.2              
ป.3              
ป.4              
ป.5              
ป.6              
รวม              

น  าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 

ระดับชั้น 

จ ำนวน นร. 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ ำนวน นร. 
ที่ชั่งน้ ำหนัก

และวัดส่วนสูง 

น้ ำหนักตำมเกณฑส์่วนสูง 

ผอม ค่อนข้ำงผอม สมส่วน ท้วม เริ่มอ้วน อ้วน 

คน  ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ป.1                
ป.2                
ป.3                
ป.4                
ป.5                
ป.6                
รวม                

หมำยเหต ุ  แหล่งทีม่ำของข้อมูล    สถำนศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรประเมินภำวะโภชนำกำร 
    กำรประเมินภำวะโภชนำกำร ใช้เกณฑ์อ้ำงอิงน้ ำหนักส่วนสูงของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2538 

 
 
 
 
 
 

รำยงำนครั้งที่ 1 ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน  รำยงำนครั้งที่ 2  ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคม 



 
103 ม 

 
 

แบบรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชั นมัธยมศึกษา 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ …………………. ครั้งท่ี ………….. 

 
ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ 

 จ ำนวน นร. จ ำนวน นร. ส่วนสูงตำมเกณฑ์อำย ุ
ระดับชั้น ท้ังหมด ท่ีวัดส่วนสูง เตี้ย ค่อนข้ำงเตี้ย ตำมเกณฑ์ ค่อนข้ำงสูง สูง 

 (คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ม.1              
ม.2              
ม.3              
ม.4              
ม.5              
ม.6              
รวม              

 
น  าหนักตามเกณฑ์ส่วนสูง 

ระดับชั้น 

จ ำนวน นร. 
ท้ังหมด 
(คน) 

จ ำนวน นร. 
ที่ชั่งน้ ำหนัก

และวัดส่วนสูง 

น้ ำหนักตำมเกณฑส์่วนสูง 

ผอม ค่อนข้ำงผอม สมส่วน ท้วม เริ่มอ้วน อ้วน 

คน  ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
ม.1                
ม.2                
ม.3                
ม.4                
ม.5                
ม.6                
รวม                

หมำยเหต ุ  แหล่งทีม่ำของข้อมูล    สถำนศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรประเมินภำวะโภชนำกำร 
    กำรประเมินภำวะโภชนำกำร ใช้เกณฑ์อ้ำงอิงน้ ำหนักส่วนสูงของกรมอนำมัย กระทรวงสำธำรณสุข พ.ศ. 2538 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนครั้งที่ 1 ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน  รำยงำนครั้งที่ 2  ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคม 
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แบบรายงานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ …………………. ครั้งท่ี ………….. 

 
 จ ำนวน นร. จ ำนวน นร. ระดับสมรรถภำพทำงกำย 

ระดับชั้น ท้ังหมด ท่ีวัด ดีมำก ดี ปำนกลำง ต่ ำ ต่ ำมำก 
 (คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

อนุบำล 1 (.....ปี)              
อนุบำล 2 (.....ปี)              
อนุบำล 3 (.....ปี)              

รวม              
ป.1              
ป.2              
ป.3              
ป.4              
ป.5              
ป.6              
รวม              
ม.1              
ม.2              
ม.3              
ม.4              
ม.5              
ม.6              
รวม              

หมำยเหต ุ  แหล่งทีม่ำของข้อมูล    สถำนศึกษำเป็นผู้ประเมินสมรรถภำพทำงกำย 
   กำรประเมินสมรรถภำพทำงกำย  ใชเ้กณฑ์มำตรฐำนสมรรถภำพทำงกำยของกรมพลศึกษำ กระทรวงกำรท่องเท่ียวและกีฬำ 
          พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 

รำยงำนครั้งที่ 1 ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน  รำยงำนครั้งที่ 2  ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคม 
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แบบรายงานภาวะคอพอกในนักเรียนระดับชั นประถมศึกษา 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ …………………… จังหวัด ……………………..… 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ …………………. ครั้งท่ี ………….. 

 
 จ ำนวน นร. จ ำนวน นร. ระดับคอพอก * 

ระดับชั้น ทั้งหมด ทีต่รวจ ปกติ ระดับ 1 ระดับ 2 รวมระดับ 1+2 
 (คน) คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ป.1            

ป.2            

ป.3            

ป.4            

ป.5            

ป.6            

รวม            

หมำยเหต ุ    *ระดับคอพอก แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี   
     1. ปกติ หรือ ระดับ 0 มองไม่เห็นด้วยตำเปล่ำ หรือคล ำไม่พบก้อน 
     2. ระดับ 1    มองไม่เห็น ต้องคล ำคอจึงพบก้อน เมื่อคออยู่ในสภำพปกติ แหงนคอกลืนน้ ำลำยจึง 
          มองเห็นก้อน 
     3. ระดับ 2    เมื่อคออยู่ในสภำพปกติก็มองเห็นก้อน 
     แหล่งที่มำของข้อมูล   สถำนศึกษำเป็นผู้ประเมินภำวะคอพอก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนครั้งที่ 1 ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน  รำยงำนครั้งที่ 2  ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคม 
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แบบรายงานการป่วยด้วยไข้มาลาเรียของนักเรียน 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ ………….….. 

 

ผลกำรตรวจ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. 

จ ำนวนนักเรียนท้ังหมด (คน)           

จ ำนวนนักเรียนที่ตรวจ (คน)           

จ ำนวนนักเรียนปว่ยด้วยไข้มำลำเรีย* (รำย)           

หมำยเหต ุ * ผู้ป่วยด้วยไข้มำลำเรีย หมำยถึง 
  1. นักเรียนท่ีตรวจโลหิตแล้วพบเชื้อ โดยไม่ค ำนึงว่ำจะเป็นเชื้อชนิดใด และพบเชื้อกี่ชนิด 
  2. นักเรียนท่ีตรวจพบเชื้อซ้ ำ ในช่วงเวลำห่ำงกันเกิน 3 เดือน ให้นับเป็นผู้ป่วยรำยใหม่ 
แหล่งที่มำของข้อมูล  สถำนศึกษำ โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ (สสอ.) 
     ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลง (ศตม.) ในพื้นท่ี 
พื้นท่ีด ำเนินกำร   สถำนศึกษำท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีท่ีประชำกรมีควำมเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อมำลำเรีย ได้แก่ จังหวัดยะลำ  
     ปัตตำนี นรำธิวำส สงขลำ ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี รำชบุรี กำญจนบุรี ตำก แม่ฮ่องสอน  
     เชียงใหม่ ตรำด และจังหวัดจันทบุรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนประจ ำป ี   รำยงำนผลปีกำรศึกษำปัจจุบัน   ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคมของทุกปี 
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แบบรายงานการตรวจพยาธิในนักเรียน 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

โรงเรียน ………………………………..……… ต ำบล …………………..….. อ ำเภอ ……….…………….จังหวัด ……………………..…สังกัด …………………………………….  
ปีที่รำยงำน ……………………….….  

ระดับชั้น 

จ ำนวนนกัเรียน ชนิดของพยำธิที่ตรวจพบ 

ทั้งหมด 
(คน) 

ที่ตรวจ พบพยำธ ิ ปำกขอ ไส้เดือน แส้ม้ำ เข็มหมุด ใบไม้ตับ 
ใบไม้ล ำไส้ 

(ขนำดกลำง) 
ตัวตืด อื่นๆ 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
อนุบำล 1 (......ปี)                      
อนุบำล 2 (......ปี)                      
อนุบำล 3 (......ปี)                      

ป.1                      
ป.2                      
ป.3                      
ป.4                      
ป.5                      
ป.6                      

   หมำยเหต ุ นักเรียน 1 คน สำมำรถตรวจพบพยำธิได้มำกกว่ำ 1 ชนิด 
แหล่งที่มำของข้อมูล  โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล (รพ.สต.) ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ (สสอ.) และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด (สสจ.) 

 
 

 

 

รำยงำนส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ   ครั้งที่ 1 ภำยในวันที ่30 ตุลำคมของปี 2560 
        ครั้งที่ 2 ภำยในวันที ่30 ตุลำคมของปี 2564 
        ครั้งที่ 3 ภำยในวันที ่30 ตุลำคมของปี 2569 
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แบบรายงานพฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสัยท่ีพึงประสงค์ของนักเรียน 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ ………………….  

 
นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

พฤติกรรม 
จ ำนวน นร.
ทั้งหมด (คน) 

จ ำนวน นร. ท่ีเข้ำรับ
กำรประเมิน  

กำรปฏิบัติของ นร. 

ผ่ำนเกณฑ ์ ไม่ผำ่นเกณฑ ์
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

กำรบริโภคอำหำรที่พึงประสงค ์        

สุขนิสัยที่พึงประสงค ์        

 
หมำยเหต ุ จ ำนวนนักเรียนท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรมีพฤติกรรมในกำรบริโภคอำหำรท่ีพึงประสงค์ หมำยถึง จ ำนวนนักเรียนท่ีมีพฤติกรรม  
   ครบท้ัง 8 ข้อ และมีกำรปฏิบัติเป็นประจ ำ ถ้ำไม่ผ่ำนข้อหน่ึงข้อใดถือว่ำไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ตำมกรอบกำรประเมิน ดังน้ี 

 1. รับประทำนอำหำรท่ีปรุงสุก    5. ไม่รับประทำนของหมักดอง 
 2. รับประทำนผัก      6. ไม่รับประทำนขนมขบเค้ียว หรือขนมท่ีมีสีฉูดฉำด  
 3. รับประทำนผลไม้      7. รับประทำนอำหำรหลักวันละ 3 มื้อ 
 4. ไม่รับประทำนอำหำรรสจัด    8. ดื่มน้ ำสะอำดอย่ำงน้อยวันละ 8 แก้ว 

   จ ำนวนนักเรียนท่ีผ่ำนเกณฑ์กำรมีสุขนิสัยท่ีพึงประสงค์ หมำยถึง จ ำนวนนักเรียนท่ีมีสุขนิสัยครบท้ัง 12 ข้อ และมีกำร 
   ปฏิบัติเป็นประจ ำ ถ้ำไม่ผ่ำนข้อหน่ึงข้อใดถือว่ำไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน ตำมกรอบกำรประเมิน ดังน้ี  

 1. อำบน้ ำอย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง   7. สวมรองเท้ำ 
 2. สระผมอย่ำงน้อยสัปดำห์ละ 2 ครั้ง   8. รำดน้ ำเมื่อใช้ส้วม 
 3. แปรงฟันอย่ำงน้อยวันละ 1 ครั้ง   9. ใช้ช้อนรับประทำนอำหำร 
 4. ล้ำงมือก่อนรับประทำนอำหำร   10. ใช้ช้อนกลำงเมื่อรับประทำนอำหำรร่วมกับผู้อื่น 
 5. ล้ำงมือหลังขับถ่ำย      11. ใส่เส้ือผ้ำสะอำด 
  6. ตัดเล็บมือเล็บเท้ำให้สั้นอยู่เสมอ   12. ใช้แก้วน้ ำตนเองเมื่อดื่มน้ ำ 
 แหล่งที่มำของข้อมูล  สถำนศึกษำเป็นผูด้ ำเนินกำรประเมินพฤติกรรมกำรบริโภคอำหำรและสุขนิสัยท่ีพึงประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนประจ ำป ี   รำยงำนผลปีกำรศึกษำปัจจุบัน   ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคมของทุกป ี
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แบบรายงานการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ ………………….  

 

ระดับชั้น 
ประเภทควำมพิกำร ** 

จ ำนวนเด็กพกิำรทั้งหมดในโรงเรียน (คน) จ ำนวนเด็กพกิำรที่ได้รับกำรศึกษำในรูปแบบที่เหมำะสม (คน) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

อนุบำล 1 (......ปี)                   
อนุบำล 2 (......ปี)                   
อนุบำล 3 (......ปี)                   

รวม                   

ป.1                   
ป.2                   
ป.3                   
ป.4                   
ป.5                   
ป.6                   

รวม                   

หมำยเหต ุ *เด็กพิกำร  หมำยถึง เด็กซ่ึงมีข้อจ ำกัดในกำรปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจ ำวันหรือเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงสังคม    
      เนื่องจำกมีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น กำรได้ยิน กำรเคลื่อนไหว กำรสื่อสำร จิตใจ อำรมณ์ พฤติกรรม   
      สติปัญญำ กำรเรียนรู้ หรือควำมบกพร่องอื่นใดประกอบกับมีอุปสรรคในด้ำนต่ำงๆ และมีควำมต้องกำร  
      จ ำเป็นพิเศษทำงกำรศึกษำท่ีจะต้องได้รับควำมช่วยเหลือด้ำนหน่ึงด้ำนใด เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติกิจกรรม  
      ในชีวิตประจ ำวันหรือเข้ำไปมีส่วนร่วมทำงสังคมได้อย่ำงบุคคลท่ัวไป (ท่ีมำ: พ.ร.บ.กำรจัดกำรศึกษำ  
      ส ำหรับคนพิกำร พ.ศ. 2551) 

   **ประเภทควำมพิกำร จ ำแนกเป็น  
      1. บกพร่องทำงกำรมองเห็น 
      2. บกพร่องทำงกำรได้ยิน 
      3. บกพร่องทำงสติปัญญำ 
      4. บกพร่องทำงร่ำงกำยหรือสุขภำพ 
      5. มีปัญหำทำงกำรเรียนรู้ 
      6. บกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ 
      7. มีปัญหำทำงพฤติกรรมหรืออำรมณ์ 
      8. ออทิสติก 
      9. พิกำรซ้อน  

แหล่งที่มำของข้อมูล  สถำนศึกษำเป็นผูด้ ำเนินกำรส ำรวจข้อมูลกำรพัฒนำศักยภำพและเตรียมควำมพร้อมของเด็กพิกำร 
 

 

รำยงำนประจ ำปี รำยงำนผลระหว่ำงพฤษภำคมของปีที่ผ่ำนมำ-กุมภำพันธ์ของปปีัจจุบัน   ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคมของทุกปี 
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แบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนด้านวิชาการ 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน ………………………………..……… ต ำบล …………………..….. อ ำเภอ ……….……………. จังหวัด ……………………..…  
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ ……………………….….  

 

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

ป.6 ม.3 ม.6 

จ ำนวน นร. 
ท่ีเข้ำสอบ
ท้ังหมด 
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
(คะแนน) 

จ ำนวน นร. 
ท่ีเข้ำสอบ
ท้ังหมด 
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
(คะแนน) 

จ ำนวน นร. 
ท่ีเข้ำสอบ
ท้ังหมด 
(คน) 

คะแนนเฉลี่ย 
(คะแนน) 

ภำษำไทย       

วิทยำศำสตร ์       

คณิตศำสตร ์       

ภำษำอังกฤษ       

หมำยเหต ุ แหล่งท่ีมำของข้อมูล  ใช้ผลกำรทดสอบระดับชำติขั้ นพื้นฐำน (O-NET) จำกสถำบันทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ  
        (องค์กำรมหำชน) 
   สถำนศึกษำท่ีต้องรำยงำน สถำนศึกษำท่ีเข้ำร่วมกำรทดสอบระดับชำติขั้นพื้นฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนประจ ำป ี ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคมของทุกปี 
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แบบรายงานพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ ………………….  

 

ระดับชั้น 
จ ำนวน นร. ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวน นร. 
ที่เข้ำรับกำรประเมิน 

พฤติกรรมด้ำนคณุธรรมและจริยธรรม 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ประถมศึกษำปีท่ี 6          

มัธยมศึกษำปีท่ี 3          

มัธยมศึกษำปีท่ี 6          

หมำยเหต ุ กรอบกำรประเมินพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม ใช้คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2561 

   1. รักชำติ ศำสน์ กษัตริย์ 
   2. ซ่ือสัตย์สุจริต 
   3. มีวินัย 
   4. ใฝ่เรียนรู้ 
   5. อยู่อย่ำงพอเพียง 
   6. มุ่งมั่นในกำรท ำงำน 
   7. รักควำมเป็นไทย 
   8. มีจิตสำธำรณะ 

แหล่งที่มำของข้อมูล  สถำนศึกษำเป็นผูด้ ำเนินกำรประเมินพฤติกรรมด้ำนคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนประจ ำป ี ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคมของทุกปี 
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แบบรายงานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ ………………….  

 

ระดับชั้น 
จ ำนวน นร. ทั้งหมด 

(คน) 

จ ำนวน นร. 
ที่เข้ำรับกำรประเมิน 

ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ด ี พอใช้ ปรับปรุง 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ประถมศึกษำปีท่ี 6          

มัธยมศึกษำปีท่ี 3          

มัธยมศึกษำปีท่ี 6          

หมำยเหต ุ กรอบกำรประเมิน ทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ประกอบด้วย  
   1. กำรออกแบบและเทคโนโลยี 
    1.1 ออกแบบและสร้ำงสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีกำร ตำมกระบวนกำรเทคโนโลยีอย่ำงมีควำมคิดสร้ำงสรรค ์
    1.2 เลือกใช้เทคโนโลยีในทำงสร้ำงสรรค์ต่อชีวิต สังคม สิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรเทคโนโลยีท่ียั่งยืน 
   2. เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 
    2.1 ใช้กระบวนกำรเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรสืบค้นข้อมูล 
    2.2 เลือกใช้เทคโนโลยีและข้อมูลอย่ำงเหมำะสมและมีวิจำรณญำณ 
    2.3 น ำเสนอสำรสนเทศโดยเลือกใช้เทคโนโลยีท่ีเหมำะสม 
    2.4 เลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสร้ำงชิ้นงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
   แหล่งที่มำของข้อมูล  สถำนศึกษำเป็นผูด้ ำเนินกำรประเมินทักษะกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนประจ ำป ี ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคมของทุกปี 
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แบบรายงานผลผลิตทางการเกษตร 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ ………………….  

ครั้งท่ี ………….. ระหว่ำงเดือน …………………………… ถึงเดือน ……………………… 
 

ประเภทผลผลิตกำรเกษตร 
ปริมำณ 

เดือน ……. เดือน ……. เดือน ……. เดือน ……. เดือน ……. 

เนื้อสัตว ์      

   สัตว์ปีก (ไก่ เป็ด)    (ก.ก.)      

   ไข่ไก่, ไข่เป็ด     (ฟอง)      

   ปลำ      (ก.ก.)      

   เนื้อวัว เนื้อควำย เนื้อหม ู  (ก.ก.)      

   อื่นๆ      (ก.ก.)      

ถั่วเมล็ดแห้ง     (ก.ก.)      

ผัก       (ก.ก.)      

ผลไม ้      (ก.ก.)      

หมำยเหต ุ ผลผลิตทำงกำรเกษตร  หมำยถึง ผลผลิตท่ีมีกำรผลิตขึ้นในโรงเรียน ภำยใต้กิจกรรมโครงกำรเกษตรเพื่ออำหำรกลำงวัน 
      ของโรงเรียน 

    เห็ด     จัดรวมอยู่ในประเภทผัก 
แหล่งท่ีมำของข้อมูล  สถำนศึกษำเป็นผูด้ ำเนินกำรส ำรวจผลผลิตทำงกำรเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนครั้งที่ 1   ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที ่30 ตุลำคม  รำยงำนครั้งที่ 2   ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที ่15 มีนำคม 
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แบบรายงานคะแนนเฉลี่ยวิชาเกษตร 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ ………………….  

 
นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

จ ำนวน นร. ท้ังหมด 
(คน) 

จ ำนวน นร. 
ที่เข้ำรับกำรประเมิน 

คะแนนเฉลีย่ 
(คะแนนเต็ม  
100 คะแนน) คน ร้อยละ 

    

หมำยเหต ุ  รูปแบบกำรประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น สอบวัดควำมรู้ 40 คะแนน และประเมินทักษะ 60 คะแนน 
     กรอบกำรประเมิน ประกอบด้วย 

 1. กำรเกษตรผสมผสำนเพื่อผลิตอำหำรส ำหรับกำรบริโภค 
  -พืชผัก 
  -ผลไม ้
  -เนื้อสัตว ์
  -ถั่วเมล็ดแห้ง 
 2. กำรจัดกำรน้ ำเพ่ือกำรเกษตร 
 3. กำรจัดกำรกำรผลิตและผลผลิตทำงกำรเกษตรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  -กำรใช้ชีววิธีในกำรท ำกำรเกษตร เช่น ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก น้ ำสกัดชีวภำพ กำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช 
  -กำรผลิตอำหำรสัตว์ จำกวัตถุดิบในท้องถิ่น 
  -กำรจัดท ำบัญชีต้นทุนผลผลิต กำรซ้ือขำย (น ำแนวคิดสหกรณ์มำใช้ในกำรจัดกำรกำรผลิต) 
  -กำรแปรรูป 
  -กำรจัดกำรกองทุน  
 4. กำรเพำะและขยำยพันธุ์ 
  -พืช 
  -สัตว ์ 
 5. ภูมิปัญญำท้องถิ่นในกำรท ำกำรเกษตร  

แหล่งที่มำของข้อมูล  สถำนศึกษำเป็นผูด้ ำเนินกำรประเมินควำมรู้และทักษะวิชำเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนประจ ำป ี ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคมของทุกป ี
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แบบรายงานคะแนนเฉลี่ยวิชาชีพที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ ………………….  

 
นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
จ ำนวน นร. ท้ังหมด 

(คน) 

จ ำนวน นร. 
ที่เข้ำรับกำรประเมิน 

คะแนนเฉลีย่ 
(คะแนนเต็ม  
100 คะแนน) คน ร้อยละ 

1. ................................................     

2. ................................................     

หมำยเหต ุ วิชำชีพท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต หมำยถึง วิชำชีพพื้นฐำนท่ีใช้ประโยชน์ในกำรด ำรงชีวิตประจ ำวันของนักเรียน และเป็นฐำน
ส ำหรับกำรพัฒนำเพื่อเพิ่มพูนทักษะต่อไปในอนำคต เช่น กำรประกอบอำหำร กำรแปรรูปถนอม
อำหำร กำรเพำะขยำยพันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ศิลปหัตถกรรม กำรตัดเย็บเสื้อผ้ำ งำนก่อสร้ำง  
ช่ำงยนต์ ช่ำงไฟฟ้ำ งำนซ่อมแซมเครื่องใช้อุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในครัวเรือน โดยสถำนศึกษำต้อง
พัฒนำหลักสูตรเนื้อหำ ด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และวัดประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
นักเรียน 

กำรด ำเนินงำน    โรงเรียนสำมำรถด ำเนินกำรได้มำกกว่ำ 1 วิชำ แต่ขอให้ระบุวิชำท่ีนักเรียนมีควำมถนัด มำกที่สุด
         และครอบคลุมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแก่นักเรียนประถมศึกษำปีท่ี 6 จ ำนวน 1 หรือ 2 วิชำ 

รูปแบบกำรประเมิน  คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น กำรสอบวัดควำมรู้ 40 คะแนน และประเมินทักษะ 60 
คะแนน 

กรอบกำรประเมิน    ประกอบด้วย 
  1. ควำมรู้และทักษะพื้นฐำนท่ีจ ำเป็นต่อกำรประกอบอำชีพ 
   -แนวทำงในกำรประกอบอำชีพ 
  2. เจตคติท่ีดีต่อกำรประกอบอำชีพ 
  3. กำรใช้เทคโนโลยีอย่ำงเหมำะสมในกำรประกอบอำชีพ  
  4. กำรน ำหลักกำรสหกรณ์มำใช้ในกำรประกอบอำชีพ 
   -ทักษะในกำรท ำงำนร่วมกัน 
   -กำรท ำงำนร่วมกัน 
   -กำรแก้ปัญหำ 
   -กำรคิดสร้ำงสรรค์ 

แหล่งที่มำของข้อมูล   สถำนศึกษำเป็นผูด้ ำเนินกำรประเมินควำมรู้และทักษะวิชำชีพท่ีจ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิต 
 

 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนประจ ำป ี ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคมของทุกปี 
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แบบรายงานคะแนนเฉลี่ยวิชาสหกรณ์ 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ ………………….  

 
นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

จ ำนวน นร. ท้ังหมด 
(คน) 

จ ำนวน นร. 
ที่เข้ำรับกำรประเมิน 

คะแนนเฉลีย่ 
(คะแนนเต็ม  
100 คะแนน) คน ร้อยละ 

    

หมำยเหต ุ รูปแบบกำรประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น สอบวัดควำมรู้ 40 คะแนน และประเมินทักษะและพฤติกรรมท่ี
    สอดคล้องกับอุดมกำรณ์สหกรณ์ 60 คะแนน 
    กรอบกำรประเมิน ประกอบด้วย 
    1. อุดมกำรณ์สหกรณ์ 

2. วิธีกำรสหกรณ์ 
3. ระบบประชำธิปไตย 
4. กำรท ำธุรกิจสหกรณ์ เช่น ร้ำนค้ำ ออมทรัพย์ 
5. ระบบบัญชี 
6. กำรประชุม 
7. กำรบันทึกกำรประชุม 
8. กำรวำงแผนธุรกิจเบื้องต้น 
9. กำรท ำบัญชีรับจ่ำย 
แหล่งที่มำของข้อมูล สถำนศึกษำเป็นผูด้ ำเนินกำรประเมินควำมรู้และทักษะวิชำสหกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนประจ ำป ี ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคมของทุกปี 
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แบบรายงานคะแนนเฉลี่ยวิชาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ ………………….  

 
นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

จ ำนวน นร. ท้ังหมด 
(คน) 

จ ำนวน นร. 
ที่เข้ำรับกำรประเมิน 

คะแนนเฉลีย่ 
(คะแนนเต็ม  
100 คะแนน) คน ร้อยละ 

    

 
กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่โรงเรียนด าเนินการในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
1.  
2.  
3.  

หมำยเหต ุ      รูปแบบกำรประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น สอบวัดควำมรู้ 40 คะแนน และประเมินพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ
กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 60 คะแนน 

    กรอบกำรประเมิน  ประกอบด้วย 
    1. ควำมรู้พื้นฐำนเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
     -ควำมหมำยเกี่ยวกับระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
     -ควำมส ำคัญและคุณค่ำของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
     -ควำมหลำกหลำยและควำมสัมพันธ์ของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม 
     -ส ำรวจและจ ำแนกสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศของท้องถิ่น 
     -กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  

2. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงพฤติกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
 -ควำมเกี่ยวข้องระหว่ำงพฤติกรรม/กิจกรรมของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
3. ปัญหำและผลกระทบจำกควำมเสื่อมโทรมของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
 -กำรเปลี่ยนแปลงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
4. แนวทำงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 -แผนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน/ชุมชน 
 -จัดกิจกรรมกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน/ชุมชน 
 -พลังงำนทดแทน 
แหล่งที่มำของข้อมูล สถำนศึกษำเป็นผู้ ด ำ เ นินกำรประเมินควำมรู้ และพฤติกรรมท่ีสอดคล้องกับ กำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

รำยงำนประจ ำป ี ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคมของทุกปี 



 
601 

 
 

แบบรายงานคะแนนเฉลี่ยวิชาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ตามพระราชด าริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
 

โรงเรียน …………………………………… ต ำบล ……………….. อ ำเภอ ……………………. จังหวัด …………………….. 
สังกัด ……………………………………. ปีกำรศึกษำ ………………….  

 
นักเรียนระดับชั นประถมศึกษาปีที่ 6 

 

กิจกรรมทีด่ ำเนินกำร 
จ ำนวน นร. ท้ังหมด 

(คน) 

จ ำนวน นร. 
ที่เข้ำรับกำรประเมิน 

คะแนนเฉลีย่ 
(คะแนนเต็ม  
100 คะแนน) คน ร้อยละ 

1. ................................................     

2. ................................................     

หมำยเหต ุ  รูปแบบกำรประเมิน คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็น สอบวัดควำมรู้ 40 คะแนน และประเมินทักษะ 60 คะแนน 
    กรอบกำรประเมิน ประกอบด้วย 

     1. ประวัติควำมเป็นมำของวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ  
      -นิยำมวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 
      -ประเภทวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 

 2. ควำมรู้ควำมเข้ำใจในวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 
  -กรอบแนวคิด 
  -ควำมเชื่อ 
 3. กำรเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 
  -ปัจจัยพื้นฐำนและผลกระทบจำกภำยนอกท่ีมีอิทธิพล 
  -กำรเปลี่ยนแปลงระดับประเทศ 
  -กำรเปลี่ยนแปลงระดับท้องถิ่น      
 4. กำรน ำวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นไปประยุกต์ใช้ 
 5. กำรอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

แหล่งที่มำของข้อมูล สถำนศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรประเมินควำมรู้และทักษะวิชำวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รำยงำนประจ ำป ี ส่งถึงส ำนักงำนโครงกำรฯ ภำยในวันที่ 15 มีนำคมของทุกปี 

 


