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>> ค�าน�า
 การติดตามและการประเมินผลเป็นกลไกส�าคญัในการบรหิารจดัการให้การด�าเนนิ
งานพฒันาเดก็และเยาวชน ตามแผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร ตามพระราชด�าริ 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ฉบบัที ่๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙ นี ้เป็นไปอย่างมปีระสิทธภิาพ คณะท�างานจงึร่วมกนัพัฒนา
เครือ่งช้ีวดัขึน้มา เพือ่ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการด�าเนนิงาน วเิคราะห์ปัญหา 
อปุสรรค ผลกระทบ และความส�าเร็จในการด�าเนินงาน

 โครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีหวงัเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสารฉบบันี ้จะเป็นประโยชน์ต่อสถานศกึษาและ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีร่่วมกนัปฏบิติังาน ใช้เป็นแนวทางในการพฒันางานต่อไป เพือ่บรรลุ
พระราชประสงค์สูงสดุ คอืเดก็และเยาวชน รวมท้ังประชาชนในถิน่ทรุกนัดารมศีกัยภาพใน
การพฒันาอย่างเท่าเทยีมกนัทกุคน น�าไปสู่คณุภาพชีวติทีด่ย่ิีงขึน้

โครงการส่วนพระองค์
สมเดจ็พระกนษิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี





>> สารบัญ
เครือ่งชีว้ดั ๑
-----------------------------------------------------------------------------------

เป้าหมายหลกัท่ี ๑ ๓ 
-----------------------------------------------------------------------------------
  เสรมิสร้างสขุภาพของเดก็ตัง้แต่ในครรภ์มารดา

เป้าหมายหลกัท่ี ๒ ๒๑
-----------------------------------------------------------------------------------
  เพิม่โอกาสทางการศกึษา

เป้าหมายหลกัท่ี ๓ ๒๗
-----------------------------------------------------------------------------------
  เสรมิสร้างศกัยภาพของเดก็และเยาวชนในการเรยีนรูท้างวชิาการ
  และทางจรยิธรรม  

เป้าหมายหลกัท่ี ๔ ๓๑
-----------------------------------------------------------------------------------
  เสรมิสร้างศกัยภาพของเดก็และเยาวชนทางการงานอาชพี

เป้าหมายหลกัท่ี ๕ ๔๑
-----------------------------------------------------------------------------------
  ปลูกฝังจติสานกึและพฒันาศกัยภาพของเดก็และเยาวชน
  ในการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม



เป้าหมายหลกัท่ี ๖ ๔๕
-----------------------------------------------------------------------------------
  เสรมิสร้างศกัยภาพของเดก็และเยาวชนในการอนรุกัษ์และสบืทอด
  วฒันธรรมและภมูปัิญญาของท้องถิน่และของชาตไิทย

เป้าหมายหลกัท่ี ๗ ๔๙
-----------------------------------------------------------------------------------
  ขยายการพฒันาจากโรงเรยีนสู่ชมุชน

เป้าหมายหลกัท่ี ๘ ๕๑
-----------------------------------------------------------------------------------
  พัฒนาสถานศึกษาเป็นศนูย์บรกิารความรู้



๑เครื่องชี้วัด

 แผนพฒันาเดก็และเยาวชนในถ่ินทรุกนัดาร ตามพระราชด�าร ิสมเดจ็พระกนษิฐา-   
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีฉบับที ่๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๙ ก�าหนดวตัถุประสงค์ของการพฒันาในช่วง ๑๐ ปีไว้ดงันี้

 ๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง
สมดุลในด้านพุทธศิกึษา จรยิศกึษา หตัถศึกษา และพลศกึษา ด้วยกระบวนการเรยีนรู้จาก
การปฏบิติั มคีวามรกัและหวงแหนทรพัยากรธรรมชาต ิ ภาคภมูใิจในความเป็นไทย และ
มส่ีวนร่วมในการพัฒนาชมุชนและประเทศชาตไิด้

 ๒. เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ท�าให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
พึง่ตนเองได้ ครอบครวัและชมุชนเกดิการพฒันา ช่วยเหลอืสนบัสนนุการพฒันาเดก็และ
เยาวชนและโรงเรียนไปพร้อม ๆ กนั

 ๓. เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยกีารพัฒนาให้กบัผู้ปกครอง ชมุชน และสถานศึกษาหรอืองค์กรอืน่ ๆ 
ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อน�าไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละที ่สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างประเทศ

 เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์ข้างต้น การพัฒนาตามแผนฯ ฉบบัที ่ ๕ จงึได้ก�าหนด
เป้าหมายของการพัฒนาไว้ ๘ เป้าหมายหลกัดงัน้ี

เครื่องชี้วัด



เครื่องชี้วัด๒

เป้าหมายหลกัที ่๑ เสรมิสร้างสขุภาพของเด็กตัง้แต่ในครรภ์มารดา
เป้าหมายหลกัที ่๒ เพิม่โอกาสทางการศึกษา
เป้าหมายหลักที ่๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและ

ทางจรยิธรรม
เป้าหมายหลกัที ่๔ เสรมิสร้างศกัยภาพของเดก็และเยาวชนทางการงานอาชพี
เป้าหมายหลักที ่๕  ปลูกฝังจิตส�านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน

การอนุรักษ์ทรพัยากร ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
เป้าหมายหลักท่ี ๖  เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และ

สบืทอดวัฒนธรรมและภมูปัิญญาของท้องถิน่และของชาตไิทย
เป้าหมายหลกัที ่๗ ขยายการพฒันาจากโรงเรยีนสูชุ่มชน
เป้าหมายหลกัที ่๘ พฒันาสถานศกึษาเป็นศนูย์บริการความรู้

 ในการตดิตามความก้าวหน้าและประเมนิผลความส�าเรจ็ของการพัฒนาตามเป้าหมาย
หลกัท้ัง ๘ จงึได้พฒันาตวัช้ีวดัทัง้หมด ๓๔ ตัวชีว้ดั ดังนี้

เป้าหมายหลกัที ่๑ ตวัชีว้ดัที ่๑ ถึง ตวัชีว้ดัที ่๑๕
เป้าหมายหลกัที ่๒ ตวัชีว้ดัที ่๑๖ ถงึ ตวัช้ีวดัที ่๒๐
เป้าหมายหลกัที ่๓ ตวัชีว้ดัที ่๒๑ ถงึ ตวัช้ีวดัที ่๒๖
เป้าหมายหลกัที ่๔ ตวัชีว้ดัที ่๒๗ ถงึ ตวัช้ีวดัที ่๓๐
เป้าหมายหลกัที ่๕ ตวัชีว้ดัที ่๓๑
เป้าหมายหลกัที ่๖ ตวัชีว้ดัที ่๓๒
เป้าหมายหลกัที ่๗ ตวัชีว้ดัที ่๓๓
เป้าหมายหลกัที ่๘ ตวัชีว้ดัที ่๓๔

 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้



๓เป้าหมายหลักที่ ๑

เป้าหมายหลักที่ ๑
เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา

ตวัชีว้ดั ๑  อตัราตายของทารกแรกเกดิ

ตวัชีว้ดั ๒  ร้อยละของทารกแรกเกดิมนี�า้หนกัน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม

ตวัชีว้ดั ๓  ร้อยละของเดก็แรกเกดิ–๓ ปี มนี�า้หนกัน้อยกว่าเกณฑ์

ตวัชีว้ดั ๔  ร้อยละของเดก็แรกเกดิ–๓ ปี มภีาวะเตีย้

ตวัชีว้ดั ๕  ร้อยละของเดก็แรกเกดิ–๓ ปี มพีฒันาการสมวยั

ตวัชีว้ดั ๖  ร้อยละของเดก็ปฐมวยัมภีาวะน�า้หนกัน้อยกว่าเกณฑ์

ตวัชีว้ดั ๗  ร้อยละของนกัเรียนมภีาวะเต้ีย

ตวัชีว้ดั ๘  ร้อยละของนกัเรียนมภีาวะผอม

ตวัชีว้ดั ๙  ร้อยละของนกัเรียนมภีาวะเร่ิมอ้วนและอ้วน

ตวัชีว้ดั ๑๐  ร้อยละของนกัเรียนมสีมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

ตวัชีว้ดั ๑๑  ร้อยละของนกัเรียนประถมศึกษาเป็นโรคคอพอก

ตวัชีว้ดั ๑๒  อตัราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรยีต่อ ๑,๐๐๐ ประชากรนกัเรยีน

ตวัชีว้ดั ๑๓  อตัราความชกุของโรคหนอนพยาธใินนกัเรยีน

ตวัชีว้ดั ๑๔  ร้อยละของนกัเรียนทีบ่รโิภคอาหารได้ถกูต้อง

ตวัชีว้ดั ๑๕  ร้อยละของนกัเรียนทีม่สุีขนสิยัทีพ่งึประสงค์



เป้าหมายหลักที่ ๑๔

ตวัช้ีวดั ๑ อตัราตายของทารกแรกเกดิ

ความหมาย จ�านวนทารกแรกเกิดมีชพีตายก่อนอายุครบ ๒๘ ปี ต่อการเกดิมีชีพ
ท้ังหมด ๑,๐๐๐ คน
หมายเหต ุการเกิดมชีพี หมายถงึ ทารกทีค่ลอดออกมาโดยทีท่ารกนัน้จะ
ต้องมีการหายใจหรือ แสดงอาการทีบ่่งว่ามีชีวติ เช่น การเต้นของหวัใจ 
การเต้นของเส้นโลหิต การเต้นของ สายสะดอื หรอืมีการเคล่ือนไหวของ
ร่างกาย

การค�านวณ จ�านวนทารกมีชพีท่ีตายก่อนอายคุรบ ๒๘ วัน ในช่วงเวลาทีก่�าหนด X ๑,๐๐๐
จ�านวนทารกเกดิมีชีพในช่วงเวลาเดยีวกนั

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบรวบรวมข้อมูล (๑) จ�านวนทารกเกดิมีชีพทีต่ายก่อน
อายคุรบ ๒๘ วนั (๒) จ�านวนทารกเกดิมีชีพ (๓) จ�านวนหญงิ
ต้ังครรภ์ท้ังหมด และ (๔) จ�านวนการคลอดท้ังหมดของแต่ละ
หมูบ้่านท่ีอยูใ่นเขตบรกิารการศกึษาของโรงเรยีน ในช่วงต้ังแต่ ๑ 
ตุลาคมของปีท่ีผ่านมาจนถงึ ๓๐ กนัยายนของปีปัจจุบัน (ข้อมูลตาม
ปีงบประมาณ) 

๒. น�าข้อมลูทีร่วบรวมได้มาบันทกึลงในแบบรายงานการส่งเสรมิ
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (๑๐๑) โดยจ�าแนกเป็นราย
หมูบ้่านท่ีอยูใ่นเขตบรกิารการศกึษาของโรงเรยีน

แหล่งท่ีมาของข้อมลู
สถานศึกษา อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) และ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ โดยการจัดเกบ็ในรอบปีงบประมาณ

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๑ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๓๐ ตุลาคม ของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ใช้วดัสถานะสุขภาพของเด็ก และวดัสภาพความเป็นอยู่ของสงัคมท้ังใน
ครวัเรอืนและชุมชน ท้ังนีเ้พราะการตายในวยัทารกนัน้ ข้ึนอยู่กบัสภาพ
สุขาภิบาล ส่ิงแวดล้อม และโภชนาการของมารดาและทารก และเป็น
ตวัชีว้ดัท่ีสะท้อนถึงคณุภาพของบรกิารอนามัยแม่และเดก็



๕เป้าหมายหลักที่ ๑

ตวัช้ีวดั ๒ ร้อยละของทารกแรกเกดิมนี�า้หนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรมั

ความหมาย จ�านวนทารกเกิดมีชพีท่ีมนี�า้หนกัแรกเกิดน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรมั ต่อจ�านวนทารกแรกเกดิ
มชีพีท่ีได้รบัการชัง่น�า้หนักท้ังหมด ๑๐๐ คน

การค�านวณ จ�านวนทารกเกดิมชีพีท่ีมนี�า้หนักแรกเกดิน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรมั ในช่วงเวลาทีก่�าหนด X ๑๐๐      
จ�านวนทารกแรกเกิดมีชีพทีไ่ด้รบัการช่ังน�า้หนกัทัง้หมดในช่วงเวลาเดียวกนั

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบรวบรวมข้อมลู (๑) จ�านวนทารกแรกเกดิมีชีพทีไ่ด้รบัการช่ังน�า้หนัก
ท้ังหมด และ (๒) จ�านวนทารกเกดิมีชีพทีมี่น�า้หนกัแรกเกดิน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม 
ของแต่ละหมูบ้่านท่ีอยูใ่นเขตบรกิารการศกึษาของโรงเรยีน ในช่วงต้ังแต่ ๑ ตุลาคม
ของปีท่ีผ่านมาจนถึง ๓๐ กนัยายนของปีปัจจบัุน (ข้อมูลตามปีงบประมาณ)

๒. น�าข้อมลูทีร่วบรวมได้มาบนัทกึลงในแบบรายงานการส่งเสรมิโภชนาการและสขุภาพ
อนามยัแม่และเด็ก (๑๐๑) โดยจ�าแนกเป็นรายหมู่บ้านทีอ่ยู่ในเขตบรกิารการศกึษา
ของโรงเรยีน

แหล่งท่ีมาของข้อมลู
สถานศึกษา อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) และ
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล (รพ.สต.)

ความถ่ีในการเกบ็ ปีละ ๑ ครัง้ โดยการจัดเก็บในรอบปีงบประมาณ

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๑ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีภายในวนัที ่๓๐ ตลุาคม 
ของทุกปี

การใช้ประโยชน์ ใช้วดัสถานะสุขภาพและภาวะโภชนาการของมารดาในระหว่างตัง้ครรภ์



เป้าหมายหลักที่ ๑๖

ตวัช้ีวดั ๓ ร้อยละของเดก็แรกเกิด–๓ ปีมีน�า้หนกัน้อยกว่าเกณฑ์

ความหมาย จ�านวนเดก็แรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ๑๑ เดอืน ๒๙ วนั ทีมี่น�า้หนกัน้อย
กว่าเกณฑ์ เมือ่ใช้น�า้หนักตามเกณฑ์อายุเป็นดัชนบ่ีงช้ีภาวะโภชนาการ 
ต่อจ�านวนเดก็แรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ๑๑ เดอืน ๒๙ วนั ทีไ่ด้รบัการ
ชัง่น�า้หนัก ๑๐๐ คน

การค�านวณ จ�านวนเดก็แรกเกดิ–๓ ปี ทีมี่น�า้หนักน้อยกว่าเกณฑ์ X ๑๐๐
จ�านวนเดก็แรกเกดิ–๓ ปี ทีไ่ด้รบัการช่ังน�า้หนักทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบรวบรวมข้อมูล (๑) จ�านวนเดก็แรกเกดิถงึอายุ ๓ ปี 
ท้ังหมดในแต่ละหมูบ้่านท่ีอยู่ในเขตบรกิารการศกึษาของโรงเรยีน (๒) 
จ�านวนเดก็แรกเกิดถงึอายุ ๓ ปี ทีไ่ด้รบัการช่ังน�า้หนกัทัง้หมดในแต่ละ
หมูบ้่าน และ (๓) น�า้หนกัและอายุของเดก็แรกเกดิถงึ ๓ ปี โดยเป็น
ข้อมูลครัง้ล่าสุดของปีปัจจบัุน

๒. น�าตวัเลขน�า้หนักและอายุของเด็กเป็นรายคนทีไ่ด้มาเทยีบกบัมาตรฐาน
การเจรญิเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ส�าหรบั 
เด็กแรกเกิด–๕ ปี และแปลผลภาวะโภชนาการด้วยดชันนี�า้หนกัตาม
เกณฑ์อาย ุดังน้ี

น้อยกว่าเกณฑ์ ค่อนข้างน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนข้างมาก มากเกนิเกณฑ์
๓. สรุปผลภาวะโภชนาการของเดก็แต่ละหมู่บ้านลงในแบบรายงาน 

การเจรญิเติบโตและพฒันาการของเดก็แรกเกดิถงึ ๓ ปี (๑๐๒)
แหล่งท่ีมาของข้อมลู
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) หรอืโรงพยาบาลทีรั่บผดิชอบ

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ เดอืนตุลาคม

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๒ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๓๐ ตุลาคม ของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. ใช้ระบขุนาดของปัญหาการขาดอาหารแบบเฉียบพลนั ซ่ึงส่งผลต่อ 
น�า้หนกัและส่วนสูงโดยรวมว่ามีมากน้อยเพยีงใด

๒. ใช้สะท้อนผลกระทบโดยรวมของภาวะวกิฤตฉิกุเฉินได้



๗เป้าหมายหลักที่ ๑

ตวัช้ีวดั ๔ ร้อยละของเดก็แรกเกิด–๓ ปีมีภาวะเตีย้

ความหมาย จ�านวนเดก็แรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ๑๑ เดอืน ๒๙ วนั ทีมี่ส่วนสงูต�า่กว่า
เกณฑ์หรอืเตีย้ เมือ่ใช้ส่วนสงูตามเกณฑ์อายุเป็นดชันีบ่งช้ีภาวะโภชนาการ 
ต่อจ�านวนเดก็แรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ๑๑ เดอืน ๒๙ วนั ท่ีได้รบัการวดั
ส่วนสูง ๑๐๐ คน

การค�านวณ จ�านวนเดก็แรกเกิด–๓ ปี ทีมี่ส่วนสูงต�า่กว่าเกณฑ์หรอืเต้ีย X ๑๐๐
จ�านวนเด็กแรกเกดิ–๓ ปี ทีไ่ด้รบัการวัดส่วนสูงทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบรวบรวมข้อมูล (๑) จ�านวนเดก็แรกเกดิถงึอายุ ๓ ปี 
ท้ังหมดในแต่ละหมูบ้่านท่ีอยู่ในเขตบรกิารการศกึษาของโรงเรยีน (๒) 
จ�านวนเดก็แรกเกิดถงึอายุ ๓ ปี ทีไ่ด้รบัการวดัส่วนสงูทัง้หมดในแต่ละ
หมูบ้่าน และ (๓) ส่วนสงูและอายุของเด็กแรกเกดิถงึ ๓ ปี โดยเป็น
ข้อมูลครัง้ล่าสุดของปีปัจจบัุน 

๒. น�าตวัเลขส่วนสูงและอายุของเด็กเป็นรายคนทีไ่ด้มาเทยีบกบัมาตรฐาน
การเจรญิเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ส�าหรบัเด็ก
แรกเกิด–๕ ปี และแปลผลภาวะโภชนาการด้วยดชันส่ีวนสงูตามเกณฑ์
อาย ุดังน้ี

เต้ีย    ค่อนข้างเต้ีย    ตามเกณฑ์   ค่อนข้างสงู    สงู
๓. สรุปผลภาวะโภชนาการของเดก็แต่ละหมู่บ้านลงในแบบรายงานการ

เจรญิเติบโตและพฒันาการของเดก็แรกเกดิถงึ ๓ ปี ๑๐๒
แหล่งท่ีมาของข้อมลู
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) หรอืโรงพยาบาลทีรั่บผดิชอบ

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ เดือนตลุาคม

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๒ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๓๐ ตุลาคมของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีภ้าวะการขาดอาหารแบบเรือ้รงัมาเป็นระยะเวลานาน ท�าให้
มคีวามพร่องของการเจรญิเติบโตด้านโครงสร้างส่วนสงู

๒. บ่งชีถึ้งการพัฒนาการเจรญิเตบิโตของเดก็ในท้องถิน่ว่าดเีพยีงใด 
ใช้สะท้อนระดบัการพฒันาท้องถิน่โดยรวม



เป้าหมายหลักที่ ๑๘

ตวัช้ีวดั ๕ ร้อยละของเดก็แรกเกิด–๓ ปี มพีฒันาการสมวยั

ความหมาย เด็กแรกเกิดถึงอาย ุ๓ ปี ๑๑ เดอืน ๒๙ วนั มีพฒันาการทุกด้านเหมาะ
สมตามวยั ต่อเด็กแรกเกดิถงึอายุ ๓ ปี ๑๑ เดอืน ๒๙ วนั ทีไ่ด้รบัการ
ประเมนิ ๑๐๐ คน

การค�านวณ จ�านวนเดก็แรกเกิด–๓ ปีทีมี่พฒันาการทกุด้านเหมาะสมตามวยั X ๑๐๐
จ�านวนเด็กแรกเกดิ–๓ ปีทีไ่ด้รบัการประเมินทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบรวบรวมข้อมูล (๑) จ�านวนเดก็แรกเกดิถงึอายุ ๓ ปี 
ท้ังหมดในแต่ละหมูบ้่านท่ีอยู่ในเขตบรกิารการศกึษาของโรงเรยีน (๒) 
จ�านวนเดก็แรกเกิดถงึอายุ ๓ ปี ทีไ่ด้รบัการประเมินว่ามีพฒันาการทกุ
ด้านเหมาะสมตามวยัตามเกณฑ์ โดยเป็นข้อมูลครัง้ล่าสุดของปีปัจจบัุน

๒. กรอกข้อมลูของเด็กในแต่ละหมู่บ้านลงในแบบรายงานการเจรญิเติบโต
และพฒันาการของเด็กแรกเกดิถงึ ๓ ปี (๑๐๒)

แหล่งท่ีมาของข้อมลู
โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) หรอืโรงพยาบาลทีรั่บผดิชอบ

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ เดอืนตุลาคม

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๒ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๓๐ ตุลาคม ของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว่้าเดก็ได้รบัการเตรยีมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรยีนมากน้อยเพยีงใด
๒. สะท้อนคุณภาพของการจดักจิกรรมของศนูย์ส่งเสรมิและพัฒนาเดก็วัย

เตาะแตะและชัน้อนุบาล



๙เป้าหมายหลักที่ ๑

ตวัช้ีวดั ๖ ร้อยละของเดก็ปฐมวัยมภีาวะน�า้หนกัน้อยกว่าเกณฑ์

ความหมาย จ�านวนเดก็ปฐมวยัท่ีมนี�า้หนักน้อยกว่าเกณฑ์ เม่ือใช้น�า้หนักตามเกณฑ์อายุ
เป็นดัชนีบ่งช้ีภาวะโภชนาการ ต่อจ�านวนเดก็ปฐมวยัทีไ่ด้รบัการช่ังน�า้หนกั 
๑๐๐ คน

การค�านวณ จ�านวนเดก็ปฐมวยัท่ีมีน�า้หนักน้อยกว่าเกณฑ์ X ๑๐๐
จ�านวนเด็กปฐมวยัทีไ่ด้รบัการช่ังน�า้หนักทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครอูนามยั/ครปูระจ�าช้ันท�าการช่ังน�า้หนกัของเดก็ทกุคน
๒. น�าตัวเลขน�า้หนักและอายุของเด็กเป็นรายคนมาเทยีบกับมาตรฐาน

การเจรญิเตบิโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ส�าหรบัเดก็
แรกเกิด–๕ ปี และแปลผลภาวะโภชนาการด้วยดชันนี�า้หนกัตามเกณฑ์
อาย ุดังน้ี

น้อยกว่าเกณฑ์ ค่อนข้างน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนข้างมาก มากเกนิเกณฑ์
๓. สรปุผลภาวะโภชนาการของเดก็แต่ละช้ันลงในแบบรายงานภาวะ

โภชนาการของเด็กเลก็ (๑๐๓ ด) และแบบรายงานภาวะโภชนาการ
ของนักเรยีนระดับชัน้อนุบาล (๑๐๓ อ)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ท่ี ๑ ด�าเนินการภายในเดอืนพฤษภาคม 
• ครัง้ท่ี ๒ ด�าเนินการภายในเดอืนกมุภาพนัธ์

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๓ ด และ ๑๐๓ อ ถงึโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม-
บรมราชกุมารี

• ครัง้ท่ี ๑ ภายในวนัที ่๑๕ มิถนุายน
• ครัง้ท่ี ๒ ภายในวนัที ่๑๕ มีนาคม

การใช้ประโยชน์ ๑. ใช้ระบขุนาดของปัญหาการขาดอาหารแบบเฉียบพลนั ซ่ึงส่งผลต่อ
น�า้หนักและส่วนสูงโดยรวมว่ามีมากน้อยเพยีงใด

๒. ใช้สะท้อนผลกระทบโดยรวมของภาวะวกิฤตฉิกุเฉินได้



เป้าหมายหลักที่ ๑๑๐

ตวัช้ีวดั ๗ ร้อยละของนกัเรยีนมีภาวะเตีย้

ความหมาย จ�านวนเดก็ทีม่ส่ีวนสงูต�า่กว่าเกณฑ์หรอืเต้ีย เม่ือใช้ส่วนสงูตามเกณฑ์อายุเป็น
ดชันบ่ีงชีภ้าวะโภชนาการ ต่อจ�านวนเด็กท่ีได้รบัการวดัส่วนสูง ๑๐๐ คน

เด็กนักเรยีนในท่ีน้ีแบ่งเป็น ๔ กลุม่เป้าหมาย ตามช่วงอาย ุคอื 
กลุ่มท่ี ๑ เด็กเล็ก กลุ่มที ่๒ นกัเรยีนระดบัช้ันอนบุาล กลุ่มที ่๓ นกัเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศึกษา และกลุม่ที ่๔ นกัเรยีนระดบัช้ันมัธยมศกึษา

การค�านวณ จ�านวนเดก็ทีมี่ส่วนสงูต�า่กว่าเกณฑ์หรอืเตีย้ X ๑๐๐
จ�านวนเดก็ทีไ่ด้รับการวดัส่วนสงูทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ให้ครอูนามยั/ครปูระจ�าช้ันท�าการวัดส่วนสงูของเดก็ทกุคน
๒. น�าตวัเลขส่วนสูงและอายุของเด็กเป็นรายคนทีไ่ด้มาเทยีบกบัมาตรฐาน

การเจริญเตบิโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ส�าหรบั
เดก็แรกเกิด–๕ ปี (ระดบัช้ันเดก็เลก็และอนุบาล) หรอืเกณฑ์อ้างองิ
น�า้หนกั ส่วนสูง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ส�าหรับเดก็อาย ุ๖ ปีข้ึนไป (ระดับช้ันประถมศกึษาและมัธยมศกึษา) 
และแปลผลภาวะโภชนาการด้วยดชันส่ีวนสงูตามเกณฑ์อายุ ดังนี้

เต้ีย    ค่อนข้างเต้ีย    ตามเกณฑ์    ค่อนข้างสงู    สูง
๓. สรุปผลภาวะโภชนาการของเดก็แต่ละช้ันลงในแบบรายงานดงันี้

• ภาวะโภชนาการของเดก็เล็ก (๑๐๓ ด)
• แบบรายงานภาวะโภชนาการของนกัเรยีนระดบัช้ันอนุบาล (๑๐๓ อ)
• แบบรายงานภาวะโภชนาการของนกัเรยีนระดบัช้ันประถมศึกษา (๑๐๓ ป)
• แบบรายงานภาวะโภชนาการของนกัเรยีนระดบัช้ันมัธยมศกึษา (๑๐๓ ม)

ความถีใ่นการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ท่ี ๑ ด�าเนินการภายในเดอืนพฤษภาคม 
• ครัง้ท่ี ๒ ด�าเนินการภายในเดอืนกมุภาพนัธ์

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๓ ด ๑๐๓ อ ๑๐๓ ป และ ๑๐๓ ม ถึงโครงการ
ส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

• ครัง้ท่ี ๑ ภายในวนัที ่๑๕ มิถนุายน
• ครัง้ท่ี ๒ ภายในวนัที ่๑๕ มีนาคม

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีภ้าวะการขาดอาหารแบบเรือ้รงัมาเป็นระยะเวลานาน ท�าให้
มคีวามพร่องของการเจรญิเติบโตด้านโครงสร้างส่วนสงู

๒. บ่งชีถึ้งการพัฒนาการเจรญิเตบิโตของเดก็ในท้องถิน่ว่าดเีพยีงใด 
ใช้สะท้อนระดบัการพฒันาท้องถ่ินโดยรวม



๑๑เป้าหมายหลักที่ ๑

ตวัช้ีวดั ๘ ร้อยละของนกัเรยีนมีภาวะผอม
ตวัช้ีวดั ๙ ร้อยละของนกัเรยีนมีภาวะเริม่อ้วนและอ้วน

ความหมาย • จ�านวนเดก็ผอม เมือ่ใช้น�า้หนกัตามเกณฑ์ส่วนสูงเป็นดชันบ่ีงช้ีภาวะ
โภชนาการ ต่อจ�านวนเดก็ทีไ่ด้รบัการชัง่น�า้หนกัและวดัส่วนสงู ๑๐๐ คน

• จ�านวนเดก็ท่ีเริม่อ้วนและอ้วนรวมกนั เม่ือใช้น�า้หนกัตามเกณฑ์ส่วนสูง
เป็นดัชนีบ่งช้ีภาวะโภชนาการ ต่อจ�านวนเดก็ท่ีได้รบัการช่ังน�า้หนักและ
วดัส่วนสูง ๑๐๐ คน

เด็กนักเรยีนในท่ีน้ีแบ่งเป็น ๔ กลุม่เป้าหมาย ตามช่วงอาย ุคอื 
กลุ่มท่ี ๑ เด็กเล็ก กลุ่มที ่๒ นกัเรยีนระดบัช้ันอนบุาล กลุ่มที ่๓ นกัเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศึกษา และกลุม่ที ่๔ นกัเรยีนระดบัช้ันมัธยมศกึษา

การค�านวณ                    จ�านวนเด็กทีผ่อม X ๑๐๐          
จ�านวนเด็กท่ีได้รับการช่ังน�า้หนกัและวัดส่วนสูงทัง้หมด

           จ�านวนเด็กทีเ่ริม่อ้วนและอ้วนรวมกนั X ๑๐๐    
จ�านวนเด็กท่ีได้รับการช่ังน�า้หนกัและวัดส่วนสูงทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ให้ครอูนามยั/ครปูระจ�าช้ันท�าการช่ังน�า้หนกัและวดัส่วนสงูของ
เด็กทุกคน

๒. น�าตวัเลขส่วนสูงและอายุของเด็กเป็นรายคนทีไ่ด้มาเทยีบกบัมาตรฐาน
การเจรญิเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ส�าหรบั
เดก็แรกเกิด–๕ ปี (ระดบัช้ันเดก็เลก็และอนุบาล) หรอืเกณฑ์อ้างองิ
น�า้หนกั ส่วนสูง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสขุ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
ส�าหรับเดก็อาย ุ๖ ปีข้ึนไป (ระดับช้ันประถมศกึษาและมัธยมศกึษา) 
และแปลผลภาวะโภชนาการด้วยดชันนี�า้หนกัตามเกณฑ์ส่วนสงู ดงันี้

ผอม   ค่อนข้างผอม   สมส่วน   ท้วม   เร่ิมอ้วน   อ้วน
๓. สรุปผลภาวะโภชนาการของเดก็แต่ละช้ันลงในแบบรายงานดงันี้

• ภาวะโภชนาการของเดก็เล็ก (๑๐๓ ด)
• แบบรายงานภาวะโภชนาการของนกัเรยีนระดบัช้ันอนุบาล (๑๐๓ อ)
• แบบรายงานภาวะโภชนาการของนกัเรยีนระดบัช้ันประถมศึกษา (๑๐๓ ป)
• แบบรายงานภาวะโภชนาการของนกัเรยีนระดบัช้ันมัธยมศกึษา (๑๐๓ ม)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ท่ี ๑ ด�าเนินการภายในเดอืนพฤษภาคม 
• ครัง้ท่ี ๒ ด�าเนินการภายในเดอืนกมุภาพนัธ์



เป้าหมายหลักที่ ๑๑๒

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๓ ด ๑๐๓ อ ๑๐๓ ป และ ๑๐๓ ม ถึงโครงการ
ส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี

• ครัง้ท่ี ๑ ภายในวนัที ่๑๕ มิถนุายน
• ครัง้ท่ี ๒ ภายในวนัที ่๑๕ มีนาคม

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีภ้าวะโภชนาการทัง้ด้านขาดและเกนิได้ เม่ือใช้ร่วมกบัดชันส่ีวนสูง
ตามเกณฑ์อายจุะสามารถแยกแยะเดก็ทีมี่รูปร่างสงูใหญ่แต่สมส่วนจาก
เดก็ผอมท่ีมส่ีวนสูงมากและเดก็อ้วนเตีย้

๒. เหมาะส�าหรบัการติดตามประเมินผลโครงการระยะสัน้ เพราะน�า้หนกั
สามารถปรบัขึน้มาสมดลุกบัส่วนสูงในระยะเวลาสัน้ ใช้สะท้อนวกิฤต
ฉุกเฉินได้



๑๓เป้าหมายหลักที่ ๑

ตวัช้ีวดั ๑๐ ร้อยละของนกัเรยีนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์

ความหมาย จ�านวนเดก็ท่ีมค่ีาเฉล่ียของสมรรถภาพทางกายทกุรายการอยู่ในเกณฑ์
ดีขึน้ไป ต่อจ�านวนเด็กท่ีเข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย ๑๐๐ คน

เด็กนักเรยีนในท่ีน้ีแบ่งเป็น ๓ กลุม่เป้าหมาย คอื กลุม่ท่ี ๑ นกัเรยีน
ระดบัชัน้อนุบาล กลุ่มท่ี ๒ นกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษา และกลุม่ที ่๓ 
นักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษา

สมรรถภาพทางกาย หมายถงึ สภาพร่างกายท่ีมีความสมบูรณ์แข็งแรง 
กล้ามเน้ือม ี ความทนทาน มีความคล่องแคล่วว่องไว สามารถปฏิบัตงิาน
ด้วยความกระฉับกระเฉงปราศจากอาการเม่ือยล้าอ่อนเพลยี

การค�านวณ จ�านวนเด็กท่ีมสีมรรถภาพทางกายในเกณฑ์ท่ีดแีละดมีาก X ๑๐๐
จ�านวนเด็กทัง้หมดทีเ่ข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครพูลศึกษา / ครปูระจ�าช้ันท�าการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
เด็ก ด้วยชนิดของการทดสอบทีแ่ตกต่างกนัตามช่วงอายุ ดังนี้
ระดบัอาย ุ๔-๖ ปี ใช้ดัชนใีนการวดั ๗ ตวั ได้แก่

๑) น่ังงอตัวไปข้างหน้า
๒) งอแขนยกน�า้หนกั ๓๐ วนิาที
๓) วิง่เรว็ ๒๐ เมตร
๔) ยนืกระโดดไกล
๕) ลุกน่ัง ๓๐ วนิาที
๖) วิง่เก็บของและวิง่อ้อมหลกั
๗) ดัชนีมวลกาย

น�าค่าท่ีทดสอบได้มาเทยีบกบัเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย 
ส�าหรับเดก็ไทยอาย ุ๔-๖ ปี (กรมพลศกึษา กระทรวงการท่องเทีย่ว
และกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕) และแปลผลตามช่วงอายุเป็น ๕ ระดับคอื ดี
มาก ด ีปานกลาง ต�า่ และต�า่มาก 

ระดับอาย ุ๗-๑๒ ปี และ ระดบัอายุ ๑๓-๑๘ ปี ใช้ดชันใีนการวดั ๗ 
ตวั ได้แก่

๑) ช่ังน�า้หนัก
๒) วัดส่วนสูง
๓) ดัชนีมวลกาย
๔) น่ังงอตวัไปข้างหน้า
๕) ดันพืน้ประยุกต์ ๓๐ วนิาที
๖) ลุกน่ัง ๖๐ วนิาที
๗) ยืนยกเข่าขึน้ลง ๓ นาที



เป้าหมายหลักที่ ๑๑๔

วธิกีารเกบ็ข้อมูล น�าค่าท่ีทดสอบได้มาเทียบกบัเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนระดับประถมศกึษาอายุ ๗-๑๒ ปี (กรมพลศกึษา กระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๒) เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทาง
กายของนักเรยีนระดบัมัธยมศกึษาอายุ ๑๓-๑๘ ปี (กรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา พ.ศ. ๒๕๖๒) และแปลผลตามช่วง
อายเุป็น ๕ ระดับคือ ดีมาก ด ีปานกลาง ต�า่ และต�า่มาก

๒. รวมค่าระดบัสมรรถภาพทางกายทกุรายการ แล้วน�ามาคดิค่าเฉลีย่
สมรรถภาพทางกายของเดก็เป็นรายคน และสรปุผลของเดก็แต่ละช้ัน
ลงในแบบรายงานสมรรถภาพทางกายของนกัเรยีน (๑๐๔)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ท่ี ๑ ด�าเนินการภายในเดอืนพฤษภาคม 
• ครัง้ท่ี ๒ ด�าเนินการภายในเดอืนกมุภาพนัธ์

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๔ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

• ครัง้ท่ี ๑ ภายในวนัที ่๑๕ มิถนุายน
• ครัง้ท่ี ๒ ภายในวนัที ่๑๕ มีนาคม

การใช้ประโยชน์ ใช้ติดตามผลว่า มเีดก็นักเรยีนจ�านวนเท่าไรท่ีมีสมรรถภาพทางกายอยู่ใน
เกณฑ์ด ีและจ�านวนเท่าไรยังต้องเสริมสร้างหรือต้องช่วยเหลอืเป็นพเิศษ 
และจะส่งเสรมิขึน้อีกอย่างไร เช่น ควรเพิม่การออกก�าลังกายหรอืการเล่น
กีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างสม�า่เสมอ ส�าหรบัเดก็นกัเรียนทีมี่สมรรถภาพ
ทางกายอยูใ่นระดบัปานกลาง หรอืปรบัเปลีย่นพฤติกรรม การใช้ชีวติ
ประจ�าวนั และเพ่ิมการออกก�าลงักายอย่างสม�า่เสมอ ส�าหรับเดก็นกัเรยีน
ท่ีมสีมรรถภาพทางกายอยู่ในระดบัต�า่ควรปรบัปรงุ



๑๕เป้าหมายหลักที่ ๑

ตวัช้ีวดั ๑๑ ร้อยละของนกัเรยีนประถมศกึษาเป็นโรคคอพอก

ความหมาย จ�านวนนกัเรยีนประถมศกึษาท่ีตรวจพบคอพอกระดับ ๑ และระดับ ๒ 
รวมกนั ต่อจ�านวนนกัเรยีนประถมศึกษาท่ีได้รบัการตรวจท้ังหมด ๑๐๐ คน

การค�านวณ จ�านวนนักเรยีนทีมี่คอพอกระดับ ๑ และระดบั ๒ X ๑๐๐
จ�านวนนักเรยีนทีต่รวจคอพอกท้ังหมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครอูนามยัท�าการตรวจภาวะคอพอกในนกัเรยีนเฉพาะระดบัประถม
ศึกษา

๒. บนัทึกผลการตรวจนกัเรยีนแต่ละคนตามระดบัทีต่รวจพบ โดยระดบั
คอพอกแบ่งเป็น ๓ ระดบัดงันี้
• ปกต ิหรอื ระดับ ๐ มองไม่เหน็ด้วยตาเปล่า หรอืคล�าไม่พบก้อน
• ระดบั ๑ มองไม่เหน็ต้องคล�าคอจงึพบก้อนเม่ือคออยู่ในสภาพปกติ 
แหงนคอกลืนน�า้ลายจงึมองเหน็ก้อน

• ระดบั ๒ เมือ่คออยูใ่นสภาพปกตกิม็องเหน็ก้อน
๓. ครอูนามยัรวบรวมผลจากทุกระดบัช้ันมาสรปุลงในแบบรายงานภาวะ

คอพอกในนักเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษา (๑๐๕)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ท่ี ๑ ด�าเนินการภายในเดอืนพฤษภาคม 
• ครัง้ท่ี ๒ ด�าเนินการภายในเดอืนกมุภาพนัธ์

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๕ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี

• ครัง้ท่ี ๑ ภายในวนัที ่๑๕ มิถนุายน
• ครัง้ท่ี ๒ ภายในวนัที ่๑๕ มีนาคม

การใช้ประโยชน์ ผลทีไ่ด้สะท้อนถงึความรนุแรงของปัญหาการขาดไอโอดีนในพืน้ท่ีนัน้ ๆ โดย   
   อัตราคอพอกในเด็กนกัเรยีนประถม      ความรุนแรง

น้อยกว่าร้อยละ ๕   ไม่เป็นปัญหาสาธารณสขุ
ระหว่างร้อยละ ๕–๑๙.๙  รนุแรงน้อย
ระหว่างร้อยละ ๒๐–๒๙.๙        รนุแรงปานกลาง
มากกว่าร้อยละ ๓๐         รนุแรงมาก

ถ้าอัตราคอพอกในเดก็นกัเรียนประถมน้อยกว่าร้อยละ ๕ ถอืว่าไม่เป็น
ปัญหาสาธารณสขุ แต่ยงัต้องส่งเสรมิให้มีการบรโิภคเกลอืเสรมิไอโอดีน และ 
ด่ืมน�า้เสรมิไอโอดนี เพือ่ป้องกนัการขาดสารไอโอดนีอย่างต่อเน่ืองต่อไป
หากอัตราคอพอกในเดก็นกัเรียนประถมมากกว่าร้อยละ ๕ จ�าเป็นต้องเร่ง
รณรงค์การใช้เกลือเสรมิไอโอดนีในทกุครวัเรอืนในชุมชนด้วย พร้อมทัง้
รายงานให้เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขทราบด้วย



เป้าหมายหลักที่ ๑๑๖

ตวัช้ีวดั ๑๒ อตัราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียต่อ ๑,๐๐๐ ประชากรนักเรยีน

ความหมาย จ�านวนนักเรยีนท่ีป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรยีรายใหม่ในรอบปีต่อจ�านวน
ประชากรนักเรยีน ๑,๐๐๐ คน
หมายเหต ุ ผู้ป่วยด้วยไข้มาลาเรยี หมายถงึ
๑. นักเรยีนท่ีตรวจเลือดแล้วพบเช้ือ โดยไม่ค�านงึว่าจะเป็นเช้ือชนดิใดและ

พบเช้ือก่ีชนิด
๒. นักเรยีนท่ีตรวจพบเช้ือซ�า้ในช่วงเวลาห่างกนัเกนิ ๓ เดอืน ให้นบัเป็น

ผู้ป่วยรายใหม่

การค�านวณ จ�านวนนักเรยีนทีป่่วยด้วยโรคไข้มาลาเรยีรายใหม่ X ๑,๐๐๐
จ�านวนนักเรยีนทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบรวบรวมข้อมูลการตรวจโลหิตหาเช้ือมาลาเรียของ
นักเรยีนท้ังหมดในโรงเรยีนตัง้แต่เดือนพฤษภาคมจนถงึเดอืน
กุมภาพันธ์ (โดยไม่ต้องค�านงึว่าพบเช้ือมาลาเรยีชนดิใด)

๒. น�าข้อมลูทีไ่ด้กรอกลงในแบบรายงานการป่วยด้วยไข้มาลาเรยีของ
นักเรยีน (๑๐๖) โดยจ�าแนกเป็นรายเดอืน

แหล่งท่ีมาของข้อมลู
สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ส�านักงาน
สาธารณสุขอ�าเภอ (สสอ.) และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลง 
(ศตม.) ในพื้นที่

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๖ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๑๕ มีนาคมของทกุปี

การใช้ประโยชน์ บอกสถานการณ์การเกิดโรคในกลุม่นกัเรียนของรอบปีนัน้ ๆ ว่ามี
อุบติัการณ์ของโรคหรอืจ�านวนนกัเรยีนทีป่่วยรายใหม่เพิม่ข้ึนหรอืลดลง 
โดยเปรยีบเทียบกับปีท่ีผ่านมา ซ่ึงจะสะท้อนถงึประสทิธภิาพของมาตรการ
การควบคมุโรคไข้มาลาเรียได้

หมายเหตุ โรงเรียนท่ีต้องรายงานการตรวจโลหติหาเช้ือมาลาเรยี คอืโรงเรยีนท่ีอยู่
ในเขตพืน้ท่ีท่ีประชากรมคีวามเสีย่งต่อการตดิเช้ือมาลาเรยีใน ๑๔ จงัหวดั 
ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธวิาส สงขลา ชุมพร ประจวบครีขัีนธ์ เพชรบุรี 
ราชบุร ีกาญจนบุร ีตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ตราด และจนัทบุรี



๑๗เป้าหมายหลักที่ ๑

ตวัช้ีวดั ๑๓ อตัราความชกุของโรคหนอนพยาธใินนกัเรียน

ความหมาย จ�านวนนักเรยีนท่ีตรวจพบหนอนพยาธ ิไม่ว่าจะเป็นชนดิใดและพบกีช่นดิ
ก็ตาม ต่อจ�านวนนักเรยีนท่ีตรวจทัง้หมด ๑๐๐ คน

การค�านวณ จ�านวนนักเรยีนทีต่รวจพบหนอนพยาธ ิX ๑๐๐
จ�านวนนักเรยีนทีต่รวจทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครอูนามยัรวบรวมข้อมูลการตรวจหนอนพยาธขิองนกัเรยีนทัง้หมด 
โดยขอผลการตรวจจากเจ้าหน้าทีส่าธารณสุขทีเ่ข้ามาตรวจในรอบปี
การศึกษาน้ัน ๆ

๒. น�าข้อมลูท่ีรวบรวมได้ มากรอกลงในแบบรายงานการตรวจพยาธใิน
นักเรียน (๑๐๗) จ�าแนกตามชนดิของพยาธทิีต่รวจพบ

ความถีใ่นการเก็บ รายงานเฉพาะปีการศึกษา
• ครัง้ท่ี ๑ ปี ๒๕๖๐
• ครัง้ท่ี ๒ ปี ๒๕๖๔
• ครัง้ท่ี ๓ ปี ๒๕๖๙

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๗ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
จ�านวน ๓ ครัง้

• ครัง้ท่ี ๑ ภายในวนัที ่๓๐ ตลุาคมของปี ๒๕๖๐
• ครัง้ท่ี ๒ ภายในวนัที ่๓๐ ตลุาคมของปี ๒๕๖๔
• ครัง้ท่ี ๓ ภายในวนัที ่๓๐ ตลุาคมของปี ๒๕๖๙

การใช้ประโยชน์ ๑. บอกถึงสถานการณ์ของโรคหนอนพยาธิในนกัเรยีน ซ่ึงจะส่งผลต่อ
การเจรญิเตบิโตและการเรยีนรูข้องนักเรยีน 

๒. ช่วยประเมนิการป้องกนัและการควบคุมโรคว่าได้ผลมากน้อยเพยีงใด



เป้าหมายหลักที่ ๑๑๘

ตวัช้ีวดั ๑๔ ร้อยละของนกัเรยีนท่ีบรโิภคอาหารได้ถูกต้อง

ความหมาย จ�านวนนักเรยีนท่ีมีพฤติกรรมในการบรโิภคอาหารทีพึ่งประสงค์ ต่อ
จ�านวนนักเรยีนท่ีเข้ารบัการประเมินทัง้หมด ๑๐๐ คน
หมายเหต ุ พฤตกิรรมในการบรโิภคอาหารทีพ่งึประสงค์ หมายถงึใน
ระหว่าง ๖ เดอืนทีผ่่านมา นักเรยีนมีพฤติกรรมหรือการปฏิบัติตัวดังต่อไปนี้

๑. รบัประทานอาหารทีป่รงุสกุ
๒. รบัประทานผัก
๓. รบัประทานผลไม้
๔. ไม่รบัประทานอาหารรสจัด
๕. ไม่รบัประทานของหมักดอง
๖. ไม่รบัประทานขนมขบเคีย้ว หรือขนมทีมี่สฉีดูฉาด
๗. รบัประทานอาหารหลกัวนัละ ๓ ม้ือ
๘. ด่ืมน�า้สะอาดอย่างน้อยวนัละ ๘ แก้ว

ผ่านการประเมนิทัง้ ๘ ข้อ ถอืว่าเป็นผูท่ี้มีพฤติกรรมในการบรโิภคอาหาร
ทีพ่งึประสงค์

การค�านวณ จ�านวนนักเรยีนท่ีมีพฤตกิรรมในการบรโิภคอาหารทีพึ่งประสงค์ X ๑๐๐
จ�านวนนักเรยีนทีเ่ข้ารบัการประเมินทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบจัดท�าแบบประเมินพฤตกิรรมให้ครอบคลมุทกุหัวข้อ
ข้างต้น และประเมนิโดยท�าการสมัภาษณ์ร่วมกบัสังเกตการปฏบัิตติน
ของนักเรยีนเป็นรายคน และบันทกึผล

๒. สรปุจ�านวนนักเรยีนทีป่ฏิบัตตินผ่านเกณฑ์ครบทัง้ ๘ ข้อ และไม่ผ่าน
เกณฑ์ ลงในแบบรายงานพฤตกิรรมการบริโภคอาหารและสขุนสิยัทีพ่งึ
ประสงค์ของนักเรยีน (๑๐๘)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ภาคปลาย

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๘ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๑๕ มีนาคมของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว่้ามนัีกเรยีนท่ีมีพฤตกิรรมในการบรโิภคอาหารทีพ่งึประสงค์มาก
น้อยเพยีงใด และควรจะต้องปรบัเปล่ียนพฤตกิรรมในการบรโิภค
อาหารในข้อใดให้มคีวามถกูต้องเหมาะสมมากย่ิงข้ึน

๒. ใช้ประเมนิการเปลีย่นแปลงพฤติกรรมในการบรโิภคอาหารเป็นรายบุคคล
๓. สะท้อนถงึคณุภาพของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรยีน และใช้

เปรยีบเทียบความก้าวหน้าของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรยีนใน
ด้านดงักล่าวได้



๑๙เป้าหมายหลักที่ ๑

ตวัช้ีวดั ๑๕ ร้อยละของนกัเรยีนท่ีมสีขุนิสยัทีพ่งึประสงค์

ความหมาย จ�านวนนักเรยีนท่ีมีสุขนิสัยทีพ่งึประสงค์ ต่อจ�านวนนกัเรยีนทีเ่ข้ารบัการ
ประเมินท้ังหมด ๑๐๐ คน 
หมายเหต ุ สุขนิสัยท่ีพงึประสงค์ หมายถงึ ในระหว่าง ๖ เดอืนทีผ่่านมา 
นักเรยีนมกีารปฏิบติัตวัดังต่อไปนี้

๑. อาบน�า้อย่างน้อยวนัละ ๑ ครัง้
๒. สระผมอย่างน้อยสปัดาห์ละ ๒ คร้ัง
๓. แปรงฟันอย่างน้อยวนัละ ๑ ครัง้
๔. ล้างมอืก่อนรบัประทานอาหาร
๕. ล้างมอืหลังขบัถ่าย
๖. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สัน้อยู่เสมอ
๗. สวมรองเท้า
๘. ราดน�า้เมือ่ใช้ส้วม
๙. ใช้ช้อนรบัประทานอาหาร
๑๐. ใช้ช้อนกลางเม่ือรบัประทานอาหารร่วมกบัผูอ่ื้น
๑๑. ใส่เส้ือผ้าสะอาด
๑๒. ใช้แก้วน�า้ตนเองเม่ือดืม่น�า้

ผูท้ีป่ฏบิตัติวัเป็นประจ�าครบท้ัง ๑๒ ข้อ ถอืว่าเป็นผูท่ี้มีสขุนสิยัท่ีพงึประสงค์

การค�านวณ จ�านวนนักเรยีนทีมี่สขุนสัิยทีพ่งึประสงค์ X ๑๐๐
จ�านวนนักเรยีนทีเ่ข้ารบัการประเมินทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบจัดท�าแบบประเมินพฤตกิรรมให้ครอบคลมุทกุหัวข้อ
ข้างต้น และประเมนิโดยท�าการสมัภาษณ์ร่วมกบัสังเกตการปฏบัิตติน
ของนักเรยีนเป็นรายคน และบันทกึผล

๒. สรปุจ�านวนนักเรยีนทีป่ฏิบัตตินผ่านเกณฑ์ครบทัง้ ๑๒ ข้อ และไม่ผ่าน
เกณฑ์ ลงในแบบรายงานพฤตกิรรมการบริโภคอาหารและสขุนสิยัที่
พงึประสงค์ของนักเรยีน (๑๐๘)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ภาคปลาย

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๘ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๑๕ มีนาคมของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว่้ามนัีกเรยีนท่ีมีสขุนสิยัทีพ่งึประสงค์มากน้อยเพยีงใด และควรจะ
ต้องปรบัเปล่ียนในข้อใดให้มีความถูกต้องเหมาะสมมากย่ิงข้ึน

๒. ใช้ประเมนิการเปล่ียนแปลงสขุนิสยัของนกัเรยีนแต่ละคนได้
๓. สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดกจิกรรมการพฒันานกัเรียน และใช้

เปรยีบเทยีบความก้าวหน้าของการจัดกจิกรรมการพฒันานกัเรยีนใน
ด้านดงักล่าวได้





๒๑เป้าหมายหลักที่ ๒

เป้าหมายหลักที่ ๒
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ตวัชีว้ดั ๑๖ ร้อยละของนกัเรียนทีเ่รยีนต่อในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๑

ตวัชีว้ดั ๑๗  ร้อยละของเดก็และเยาวชนพกิารทีไ่ด้รับการศกึษาในรปูแบบทีเ่หมาะสม

ตวัชีวั้ด ๑๘ ร้อยละของนกัเรียนในพระราชานุเคราะห์ทีส่ามารถเรยีนต่อชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่๔ หรอืวชิาชพี

ตวัชีว้ดั ๑๙ ร้อยละของนกัเรียนในพระราชานุเคราะห์ทีส่ามารถเรยีนต่อระดบัอุดมศกึษา
หรอืวิชาชพีชัน้สงู

ตัวชีว้ดั ๒๐ จ�านวนชัว่โมงเฉลีย่ทีน่กัเรยีนในพระราชานเุคราะห์บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ต่อปี



เป้าหมายหลักที่ ๒๒๒

ตวัช้ีวดั ๑๖ ร้อยละของนกัเรยีนท่ีเรยีนต่อในระดบัช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๑

ความหมาย จ�านวนนักเรยีนท่ีจบชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ ได้เข้าเรยีนต่อช้ันมัธยมศกึษา
ปีท่ี ๑ ในปีการศึกษาปัจจบัุน ต่อจ�านวนนกัเรยีนท่ีจบช้ันประถมศกึษาปีที่ 
๖ ในปีการศกึษาท่ีผ่านมา ๑๐๐ คน

การค�านวณ จ�านวนนักเรยีนท่ีจบชัน้ประถม ๖ ได้เข้าเรยีนต่อช้ันมัธยม ๑ X ๑๐๐
จ�านวนนักเรยีนทีจ่บช้ันประถม ๖ ทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบส�ารวจ (๑) จ�านวนนกัเรยีนทีจ่บช้ันประถมศกึษาปีที ่๖ 
ได้เข้าเรยีนต่อชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี ๑ ในปีการศกึษาปัจจบัุน และ (๒) 
จ�านวนนักเรยีนท่ีจบช้ันประถมศกึษาปีที ่๖ ทัง้หมดในปีการศึกษาที่
ผ่านมา

๒. บนัทึกข้อมูลโดยจ�าแนกเป็นชาย หญงิ ลงในแบบบันทึกข้อมูลพืน้ฐาน 
กพด. ๐๐๑ หัวข้อท่ี ๗ การศกึษาต่อของนกัเรยีน ๗.๑ การศึกษาต่อ
ระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๑

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ต้นปีการศึกษา

การรายงานผล จัดส่งแบบบนัทึกข้อมลูพืน้ฐาน กพด. ๐๐๑ ถงึโครงการส่วนพระองค์
สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยาม-
บรมราชกุมาร ีภายในวนัที ่๑๕ มิถนุายนของ ทุกปี

การใช้ประโยชน์ บ่งชีถ้งึโอกาสในการเข้าถงึบรกิารการศกึษาภาคบงัคบั (หลงัจากจบช้ัน
ประถมศกึษาปีที ่๖)



๒๓เป้าหมายหลักที่ ๒

ตวัช้ีวดั ๑๗ ร้อยละของเดก็และเยาวชนพกิารทีไ่ด้รบัการศกึษาในรูปแบบทีเ่หมาะสม

ความหมาย เดก็พกิารท่ีได้รับการศกึษาในรปูแบบทีเ่หมาะสม ต่อจ�านวนเดก็พกิาร
ท้ังหมดในโรงเรียน ๑๐๐ คน
หมายเหตุ
• เดก็พกิาร หมายถึง เดก็ซ่ึงมีข้อจ�ากดัในการปฏบัิตกิิจกรรมในชีวิต

ประจ�าวันหรอืเข้าไปมีส่วนร่วมทางสงัคม เนือ่งจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยิน การเคลือ่นไหว การสือ่สาร จติใจ อารมณ์ 
พฤตกิรรม สตปัิญญา การเรียนรู ้หรือความบกพร่องอืน่ใด ประกอบ
กับมอุีปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจ�าเป็นพเิศษทางการ
ศึกษาท่ีจะต้องได้รับความช่วยเหลอืด้านหนึง่ด้านใด เพ่ือให้สามารถ
ปฏบิตักิิจกรรมในชวีติประจ�าวนัหรอืเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่าง
บคุคลท่ัวไป (ท่ีมา: พ.ร.บ.การจดัการศกึษาส�าหรบัคนพกิาร พ.ศ. ๒๕๕๑)

• การได้รบัการศึกษาในรปูแบบทีเ่หมาะสม หมายถงึ เด็กพกิารได้รับ
การจัดท�าแผนการจัดการศกึษาเฉพาะบุคคล

• ประเภทความพิการ จ�าแนกเป็น
๑. บกพร่องทางการมองเหน็
๒. บกพร่องทางการได้ยิน
๓. บกพร่องทางสติปัญญา
๔. บกพร่องทางร่างกายหรอืสขุภาพ
๕. มปัีญหาทางการเรยีนรู้
๖. บกพร่องทางการพูดและภาษา
๗. มปัีญหาทางพฤติกรรมหรอือารมณ์
๘. ออทิสตกิ     
๙. พกิารซ้อน

การค�านวณ จ�านวนเดก็พกิารได้รบัการศกึษาในรปูแบบทีเ่หมาะสม X ๑๐๐
จ�านวนเดก็พกิารทัง้หมดในโรงเรยีน

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบส�ารวจ (๑) จ�านวนเดก็พกิารทัง้หมดท่ีมีในโรงเรียน (๒) 
จ�านวนเดก็พกิารทีไ่ด้รับการศึกษาในรปูแบบท่ีเหมาะสม จ�าแนกรายช้ัน

๒. น�าข้อมลูทีร่วบรวมได้มากรอกลงในแบบรายงานการพฒันาศักยภาพ
และเตรยีมความพร้อมของเดก็พกิาร (๒๐๑)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ภาคปลาย

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๒๐๑ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๑๕ มีนาคมของทกุปี

การใช้ประโยชน์ บอกถึงสถานการณ์ของเดก็พกิารทีไ่ด้รบับรกิารทางการศกึษาทีเ่หมาะสม



เป้าหมายหลักที่ ๒๒๔

ตวัช้ีวดั ๑๘ ร้อยละของนกัเรยีนในพระราชานเุคราะห์ทีส่ามารถเรยีนต่อชัน้มธัยมศกึษา
ปีที ่๔ หรอืวชิาชพี

ความหมาย จ�านวนนักเรยีนในพระราชานเุคราะห์ทีจ่บช้ันมัธยมศกึษาปีที ่๓ ได้เข้าเรยีนต่อ
ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี ๔ หรอืวชิาชีพในปีการศกึษาปัจจบัุน ต่อจ�านวนนกัเรยีนทีจ่บ
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ ในปีการศกึษาทีผ่่านมา ๑๐๐ คน

การค�านวณ จ�านวนนกัเรยีนทีจ่บชัน้มธัยม ๓ ได้เข้าเรยีนต่อชัน้มัธยม ๔ หรอืวชิาชีพ X ๑๐๐
จ�านวนนักเรยีนทีจ่บช้ันมัธยม ๓ ทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล นักเรยีนในพระราชานุเคราะห์บันทกึข้อมูลลงใน (๑) ใบแจ้งผลจบการศกึษา (๒) 
ระเบียนแสดงผลการเรยีน ปพ. ๑ และ (๓) ใบรบัรองผลการสอบคัดเลอืกเข้า
ศึกษาต่อ

ความถีใ่นการเกบ็ ปีท่ีจบการศึกษา ๑ ครัง้ ภาคปลาย

การรายงานผล จัดส่ง ใบแจ้งผลจบการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรยีน ปพ. ๑ และใบรบัรอง
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม-บรมราชกมุารี ภายในวนัที่ 
๒๐ เมษายนของ ทุกปี

การใช้ประโยชน์ ๑. บอกถึงศกัยภาพของนักเรียนในพระราชานเุคราะห์ 
๒. สะท้อนถึงการออกกลางคนัของนกัเรยีนในพระราชานเุคราะห์
๓. สะท้อนถึงประสิทธภิาพของระบบการดูแลและการให้ค�าปรกึษา



๒๕เป้าหมายหลักที่ ๒

ตวัช้ีวดั ๑๙ ร้อยละของนกัเรยีนในพระราชานุเคราะห์ทีส่ามารถเรยีนต่อระดบัอุดมศกึษา
หรอืวิชาชพีชัน้สงู

ความหมาย จ�านวนนักเรยีนในพระราชานุเคราะห์ทีจ่บช้ันมัธยมศกึษาปีที ่๖ ได้เข้าเรยีนต่อ
ระดบัอุดมศึกษา หรอืวชิาชพีช้ันสูงในปีการศึกษาปัจจบัุน ต่อจ�านวนนกัเรยีนทีจ่บ
ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี ๖ ในปีการศกึษาทีผ่่านมา ๑๐๐ คน

การค�านวณ จ�านวนนกัเรยีนจบชัน้มธัยม ๖ ได้เข้าเรยีนต่อระดับอุดมศึกษาหรอืวชิาชีพช้ันสงู X ๑๐๐
จ�านวนนักเรยีนทีจ่บช้ันมัธยมศกึษาปีที ่๖ ทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล นักเรียนในพระราชานุเคราะห์บนัทกึข้อมูลลงใน (๑) ใบแจ้งผลจบการศกึษา (๒) 
ระเบยีนแสดงผลการเรยีน ปพ. ๑ และ (๓) ใบรบัรองผลการสอบคดัเลอืกเข้าศึกษาต่อ

ความถีใ่นการเกบ็ ปีท่ีจบการศกึษา ๑ ครัง้ ภาคปลาย

การรายงานผล จัดส่ง ใบแจ้งผลจบการศกึษา ระเบียนแสดงผลการเรยีน ปพ. ๑ และใบรบัรองผล
การสอบคดัเลือกเข้าศกึษาต่อ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีภายในวนัท่ี ๒๐ เมษายน
ของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. บอกถึงศักยภาพของนักเรียนในพระราชานเุคราะห์ 
๒. สะท้อนถึงการออกกลางคันของนกัเรียนในพระราชานเุคราะห์
๓. สะท้อนถึงประสิทธภิาพของระบบการดูแลและการให้ค�าปรึกษา



เป้าหมายหลักที่ ๒๒๖

ตวัช้ีวดั ๒๐ จ�านวนชัว่โมงเฉล่ียท่ีนกัเรียนในพระราชานุเคราะห์บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ต่อปี

ความหมาย จ�านวนชัว่โมงเฉลีย่ทีน่กัเรยีนในพระราชานเุคราะห์บ�าเพญ็
สาธารณประโยชน์ต่อปี
หมายเหตุ
• เวลาในการบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ ไม่ต�า่กว่า ๘ ช่ัวโมงต่อ

ภาคเรยีน และไม่ต�า่กว่า ๑๖ ช่ัวโมงต่อปีการศึกษา
• ประเภทของงานบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย 

ด้านสาธารณสขุ ด้านสงัคมและวฒันธรรม ด้านธรุการ และด้านอ่ืน ๆ

การค�านวณ จ�านวนช่ัวโมงท่ีนักเรยีนบ�าเพญ็สาธารณประโยชน์ทัง้หมดในปีการศกึษา
จ�านวนนักเรยีนในพระราชานเุคราะห์ทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล นักเรยีนในพระราชานุเคราะห์บันทกึข้อมูลลงในแบบบันทกึการท�า
กิจกรรมนอกหลักสูตร (จติอาสา)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ท่ี ๑ ด�าเนินการภายในเดอืนพฤศจกิายน 
• ครัง้ท่ี ๒ ด�าเนินการภายในเดอืนเมษายน

การรายงานผล จัดส่งแบบบนัทึกการท�ากจิกรรมนอกหลกัสูตร (จติอาสา) ถึงโครงการ
ส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

• ครัง้ท่ี ๑ ภายในวนัที ่๓๐ พฤศจกิายน
• ครัง้ท่ี ๒ ภายในวนัที ่๓๐ เมษายน

การใช้ประโยชน์ บ่งชีถึ้งโอกาสของนักเรยีนในพระราชานุเคราะห์ในการพฒันาตนเองใน
ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม



๒๗เป้าหมายหลักที่ ๓

เป้าหมายหลักที่ ๓ 
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม

ตวัชีวั้ด ๒๑  คะแนนเฉล่ียร้อยละกลุ่มสาระภาษาไทยของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่ ๖ 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖

ตวัชีวั้ด ๒๒  คะแนนเฉล่ียร้อยละกลุ่มสาระวทิยาศาสตร์ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
๖ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓ และชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๖

ตัวชีว้ดั ๒๓  คะแนนเฉลีย่ร้อยละกลุม่สาระคณติศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖

ตวัชีว้ดั ๒๔ คะแนนเฉลีย่ร้อยละกลุม่สาระภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
๖ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓ และชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๖

ตวัชีว้ดั ๒๕ ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๖ ทีมี่จรยิธรรมต้ังแต่ระดับดขีึน้ไป

ตวัชีว้ดั ๒๖ ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖ ทีม่ทีกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต้ังแต่ระดบัดข้ึีนไป



เป้าหมายหลักที่ ๓๒๘

ตวัช้ีวดั ๒๑ คะแนนเฉล่ียร้อยละกลุ่มสาระภาษาไทยของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๖ 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖

ตวัช้ีวดั ๒๒ คะแนนเฉลีย่ร้อยละกลุม่สาระวทิยาศาสตร์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖

ตวัช้ีวดั ๒๓ คะแนนเฉลีย่ร้อยละกลุม่สาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๖ 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๓ และชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖

ตวัช้ีวดั ๒๔ คะแนนเฉลีย่ร้อยละกลุม่สาระภาษาองักฤษของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
๖ ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่๓ และชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๖

ความหมาย คะแนนเฉล่ียของนักเรยีนในแต่ละกลุ่มสาระ ต่อคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน

การค�านวณ คะแนนเฉล่ียของนกัเรยีนในแต่ละกลุ่มสาระ X ๑๐๐
คะแนนเตม็ของกลุม่สาระนัน้

โดยค�านวณแยกเป็น ๓ กลุม่ ได้แก่
• นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖
• นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๓
• นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่๖

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบเรยีกดรูายงานผลการทดสอบระดบัชาติ
ขัน้พ้ืนฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศกึษาแห่งชาตไิด้ที่ 
https://www.niets.or.th/th/

๒. น�าข้อมลูทีร่วบรวมได้มากรอกลงในแบบรายงานผลสมัฤทธิท์างการ
เรยีนของนักเรยีนด้านวชิาการ (๓๐๑)

ความถีใ่นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ตอนปลายปีการศกึษา

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๓๐๑ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๑๕ มีนาคมของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. ช้ีน�าการพฒันาคณุภาพการศึกษาของสถานศกึษา โดยใช้คะแนนเฉลีย่
ร้อยละของสถานศกึษาเปรยีบเทยีบกบัคะแนนเฉล่ียร้อยละของกลุม่
โรงเรียน หรอืเขตพืน้ทีก่ารศกึษา หรือของประเทศ เพือ่ให้เหน็ภาพว่า
นักเรยีนของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ใด จะต้องปรบัปรุงวชิาใดบ้าง และ
ปรบัปรุงมาตรฐานการเรยีนรูใ้ดบ้าง

๒. เป็นข้อมลูเปรยีบเทียบความก้าวหน้าของการจดัการศกึษาของ
สถานศึกษา



๒๙เป้าหมายหลักที่ ๓

ตวัช้ีวดั ๒๕ ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชัน้มัธยมศกึษาปีที ่๖ ทีมี่จรยิธรรมต้ังแต่ระดับดขีึน้ไป

ความหมาย จ�านวนนักเรยีนท่ีมีพฤติกรรมด้านคณุธรรมและจรยิธรรมตัง้แต่ระดบั
ดขีึน้ไป ต่อจ�านวนนักเรียนทีเ่ข้ารับการประเมินทัง้หมด ๑๐๐ คน
หมายเหต ุพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจรยิธรรมหมายถงึคณุลกัษณะ
อันพงึประสงค์ ๘ ข้อตามหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ดงัต่อไปน้ี

๑. รกัชาต ิศาสน์ กษตัริย์    ๕. อยู่อย่างพอเพยีง
๒. ซ่ือสัตย์สุจรติ            ๖. มุ่งม่ันในการท�างาน
๓. มวีนัิย                  ๗. รกัความเป็นไทย
๔. ใฝ่เรยีนรู ้              ๘. มีจติสาธารณะ

การค�านวณ จ�านวนนักเรยีนท่ีมีพฤตกิรรมด้านคณุธรรมและจรยิธรรมระดบัด ีX ๑๐๐
จ�านวนนักเรยีนทีเ่ข้ารบัการประเมินทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบจัดท�าแบบประเมินพฤตกิรรมให้ครอบคลมุทกุหัวข้อ
ข้างต้น และประเมนิโดยท�าการสมัภาษณ์ร่วมกบัสังเกตการปฏบัิตติน
ของนกัเรยีนเป็นรายคน และบันทกึผล

๒. สรุปจ�านวนนักเรยีนทีป่ฏิบัตตินอยู่ในระดบัดี พอใช้ และปรบัปรงุลงใน
แบบรายงานพฤติกรรมด้านคณุธรรมและจรยิธรรม (๓๐๒)

   โดยมเีกณฑ์การประเมิน ดงันี้
ระดบัด ี   มีช่วงคะแนน ๘๐-๑๐๐ คะแนน
ระดบัพอใช้   มีช่วงคะแนน ๕๐-๗๙ คะแนน
ระดบัปรบัปรงุ   มีช่วงคะแนน ๐-๔๙ คะแนน

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ภาคปลาย

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๓๐๒ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๑๕ มีนาคมของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว่้ามนัีกเรยีนท่ีมพีฤตกิรรมด้านคณุธรรมและจรยิธรรมอยู่ในระดบั
ดีมากน้อยเพยีงใด และควรจะต้องปรบัเปลีย่นพฤติกรรมด้านคณุธรรม
และจรยิธรรมให้เป็นไปตามกรอบคณุลักษณะอนัพึงประสงค์มากย่ิงข้ึน

๒. ใช้ประเมนิการเปล่ียนแปลงพฤตกิรรมด้านคณุธรรมและจริยธรรมเป็น
รายบุคคล

๓. สะท้อนถงึคณุภาพของการจดักจิกรรมการพฒันานักเรยีน และใช้
เปรยีบเทียบความก้าวหน้าของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรยีนใน
ด้านดงักล่าวได้



เป้าหมายหลักที่ ๓๓๐

ตวัช้ีวดั ๒๖ ร้อยละของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีที ่ ๖ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ ๓ และช้ัน
มธัยมศกึษาปีที ่๖ ทีม่ทีกัษะการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศต้ังแต่ระดับดขีึน้ไป

ความหมาย จ�านวนนักเรยีนท่ีมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัง้แต่ระดบัดข้ึีนไป 
ต่อจ�านวนนักเรยีนท่ีเข้ารับการประเมินทัง้หมด ๑๐๐ คน 
หมายเหต ุการประเมนิทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี ๔ ข้อตาม
มาตรฐานเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร ตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช ๒๕๕๑ ดงัต่อไปน้ี

๑. ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสบืค้นข้อมูล
๒. เลือกใช้เทคโนโลยีและข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีวจิารณญาณ
๓. น�าเสนอสารสนเทศโดยเลอืกใช้เทคโนโลยีทีเ่หมาะสม
๔. เลือกใช้เทคโนโลยีคอมพวิเตอร์ช่วยสร้างช้ินงานอย่างมี

ประสิทธภิาพและประสทิธผิล

การค�านวณ จ�านวนนักเรยีนท่ีมีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดบัด ีX ๑๐๐
จ�านวนนักเรยีนทีเ่ข้ารบัการประเมินทัง้หมด

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบจัดท�าแบบประเมินทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกหัวข้อข้างต้น และประเมินโดยการทดสอบ 
การสัมภาษณ์ ร่วมกบัสงัเกตการปฏบัิตหิรอืช้ินงานของนกัเรยีนเป็น
รายคน และบนัทึกผล

๒. สรปุจ�านวนนักเรยีนทีป่ฏิบัตตินอยู่ในระดบัดี พอใช้ และปรบัปรงุลงใน
แบบรายงานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (๓๐๓)

   โดยมเีกณฑ์การประเมิน ดงันี้
ระดบัด ี   มีช่วงคะแนน ๘๐-๑๐๐ คะแนน
ระดบัพอใช้   มีช่วงคะแนน ๕๐-๗๙ คะแนน
ระดบัปรบัปรงุ   มีช่วงคะแนน ๐-๔๙ คะแนน

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ภาคปลาย

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๓๐๓ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๑๕ มีนาคมของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว่้ามนัีกเรยีนท่ีมีทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัง้แต่ระดบัดข้ึีน
ไปมากน้อยเพยีงใด และควรจะต้องปรบัเปลีย่นทกัษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศข้อใดให้มีความถกูต้องเหมาะสมมากย่ิงข้ึน

๒. ใช้ประเมนิการพฒันาทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนกัเรยีน
แต่ละคนได้

๓. สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดกจิกรรมการพฒันานกัเรียน และใช้
เปรยีบเทียบความก้าวหน้าของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรยีนใน
ด้านดังกล่าวได้



๓๑เป้าหมายหลักที่ ๔

เป้าหมายหลักที่ ๔
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ

ตวัชีว้ดั ๒๗ ปรมิาณผลผลติทางการเกษตร

ตวัชีว้ดั ๒๘ คะแนนเฉลีย่วชิาเกษตรของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่๖

ตัวชีว้ดั ๒๙ คะแนนเฉลีย่วชิาชีพทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวีติของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  
ปีที ่๖

ตวัชีว้ดั ๓๐ คะแนนเฉลีย่วชิาสหกรณ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที ่๖



เป้าหมายหลักที่ ๔๓๒

ตวัช้ีวดั ๒๗ ปรมิาณผลผลติทางการเกษตร

ความหมาย ปรมิาณผลผลิตทางการเกษตรท่ีผลติได้ ประเภทเนือ้สตัว์ ถัว่เมล็ดแห้ง  
ผัก และ ผลไม้ (หน่วยเป็นกรมัต่อคนต่อม้ือ)
หมายเหตุ
ผลผลติทางการเกษตร หมายถงึ ผลผลติทีมี่การผลติข้ึนในโรงเรยีน 
ภายใต้กิจกรรมโครงการเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัของโรงเรยีน

การค�านวณ ปรมิาณผลผลิตทางการเกษตรแต่ละประเภททีผ่ลติใน ๑ เดอืน (หน่วยเป็นกรมั)
จ�านวนวันเรยีน X จ�านวนนกัเรยีนทัง้หมด

จ�านวนวันเรยีน
พฤษภาคม  จ�านวน ๑๕ วนั
มถุินายน-กันยายน        จ�านวน ๒๐ วัน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ จ�านวน ๒๐ วนั
มนีาคม   จ�านวน ๑๕ วนั

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบบนัทึกปรมิาณผลผลติทางการเกษตรเป็นประจ�าทกุวนั
ท่ีมกีารน�าผลผลิตท่ีผลติข้ึนภายในโรงเรยีนออกมาจากฟาร์ม ภายใน
รอบ ๑ เดอืน โดยจ�าแนกประเภทของผลผลติดังนี้
• ประเภทเน้ือสัตว์ ซึง่ประกอบด้วย สตัว์ปีก (ไก่ เป็ด) ไข่ ปลา เนือ้
ววั เน้ือควาย เน้ือหมู หรอือืน่ ๆ บันทึกน�า้หนกัเป็นกโิลกรมั 
ยกเว้นไข่ ให้ระบุชนดิและบันทกึเป็น ฟอง (ในการน�าข้อมูลไป
วเิคราะห์ ก�าหนดให้ไข่ ๑ ฟอง น�า้หนกั ๕๐ กรมั คดิน�า้หนกัเป็น
กิโลกรมั โดยน�าจ�านวนฟอง X ๐.๐๕)

• ถ่ัวเมล็ดแห้ง บนัทกึน�า้หนกัเป็น กิโลกรมั
• ผัก บันทึกน�า้หนักเป็น กโิลกรมั
• ผลไม้ บนัทึกน�า้หนกัเป็น กโิลกรมั

๒. รวมปรมิาณผลผลิตแต่ละประเภททีน่�าออกมาจากฟาร์มในรอบ ๑ 
เดือน และกรอกลงในแบบรายงานผลผลิตทางการเกษตร (๔๐๑)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ท่ี ๑ ระหว่างเดอืนพฤษภาคม-กันยายน
• ครัง้ท่ี ๒ ระหว่างเดอืนพฤศจกิายน-มีนาคม

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๔๐๑ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี โดย

• ครัง้ท่ี ๑ ภายในวนัที ่๓๐ ตลุาคม
• ครัง้ท่ี ๒ ภายในวนัที ่๑๕ มีนาคม



๓๓เป้าหมายหลักที่ ๔

การใช้ประโยชน์ ๑. สะท้อนถึงความสามารถของนกัเรยีนในการท�าการเกษตรเพือ่บรโิภค
๒. บอกปรมิาณผลผลิตทีผ่ลิตได้เพยีงพอต่อการใช้เป็นวตัถุดบิใน

การประกอบอาหารกลางวนัให้แก่นกัเรยีนหรอืไม่ และจะต้องจดัซ้ือ
เพิม่เติมอีกเท่าไร โดยเปรยีบเทยีบกบัปรมิาณความต้องการอาหารของ
นักเรยีน ๑ คนใน ๑ ม้ือ

• เน้ือสัตว์ ๔๐ กรมั/คน/ม้ือ
ปรมิาณผลผลติทางการเกษตร (เนือ้สัตว์) X ๑๐๐
ความต้องการอาหารของนกัเรยีน ๑ คนใน ๑ ม้ือ 

• ถ่ัวเมล็ดแห้ง ๒๕ กรมั/คน/ม้ือ
ปรมิาณผลผลิตทางการเกษตร (ถัว่เมล็ดแห้ง) X ๑๐๐
ความต้องการอาหารของนกัเรยีน ๑ คนใน ๑ ม้ือ 

• ผัก ๑๐๐ กรมั/คน/ม้ือ
ปรมิาณผลผลติทางการเกษตร (ผกั) X ๑๐๐

ความต้องการอาหารของนกัเรยีน ๑ คนใน ๑ ม้ือ 

• ผลไม้ ๑๐๐ กรมั/คน/ม้ือ
ปรมิาณผลผลติทางการเกษตร (ผลไม้) X ๑๐๐

ความต้องการอาหารของนกัเรยีน ๑ คนใน ๑ ม้ือ 

   โดยมเีกณฑ์การประเมิน ดงันี้
ระดบัด ี ผลติได้เพยีงพอกับความต้องการตัง้แต่ร้อยละ 
            ๘๐ ขึน้ไป
ระดบัพอใช้ ผลติได้เพยีงพอกับความต้องการตัง้แต่ร้อยละ 
            ๕๐-๗๙
ระดบัปรบัปรงุ ผลติได้เพยีงพอกับความต้องการน้อยกว่าร้อยละ 
            ๔๙



เป้าหมายหลักที่ ๔๓๔

ตวัช้ีวดั ๒๘ คะแนนเฉลีย่วชิาเกษตรของนกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่๖

ความหมาย คะแนนเฉล่ียของนักเรยีนในวชิาเกษตรของนกัเรียนช้ันประถมศกึษาปีท่ี ๖ 
ต่อคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน
หมายเหตุ 
> กรอบการประเมิน มดัีงต่อไปนี้

๑. การเกษตรผสมผสานเพือ่ผลติอาหารส�าหรบัการบรโิภค
• พชืผัก
• ผลไม้
• เน้ือสัตว์
• ถ่ัวเมล็ดแห้ง

๒. การจัดการน�า้เพ่ือการเกษตร
๓. การจัดการการผลิตและผลผลติทางการเกษตรอย่างมี

ประสิทธิภาพ
• การใช้ชวีวธิใีนการท�าการเกษตร เช่น ปุย๋หมัก ปุ๋ยคอก 
น�า้สกัดชวีภาพ การป้องกนัก�าจดัศตัรพืูช

• การผลิตอาหารสัตว์ จากวตัถุดบิในท้องถิน่
• การจัดท�าบัญชีต้นทนุผลผลิต การซ้ือขาย (น�าแนวคดิ
สหกรณ์มาใช้ในการจดัการ การผลติ)

• การแปรรปู
• การจัดการกองทนุ

๔. การเพาะและขยายพนัธุ์
• พชื
• สัตว์

๕. ภูมปัิญญาท้องถิน่ในการท�าการเกษตร
> รปูแบบการประเมิน คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น สอบวดั

ความรู้ ๔๐ คะแนน และประเมินทกัษะ ๖๐ คะแนน

การค�านวณ คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนในวชิาเกษตร x ๑๐๐
คะแนนเตม็ของวชิาเกษตร

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครปูระเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนปลายปีการศกึษา ใน
เรือ่งความรูแ้ละทักษะวชิาเกษตร ให้ครอบคลุมทกุหวัข้อข้างต้น

๒. น�าคะแนนของนักเรยีนแต่ละคนมาค�านวณคะแนนเฉลีย่วิชาเกษตรของ
นักเรยีน ต่อคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน และกรอกลงในแบบรายงาน
คะแนนเฉล่ียวชิาเกษตร (๔๐๒)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ภาคปลาย



๓๕เป้าหมายหลักที่ ๔

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๔๐๒ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๑๕ มีนาคมของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว่้ามนัีกเรยีนท่ีมีความรูแ้ละทกัษะวชิาเกษตรมากน้อยเพยีงใด และ
ควรจะต้องพฒันาความรูแ้ละทักษะวชิาเกษตร ข้อใดให้มีความถกูต้อง
เหมาะสมมากยิง่ขึน้

๒. ใช้ประเมนิการพฒันาความรูแ้ละทกัษะวชิาเกษตรของนกัเรียนแต่ละคน
ได้

๓. สะท้อนถึงคณุภาพของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรียน และใช้
เปรยีบเทียบความก้าวหน้าของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรยีนใน
ด้านดังกล่าวได้



เป้าหมายหลักที่ ๔๓๖

ตวัช้ีวดั ๒๙ คะแนนเฉลี่ยวิชาชีพที่จ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา  
ปีที ่๖

ความหมาย คะแนนเฉล่ียของนักเรยีนในวชิาชีพท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของนกัเรยีน
ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี ๖ ต่อคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 
หมายเหตุ 
> กรอบการประเมิน มดัีงต่อไปนี้

๑. ความรูแ้ละทักษะพืน้ฐานทีจ่�าเป็นต่อการประกอบอาชีพ
• แนวทางในการประกอบอาชีพ

๒. เจตคตท่ีิดต่ีอการประกอบอาชีพ
๓. การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพ
๔. การน�าหลักการสหกรณ์มาใช้ในการประกอบอาชีพ

• ทักษะในการท�างานร่วมกนั
• การท�างานร่วมกนั
• การแก้ปัญหา
• การคดิสร้างสรรค์

> วชิาชีพทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวิีต หมายถงึ วชิาชีพพืน้ฐานทีใ่ช้
ประโยชน์ในการด�ารงชีวติประจ�าวนัของนักเรยีน และเป็นฐานส�าหรบั
การพฒันาเพือ่เพิม่พนูทกัษะต่อไปในอนาคต เช่น การประกอบ
อาหาร การแปรรปูถนอมอาหาร การเพาะขยายพนัธุไ์ม้ พนัธุสั์ตว์ 
ศิลปหัตถกรรม การตดัเย็บเสือ้ผ้า งานก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า 
งานซ่อมแซมเครือ่งใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในครวัเรอืน โดยสถาน
ศึกษาต้องพฒันาหลักสตูรเน้ือหา ด�าเนนิการจดัการเรยีนการสอน 
และวดัประเมนิผลการเรยีนรู้ของนกัเรียน

> การด�าเนินงาน โรงเรียนสามารถด�าเนนิการได้มากกว่า ๑ วชิา แต่
ขอให้ระบวุชิาท่ีนักเรียนมีความถนดัมากทีส่ดุ และครอบคลมุการ
จัดการเรยีนการสอนแก่นกัเรียนประถมศึกษาปีที ่๖ จ�านวน ๑ หรอื 
๒ วชิา

> รปูแบบการประเมิน คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็นสอบวดั
ความรู้ ๔๐ คะแนน และประเมินทกัษะ ๖๐ คะแนน

การค�านวณ คะแนนเฉล่ียของนักเรยีนในวชิาชีพท่ีจ�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต X ๑๐๐
คะแนนเตม็ของวชิาชีพทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต



๓๗เป้าหมายหลักที่ ๔

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครปูระเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนปลายปีการศกึษาใน
เรือ่งความรูแ้ละทักษะวชิาชีพทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีวติ ให้ครอบคลุม
ทุกหัวข้อข้างต้น

๒. น�าคะแนนของนักเรยีนแต่ละคนมาค�านวณคะแนนเฉลีย่วิชาชีพทีจ่�าเป็น
ต่อการด�ารงชวีติของนกัเรียน ต่อคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน และ
กรอกลงในแบบรายงานคะแนนเฉลีย่วชิาชีพทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีวติ 
(๔๐๓)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ปลายปีการศึกษา

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๔๐๓ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๑๕ มีนาคมของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว่้ามนัีกเรยีนท่ีมีความรูแ้ละทกัษะวชิาชีพทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีวติ 
มากน้อยเพยีงใด และควรจะต้องพฒันาความรูแ้ละทักษะวชิาชีพที่
จ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ ข้อใดให้มีความถกูต้องเหมาะสมมากย่ิงข้ึน

๒. ใช้ประเมนิการพฒันาความรูแ้ละทกัษะวชิาชีพทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีวิต
ของนกัเรยีนแต่ละคนได้

๓. สะท้อนถึงคณุภาพของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรียน และ
ใช้เปรยีบเทียบความก้าวหน้าของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรยีน
ในด้านดังกล่าวได้



เป้าหมายหลักที่ ๔๓๘

ตวัช้ีวดั ๓๐ คะแนนเฉลีย่วชิาสหกรณ์ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖

ความหมาย คะแนนเฉล่ียของนักเรยีนในวชิาสหกรณ์ของนกัเรยีนช้ันประถมศกึษาปีท่ี 
๖ ต่อคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
หมายเหตุ
> กรอบการประเมิน มดัีงต่อไปนี้

๑. อุดมการณ์สหกรณ์
๒. วธิกีารสหกรณ์
๓. ระบบประชาธิปไตย
๔. การท�าธรุกิจสหกรณ์ เช่น ร้านค้า ออมทรพัย์
๕. ระบบบญัชี
๖. การประชมุ
๗. การบนัทึกการประชุม
๘. การวางแผนธรุกจิเบ้ืองต้น
๙. การท�าบญัชรีบัจ่าย

> รปูแบบการประเมิน คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น สอบวดั
ความรู้ ๔๐ คะแนน ประเมินทกัษะและพฤตกิรรม ๖๐ คะแนน

การค�านวณ คะแนนเฉลีย่ของนกัเรยีนในวชิาสหกรณ์ X ๑๐๐
คะแนนเตม็ของวชิาสหกรณ์

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครปูระเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนปลายปีการศกึษา ใน
เรือ่งความรูแ้ละทักษะวชิาสหกรณ์ ให้ครอบคลุมทกุหวัข้อข้างต้น 
ร่วมกับการประเมินพฤตกิรรมทีส่อดคล้องกบัอดุมการณ์สหกรณ์ของ
นักเรียน โดยมีกรอบการประเมินพฤตกิรรม ดงัน้ี

     ๑) ลักษณะนิสัยของการพึง่ตนเอง
        ๑.๑) ขยัน อดทน มีวนิยั รับผดิชอบ
        ๑.๒) ประหยดั ใช้ทรพัยากรคุม้ค่า
        ๑.๓) พฒันาตน ใฝ่หาความรู้
        ๑.๔) หลีกพ้นอบายมุข ไม่คบคนช่ัว
     ๒) ลักษณะนิสัยของการช่วยเหลอืซ่ึงกนัและกัน
        ๒.๑) ซือ่สัตย์ สุจรติ ตรงเวลา
        ๒.๒) สามัคค ีท�างานร่วมกบัผู้อืน่ได้
        ๒.๓) มเีมตตา เสียสละ
        ๒.๔) มเีหตุผล เคารพกตกิา ยึดหลกัประชาธปิไตย
๒. น�าคะแนนของนักเรยีนแต่ละคนมาค�านวณคะแนนเฉลีย่วิชาสหกรณ์ 

ต่อคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน และกรอกลงในแบบรายงานแบบ
รายงานคะแนนเฉล่ียวชิาสหกรณ์ (๔๐๔)



๓๙เป้าหมายหลักที่ ๔

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ปลายปีการศึกษา

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๔๐๔ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๑๕ มีนาคมของทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว่้ามนัีกเรยีนท่ีมีความรู ้ทักษะ และพฤตกิรรมวชิาสหกรณ์มาก
น้อยเพยีงใด และควรจะต้องพฒันาความรู้และทกัษะวิชาสหกรณ์ 
ข้อใดให้มคีวามถูกต้องเหมาะสมมากย่ิงข้ึน

๒. ใช้ประเมนิการพฒันาความรู ้ทกัษะ และพฤตกิรรมวชิาสหกรณ์ของ
นักเรียนแต่ละคนได้

๓. สะท้อนถึงคณุภาพของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรียน และใช้
เปรยีบเทียบความก้าวหน้าของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรยีนใน
ด้านดังกล่าวได้





๔๑เป้าหมายหลักที่ ๕

เป้าหมายหลักที่ ๕ 
ปลูกฝังจิตส�านึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน

ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตวัชีว้ดั ๓๑ คะแนนเฉลีย่วชิาการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม
 ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖



เป้าหมายหลักที่ ๕๔๒

ตวัช้ีวดั ๓๑ คะแนนเฉลีย่วชิาการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของนักเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี ๖

ความหมาย คะแนนเฉล่ียของนักเรยีนในวชิาการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของนักเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที ่๖ ต่อคะแนนเตม็ ๑๐๐ 
คะแนน
หมายเหตุ 
> กรอบการประเมิน มดัีงต่อไปนี้

๑. ความรูพ้ืน้ฐานเกีย่วกบัระบบนเิวศและสิง่แวดล้อม
• ความหมายเกีย่วกบัระบบนเิวศและส่ิงแวดล้อม
• ความส�าคญัและคุณค่าของทรพัยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม

• ความหลากหลายและความสัมพนัธ์ของระบบนเิวศและ
ส่ิงแวดล้อม

• ส�ารวจและจ�าแนกส่ิงมีชีวติในระบบนเิวศของท้องถิน่
• การอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม

๒. ความสัมพนัธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนษุย์กบัสิง่แวดล้อม
• ความเก่ียวข้องระหว่างพฤตกิรรม/กจิกรรมของมนษุย์กบั
ส่ิงแวดล้อม

๓. ปัญหาและผลกระทบจากความเสือ่มโทรมของทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม ในท้องถ่ิน

• การเปล่ียนแปลงทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม
๔. แนวทางการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม

• แผนการอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมใน
โรงเรียน/ชุมชน

• จัดกิจกรรมการอนรัุกษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในโรงเรยีน/ชุมชน

• พลังงานทดแทน
> รปูแบบการประเมิน คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น สอบวดั

ความรู้ ๔๐ คะแนน และพฤติกรรม ๖๐ คะแนน

การค�านวณ คะแนนเฉล่ียของนักเรยีนในวชิาการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ 
                     สิง่แวดล้อม x ๑๐๐                   

คะแนนเตม็ของวชิาการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม



๔๓เป้าหมายหลักที่ ๕

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครปูระเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรียนปลายปีการศกึษา 
ในเรือ่งความรูแ้ละพฤตกิรรมวชิาการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ให้ครอบคลมุทกุหวัข้อข้างต้น

๒. น�าคะแนนของนักเรยีนแต่ละคนมาค�านวณคะแนนเฉลีย่วิชาการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม ของนกัเรยีน ต่อคะแนน
เตม็ ๑๐๐ คะแนน และกรอกลงในแบบรายงานคะแนนเฉลีย่วิชาการ
อนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม (๕๐๑)

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ปลายปีการศึกษา

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๕๐๑ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนิษฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๑๕ มีนาคมของ ทกุปี

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว่้ามนัีกเรยีนท่ีมีความรู ้และพฤตกิรรมวชิาการอนุรกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมมากน้อยเพียงใด และควรจะต้องพฒันา
ความรูแ้ละพฤตกิรรมวชิาการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่
แวดล้อม ข้อใดให้มคีวามถกูต้องเหมาะสมมากย่ิงข้ึน

๒. ใช้ประเมนิการพฒันาความรู ้และพฤตกิรรมวชิาการอนรุกัษ์ทรพัยากร 
ธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อมของนกัเรียนแต่ละคนได้

๓. สะท้อนถึงคณุภาพของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรียน และใช้
เปรยีบเทียบความก้าวหน้าของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรยีนใน
ด้านดังกล่าวได้





๔๕เป้าหมายหลักที่ ๖

เป้าหมายหลักที่ ๖
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน

ในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ของท้องถิ่นและของชาติไทย

ตวัชีว้ดั ๓๒ คะแนนเฉลีย่วชิาวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่
 ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖



เป้าหมายหลักที่ ๖๔๖

ตวัช้ีวดั ๓๒ คะแนนเฉลีย่วชิาวฒันธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที ่๖

ความหมาย คะแนนเฉล่ียของนักเรยีนในวชิาวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถิน่ของ
นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่๖ ต่อคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 
หมายเหตุ 
> กรอบการประเมิน มดัีงต่อไปนี้

๑. ประวติัความเป็นมาของวัฒนธรรมและภมิูปัญญา
• นิยามวฒันธรรมและภมิูปัญญา
• ประเภทวฒันธรรมและภมิูปัญญา

๒. ความรูค้วามเข้าใจในวฒันธรรมและภูมิปัญญา
• กรอบแนวคดิ
• ความเชือ่

๓. การเปล่ียนแปลงของวฒันธรรมและภูมิปัญญา
• ปัจจัยพ้ืนฐานและผลกระทบจากภายนอกทีมี่อทิธพิล
• การเปล่ียนแปลงระดบัประเทศ
• การเปล่ียนแปลงระดบัท้องถ่ิน

๔. การน�าวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถิน่ไปประยุกต์ใช้
๕. การอนุรกัษ์วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่

> รปูแบบการประเมิน คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น สอบวดั
ความรู้ ๔๐ คะแนน และทกัษะ ๖๐ คะแนน

การค�านวณ คะแนนเฉล่ียของนักเรยีนในวชิาวฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ X ๑๐๐
คะแนนเตม็ของวชิาวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ิน

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครปูระเมนิผลสัมฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนปลายปีการศกึษา 
ในเรือ่งความรูแ้ละทักษะวชิาวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถิน่ให้
ครอบคลุม ทกุหัวข้อข้างต้น

๒. น�าคะแนนของนักเรยีนแต่ละคนมาค�านวณคะแนนเฉลีย่วิชาวฒันธรรม
และภูมปัิญญาท้องถ่ิน ของนกัเรยีน ต่อคะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 
และกรอกลงในแบบรายงานคะแนนเฉลีย่วชิาวฒันธรรมและภมิูปัญญา
ท้องถ่ิน (๖๐๑)

ความถีใ่นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ปลายปีการศึกษา

การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๖๐๑ ถงึโครงการส่วนพระองค์สมเดจ็พระกนษิฐา-
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี 
ภายในวนัท่ี ๑๕ มีนาคมของทกุปี



๔๗เป้าหมายหลักที่ ๖

การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว่้ามนัีกเรยีนท่ีมีความรู ้และทกัษะวชิาวฒันธรรมและภมิูปัญญา
ท้องถ่ินมากน้อยเพยีงใด และควรจะต้องพัฒนาความรู้และทกัษะวิชา
วฒันธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่ ข้อใดให้มีความถกูต้องเหมาะสมมาก
ยิง่ขึน้

๒. ใช้ประเมนิการพฒันาความรู ้และทักษะวชิาวฒันธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินของนักเรียนแต่ละคนได้

๓. สะท้อนถึงคณุภาพของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรียน และใช้
เปรยีบเทียบความก้าวหน้าของการจดักจิกรรมการพฒันานกัเรยีนใน
ด้านดังกล่าวได้





๔๙เป้าหมายหลักที่ ๗

เป้าหมายหลักที่ ๗ 
ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน

ตวัชีว้ดั ๓๓ จ�านวนครวัเรอืนท่ีได้รบัการขยายกจิกรรม



เป้าหมายหลักที่ ๗๕๐

ตวัช้ีวดั ๓๓ จ�านวนครวัเรอืนท่ีได้รบัการขยายกจิกรรม

ความหมาย จ�านวนครวัเรอืนท่ีได้รบัการขยายกจิกรรมการพฒันาจากโรงเรยีนสู่ชุมชน
หมายเหต ุกรอบการประเมิน มีดงัต่อไปนี้

๑. กิจกรรมเกษตร (ปลกูพชืผกั ไม้ผล เลีย้งสัตว์ ประมง)
๒. สุขภาพอนามัยและสขุาภบิาลสิง่แวดล้อม
๓. วชิาชพี บญัชคีรวัเรือน และสหกรณ์
๔. อ่ืน ๆ (ระบดุ้วย)

การขยายการพฒันาจากโรงเรยีนสู่ชุมชน หมายถงึ กิจกรรมทีโ่รงเรยีน
ด�าเนินการจนประสบผลส�าเรจ็ และน�าองค์ความรูท้ีไ่ด้เผยแพร่ไปสูชุ่มชน
ท่ีเป็นเขตบริการของโรงเรยีน โดยโรงเรยีนเป็นผูส้นบัสนนุองค์ความรู้ 
เทคโนโลย ีรวมท้ังทรพัยากรและ ปัจจยัการด�าเนนิงานทีส่ามารถผลติได้
ด้วยตนเองให้แก่ชุมชน

การค�านวณ ผลรวมของจ�านวนครวัเรอืนทีไ่ด้รบัการขยายกจิกรรม

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบส�ารวจจ�านวนครวัเรอืนทีไ่ด้รบัการขยายกจิกรรม
ท้ังหมดในปีการศกึษาทีผ่่านมา

๒. บนัทึกข้อมูลโดยจ�าแนกตามกรอบการประเมิน ลงในแบบบันทกึข้อมูล
พืน้ฐาน กพด. ๐๐๑ หวัข้อท่ี ๘. การขยายการพฒันาจากโรงเรยีนสู่
ชมุชน

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ต้นปีการศกึษา

การรายงานผล จัดส่งแบบบนัทึกข้อมลูพ้ืนฐาน กพด. ๐๐๑ ถงึโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม-
บรมราชกุมาร ีภายในวนัที ่๑๕ มิถนุายนของทกุปี

การใช้ประโยชน์ บ่งช้ีถึงโอกาสในการเข้าถงึการพฒันาของชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและ
พึง่ตนเองได้ ช่วยเหลือสนบัสนุนการพฒันาเด็กและเยาวชนและโรงเรยีน
ไปพร้อม ๆ กัน



๕๑เป้าหมายหลักที่ ๘

เป้าหมายหลักที่ ๘ 
พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้

ตวัชีว้ดั ๓๔ จ�านวนประชาชนทีม่าใช้แหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน



เป้าหมายหลักที่ ๘๕๒

ตวัช้ีวดั ๓๔ จ�านวนประชาชนทีม่าใช้แหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน

ความหมาย จ�านวนประชาชนท่ีมาใช้แหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน โดยกรอบการประเมิน
ประกอบด้วย

๑. กิจกรรมเกษตร (ปลกูพชืผกั ไม้ผล เลีย้งสัตว์ ประมง)
๒. สุขภาพอนามัยและสขุาภบิาลสิง่แวดล้อม
๓. กิจกรรมฝึกอาชีพ กจิกรรมสหกรณ์
๔. อ่ืน ๆ (ระบดุ้วย)

หมายเหต ุ พัฒนาสถานศึกษาเป็นศนูย์บรกิารความรู ้หมายถงึ กจิกรรม
ท่ีโรงเรยีนด�าเนินการจนประสบผลส�าเรจ็ มีการรวบรวมองค์ความรู้ 
พฒันาแหล่งเรยีนรู้ในสถานศึกษา และพัฒนาครแูละนกัเรยีนให้สามารถ
ถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีการพฒันาให้กบัผูป้กครอง ชุมชน และ
สถานศกึษาหรอืองค์กรอ่ืน ๆ ท้ังจากภายในประเทศและจากต่างประเทศได้

การค�านวณ ๑. ผลรวมของจ�านวนครัง้ทีป่ระชาชนมาใช้แหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน
๒. ผลรวมของจ�านวนประชาชนทีม่าใช้แหล่งเรยีนรูข้องโรงเรยีน

วธิกีารเกบ็ข้อมูล ๑. ครผูู้รบัผิดชอบส�ารวจจ�านวนครัง้และจ�านวนประชาชนทีม่าใช้แหล่ง
เรยีนรูข้องโรงเรียน ทัง้หมดในปีการศึกษาทีผ่่านมา

๒. บนัทึกข้อมูลโดยจ�าแนกตามกรอบการประเมิน ลงในแบบบันทกึข้อมูล
พืน้ฐาน กพด. ๐๐๑ หวัข้อท่ี ๙. การพัฒนาสถานศึกษาเป็นศนูย์
บรกิารความรู้

ความถ่ีในการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ต้นปีการศกึษา

การรายงานผล จัดส่งแบบบนัทึกข้อมลูพ้ืนฐาน กพด. ๐๐๑ ถงึโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตันราชสดุา ฯ สยาม-
บรมราชกุมาร ีภายในวนัที ่๑๕ มิถนุายนของทกุปี

การใช้ประโยชน์ บ่งช้ีถึงโอกาสในการพฒันาสถานศกึษาให้มีความเข้มแข็ง เป็นศนูย์บรกิาร
ความรู้ สามารถถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลยีการพฒันาให้แก่ผูท้ีส่นใจ
ต่อไป




