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>> ค�ำน�ำ
การติดตามและการประเมินผลเป็นกลไกส�ำคัญในการบริหารจัดการให้การด�ำเนิน
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ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๙ นี้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะท�ำงานจึงร่วมกันพัฒนา
เครือ่ งชีว้ ดั ขึน้ มา เพือ่ ใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินงาน วิเคราะห์ปญ
ั หา
อุปสรรค ผลกระทบ และความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
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สยามบรมราชกุมารี หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าเอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ตอ่ สถานศึกษาและ
หน่วยงานต่าง ๆ ทีร่ ว่ มกันปฏิบตั งิ าน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานต่อไป เพือ่ บรรลุ
พระราชประสงค์สงู สุด คือเด็กและเยาวชน รวมทัง้ ประชาชนในถิน่ ทุรกันดารมีศกั ยภาพใน
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันทุกคน น�ำไปสูค่ ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ยี งิ่ ขึน้
โครงการส่วนพระองค์
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>> สารบัญ
เครือ่ งชีว้ ดั
----------------------------------------------------------------------------------เป้าหมายหลักที่ ๑
----------------------------------------------------------------------------------เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตัง้ แต่ในครรภ์มารดา
เป้าหมายหลักที่ ๒
----------------------------------------------------------------------------------เพิม่ โอกาสทางการศึกษา
เป้าหมายหลักที่ ๓
----------------------------------------------------------------------------------เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูท้ างวิชาการ
และทางจริยธรรม		
เป้าหมายหลักที่ ๔
----------------------------------------------------------------------------------เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ
เป้าหมายหลักที่ ๕
----------------------------------------------------------------------------------ปลูกฝังจิตสานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ในการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
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เป้าหมายหลักที่ ๖
----------------------------------------------------------------------------------เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรกั ษ์และสืบทอด
วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่ และของชาติไทย
เป้าหมายหลักที่ ๗
----------------------------------------------------------------------------------ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสูช่ มุ ชน
เป้าหมายหลักที่ ๘
----------------------------------------------------------------------------------พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้

๔๕
๔๙
๕๑

เครื่องชี้วัด

1

เครื่องชี้วัด
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร ตามพระราชด�ำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๐–
๒๕๖๙ ก�ำหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาในช่วง ๑๐ ปีไว้ดงั นี้
๑. เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่าง
สมดุลในด้านพุทธิศกึ ษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรูจ้ าก
การปฏิบตั ิ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมใิ จในความเป็นไทย และ
มีสว่ นร่วมในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติได้
๒. เพื่อขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน ท�ำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งและ
พึง่ ตนเองได้ ครอบครัวและชุมชนเกิดการพัฒนา ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนและโรงเรียนไปพร้อม ๆ กัน
๓. เพื่อผลักดันให้สถานศึกษาพัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ สามารถถ่ายทอด
ความรูแ้ ละเทคโนโลยีการพัฒนาให้กบั ผูป้ กครอง ชุมชน และสถานศึกษาหรือองค์กรอืน่ ๆ
ทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ เพื่อน�ำไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละที่ สร้างความร่วมมือและเครือข่ายเชือ่ มโยงระหว่างประเทศ
เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขา้ งต้น การพัฒนาตามแผนฯ ฉบับที่ ๕ จึงได้กำ� หนด
เป้าหมายของการพัฒนาไว้ ๘ เป้าหมายหลักดังนี้

2 เครื่องชี้วัด
เป้าหมายหลักที่ ๑ เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตัง้ แต่ในครรภ์มารดา
เป้าหมายหลักที่ ๒ เพิม่ โอกาสทางการศึกษา
เป้าหมายหลักที่ ๓ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและ
ทางจริยธรรม
เป้าหมายหลักที่ ๔ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ
เป้าหมายหลักที่ ๕ ปลูกฝังจิตส�ำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน
การอนุรกั ษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
เป้าหมายหลักที่ ๖ เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์และ
สืบทอดวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่ และของชาติไทย
เป้าหมายหลักที่ ๗ ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสูช่ มุ ชน
เป้าหมายหลักที่ ๘ พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้
ในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลความส�ำเร็จของการพัฒนาตามเป้าหมาย
หลักทัง้ ๘ จึงได้พฒ
ั นาตัวชีว้ ดั ทัง้ หมด ๓๔ ตัวชีว้ ดั ดังนี้
เป้าหมายหลักที่ ๑ ตัวชีว้ ดั ที่ ๑ ถึง ตัวชีว้ ดั ที่ ๑๕
เป้าหมายหลักที่ ๒ ตัวชีว้ ดั ที่ ๑๖ ถึง ตัวชีว้ ดั ที่ ๒๐
เป้าหมายหลักที่ ๓ ตัวชีว้ ดั ที่ ๒๑ ถึง ตัวชีว้ ดั ที่ ๒๖
เป้าหมายหลักที่ ๔ ตัวชีว้ ดั ที่ ๒๗ ถึง ตัวชีว้ ดั ที่ ๓๐
เป้าหมายหลักที่ ๕ ตัวชีว้ ดั ที่ ๓๑
เป้าหมายหลักที่ ๖ ตัวชีว้ ดั ที่ ๓๒
เป้าหมายหลักที่ ๗ ตัวชีว้ ดั ที่ ๓๓
เป้าหมายหลักที่ ๘ ตัวชีว้ ดั ที่ ๓๔
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เป้าหมายหลักที่ ๑

3

เป้าหมายหลักที่ ๑
เสริมสร้างสุขภาพของเด็กตั้งแต่ในครรภ์มารดา

ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั
ตัวชีว้ ดั

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

อัตราตายของทารกแรกเกิด
ร้อยละของทารกแรกเกิดมีนำ�้ หนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม
ร้อยละของเด็กแรกเกิด–๓ ปี มีนำ�้ หนักน้อยกว่าเกณฑ์
ร้อยละของเด็กแรกเกิด–๓ ปี มีภาวะเตีย้
ร้อยละของเด็กแรกเกิด–๓ ปี มีพฒ
ั นาการสมวัย
ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีภาวะน�ำ้ หนักน้อยกว่าเกณฑ์
ร้อยละของนักเรียนมีภาวะเตีย้
ร้อยละของนักเรียนมีภาวะผอม
ร้อยละของนักเรียนมีภาวะเริม่ อ้วนและอ้วน
ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาเป็นโรคคอพอก
อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียต่อ ๑,๐๐๐ ประชากรนักเรียน
อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียน
ร้อยละของนักเรียนทีบ่ ริโภคอาหารได้ถกู ต้อง
ร้อยละของนักเรียนทีม่ สี ขุ นิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์

4 เป้าหมายหลักที่ ๑
ตัวชีว้ ดั ๑ อัตราตายของทารกแรกเกิด
ความหมาย

การค�ำนวณ

จ�ำนวนทารกแรกเกิดมีชพี ตายก่อนอายุครบ ๒๘ ปี ต่อการเกิดมีชพี
ทัง้ หมด ๑,๐๐๐ คน
หมายเหตุ การเกิดมีชพี หมายถึง ทารกทีค่ ลอดออกมาโดยทีท่ ารกนัน้ จะ
ต้องมีการหายใจหรือ แสดงอาการทีบ่ ง่ ว่ามีชวี ติ เช่น การเต้นของหัวใจ
การเต้นของเส้นโลหิต การเต้นของ สายสะดือ หรือมีการเคลือ่ นไหวของ
ร่างกาย
จ�ำนวนทารกมีชพี ทีต่ ายก่อนอายุครบ ๒๘ วัน ในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด X ๑,๐๐๐
จ�ำนวนทารกเกิดมีชพี ในช่วงเวลาเดียวกัน

วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบรวบรวมข้อมูล (๑) จ�ำนวนทารกเกิดมีชพี ทีต่ ายก่อน
อายุครบ ๒๘ วัน (๒) จ�ำนวนทารกเกิดมีชพี (๓) จ�ำนวนหญิง
ตัง้ ครรภ์ทงั้ หมด และ (๔) จ�ำนวนการคลอดทัง้ หมดของแต่ละ
หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ นเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน ในช่วงตัง้ แต่ ๑
ตุลาคมของปีทผี่ า่ นมาจนถึง ๓๐ กันยายนของปีปจั จุบนั (ข้อมูลตาม
ปีงบประมาณ)
๒. น�ำข้อมูลทีร่ วบรวมได้มาบันทึกลงในแบบรายงานการส่งเสริม
โภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก (๑๐๑) โดยจ�ำแนกเป็นราย
หมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ นเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน
แหล่งทีม่ าของข้อมูล
สถานศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ โดยการจัดเก็บในรอบปีงบประมาณ
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๑ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ใช้วดั สถานะสุขภาพของเด็ก และวัดสภาพความเป็นอยูข่ องสังคมทัง้ ใน
ครัวเรือนและชุมชน ทัง้ นีเ้ พราะการตายในวัยทารกนัน้ ขึน้ อยูก่ บั สภาพ
สุขาภิบาล สิง่ แวดล้อม และโภชนาการของมารดาและทารก และเป็น
ตัวชีว้ ดั ทีส่ ะท้อนถึงคุณภาพของบริการอนามัยแม่และเด็ก

เป้าหมายหลักที่ ๑

5

ตัวชีว้ ดั ๒ ร้อยละของทารกแรกเกิดมีนำ�้ หนักน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม
ความหมาย
การค�ำนวณ

จ�ำนวนทารกเกิดมีชพี ทีม่ นี ำ�้ หนักแรกเกิดน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ต่อจ�ำนวนทารกแรกเกิด
มีชพี ทีไ่ ด้รบั การชัง่ น�ำ้ หนักทัง้ หมด ๑๐๐ คน
จ�ำนวนทารกเกิดมีชพี ทีม่ นี ำ�้ หนักแรกเกิดน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม ในช่วงเวลาทีก่ ำ� หนด X ๑๐๐
จ�ำนวนทารกแรกเกิดมีชพี ทีไ่ ด้รบั การชัง่ น�ำ้ หนักทัง้ หมดในช่วงเวลาเดียวกัน

วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบรวบรวมข้อมูล (๑) จ�ำนวนทารกแรกเกิดมีชพี ทีไ่ ด้รบั การชัง่ น�ำ้ หนัก
ทัง้ หมด และ (๒) จ�ำนวนทารกเกิดมีชพี ทีม่ นี ำ�้ หนักแรกเกิดน้อยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม
ของแต่ละหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ นเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน ในช่วงตัง้ แต่ ๑ ตุลาคม
ของปีทผี่ า่ นมาจนถึง ๓๐ กันยายนของปีปจั จุบนั (ข้อมูลตามปีงบประมาณ)
๒. น�ำข้อมูลทีร่ วบรวมได้มาบันทึกลงในแบบรายงานการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็ก (๑๐๑) โดยจ�ำแนกเป็นรายหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ นเขตบริการการศึกษา
ของโรงเรียน
แหล่งทีม่ าของข้อมูล
สถานศึกษา อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ โดยการจัดเก็บในรอบปีงบประมาณ
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๑ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม
ของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ใช้วดั สถานะสุขภาพและภาวะโภชนาการของมารดาในระหว่างตัง้ ครรภ์

6 เป้าหมายหลักที่ ๑
ตัวชีว้ ดั ๓ ร้อยละของเด็กแรกเกิด–๓ ปีมนี ำ�้ หนักน้อยกว่าเกณฑ์
ความหมาย

จ�ำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ทีม่ นี ำ�้ หนักน้อย
กว่าเกณฑ์ เมือ่ ใช้นำ�้ หนักตามเกณฑ์อายุเป็นดัชนีบง่ ชีภ้ าวะโภชนาการ
ต่อจ�ำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ทีไ่ ด้รบั การ
ชัง่ น�ำ้ หนัก ๑๐๐ คน
จ�ำนวนเด็กแรกเกิด–๓ ปี ทีม่ นี ำ�้ หนักน้อยกว่าเกณฑ์ X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนเด็กแรกเกิด–๓ ปี ทีไ่ ด้รบั การชัง่ น�ำ้ หนักทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบรวบรวมข้อมูล (๑) จ�ำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี
ทัง้ หมดในแต่ละหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ นเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน (๒)
จ�ำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ทีไ่ ด้รบั การชัง่ น�ำ้ หนักทัง้ หมดในแต่ละ
หมูบ่ า้ น และ (๓) น�ำ้ หนักและอายุของเด็กแรกเกิดถึง ๓ ปี โดยเป็น
ข้อมูลครัง้ ล่าสุดของปีปจั จุบนั
๒. น�ำตัวเลขน�ำ้ หนักและอายุของเด็กเป็นรายคนทีไ่ ด้มาเทียบกับมาตรฐาน
การเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ส�ำหรับ
เด็กแรกเกิด–๕ ปี และแปลผลภาวะโภชนาการด้วยดัชนีนำ�้ หนักตาม
เกณฑ์อายุ ดังนี้
น้อยกว่าเกณฑ์ ค่อนข้างน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนข้างมาก มากเกินเกณฑ์
๓. สรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กแต่ละหมูบ่ า้ นลงในแบบรายงาน
การเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง ๓ ปี (๑๐๒)
แหล่งทีม่ าของข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบ
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ เดือนตุลาคม
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๒ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. ใช้ระบุขนาดของปัญหาการขาดอาหารแบบเฉียบพลัน ซึง่ ส่งผลต่อ
น�ำ้ หนักและส่วนสูงโดยรวมว่ามีมากน้อยเพียงใด
๒. ใช้สะท้อนผลกระทบโดยรวมของภาวะวิกฤติฉกุ เฉินได้

เป้าหมายหลักที่ ๑

ตัวชีว้ ดั ๔ ร้อยละของเด็กแรกเกิด–๓ ปีมภี าวะเตีย้
ความหมาย

จ�ำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ทีม่ สี ว่ นสูงต�ำ่ กว่า
เกณฑ์หรือเตีย้ เมือ่ ใช้สว่ นสูงตามเกณฑ์อายุเป็นดัชนีบง่ ชีภ้ าวะโภชนาการ
ต่อจ�ำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ทีไ่ ด้รบั การวัด
ส่วนสูง ๑๐๐ คน
จ�ำนวนเด็กแรกเกิด–๓ ปี ทีม่ สี ว่ นสูงต�ำ่ กว่าเกณฑ์หรือเตีย้ X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนเด็กแรกเกิด–๓ ปี ทีไ่ ด้รบั การวัดส่วนสูงทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบรวบรวมข้อมูล (๑) จ�ำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี
ทัง้ หมดในแต่ละหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ นเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน (๒)
จ�ำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ทีไ่ ด้รบั การวัดส่วนสูงทัง้ หมดในแต่ละ
หมูบ่ า้ น และ (๓) ส่วนสูงและอายุของเด็กแรกเกิดถึง ๓ ปี โดยเป็น
ข้อมูลครัง้ ล่าสุดของปีปจั จุบนั
๒. น�ำตัวเลขส่วนสูงและอายุของเด็กเป็นรายคนทีไ่ ด้มาเทียบกับมาตรฐาน
การเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ส�ำหรับเด็ก
แรกเกิด–๕ ปี และแปลผลภาวะโภชนาการด้วยดัชนีสว่ นสูงตามเกณฑ์
อายุ ดังนี้
เตีย้
ค่อนข้างเตีย้
ตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูง
๓. สรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กแต่ละหมูบ่ า้ นลงในแบบรายงานการ
เจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง ๓ ปี ๑๐๒
แหล่งทีม่ าของข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบ
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ เดือนตุลาคม
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๒ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคมของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีภ้ าวะการขาดอาหารแบบเรือ้ รังมาเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้
มีความพร่องของการเจริญเติบโตด้านโครงสร้างส่วนสูง
๒. บ่งชีถ้ งึ การพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กในท้องถิน่ ว่าดีเพียงใด
ใช้สะท้อนระดับการพัฒนาท้องถิน่ โดยรวม
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8 เป้าหมายหลักที่ ๑
ตัวชีว้ ดั ๕ ร้อยละของเด็กแรกเกิด–๓ ปี มีพฒ
ั นาการสมวัย
ความหมาย

เด็กแรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน มีพฒ
ั นาการทุกด้านเหมาะ
สมตามวัย ต่อเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ๑๑ เดือน ๒๙ วัน ทีไ่ ด้รบั การ
ประเมิน ๑๐๐ คน
จ�ำนวนเด็กแรกเกิด–๓ ปีทมี่ พี ฒ
ั นาการทุกด้านเหมาะสมตามวัย X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนเด็กแรกเกิด–๓ ปีทไี่ ด้รบั การประเมินทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบรวบรวมข้อมูล (๑) จ�ำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี
ทัง้ หมดในแต่ละหมูบ่ า้ นทีอ่ ยูใ่ นเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน (๒)
จ�ำนวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ ๓ ปี ทีไ่ ด้รบั การประเมินว่ามีพฒ
ั นาการทุก
ด้านเหมาะสมตามวัยตามเกณฑ์ โดยเป็นข้อมูลครัง้ ล่าสุดของปีปจั จุบนั
๒. กรอกข้อมูลของเด็กในแต่ละหมูบ่ า้ นลงในแบบรายงานการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง ๓ ปี (๑๐๒)
แหล่งทีม่ าของข้อมูล
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) หรือโรงพยาบาลทีร่ บั ผิดชอบ
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ เดือนตุลาคม
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๒ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว้ า่ เด็กได้รบั การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนมากน้อยเพียงใด
๒. สะท้อนคุณภาพของการจัดกิจกรรมของศูนย์สง่ เสริมและพัฒนาเด็กวัย
เตาะแตะและชัน้ อนุบาล

เป้าหมายหลักที่ ๑

ตัวชีว้ ดั ๖ ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีภาวะน�ำ้ หนักน้อยกว่าเกณฑ์
ความหมาย

จ�ำนวนเด็กปฐมวัยทีม่ นี ำ�้ หนักน้อยกว่าเกณฑ์ เมือ่ ใช้นำ�้ หนักตามเกณฑ์อายุ
เป็นดัชนีบง่ ชีภ้ าวะโภชนาการ ต่อจ�ำนวนเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การชัง่ น�ำ้ หนัก
๑๐๐ คน
จ�ำนวนเด็กปฐมวัยทีม่ นี ำ�้ หนักน้อยกว่าเกณฑ์ X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนเด็กปฐมวัยทีไ่ ด้รบั การชัง่ น�ำ้ หนักทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูอนามัย/ครูประจ�ำชัน้ ท�ำการชัง่ น�ำ้ หนักของเด็กทุกคน
๒. น�ำตัวเลขน�ำ้ หนักและอายุของเด็กเป็นรายคนมาเทียบกับมาตรฐาน
การเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ส�ำหรับเด็ก
แรกเกิด–๕ ปี และแปลผลภาวะโภชนาการด้วยดัชนีนำ�้ หนักตามเกณฑ์
อายุ ดังนี้
น้อยกว่าเกณฑ์ ค่อนข้างน้อย ตามเกณฑ์ ค่อนข้างมาก มากเกินเกณฑ์
๓. สรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กแต่ละชัน้ ลงในแบบรายงานภาวะ
โภชนาการของเด็กเล็ก (๑๐๓ ด) และแบบรายงานภาวะโภชนาการ
ของนักเรียนระดับชัน้ อนุบาล (๑๐๓ อ)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ ที่ ๑ ด�ำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม
• ครัง้ ที่ ๒ ด�ำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๓ ด และ ๑๐๓ อ ถึงโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• ครัง้ ที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน
• ครัง้ ที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม
การใช้ประโยชน์ ๑. ใช้ระบุขนาดของปัญหาการขาดอาหารแบบเฉียบพลัน ซึง่ ส่งผลต่อ
น�ำ้ หนักและส่วนสูงโดยรวมว่ามีมากน้อยเพียงใด
๒. ใช้สะท้อนผลกระทบโดยรวมของภาวะวิกฤติฉกุ เฉินได้

9

10 เป้าหมายหลักที่ ๑
ตัวชีว้ ดั ๗ ร้อยละของนักเรียนมีภาวะเตีย้
ความหมาย

จ�ำนวนเด็กทีม่ สี ว่ นสูงต�ำ่ กว่าเกณฑ์หรือเตีย้ เมือ่ ใช้สว่ นสูงตามเกณฑ์อายุเป็น
ดัชนีบง่ ชีภ้ าวะโภชนาการ ต่อจ�ำนวนเด็กทีไ่ ด้รบั การวัดส่วนสูง ๑๐๐ คน

เด็กนักเรียนในทีน่ แี้ บ่งเป็น ๔ กลุม่ เป้าหมาย ตามช่วงอายุ คือ
กลุม่ ที่ ๑ เด็กเล็ก กลุม่ ที่ ๒ นักเรียนระดับชัน้ อนุบาล กลุม่ ที่ ๓ นักเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษา และกลุม่ ที่ ๔ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
จ�ำนวนเด็กทีม่ สี ว่ นสูงต�ำ่ กว่าเกณฑ์หรือเตีย้ X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนเด็กทีไ่ ด้รบั การวัดส่วนสูงทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ให้ครูอนามัย/ครูประจ�ำชัน้ ท�ำการวัดส่วนสูงของเด็กทุกคน
๒. น�ำตัวเลขส่วนสูงและอายุของเด็กเป็นรายคนทีไ่ ด้มาเทียบกับมาตรฐาน
การเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ส�ำหรับ
เด็กแรกเกิด–๕ ปี (ระดับชัน้ เด็กเล็กและอนุบาล) หรือเกณฑ์อา้ งอิง
น�ำ้ หนัก ส่วนสูง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๘
ส�ำหรับเด็กอายุ ๖ ปีขนึ้ ไป (ระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
และแปลผลภาวะโภชนาการด้วยดัชนีสว่ นสูงตามเกณฑ์อายุ ดังนี้
เตีย้
ค่อนข้างเตีย้
ตามเกณฑ์ ค่อนข้างสูง สูง
๓. สรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กแต่ละชัน้ ลงในแบบรายงานดังนี้
• ภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก (๑๐๓ ด)
• แบบรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชัน้ อนุบาล (๑๐๓ อ)
• แบบรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา (๑๐๓ ป)
• แบบรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา (๑๐๓ ม)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ ที่ ๑ ด�ำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม
• ครัง้ ที่ ๒ ด�ำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๓ ด ๑๐๓ อ ๑๐๓ ป และ ๑๐๓ ม ถึงโครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
• ครัง้ ที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน
• ครัง้ ที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม
การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีภ้ าวะการขาดอาหารแบบเรือ้ รังมาเป็นระยะเวลานาน ท�ำให้
มีความพร่องของการเจริญเติบโตด้านโครงสร้างส่วนสูง
๒. บ่งชีถ้ งึ การพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กในท้องถิน่ ว่าดีเพียงใด
ใช้สะท้อนระดับการพัฒนาท้องถิน่ โดยรวม

เป้าหมายหลักที่ ๑

ตัวชีว้ ดั ๘ ร้อยละของนักเรียนมีภาวะผอม
ตัวชีว้ ดั ๙ ร้อยละของนักเรียนมีภาวะเริม่ อ้วนและอ้วน
ความหมาย

การค�ำนวณ

• จ�ำนวนเด็กผอม เมือ่ ใช้นำ�้ หนักตามเกณฑ์สว่ นสูงเป็นดัชนีบง่ ชีภ้ าวะ
โภชนาการ ต่อจ�ำนวนเด็กทีไ่ ด้รบั การชัง่ น�ำ้ หนักและวัดส่วนสูง ๑๐๐ คน
• จ�ำนวนเด็กทีเ่ ริม่ อ้วนและอ้วนรวมกัน เมือ่ ใช้นำ�้ หนักตามเกณฑ์สว่ นสูง
เป็นดัชนีบง่ ชีภ้ าวะโภชนาการ ต่อจ�ำนวนเด็กทีไ่ ด้รบั การชัง่ น�ำ้ หนักและ
วัดส่วนสูง ๑๐๐ คน
เด็กนักเรียนในทีน่ แี้ บ่งเป็น ๔ กลุม่ เป้าหมาย ตามช่วงอายุ คือ
กลุม่ ที่ ๑ เด็กเล็ก กลุม่ ที่ ๒ นักเรียนระดับชัน้ อนุบาล กลุม่ ที่ ๓ นักเรียน
ระดับชัน้ ประถมศึกษา และกลุม่ ที่ ๔ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา
จ�ำนวนเด็กทีผ่ อม X ๑๐๐
จ�ำนวนเด็กทีไ่ ด้รบั การชัง่ น�ำ้ หนักและวัดส่วนสูงทัง้ หมด

จ�ำนวนเด็กทีเ่ ริม่ อ้วนและอ้วนรวมกัน X ๑๐๐
จ�ำนวนเด็กทีไ่ ด้รบั การชัง่ น�ำ้ หนักและวัดส่วนสูงทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ให้ครูอนามัย/ครูประจ�ำชัน้ ท�ำการชัง่ น�ำ้ หนักและวัดส่วนสูงของ
เด็กทุกคน
๒. น�ำตัวเลขส่วนสูงและอายุของเด็กเป็นรายคนทีไ่ ด้มาเทียบกับมาตรฐาน
การเจริญเติบโตขององค์การอนามัยโลก ปี ค.ศ. ๒๐๐๖ ส�ำหรับ
เด็กแรกเกิด–๕ ปี (ระดับชัน้ เด็กเล็กและอนุบาล) หรือเกณฑ์อา้ งอิง
น�ำ้ หนัก ส่วนสูง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๘
ส�ำหรับเด็กอายุ ๖ ปีขนึ้ ไป (ระดับชัน้ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา)
และแปลผลภาวะโภชนาการด้วยดัชนีนำ�้ หนักตามเกณฑ์สว่ นสูง ดังนี้
ผอม ค่อนข้างผอม สมส่วน ท้วม เริม่ อ้วน อ้วน
๓. สรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กแต่ละชัน้ ลงในแบบรายงานดังนี้
• ภาวะโภชนาการของเด็กเล็ก (๑๐๓ ด)
• แบบรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชัน้ อนุบาล (๑๐๓ อ)
• แบบรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา (๑๐๓ ป)
• แบบรายงานภาวะโภชนาการของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา (๑๐๓ ม)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ ที่ ๑ ด�ำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม
• ครัง้ ที่ ๒ ด�ำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์
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12 เป้าหมายหลักที่ ๑
การรายงานผล

การใช้ประโยชน์

จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๓ ด ๑๐๓ อ ๑๐๓ ป และ ๑๐๓ ม ถึงโครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
• ครัง้ ที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน
• ครัง้ ที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม
๑. บ่งชีภ้ าวะโภชนาการทัง้ ด้านขาดและเกินได้ เมือ่ ใช้รว่ มกับดัชนีสว่ นสูง
ตามเกณฑ์อายุจะสามารถแยกแยะเด็กทีม่ รี ปู ร่างสูงใหญ่แต่สมส่วนจาก
เด็กผอมทีม่ สี ว่ นสูงมากและเด็กอ้วนเตีย้
๒. เหมาะส�ำหรับการติดตามประเมินผลโครงการระยะสัน้ เพราะน�ำ้ หนัก
สามารถปรับขึน้ มาสมดุลกับส่วนสูงในระยะเวลาสัน้ ใช้สะท้อนวิกฤต
ฉุกเฉินได้

เป้าหมายหลักที่ ๑

ตัวชีว้ ดั ๑๐ ร้อยละของนักเรียนมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์
ความหมาย

จ�ำนวนเด็กทีม่ คี า่ เฉลีย่ ของสมรรถภาพทางกายทุกรายการอยูใ่ นเกณฑ์
ดีขนึ้ ไป ต่อจ�ำนวนเด็กทีเ่ ข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย ๑๐๐ คน
เด็กนักเรียนในทีน่ แี้ บ่งเป็น ๓ กลุม่ เป้าหมาย คือ กลุม่ ที่ ๑ นักเรียน
ระดับชัน้ อนุบาล กลุม่ ที่ ๒ นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา และกลุม่ ที่ ๓
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา

การค�ำนวณ

สมรรถภาพทางกาย หมายถึง สภาพร่างกายทีม่ คี วามสมบูรณ์แข็งแรง
กล้ามเนือ้ มี ความทนทาน มีความคล่องแคล่วว่องไว สามารถปฏิบตั งิ าน
ด้วยความกระฉับกระเฉงปราศจากอาการเมือ่ ยล้าอ่อนเพลีย
จ�ำนวนเด็กทีม่ สี มรรถภาพทางกายในเกณฑ์ทดี่ แี ละดีมาก X ๑๐๐
จ�ำนวนเด็กทัง้ หมดทีเ่ ข้าทดสอบสมรรถภาพทางกาย

วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูพลศึกษา / ครูประจ�ำชัน้ ท�ำการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
เด็ก ด้วยชนิดของการทดสอบทีแ่ ตกต่างกันตามช่วงอายุ ดังนี้
ระดับอายุ ๔-๖ ปี ใช้ดชั นีในการวัด ๗ ตัว ได้แก่
๑) นัง่ งอตัวไปข้างหน้า
๒) งอแขนยกน�ำ้ หนัก ๓๐ วินาที
๓) วิง่ เร็ว ๒๐ เมตร
๔) ยืนกระโดดไกล
๕) ลุกนัง่ ๓๐ วินาที
๖) วิง่ เก็บของและวิง่ อ้อมหลัก
๗) ดัชนีมวลกาย
น�ำค่าทีท่ ดสอบได้มาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย
ส�ำหรับเด็กไทยอายุ ๔-๖ ปี (กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีย่ ว
และกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕) และแปลผลตามช่วงอายุเป็น ๕ ระดับคือ ดี
มาก ดี ปานกลาง ต�ำ่ และต�ำ่ มาก
ระดับอายุ ๗-๑๒ ปี และ ระดับอายุ ๑๓-๑๘ ปี ใช้ดชั นีในการวัด ๗
ตัว ได้แก่
๑) ชัง่ น�ำ้ หนัก
๒) วัดส่วนสูง
๓) ดัชนีมวลกาย
๔) นัง่ งอตัวไปข้างหน้า
๕) ดันพืน้ ประยุกต์ ๓๐ วินาที
๖) ลุกนัง่ ๖๐ วินาที
๗) ยืนยกเข่าขึน้ ลง ๓ นาที
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14 เป้าหมายหลักที่ ๑
วิธกี ารเก็บข้อมูล

น�ำค่าทีท่ ดสอบได้มาเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาอายุ ๗-๑๒ ปี (กรมพลศึกษา กระทรวง
การท่องเทีย่ วและกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๒) เกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทาง
กายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาอายุ ๑๓-๑๘ ปี (กรมพลศึกษา
กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๒) และแปลผลตามช่วง
อายุเป็น ๕ ระดับคือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต�ำ่ และต�ำ่ มาก
๒. รวมค่าระดับสมรรถภาพทางกายทุกรายการ แล้วน�ำมาคิดค่าเฉลีย่
สมรรถภาพทางกายของเด็กเป็นรายคน และสรุปผลของเด็กแต่ละชัน้
ลงในแบบรายงานสมรรถภาพทางกายของนักเรียน (๑๐๔)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ ที่ ๑ ด�ำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม
• ครัง้ ที่ ๒ ด�ำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๔ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• ครัง้ ที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน
• ครัง้ ที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม
การใช้ประโยชน์ ใช้ตดิ ตามผลว่า มีเด็กนักเรียนจ�ำนวนเท่าไรทีม่ สี มรรถภาพทางกายอยูใ่ น
เกณฑ์ดี และจ�ำนวนเท่าไรยังต้องเสริมสร้างหรือต้องช่วยเหลือเป็นพิเศษ
และจะส่งเสริมขึน้ อีกอย่างไร เช่น ควรเพิม่ การออกก�ำลังกายหรือการเล่น
กีฬาประเภทต่าง ๆ อย่างสม�ำ่ เสมอ ส�ำหรับเด็กนักเรียนทีม่ สี มรรถภาพ
ทางกายอยูใ่ นระดับปานกลาง หรือปรับเปลีย่ นพฤติกรรม การใช้ชวี ติ
ประจ�ำวัน และเพิม่ การออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ ส�ำหรับเด็กนักเรียน
ทีม่ สี มรรถภาพทางกายอยูใ่ นระดับต�ำ่ ควรปรับปรุง

เป้าหมายหลักที่ ๑

ตัวชีว้ ดั ๑๑ ร้อยละของนักเรียนประถมศึกษาเป็นโรคคอพอก
ความหมาย

จ�ำนวนนักเรียนประถมศึกษาทีต่ รวจพบคอพอกระดับ ๑ และระดับ ๒
รวมกัน ต่อจ�ำนวนนักเรียนประถมศึกษาทีไ่ ด้รบั การตรวจทัง้ หมด ๑๐๐ คน
จ�ำนวนนักเรียนทีม่ คี อพอกระดับ ๑ และระดับ ๒ X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนนักเรียนทีต่ รวจคอพอกทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูอนามัยท�ำการตรวจภาวะคอพอกในนักเรียนเฉพาะระดับประถม
ศึกษา
๒. บันทึกผลการตรวจนักเรียนแต่ละคนตามระดับทีต่ รวจพบ โดยระดับ
คอพอกแบ่งเป็น ๓ ระดับดังนี้
• ปกติ หรือ ระดับ ๐ มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า หรือคล�ำไม่พบก้อน
• ระดับ ๑ มองไม่เห็นต้องคล�ำคอจึงพบก้อนเมือ่ คออยูใ่ นสภาพปกติ
แหงนคอกลืนน�ำ้ ลายจึงมองเห็นก้อน
• ระดับ ๒ เมือ่ คออยูใ่ นสภาพปกติกม็ องเห็นก้อน
๓. ครูอนามัยรวบรวมผลจากทุกระดับชัน้ มาสรุปลงในแบบรายงานภาวะ
คอพอกในนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา (๑๐๕)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ ที่ ๑ ด�ำเนินการภายในเดือนพฤษภาคม
• ครัง้ ที่ ๒ ด�ำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ์
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๕ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
• ครัง้ ที่ ๑ ภายในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายน
• ครัง้ ที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม
การใช้ประโยชน์ ผลทีไ่ ด้สะท้อนถึงความรุนแรงของปัญหาการขาดไอโอดีนในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ โดย
อัตราคอพอกในเด็กนักเรียนประถม
ความรุนแรง
น้อยกว่าร้อยละ ๕			
ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข
ระหว่างร้อยละ ๕–๑๙.๙		
รุนแรงน้อย
ระหว่างร้อยละ ๒๐–๒๙.๙
รุนแรงปานกลาง
มากกว่าร้อยละ ๓๐		
รุนแรงมาก
ถ้าอัตราคอพอกในเด็กนักเรียนประถมน้อยกว่าร้อยละ ๕ ถือว่าไม่เป็น
ปัญหาสาธารณสุข แต่ยงั ต้องส่งเสริมให้มกี ารบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และ
ดืม่ น�ำ้ เสริมไอโอดีน เพือ่ ป้องกันการขาดสารไอโอดีนอย่างต่อเนือ่ งต่อไป
หากอัตราคอพอกในเด็กนักเรียนประถมมากกว่าร้อยละ ๕ จ�ำเป็นต้องเร่ง
รณรงค์การใช้เกลือเสริมไอโอดีนในทุกครัวเรือนในชุมชนด้วย พร้อมทัง้
รายงานให้เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทราบด้วย
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16 เป้าหมายหลักที่ ๑
ตัวชีว้ ดั ๑๒ อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียต่อ ๑,๐๐๐ ประชากรนักเรียน
ความหมาย

การค�ำนวณ

จ�ำนวนนักเรียนทีป่ ว่ ยด้วยโรคไข้มาลาเรียรายใหม่ในรอบปีตอ่ จ�ำนวน
ประชากรนักเรียน ๑,๐๐๐ คน
หมายเหตุ ผูป้ ว่ ยด้วยไข้มาลาเรีย หมายถึง
๑. นักเรียนทีต่ รวจเลือดแล้วพบเชือ้ โดยไม่คำ� นึงว่าจะเป็นเชือ้ ชนิดใดและ
พบเชือ้ กีช่ นิด
๒. นักเรียนทีต่ รวจพบเชือ้ ซ�ำ้ ในช่วงเวลาห่างกันเกิน ๓ เดือน ให้นบั เป็น
ผูป้ ว่ ยรายใหม่
จ�ำนวนนักเรียนทีป่ ว่ ยด้วยโรคไข้มาลาเรียรายใหม่ X ๑,๐๐๐
จ�ำนวนนักเรียนทัง้ หมด

วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบรวบรวมข้อมูลการตรวจโลหิตหาเชือ้ มาลาเรียของ
นักเรียนทัง้ หมดในโรงเรียนตัง้ แต่เดือนพฤษภาคมจนถึงเดือน
กุมภาพันธ์ (โดยไม่ตอ้ งค�ำนึงว่าพบเชือ้ มาลาเรียชนิดใด)
๒. น�ำข้อมูลทีไ่ ด้กรอกลงในแบบรายงานการป่วยด้วยไข้มาลาเรียของ
นักเรียน (๑๐๖) โดยจ�ำแนกเป็นรายเดือน
แหล่งทีม่ าของข้อมูล
สถานศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ส�ำนักงาน
สาธารณสุขอ�ำเภอ (สสอ.) และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
(ศตม.) ในพื้นที่
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๖ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปี
การใช้ประโยชน์ บอกสถานการณ์การเกิดโรคในกลุม่ นักเรียนของรอบปีนนั้ ๆ ว่ามี
อุบตั กิ ารณ์ของโรคหรือจ�ำนวนนักเรียนทีป่ ว่ ยรายใหม่เพิม่ ขึน้ หรือลดลง
โดยเปรียบเทียบกับปีทผี่ า่ นมา ซึง่ จะสะท้อนถึงประสิทธิภาพของมาตรการ
การควบคุมโรคไข้มาลาเรียได้
หมายเหตุ
โรงเรียนทีต่ อ้ งรายงานการตรวจโลหิตหาเชือ้ มาลาเรีย คือโรงเรียนทีอ่ ยู่
ในเขตพืน้ ทีท่ ปี่ ระชากรมีความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ มาลาเรียใน ๑๔ จังหวัด
ได้แก่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา ชุมพร ประจวบคีรขี นั ธ์ เพชรบุรี
ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก แม่ฮอ่ งสอน เชียงใหม่ ตราด และจันทบุรี

เป้าหมายหลักที่ ๑

ตัวชีว้ ดั ๑๓ อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียน
ความหมาย

จ�ำนวนนักเรียนทีต่ รวจพบหนอนพยาธิ ไม่วา่ จะเป็นชนิดใดและพบกีช่ นิด
ก็ตาม ต่อจ�ำนวนนักเรียนทีต่ รวจทัง้ หมด ๑๐๐ คน
จ�ำนวนนักเรียนทีต่ รวจพบหนอนพยาธิ X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนนักเรียนทีต่ รวจทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูอนามัยรวบรวมข้อมูลการตรวจหนอนพยาธิของนักเรียนทัง้ หมด
โดยขอผลการตรวจจากเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีเ่ ข้ามาตรวจในรอบปี
การศึกษานัน้ ๆ
๒. น�ำข้อมูลทีร่ วบรวมได้ มากรอกลงในแบบรายงานการตรวจพยาธิใน
นักเรียน (๑๐๗) จ�ำแนกตามชนิดของพยาธิทตี่ รวจพบ
ความถีใ่ นการเก็บ รายงานเฉพาะปีการศึกษา
• ครัง้ ที่ ๑ ปี ๒๕๖๐
• ครัง้ ที่ ๒ ปี ๒๕๖๔
• ครัง้ ที่ ๓ ปี ๒๕๖๙
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๗ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
จ�ำนวน ๓ ครัง้
• ครัง้ ที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคมของปี ๒๕๖๐
• ครัง้ ที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคมของปี ๒๕๖๔
• ครัง้ ที่ ๓ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคมของปี ๒๕๖๙
การใช้ประโยชน์ ๑. บอกถึงสถานการณ์ของโรคหนอนพยาธิในนักเรียน ซึง่ จะส่งผลต่อ
การเจริญเติบโตและการเรียนรูข้ องนักเรียน
๒. ช่วยประเมินการป้องกันและการควบคุมโรคว่าได้ผลมากน้อยเพียงใด
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18 เป้าหมายหลักที่ ๑
ตัวชีว้ ดั ๑๔ ร้อยละของนักเรียนทีบ่ ริโภคอาหารได้ถกู ต้อง
ความหมาย

การค�ำนวณ

จ�ำนวนนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมในการบริโภคอาหารทีพ่ งึ ประสงค์ ต่อ
จ�ำนวนนักเรียนทีเ่ ข้ารับการประเมินทัง้ หมด ๑๐๐ คน
หมายเหตุ พฤติกรรมในการบริโภคอาหารทีพ่ งึ ประสงค์ หมายถึงใน
ระหว่าง ๖ เดือนทีผ่ า่ นมา นักเรียนมีพฤติกรรมหรือการปฏิบตั ติ วั ดังต่อไปนี้
๑. รับประทานอาหารทีป่ รุงสุก
๒. รับประทานผัก
๓. รับประทานผลไม้
๔. ไม่รบั ประทานอาหารรสจัด
๕. ไม่รบั ประทานของหมักดอง
๖. ไม่รบั ประทานขนมขบเคีย้ ว หรือขนมทีม่ สี ฉี ดู ฉาด
๗. รับประทานอาหารหลักวันละ ๓ มือ้
๘. ดืม่ น�ำ้ สะอาดอย่างน้อยวันละ ๘ แก้ว
ผ่านการประเมินทัง้ ๘ ข้อ ถือว่าเป็นผูท้ มี่ พี ฤติกรรมในการบริโภคอาหาร
ทีพ่ งึ ประสงค์
จ�ำนวนนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมในการบริโภคอาหารทีพ่ งึ ประสงค์ X ๑๐๐
จ�ำนวนนักเรียนทีเ่ ข้ารับการประเมินทัง้ หมด

วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบจัดท�ำแบบประเมินพฤติกรรมให้ครอบคลุมทุกหัวข้อ
ข้างต้น และประเมินโดยท�ำการสัมภาษณ์รว่ มกับสังเกตการปฏิบตั ติ น
ของนักเรียนเป็นรายคน และบันทึกผล
๒. สรุปจ�ำนวนนักเรียนทีป่ ฏิบตั ติ นผ่านเกณฑ์ครบทัง้ ๘ ข้อ และไม่ผา่ น
เกณฑ์ ลงในแบบรายงานพฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสยั ทีพ่ งึ
ประสงค์ของนักเรียน (๑๐๘)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ภาคปลาย
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๘ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว้ า่ มีนกั เรียนทีม่ พี ฤติกรรมในการบริโภคอาหารทีพ่ งึ ประสงค์มาก
น้อยเพียงใด และควรจะต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในการบริโภค
อาหารในข้อใดให้มคี วามถูกต้องเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
๒. ใช้ประเมินการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเป็นรายบุคคล
๓. สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใช้
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนใน
ด้านดังกล่าวได้

เป้าหมายหลักที่ ๑

ตัวชีว้ ดั ๑๕ ร้อยละของนักเรียนทีม่ สี ขุ นิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์
ความหมาย

จ�ำนวนนักเรียนทีม่ สี ขุ นิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์ ต่อจ�ำนวนนักเรียนทีเ่ ข้ารับการ
ประเมินทัง้ หมด ๑๐๐ คน
หมายเหตุ สุขนิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์ หมายถึง ในระหว่าง ๖ เดือนทีผ่ า่ นมา
นักเรียนมีการปฏิบตั ติ วั ดังต่อไปนี้
๑. อาบน�ำ้ อย่างน้อยวันละ ๑ ครัง้
๒. สระผมอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๒ ครัง้
๓. แปรงฟันอย่างน้อยวันละ ๑ ครัง้
๔. ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร
๕. ล้างมือหลังขับถ่าย
๖. ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สนั้ อยูเ่ สมอ
๗. สวมรองเท้า
๘. ราดน�ำ้ เมือ่ ใช้สว้ ม
๙. ใช้ชอ้ นรับประทานอาหาร
๑๐. ใช้ชอ้ นกลางเมือ่ รับประทานอาหารร่วมกับผูอ้ นื่
๑๑. ใส่เสือ้ ผ้าสะอาด
๑๒. ใช้แก้วน�ำ้ ตนเองเมือ่ ดืม่ น�ำ้
ผูท้ ปี่ ฏิบตั ติ วั เป็นประจ�ำครบทัง้ ๑๒ ข้อ ถือว่าเป็นผูท้ มี่ สี ขุ นิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์
จ�ำนวนนักเรียนทีม่ สี ขุ นิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์ X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนนักเรียนทีเ่ ข้ารับการประเมินทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบจัดท�ำแบบประเมินพฤติกรรมให้ครอบคลุมทุกหัวข้อ
ข้างต้น และประเมินโดยท�ำการสัมภาษณ์รว่ มกับสังเกตการปฏิบตั ติ น
ของนักเรียนเป็นรายคน และบันทึกผล
๒. สรุปจ�ำนวนนักเรียนทีป่ ฏิบตั ติ นผ่านเกณฑ์ครบทัง้ ๑๒ ข้อ และไม่ผา่ น
เกณฑ์ ลงในแบบรายงานพฤติกรรมการบริโภคอาหารและสุขนิสยั ที่
พึงประสงค์ของนักเรียน (๑๐๘)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ภาคปลาย
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๑๐๘ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว้ า่ มีนกั เรียนทีม่ สี ขุ นิสยั ทีพ่ งึ ประสงค์มากน้อยเพียงใด และควรจะ
ต้องปรับเปลีย่ นในข้อใดให้มคี วามถูกต้องเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
๒. ใช้ประเมินการเปลีย่ นแปลงสุขนิสยั ของนักเรียนแต่ละคนได้
๓. สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใช้
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนใน
ด้านดังกล่าวได้
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เป้าหมายหลักที่ ๒
เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

ตัวชีว้ ดั ๑๖ ร้อยละของนักเรียนทีเ่ รียนต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ตัวชีว้ ดั ๑๗ ร้อยละของเด็กและเยาวชนพิการทีไ่ ด้รบั การศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ตัวชีว้ ดั ๑๘ ร้อยละของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทสี่ ามารถเรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ หรือวิชาชีพ
ตัวชีว้ ดั ๑๙ ร้อยละของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทสี่ ามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
หรือวิชาชีพชัน้ สูง
ตัวชีว้ ดั ๒๐ จ�ำนวนชัว่ โมงเฉลีย่ ทีน่ กั เรียนในพระราชานุเคราะห์บำ� เพ็ญสาธารณประโยชน์
ต่อปี

22 เป้าหมายหลักที่ ๒
ตัวชีว้ ดั ๑๖ ร้อยละของนักเรียนทีเ่ รียนต่อในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความหมาย

จ�ำนวนนักเรียนทีจ่ บชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าเรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๑ ในปีการศึกษาปัจจุบนั ต่อจ�ำนวนนักเรียนทีจ่ บชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี
๖ ในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา ๑๐๐ คน
จ�ำนวนนักเรียนทีจ่ บชัน้ ประถม ๖ ได้เข้าเรียนต่อชัน้ มัธยม ๑ X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนนักเรียนทีจ่ บชัน้ ประถม ๖ ทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบส�ำรวจ (๑) จ�ำนวนนักเรียนทีจ่ บชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ได้เข้าเรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษาปัจจุบนั และ (๒)
จ�ำนวนนักเรียนทีจ่ บชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ทัง้ หมดในปีการศึกษาที่
ผ่านมา
๒. บันทึกข้อมูลโดยจ�ำแนกเป็นชาย หญิง ลงในแบบบันทึกข้อมูลพืน้ ฐาน
กพด. ๐๐๑ หัวข้อที่ ๗ การศึกษาต่อของนักเรียน ๗.๑ การศึกษาต่อ
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๑
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ต้นปีการศึกษา
การรายงานผล จัดส่งแบบบันทึกข้อมูลพืน้ ฐาน กพด. ๐๐๑ ถึงโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายนของ ทุกปี
การใช้ประโยชน์ บ่งชีถ้ งึ โอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาภาคบังคับ (หลังจากจบชัน้
ประถมศึกษาปีที่ ๖)

เป้าหมายหลักที่ ๒

ตัวชีว้ ดั ๑๗ ร้อยละของเด็กและเยาวชนพิการทีไ่ ด้รบั การศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
ความหมาย

เด็กพิการทีไ่ ด้รบั การศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสม ต่อจ�ำนวนเด็กพิการ
ทัง้ หมดในโรงเรียน ๑๐๐ คน
หมายเหตุ
• เด็กพิการ หมายถึง เด็กซึง่ มีขอ้ จ�ำกัดในการปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ
ประจ�ำวันหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคม เนือ่ งจากมีความบกพร่อง
ทางการเห็น การได้ยนิ การเคลือ่ นไหว การสือ่ สาร จิตใจ อารมณ์
พฤติกรรม สติปญ
ั ญา การเรียนรู้ หรือความบกพร่องอืน่ ใด ประกอบ
กับมีอปุ สรรคในด้านต่าง ๆ และมีความต้องการจ�ำเป็นพิเศษทางการ
ศึกษาทีจ่ ะต้องได้รบั ความช่วยเหลือด้านหนึง่ ด้านใด เพือ่ ให้สามารถ
ปฏิบตั กิ จิ กรรมในชีวติ ประจ�ำวันหรือเข้าไปมีสว่ นร่วมทางสังคมได้อย่าง
บุคคลทัว่ ไป (ทีม่ า: พ.ร.บ.การจัดการศึกษาส�ำหรับคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๑)
• การได้รบั การศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสม หมายถึง เด็กพิการได้รบั
การจัดท�ำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล
• ประเภทความพิการ จ�ำแนกเป็น
๑. บกพร่องทางการมองเห็น
๒. บกพร่องทางการได้ยนิ
๓. บกพร่องทางสติปญ
ั ญา
๔. บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ
๕. มีปญ
ั หาทางการเรียนรู้
๖. บกพร่องทางการพูดและภาษา
๗. มีปญ
ั หาทางพฤติกรรมหรืออารมณ์
๘. ออทิสติก
๙. พิการซ้อน
จ�ำนวนเด็กพิการได้รบั การศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสม X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนเด็กพิการทัง้ หมดในโรงเรียน
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบส�ำรวจ (๑) จ�ำนวนเด็กพิการทัง้ หมดทีม่ ใี นโรงเรียน (๒)
จ�ำนวนเด็กพิการทีไ่ ด้รบั การศึกษาในรูปแบบทีเ่ หมาะสม จ�ำแนกรายชัน้
๒. น�ำข้อมูลทีร่ วบรวมได้มากรอกลงในแบบรายงานการพัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมของเด็กพิการ (๒๐๑)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ภาคปลาย
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๒๐๑ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปี
การใช้ประโยชน์ บอกถึงสถานการณ์ของเด็กพิการทีไ่ ด้รบั บริการทางการศึกษาทีเ่ หมาะสม
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24 เป้าหมายหลักที่ ๒
ตัวชีว้ ดั ๑๘ ร้อยละของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทสี่ ามารถเรียนต่อชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ ๔ หรือวิชาชีพ
ความหมาย

จ�ำนวนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทจี่ บชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ได้เข้าเรียนต่อ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๔ หรือวิชาชีพในปีการศึกษาปัจจุบนั ต่อจ�ำนวนนักเรียนทีจ่ บ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา ๑๐๐ คน
จ�ำนวนนักเรียนทีจ่ บชัน้ มัธยม ๓ ได้เข้าเรียนต่อชัน้ มัธยม ๔ หรือวิชาชีพ X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนนักเรียนทีจ่ บชัน้ มัธยม ๓ ทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล นักเรียนในพระราชานุเคราะห์บนั ทึกข้อมูลลงใน (๑) ใบแจ้งผลจบการศึกษา (๒)
ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ. ๑ และ (๓) ใบรับรองผลการสอบคัดเลือกเข้า
ศึกษาต่อ
ความถีใ่ นการเก็บ ปีทจี่ บการศึกษา ๑ ครัง้ ภาคปลาย
การรายงานผล จัดส่ง ใบแจ้งผลจบการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ. ๑ และใบรับรอง
ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม-บรมราชกุมารี ภายในวันที่
๒๐ เมษายนของ ทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. บอกถึงศักยภาพของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
๒. สะท้อนถึงการออกกลางคันของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
๓. สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบการดูแลและการให้คำ� ปรึกษา
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ตัวชีว้ ดั ๑๙ ร้อยละของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทสี่ ามารถเรียนต่อระดับอุดมศึกษา
หรือวิชาชีพชัน้ สูง
ความหมาย

จ�ำนวนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทจี่ บชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ได้เข้าเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษา หรือวิชาชีพชัน้ สูงในปีการศึกษาปัจจุบนั ต่อจ�ำนวนนักเรียนทีจ่ บ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา ๑๐๐ คน
จ�ำนวนนักเรียนจบชัน้ มัธยม ๖ ได้เข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาหรือวิชาชีพชัน้ สูง X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนนักเรียนทีจ่ บชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล นักเรียนในพระราชานุเคราะห์บนั ทึกข้อมูลลงใน (๑) ใบแจ้งผลจบการศึกษา (๒)
ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ. ๑ และ (๓) ใบรับรองผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ความถีใ่ นการเก็บ ปีทจี่ บการศึกษา ๑ ครัง้ ภาคปลาย
การรายงานผล จัดส่ง ใบแจ้งผลจบการศึกษา ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ. ๑ และใบรับรองผล
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน
ของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. บอกถึงศักยภาพของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
๒. สะท้อนถึงการออกกลางคันของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์
๓. สะท้อนถึงประสิทธิภาพของระบบการดูแลและการให้คำ� ปรึกษา

26 เป้าหมายหลักที่ ๒
ตัวชีว้ ดั ๒๐ จ�ำนวนชัว่ โมงเฉลีย่ ทีน่ กั เรียนในพระราชานุเคราะห์บำ� เพ็ญสาธารณประโยชน์
ต่อปี
ความหมาย

จ�ำนวนชัว่ โมงเฉลีย่ ทีน่ กั เรียนในพระราชานุเคราะห์บำ� เพ็ญ
สาธารณประโยชน์ตอ่ ปี
หมายเหตุ
• เวลาในการบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ไม่ตำ�่ กว่า ๘ ชัว่ โมงต่อ
ภาคเรียน และไม่ตำ�่ กว่า ๑๖ ชัว่ โมงต่อปีการศึกษา
• ประเภทของงานบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประกอบด้วย
ด้านสาธารณสุข ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านธุรการ และด้านอืน่ ๆ
จ�ำนวนชัว่ โมงทีน่ กั เรียนบ�ำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทง้ั หมดในปีการศึกษา
การค�ำนวณ
จ�ำนวนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ทงั้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล นักเรียนในพระราชานุเคราะห์บนั ทึกข้อมูลลงในแบบบันทึกการท�ำ
กิจกรรมนอกหลักสูตร (จิตอาสา)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ ที่ ๑ ด�ำเนินการภายในเดือนพฤศจิกายน
• ครัง้ ที่ ๒ ด�ำเนินการภายในเดือนเมษายน
การรายงานผล จัดส่งแบบบันทึกการท�ำกิจกรรมนอกหลักสูตร (จิตอาสา) ถึงโครงการ
ส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
• ครัง้ ที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน
• ครัง้ ที่ ๒ ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน
การใช้ประโยชน์ บ่งชีถ้ งึ โอกาสของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ในการพัฒนาตนเองใน
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
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เป้าหมายหลักที่ ๓
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางวิชาการและทางจริยธรรม

ตัวชีว้ ดั ๒๑ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละกลุม่ สาระภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตัวชีว้ ดั ๒๒ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่
๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตัวชีว้ ดั ๒๓ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตัวชีว้ ดั ๒๔ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละกลุม่ สาระภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่
๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ตัวชีว้ ดั ๒๕ ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทีม่ จี ริยธรรมตัง้ แต่ระดับดีขนึ้ ไป
ตัวชีว้ ดั ๒๖ ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทีม่ ที กั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัง้ แต่ระดับดีขนึ้ ไป

28 เป้าหมายหลักที่ ๓
ตัวชีว้ ดั ๒๑ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละกลุม่ สาระภาษาไทยของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖
ตัวชีว้ ดั ๒๒ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละกลุม่ สาระวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖
ตัวชีว้ ดั ๒๓ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละกลุม่ สาระคณิตศาสตร์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี ๖
ตัวชีว้ ดั ๒๔ คะแนนเฉลีย่ ร้อยละกลุม่ สาระภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่
๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
ความหมาย
การค�ำนวณ

คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในแต่ละกลุม่ สาระ ต่อคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในแต่ละกลุม่ สาระ X ๑๐๐
คะแนนเต็มของกลุม่ สาระนัน้

โดยค�ำนวณแยกเป็น ๓ กลุม่ ได้แก่
• นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
• นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓
• นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบเรียกดูรายงานผลการทดสอบระดับชาติ
ขัน้ พืน้ ฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติได้ที่
https://www.niets.or.th/th/
๒. น�ำข้อมูลทีร่ วบรวมได้มากรอกลงในแบบรายงานผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนของนักเรียนด้านวิชาการ (๓๐๑)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ตอนปลายปีการศึกษา
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๓๐๑ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. ชีน้ ำ� การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใช้คะแนนเฉลีย่
ร้อยละของสถานศึกษาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลีย่ ร้อยละของกลุม่
โรงเรียน หรือเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา หรือของประเทศ เพือ่ ให้เห็นภาพว่า
นักเรียนของโรงเรียนอยูใ่ นเกณฑ์ใด จะต้องปรับปรุงวิชาใดบ้าง และ
ปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรูใ้ ดบ้าง
๒. เป็นข้อมูลเปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา
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ตัวชีว้ ดั ๒๕ ร้อยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทีม่ จี ริยธรรมตัง้ แต่ระดับดีขนึ้ ไป
ความหมาย

จ�ำนวนนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมตัง้ แต่ระดับ
ดีขนึ้ ไป ต่อจ�ำนวนนักเรียนทีเ่ ข้ารับการประเมินทัง้ หมด ๑๐๐ คน
หมายเหตุ พฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมหมายถึงคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ ๘ ข้อตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
๑. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๕. อยูอ่ ย่างพอเพียง
๒. ซือ่ สัตย์สจุ ริต
๖. มุง่ มัน่ ในการท�ำงาน
๓. มีวนิ ยั
๗. รักความเป็นไทย
๔. ใฝ่เรียนรู้
๘. มีจติ สาธารณะ
จ�ำนวนนักเรียนทีม่ พี ฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมระดับดี X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนนักเรียนทีเ่ ข้ารับการประเมินทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบจัดท�ำแบบประเมินพฤติกรรมให้ครอบคลุมทุกหัวข้อ
ข้างต้น และประเมินโดยท�ำการสัมภาษณ์รว่ มกับสังเกตการปฏิบตั ติ น
ของนักเรียนเป็นรายคน และบันทึกผล
๒. สรุปจ�ำนวนนักเรียนทีป่ ฏิบตั ติ นอยูใ่ นระดับดี พอใช้ และปรับปรุงลงใน
แบบรายงานพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม (๓๐๒)
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับดี
มีชว่ งคะแนน ๘๐-๑๐๐ คะแนน
ระดับพอใช้
มีชว่ งคะแนน ๕๐-๗๙ คะแนน
ระดับปรับปรุง มีชว่ งคะแนน ๐-๔๙ คะแนน
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ภาคปลาย
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๓๐๒ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว้ า่ มีนกั เรียนทีม่ พี ฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมอยูใ่ นระดับ
ดีมากน้อยเพียงใด และควรจะต้องปรับเปลีย่ นพฤติกรรมด้านคุณธรรม
และจริยธรรมให้เป็นไปตามกรอบคุณลักษณะอันพึงประสงค์มากยิง่ ขึน้
๒. ใช้ประเมินการเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรมเป็น
รายบุคคล
๓. สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใช้
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนใน
ด้านดังกล่าวได้

30 เป้าหมายหลักที่ ๓
ตัวชีว้ ดั ๒๖ ร้อยละของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ ทีม่ ที กั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัง้ แต่ระดับดีขนึ้ ไป
ความหมาย

จ�ำนวนนักเรียนทีม่ ที กั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัง้ แต่ระดับดีขน้ึ ไป
ต่อจ�ำนวนนักเรียนทีเ่ ข้ารับการประเมินทัง้ หมด ๑๐๐ คน
หมายเหตุ การประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมี ๔ ข้อตาม
มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังต่อไปนี้
๑. ใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
๒. เลือกใช้เทคโนโลยีและข้อมูลอย่างเหมาะสมและมีวจิ ารณญาณ
๓. น�ำเสนอสารสนเทศโดยเลือกใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
๔. เลือกใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ชว่ ยสร้างชิน้ งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
จ�ำนวนนักเรียนทีม่ ที กั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับดี X ๑๐๐
การค�ำนวณ
จ�ำนวนนักเรียนทีเ่ ข้ารับการประเมินทัง้ หมด
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบจัดท�ำแบบประเมินทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ครอบคลุมทุกหัวข้อข้างต้น และประเมินโดยการทดสอบ
การสัมภาษณ์ ร่วมกับสังเกตการปฏิบตั หิ รือชิน้ งานของนักเรียนเป็น
รายคน และบันทึกผล
๒. สรุปจ�ำนวนนักเรียนทีป่ ฏิบตั ติ นอยูใ่ นระดับดี พอใช้ และปรับปรุงลงใน
แบบรายงานทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (๓๐๓)
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับดี
มีชว่ งคะแนน ๘๐-๑๐๐ คะแนน
ระดับพอใช้
มีชว่ งคะแนน ๕๐-๗๙ คะแนน
ระดับปรับปรุง มีชว่ งคะแนน ๐-๔๙ คะแนน
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ภาคปลาย
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๓๐๓ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว้ า่ มีนกั เรียนทีม่ ที กั ษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศตัง้ แต่ระดับดีขนึ้
ไปมากน้อยเพียงใด และควรจะต้องปรับเปลีย่ นทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศข้อใดให้มคี วามถูกต้องเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
๒. ใช้ประเมินการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน
แต่ละคนได้
๓. สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใช้
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนใน
ด้านดังกล่าวได้

เป้าหมายหลักที่ ๔
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เป้าหมายหลักที่ ๔
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการงานอาชีพ

ตัวชีว้ ดั ๒๗ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชีว้ ดั ๒๘ คะแนนเฉลีย่ วิชาเกษตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ตัวชีว้ ดั ๒๙ คะแนนเฉลีย่ วิชาชีพทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ ๖
ตัวชีว้ ดั ๓๐ คะแนนเฉลีย่ วิชาสหกรณ์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖

32 เป้าหมายหลักที่ ๔
ตัวชีว้ ดั ๒๗ ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ความหมาย

การค�ำนวณ

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรทีผ่ ลิตได้ ประเภทเนือ้ สัตว์ ถัว่ เมล็ดแห้ง
ผัก และ ผลไม้ (หน่วยเป็นกรัมต่อคนต่อมือ้ )
หมายเหตุ
ผลผลิตทางการเกษตร หมายถึง ผลผลิตทีม่ กี ารผลิตขึน้ ในโรงเรียน
ภายใต้กจิ กรรมโครงการเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันของโรงเรียน
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรแต่ละประเภททีผ่ ลิตใน ๑ เดือน (หน่วยเป็นกรัม)
จ�ำนวนวันเรียน X จ�ำนวนนักเรียนทัง้ หมด

จ�ำนวนวันเรียน
พฤษภาคม		
จ�ำนวน ๑๕ วัน
มิถนุ ายน-กันยายน
จ�ำนวน ๒๐ วัน
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ จ�ำนวน ๒๐ วัน
มีนาคม			
จ�ำนวน ๑๕ วัน
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบบันทึกปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเป็นประจ�ำทุกวัน
ทีม่ กี ารน�ำผลผลิตทีผ่ ลิตขึน้ ภายในโรงเรียนออกมาจากฟาร์ม ภายใน
รอบ ๑ เดือน โดยจ�ำแนกประเภทของผลผลิตดังนี้
• ประเภทเนือ้ สัตว์ ซึง่ ประกอบด้วย สัตว์ปกี (ไก่ เป็ด) ไข่ ปลา เนือ้
วัว เนือ้ ควาย เนือ้ หมู หรืออืน่ ๆ บันทึกน�ำ้ หนักเป็นกิโลกรัม
ยกเว้นไข่ ให้ระบุชนิดและบันทึกเป็น ฟอง (ในการน�ำข้อมูลไป
วิเคราะห์ ก�ำหนดให้ไข่ ๑ ฟอง น�ำ้ หนัก ๕๐ กรัม คิดน�ำ้ หนักเป็น
กิโลกรัม โดยน�ำจ�ำนวนฟอง X ๐.๐๕)
• ถัว่ เมล็ดแห้ง บันทึกน�ำ้ หนักเป็น กิโลกรัม
• ผัก บันทึกน�ำ้ หนักเป็น กิโลกรัม
• ผลไม้ บันทึกน�ำ้ หนักเป็น กิโลกรัม
๒. รวมปริมาณผลผลิตแต่ละประเภททีน่ ำ� ออกมาจากฟาร์มในรอบ ๑
เดือน และกรอกลงในแบบรายงานผลผลิตทางการเกษตร (๔๐๑)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๒ ครัง้
• ครัง้ ที่ ๑ ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กันยายน
• ครัง้ ที่ ๒ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๔๐๑ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดย
• ครัง้ ที่ ๑ ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม
• ครัง้ ที่ ๒ ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม

เป้าหมายหลักที่ ๔

การใช้ประโยชน์

๑. สะท้อนถึงความสามารถของนักเรียนในการท�ำการเกษตรเพือ่ บริโภค
๒. บอกปริมาณผลผลิตทีผ่ ลิตได้เพียงพอต่อการใช้เป็นวัตถุดบิ ใน
การประกอบอาหารกลางวันให้แก่นกั เรียนหรือไม่ และจะต้องจัดซือ้
เพิม่ เติมอีกเท่าไร โดยเปรียบเทียบกับปริมาณความต้องการอาหารของ
นักเรียน ๑ คนใน ๑ มือ้
• เนือ้ สัตว์ ๔๐ กรัม/คน/มือ้
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร (เนือ้ สัตว์) X ๑๐๐
ความต้องการอาหารของนักเรียน ๑ คนใน ๑ มือ้
• ถัว่ เมล็ดแห้ง ๒๕ กรัม/คน/มือ้
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร (ถัว่ เมล็ดแห้ง) X ๑๐๐
ความต้องการอาหารของนักเรียน ๑ คนใน ๑ มือ้
• ผัก ๑๐๐ กรัม/คน/มือ้
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร (ผัก) X ๑๐๐
ความต้องการอาหารของนักเรียน ๑ คนใน ๑ มือ้
• ผลไม้ ๑๐๐ กรัม/คน/มือ้
ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร (ผลไม้) X ๑๐๐
ความต้องการอาหารของนักเรียน ๑ คนใน ๑ มือ้
โดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
ระดับดี
ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการตัง้ แต่รอ้ ยละ
๘๐ ขึน้ ไป
ระดับพอใช้ ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการตัง้ แต่รอ้ ยละ
๕๐-๗๙
ระดับปรับปรุง ผลิตได้เพียงพอกับความต้องการน้อยกว่าร้อยละ
๔๙
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34 เป้าหมายหลักที่ ๔
ตัวชีว้ ดั ๒๘ คะแนนเฉลีย่ วิชาเกษตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ความหมาย

คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในวิชาเกษตรของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ต่อคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
หมายเหตุ
> กรอบการประเมิน มีดงั ต่อไปนี้
๑. การเกษตรผสมผสานเพือ่ ผลิตอาหารส�ำหรับการบริโภค
• พืชผัก
• ผลไม้
• เนือ้ สัตว์
• ถัว่ เมล็ดแห้ง
๒. การจัดการน�ำ้ เพือ่ การเกษตร
๓. การจัดการการผลิตและผลผลิตทางการเกษตรอย่างมี
ประสิทธิภาพ
• การใช้ชวี วิธใี นการท�ำการเกษตร เช่น ปุย๋ หมัก ปุย๋ คอก
น�ำ้ สกัดชีวภาพ การป้องกันก�ำจัดศัตรูพชื
• การผลิตอาหารสัตว์ จากวัตถุดบิ ในท้องถิน่
• การจัดท�ำบัญชีตน้ ทุนผลผลิต การซือ้ ขาย (น�ำแนวคิด
สหกรณ์มาใช้ในการจัดการ การผลิต)
• การแปรรูป
• การจัดการกองทุน
๔. การเพาะและขยายพันธุ์
• พืช
• สัตว์
๕. ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ในการท�ำการเกษตร
> รูปแบบการประเมิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น สอบวัด
ความรู้ ๔๐ คะแนน และประเมินทักษะ ๖๐ คะแนน
คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในวิชาเกษตร x ๑๐๐
การค�ำนวณ
คะแนนเต็มของวิชาเกษตร
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนปลายปีการศึกษา ใน
เรือ่ งความรูแ้ ละทักษะวิชาเกษตร ให้ครอบคลุมทุกหัวข้อข้างต้น
๒. น�ำคะแนนของนักเรียนแต่ละคนมาค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ วิชาเกษตรของ
นักเรียน ต่อคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และกรอกลงในแบบรายงาน
คะแนนเฉลีย่ วิชาเกษตร (๔๐๒)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ภาคปลาย

เป้าหมายหลักที่ ๔

การรายงานผล
การใช้ประโยชน์

จัดส่งแบบรายงาน ๔๐๒ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปี
๑. บ่งชีว้ า่ มีนกั เรียนทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะวิชาเกษตรมากน้อยเพียงใด และ
ควรจะต้องพัฒนาความรูแ้ ละทักษะวิชาเกษตร ข้อใดให้มคี วามถูกต้อง
เหมาะสมมากยิง่ ขึน้
๒. ใช้ประเมินการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะวิชาเกษตรของนักเรียนแต่ละคน
ได้
๓. สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใช้
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนใน
ด้านดังกล่าวได้
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36 เป้าหมายหลักที่ ๔
ตัวชีว้ ดั ๒๙ คะแนนเฉลี่ยวิชาชีพที่จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ ๖
ความหมาย

การค�ำนวณ

คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในวิชาชีพทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ ของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่อคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
หมายเหตุ
> กรอบการประเมิน มีดงั ต่อไปนี้
๑. ความรูแ้ ละทักษะพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นต่อการประกอบอาชีพ
• แนวทางในการประกอบอาชีพ
๒. เจตคติทดี่ ตี อ่ การประกอบอาชีพ
๓. การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมในการประกอบอาชีพ
๔. การน�ำหลักการสหกรณ์มาใช้ในการประกอบอาชีพ
• ทักษะในการท�ำงานร่วมกัน
• การท�ำงานร่วมกัน
• การแก้ปญ
ั หา
• การคิดสร้างสรรค์
> วิชาชีพทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ หมายถึง วิชาชีพพืน้ ฐานทีใ่ ช้
ประโยชน์ในการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวันของนักเรียน และเป็นฐานส�ำหรับ
การพัฒนาเพือ่ เพิม่ พูนทักษะต่อไปในอนาคต เช่น การประกอบ
อาหาร การแปรรูปถนอมอาหาร การเพาะขยายพันธุไ์ ม้ พันธุส์ ตั ว์
ศิลปหัตถกรรม การตัดเย็บเสือ้ ผ้า งานก่อสร้าง ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า
งานซ่อมแซมเครือ่ งใช้อปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ภายในครัวเรือน โดยสถาน
ศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรเนือ้ หา ด�ำเนินการจัดการเรียนการสอน
และวัดประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน
> การด�ำเนินงาน โรงเรียนสามารถด�ำเนินการได้มากกว่า ๑ วิชา แต่
ขอให้ระบุวชิ าทีน่ กั เรียนมีความถนัดมากทีส่ ดุ และครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอนแก่นกั เรียนประถมศึกษาปีที่ ๖ จ�ำนวน ๑ หรือ
๒ วิชา
> รูปแบบการประเมิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็นสอบวัด
ความรู้ ๔๐ คะแนน และประเมินทักษะ ๖๐ คะแนน
คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในวิชาชีพทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ X ๑๐๐
คะแนนเต็มของวิชาชีพทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ

เป้าหมายหลักที่ ๔

วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนปลายปีการศึกษาใน
เรือ่ งความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ ให้ครอบคลุม
ทุกหัวข้อข้างต้น
๒. น�ำคะแนนของนักเรียนแต่ละคนมาค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ วิชาชีพทีจ่ ำ� เป็น
ต่อการด�ำรงชีวติ ของนักเรียน ต่อคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และ
กรอกลงในแบบรายงานคะแนนเฉลีย่ วิชาชีพทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ
(๔๐๓)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ปลายปีการศึกษา
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๔๐๓ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว้ า่ มีนกั เรียนทีม่ คี วามรูแ้ ละทักษะวิชาชีพทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ
มากน้อยเพียงใด และควรจะต้องพัฒนาความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพที่
จ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวติ ข้อใดให้มคี วามถูกต้องเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
๒. ใช้ประเมินการพัฒนาความรูแ้ ละทักษะวิชาชีพทีจ่ ำ� เป็นต่อการด�ำรงชีวติ
ของนักเรียนแต่ละคนได้
๓. สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และ
ใช้เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน
ในด้านดังกล่าวได้
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38 เป้าหมายหลักที่ ๔
ตัวชีว้ ดั ๓๐ คะแนนเฉลีย่ วิชาสหกรณ์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ความหมาย

คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในวิชาสหกรณ์ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่
๖ ต่อคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
หมายเหตุ
> กรอบการประเมิน มีดงั ต่อไปนี้
๑. อุดมการณ์สหกรณ์
๒. วิธกี ารสหกรณ์
๓. ระบบประชาธิปไตย
๔. การท�ำธุรกิจสหกรณ์ เช่น ร้านค้า ออมทรัพย์
๕. ระบบบัญชี
๖. การประชุม
๗. การบันทึกการประชุม
๘. การวางแผนธุรกิจเบือ้ งต้น
๙. การท�ำบัญชีรบั จ่าย
> รูปแบบการประเมิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น สอบวัด
ความรู้ ๔๐ คะแนน ประเมินทักษะและพฤติกรรม ๖๐ คะแนน
คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในวิชาสหกรณ์ X ๑๐๐
การค�ำนวณ
คะแนนเต็มของวิชาสหกรณ์
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนปลายปีการศึกษา ใน
เรือ่ งความรูแ้ ละทักษะวิชาสหกรณ์ ให้ครอบคลุมทุกหัวข้อข้างต้น
ร่วมกับการประเมินพฤติกรรมทีส่ อดคล้องกับอุดมการณ์สหกรณ์ของ
นักเรียน โดยมีกรอบการประเมินพฤติกรรม ดังนี้
๑) ลักษณะนิสยั ของการพึง่ ตนเอง
๑.๑) ขยัน อดทน มีวนิ ยั รับผิดชอบ
๑.๒) ประหยัด ใช้ทรัพยากรคุม้ ค่า
๑.๓) พัฒนาตน ใฝ่หาความรู้
๑.๔) หลีกพ้นอบายมุข ไม่คบคนชัว่
๒) ลักษณะนิสยั ของการช่วยเหลือซึง่ กันและกัน
๒.๑) ซือ่ สัตย์ สุจริต ตรงเวลา
๒.๒) สามัคคี ท�ำงานร่วมกับผูอ้ นื่ ได้
๒.๓) มีเมตตา เสียสละ
๒.๔) มีเหตุผล เคารพกติกา ยึดหลักประชาธิปไตย
๒. น�ำคะแนนของนักเรียนแต่ละคนมาค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ วิชาสหกรณ์
ต่อคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และกรอกลงในแบบรายงานแบบ
รายงานคะแนนเฉลีย่ วิชาสหกรณ์ (๔๐๔)

เป้าหมายหลักที่ ๔

ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ปลายปีการศึกษา
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๔๐๔ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว้ า่ มีนกั เรียนทีม่ คี วามรู้ ทักษะ และพฤติกรรมวิชาสหกรณ์มาก
น้อยเพียงใด และควรจะต้องพัฒนาความรูแ้ ละทักษะวิชาสหกรณ์
ข้อใดให้มคี วามถูกต้องเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
๒. ใช้ประเมินการพัฒนาความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมวิชาสหกรณ์ของ
นักเรียนแต่ละคนได้
๓. สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใช้
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนใน
ด้านดังกล่าวได้
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เป้าหมายหลักที่ ๕
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เป้าหมายหลักที่ ๕
ปลูกฝังจิตส�ำนึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตัวชีว้ ดั ๓๑ คะแนนเฉลีย่ วิชาการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖

42 เป้าหมายหลักที่ ๕
ตัวชีว้ ดั ๓๑ คะแนนเฉลีย่ วิชาการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของนักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖
ความหมาย

การค�ำนวณ

คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในวิชาการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่อคะแนนเต็ม ๑๐๐
คะแนน
หมายเหตุ
> กรอบการประเมิน มีดงั ต่อไปนี้
๑. ความรูพ้ นื้ ฐานเกีย่ วกับระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม
• ความหมายเกีย่ วกับระบบนิเวศและสิง่ แวดล้อม
• ความส�ำคัญและคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม
• ความหลากหลายและความสัมพันธ์ของระบบนิเวศและ
สิง่ แวดล้อม
• ส�ำรวจและจ�ำแนกสิง่ มีชวี ติ ในระบบนิเวศของท้องถิน่
• การอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของมนุษย์กบั สิง่ แวดล้อม
• ความเกีย่ วข้องระหว่างพฤติกรรม/กิจกรรมของมนุษย์กบั
สิง่ แวดล้อม
๓. ปัญหาและผลกระทบจากความเสือ่ มโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ในท้องถิน่
• การเปลีย่ นแปลงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
๔. แนวทางการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
• แผนการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมใน
โรงเรียน/ชุมชน
• จัดกิจกรรมการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อมในโรงเรียน/ชุมชน
• พลังงานทดแทน
> รูปแบบการประเมิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น สอบวัด
ความรู้ ๔๐ คะแนน และพฤติกรรม ๖๐ คะแนน
คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในวิชาการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม x ๑๐๐
คะแนนเต็มของวิชาการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม

เป้าหมายหลักที่ ๕

วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนปลายปีการศึกษา
ในเรือ่ งความรูแ้ ละพฤติกรรมวิชาการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม ให้ครอบคลุมทุกหัวข้อข้างต้น
๒. น�ำคะแนนของนักเรียนแต่ละคนมาค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ วิชาการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ของนักเรียน ต่อคะแนน
เต็ม ๑๐๐ คะแนน และกรอกลงในแบบรายงานคะแนนเฉลีย่ วิชาการ
อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม (๕๐๑)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ปลายปีการศึกษา
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๕๐๑ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของ ทุกปี
การใช้ประโยชน์ ๑. บ่งชีว้ า่ มีนกั เรียนทีม่ คี วามรู้ และพฤติกรรมวิชาการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมากน้อยเพียงใด และควรจะต้องพัฒนา
ความรูแ้ ละพฤติกรรมวิชาการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่
แวดล้อม ข้อใดให้มคี วามถูกต้องเหมาะสมมากยิง่ ขึน้
๒. ใช้ประเมินการพัฒนาความรู้ และพฤติกรรมวิชาการอนุรกั ษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมของนักเรียนแต่ละคนได้
๓. สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใช้
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนใน
ด้านดังกล่าวได้
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เป้าหมายหลักที่ ๖
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เป้าหมายหลักที่ ๖
เสริมสร้างศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของท้องถิ่นและของชาติไทย

ตัวชีว้ ดั ๓๒ คะแนนเฉลีย่ วิชาวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖

46 เป้าหมายหลักที่ ๖
ตัวชีว้ ดั ๓๒ คะแนนเฉลีย่ วิชาวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ ๖
ความหมาย

คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในวิชาวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของ
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ต่อคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
หมายเหตุ
> กรอบการประเมิน มีดงั ต่อไปนี้
๑. ประวัตคิ วามเป็นมาของวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
• นิยามวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
• ประเภทวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
๒. ความรูค้ วามเข้าใจในวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
• กรอบแนวคิด
• ความเชือ่
๓. การเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
• ปัจจัยพืน้ ฐานและผลกระทบจากภายนอกทีม่ อี ทิ ธิพล
• การเปลีย่ นแปลงระดับประเทศ
• การเปลีย่ นแปลงระดับท้องถิน่
๔. การน�ำวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ไปประยุกต์ใช้
๕. การอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
> รูปแบบการประเมิน คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แบ่งเป็น สอบวัด
ความรู้ ๔๐ คะแนน และทักษะ ๖๐ คะแนน
คะแนนเฉลีย่ ของนักเรียนในวิชาวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ X ๑๐๐
การค�ำนวณ
คะแนนเต็มของวิชาวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนปลายปีการศึกษา
ในเรือ่ งความรูแ้ ละทักษะวิชาวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ให้
ครอบคลุม ทุกหัวข้อข้างต้น
๒. น�ำคะแนนของนักเรียนแต่ละคนมาค�ำนวณคะแนนเฉลีย่ วิชาวัฒนธรรม
และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของนักเรียน ต่อคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน
และกรอกลงในแบบรายงานคะแนนเฉลีย่ วิชาวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ (๖๐๑)
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ปลายปีการศึกษา
การรายงานผล จัดส่งแบบรายงาน ๖๐๑ ถึงโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคมของทุกปี

เป้าหมายหลักที่ ๖

การใช้ประโยชน์

๑. บ่งชีว้ า่ มีนกั เรียนทีม่ คี วามรู้ และทักษะวิชาวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ มากน้อยเพียงใด และควรจะต้องพัฒนาความรูแ้ ละทักษะวิชา
วัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ข้อใดให้มคี วามถูกต้องเหมาะสมมาก
ยิง่ ขึน้
๒. ใช้ประเมินการพัฒนาความรู้ และทักษะวิชาวัฒนธรรมและภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ ของนักเรียนแต่ละคนได้
๓. สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใช้
เปรียบเทียบความก้าวหน้าของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนใน
ด้านดังกล่าวได้
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เป้าหมายหลักที่ ๗
ขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ชุมชน

ตัวชีว้ ดั ๓๓ จ�ำนวนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั การขยายกิจกรรม

50 เป้าหมายหลักที่ ๗
ตัวชีว้ ดั ๓๓ จ�ำนวนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั การขยายกิจกรรม
ความหมาย

จ�ำนวนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั การขยายกิจกรรมการพัฒนาจากโรงเรียนสูช่ มุ ชน
หมายเหตุ กรอบการประเมิน มีดงั ต่อไปนี้
๑. กิจกรรมเกษตร (ปลูกพืชผัก ไม้ผล เลีย้ งสัตว์ ประมง)
๒. สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม
๓. วิชาชีพ บัญชีครัวเรือน และสหกรณ์
๔. อืน่ ๆ (ระบุดว้ ย)
การขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสูช่ มุ ชน หมายถึง กิจกรรมทีโ่ รงเรียน
ด�ำเนินการจนประสบผลส�ำเร็จ และน�ำองค์ความรูท้ ไี่ ด้เผยแพร่ไปสูช่ มุ ชน
ทีเ่ ป็นเขตบริการของโรงเรียน โดยโรงเรียนเป็นผูส้ นับสนุนองค์ความรู้
เทคโนโลยี รวมทัง้ ทรัพยากรและ ปัจจัยการด�ำเนินงานทีส่ ามารถผลิตได้
ด้วยตนเองให้แก่ชมุ ชน
การค�ำนวณ
ผลรวมของจ�ำนวนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั การขยายกิจกรรม
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบส�ำรวจจ�ำนวนครัวเรือนทีไ่ ด้รบั การขยายกิจกรรม
ทัง้ หมดในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา
๒. บันทึกข้อมูลโดยจ�ำแนกตามกรอบการประเมิน ลงในแบบบันทึกข้อมูล
พืน้ ฐาน กพด. ๐๐๑ หัวข้อที่ ๘. การขยายการพัฒนาจากโรงเรียนสู่
ชุมชน
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ต้นปีการศึกษา
การรายงานผล จัดส่งแบบบันทึกข้อมูลพืน้ ฐาน กพด. ๐๐๑ ถึงโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายนของทุกปี
การใช้ประโยชน์ บ่งชีถ้ งึ โอกาสในการเข้าถึงการพัฒนาของชุมชน ให้มคี วามเข้มแข็งและ
พึง่ ตนเองได้ ช่วยเหลือสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนและโรงเรียน
ไปพร้อม ๆ กัน
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เป้าหมายหลักที่ ๘
พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้

ตัวชีว้ ดั ๓๔ จ�ำนวนประชาชนทีม่ าใช้แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน

52 เป้าหมายหลักที่ ๘
ตัวชีว้ ดั ๓๔ จ�ำนวนประชาชนทีม่ าใช้แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน
ความหมาย

จ�ำนวนประชาชนทีม่ าใช้แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน โดยกรอบการประเมิน
ประกอบด้วย
๑. กิจกรรมเกษตร (ปลูกพืชผัก ไม้ผล เลีย้ งสัตว์ ประมง)
๒. สุขภาพอนามัยและสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม
๓. กิจกรรมฝึกอาชีพ กิจกรรมสหกรณ์
๔. อืน่ ๆ (ระบุดว้ ย)
หมายเหตุ พัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้ หมายถึง กิจกรรม
ทีโ่ รงเรียนด�ำเนินการจนประสบผลส�ำเร็จ มีการรวบรวมองค์ความรู้
พัฒนาแหล่งเรียนรูใ้ นสถานศึกษา และพัฒนาครูและนักเรียนให้สามารถ
ถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีการพัฒนาให้กบั ผูป้ กครอง ชุมชน และ
สถานศึกษาหรือองค์กรอืน่ ๆ ทัง้ จากภายในประเทศและจากต่างประเทศได้
การค�ำนวณ
๑. ผลรวมของจ�ำนวนครัง้ ทีป่ ระชาชนมาใช้แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน
๒. ผลรวมของจ�ำนวนประชาชนทีม่ าใช้แหล่งเรียนรูข้ องโรงเรียน
วิธกี ารเก็บข้อมูล ๑. ครูผรู้ บั ผิดชอบส�ำรวจจ�ำนวนครัง้ และจ�ำนวนประชาชนทีม่ าใช้แหล่ง
เรียนรูข้ องโรงเรียน ทัง้ หมดในปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา
๒. บันทึกข้อมูลโดยจ�ำแนกตามกรอบการประเมิน ลงในแบบบันทึกข้อมูล
พืน้ ฐาน กพด. ๐๐๑ หัวข้อที่ ๙. การพัฒนาสถานศึกษาเป็นศูนย์
บริการความรู้
ความถีใ่ นการเก็บ ปีละ ๑ ครัง้ ต้นปีการศึกษา
การรายงานผล จัดส่งแบบบันทึกข้อมูลพืน้ ฐาน กพด. ๐๐๑ ถึงโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ ๑๕ มิถนุ ายนของทุกปี
การใช้ประโยชน์ บ่งชีถ้ งึ โอกาสในการพัฒนาสถานศึกษาให้มคี วามเข้มแข็ง เป็นศูนย์บริการ
ความรู้ สามารถถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยีการพัฒนาให้แก่ผทู้ สี่ นใจ
ต่อไป

