เครื่องชี้วัด
ภายใตแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 4
พ.ศ. 2550 – 2559

คํานํา
การติดตามและการประเมินผลเปนกลไกสําคัญในการบริหารจัดการใหการดําเนินงานพัฒนา
เด็กและเยาวชน ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2550 – 2559) นี้ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
คณะทํางานจึงไดพัฒนาเครื่องชี้วัดขึ้นมา เพื่อใชในการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงาน วิเคราะห
ปญหา อุปสรรค ผลกระทบ และความสําเร็จในการดําเนินงาน
สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี หวังเปนอยางยิ่งวา
เอกสารเครื่องชี้วัดฉบับนี้ จะเปนประโยชนตอสถานศึกษาและหนวยงานตางๆ ที่รวมกันปฏิบัติงาน ใน
การใชเปนแนวทางในการพัฒนางานตอไป เพื่อใหงานพัฒนาของพระองคบรรลุผลสูงสุดตอเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งประชาชนในถิ่นทุรกันดารใหไดอยางเทาเทียมกันทุกคน

สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

สารบัญ
วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนาแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 – 2559

1

เครื่องชี้วัด

4

วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน
เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

5

วัตถุประสงคที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็ก
และเยาวชน

27

วัตถุประสงคที่ 3 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ

35

วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

39

วัตถุประสงคที่ 5 ปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน
ในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

51

วัตถุประสงคที่ 6 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษและ
สืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

55

วัตถุประสงคและเปาหมายของการพัฒนา
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 – 2559

ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ ทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ไดกําหนดเปาหมายสูงสุดของการพัฒนาไวดังนี้
“ เด็กและเยาวชน มีโภชนาการดี สุขภาพแข็งแรง ใฝเรียนรู ซื่อสัตย ประหยัด และอดทน มี
ความรูแ ละทักษะทางวิชาการและการอาชีพเพือ่ เปนพืน้ ฐานของการดํารงชีวติ รักและหวงแหนทรัพยากร
ธรรมชาติ ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่นและความเปนไทย และมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติได ”
เพื่อใหเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารไดรับโอกาสในการพัฒนา และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามเปาหมายสูงสุด อันจะชวยใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปา
หมายของแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราช-สุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 – 2559 ไวดังนี้
วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนเริ่มตั้งแตในครรภมารดา
เปาหมาย
1. เด็กตั้งแตในครรภมารดาทุกคนไดรับบริการเบื้องตนจนเกิดรอดปลอดภัย
2. เด็กปฐมวัยทุกคนไดรับการสงเสริมดานโภชนาการและมีพัฒนาการตามวัย
3. เด็กทุกคนไดรับอาหารกลางวันที่มีคุณคาทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะ และไดดื่ม
นมอยางนอยวันละ 1 แกว ทุกวันเรียน
4. เด็กทุกคนมีน้ําหนักและสวนสูงตามเกณฑมาตรฐานของเด็กไทย และมีสมรรถภาพทาง
กายตามเกณฑ
5. ลดอัตราคอพอกในนักเรียนประถมศึกษาลงจนไมเปนปญหาสาธารณสุข
6. ลดอั ต ราป ว ยด ว ยโรคมาลาเรี ย และโรคหนอนพยาธิ ใ นนั ก เรี ย นลงจนไม เ ป นป ญ หา
สาธารณสุข
7. เด็กและเยาวชนทุกคนมีพฤติกรรมในการเลือกบริโภคอาหารที่เหมาะสม
8. เด็กและเยาวชนทุกคนมีสุขนิสัยที่พึงประสงค
1

9. นักเรียนตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เปนตนไปไดรับการเตรียมความพรอมในการ
เปนพอและแมที่ดี
วัตถุประสงคที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน
เปาหมาย
1. เด็กและเยาวชนดอยโอกาสมีโอกาสเขาถึงและไดรับบริการทางการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสมเพิ่มขึ้น
2. อัตราการเรียนตอของนักเรียนในพระราชานุเคราะหในแตละระดับการศึกษาเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงคที่ 3 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ
เปาหมาย

1. เด็กและเยาวชนมีความรูและทักษะที่จําเปนในวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น
วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ
เปาหมาย
1. เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรูและทักษะพื้นฐานทางการเกษตรยั่งยืนในการผลิตอาหาร
เพื่อการบริโภค และทางดานอาชีพที่จําเปนในการดํารงชีวิต
2. เด็กและเยาวชนทุกคนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามหลักการและอุดมการณสหกรณ
วัตถุประสงคที่ 5 ปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรูและตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และผลกระทบของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอการ
ดํารงชีวิต
2. เด็กและเยาวชนทุกคนมีลักษณะนิสัยในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหอยูในสภาพที่ดี และการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ

2

วัตถุประสงคที่ 6 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
เปาหมาย
1. เด็กและเยาวชนทุกคนมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของตน
2. เด็กและเยาวชนมีความภาคภูมิใจ เห็นคุณคาในมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาของ
ทองถิ่น และมีความรักทองถิ่น

3

เครื่องชี้วัด
ในชวงแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550 - 2559 นี้ ไดพัฒนาตัวชี้วัดเพื่อใชติดตามผลการ
ดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการพัฒนาตามวัตถุประสงคทงั้ 6 วัตถุประสงค ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

4

วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

วัตถุประสงคที่ 1
สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา
ตัวชี้วัดที่ 1 อัตราตายของทารกตอการเกิดมีชีพ 1,000 คน
ความหมาย

จํานวนทารกเกิดมีชีพที่ตายกอนอายุครบ 1 ป ในชวงเวลาที่กําหนด ตอจํานวนการ
เกิดมีชีพ 1,000 คนในชวงเวลาเดียวกัน
 หมายเหตุ การเกิดมีชีพหมายถึง ทารกที่คลอดออกมา โดยที่ทารกนั้นจะตอง
มีการหายใจหรือแสดงอาการที่บงวามีชีวิต เชน การเตนของหัวใจ การเตน
ของเสนโลหิต การเตนของสายสะดือ หรือมีการเคลื่อนไหวของรางกาย

การคํานวณ

จํานวนทารกเกิดมีชีพที่ตายกอนอายุครบ 1 ป ในชวงเวลาที่กําหนด x 1,000
จํานวนการเกิดมีชีพทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูล (1) จํานวนทารกเกิดมีชีพที่ตายกอนอายุครบ 1
ป และ (2) จํานวนทารกเกิดมีชีพ (3) จํานวนหญิงตั้งครรภทั้งหมด และ (4)
จํานวนการคลอดทั้งหมดของแตละหมูบานที่อยูในเขตบริการการศึกษาของ
โรงเรียน ในชวงตั้งแต 1 ตุลาคมของปที่ผานมาจนถึง 30 กันยายนของป
ปจจุบัน (ขอมูลตามปงบประมาณ)
2. นําขอมูลที่รวบรวมไดมากรอกลงในแบบรายงานการสงเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแมและเด็ก (ว1_101) โดยจําแนกเปนรายหมูบานที่อยูในเขต
บริการการศึกษาของโรงเรียน
 แหลงขอมูล โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และ
สถานีอนามัย

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง โดยการจัดเก็บในรอบปงบประมาณ

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_101 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกป

การใช
ประโยชน

ใชวัดสถานะสุขภาพของเด็ก และวัดสภาพความเปนอยูของสังคมทั้งในครัวเรือน
และชุมชน ทั้งนี้เพราะการตายในวัยทารกนั้น ขึ้นอยูกับสภาพสุขาภิบาล สิ่งแวดลอม และโภชนาการของมารดาและทารก และเปนตัวชี้วัดที่สะทอนถึงคุณภาพของ
บริการอนามัยแมและเด็ก
5

วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 2 รอยละของทารกแรกเกิดมีน้ําหนักนอยกวา 2,500 กรัม
ความหมาย

จํานวนทารกเกิดมีชีพที่มีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัม ตอจํานวนทารก แรกเกิดมี
ชีพที่ไดรับการชั่งน้ําหนักทั้งหมด 100 คน

การคํานวณ

จํานวนทารกเกิดมีชีพที่มีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัม ในชวงเวลาที่กําหนด x 100
จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพที่ไดรับการชั่งน้ําหนักทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูล (1) จํานวนทารกแรกเกิดมีชีพที่ไดรับการชั่งน้ําหนัก
ทั้งหมด และ (2) จํานวนทารกเกิดมีชีพที่มีน้ําหนักแรกเกิดนอยกวา 2,500 กรัม ของ
แตละหมูบานที่อยูในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน ในชวงตั้งแต 1 ตุลาคมของปที่
ผานมาจนถึง 30 กันยายนของปปจจุบัน (ขอมูลตามปงบประมาณ)
2. นําขอมูลที่รวบรวมไดมากรอกลงในแบบรายงานการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแมและเด็ก (ว1_101) โดยจําแนกเปนรายหมูบานที่อยูในเขตบริการการศึกษา
ของโรงเรียน
 แหลงขอมูล โรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) และสถานีอนามัย

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง โดยการจัดเก็บในรอบปงบประมาณ

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_101 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกป

การใช
ประโยชน

ใชวัดสถานะสุขภาพและภาวะโภชนาการของมารดาในระหวางตั้งครรภ
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 3 รอยละของภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณฑของเด็กแรกเกิด - 3 ป
ความหมาย

จํานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป 11 เดือน 29 วัน ที่มีน้ําหนักนอยกวาเกณฑ เมื่อใช
น้ําหนักตามเกณฑอายุเปนดัชนีบงชี้ภาวะโภชนาการ ตอจํานวนเด็กแรกเกิดถึง
อายุ 3 ป 11 เดือน 29 วัน ที่ไดรับการชั่งน้ําหนัก 100 คน

การคํานวณ

จํานวนเด็กแรกเกิด – 3 ปที่มีน้ําหนักนอยกวาเกณฑ x 100
จํานวนเด็กแรกเกิด – 3 ปที่ไดรับการชั่งน้ําหนักทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูล (1) จํานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป ทั้งหมดใน
แตละหมูบานที่อยูในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน (2) จํานวนเด็กแรก
เกิดถึงอายุ 3 ป ที่ไดรับการชั่งน้ําหนักทั้งหมดในแตละหมูบาน และ (3)
น้ําหนักและอายุของเด็กแรกเกิดถึง 3 ป โดยเปนขอมูลครั้งลาสุดของปปจจุบัน
2. นําตัวเลขน้ําหนักและอายุของเด็กเปนรายคนที่ไดมาเทียบกับเกณฑอางอิง
น้ําหนัก สวนสูง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2538 และแปลผล
ภาวะโภชนาการดวยดัชนีน้ําหนักตามเกณฑอายุ ดังนี้
นอยกวาเกณฑ คอนขางนอย ตามเกณฑ คอนขางมาก มากเกินเกณฑ
3. สรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กแตละหมูบานลงในแบบรายงานการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง 3 ป (ว1_102)
 แหลงขอมูล คือ สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง เดือนตุลาคม

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_102 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. ใชระบุขนาดของปญหาการขาดโปรตีนและพลังงานแบบเฉียบพลัน ซึ่งสงผล
ตอน้ําหนักและสวนสูงโดยรวมวามีมากนอยเพียงใด
2. ใชสะทอนผลกระทบโดยรวมของภาวะวิกฤติฉุกเฉินได
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 4 รอยละของภาวะเตี้ยของเด็กแรกเกิด - 3 ป
ความหมาย

จํานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป 11 เดือน 29 วัน ที่มีสวนสูงต่ํากวาเกณฑหรือเตี้ย
เมื่อใชสวนสูงตามเกณฑอายุเปนดัชนีบงชี้ภาวะโภชนาการ ตอจํานวนเด็กแรกเกิด
ถึงอายุ 3 ป 11 เดือน 29 วัน ที่ไดรับการวัดสวนสูง 100 คน

การคํานวณ

จํานวนเด็กแรกเกิด – 3 ปที่มีสวนสูงต่ํากวาเกณฑหรือเตี้ย x 100
จํานวนเด็กแรกเกิด – 3 ปที่ไดรับการวัดสวนสูงทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูล (1) จํานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป ทั้งหมดใน
แตละหมูบานที่อยูในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน (2) จํานวนเด็กแรก
เกิดถึงอายุ 3 ป ที่ไดรับการวัดสวนสูงทั้งหมดในแตละหมูบาน และ (3) สวนสูง
และอายุของเด็กแรกเกิดถึง 3 ป โดยเปนขอมูลครั้งลาสุดของปปจจุบัน
2. นําตัวเลขสวนสูงและอายุของเด็กเปนรายคนที่ไดมาเทียบกับเกณฑอา งอิง
น้ําหนัก สวนสูง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2538 และแปลผล
ภาวะโภชนาการดวยดัชนีสวนสูงตามเกณฑอายุ ดังนี้
เตี้ย คอนขางเตี้ย ตามเกณฑ คอนขางสูง สูง
3. สรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กแตละหมูบานลงในแบบรายงานการเจริญเติบโต
และพัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง 3 ป (ว1_102)
 แหลงขอมูล คือ สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง เดือนตุลาคม

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_102 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บงชี้ภาวะการขาดโปรตีนและพลังงานแบบเรื้อรังมาเปนระยะเวลานาน ทําใหมี
ความพรองของการเจริญเติบโตดานโครงสรางสวนสูง
2. บงชี้ถึงการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กในทองถิ่นวาดีเพียงใด ใชสะทอน
ระดับการพัฒนาทองถิ่นโดยรวม
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 5 รอยละของเด็กแรกเกิด - 3 ปมีพัฒนาการตามวัย
ความหมาย

เด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป 11 เดือน 29 วัน มีพัฒนาการทุกดานเหมาะสมตามวัย ตอ
เด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป 11 เดือน 29 วัน ที่ไดรับการประเมิน 100 คน

การคํานวณ

จํานวนเด็กแรกเกิด – 3 ปที่มีพัฒนาการทุกดานเหมาะสมตามวัยตามเกณฑ x 100
จํานวนเด็กแรกเกิด – 3 ปที่ไดรับการประเมินทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูล (1) จํานวนเด็กแรกเกิดถึงอายุ 3 ป ทั้งหมดใน
แตละหมูบานที่อยูในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน (2) จํานวนเด็กแรก
เกิดถึงอายุ 3 ป ที่ไดรับการประเมินวามีพัฒนาการทุกดานเหมาะสมตามวัย
ตามเกณฑ โดยเปนขอมูลครั้งลาสุดของปปจจุบัน
2. กรอกขอมูลของเด็กในแตละหมูบานลงในแบบรายงานการเจริญเติบโตและ
พัฒนาการของเด็กแรกเกิดถึง 3 ป (ว1_102)
 แหลงขอมูล คือ สถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง เดือนตุลาคม

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_102 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ 30 ตุลาคม ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บงชี้วาเด็กไดรับการเตรียมความพรอมกอนเขาโรงเรียนมากนอยเพียงใด
2. สะทอนคุณภาพของการจัดกิจกรรมของศูนยสงเสริมและพัฒนาเด็กวัย
เตาะแตะและชั้นอนุบาล
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 6 รอยละของภาวะน้ําหนักนอยกวาเกณฑของเด็กปฐมวัย
ความหมาย

จํานวนเด็กปฐมวัยที่มีน้ําหนักนอยกวาเกณฑ เมื่อใชน้ําหนักตามเกณฑอายุเปน
ดัชนีบงชี้ภาวะโภชนาการ ตอจํานวนเด็กปฐมวัยที่ไดรับการชั่งน้ําหนัก 100 คน

การคํานวณ

จํานวนเด็กปฐมวัยที่มีน้ําหนักนอยกวาเกณฑ x 100
จํานวนปฐมวัยที่ไดรับการชั่งน้ําหนักทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูอนามัย/ครูประจําชั้นทําการชั่งน้ําหนักของเด็กทุกคน
2. นําตัวเลขน้ําหนักและอายุของเด็กเปนรายคนมาเทียบกับเกณฑอางอิงน้ําหนัก
สวนสูง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2538 และแปลผลภาวะ
โภชนาการดวยดัชนีน้ําหนักตามเกณฑอายุ ดังนี้
นอยกวาเกณฑ คอนขางนอย ตามเกณฑ คอนขางมาก มากเกินเกณฑ
3. สรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กแตละชั้นลงในแบบรายงานภาวะโภชนาการ
ของเด็กนักเรียน ว1_103 ป สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ
ว1_103 ม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 2 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ดําเนินการภายในเดือนพฤษภาคม
 ครั้งที่ 2 ดําเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_103 ป และ ว1_103 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน
 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม

การใช
ประโยชน

1. ใชระบุขนาดของปญหาการขาดโปรตีนและพลังงานแบบเฉียบพลัน ซึ่งสงผล
ตอน้ําหนักและสวนสูงโดยรวมวามีมากนอยเพียงใด
2. ใชสะทอนผลกระทบโดยรวมของภาวะวิกฤติฉุกเฉินได
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 7 รอยละของภาวะเตี้ยของเด็กนักเรียน
ความหมาย

จํานวนเด็กที่มีสวนสูงต่ํากวาเกณฑหรือเตี้ย เมื่อใชสวนสูงตามเกณฑอายุเปนดัชนี
บงชี้ภาวะโภชนาการ ตอจํานวนเด็กที่ไดรับการวัดสวนสูง 100 คน
เด็กนักเรียนในที่นี้แบงเปน 3 กลุมเปาหมาย คือ กลุมที่ 1 เด็กปฐมวัย กลุมที่ 2
นักเรียนประถมศึกษา และกลุมที่ 3 นักเรียนมัธยมศึกษา

การคํานวณ

จํานวนเด็กที่มีสวนสูงต่ํากวาเกณฑหรือเตี้ย x 100
จํานวนเด็กที่ไดรับการวัดสวนสูงทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ใหครูอนามัย/ครูประจําชั้นทําการวัดสวนสูงของเด็กทุกคน
2. นําตัวเลขสวนสูงและอายุของเด็กเปนรายคนที่ไดมาเทียบกับเกณฑอางอิง
น้ําหนัก สวนสูง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2538 และแปลผล
ภาวะโภชนาการดวยดัชนีสวนสูงตามเกณฑอายุ ดังนี้
เตี้ย คอนขางเตี้ย ตามเกณฑ คอนขางสูง สูง
3. สรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กแตละชั้นลงในแบบรายงานภาวะโภชนาการ
ของเด็กนักเรียน ว1_103 ป สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ
ว1_103 ม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 2 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ดําเนินการภายในเดือนพฤษภาคม
 ครั้งที่ 2 ดําเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_103 ป และ ว1_103 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน
 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม

การใช
ประโยชน

1. บงชี้ภาวะการขาดโปรตีนและพลังงานแบบเรื้อรังมาเปนระยะเวลานาน ทําใหมี
ความพรองของการเจริญเติบโตดานโครงสรางสวนสูง
2. บงชี้ถึงการพัฒนาการเจริญเติบโตของเด็กในทองถิ่นวาดีเพียงใด ใชสะทอน
ระดับการพัฒนาทองถิ่นโดยรวม
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 8 รอยละของภาวะผอมของเด็กนักเรียน
ตัวชี้วัดที่ 9 รอยละของภาวะอวนของเด็กนักเรียน
ความหมาย




จํานวนเด็กผอม เมื่อใชน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงเปนดัชนีบงชี้ภาวะ
โภชนาการ ตอจํานวนเด็กที่ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง 100 คน
จํานวนเด็กที่เริ่มอวนและอวนรวมกัน เมื่อใชน้ําหนักตามเกณฑสวนสูงเปน
ดัชนีบงชี้ภาวะโภชนาการ ตอจํานวนเด็กที่ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูง
100 คน

เด็กนักเรียนในที่นี้แบงเปน 3 กลุมเปาหมาย คือ กลุมที่ 1 เด็กปฐมวัย กลุมที่ 2
นักเรียนประถมศึกษา และกลุมที่ 3 นักเรียนมัธยมศึกษา
การคํานวณ

จํานวนเด็กที่ผอม x 100
จํานวนเด็กที่ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงทั้งหมด
จํานวนเด็กที่เริ่มอวนและอวนรวมกัน x 100
จํานวนเด็กที่ไดรับการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ใหครูอนามัย/ครูประจําชั้นทําการชั่งน้ําหนักและวัดสวนสูงของเด็กทุกคน
2. นําตัวเลขน้ําหนักและสวนสูงของเด็กเปนรายคนมาเทียบกับเกณฑอางอิง
น้ําหนัก สวนสูง ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2538 และแปลผล
ภาวะโภชนาการดวยดัชนีน้ําหนักตามเกณฑสวนสูง ดังนี้
ผอม คอนขางผอม สมสวน ทวม เริ่มอวน อวน
3. สรุปผลภาวะโภชนาการของเด็กแตละชั้นลงในแบบรายงานภาวะโภชนาการ
ของเด็กนักเรียน ว1_103 ป สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ
ว1_103 ม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 2 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ดําเนินการภายในเดือนพฤษภาคม
 ครั้งที่ 2 ดําเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_103 ป และ ว1_103 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน
 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม

การใช
ประโยชน

1. บงชี้ภาวะโภชนาการทั้งดานขาดและเกินได เมื่อใชรวมกับดัชนีสวนสูงตาม
เกณฑอายุจะสามารถแยกแยะเด็กที่มีรูปรางสูงใหญแตสมสวนจากเด็กผอมที่มี
สวนสูงมากและเด็กอวนเตี้ย
2. เหมาะสําหรับการติดตามประเมินผลโครงการระยะสั้น เพราะน้ําหนักสามารถ
ปรับขึ้นมาสมดุลกับสวนสูงในระยะเวลาสั้น ใชสะทอนวิกฤตฉุกเฉินได
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 10 รอยละของการมีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑของเด็กนักเรียน
ความหมาย

จํานวนเด็กที่มีคาเฉลี่ยของสมรรถภาพทางกายทุกรายการอยูในเกณฑดีขึ้นไป ตอ
จํานวนเด็กที่เขาทดสอบสมรรถภาพทางกาย 100 คน
เด็กนักเรียนในที่นี้แบงเปน 3 กลุมเปาหมาย คือ กลุมที่ 1 เด็กปฐมวัย กลุมที่ 2
นักเรียนประถมศึกษา และกลุมที่ 3 นักเรียนมัธยมศึกษา
สมรรถภาพทางกาย หมายถึง สภาพรางกายที่มีความสมบูรณแข็งแรง กลามเนื้อมี
ความทนทาน มีความคลองแคลววองไว สามารถปฏิบัติงานดวยความ
กระฉับกระเฉงปราศจากอาการเมื่อยลาออนเพลีย

การคํานวณ

วิธีการเก็บ
ขอมูล

จํานวนเด็กที่มีสมรรถภาพทางกายในเกณฑดีและดีมาก X 100
จํานวนเด็กทั้งหมดที่เขาทดสอบสมรรถภาพทางกาย
1. ครูพลศึกษา / ครูประจําชั้นทําการทดสอบสมรรถภาพทางกายของเด็ก ดวย
ชนิดของการทดสอบที่แตกตางกันตามชวงอายุ ดังนี้
ระดับอายุ 4-6 ป ใชดัชนีในการวัด 4 ตัว ไดแก
 งอตัวขางหนา
 ยืนเขยงปลายเทา
 ยืนกระโดดไกล
 วิ่ง 20 เมตร
โดยแปลผลเปน 3 ระดับ คือ ดี ปานกลาง และต่ํา
ระดับอายุ 7-9 ป ใชดัชนีในการวัด 5 ตัว ไดแก
 งอตัวขางหนา
 ยืนกระโดดไกล
 ลุก-นั่ง 30 วินาที
 วิ่งเก็บของ
 วิ่ง 50 เมตร
โดยแปลผลเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา และต่ํามาก

14

วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

วิธีการเก็บ
ขอมูล

ระดับอายุ 10-15 ป ใชดัชนีในการวัด 7 ตัว ไดแก
 งอตัวขางหนา
 ยืนกระโดดไกล
 ลุก-นั่ง 30 วินาที
 วิ่งเก็บของ
 งอแขนหอยตัว
 วิ่ง 50 เมตร
 วิ่ง 600 เมตร
โดยแปลผลเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง ต่ํา และต่ํามากและนําคาที่
ทดสอบไดมาเทียบกับเกณฑมาตรฐานสมรรถภาพทางกาย (กรมพลศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543) และแปลผลเปนระดับตาง ๆ ตามชวงอายุ
2. รวมคาระดับสมรรถภาพทางกายทุกรายการ แลวนํามาคิดคาเฉลี่ยสมรรถภาพ
ทางกายของเด็กเปนรายคน และสรุปผลของเด็กแตละชั้นลงในแบบรายงาน
สมรรถภาพทางกายในเด็กนักเรียน ว1_104

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปการศึกษาละ 2 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ทําการทดสอบภายในเดือนพฤษภาคม
 ครั้งที่ 2 ทําการทดสอบภายในเดือนกุมภาพันธ

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_104 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดย
 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน
 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม

การใช
ประโยชน

ใชติดตามผลวา มีเด็กนักเรียนจํานวนเทาไรที่มีสมรรถภาพทางกายอยูในเกณฑดี
และจํานวนเทาไรยังตองเสริมสรางหรือตองชวยเหลือเปนพิเศษ และจะสงเสริมขึ้น
อีกอยางไร เชน ควรเพิ่มการออกกําลังกายหรือการเลนกีฬาประเภทตาง ๆ อยาง
สม่ําเสมอ สําหรับเด็กนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับปานกลาง หรือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชชีวิตประจําวัน และเพิ่มการออกกําลังกายอยาง
สม่ําเสมอ สําหรับเด็กนักเรียนที่มีสมรรถภาพทางกายอยูในระดับต่ําควรปรับปรุง
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ขอมูลเพิ่มเติม การทดสอบสมรรถภาพทางกายอยางงาย ไมจําเปนตองใชเครื่องมืออุปกรณมาก
หรือมีราคาแพง มีการทดสอบในหลายดาน คือ ขนาดของรางกาย ความออนตัว
ความแข็งแรงอดทนของกลามเนื้อ ความอดทนของระบบหายใจและการไหลเวียน
ของเลือด
1. การวัดขนาดของรางกาย เพื่อดูความสัมพันธระหวางน้ําหนักตัวกับสวนสูง
สัดสวนระหวางเอวกับสะโพก วามีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด โดยการ
ทดสอบคาดัชนีความหนาของรางกาย (BMI: Body Mass Index) และคา
สัดสวนรอบเอวตอรอบสะโพก (HWR: Waist Hip Ratio)
2. การวัดความออนตัว เพื่อดูการยืดหยุนของกลามเนื้อ เอ็นยึดขอ เอ็นกลามเนื้อ
ตลอดมุมการเคลื่อนไหวของขอตอในรางกาย มีวิธีการทดสอบ 2 วิธี คือ การ
แตะมือดานหลัง (Shoulder girdle flexibility test) และ นั่งงอตัว (Sit and
reach test)
3. การทดสอบความแข็งแรงอดทนของกลามเนื้อ เพื่อดูการออกแรงทํางานของ
กลามเนื้ออยางตอเนื่องและรวดเร็วในระยะเวลาจํากัด มีการทดสอบ 2 วิธีคือ
นอนยกตัวขึ้น (Abdominal curls) และการดันพื้น (Push-ups)
4. การทดสอบความอดทนของระบบหายใจและการไหลเวียนเลือด เมื่อทุกสวน
ของรางกายทํางานอยางตอเนื่อง มีวิธีทดสอบโดยการกาวขึ้น-ลง นาน 3 นาที
(Three – minute step test)
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 11 รอยละของนักเรียนประถมศึกษาที่เปนโรคคอพอก
ความหมาย

จํานวนนักเรียนประถมศึกษาที่ตรวจพบคอพอกระดับ 1 และระดับ 2 รวมกัน ตอ
จํานวนนักเรียนประถมศึกษาที่ไดรับการตรวจทั้งหมด 100 คน

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนทีม่ คี อพอกระดับ 1 และ ระดับ 2 x 100
จํานวนนักเรียนที่ตรวจคอพอกทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูอนามัยทําการตรวจภาวะคอพอกในนักเรียนเฉพาะระดับประถมศึกษา
2. บันทึกผลการตรวจนักเรียนแตละคนตามระดับที่ตรวจพบ โดยระดับคอพอก
แบงเปน 3 ระดับดังนี้
 ปกติ หรือระดับ 0 มองไมเห็นดวยตาเปลา หรือคลําไมพบกอน
 ระดับ 1
มองไมเห็นตองคลําคอจึงพบกอนเมื่อคออยูใน
สภาพปกติ แหงนคอกลืนน้ําลายจึงมองเห็นกอน
 ระดับ 2
เมื่อคออยูในสภาพปกติก็มองเห็นกอน
3. ครูอนามัยรวบรวมผลจากทุกระดับชั้นมาสรุปลงในแบบรายงานภาวะคอพอก
ในเด็กนักเรียนประถมศึกษา (ว1_106)

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 2 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ดําเนินการภายในเดือนพฤษภาคม
 ครั้งที่ 2 ดําเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_106 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี
 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน
 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม

การใช
ประโยชน

ผลที่ไดจะสะทอนถึงความรุนแรงของปญหาการขาดไอโอดีนในพื้นที่นั้น ๆ โดย
อัตราคอพอกในเด็กนักเรียนประถม
ความรุนแรง
 นอยกวารอยละ 5
ไมเปนปญหาสาธารณสุข
 ระหวางรอยละ 5 - 19.9
รุนแรงนอย
 ระหวางรอยละ 20.0 - 29.9
รุนแรงปานกลาง
 มากกวารอยละ 30
รุนแรงมาก
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

การใช
ประโยชน

ถาอัตราคอพอกในเด็กนักเรียนประถมนอยกวารอยละ 5 ถือวาไมเปนปญหา
สาธารณสุข แตก็ยังจําเปนตองสงเสริมใหมีการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน และ
ดื่มน้ําเสริมไอโอดีน เพื่อปองกันการขาดสารไอโอดีนอยางตอเนื่องตอไป
หากอัตราคอพอกในเด็กนักเรียนประถมมากกวารอยละ 5 จําเปนตองเรงรณรงค
การใชเกลือเสริมไอโอดีนในทุกครัวเรือนในชุมชนดวย พรอมทั้งรายงานให
เจาหนาที่สาธารณสุขทราบดวย
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 12 อัตราปวยดวยโรคมาลาเรียในนักเรียน
ความหมาย

จํานวนนักเรียนที่ปวยดวยโรคมาลาเรียรายใหมในรอบปตอจํานวนประชากร
นักเรียน 1,000 คน
 หมายเหตุ จํานวนนักเรียนที่ปวยดวยโรคมาลาเรียรายใหม หมายถึง
นักเรียนที่ตรวจโลหิตพบเชื้อครั้งแรก หรือนักเรียนที่ตรวจโลหิตพบเชื้อซ้ําใน
ชวงเวลาหางจากครั้งกอนเกิน 3 เดือน (การรายงานไมตองระบุชนิดของเชื้อ
มาลาเรีย)

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่ปวยดวยโรคมาลาเรียรายใหม x 1,000
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผูรับผิดชอบรวบรวมขอมูลการตรวจโลหิตหาเชื้อมาลาเรียของนักเรียน
ทั้งหมดในโรงเรียนตั้งแตเดือนพฤษภาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ (โดยไมตอง
คํานึงวาพบเชื้อมาลาเรียชนิดใด)
2. นําขอมูลที่ไดกรอกลงในแบบรายงานผลการตรวจโลหิตหาเชื้อมาลาเรีย
(ว1_107) โดยจําแนกเปนรายเดือน
 แหลงขอมูล โรงเรียน สถานีอนามัย สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ หนวยควบ
คุมโรคติดตอนําโดยแมลงในพื้นที่

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_107 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 30 มีนาคมของทุกป

การใช
ประโยชน

บอกถึงสถานการณการเกิดโรคในกลุมนักเรียนของรอบปนั้น ๆ วามีอุบัติการณของ
โรคหรือจํานวนนักเรียนที่ปวยรายใหมเพิ่มขึ้นหรือลดลง โดยเปรียบเทียบกับปที่
ผานมา ซึ่งจะสะทอนถึงประสิทธิภาพของมาตรการการควบคุมโรคมาลาเรียได

หมายเหตุ

โรงเรียนที่ตองรายงานการตรวจโลหิตหาเชื้อมาลาเรีย คือโรงเรียนที่อยูในเขตพื้นที่
ที่ประชากรมีความเสี่ยงตอการติดเชื้อมาลาเรีย ไดแก จังหวัดยะลา ปตตานี
นราธิวาส สงขลา ชุมพร ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี ตาก
แมฮองสอน เชียงใหม ตราด และจันทบุรี
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 13 อัตราความชุกของโรคหนอนพยาธิในนักเรียน
ความหมาย

จํานวนนักเรียนที่ตรวจพบหนอนพยาธิ ไมวาจะเปนชนิดใดและพบกี่ชนิดก็ตาม ตอ
จํานวนนักเรียนที่ตรวจทั้งหมด 100 คน

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่ตรวจพบหนอนพยาธิ X 100
จํานวนนักเรียนที่ตรวจทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูอนามัยรวบรวมขอมูลการตรวจหนอนพยาธิของนักเรียนทั้งหมด โดยขอ
ผลการตรวจจากเจาหนาที่สาธารณสุขที่เขามาตรวจในรอบปการศึกษานั้น ๆ
2. นําขอมูลที่รวบรวมได มากรอกลงในแบบรายงานการตรวจพยาธิในเด็ก
นักเรียน ว1_108 ป สําหรับนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา และ ว1_108 ม
สําหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา จําแนกตามชนิดของพยาธิที่ตรวจพบ

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ทุก 4 ป
 ครั้งที่ 1 ป 2551
 ครั้งที่ 2 ป 2555
 ครั้งที่ 3 ป 2559

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_108 ป และ ว1_108 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 3 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ตุลาคมของป 2551
 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 30 ตุลาคมของป 2555
 ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 30 ตุลาคมของป 2559

การใช
ประโยชน

1. บอกถึงสถานการณของโรคหนอนพยาธิในนักเรียน ซึ่งจะสงผลตอการเจริญ
เติบโตและการเรียนรูของนักเรียน
2. ชวยประเมินการปองกันและการควบคุมโรควาไดผลมากนอยเพียงใด
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 14 อัตราปวยดวยโรคติดเชื้อในนักเรียน
ความหมาย

จํานวนครั้งที่ปวยใหม ตอจํานวนประชากรนักเรียนทั้งหมด 100 คน ในชวงระยะ
เวลาที่กําหนด
 หมายเหตุ โรคติดเชื้อในที่นี้ หมายถึง ทองรวง และหวัด โดยมีคําจํากัดความ
ของโรคทั้งสองดังนี้
 ทองรวง หมายถึงมีอาการถายเหลวหรือเปนน้ํา 3 ครั้งขึ้นไปใน 24
ชั่วโมง หรือถายเปนมูกเลือดเพียง 1 ครั้งขึ้นไปใน 24 ชั่วโมง
 หวัด หมายถึงมีอาการคัดจมูก น้ํามูกไหล ไอ อาจมีไขรวมดวย

การคํานวณ

จํานวนครั้งที่นักเรียนปวย x 100
จํานวนนักเรียนทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูประจําชั้นสํารวจและบันทึกการเจ็บปวยของนักเรียนในแตละวันในรอบ 1
เดือนวามีใครเจ็บปวยดวยโรคทองรวง และใครเจ็บปวยดวยหวัดบาง
เนื่องจากทั้งโรคทองรวงและโรคหวัด สวนมากผูเปนแลวอาจจะเปนไดอีก
หลายครั้งในชวงเวลาที่กําหนด เชนนักเรียนคนเดียวอาจจะปวยเปนหวัดได
หลายครั้ง จึงใหบันทึกทุกครั้งที่เปน เมื่อรวบรวมขอมูลใหนับจํานวนครั้ง
ทั้งหมดที่บันทึกไว
2. สรุปจํานวนครั้งที่นักเรียนในแตละชั้นปวยดวยโรคทองรวง และจํานวนครั้งที่
ปวยดวยหวัดในรอบ 1 เดือน และกรอกลงในแบบรายงานการปวยของเด็ก
นักเรียน ว1_105 ป สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ ว1_105 ม
สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 2 ครั้ง
 ภาคตน (ระหวางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม)
 ภาคปลาย (ระหวางเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ)

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_105 ป และ ว1_105 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม (ขอมูลระหวางภาคการศึกษาตน)
 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม (ขอมูลระหวางภาคการศึกษาปลาย)
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

การใช
ประโยชน

1. แสดงถึงโอกาสของการเกิดโรคติดเชื้อในนักเรียนวามีมากนอยเพียงใด ซึ่งจะ
เปนตัวชวยสะทอนถึงภาวะโภชนาการและสถานะสุขภาพของนักเรียนวาดี
เพียงใด
2. หากพบปญหาตอเนื่องติดตอกันเปนเวลาหลายเดือน ควรรีบแจงแพทยหรือ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 15 รอยละของนักเรียนที่บริโภคอาหารไดถูกตอง
ความหมาย

จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค ตอจํานวนนักเรียน
ที่เขารับการประเมินทั้งหมด 100 คน โดยพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่
พึงประสงค ประกอบดวย
 รับประทานอาหารที่ปรุงสุก
 รับประทานผัก
 รับประทานผลไม
 ไมรับประทานอาหารรสจัด
 ไมรับประทานของหมักดอง
 ไมรับประทานขนมขบเคี้ยว หรือขนมที่มีสีฉูดฉาด
 รับประทานอาหารหลักวันละ 3 มื้อ
 ดื่มน้ําสะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงค x 100
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผรู บั ผิดชอบจัดทําแบบประเมินพฤติกรรมใหครอบคลุมทุกหัวขอขางตน และ
ประเมินโดยทําการสัมภาษณรวมกับสังเกตการปฏิบัติตนของนักเรียนเปน
รายคน และบันทึกผลวามีความถี่ในการปฏิบัติในเรือ่ งนัน้ ๆ มากนอยเพียงใด
โดยแบงความถีเ่ ปน 3 ระดับ ไดแก ปฏิบตั เิ ปนประจํา ปฏิบตั เิ ปนครั้งคราว และ
นานๆ ครั้งจึงปฏิบตั ิ
2. สรุปจํานวนนักเรียนทีป่ ฏิบตั ติ นในระดับความถีท่ งั้ สามระดับลงในแบบรายงาน
พฤติกรรมดานโภชนาการและสุขภาพ ว1_109 ป สําหรับนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษา และ ว1_109 ม สําหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ภาคปลาย

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_109 ป และ ว1_109 ป ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม
ของทุกป
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

การใช
ประโยชน

1. บงชี้วามีนักเรียนที่มีพฤติกรรมในการบริโภคอาหารที่พึงประสงคมากนอยเพียง
ใด และควรจะตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคอาหารในขอใดใหมี
ความถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. ใชประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการบริโภคอาหารเปนรายบุคคล
3. สะทอนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใชเปรียบเทียบ
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในดานดังกลาวได
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

ตัวชี้วัดที่ 16 รอยละของนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค
ความหมาย

จํานวนนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค ตอจํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมิน
ทั้งหมด 100 คน โดยสุขนิสยั ทีพ่ งึ ประสงค ไดแก
 อาบน้ําอยางนอยวันละ 1 ครั้ง
 สระผมอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง
 แปรงฟนอยางนอยวันละ 1 ครั้ง
 ลางมือกอนรับประทานอาหาร
 ลางมือหลังขับถาย
 ตัดเล็บมือเล็บเทาใหสั้นอยูเสมอ
 สวมรองเทา
 ราดน้ําเมื่อใชสวม
 ใชชอนรับประทานอาหาร
 ใชชอนกลางเมื่อรับประทานอาหารรวมกับผูอื่น
 ใสเสื้อผาสะอาด
 ใชแกวน้ําตนเองเมื่อดื่มน้ํา

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงค x 100
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผรู บั ผิดชอบจัดทําแบบประเมินพฤติกรรมใหครอบคลุมทุกหัวขอขางตน และ
ประเมินโดยทําการสัมภาษณรวมกับสังเกตการปฏิบัติตนของนักเรียนเปน
รายคน และบันทึกผลวามีความถี่ในการปฏิบัติในเรือ่ งนัน้ ๆ มากนอยเพียงใด
โดยแบงความถีเ่ ปน 3 ระดับ ไดแก ปฏิบตั เิ ปนประจํา ปฏิบตั เิ ปนครั้งคราว และ
นานๆ ครั้งจึงปฏิบตั ิ
2. สรุปจํานวนนักเรียนทีป่ ฏิบตั ติ นในระดับความถีท่ งั้ สามระดับลงในแบบรายงาน
พฤติกรรมดานโภชนาการและสุขภาพ ว1_109 ป สําหรับนักเรียนระดับชัน้
ประถมศึกษา และ ว1_109 ม สําหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ภาคปลาย
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วัตถุประสงคที่ 1 สงเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชน เริ่มตั้งแตในครรภมารดา

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว1_109 ป และ ว1_109 ป ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม
ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บงชี้วามีนักเรียนที่มีสุขนิสัยที่พึงประสงคมากนอยเพียงใด และควรจะตอง
ปรับเปลี่ยนในขอใดใหมีความถูกตองเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
2. ใชประเมินการเปลี่ยนแปลงสุขนิสัยของนักเรียนแตละคนได
3. สะทอนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใชเปรียบเทียบ
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในดานดังกลาวได
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วัตถุประสงคที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงคที่ 2
สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน
ตัวชี้วัดที่ 17 รอยละของเด็กกอนวัยเรียนที่ไดเขาเรียนชั้นอนุบาล
ความหมาย

จํานวนเด็กกอนวัยเรียน (หมายถึงเด็กที่มีอายุ 4 ปบริบูรณ จนถึง 5 ป 11 เดือน 29
วัน) ที่เรียนอยูในชั้นอนุบาล ตอจํานวนเด็กกอนวัยเรียนที่อยูในชุมชน 100 คน

การคํานวณ

จํานวนเด็กกอนวัยเรียนที่เรียนอยูในชั้นอนุบาล X 100
จํานวนเด็กกอนวัยเรียนทั้งหมดที่อยูในชุมชน

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผูรับผิดชอบสํารวจ (1) จํานวนเด็กกอนวัยเรียนทั้งหมดที่อยูในหมูบานที่อยู
ในเขตบริการการศึกษาของโรงเรียน และ (2) จํานวนเด็กกอนวัยเรียนที่ไดเขา
เรียนอยูในชั้นอนุบาลของโรงเรียนในโครงการและโรงเรียนอืน่ ๆ
2. บันทึกขอมูลโดยจําแนกเปนชาย หญิง และแยกเปนรายหมูบ า นลงในแบบ
รายงานการเขาถึงและไดรับบริการทางการศึกษา (ว2_101)

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ตนปการศึกษา

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว2_101 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกป

การใช
ประโยชน

บอกถึงความครอบคลุมของการใหบริการทางการศึกษาสําหรับเด็กกอนวัยเรียน
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วัตถุประสงคที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน

ตัวชี้วัดที่ 18 รอยละของนักเรียนที่เรียนตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ความหมาย

จํานวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในปการ
ศึกษาปจจุบัน ตอจํานวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในปการศึกษาที่ผานมา
100 คน

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดเขาเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 X 100
จํานวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผูรับผิดชอบสํารวจ (1) จํานวนนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดเขาเรียน
ตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ในปการศึกษาปจจุบัน และ (2) จํานวนนักเรียนที่จบชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 ทั้งหมดในปการศึกษาที่ผานมา
2. บันทึกขอมูลโดยจําแนกเปนชาย หญิง ลงในแบบรายงานการเขาถึงและไดรับบริการ
ทางการศึกษา (ว2_101)

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ตนปการศึกษา

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว2_101 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกป

การใช
ประโยชน

บงชี้ถึงโอกาสในการเขาถึงบริการการศึกษาภาคบังคับ (หลังจากจบชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6)
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วัตถุประสงคที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน

ตัวชี้วัดที่ 19 รอยละของเด็กและเยาวชนพิการไดรับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอมเพื่อ
สงตอเรียนรวม
ความหมาย

จํานวนเด็กพิการที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอม ตอจํานวนเด็ก
พิการในชุมชน 100 คน

การคํานวณ

จํานวนเด็กพิการที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพรอม X 100
จํานวนเด็กพิการทั้งหมดในชุมชน

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผูรับผิดชอบสํารวจ (1) จํานวนเด็กพิการทั้งหมดที่อยูในหมูบานที่อยูในเขต
บริการการศึกษาของโรงเรียน (2) จํานวนเด็กพิการที่ไดรับการคัดแยกตาม
ประเภทความพิการ 9 ประเภท (3) จํานวนเด็กพิการที่ไดรับการสงตอไปยัง
สถานรับเตรียมความพรอม และ (4) จํานวนเด็กพิการที่ไมไดรับการคัดแยก
และสงตอเพื่อรับการศึกษา
2. นําขอมูลที่รวบรวมไดมากรอกลงในแบบรายงานการพัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพรอมของเด็กพิการ (ว2_102)
 หมายเหตุ สถานที่ที่รับเด็กพิการเพื่อเตรียมความพรอม หมายถึง โรงเรียน
ศูนยการศึกษาพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห โรงเรียนสําหรับผูพิการ และ
ผูปกครองที่ไดรับการอบรมหลักสูตรการดูแลผูพิการ

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง กอนเปดเทอมตน

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว2_102 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ 15 มีนาคม ของทุกป

การใช
ประโยชน

บอกถึงสถานการณของเด็กพิการที่ไดรับการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความ
พรอมเพื่อสงตอเรียนรวม

ขอมูลเพิ่มเติม เด็กพิการ หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองทางการศึกษา 9 ประเภทความพิการ
คัดแยกโดยคณะอนุกรรมการคัดเลือกและจําแนกความพิการเพื่อการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (2543) ไดแก
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วัตถุประสงคที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน

ขอมูลเพิ่มเติม 1. บกพรองทางการเห็น หมายถึง บุคคลที่สูญเสียการเห็นตั้งแตระดับเล็กนอยจน
ถึงตาบอดสนิท
2. บกพรองทางการไดยิน หมายถึง คนที่สูญเสียการไดยินตั้งแตระดับการสูญเสีย
นอยไปหาสูญเสียมาก / รุนแรง
3. บกพรองทางสติปญญา หมายถึง คนที่มีพัฒนาการชากวาคนทั่วไป เมื่อวัด
ระดับเชาวนปญญา โดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลว มีระดับเชาวนปญญา
ต่ํากวาคนทั่วไป และความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่ํากวาเกณฑ
ทั่วไปอยางนอย 2 ทักษะหรือมากกวา เชน ทักษะการสื่อความหมาย ทักษะ
ทางสังคม ทักษะการใชสาธารณสมบัติ การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตในบาน
การควบคุมตนเอง สุขอนามัย และความปลอดภัย การเรียนวิชาการเพื่อชีวิต
ประจําวัน การใชเวลาวางและการทํางาน ซึ่งลักษณะความบกพรองทาง
สติปญญาพบตั้งแตแรกเกิดจนอายุกอน 18 ป
4. บกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ หมายถึง คนที่มีอวัยวะไมสมสวน อวัยวะ
สวนใดสวนหนี่งหรือหลายสวนขาดหายไป กระดูกและกลามเนื้อพิการ
เจ็บปวยเรื้อรังรุนแรง มีความพิการของระบบประสาท มีความลําบากในการ
เคลื่อนไหว จึงเปนอุปสรรคตอการศึกษาในสภาพปกติ ทั้งนี้ไมรวมคนที่มีความ
บกพรองทางประสาทสัมผัส ไดแก ตาบอด หูหนวก
5. มีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง คนที่มีความบกพรองอยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยางในกระบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความเขาใจหรือการ
ใชภาษา อาจเปนภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งจะมีผลทําใหมีปญหาในการฟง
การพูด การคิด การอาน การเขียน การสะกด หรือการคิดคํานวณ รวมทั้ง
สภาพความบกพรองในการรับรู สมองไดรับบาดเจ็บ การปฏิบัติงานของสมอง
สูญเสียไปซึ่งอาจทําใหมีปญหาในการอานและปญหาในการเขาใจภาษา ทั้งนี้
ไมรวมคนที่มีปญหาทางการเรียนรูเนื่องจากความบกพรองทางการเห็น การ
ไดยิน หรือการเคลื่อนไหว ปญญาออน ปญหาทางอารมณ หรือความดอย
โอกาสเนื่องจากสิ่งแวดลอม วัฒนธรรมหรือเศรษฐกิจ
6. บกพรองทางการพูดและภาษา หมายถึง คนที่มีความบกพรองในเรื่องการเปลง
เสียงพูด เชน เสียงผิดปกติ อัตราความเร็ว จังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนที่มี
ความบกพรองในเรื่องความเขาใจ หรือการใชภาษาพูด การเขียน และหรือ
ระบบสัญลักษณอื่นที่ใชในการติดตอสื่อสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษา
เนื้อหาของภาษา และหนาที่ของภาษา
7. มีปญหาทางพฤติกรรมหรืออารมณ หมายถึง คนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก
ปกติเปนอยางมาก และปญหาทางพฤติกรรมนั้นเปนไปอยางตอเนื่อง ไมเปนที่
ยอมรับทางสังคมหรือวัฒนธรรม
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วัตถุประสงคที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน

ขอมูลเพิ่มเติม 8. ออทิสติก หมายถึง บุคคลที่มีความบกพรองทางพัฒนาการดานสังคม ภาษา
และการสื่อความหมาย พฤติกรรม อารมณ และจินตนาการ ซึ่งมีสาเหตุเนื่อง
มาจากการทํางานในหนาที่บางสวนของสมองที่ผิดปกติไป และความผิดปกติ
นั้นพบไดกอนวัย 30 เดือน
9. พิการซอน หมายถึง คนที่มีสภาพความบกพรองหรือความพิการมากกวาหนึ่ง
ประเภทในบุคคลเดียวกัน เชน คนปญญาออนสูญเสียการไดยิน เปนตน
(ทีม่ า: สํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ)
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วัตถุประสงคที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน

ตัวชี้วัดที่ 20 รอยละของเด็กและเยาวชนพิการไดรับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม
ความหมาย

เด็กพิการที่ไดรับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม ตอจํานวนเด็กพิการทั้งหมดใน
โรงเรียน 100 คน
 หมายเหตุ การไดรับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม หมายถึง เด็กพิการได
รับการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล

การคํานวณ

จํานวนเด็กพิการไดรับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม X 100
จํานวนเด็กพิการทั้งหมดในโรงเรียน

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผูรับผิดชอบสํารวจ (1) จํานวนเด็กพิการประเภทตาง ๆ ทั้งหมดที่มีใน
โรงเรียน (2) จํานวนเด็กพิการที่ไดรับการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสม จําแนก
รายชั้น
2. นําขอมูลที่รวบรวมไดมากรอกลงในแบบรายงานการพัฒนาศักยภาพและ
เตรียมความพรอมของเด็กพิการ (ว2_102)

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ภาคปลาย

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว2_102 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี ภายในวันที่ 15 มีนาคม ของทุกป

การใช
ประโยชน

บอกถึงสถานการณของเด็กพิการที่ไดรับบริการทางการศึกษาในรูปแบบที่
เหมาะสม

32

วัตถุประสงคที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน

ตัวชี้วัดที่ 21 รอยละของนักเรียนในพระราชานุเคราะหที่สามารถเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือ
วิชาชีพ
ความหมาย

จํานวนนักเรียนในพระราชานุเคราะหที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในปการศึกษาที่ผานมา
สามารถเรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือวิชาชีพ ตอจํานวนนักเรียนในพระราชานุเคราะหทั้งหมดที่รับทุนพระราชทานในรุนเดียวกัน 100 คน

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนในพระราชานุเคราะหที่เรียนตอชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หรือวิชาชีพ x 100
จํานวนนักเรียนในพระราชานุเคราะหทั้งหมดที่รับทุนพระราชทานในรุนเดียวกัน

วิธีการเก็บ
ขอมูล

จากระบบขอมูลนักเรียนในพระราชานุเคราะห

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง

การรายงาน
ผล

สรุปผลภายใน 15 กรกฎาคมของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บอกถึงศักยภาพของนักเรียนในพระราชานุเคราะห
2. สะทอนถึงการออกกลางคันของนักเรียนในพระราชานุเคราะห
3. สะทอนถึงประสิทธิภาพของระบบการดูแลและการใหคําปรึกษา
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วัตถุประสงคที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชน

ตัวชี้วัดที่ 22 รอยละของนักเรียนในพระราชานุเคราะหที่สามารถเรียนตอระดับอุดมศึกษา
ความหมาย

จํานวนนักเรียนในพระราชานุเคราะหที่จบชั้นมัธยมศึกษาปที่ ุ6 หรือเทียบเทาในป
การศึกษาที่ผานมาสามารถเรียนตอระดับอุดมศึกษา ตอจํานวนนักเรียนใน
พระราชานุเคราะหทั้งหมดที่รับทุนพระราชทานในรุนเดียวกัน 100 คน

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนในพระราชานุเคราะหที่เรียนตอระดับอุดมศึกษา x 100
จํานวนนักเรียนในพระราชานุเคราะหทั้งหมดที่รับทุนพระราชทานในรุนเดียวกัน

วิธีการเก็บ
ขอมูล

จากระบบขอมูลนักเรียนในพระราชานุเคราะห

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง

การรายงาน
ผล

สรุปผลภายใน 15 กรกฎาคมของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บอกถึงศักยภาพของนักเรียนในพระราชานุเคราะห
2. สะทอนถึงการออกกลางคันของนักเรียนในพระราชานุเคราะห
3. สะทอนถึงประสิทธิภาพของระบบการดูแลและการใหคําปรึกษา
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วัตถุประสงคที่ 3 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ

วัตถุประสงคที่ 3
เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ
ตัวชี้วัดที่ 23 คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 24 คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 25 คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ตัวชี้วัดที่ 26 คะแนนเฉลี่ยกลุมสาระภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6
ความหมาย
การคํานวณ

คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในแตละกลุมสาระ ตอคะแนนเต็ม 100 คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนในแตละกลุมสาระ x 100
คะแนนเต็มของกลุมสาระนั้น
โดยคํานวณแยกเปน 4 กลุม ไดแก
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

วิธีการเก็บ
ขอมูล

เรียกดูรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติไดที่ http://www.niets.or.th/index.php
หากไมมีการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net)
ใหโรงเรียนดําเนินการจัดสอบเอง โดย
1. ครูประจําชั้นประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปลายปการศึกษา
ประกอบดวยกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ
2. บันทึกคะแนนสอบของนักเรียนแตละคนในแตละกลุมสาระ แลวหาคะแนนเฉลี่ย
ในแตละวิชา โดยรวมคะแนนของนักเรียนทุกคน หารดวยจํานวนนักเรียนที่เขา
สอบทั้งหมด
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วัตถุประสงคที่ 3 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ

วิธีการเก็บ
ขอมูล

3. สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และกรอกขอมูลลงในแบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กนักเรียนดานวิชาการ (ว3_101) ประกอบดวย
ขอมูลจํานวนนักเรียนที่เขาสอบทั้งหมด คะแนนเฉลี่ยรอยละ และจํานวน
นักเรียนที่ไดคะแนนไมต่ํากวาระดับดี
 หมายเหตุ โรงเรียนที่ไมไดสอนในระดับใด หรือกลุมสาระใด ก็ไมตองประเมิน
ในชั้นหรือกลุมสาระนั้นๆ

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ตอนปลายปการศึกษา

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว3_101 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. ชี้นําการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยใชคะแนนเฉลี่ยรอยละ
ของสถานศึกษาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยรอยละของกลุมโรงเรียน หรือเขต
พื้นที่การศึกษา หรือของประเทศ เพื่อใหเห็นภาพวานักเรียนของโรงเรียนอยูใน
เกณฑใด จะตองปรับปรุงวิชาใดบาง และปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรูใดบาง
2. เปนขอมูลเปรียบเทียบความกาวหนาของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
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วัตถุประสงคที่ 3 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ

ตัวชี้วัดที่ 27 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการเรียนกลุมสาระภาษาไทย ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 28 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการเรียนกลุมสาระวิทยาศาสตร ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 29 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการเรียนกลุมสาระคณิตศาสตร ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ตัวชี้วัดที่ 30 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีผลการเรียนกลุมสาระภาษาอังกฤษ ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ความหมาย

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี ตอจํานวนนักเรียนที่เขาสอบ
ทั้งหมด 100 คน
 หมายเหตุ การแจกแจงของคะแนนตามเกณฑการประเมินคุณภาพระดับดีขึ้น
ไป หมายถึง
 ผูเรียนที่ไดคะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติมากกวาขีดจํากัดลางของ
คาเฉลี่ยในแตละกลุมสาระการทดสอบ
 ในกรณีที่ไมมีผลการทดสอบระดับชาติ และโรงเรียนดําเนินการจัดสอบ
เอง กําหนดใหผูเรียนตองไดคะแนนตั้งแตรอยละ 70 ขึ้นไป
จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินระดับดีในแตละกลุมสาระ x 100
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด
โดยคํานวณแยกเปน 4 กลุม ไดแก
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

วิธีการเก็บ
ขอมูล

เรียกดูรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแหงชาติไดที่ http://www.niets.or.th/index.php
หากไมมีการทดสอบระดับชาติของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ (O-Net)
ใหโรงเรียนดําเนินการจัดสอบเอง โดย
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วัตถุประสงคที่ 3 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการเรียนรูทางวิชาการ

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูประจําชั้นประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปลายปการศึกษา
ประกอบดวยกลุมสาระการเรียนรู ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ
2. บันทึกคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนแตละคนในแตละกลุมสาระ แลวนับ
จํานวนนักเรียนที่มีคะแนนสอบในระดับดีขึ้นไป
3. สรุปผลลงในแบบรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของเด็กนักเรียนดานวิชาการ
(ว3_101)
 หมายเหตุ โรงเรียนที่ไมไดสอนในระดับใด หรือกลุมสาระใด ก็ไมตองประเมิน
ในชั้นหรือกลุมสาระนั้นๆ

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ตอนปลายปการศึกษา

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว3_101 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม ของทุกป

การใช
ประโยชน

เปนการประเมินคุณภาพนักเรียนวาเปนอยางไร และนําไปใชในการพัฒนานักเรียน
เปนรายคนไดอยางตอเนื่อง
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วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

วัตถุประสงคที่ 4
เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ
ตัวชี้วัดที่ 31 ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร
ความหมาย

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตร ประเภท เนื้อสัตว ถั่วเมล็ดแหง ผัก และ ผลไม
ที่ผลิตได

การคํานวณ

ปริมาณผลผลิตทางการเกษตรแตละประเภทที่ผลิตไดใน 1 เดือน (กรัม)
จํานวนวันเรียน x จํานวนนักเรียนทั้งหมด

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผูรับผิดชอบบันทึกปริมาณผลผลิตทางการเกษตรเปนประจําทุกวันที่มีการ
นําผลผลิตที่ผลิตขึ้นภายในโรงเรียนออกมาจากฟารม ภายในรอบ 1 เดือน โดย
จําแนกประเภทของผลผลิตดังนี้
 ประเภทเนื้อสัตว ซึ่งประกอบดวย สัตวปก (ไก เปด) ไข ปลา เนื้อวัว
เนื้อควาย เนื้อหมู หรืออื่นๆ บันทึกน้ําหนักเปน กิโลกรัม ยกเวนไข
ใหระบุชนิดและบันทึกเปน ฟอง
 ถั่วเมล็ดแหง บันทึกน้ําหนักเปน กิโลกรัม
 ผัก บันทึกน้ําหนักเปน กิโลกรัม
 ผลไม บันทึกน้ําหนักเปน กิโลกรัม
2. รวมปริมาณผลผลิตแตละประเภทที่นําออกมาจากฟารมในรอบ 1 เดือน และ
กรอกลงในแบบรายงานผลผลิตทางการเกษตร (ว4_101)

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 2 ครั้ง
 ครั้งที่ 1 ระหวางเดือนพฤษภาคม-กันยายน
 ครั้งที่ 2 ระหวางเดือนตุลาคม-กุมภาพันธ

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว4_101 ถึงสํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี โดย
 ครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 30 ตุลาคม
 ครั้งที่ 2 ภายในวันที่ 15 มีนาคม
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วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

การใช
ประโยชน

1. สะทอนถึงความสามารถของนักเรียนในการทําการเกษตรเพือ่ บริโภค
2. บอกปริมาณผลผลิตทีผ่ ลิตไดเพียงพอตอการใชเปนวัตถุดบิ ในการประกอบอาหาร
กลางวันใหแกนกั เรียนหรือไม และจะตองจัดซือ้ เพิม่ เติมอีกเทาไร โดย
เปรียบเทียบกับปริมาณความตองการอาหารของนักเรียน 1 คนใน 1 มื้อ
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วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 32 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความรูดานการเกษตรยั่งยืนตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ความหมาย

จํานวนนักเรียนที่มีความรูดานการเกษตรยั่งยืนอยูในระดับดี ตอจํานวนนักเรียนที่
เขารับการประเมินทั้งหมด 100 คน

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี x 100
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด
โดยคํานวณแยกเปน 4 กลุม ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผรู บั ผิดชอบประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนปลายปการศึกษาใน
เรือ่ งความรูด า นการเกษตรยัง่ ยืน โดยมีกรอบการประเมิน ดังนี้
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการทําการเกษตรเพื่อการบริโภค
 ผลกระทบจากการทําการเกษตรในรูปแบบตางๆ ตอสิง่ แวดลอม เศรษฐกิจ
และสุขภาพอนามัย
 วิธีการทําการเกษตรที่สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม
 การจัดการการผลิต ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียง
 ภูมิปญญาทองถิ่นในการทําการเกษตร
2. นําคะแนนของนักเรียนแตละคนมาเทียบกับเกณฑการประเมินเพื่อจัดกลุม
คุณภาพของนักเรียนเปน 3 กลุมคือ กลุมดี พอใช และปรับปรุง โดยโรงเรียน
สามารถกําหนดเกณฑการประเมินไดตามบริบทของโรงเรียนเอง หรือจะใช
เกณฑการประเมินดังนี้
 ระดับดี
มีชว งคะแนน 80 - 100 คะแนน
 ระดับพอใช
มีชว งคะแนน 50 - 79 คะแนน
 ระดับปรับปรุง มีชว
 งคะแนน 0 - 49 คะแนน
3. สรุปจํานวนนักเรียนในแตละกลุม ทัง้ 3 กลุม ลงในแบบรายงานความรูแ ละทักษะ
พืน้ ฐานทางการเกษตรอยางยัง่ ยืน ว4_102 ป สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษา และ ว4_102 ม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ปลายปการศึกษา

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว4_102 ป และ ว4_102 ป ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม
ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บอกถึงคุณภาพของนักเรียนวามีความรูดา นการเกษตรยั่งยืน มากนอยเพียงใด
2. สะทอนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใชเปรียบเทียบ
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในดานดังกลาวได
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วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 33 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีทักษะดานการเกษตรยั่งยืนตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ความหมาย

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่มีทักษะทางการเกษตรยั่งยืนอยูในระดับดี ตอจํานวนนักเรียนที่
เขารับการประเมินทั้งหมด 100 คน
จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี x 100
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด
โดยคํานวณแยกเปน 4 กลุม ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผรู บั ผิดชอบประเมินทักษะพืน้ ฐานดานการเกษตรยัง่ ยืนของนักเรียนปลายป
การศึกษา โดยมีกรอบการประเมิน ดังนี้
 การเกษตรแบบผสมผสาน
 การใชชีววิธีในการทําการเกษตร เชนปุยหมัก ปุยคอก น้ําสกัดชีวภาพ
เปนตน
 การขยายพันธุพืช สัตว
 การผลิตอาหารสัตวในครัวเรือน
 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
 การจัดทําบัญชีฟารม
 การประยุกตภูมิปญญาทองถิ่นในการทํา การเกษตรยั่งยืน
2. นําคะแนนของนักเรียนแตละคนมาเทียบกับเกณฑการประเมินเพื่อจัดกลุม
คุณภาพของนักเรียนเปน 3 กลุมคือ กลุมดี พอใช และปรับปรุง โดยโรงเรียน
สามารถกําหนดเกณฑการประเมินไดตามบริบทของโรงเรียนเอง หรือจะใช
เกณฑการประเมินดังนี้
 ระดับดี
มีชว งคะแนน 80 - 100 คะแนน
 ระดับพอใช
มีชว งคะแนน 50 - 79 คะแนน
 ระดับปรับปรุง มีชว
 งคะแนน 0 - 49 คะแนน
3. สรุปจํานวนนักเรียนในแตละกลุม ทัง้ 3 กลุม ลงในแบบรายงานความรูแ ละทักษะ
พืน้ ฐานทางการเกษตรอยางยัง่ ยืน ว4_102 ป สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษา และ ว4_102 ม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ปลายปการศึกษา

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว4_102 ป และ ว4_102 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม
ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บอกถึงคุณภาพของนักเรียนวามีทักษะดานการเกษตรยั่งยืน มากนอยเพียงใด
2. สะทอนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใชเปรียบเทียบ
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในดานดังกลาวได
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วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 34 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความรูและทักษะดานอาชีพที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวันตั้งแตระดับดี
ขึ้นไป
ความหมาย

จํานวนนักเรียนที่มีความรูดานและทักษะดานอาชีพในระดับดี ตอจํานวนนักเรียนที่
เขารับการประเมินทั้งหมด 100 คน

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี x 100
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด
โดยคํานวณแยกเปน 4 กลุม ไดแก
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนปลายปการศึกษา ในเรื่อง
ความรูและทักษะดานอาชีพที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน ซึ่งครอบคลุมใน
ดานตอไปนี้
 งานเกษตร
 งานชาง
 งานบาน
 งานประดิษฐ
 งานอื่นๆ
2. นําคะแนนของนักเรียนแตละคนมาเทียบกับเกณฑการประเมินเพื่อจัดกลุม
คุณภาพของนักเรียนเปน 3 กลุมคือ กลุมดี พอใช และปรับปรุง โดยโรงเรียน
สามารถกําหนดเกณฑการประเมินไดตามบริบทของโรงเรียนเอง หรือจะใช
เกณฑการประเมินดังนี้
 ระดับดี
มีชว งคะแนน 80 - 100 คะแนน
 ระดับพอใช
มีชว งคะแนน 50 - 79 คะแนน
 ระดับปรับปรุง มีชว
 งคะแนน 0 - 49 คะแนน
3. สรุปจํานวนนักเรียนในแตละกลุม ทัง้ 3 กลุม ลงในแบบรายงานความรูและทักษะ
ดานอาชีพที่จําเปนสําหรับชีวิตประจําวัน ว4_103 ป สําหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา และ ว4_103 ม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ปลายปการศึกษา

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว4_103 ป และ ว4_103 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม
ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บอกถึงคุณภาพของนักเรียนวามีความรูและทักษะดานอาชีพที่จําเปนสําหรับ
ชีวิตประจําวันมากนอยเพียงใด
2. สะทอนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใชเปรียบเทียบ
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในดานดังกลาวได

46

วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 35 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับอุดมการณสหกรณตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ความหมาย

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่สอดคลองกับอุดมการณสหกรณในระดับดี ตอ
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด 100 คน
จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี x 100
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด
โดยคํานวณแยกเปน 4 กลุม ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูประเมินพฤติกรรมที่สอดคลองกับอุดมการณสหกรณของนักเรียนปลายป

การศึกษา โดยมีกรอบการประเมิน ดังนี้
1) ลักษณะนิสัยของการพึ่งตนเอง
1.1) ขยัน อดทน มีวินัย รับผิดชอบ
1.2) ประหยัด ใชทรัพยากรคุมคา
1.3) พัฒนาตน ใฝหาความรู
1.4) หลีกพนอบายมุข ไมคบคนชั่ว
2) ลักษณะนิสัยของการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
2.1) ซื่อสัตย สุจริต ตรงเวลา
2.2) สามัคคี ทํางานรวมกับผูอื่นได
2.3) มีเมตตา เสียสละ
2.4) มีเหตุผล เคารพกติกา ยึดหลักประชาธิปไตย
2. นําคะแนนของนักเรียนแตละคนมาเทียบกับเกณฑการประเมินเพื่อจัดกลุม
คุณภาพของนักเรียนเปน 3 กลุมคือ กลุมดี พอใช และปรับปรุง โดยโรงเรียน
สามารถกําหนดเกณฑการประเมินไดตามบริบทของโรงเรียนเอง หรือจะใช
เกณฑการประเมินดังนี้
 ระดับดี
มีชว งคะแนน 80 - 100 คะแนน
 ระดับพอใช
มีชว งคะแนน 50 - 79 คะแนน
 ระดับปรับปรุง มีชว
 งคะแนน 0 - 49 คะแนน
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วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

วิธีการเก็บ
ขอมูล

3. สรุปจํานวนนักเรียนในแตละกลุม ทัง้ 3 กลุม ลงในแบบรายงานความรู ทักษะ
และพฤติกรรมที่สอดคลองกับอุดมการณสหกรณ ว4_104 ป สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา และ ว4_104 ม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ความถี่ในการ ปละ 1 ครั้ง ปลายปการศึกษา
จัดเก็บ
การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว4_104 ป และ ว4_104 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม
ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บงชี้วานักเรียนมีพฤติกรรมที่สอดคลองกับอุดมการณสหกรณมากนอยเพียงใด
2. สะทอนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียนดานสหกรณ
และใชเปรียบเทียบความกาวหนาของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในดาน
ดังกลาวได
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วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

ตัวชี้วัดที่ 36 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความรูดานสหกรณตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ความหมาย

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่มีความรูดานสหกรณในระดับดี ตอจํานวนนักเรียนที่เขารับการ
ประเมินทั้งหมด 100 คน
จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี x 100
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด
โดยคํานวณแยกเปน 4 กลุม ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนปลายปการศึกษาในเรือ่ งความรู

และทักษะดานสหกรณ โดยมีกรอบการประเมิน ดังนี้
ความรู
ทักษะ
 อุดมการณสหกรณ
 การประชุม
 วิธีการสหกรณ
 การบันทึกการประชุม
 ระบบประชาธิปไตย
 การวางแผนธุรกิจเบื้อง
ตน
 การทําธุรกิจสหกรณเชน รานคา ออมทรัพย
 การทําบัญชีรับจาย
 ระบบบัญชี
2. นําคะแนนของนักเรียนแตละคนมาเทียบกับเกณฑการประเมินเพื่อจัดกลุม
คุณภาพของนักเรียนเปน 3 กลุมคือ กลุมดี พอใช และปรับปรุง โดยโรงเรียน
สามารถกําหนดเกณฑการประเมินไดตามบริบทของโรงเรียนเอง หรือจะใช
เกณฑการประเมินดังนี้
 ระดับดี
มีชว งคะแนน 80 - 100 คะแนน
 ระดับพอใช
มีชว งคะแนน 50 - 79 คะแนน
 ระดับปรับปรุง มีชว
 งคะแนน 0 - 49 คะแนน
3. สรุปจํานวนนักเรียนในแตละกลุม ทัง้ 3 กลุม ลงในแบบรายงานความรู ทักษะ
และพฤติกรรมที่สอดคลองกับอุดมการณสหกรณ ว4_104 ป สําหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา และ ว4_104 ม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
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วัตถุประสงคที่ 4 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนทางการอาชีพ

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ปลายปการศึกษา

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว4_104 ป และ ว4_104 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม
ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บอกถึงคุณภาพของนักเรียนวามีความรูดา นสหกรณ มากนอยเพียงใด
2. สะทอนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนดานสหกรณ และใช
เปรียบเทียบความกาวหนาของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในดานดัง
กลาวได
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วัตถุประสงคที่ 5 ปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

วัตถุประสงคที่ 5
ปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัดที่ 37 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตั้งแตระดับ
ดีขึ้นไป
ความหมาย

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่มีความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ระดับดี ตอจํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด 100 คน
จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี x 100
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด
โดยคํานวณแยกเปน 4 กลุม ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูประเมินผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักเรียนปลายปการศึกษา ในเรือ่ งความรู

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยมีกรอบการประเมิน
ดังนี้
 ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับระบบนิเวศ และสิ่งแวดลอม
 ความสัมพันธระหวางพฤติกรรมของมนุษยกับสิ่งแวดลอม
 ปญหาและผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
 แนวทางการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. นําคะแนนของนักเรียนแตละคนมาเทียบกับเกณฑการประเมินเพื่อจัดกลุม
คุณภาพของนักเรียนเปน 3 กลุมคือ กลุมดี พอใช และปรับปรุง โดยโรงเรียน
สามารถกําหนดเกณฑการประเมินไดตามบริบทของโรงเรียนเอง หรือจะใช
เกณฑการประเมินดังนี้
 ระดับดี
มีชว งคะแนน 80 - 100 คะแนน
 ระดับพอใช
มีชว งคะแนน 50 - 79 คะแนน
 ระดับปรับปรุง มีชว
 งคะแนน 0 - 49 คะแนน
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วัตถุประสงคที่ 5 ปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

วิธีการเก็บ
ขอมูล

3. สรุปจํานวนนักเรียนในแตละกลุม ทัง้ 3 กลุม ลงในแบบรายงานความรูและ
พฤติกรรมที่สอดคลองกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ว5_101 ป สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ ว5_101 ม สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ปลายปการศึกษา

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว5_101 ป และ ว5_101 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม
ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บอกถึงคุณภาพของนักเรียนวามีความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด
2. สะทอนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใชเปรียบเทียบ
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในดานดังกลาวได
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วัตถุประสงคที่ 5 ปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

ตัวชี้วัดที่ 38 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่พึงประสงค
ตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ความหมาย

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่มีพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน
ระดับดี ตอจํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด 100 คน
จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี x 100
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด
โดยคํานวณแยกเปน 4 กลุม ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูประเมินพฤติกรรมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
นักเรียนปลายปการศึกษา โดยมีกรอบการประเมิน ดังนี้
 ใชน้ําอยางมีประสิทธิภาพ เชน น้ําในหองน้ํา น้ําดื่ม น้ําเพื่อการเกษตร
 ประหยัดพลังงาน เชน ประหยัดไฟ
 เลือกบริโภคและอุปโภคของที่ผลิตในทองถิ่น
 ลดปริมาณขยะ แยกขยะ นําของใชแลวกลับมาใชใหม
 รักษาหองเรียนและบริเวณใหสะอาด เรียบรอย รมรื่น และสวยงามอยู
เสมอ
 มีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมของชุมชน
เชน การปลูกปา การรักษาแหลงน้ํา
2. นําคะแนนของนักเรียนแตละคนมาเทียบกับเกณฑการประเมินเพื่อจัดกลุม
คุณภาพของนักเรียนเปน 3 กลุมคือ กลุมดี พอใช และปรับปรุง โดยโรงเรียน
สามารถกําหนดเกณฑการประเมินไดตามบริบทของโรงเรียนเอง หรือจะใช
เกณฑการประเมินดังนี้
 ระดับดี
มีชว งคะแนน 80 - 100 คะแนน
 ระดับพอใช
มีชว งคะแนน 50 - 79 คะแนน
 ระดับปรับปรุง มีชว
 งคะแนน 0 - 49 คะแนน
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วัตถุประสงคที่ 5 ปลูกฝงจิตสํานึกและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

วิธีการเก็บ
ขอมูล

3. สรุปจํานวนนักเรียนในแตละกลุม ทัง้ 3 กลุม ลงในแบบรายงานความรูและ
พฤติกรรมที่สอดคลองกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ว5_101 ป สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ ว5_101 ม สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ความถี่ในการ ปละ 1 ครั้ง ปลายปการศึกษา
จัดเก็บ
การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว5_101 ป และ ว5_101 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม
ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บงชี้วานักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงคในดานการอนุรักษทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมากนอยเพียงใด
2. สะทอนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใชเปรียบเทียบ
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในดานดังกลาวได
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วัตถุประสงคที่ 6 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

วัตถุประสงคที่ 6
เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่น
ตัวชี้วัดที่ 39 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
และชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ที่มีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นตั้งแตระดับดีขึ้นไป
ความหมาย

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนในแตละระดับชั้นที่ผานการประเมินความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นตามประเภทของวัฒนธรรมและภูมิปญญา 9 ประเภทในระดับดี
ตอนักเรียนที่เขารับการประเมิน 100 คน
จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี x 100
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด
โดยคํานวณแยกเปน 4 กลุม ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผรู บั ผิดชอบดําเนินการประเมินความรูข องนักเรียน โดยการจัดสอบวัดความรู
ในเรือ่ งการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นที่แตละชั้นจัดกิจกรรมการ
เรียนรู ตามประเภทของวัฒนธรรมและภูมิปญญา 9 ประเภท
2. นําคะแนนของนักเรียนแตละคนมาเทียบกับเกณฑการประเมินเพื่อจัดกลุม
คุณภาพของนักเรียนเปน 3 กลุมคือ กลุมดี พอใช และปรับปรุง โดยโรงเรียน
สามารถกําหนดเกณฑการประเมินไดตามบริบทของโรงเรียนเอง หรือจะใช
เกณฑการประเมินดังนี้
 ระดับดี
มีชว งคะแนน 80 - 100 คะแนน
 ระดับพอใช
มีชว งคะแนน 50 - 79 คะแนน
 ระดับปรับปรุง มีชว
 งคะแนน 0 - 49 คะแนน
3. สรุปจํานวนนักเรียนในแตละกลุม ทัง้ 3 กลุม ลงในแบบรายงานความรูและการมี
สวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ว6_101 ป สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ ว6_101 ม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษา

ความถี่ในการ ปละ 1 ครั้ง ภาคปลาย
จัดเก็บ
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วัตถุประสงคที่ 6 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว6_101 ป และ ว6_101 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม
ของทุกป

การใช
ประโยชน

1. บงชี้วานักเรียนมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นของตนใน
เกณฑดีมากนอยเทาไร
2. สะทอนถึงคุณภาพของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียน และใชเปรียบเทียบ
ความกาวหนาของการจัดกิจกรรมการพัฒนานักเรียนในดานดังกลาวได

ขอมูลเพิ่มเติม

ภูมิปญญาไทย หมายถึง องคความรู ความสามารถ และทักษะที่เกิดจาก
การสั่งสมประสบการณ ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนา และ
ถายทอดสืบตอกันมา เพื่อใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย
ดังนั้นลักษณะสําคัญของภูมิปญญา จึงมีลักษณะเปนองครวม มีคุณคาทาง
วัฒนธรรม และเกิดขึ้นในวิถีชีวิต ลักษณะความเปนองครวมของภูมิปญญานั้นมี
ความเดนชัดใน 9 ดาน ดังนี้
1. ดานเกษตรกรรม ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะและเทคนิค
ดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพื้นฐานคุณคาดั้งเดิม เชน การ
ทํานาปลอดสารพิษ สวนสมรม ของภาคใต วนเกษตร เปนตน
2. ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมในการ
แปรรูปหรือการผลิต ซึ่งเปนขบวนการใหชุมชนทองถิ่นสามารถพึ่งตนเองทาง
เศรษฐกิจได รวมทั้งการผลิตและการจําหนายผลผลิตทางหัตถกรรม เชน การ
ทอผา การทอเสื่อ การจักรสานเครื่องมือทําประมง การสรางบานเรือนไทย
ผามัดยอมสีธรรมชาติ เปนตน
3. ดานการแพทยแผนไทย ความสามารถในการจัดการปองกันและรักษาสุขภาพ
ของคน โดยเนนใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองทางดานสุขภาพอนามัยได เชน
ยาจากสมุนไพร การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพื้นบาน
เปนตน
4. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความสามารถเกี่ยวกับการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งการอนุรักษ การพัฒนาและการ
ใชประโยชนอยางสมดุลและยั่งยืน เชน การบวชปา การสืบชะตาแมน้ํา การ
อนุรักษปาชายเลน การจัดการปาตนน้ําและปาชุมชน เปนตน
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วัตถุประสงคที่ 6 เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษและสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ขอมูลเพิ่มเติม 5. ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน ความสามารถในดานการสะสมและบริหารกองทุน
และสวัสดิการชุมชนทั้งที่เปนตัวเงินและโภคทรัพยเพื่อเสริมสรางความมั่นคงให
แกชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในกลุม เชน การจัดการกองทุนชุมชนในรูป
ของสหกรณออมทรัพย ธนาคารหมูบาน การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการรักษา
พยาบาลของชุมชน และการจัดระบบสวัสดิการบริการชุมชน เปนตน
6. ดานศิลปกรรม ความสามารถในการสรางสรรคผลงานทางดานจิตรกรรม
ประติมากรรม นาฏศิลปดนตรี ทัศนศิลป คีตศิลป การละเลนพื้นบานและ
นันทนาการ เชน หมอลําพื้นบาน เพลงอีแซว การขับซอ การแกะสลักไม การ
ทําหัวโขน การแกะหนังตะลุง ลิเกฮูลู การเปาแคน เปนตน
7. ดานภาษาและวรรณกรรม ความสามารถในการอนุรักษและสรางสรรคผลงาน
ดานภาษา เชน ภาษาและวรรณกรรมทองถิ่นในภูมิภาคตางๆ ภาษาและ
วรรณกรรมชนเผา เชน กะเหรี่ยง อาขา ลาหู (มูเซอ)
8. ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี ความสามารถประยุกตและปรับใชหลักธรรม
คําสอนทางศาสนา ปรัชญา ความเชื่อและประเพณีที่มีคุณคาใหเหมาะสมตอ
บริบทสังคม เชน การถายทอดวรรณกรรมคําสอนทางศาสนา กลอนสรภัญญะ
ฮีต 12 ครอง 14 และประเพณีบุญประทายขาว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เปนตน
9. ดานโภชนาการ ความสามารถในการเลือกสรรประดิษฐและปรุงแตงอาหารได
เหมาะสมกับความตองการของรางกายในสภาวการณตางๆ เชน อาหาร ขนม
ประจําแตละทองถิ่น การแปรรูปอาหารของแตละภูมิภาค เปนตน เชน การทํา
ปลารา น้ําบูดู การทําปลาสม
(ที่มา: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551)
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ตัวชี้วัดที่ 40 รอยละของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3
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ความหมาย

จํานวนนักเรียนในแตละระดับชั้นที่เขารวมในกิจกรรมการอนุรักษวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่นตามประเภทของวัฒนธรรมและภูมิปญญา 9 ประเภทขางตน ตอ
นักเรียนที่เขารับการประเมิน 100 คน

การคํานวณ

จํานวนนักเรียนที่ผานเกณฑการประเมินระดับดี x 100
จํานวนนักเรียนที่เขารับการประเมินทั้งหมด
โดยคํานวณแยกเปน 4 กลุม ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6

วิธีการเก็บ
ขอมูล

1. ครูผรู บั ผิดชอบดําเนินการประเมินการเขารวมกิจกรรมของนักเรียน โดยการ
สังเกตจากการปฏิบตั ติ นของนักเรียน
2. นําคะแนนของนักเรียนแตละคนมาเทียบกับเกณฑการประเมินเพื่อจัดกลุม
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เกณฑการประเมินดังนี้
 ระดับดี
มีชว งคะแนน 80 - 100 คะแนน
 ระดับพอใช
มีชว งคะแนน 50 - 79 คะแนน
 ระดับปรับปรุง มีชว
 งคะแนน 0 - 49 คะแนน
3. สรุปจํานวนนักเรียนในแตละกลุม ทัง้ 3 กลุม ลงในแบบรายงานความรูและการมี
สวนรวมในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น ว6_101 ป สําหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และ ว6_101 ม สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษา

ความถี่ใน
การจัดเก็บ

ปละ 1 ครั้ง ปลายปการศึกษา

การรายงาน
ผล

จัดสงแบบรายงาน ว6_101 ป และ ว6_101 ม ถึงสํานักงานโครงการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีภายในวันที่ 15 มีนาคม
ของทุกป
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