
หมวด Promotion, Prevention & Protection Excellence  
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ) 

แผนที ่ 1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย (ด้านสุขภาพ) 
โครงการที่ 2. โครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพคนไทยกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น 
ระดับการแสดงผล ประเทศ 
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 7. ร้อยละของเด็กไทยมีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป 
ค านิยาม เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนไทยท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษา ปีท่ี 1 ในโรงเรียน

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล) กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดนและสังกัดกรุงเทพมหานคร ท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ  
ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความพร้อมทางอารมณ์ท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่าง
ราบรื่น โดยรู้จักอารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้อื่น อดทนและ
รอคอยได้ มีน้ าใจ รู้จักให้ รู้จักแบ่งปัน รู้ว่าท าผิด หรือยอมรับผิด พร้อมท่ีจะพัฒนาตน
ไปสู่ความส าเร็จ โดยมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้  และปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง 
พร้อมท าให้ตนเองเกิดความสุข โดยมีความพอใจ ความอบอุ่นใจ และความสนุกสนานร่าเริง 
ความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือสูงกว่า หมายถึง ค่าคะแนนท่ีบ่งบอกว่า
เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติขึ้นไป จากการประเมินด้วยแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ  6-11 ปี (ฉบับย่อ) 

เกณฑ์เป้าหมาย 
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70 ร้อยละ 70  
วัตถุประสงค์ 1. ทราบถึงสถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กไทย 

2. เป็นแนวทางไนการวางแผนพฒันาความฉลาดทางอารมณ์เด็กไทย 
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย เด็กนักเรียนไทยท่ีก าลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 ในโรงเรียนสังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สาธิตและราชภัฏ) กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น (โรงเรียนเทศบาล) กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนและสังกัด
กรุงเทพมหานคร ท้ัง 77 จังหวัดท่ัวประเทศ 

วิธีการจัดเก็บข้อมูล การส ารวจ 
แหล่งข้อมูล ข้อมูลจากการรายงานผลการส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนไทย ปี 2564, 

2569, 2574, และ 2579 (ส ารวจทุก 5 ปี) 
รายการข้อมูล 1 A = จ านวนเด็กนักเรียนไทยกลุ่มตัวอย่างท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในเกณฑ์ปกติหรือ     

      สูงกว่า 
รายการข้อมูล 2 B = จ านวนเด็กนักเรียนไทยท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในปีท่ีส ารวจ 



สูตรค านวณตัวชี้วัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 4 
เกณฑ์การประเมิน 
ปี 2561 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 70 

ปี 2562 :  
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ร้อยละ 70 
ปี 2563 : 

รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 
- - - ร้อยละ 70 

ปี 2564 : 
รอบ 3 เดือน รอบ 6 เดือน รอบ 9 เดือน รอบ 12 เดือน 

- - - ร้อยละ 70 
 

วิธีการประเมินผล :  วิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนไทย 
เอกสารสนับสนุน :   รายงานผลการส ารวจความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กนักเรียนไทย ปี 2559 
รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน Baseline 

data 
หน่วยวัด ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 

2557 2558 2559 
เด็กท่ีมีความ
ฉลาดทาง

อารมณ์อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ
หรือสูงกว่า 

ร้อยละ 79.9   
(13 จังหวัด) 

- 77.1 

 

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ / 
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 

1. แพทย์หญิงอัมพร  เบญจพลพิทักษ์       ผู้อ านวยการสถาบันราชานุกูล 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน :02-2488900 ต่อ70902, 70305  โทรศัพท์มือถือ : 081-8605945 
    โทรสาร : 02-2488903        E-mail: ampornbenja@yahoo.com 
2. แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์             นายแพทย์ช านาญการ 
    โทรศัพท์ท่ีท างาน: 02-2488900 ต่อ 70390  โทรศัพท์มือถือ : 086-7889981  
    โทรสาร : 02-6402034        E-mail : janarpar@gmail.com 
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ ส านักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดท าข้อมูล 
(ระดับส่วนกลาง)  

สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

ผู้รับผิดชอบการรายงานผล 1. แพทย์หญิงจันทร์อาภา สุขทัพภ์     นายแพทย์ช านาญการ 



การด าเนินงาน    โทรศัพท์ท่ีท างาน : 02-2488900 ต่อ 70390 โทรศัพท์มือถือ : 086-7889981 
   โทรสาร : 02-6402034    E-mail : janarpar@gmail.com 
กลุ่มยุทธศาสตร์และคุณภาพ ส านักยุทธศาสตร์ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต 

 
 


