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ค าน า 

  คู่มือปฏิบัติงานงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการ
ปฏิบัติงานที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐาน ก าหนดต าแหน่งและมาตรฐานงาน โดยใช้แนวทางคู่มือการปฏิบัติงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักโดยเติมเต็มในส่วนรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือ
ฉบับนี้มีค าอธิบายการปฏิบัติงาน มีเนื้ อหาสาระที่สมบูรณ์ และมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
ครอบคลุมเนื้อหา ซึ่งจะเป็นแนวปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบมากข้ึน 

  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และมีส่วนร่วมในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้
ส่งผลให้ภาระงานมีความสมบูรณ์ ครอบคลุม ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งข้ึน จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
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งานพัฒนาระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือส่งเสริมการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสมรรถนะตามที่ก าหนด 

2. ขอบเขตของงาน 

 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบ
วงจรได้มาตรฐาน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมพัฒนาและการส่งต่อ โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมประชุมชั้นเรียน 
และกิจกรรมเพ่ือนที่ปรึกษา เป็นต้น 

3. ค าจ ากัดความ 

 3.1 รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความสามารถพิเศษ ฯ 

 3.2 การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดกลุ่มนักเรียนตามฐานข้อมูลรายบุคคลเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มมี
ปัญหา และกลุ่มเสี่ยง 

 3.3 การจัดกิจกรรมป้องกัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มปกติเพ่ือป้องกันและสร้าง
ความเข้มแข็ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยงของนักเรียน เช่น บ้านหลังเรียน 

 3.4 การจัดกิจกรรมแก้ปัญหา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านต่างๆตาม
สภาพปัญหา เช่น การระดมทุนเพ่ือการศึกษาส ารับเด็กขาดแคลน การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือที่
ปรึกษา 

 3.5 การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพ่ือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษเพ่ือส่งเสริมให้
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ 

 3.6 การส่งต่อ หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพ่ือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปัญหาเป็นพิเศษ ที่
ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน หรือบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น จิตแพทย์ ศิลปิน ฯลฯ 

 

/4.ขั้นตอนการปฏิบัติงาน.... 
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4.1 การจัดท าระบบ แผนงาน/โครงสร้าง และผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน 
 4.2 ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4.3 การด าเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล การคัด
กรองนักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และการส่งต่อ 
 4.4 ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญหา 
 4.5 สรุปผล/รายงาน 

5. Flow Chart การปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

6. แบบฟอร์มที่ใช้ 
              6.1 แบบบันทึกกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
              6.2 แบบคัดกรองนักเรียน S.D.Q 
              6.3 แบบรายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
              7.1 คู่มือการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
              7.2 แผนงาน โครงการ ปฏิทินการปฏิบัติงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  
 
 

/สรุปงานพัฒนา ... 

จดัท ำระบบ แผนงำน 
โครงสร้ำง ก ำหนดผูรั้บผิดชอบ 

ประชุมช้ีแจงผูบ้ริหำรสถำนศึกษำ และผูรั้บผิดชอบ

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ด าเนินการเยี่ยมบ้านตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5 ขั้นตอน 

 

ติดตามผล ประเมินผล  ช่วยเหลือ 

สรุปผล รำยงำนผล 
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สรุปงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ชื่องาน                  งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา        กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์         เพ่ือให้สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ล าดับ

ที ่
ผังข้ันตอนการด าเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาด าเนินการ มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1  
 

ก าหนดโครงสร้าง ก าหนดผู้รับผิดชอบ เมษายน มีโครงสร้างชัดเจน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
      

         

2 
ประชุมชี้แจงมอบนโยบาย พฤษภาคม    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
      

           
          

3 
ด าเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านตามระบบ มิถุนายน -     กลุ่มส่งเสริมการจัดการ 
ดูแล 5 ขั้นตอน กรกฎาคม   ศึกษา/คร/ูโรงเรียน 

          
  ติดตาม ประเมินผล สิงหาคม    กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4       
           

  สรุปผล / รายงานผล สิงหาคม มีแบบรายงานสรุปผล  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5       

             

/งานการบริหาร ... 
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งานการบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือสร้างวินัยและจิตส านึกให้เกิดขึ้นในส านักงาน สถานศึกษา และชุมชน ให้บุคลากรทางการ
ศึกษา นักเรียน และประชาชน ใส่ใจเรื่องการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาเรื่องขยะ เน้นวินัยเรื่อง
การจัดการขยะ แยกขยะ ธนาคารขยะ และการมีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านการลดการใช้
พลังงาน 

1.2 เพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ และลดการใช้
พลังงานในส านักงาน สถานศึกษา และชุมชน 
 
2. ขอบเขตของงาน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีบทบาท
หน้าที่ในการด าเนินงานด้านการบริหารจัดการขยะในส านักงานและสถานศึกษา ดังนี้ 

2.1 จัดกิจกรรมการประกวดที่ส่งเสริมการคัดแยกขยะและลดขยะในส านักงานและสถานศึกษา 
2.2 เก็บรวบรวมข้อมูลการด าเนินการด้านการจัดการขยะ ก่อนด าเนินการ – ระยะด าเนินการ และ

หลังด าเนินการ 
2.3 จัดค่ายหรือจัดประชุมชี้แจงการด าเนินการด้านการจัดการขยะให้โรงเรียนทุกสังกัด และโรงเรียน  

น าร่อง 50 โรงเรียน 
 
3. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. จัดท าแผนงาน/โครงการ ที่สอดคล้อง
ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

ตุลาคม – มีนาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 

มีนาคม – เมษายน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน          
เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 

พฤษภาคม – มิถุนายน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

4. ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ  พฤษภาคม – กรกฎาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
5. ติดตามผลการด าเนินงาน และท าการ
ประเมินผล 

กรกฎาคม - สิงหาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

6. สรุปผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งรายงาน
ผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 

กันยายน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

/Flow Chart … 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน “การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.1  นโยบายของรัฐบาล 
4.2  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
4.3  พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ และกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 
4.4  โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ผลส าเร็จที่คาดหวัง 
5.1  นักเรียน ครู ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และประชาชน มีการรณรงค์ มีจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม และ                     

มีการปรับพฤติกรรมด้านการบริหารจัดการขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ และลดการใช้พลังงาน 
5.2  โรงเรียนมีการคัดแยกขยะ 4 ประเภทอย่างถูกวิธี สามารถแยกขยะตามหลัก 3Rs ได้ทุกโรงเรียน 

ตามหลักเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
5.3  ชุมชนสามารถคัดแยกขยะ ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการจัดการน้ าและน้ าเสีย โดยอาศัย

การสื่อสารหรือถ่ายทอดจากโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนเป็นต้นแบบสู่ชุมชนต้นแบบได้ 
5.4  โรงเรียนมีการพัฒนาในเรื่องการน าขยะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถ

น าไปใช้ได้จริงในชีวิตประจ าวัน 
 

/งานศูนย์เฉพาะกิจ ... 
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งานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 พัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 5 เพ่ือดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เผชิญปัญหาต่าง ๆ อาทิ ความรุนแรง การละเมิดทางเพศ 
ความเป็นธรรมทางการศึกษา ความต้องการรับการช่วยเหลือเรื่องต่าง ๆ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  

1.2 เพ่ือจัดหาทุนและระดมทรัพยากรในการด าเนินงานกองทุน ศูนย์ ฉก.ชน. สพป.เชียงใหม่ เขต 5  
ใช้ในการด าเนินการบริหารจัดการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเด็กนักเรียน                 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ที่ประสบสภาวะยากล าบากฉุกเฉิน   

2. ขอบเขตของงาน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีบทบาท

หน้าที่ในการด าเนินงานด้านศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ดังนี้ 
2.1 รายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์อย่างถูกต้องและแม่นย า 

ไปยัง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
          2.2 วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ประสานโรงเรียนในสังกัด เพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติม
เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
          2.3 ประสานความร่วมมือและให้ค าปรึกษาแก่โรงเรียนในสังกัด และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง                         
เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือในการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัด 
          2.4 ด าเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีท่ีร้องเรียนมายัง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

3. ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 
 

รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดท าแผนงาน/โครงการ ตามนโยบาย สพฐ. ตุลาคม – พฤศจิกายน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการฯในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษา 

ธันวาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

3. ประชุมคณะกรรมการฯ ปีละ 2 ครั้ง ธันวาคม – กันยายน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
4. ปฏิบัติตามแผนงาน/โครงการ โดยปี 2560 
ได้จัดท าและส่งการ์ดอวยพรวันเกิดไปยัง
บุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทุกคน เพ่ือขอรับ
บริจาคและเชิญชวนให้ร่วมท าบุญในวันส าคัญ   

มกราคม – ธันวาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

5. ให้การดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครอง กรณีเกิดเหตุ มกราคม – ธันวาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
6. ประสานงาน จัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ และ
รายงานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

มกราคม – ธันวาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

7. ติดตาม และรายงานสถานการณ์ต่อ          
ฉก.ชน.สพฐ. 

มกราคม – ธันวาคม กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 

/Flow Chart … 
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Flow Chart การปฏิบัติงาน “ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

4.1  นโยบายของรัฐบาล 
4.2  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 
4.3  นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
4.4  โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

 
5. ผลส าเร็จที่คาดหวัง 

5.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลต่อเด็กนักเรียนอย่างยั่งยืน 

5.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 มีกองทุนในการด าเนินการบริหาร
จัดการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดกับเด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากล าบากฉุกเฉิน 
ท าให้การด าเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่มีความเข้มแข็ง 

 



 
 

 
 

 
ภาค ผนวก 

 
 

 

 

 



 
 

 

แบบคัดกรองนักเรียน S.D.Q 

แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) 

ช่ือ-สกุล(นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.)................................................................................... ช้ัน ม...3..../...1....เลขท่ี ........... 
วัน/เดือน/ปีเกิด............................................. เพศ   ชาย    หญงิ 

ค าช้ีแจง ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 
 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 

1. ฉันพยายามจะท าตัวดีกับคนอื่น ฉันใส่ใจความรู้สึกคนอื่น    
2.  ฉันอยู่ไม่น่ิง  ฉันน่ังนาน ๆ ไม่ได้    
3.  ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อย ๆ    
4.  ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน เกม ปากกา เป็นต้น)    
5.  ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย    
6.  ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามล าพัง    
7.  ฉันมักท าตามท่ีคนอื่นบอก    
8.  ฉันขี้กังวล    
9.  ใคร ๆ ก็พึ่งฉันได้ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ    
10. ฉันอยู่ไม่สุข  วุ่นวาย    
11. ฉันมีเพ่ือนสนิท    
12. ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันท าให้คนอื่นท าอย่างที่ฉันต้องการได้    
13. ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย    
14. เพื่อน ๆ ส่วนมากชอบฉัน    
15. ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกว่าไม่มีสมาธิ    
16. ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้น และเสียความเชื่อมั่นในตนเองง่าย    
17. ฉันใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่า    
18. มีคนว่าฉันโกหก หรือขี้โกงบ่อย ๆ    
19. เด็ก ๆ คนอื่น  ล้อเลียนหรือรังแกฉัน    
20. ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น  (พ่อแม่, ครู, เด็กคนอื่น)    
21. ฉันคิดก่อนท า    
22. ฉันเอาของคนอื่นในบ้าน ท่ีโรงเรียน หรือที่อื่น    
23. ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24. ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    
25. ฉันท างานได้จนเสร็จ  ความตั้งใจในการท างานของฉันดี    

 

เธอมีอย่างอื่นที่จะบอกอีกหรือไม.่............................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 คะแนนด้านที่ 1      ____________                  แปลผล........................................................ 
                      คะแนนด้านที่ 2     ____________                     แปลผล........................................................ 
                      คะแนนด้านที่ 3     ____________                     แปลผล........................................................    
                      คะแนนด้านที่ 4     ____________                      แปลผล........................................................ 
               รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน     ____________                             แปลผล....................................................... 
               คะแนนสัมพันธภาพทางสังคม _________                             แปลผล........................................................ 



 
 

 

โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปญัหาในดา้นใดด้านหนึ่งต่อไปนีห้รือไม่ : 

 ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น 

  ไม ่  ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 

            ใช่  มีปัญหาชัดเจน                ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 

 ถ้าตอบว่า  “ไม่”  ไม่ต้องตอบข้อต่อไป 

 

ถ้าคุณตอบ “ใช่”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี ้

ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แลว้               

             น้อยกว่า 1 เดือน                 1-5 เดือน 

              6–12 เดือน                        มากกว่า 1ปี 

 

ปัญหานี้ท าให้เด็กรู้สึกไมส่บายใจหรือไม ่

              ไม่เลย         เล็กน้อย 

              ค่อนข้างมาก                          มาก 

 

ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจ าวันของเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่        

              ความเป็นอยู่ท่ีบ้าน      ไม่       เล็กน้อย    ค่อนข้างมาก   มาก 

   การคบเพื่อน  

 การเรยีนในห้องเรียน    

 กิจกรรมยามว่าง   

  

 ปัญหาของเด็กท าให้คุณหรือช้ันเรยีนเกิดความยุ่งยากหรือไม ่

  ไม่เลย                 เล็กน้อย 

  ค่อนข้างมาก          มาก 
 

 

    

                      คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง     แปลผล.......................................... 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน) 
ช่ือ-สกุล นักเรียนท่ีรับการประเมนิ(นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.)............................................................ช้ัน ม......./.......เลขท่ี......... 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................. เพศ   ชาย    หญงิ 
ค าช้ีแจง ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 
 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง ค่อนข้าง
จริง 

จริง 

1. ห่วงใยความรู้สึกคนอ่ืน    

2. อยู่ไม่นิ่ง  นั่งนิ่ง ๆ ไม่ได้    

3. มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ  ปวดท้อง  หรือไม่สบาย    

4. เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม, ของเล่น, ดินสอ เป็นต้น)    

5. มักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย    

6. ค่อนข้างแยกตัว  ชอบเล่นคนเดียว    

7. เชื่อฟัง  มักจะท าตามที่ผู้ใหญ่ตอ้งการ    

8. กังวลใจหลายเรื่อง  ดูวิตกกังวลเสมอ    

9. เป็นที่พ่ึงได้เวลาที่คนอ่ืนเสียใจ อารมณไ์มด่ี หรือไม่สบายใจ    

10.อยู่ไมสุ่ข  วุ่นวายอย่างมาก    

11.มีเพื่อนสนิท    

12.มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น    

13.ดูไม่มีความสุข  ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย    

14.เป็นที่ช่ืนชอบของเพื่อน    

15. วอกแวกง่าย   สมาธิสั้น    

16.เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไมคุ่้น และขาดความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

   

17.ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า    

18. ชอบโกหก หรือข้ีโกง    

19.ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียนหรือรังแก    

20.ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น  (พ่อแม่, คร,ู เด็กคนอ่ืน)    

21.คิดก่อนท า    

22.ขโมยของของที่บ้าน   ที่โรงเรยีน หรือท่ีอื่น    

23.เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดยีวกัน    

24. ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    

25.ท างานได้จนเสร็จ  มีความตั้งใจในการท างาน    

 
คุณมีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม.่......................................................................................................................... 
                      คะแนนด้านที่ 1 ___________                                  แปลผล........................................................ 
                      คะแนนด้านที่ 2 ___________                                  แปลผล........................................................ 
                      คะแนนด้านที่ 3 ___________                                  แปลผล........................................................    
                      คะแนนด้านที่ 4 ___________                                  แปลผล........................................................ 
                     รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน _____________                  แปลผล.......................................................  
         คะแนนสมัพันธภาพทางสงัคม                                                  แปลผล 
 

     



 
 

 

     (ด้านหลัง) 

 

โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปญัหาในดา้นใดด้านหนึ่งต่อไปนีห้รือไม่ : 

 ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น 

  ไม ่  ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 

            ใช่  มีปัญหาชัดเจน                ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 

 ถ้าตอบว่า  “ไม่”  ไม่ต้องตอบข้อต่อไป 

 

ถ้าคุณตอบ “ใช่”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี ้

ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แลว้               

             น้อยกว่า 1 เดือน                 1-5 เดือน 

              6–12 เดือน                        มากกว่า 1ปี 

 

ปัญหานี้ท าให้เด็กรู้สึกไมส่บายใจหรือไม ่

              ไม่เลย         เล็กน้อย 

              ค่อนข้างมาก                          มาก 

 

ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจ าวันของเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่        

                       ไม่        เล็กน้อย    ค่อนข้างมาก   มาก 

   

 การคบเพื่อน  

 การเรยีนในห้องเรียน 

    

 

 

ปัญหานี้ท าให้คณุหรือครอบครัวเกดิความยุ่งยากหรือไม ่

  ไม่เลย                 เล็กน้อย 

  ค่อนข้างมาก          มาก 
  

         ลายเซ็น................................................................. 

                                                            พ่อ/แม/่อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ............................................. 

                                                          วันท่ี.......................เดือน................................พ.ศ.................... 
                           
   คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลงั         แปลผล.......................................... 



 
 

 

แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินนักเรียน) 
ช่ือ-สกุล นักเรียนท่ีรับการประเมนิ(นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.).........................................................ช้ัน ม......./.......เลขท่ี ........... 

วัน/เดือน/ปีเกิด............................................. เพศ   ชาย    หญงิ 
ค าช้ีแจง ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 

1. ห่วงใยความรู้สึกคนอ่ืน    

2. อยู่ไม่นิ่ง  นั่งนิ่ง ๆ ไม่ได ้    

3. มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ  ปวดท้อง  หรือไม่สบาย    

4. เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม, ของเล่น, ดินสอ เป็นต้น)    

5. มักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย    

6. ค่อนข้างแยกตัว  ชอบเล่นคนเดยีว    

7. เชื่อฟัง  มักจะท าตามที่ผู้ใหญ่ตอ้งการ    

8. กังวลใจหลายเรื่อง  ดูวิตกกังวลเสมอ    

9. เป็นที่พ่ึงได้เวลาที่คนอื่นเสยีใจ อารมณไ์มด่ี หรือไม่สบายใจ    

10.อยู่ไม่สุข  วุ่นวายอย่างมาก    

11.มีเพื่อนสนิท    

12.มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น    

13.ดูไม่มคีวามสุข  ท้อแท้ ร้องไหบ้่อย    

14.เป็นที่ช่ืนชอบของเพื่อน    

15. วอกแวกง่าย   สมาธิสั้น    

16.เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ทีไ่ม่คุ้น และขาดความเช่ือมั่นใน
ตนเอง 

   

17.ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า    

18. ชอบโกหก หรือข้ีโกง    

19.ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียนหรือรังแก    

20.ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น  (พ่อแม่, ครู, เด็กคนอ่ืน)    

21.คิดก่อนท า    

22.ขโมยของของที่บ้าน   ที่โรงเรียน หรือท่ีอื่น    

23.เข้ากับผู้ใหญไ่ด้ดีกว่าเด็กวัยเดยีวกัน    

24. ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    

25.ท างานได้จนเสร็จ  มีความตั้งใจในการท างาน    

 
คุณมีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม.่............................................................................................................................... 
                      คะแนนด้านที่ 1 ___________                                แปลผล........................................................ 
                      คะแนนด้านที่ 2 ___________                                แปลผล........................................................ 
                      คะแนนด้านที่ 3 ___________                                แปลผล........................................................    
                      คะแนนด้านที่ 4 ___________                                แปลผล........................................................ 
                     รวมคะแนนท้ัง 4 ด้าน_____________                 แปลผล.......................................................  
         คะแนนสมัพันธภาพทางสงัคม                                                  แปลผล 



 
 

 

(ด้านหลัง) 

 

โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปญัหาในดา้นใดด้านหนึ่งต่อไปนีห้รือไม่ : 

 ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น 

  ไม ่  ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 

            ใช่  มีปัญหาชัดเจน                ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 

 ถ้าตอบว่า  “ไม่”  ไม่ต้องตอบข้อต่อไป 

 

ถ้าคุณตอบ “ใช่”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี ้

ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แลว้               

             น้อยกว่า 1 เดือน                 1-5 เดือน 

              6–12 เดือน                        มากกว่า 1ปี 

 

ปัญหานี้ท าให้เด็กรู้สึกไมส่บายใจหรือไม ่

              ไม่เลย         เล็กน้อย 

              ค่อนข้างมาก                          มาก 

 

ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจ าวันของเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่        

                       ไม่        เล็กน้อย    ค่อนข้างมาก   มาก 

 ความเป็นอยู่ท่ีบ้าน 

 การคบเพื่อน  

 การเรยีนในห้องเรียน 

 กิจกรรมยามว่าง   

 

 

ปัญหานี้ท าให้คณุหรือครอบครัวเกดิความยุ่งยากหรือไม ่

  ไม่เลย                 เล็กน้อย 

  ค่อนข้างมาก          มาก 
  

 

                                                                           ลายเซ็น................................................................. 

                                                            พ่อ/แม/่อื่น ๆ (โปรดระบ)ุ............................................. 

                                                          วันท่ี.......................เดือน................................พ.ศ.................... 

 
                               คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง                  แปลผล.......................................... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561             

 
แบบรายงานผลการด าเนนิการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (EESD SCHOOL) 

 ด้านการจัดการขยะ พลังงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา...................................................................... 

 
ที ่
 

 
โรงเรียน 

ผลการด าเนินการตามเกณฑ์  
หลักฐาน 

เอกสารอ้างอิง 

 
หมายเหตุ จ านวน

ตัวชี้วัด 
ที่ผ่าน
เกณฑ์ 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
คิดเป็น 
ระดับ 

1 โรงเรียน........................      
2 โรงเรียน........................      
       
       
       
 
1. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 ขึ้นไป จ านวน………..โรง 
2. โรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาตามเป้าหมายทั้งหมด จ านวน…....… โรง 
หมายเหตุ : แนบแบบฟอร์มรายงานผลฯ ในโปรแกรมรายงานผลการด าเนินการระบบ  
     แนบตัวอย่างของโรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานดีที่สุด 
 
 
 ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน       ลงชื่อ.........................................ผู้รับรอง         
       (..................................................)              (.........................................) 
 ต าแหน่ง..................................................            ต าแหน่ง..........................................  
วันที่........................................................        วันที่................................................. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
แบบรายงานผลการด าเนนิการโรงเรียนมาตรฐานสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน (EESD SCHOOL) 

 ด้านการจัดการขยะ พลังงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ระดับ สถานศึกษา 

โรงเรียน...................................................................ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 5 

ล าดับ กิจกรรม ด าเนิน 
การ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หลักฐาน ระดับ
คุณภาพ 

1 ด้านการบริหารจัดการ (2 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด)     

 มาตรฐานที่ 1 สถานศึกษามีระบบการบริหาร จัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา (ขยะ พลังงาน และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ที่มีประสทิธิภาพ       
ตัวชี้วัดที่ 1.1 มีการก าหนดนโยบาย /วสิัยทัศน ์/พันธกิจ /
เป้าประสงค์ และแผนงาน/โครงการดา้น สิ่งแวดล้อมศึกษา (ขยะ 
พลังงาน และการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม)     
       ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ
และนิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ    
       ตัวชี้วัดที่ 1.3 มีการส่งเสริม สนับสนุน งบประมาณ
และทรัพยากรด้านสิง่แวดล้อมศกึษา 
       ตัวชี้วัดที่ 1.4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งาน ด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษา 
มาตรฐานที่ 2 ครูและบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับการ
พัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอยา่งสม่ าเสมอ  
       ตัวชี้วัดที่ 2.1 มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรใน
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อมศึกษา  
      ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีการก ากับ ติดตาม ประเมนิผลและ 
นิเทศการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาอย่างต่อ ต่อเนื่อง 

    

 รวม     
 คิดเป็นร้อยละ     

2 มาตรฐานดา้นหลกัสตูรและการจดัการเรียนรู(้2 มาตรฐาน 5 
ตัวชี้วัด) 

    

 มาตรฐานที่ 3 สถานศึกษามีหลักสูตรและจัดการ เรียนรู้ด้าน
สิ่งแวดล้อมศึกษาทีส่อดคล้องกับบริบทของ ท้องถิ่น 
      ตัวชี้วัดที่ 3.1 มีการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติม/ สาระการ
เรียนรู้ท้องถิ่น ด้านสิ่งแวดล้อมศึกษาที่ สอดคล้องกับสภาพ
บริบทของชุมชน (การจัดการขยะพลังงาน และการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

    



 
 

ล าดับ กิจกรรม ด าเนิน 
การ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หลักฐาน ระดับ
คุณภาพ 

     ตัวชี้วัดที่ 3.2 มีการจัดการเรียนรู้ตามหน่วย/ แผนการ
เรียนรู้สิง่แวดล้อมศึกษาดา้นการจดัการขยะ น้ าเสีย มลพิษทาง
อากาศ และพลงังาน 
     ตัวชี้วัดที่ 3.3 มีสื่อ นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ แหล่ง
เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นอยา่งหลากหลาย    
มาตรฐานที่ 4 สถานศึกษามีการส่งเสริมการจัดกิจรรม ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน (การจัดการขยะพลงังาน และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
     ตัวชี้วัดที่ 4. 1 มีโครงการ/กิจกรรม ด้านการจัดการขยะ 
พลังงาน และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
     ตัวชี้วัดที่ 4.2 มีฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน สิง่แวดล้อมและสุขอนามัย 

 รวม     
 คิดเป็นร้อยละ     

3 มาตรฐานด้านการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย  
(2 มาตรฐาน 4 ตัวชี้วัด) 

    

 มาตรฐานที่ 5 สถานศึกษามีการสร้างเครือข่ายการมี ส่วน
ร่วมภายในสถานศึกษา 
    ตัวชี้วัดที่ 5.1 มีการจัดตั้งชมุนุม/ชมรม/สภา นักเรียน ที่
ด าเนินงาน สิ่งแวดล้อมศึกษาภายในโรงเรียน อย่างชัดเจน  
    ตัวชี้วัดที่ 5.2 มีการขยายเครือข่ายชมรม ชุมนุม กิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาภายในสถานศกึษา  
มาตรฐานที่ 6 สถานศึกษามีสรา้งเครือข่ายการมีส่วนร่วม
จากบุคคลและหน่วยงานภายนอก  
    ตัวชี้วัดที่ 6.1 จัดกิจกรรมด้านสิง่แวดล้อมศึกษาโดยให้
ภาคีเครือข่าย ที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วม  
    ตัวชี้วัดที่ 6.2 มีภาคีเครือข่ายสนับสนนุการด าเนินงาน
ของสถานศึกษา 

    

4 มาตรฐานด้านผลที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานด้าน 
สิ่งแวดล้อมศึกษา (4 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด) 

    

 มาตรฐานที่ 7 สถานศึกษามีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม 
สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
สิ่งแวดล้อมศึกษา (Green School / EESD school) 
      ตัวชี้วัดที่ 7.1 มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการ จัดการ
เรียนรู้สิ่งแวดล้อมศึกษา  
     ตัวชี้วัดที่ 7.2 มีห้องเรียนที่สะอาด สวยงามเอ้ือต่อการ
จัดการเรียนรู้และเป็นมิตรกับ สิง่แวดล้อม 
 มาตรฐานที่ 8 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเปน็ แบบอย่าง
ที่ดีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศึกษา 
    ตัวชี้วัดที่ 8.1 มีพฤติกรรมที่แสดงถึงความ รับผิดชอบต่อ

    



 
 

ล าดับ กิจกรรม ด าเนิน 
การ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

หลักฐาน ระดับ
คุณภาพ 

สิ่งแวดล้อมและเปน็แบบอย่างดแีก่นักเรียน และชุมชน 
    ตัวชี้วัดที่ 8.2 มีสื่อ/นวัตกรรม/ผลงาน สิ่งแวดล้อมศึกษา 
ที่ได้รับการยอมรับ 
มาตรฐานที่ 9 ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อ สิ่งแวดล้อม  
    ตัวชี้วัดที่ 9.1 ผู้เรียนมีคุณลักษณะตาม วัตถุประสงค์ของ
สิ่งแวดล้อมศึกษา  
มาตรฐานที่ 10 ชุมชน/เครือข่าย มีสภาพแวดล้อม 
ที่สะอาด สวยงาม ปราศจากขยะและมลพษิ 
    ตัวชี้วัดที่ 10.1 สภาพแวดลอ้มชุมชน/ เครือข่าย สะอาด 
สวยงาม ปราศจากขยะและมลพิษ 

 รวม     
 คิดเป็นร้อยละ     

 
สรุปผลการด าเนินการ 
1.ด้านการบริหารจัดการ (2 มาตรฐาน 6 ตัวชี้วัด) 
          ด าเนินการได้ .................... ตัวชี้วัด               คิดเป็นร้อยละ................................ 
2.ด้านมาตรฐานดา้นหลักสตูรและการจัดการเรียนรู้ (2 มาตรฐาน 5 ตัวชี้วัด) 
          ด าเนินการได้ .................... ตัวชี้วัด               คิดเป็นร้อยละ................................ 
3.ด้านมาตรฐานดา้นมีการส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย (2 มาตรฐาน 4 ตวัชี้วัด) 
          ด าเนินการได้ .................... ตัวชี้วัด               คิดเป็นร้อยละ................................ 
4.ด้านมาตรฐานดา้นผลที่เกิดขึน้จากการด าเนินงานดา้นสิ่งแวดล้อมศึกษา (4 มาตรฐาน 6 ตวัชี้วัด) 
          ด าเนินการได้ .................... ตัวชี้วัด               คิดเป็นร้อยละ................................ 
 
 
ลงชื่อ........................................................ผู้รายงาน       ลงชื่อ...........................................................ผู้รายงาน        
       (                                        )                         (                                          ) 
ต าแหน่ง .......................................................               ต าแหน่ง....................................................... 
วันที่..............................................................                วันที่............................................................. 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๕ 

ที่  245 /๒๕๕9 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือนักเรียน “กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่  เขต 5”   

............................................................................................................................. .. 

อาศัยอ านาจตามระเบียบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ว่าด้วย
“กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน. สพป.เชียงใหม่  เขต 5”  ตามโครงการปันน้ าใจพ่ีน้องช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน พ.ศ.
2558  ข้อ 5.2  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบสภาวะยากล าบากฉุกเฉิน ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนที่ต้องการ
ความช่วยเหลือเร่งด่วน  ดังนี้ 

1.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต 5  ประธานกรรมการ 
2.  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ                                            กรรมการ 
3.  ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                           กรรมการ 
4.  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน                                                          กรรมการ 
5.  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล                                                 กรรมการ 
6.  ผู้อ านวยการกลุ่มการเงินและสินทรัพย์                                                     กรรมการ 
7.  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน                                                    กรรมการ 
8.  ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน                กรรมการ 
9.  ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษาทุกเครือข่าย               กรรมการ 
10. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และทุนการศึกษา                กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                                    กรรมการและเลขานุการ 
12.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน ฉก.ชน.เขตพ้ืนที่การศึกษา                    กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ                                                                

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง  พิจารณาให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์นักเรียน ที่ประสบสภาวะ
ยาก ล าบากฉุกเฉิน ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน ให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้างต้น ข้อ 7 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง “กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่  เขต 5”  ด้วย
ความท่ัวถึง บริสุทธิ์ และยุติธรรม 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  21  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2559  

   สั่ง  ณ  วันที่  21  เดือนกรกฎาคม  พ.ศ. 2559 
 

  
     (  นายอุทิศ  ขัติวงษ์ ) 

       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทน  
                              ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๕ 

 
 



 
 

 
 

 
 

ระเบียบส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาเชียงใหม่  เขต 5 
ว่าด้วย หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน 

จากเงิน “กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน” 
**************************************************************************** 

 เพ่ือให้การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน จากเงิน “กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน. สพป.เชียงใหม่         
เขต 5 ช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน” เป็นไปอย่างทั่วถึง เป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 จึงก าหนดระเบียบและข้อปฏิบัติไว้  ดังนี้ 

หมวดที่  1 
หมวดทั่วไป 

 

 ข้อ  1  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนจากเงินกองทุน ศูนย์ ฉก .ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5” 
ทั้งนี้  ให้ยกเลิก “ระเบียบส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ว่าด้วย กองทุน ศูนย์ 
ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ตามโครงการปันน้ าใจพี่น้องช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน พ.ศ.2558 
 ข้อ 2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 เป็นผู้รักษาการตาม
ระเบียบนี้ 
 ข้อ 4 ระเบียบนี้ “คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือนักเรียน กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่  
เขต 5”หมายความว่า  คณะกรรมการพิจารณาเหตุผลและความจ าเป็นในการช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบ
สภาวะยากล าบากฉุกเฉิน ประสบอุบัติเหตุ หรือเหตุอ่ืนที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน  ตามแบบค าร้องที่
คณะกรรมการก าหนดและอนุมัติเงินช่วยเหลือ “กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ช่วยเหลือน้อง
ยามฉุกเฉิน” หมายความว่า กองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือบริหารจัดการเกี่ยวกับการช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบ
สภาวะยากล าบากฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชน ปัญหาความเสี่ยงในการถูกคุกคามทาง
เพศ ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริม
ดูแลเด็กและเยาวชน ที่ประสบปัญหาในการด าเนินชีวิต “เด็กนักเรียนที่ประสบสภาวะยากล าบากฉุกเฉิน” 
หมายความว่า  เด็กนักเรียนที่ประสบเหตุการณ์โดยตรง ในเรื่องอุบัติเหตุ ,อุบัติภัย หรือเหตุการณ์การอ่ืนที่เกิด
ขึ้นกับเด็กท่ีคณะกรรมการพิจารณาว่าเด็กได้รับผลกระทบโดยตรง และเห็นสมควรได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
 ข้อ 5 ให้มีคณะกรรมการ ดังนี้  
  5.1  คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือนักเรียน กองทุน ศูนย์ ฉก .ชน.สพป.เชียงใหม่       
เขต 5 แต่งตั้งโดยผู้รักษาการตามระเบียบนี้  โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่  เขต 5 เป็นประธานโดยต าแหน่ง ให้ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ,ประธานเครือข่ายพัฒนาการศึกษา
ทุกเครือข่าย,เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมสวัสดิการ สวัสดิภาพ และทุนการศึกษา เป็นกรรมการ , 
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ, เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ งาน ศูนย์ ฉก.
ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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หมวดที่  2 
เงินกองทุน 

 

 ข้อ 6 ที่มาของเงิน “กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน” 
6.1  จากเงินบริจาคจากออมสินรับบริจาค ในโครงการปันน้ าใจพ่ีน้องช่วยเหลือน้องยาม

ฉุกเฉิน  ดังนี้ 
6.1.1 โรงเรียนในสังกัดทุกโรง ด าเนินการเปิดออมสินรับบริจาคทุกสิ้นเดือน

กุมภาพันธ์ของทุกปี โดยให้แบ่งเงินบริจาคเป็น 3 ส่วน คือ น าเงินบริจาค    2 
ส่วนของเงินทั้งหมดมอบให้“กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 
ช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน” (ส าหรับเงินบริจาค 1 ส่วนให้เก็บเป็นเงินกองทุน 
ศูนย์ ฉก.ชน.โรงเรียน ต่อไป) 

6.1.2 กลุ่มงานทุกกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่   เขต 5 
ด าเนินการเปิดออมสินรับบริจาคทุกสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี  เงินทั้งหมด
มอบให้“กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่  เขต 5” 

6.1.3 การบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา องค์กรภาครัฐและเอกชน  หรือรายได้อ่ืนๆ 
6.2  จากเงินบริจาคท าบุญวันเกิดของข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 5  

โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฯ จะจัดส่งการ์ดอวยพรวันเกิดไปยังข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดในแต่ละเดือนเพ่ือขอรับเงินบริจาคเข้า “กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.
เชียงใหม่ เขต 5 ช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน”  

6.3  จากดอกผลเงิน “กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ช่วยเหลือน้องยาม
ฉุกเฉิน” ซึ่งคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนสามารถน าเงินกองทุน ไปจัดประโยชน์
โดยน าไปลงทุนกับเงินทุนกู้ยืมส าหรับข้าราชการครู และลูกจ้างประจ าส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 

หมวดที่  3 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน 

จากเงิน “กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 ช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน” 
 ข้อ 7 การพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียนจากเงิน “กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่  เขต 5 
ช่วยเหลือน้องยามฉุกเฉิน” พิจารณาตามกรณี ดังนี้ 
  7.1  กรณีเหตุเกิดขึ้นกับนักเรียนโดยตรง  ได้แก่ 
  (1) เสียชีวิต 
  (2) รับบาดเจ็บ   

(3) ประสบเหตุล่วงละเมิดทางเพศ       
  (4) อ่ืนๆ................................................... 
  7.2  กรณีเหตุเกิดขึ้นกับครอบครัวของนักเรียน  ได้แก่ 
  (1) อุบัติภัย 
  (4) อ่ืนๆ.................................................... 
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โดยการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน ให้ช่วยเหลือในแต่ละกรณีไม่ต่ ากว่า 1,000 บาท  และ
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมเป็นกรณีไป 
 

 ทั้งนี้  มอบหมายให้ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและเลขานุการ และ
นักวิชาการศึกษา ผู้รับผิดชอบ งาน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ เป็น
ผู้ด าเนินการพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน ตามกรณีดังกล่าวข้างต้น  พร้อมทั้งให้รายงานการด าเนินการ
ให้คณะกรรมการพิจารณาช่วยเหลือนักเรียน กองทุน ศูนย์ ฉก.ชน.สพป.เชียงใหม่ เขต 5    ทราบด้วย 

  ประกาศ  ณ  วันที่   13   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2559 
 

 
    ( นายวิศวัสต์    ศิริปิยวโรดม ) 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  รักษาราชการแทน 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่  เขต ๕ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


