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1.  ความเป็นมา 

               ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่จะด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการ และเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน มีครูประจ าชั้นหรือ
ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง       
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร     
ครูทุกคน ฯลฯ โดยก าหนดเป็นนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงก าหนดนโยบายส าคัญในการให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง  จัดให้มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ 
และได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัย ในสภาพสังคมปัจจุบัน 

2.  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553   

      หมวด 1  มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์              
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ             
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
      หมวด 4  มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
      มาตรา 26  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน 
ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
 มีเจตนาให้รัฐมีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐานในการ
ด ารงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคนต้องมีหลักประกันความปลอดภัย ได้รับความ
คุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเด็กที่ประสบปัญหาและเด็กท่ีไม่ประสบปัญหา ซึ่งระบุไว้ ดังนี้ 
 หมวด 2 มาตรา 22  การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นส าคัญ 
และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 
 
 

ส่วนท่ี 1 : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียน 



4 
 

 

 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553  
 ตามมาตรา 42 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งครู สายงานการสอน การปฏิบัติ
หน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ       
ของสถานศึกษา พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยก าหนดให้ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐานต าแหน่งครู 

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙   

การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ        
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในภาพรวมและปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ           
มีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสร้างกลไก
ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ 
หน่วยงานของเอกชน และประชาสังคม เพ่ือบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น        
เป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ซึ่งระบุไว้ดังนี้ 

มาตรา ๖ ให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา 
(๒) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้ค าปรึกษาในเรื่องการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
(๓) จัดให้มีระบบการดูแล ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับ

การศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัยการเจริญ
พันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 

การก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภท             
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

3. แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน                 
อย่างเป็นระบบที่มีข้ันตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
5. การส่งต่อ  
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การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
            
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

นโยบาย/กฎหมาย                
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 ก ำหนดทิศทำง/กลยุทธ์ 

- วิเคราะหส์ภาพปญัหา 
-  ศักยภาพของสถานศึกษา 
-  บริบทชุมชน 
 

 กำรวำงระบบและแผนกำรด ำเนินงำน 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
    - ทีมน า 
    - ทีมท า 
    - ทีมประสาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

1. การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรยีน 
5. การส่งต่อ 

 

นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล 
 

ปรับปรุง/พัฒนำเป็นนวัตกรรม 
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ 
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พฤติกรรม 
ดีขึ้นหรือไม ่

 

กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

                           

         
               
 
 
 
 
 
 
4.  แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง และท่ัวถึง มีกระบวนการและข้ันตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้  

1. การศึกษาข้อมูลสถานศึกษา  
2. การคัดกรองสถานศึกษา 
3. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา  
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา  
5. การเร่งพัฒนาสถานศึกษา 

  5.  การส่งต่อ (ภายใน : ครูแนะแนว      
ฝ่ายปกครอง หรือครูอื่นๆ         
ภายในโรงเรียน 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรยีน 

 

1. การรูจ้ักนักเรยีนเป็นรายบุคคล 

2. การคดักรองนักเรียน 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปญัหา 

ดีขึ้น 

ไม่ดีขึ้น 

กลุ่มพิเศษ 
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กระบวนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

             2.การคัดกรองสถานศึกษา    
            
  
 
   
 
 
 
            
            
            
            
   
 

ได้ 

              ช่วยเหลือ   
                    
            
            ไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

สถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนเข้มแข็ง 

สถานศึกษาท่ีมีระบบ         
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน                   

ที่ต้องการการพัฒนา 

สถานศึกษาท่ีมีระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ 

1. การศึกษาข้อมลูสถานศึกษา 
 

3. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศกึษา
  

 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ของสถานศึกษา 

5. การเร่งพัฒนาสถานศึกษา 
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1. ความเป็นมา 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักในความส าคัญของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีความเข้มแข็ง จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
อาทิ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
นอกจากนั้น ผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่ด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2542 พบว่า 
นักเรียนมีการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งยังได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี 
สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากยุทธศาสตร์ มาตรการและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ        
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวแล้วนั้น สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ขับเคลื่อนในการบริหาร
จัดการและด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติโดยคัดเลือกสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา              
ที่เป็นต้นแบบ เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

     2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ และด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 

   2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน 
ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 

 

 

ส่วนท่ี 2 : การคัดเลือกสถานศึกษา 
และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

 เพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
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3. ประเภทในการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มี 9 ประเภท คือ 

3.1 ประเภทการคัดเลือก 
1. สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 500  คนขึ้นไป  
2. สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121 - 499  

คน  
3. สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน น้อยกว่า  121  คน 
4. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่  1,500  คนขึ้นไป 
5. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 500 - 1,499  คน 
6. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนน้อยกว่า 500  คน 
7. สถานศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ 
8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

*หมายเหต ุ: ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2560 

 

3.2 รางวัล   

 รางวัลระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) และกลุ่มสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 

 เกียรติบัตร  ได้แก่  
1. เกียรติบัตรระดับทอง       ได้คะแนนตั้งแต ่  91  คะแนนขึ้นไป 
2. เกียรติบัตรระดับเงิน        ได้คะแนนตั้งแต่  81 – 90  คะแนน 
3. เกียรติบัตรระดับทองแดง  ได้คะแนนตั้งแต่  71 – 80  คะแนน 

รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 2 ประเภท ดังนี้ 

1.  เกียรติบัตร  ไดแ้ก่ 

1.1  เกียรติบัตรระดับทอง       ได้คะแนนตั้งแต่  91  คะแนนขึ้นไป 

1.2  เกียรติบัตรระดับเงิน        ได้คะแนนตั้งแต่  81 – 90  คะแนน 

1.3  เกียรติบัตรระดับทองแดง  ได้คะแนนตั้งแต่  71 – 80  คะแนน 

2.  โล่รางวัล  ส าหรับสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละประเภทที่ได้คะแนนสูงสุด 
5 อันดับแรกของการประเมินสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามสภาพจริงเพ่ือรับโล่รางวัล
ระดับ ยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลระดับดีเด่น 4 รางวัล 
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4. แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  

 
 วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ 

      1.1  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
     วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

        1) สถานศึกษาประเมินตนเองและเขียนรายงานตามแบบรายงาน (รน.1) ให้ครอบคลุม
หลักเกณฑ์ 5 ประเด็น ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4 (ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16) และแนบหลักฐาน
ประกอบในภาคผนวก ไม่เกินจ านวน 20 หน้ากระดาษ A4 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองข้อมูลในแบบ
รายงาน (รน.1) (คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน หากไม่มีลายมือชื่อผู้รับรอง และจ านวนหน้า        
ของเอกสารเกินกว่าที่ก าหนด) ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น.) 

             2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับ        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5  คน ประกอบด้วย  
                        -  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือรองผู้อ านวยการส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับมอบหมายเป็นประธาน  

-  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา (เช่น กตปน. ข้าราชการบ านาญ ฯลฯ) 
-  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา (พิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมการคัดเลือก) 

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์   
-  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือนักวิชาการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ 

* ทั้งนีส้ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดตั้งคณะกรรมการฯ ได้มากกว่า 1 ชุด ตามขนาดของสถานศึกษา 
       3) คณะกรรมการตาม 2 ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์                       

               4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พร้อมน าเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับทอง ล าดับที่ 1 พร้อมเอกสารที่
เกี่ยวข้องตามจ านวนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด และเสนอ Cluster ตามประเภทสถานศึกษา 
ประเภทละ 1 แห่ง รวม 3 แห่ง (ภายในวันที่ 2๙ มิถุนายน 2561 เวลา 16.30 น.) 

                  5) ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาพิจารณามอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่ผ ่า น             
การคัดเลือกโดยวิธีการ และโอกาสที่เหมาะสม 

1.2 ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 
       การคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ 

(Cluster) มีวิธีด าเนินการดังนี้ 
 

4.1 วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นประธานประจ าเขตตรวจราชการ (Cluster) 

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับ 
เขตตรวจราชการ Cluster อาจประกาศรายชื่อคณะกรรมการประจ าเขตตรวจราชการมากกว่า 1 คณะ          
ตามบริบทของเขตตรวจราชการ เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกแต่ละประเภท โดยคณะกรรมการ ฯ แต่ละ
คณะมีจ านวนประมาณ 5 - 7 คน (กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษา และกลุ่มส านักงาน           
เขตพ้ืนที่การศึกษา) ประกอบด้วย 

- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ที่ท าหน้าที่ประธานเขตตรวจราชการ (Cluster) หรือ     
ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน 

- กรรมการประกอบด้วย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา        
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิ  

- ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ท าหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ 
2) คณะกรรมการตามข้อ 1) ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ส านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลเชิงประจักษ์  
3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ประธานประจ าเขตตรวจราชการประกาศผล

การคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) พร้อมน าเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับทอง 
ล าดับที่ 1 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามก าหนดเวลา 
(ภายในวันที่ ๑0 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.) 

4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าหน้าที่ประธานประจ าเขตตรวจราชการพิจารณา
มอบรางวัลโดยวิธีการ และโอกาสที่เหมาะสม  

 
๑.3 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร ียน            
มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

๑) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2) คณะกรรมการตามข้อ 1) พิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษา จากแบบรายงาน (รน.๑) 
ประเภทละ 3 แห่ง เพื่อรับรางวัลยอดเยี่ยม และดีเด่น โดยวิธีการ 

2.1 ประเมินตามข้อมูลจากเอกสาร ระหว่างวันที่ ๑4 – ๑6 สิงหาคม 2561 
2.2 ประเมินตามข้อมูลเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม - ๗ กันยายน 2561 
2.3  ตัดสินสถานศึกษา และส านักงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาแต่ละประเภท                  

ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2561 
3) คณะกรรมการตามข้อ1) คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม           

1 รางวัล และโล่รางวัลระดับดีเด่น 4 รางวัล    
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วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือเข้ารับรางวัลระบบ       
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 2 ระดับ ดังนี้ 

1.1  ระดับสถานศึกษา 
  วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

      1) สถานศึกษาประเมินตนเองและเขียนรายงานตามแบบรายงาน (รน.1) ให้ครอบคลุม
หลักเกณฑ์ 5 ประเด็น ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4 (ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16) และแนบหลักฐาน
ประกอบในภาคผนวก ไม่เกินจ านวน 20 หน้ากระดาษ A4 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองข้อมูลในแบบ
รายงาน (รน.1) (คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน หากไม่มีลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษารับรองและ
จ านวนหน้าของเอกสารเกินกว่าที่ก าหนด) ส่งถึงกลุ่มสถานศึกษาสังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
(จ านวน 8 กลุ่ม) 

            2) กลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกสถานศึกษา จ านวน 5  คน ประกอบด้วย  

-  ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ เป็นประธาน  
    -  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  

-  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา 
-  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา (ผอ.ศูนย์ฯ) 

   -  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ผอ.โรงเรียนเฉพาะความ
พิการ) กรรมการและเลขานุการ 

       3) คณะกรรมการตาม 2 ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์                      
 4) กลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ทั้ง 8 กลุ่มสถานศึกษา 

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับกลุ่มสถานศึกษา และน าเสนอสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับทอง 
ล าดับที่ 1 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามก าหนดเวลา 
(ภายในวันที่ ๑0 สิงหาคม 2561 เวลา 16.30 น.) 

5) กลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ 8 กลุ่มสถานศึกษา 
พิจารณามอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการ และโอกาสที่เหมาะสม 

1.2  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ว ิธ ีก า รคัด เล ือกสถานศึกษ า เ พื ่อ เข ้า ร ับร าง วัล ระบบการดูแลช่วย เหลือ

นักเรียนมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐาน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.2 วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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2) คณะกรรมการตามข้อ 1) พิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษา จากแบบรายงาน (รน.๑) 
ประเภทละ 3 แห่ง เพื่อรับรางวัลยอดเยี่ยม และดีเด่น โดยวิธีการ 

2.1 ประเมินตามข้อมูลจากเอกสาร ระหว่างวันที่ ๑4 – ๑6 สิงหาคม 2561 
2.2 ประเมินตามข้อมูลเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม - ๗ กันยายน 2561 

3) คณะกรรมการตามข้อ 1) คัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับโล่รางวัล ระดับยอดเยี่ยม         
1 รางวัล และโล่รางวัลระดับดีเด่น 4 รางวัล           

 
 

  
วิธีการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       

มีวิธีด าเนินการ ๒ ระดับ ดังนี้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประเมินตนเอง และเขียนรายงานตามแบบรายงาน (รน.2)              
ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 4 ประเด็น ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16) และ
แนบหลักฐานประกอบในภาคผนวก ไม่เกินจ านวน 20 หน้ากระดาษ A4 และส่งถึงเขตตรวจราชการ โดยมี
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษารับรองข้อมูลในแบบรายงาน (รน.  2) คณะกรรมการจะไม่
พิจารณาผลงานหากไม่มีลายมือชื่อผู้รับรอง และจ านวนหน้าของเอกสารเกินกว่าที่ก าหนด ภายในวันที่     
2๙ มิถุนายน 2561 เวลา ๑๖.๓๐ น. 

1.๑ ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 
1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าหน้าที่ประธานเขตตรวจราชการ (Cluster) ประกาศ

รายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามท่ีเห็นสมควร  
2) คณะกรรมการตามข้อ 1) ด าเนินการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด และคัดเลือกส านักงาน         

เขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา ละ 1 แห่ง และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ละ 1 แห่ง ที่ได้รับรางวัล
ระดับทอง ล าดับที่ ๑ 

3) น ารายชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก พร้อมเอกสารหลักฐานตาม
ข้อ 2) พร้อมเอกสารหลักฐานตามแบบรายงาน (รน.2) ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 4 ประเด็น ไม่เกิน 10 
หน้ากระดาษ A4 (ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16) และแนบหลักฐานประกอบในภาคผนวก ไม่เกินจ านวน 
20 หน้ากระดาษ A4 มายังส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ ๑0 สิงหาคม 2561          
เวลา ๑๖.๓๐ น. ตามเวลาที่ส านักอ านวยการลงรับเอกสาร ในระบบฯ รับเอกสารของ สพฐ. 

1.๒ ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
การคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระดับส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

4.3  วิธีการคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
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1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจ
เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2) คณะกรรมการตามข้อ 1) พิจารณาการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากแบบ
รายงาน (รน.๒) ประเภทละ 3 แห่ง เพื่อรับรางวัลยอดเยี่ยม และดีเด่น โดยวิธีการ 

2.1 ประเมินตามข้อมูลจากเอกสาร ระหว่างวันที่ ๑4 – ๑6 สิงหาคม 2561 
2.2 ประเมินตามข้อมูลเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม - ๗ กันยายน 2561 

3) คณะกรรมการตามข้อ  1 )  คัด เลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับโล่รางวัล
ระดับยอดเยี่ยม 1 รางวัล และโล่รางวัลระดับดีเด่น 4 รางวัลของแต่ละประเภท                   

4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศผลการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ภายในเดือนกันยายน 2561 

5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบรางวัลให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา  
 หลักเกณฑก์ารคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 3 ระดับ คือ  
  - ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 
  - ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา ดังนี้ 

คุณสมบัต ิ 
    1. เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        2. มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา             
(ปีการศึกษา 2558 - 2560 ) 
        3. ไม่เป็นสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม 3 ปีย้อนหลัง 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มี 5 ประเด็น ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อนการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2560) ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพ
ปัญหาและบริบทของสถานศึกษา พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

1.1 นโยบายของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 

1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณา

จากประเด็นต่อไปนี้    
2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาทั้ง 5 ขั้นตอน 
2.2 การด าเนินงานสอดคล้องทั้ง 5 ขั้นตอนอย่างเป็นระบบครบวงจร 
2.3 มีการด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  

       3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและคุ้มครอง

นักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       4. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พิจารณาจากประเด็นตอ่ไปนี้    
4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 

ส่วนท่ี 3 : หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา 
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4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครู  และบุคลากร           
ทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    
5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน   

มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 

ส่งผลต่อครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
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เกณฑ์และคะแนนการพิจารณาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเด็น รายการพิจารณา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

1. การบริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึ กษ า ที่ ส ะท้ อ น ก า ร
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่
สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและ
บริบทของสถานศึกษา 

1.1  ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
10 

 
 

25 1.2 นโยบายของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 

5 

1.3 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา
สะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของ
สถานศึกษา 

10 

2. การด าเนินงานระบบการ
ดู แ ล ช่ ว ย เ หลื อนั ก เ รี ย น ใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
สถานศึกษาครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดยการด าเนินงานสอดคล้องทั้ง 
5 ขั้นตอนอย่างเป็นระบบครบวงจร 

 
10 

 
 

20 
2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

10 

3. ก า รมี ส่ ว น ร่ ว มของภาคี
เ ค รื อ ข่ า ย ทุ ก ภ า ค ส่ ว น ที่
เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 

3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 5  
 

15 
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

10 

4. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลการ
ด า เ นิ น ง า น ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 

 
5 

 
 
 

15 4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจ
แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

5 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5 

5. ความส าเร็จของการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน 

10  
 

25 
5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
สถานศึกษา 

 
5 

5.3  นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 10  
รวม 100  
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เกณฑ์การพิจารณาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเดน็ รายการพิจารณา ตัวชี้วัด 
1. การบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาที่สะท้อน
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
3 ปี ให้เห็นถึงแนวคิด และ
วิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพ
ปั ญหาและบริ บทข อ ง
สถานศึกษา 
 

(25 คะแนน) 

1.1 ข้อมูลสารสนเทศของ
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

(10 คะแนน) 

1.1.1 มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและพร้อม
น าไปใช้ (2  คะแนน) 
1.1.2 มีสารสนเทศเกี่ยวกับผลการคัดกรองนักเรียน 3 ปี
ย้อนหลัง (ปีการศึกษา พ.ศ. 2558 – 2560) ต่อเนื่อง
อย่างเป็นระบบ (2  คะแนน) 
1.1.3 มีสารสนเทศผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า
นักเรียน ทุกคนได้รับการดูแล  (2  คะแนน) 
1.1.4  มีการสรุปข้อมูลพร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนา 
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งต่อตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (2  คะแนน) 
1.1.5 มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการดแูล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
คุ้มครองนักเรียน (2  คะแนน) 

1.2 สถานศึ กษามี การน า
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียน สู่การปฏิบัติ 
 

(5 คะแนน) 

1.2.1 มีการก าหนดแนวทางตามนโยบายที่เกี่ยวกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
การคุม้ครองนักเรียนอย่างชัดเจน (๑  คะแนน) 
1.2.2 มีแผนกลยุทธ์ที่ระบุการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียน (๑  คะแนน) 
1.2.3 มีแผนปฏิบัติการที่ระบุโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน (๑  คะแนน) 
1.2.4 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียนที่ชัดเจน (๑  คะแนน) 
1.2.5 มีระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม (๑  คะแนน) 

1.3 แนวทาง/รูปแบบการ
บริหารจัดการของสถานศึกษา
สะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบทของ
สถานศึกษา 
 

(10 คะแนน) 

1.3.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา น าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
การคุ้มครองนักเรียน  (๔ คะแนน) 
1.3.2 มีการบริหารและด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (๓ คะแนน) 
1.3.3 มีแนวทาง/รูปแบบการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา  (๓  คะแนน) 
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ประเดน็ รายการพิจารณา ตัวชี้วัด 
2. การด าเนินงานระบบ การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ส ถ า น ศึ ก ษ า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

(20 คะแนน) 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน            
ในสถานศึกษาครบทั้ง 5ขั้นตอน 
โดยการด าเนินงานสอดคล้องทั้ง 
5 ขั้นตอนอย่างเป็นระบบ  
 

(10 คะแนน) 

2.1.1 มีวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ( ๑ คะแนน) 
2.1.2 มีวิธีการคัดกรองนักเรียน ( ๑ คะแนน) 
2.1.3 มีวิธีส่งเสริม พัฒนานักเรียนทุกกลุ่ม ( ๑ คะแนน) 
2.1.4 มีวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา ( ๑ คะแนน) 
2.1.5 มีวิธีการส่งต่อ  (๑ คะแนน) 
2.1.6 มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างร้อยรัดทั้ง 5  ขั้นตอน (๑ คะแนน) 
2.1.7 มีการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ(๒ คะแนน) 
2.1.8 มีการใช้นวัตกรรมในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (๒ คะแนน) 

2.2  การด าเนินการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

(10 คะแนน) 

2.2.1 มีการบูรณาการทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ (๓ คะแนน) 
2.2.2 จัดกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างทักษะชีวิต และ              
การคุ้มครองนักเรียน (๒ คะแนน) 
2.2.3 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
คุ้มครองนักเรียนตามรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม และ
นักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมลดลง (๓ คะแนน) 
2.2.4 การใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียน และ
พฤติกรรมนักเรียน (๒ คะแนน) 

3. การมีส่วนร่วมของภาคี
เครื อข่ ายทุกภาคส่ วนที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

(15 คะแนน) 

3.1 มีข้อมูลภาคีเครือข่าย และ
วิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

(5 คะแนน) 

3.1.1 มีภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและเขตพ้ืนที่การศึกษา (๑ คะแนน) 
3.1.2  มีสารสนเทศเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  (๑ คะแนน) 
3.1.3 มีวิธีการสร้างและการท างานร่วมกับเครือข่ายที่
สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (๒ คะแนน) 
3.1.4 ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง (๑ คะแนน) 

3.2  การมีส่วนร่วมของภาคี
เ ค รื อข่ า ย ในการส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุนป้องกัน ช่วยเหลือ 
และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับ
ส ถ า น ศึ ก ษ า อ ย่ า ง  มี
ประสิทธิภาพ 
       (10 คะแนน) 

3.2.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล และ         
วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ และ
คุ้มครองนักเรียน (๒ คะแนน) 
3.2.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน         
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
เสริมสร้างทักษะชีวิต และคุ้มครองนักเรียน (๒ คะแนน) 
3.2.3 ภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และคุ้มครองนักเรียน      
(๓ คะแนน) 
3.2.4 ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน /ชื่นชม ให้ขวัญก าลังใจ         
การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (๓ คะแนน) 
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ประเดน็ รายการพจิารณา ตัวชี้วัด 
4. การส่งเสริม สนับสนุน 
นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

(15 คะแนน) 

4.1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
 

(5 คะแนน) 

4.1.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียน (๒ คะแนน) 
4.1.2 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาเรื่องระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
คุ้มครองนักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย  (๒ คะแนน) 
4.1.3 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง  (๑ คะแนน) 

4.2  การนิเทศ ติดตาม ส่งเสรมิ 
สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจ
แก่ครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการด าเนินงานการ
ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก เ รี ย น          
การเสริมสร้าง ทักษะชีวิต และ
การคุ้มครองนักเรียนอย่ าง
ต่อเนื่อง 
 

(5 คะแนน) 

4.2.1 มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียนภายในสถานศึกษา (๑ คะแนน) 
4.2.2 มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรียนจากภายนอก (๑  คะแนน) 
4.2.3 มีรูปแบบ และกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับ
บริบทของสถานศึกษา (๑  คะแนน) 
4.2.4  ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ และน าผลการนิเทศ
ไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (๑  คะแนน) 
4.2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการ
ส่งเสริมสนับสนุน และได้รับขวัญก าลังใจจากการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่อง (๑  คะแนน) 

4.3 ประเมินผลการด าเนินงาน
ระบบการดู แลช่ วย เหลื อ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

(5 คะแนน) 

4.3.1 มีวิธีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม (๑ คะแนน) 
4.3.2 ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผล สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงาน ( ๑ คะแนน) 
4.3.3 น าผลการประเมินไปพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ( ๒ คะแนน) 
4.3.4 มีการปรับปรุง พัฒนา วิธีการและเครื่องมืออย่าง
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน ( ๑ คะแนน) 

5. ความส าเร็ จของการ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

(25 คะแนน) 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 
มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียน 
 

(10 คะแนน) 

5.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ปัญหามีจ านวนลดลงสอดคล้อง
กับเป้าหมายของสถานศึกษา  (๒ คะแนน) 
5.1.2 อัตราการไม่จบตามหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดของ
นักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง  (๒ คะแนน) 
5.1.3 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปีที่
ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง  (๒ คะแนน) 
5.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษา
ก าหนด (๑ คะแนน) 
5.1.5 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง 
คุ้มครอง แก้ไข และพัฒนาตามศักยภาพ (๒ คะแนน) 
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5.1.6 นักเรียนประสบความส าเร็จได้รับการยอมรับใน
ระดับต่าง ๆ (๑ คะแนน) 

5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
ส่งผลต่อสถานศึกษา และชุมชน
ท้องถิ่น 

(5 คะแนน) 

5.2.1 สถานศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่อง เชิดชูเกียรติใน
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
และการคุ้มครองนักเรียน (๒ คะแนน) 
5.2.2 มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน                 
( ๓ คะแนน) 

5.3  นั กเรี ยนสามารถดู แล 
ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 
 

( 10  คะแนน) 

5.3.1 นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นใน
สังคมและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับตนเองได้    
(๕ คะแนน)  
5.3.2 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ (๕ คะแนน) 
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เกณฑ์การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ  
  - ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 
  - ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา ดังนี้ 

 คุณสมบัต ิ
1. มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา                  

(ปีการศึกษา 2558 - 2560) 
 2. ไม่เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ              
ยอดเยี่ยม 3 ปีย้อนหลัง 
 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
  1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

      1.1 นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างมีส่วนร่วม 

  1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบท
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  1.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

2.1 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงาน         
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร 

2.3  ด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.4  การส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 
2.5 การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 
2.6 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.7 การสรุป รายงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

ส่วนท่ี 4 : หลักเกณฑ์การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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3. การมีส่วนร่วมด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พิจารณา
จากประเด็นต่อไปนี้ 
  3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

3.2 การด าเนินงานและการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
4. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 

4.1 ผลที่ปรากฏกับผู้เรียน 
            4.2 ผลทีป่รากฏกับสถานศึกษา  
4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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เกณฑ์การพิจารณาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ค าชี้แจง :  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้เข้ารับการคัดเลือกในประเด็นต่อไปนี้ 

ประเด็น รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. การบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข อ ง ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
 

1.1 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10 

20 
1.2 นโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 

1.3 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการสะท้อนแนวคิด         
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของส านักงาน       เขต
พ้ืนที่การศึกษา 

5 

2.  การด า เนิ น งานร ะบบ     
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ข อ ง ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

2.1 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 

35 

2.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยนักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นระบบ 

5 

2.3 การด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 

2.4 การส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครู และ
บุคคลากรทางการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 

5 

2.5 การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง นักเรียน 5 
2 . 6  ก า ร นิ เ ท ศ  ก า กั บ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล                      
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5 

2.7 การสรุป รายงาน เผยแพร่  และประชาสัมพันธ์                 
ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5 

3. การมีส่วนร่วมด าเนินการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ภาคี เครือข่ายทุกภาคส่วน          
ที่เก่ียวข้อง  

3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
ที่มีประสิทธิภาพ  

5 

15 
3.2 การด าเนินงานและการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ  

10 

4. ความส าเร็จของการด าเนิน 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4.1 ผลที่ปรากฏกับผู้เรียน  10 

30 4.2 ผลที่ปรากฏกับสถานศึกษา  10 
4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  10 

รวม 100  
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเด็น รายการพิจารณา ตัวช้ีวัด 
1. การบริหารจัดการ
ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล
ช่ ว ย เ ห ลื อ นั ก เ รี ย น       
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม        

 (20 คะแนน) 

1.1 การบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศระบบ     
ก า ร ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ
นักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

 (10 คะแนน) 

1.1.1 มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนครบทุกสถานศึกษา (2 คะแนน) 
1.1.2 มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนทุกโรงเรียนตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน ต่อเนื่อง 3 ปีย้อนหลัง (2 คะแนน) 
1.1.3 มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ (2 คะแนน) 
1.1.4 มีการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือคัดกรองสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (2 คะแนน) 
1.1.5 มีการน าข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  (2  คะแนน) 

1.2 น โ ย บ า ย  ก า ร
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษา  

 
(5 คะแนน) 

1.2.1 มีการน านโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างชัดเจน (๑ คะแนน) 
1.2.2  มียุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ/โครงการ / กิจกรรมระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน (๑ คะแนน) 
1.2.3  มีโครงสร้างการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างชัดเจน (๑ คะแนน) 
1.2.4  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน (๑ คะแนน) 
1.2.5  มีการด าเนินงานตามนโยบายระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ตามข้อ 1.1.1 – 1.1.4 ต่อเนื่อง 3 ปี (๑ คะแนน) 

1.3 แนวทาง/รูปแบบ
กา รบริ ห า ร จั ด ก า ร ที่
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ส ภ า พ
ปัญหา และบริบทของ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษา  
 

( 5 คะแนน) 

1.3.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาน าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุง และพัฒนาในการด าเนินงาน  ( ๒ คะแนน) 
1.3.2 มีการบริหารงานสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๑ คะแนน) 
1.3.3  มีแนวทาง / รูปแบบการด าเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพ
สังคมในปัจจุบัน และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (๒ คะแนน) 
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ประเด็น รายการพิจารณา ตัวช้ีวัด 
2. ก า ร ด า เ นิ น ง า น
ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนของ
ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่
ก า ร ศึ ก ษ า อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ      
  

(35 คะแนน) 

2.1 ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม 
สนับสนุนการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา   
                  

(5 คะแนน) 

2.1.1 มีการสนับสนุนงบประมาณ / บุคลากร /วัสดุอุปกรณ์                   
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สถานศึกษา (๑  คะแนน) 
2.1.2 มีการสนับสนุนงบประมาณ / บุคลากร / วัสดุอุปกรณ์                    
จากภายนอกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สถานศึกษา(๑คะแนน)
2.1.3 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การประชุมสัมมนา 
การศึกษาดูงาน การจัดการเรียนรู้ให้สถานศึกษา (๑  คะแนน) 
2.1.4 มีการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (๑  คะแนน) 
2.1.5 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้รางวัลการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแก่สถานศึกษา ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน (๑  คะแนน) 

2 .2  การด า เ นิ น ง าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

(5 คะแนน) 

2.2.1 มีการวางแผนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (๑  คะแนน) 
2.2.2 มีการด าเนินงานตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างเป็น
ระบบ (๑  คะแนน) 
2.2.3 มีการน าผลการด าเนินงานไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง (๑ คะแนน) 
2.2.4 มีนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนางานระบบดูแล ช่วยเหลือ
นักเรียนจนประสบผลส าเร็จ (๑  คะแนน) 
2.2.5 มีการเผยแพร่ นวัตกรรม ผลงานต่อสาธารณะ (๑  คะแนน) 

2.3 การพัฒนาผู้บริหาร 
ครู ผู้ รั บ ผิ ดชอบ  และ
บุคลากรทางการศึกษา
ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล ช่ ว ย
นักเรียนตามบริบทของ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษา  

(5 คะแนน) 

2.3.1 มีการด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ และ
บุคลากรทางการศึกษาระบบการดูแลช่วยนักเรียน ( ๒ คะแนน) 
2.3.2 มีการด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบ และ
บุคลากรทางการศึกษาระบบการดูแลช่วยนักเรียนต่อเนื่อง 3 ปี 
(ปีพ.ศ. 2558 – 2560) ( ๓ คะแนน) 

2 . 4  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ให้
สถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาครู และบุคลากร        
ทางการศึกษาตามบริบท
ของสถานศึกษา 
  

(5 คะแนน) 

ร้อยละของสถานศึกษาที่ด าเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ร้อยละ 100 ได้  5 คะแนน 
ร้อยละ 90 ได้  4 คะแนน 
ร้อยละ 80 ได้  3 คะแนน 
ร้อยละ 70 ได้  2 คะแนน 
ร้อยละ 60 ได้  1 คะแนน 
ต่ ากว่า ๖0 ได้  0 คะแนน 

2 . 5  ก า ร เ ส ริ ม ส ร้ า ง          
ทักษะชี วิ ต   และการ
คุ้มครองนักเรียน  

(5 คะแนน) 

2.5.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพของ
นักเรียน (๑ คะแนน) 
2.5.2 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียน (๑ คะแนน) 
2.5.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองนักเรียน (๑ คะแนน) 
2.5.4 มีการจัดกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน(๑ คะแนน) 
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ประเด็น รายการพิจารณา ตัวช้ีวัด 
2.5.5 มีการจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และ

แก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน (๑ คะแนน) 
2.6  การนิ เทศ ก ากั บ 
ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(5 คะแนน) 

2.6.1 มีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (๑ คะแนน) 
2.6.2 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (๑ คะแนน) 
2.6.3 มีเครื่องมือในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน (๑ คะแนน) 
2.6.4 มีการรายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (๑ คะแนน) 
2.6.5 มีการน าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มาใช้ในการพัฒนาการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง (๑ คะแนน) 

2.7 การสรุ ปรายงาน 
เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ผลการด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

(5 คะแนน) 

2.7.1 มีการสรุปผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (๑ คะแนน) 
2.7.2 มีการรายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๑ คะแนน) 
2.7.3 มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน (๑ คะแนน) 
2.7.4 มีการสรุป รายงาน เผยแพร่  และประชาสัม พันธ์                 
ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามข้อ 2.7.1 
– 2.7.3 ต่อเนื่อง 3 ปี (ปีพ.ศ. 2558 – 2560) ( ๒ คะแนน) 

3. ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
ด าเนินการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของภาคีเครือข่าย 
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

(15 คะแนน) 

 3.1 การสร้างภาคีเครือข่าย
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
มีประสิทธิภาพ            

(5 คะแนน) 

3.1.1 มีภาคีเครือขา่ย และข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนตามที่กฎหมายก าหนด และเครือข่ายอ่ืน ๆ  (๑ คะแนน) 
3.1.2 มีภาคีเครือข่ายที่มีเป้าหมายการด าเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน (๑ คะแนน) 
3.1.3 มีการก าหนดบทบาทหน้าที่การด าเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันอย่างชัดเจน (๑ คะแนน) 
3.1.4 มีวิธีการ แนวทาง  สร้างและขยายเครือข่ายระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง (๑ คะแนน) 
3.1.5 ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง (๑ คะแนน) 

3.2 การด าเนินงานและ
พัฒนาการดูแลช่วยเหลือ
นั ก เ รี ยนร่ ว มกั บภ าคี
เครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
 

(10 คะแนน) 

3.2.1 มีการวางแผนการท างานร่วมกันกับภาคเีครือข่าย (2 คะแนน) 
3.2.2 มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกัน (2 คะแนน) 
3.2.3 มีการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายอย่าง เป็นระบบ 
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (การดูแลช่วยเหลือเด็กทุกกลุ่มอย่าง
รวดเร็วและทันเหตุการณ์ ) (2 คะแนน) 
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3.2.4 มีการขยายเครือข่ายการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง (2 คะแนน) 
3.2.5 มีการสรุป และรายงานผลการด าเนินงานร่วมกันอย่าง
ชัดเจน (2 คะแนน) 

4. ความส า เ ร็ จของ       
การด าเนินงานระบบ
ก า ร ดู แ ล ช่ ว ย เ หลื อ
นักเรียน 
 

(30 คะแนน) 

4.1 ผลที่ปรากฏกับผู้เรียน  
 

(10 คะแนน) 
 

4.1.1 อัตราการจบตามหลักสูตรของนักเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง  
- อัตราการจบตามหลักสูตรของนักเรียนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง        
(ปีการศึกษา 255๘ – 25๖๐) ได้ 2 คะแนน 
- อัตราการจบตามหลักสูตรของนักเรียนเพ่ิมขึ้นไม่ต่อเนื่อง            
(ปีการศึกษา 255๘ – 25๖๐) ได้ 1 คะแนน 
4.1.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
- อัตราการออกกลางคันของนักเรียนไม่เกินร้อยละ 0.2 ได้ 2  คะแนน 
- อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปีที่ผ่านมาแต่เกิน
ร้อยละ 0.2  ได้ 1 คะแนน 
4.1.3 นักเรียนได้รับการปลูกฝังทักษะชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกัน 
- มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80        ได้ 2 คะแนน 
- มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 - 79 ได้ 1 คะแนน 
4.1.4 นักเรียนมีสมรรถนะ และคุณลักษณะตามหลักสูตร 
4.1.5 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการพัฒนาช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครองและแก้ไข 
-มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 80        ได้ 2 คะแนน 
-มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 50 - 79 ได ้1 คะแนน 

4. 2  ผ ลที่ ป ร า กฏกั บ
สถานศึกษา    

         
(10 คะแนน) 

4.2.1 ร้อยละของสถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
รอ้ยละ   100          ได้    2  คะแนน 
ร้อยละ    50 - 99    ได้    1  คะแนน 
ต่ ากว่าร้อยละ 50      ได้    0  คะแนน 
4.2.2 ร้อยละของสถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างด้านระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
ร้อยละ   50            ได้    2  คะแนน 
ร้อยละ    25 - 49    ได้    1  คะแนน 
ต่ ากว่าร้อยละ   25    ได้    0  คะแนน 
4.2.3 สถานศึกษาได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (2 คะแนน) 
4.2.4 ผู้บริหารที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (2 คะแนน) 
4.2.5 ครูที่ได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (2 คะแนน) 

 4 .3  ผลที่ ป รากฏกั บ
ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่
การศึกษา  

(10 คะแนน) 

4.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีกิจกรรมดีเด่นด้านระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล (3 คะแนน) 
4.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมดีเด่นด้านระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล (4 คะแนน) 
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4.3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการยกย่อง ชมเชย และ
รางวัลที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (3 คะแนน) 
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รน.1 
แบบรายงาน 

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
1. ข้อมูลสถานศึกษา 
    โรงเรียน ...............................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..................................................... 
    สถานที่ตั้ง......................................................................................................................................................... 
    โทรศัพท์............................................................................. เปิดสอนระดับชั้น.................................................. 
    จ านวนนักเรียน.....................................คน   จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา..................................คน  
    ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา...................................... ............................โทรศัพท์มือถือ........................................ 
2.  ให้สถานศึกษาเขียนรายงานผลการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา (เป็นผลงานปีการศึกษา 2558 - 2560) ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็น ต่อไปนี้ 
  (1) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อนการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 3 ปี ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 
 (2) การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา 
           (4) การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(5) ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

    ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

 
                                                             (ลงชื่อ) ........................................................   
                                                                       (......................................................) 
                                                                      ผู้บริหารสถานศึกษา 

      .........../....................../................ 
 
 

 

 ค าชี้แจง  1.  สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
              2.  สถานศึกษาบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบรายงานให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสาร 
                   หลักฐานประกอบ (เอกสารข้อมูลไม่เกิน 10 หน้า ภาคผนวกไม่เกิน 20 หน้า) 
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3.  เอกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก เช่น 
   (1)  แผนภูมกิารบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
  (2)  หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองอย่างทั่วถึง
และใกล้ชิด ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะ              
ทีพึ่งประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต ปลอดจากการออกกลางคัน และปลอดสารเสพติดรวมทั้งอบายมุขทั้งปวง  
  (3)  หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่า ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสะท้อนให้เห็นถึงขวัญก าลังใจและคุณภาพการปฏิบัติงานของครู 
  (4)  หลักฐานประกอบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 
  (5)  หลักฐานประกอบผลการด าเนินงานตามสภาพความส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     (6)  หลักฐานประกอบการส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล         
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตามสภาพจริง 
     (7)  ผลงานที่สะท้อนความส าเร็จของสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
     (8)  ผลงานของสถานศึกษาที่เกิดจากการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพสูง
เพียงพอที่จะสามารถน าไปเผยแพร่ได้ 
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รน.2 
 

แบบรายงาน 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
1. ข้อมูลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ................................................................................. ......................................... 
สถานที่ตั้ง........................................................................................................................................................ 
โทรศัพท์..............................................................................จ านวนสถานศึกษา........................................แหง่ 
ชื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..............................................โทรศัพท์มือถือ................................. 

2. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขียนรายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อน (3 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่ปี 2558 – 2560) ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็นต่อไปนี้ 

(1) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
(2) การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การมีส่วนร่วมด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(4) ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
                               (ลงชื่อ) ........................................................  
                                                     (..................................................)  
                                                          ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
                                                                 ............./....................../............... 
 
 
 
 
 

 

  ค าชี้แจง 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ (เอกสารข้อมูลไม่เกิน 10 หน้า ภาคผนวกไม่เกิน 20 หน้า) 
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3. เอกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก เช่น 

(1) แผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(2) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาทุกแห่งได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ให้สามารถดูแล

นักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด  
(3) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้                  

ความเข้าใจและทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) หลักฐานประกอบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5) หลักฐานประกอบการส่งเสริมสนับสนุน  เสริมสร้างขวัญก าลังใจ  ติดตาม  นิเทศ  และประเมินผล            

การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามสภาพจริง 
(6) หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) ผลงานที่สะท้อนความส าเร็จที่เกิดจากการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
 
 



การก าหนดการคัดเลอืกสถานศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2561 

 

กิจกรรม วันที่จัดกิจกรรม 

1. ประชุมปรับเกณฑ์สรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา และส านกงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ร่วมกับการจัดท าเกณฑ์คัดเลือกครู 

7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 

2. ส่งผลงานเพื่อเขา้รับการคัดเลือก ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) 15 มิถุนายน 2561 

3. ส่งผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 29 มิถุนายน 2561 

4. ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 

10 สิงหาคม 2561 

5. ประชุมคัดเลือกสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลฯ 14 – 16 สิงหาคม 2561 

6. ติดตามประเมินเชิงประจักษ์ 20 สิงหาคม – 7 กันยายน 2561 

7. ประชุมติดสินสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลฯ 10 – 12 กันยายน 2561 

8. มอบโล่รางวัลฯ ที่ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา             
เดือนกันยายน 

เดือนกันยายน 2561 

 


