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1.  ความเป็นมา 
               ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่จะด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน มีครูประจ าชั้นหรือ
ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่าย 
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงก าหนดนโยบายส าคัญ 
ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน
ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข  
และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 

2.  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ 
(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553   
      หมวด 1  มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ สมบูรณ์            
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ             
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
      หมวด 4  มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
         มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
ผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิ จกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับ
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
       พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายในการดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ในสภาพ 
ที่มีมาตรฐานในการด ารงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแล ให้มีพัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคนต้องมีหลักประกัน 
ความปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเด็กที่ประสบปัญหาและเด็กที่ไม่ประสบปัญหาซึ่งระบุไว้ ดังนี้ 
       หมวด 2 มาตรา 22  การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
เป็นส าคัญ และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 
        มาตรา 42 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งครู สายงานการสอน  
การปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน  
ทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยก าหนดให้ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัด 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐานต าแหน่งครู 

ส่วนท่ี 1 : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียน 
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พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙   
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ 
มีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสร้างกลไก  
ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของเอกชนและประชาสังคม เพ่ือบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
เป็นรูปธรรมมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมมีาตราที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาระบุไว้ ดังนี้ 

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

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
(๓ ) จัดให้มี ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่ งตั้ งครรภ์ 

ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องรวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย 
การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 

การก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภท  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3. แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ  
และจุดเน้นในการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ด าเนินการขับเคลื่อนโดยค านึงถึงสิทธิของนักเรียนให้ได้รับ
โอกาสทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่ งระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในเชิงการบริหารที่ส าคัญ สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
และต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
5. การส่งต่อ  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และก าหนดจุดเน้นเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ 
ดังนี้ 

ปี พ.ศ.2550 - 2552 เป็นปีแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
ปี พ.ศ.2553 - 2554  เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน 
ปี พ.ศ.2555 - 2556 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด 
ปี พ.ศ.2557 - 2558 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ปี พ.ศ.2559 - 2561 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
ปี พ.ศ.2562 - 2564 เป็นปีแห่งการรู้จัก  รัก  เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด  
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การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
            
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

นโยบาย/กฎหมาย                
ที่เกี่ยวข้อง 

 

ก ำหนดทิศทำง/กลยุทธ์ 

- วิเคราะหส์ภาพปญัหา 
-  ศักยภาพของสถานศึกษา 
-  บริบท สังคม และชุมชน 
 

กำรวำงระบบและแผนกำรด ำเนินงำน 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
- ทีมน า 
- ทีมท า 
- ทีมประสาน 
- หรืออ่ืน ๆ ตามความ  
  เหมาะสมภายใต้บริบท 
  ของสถานศึกษา 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

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

 

นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล 
 

ปรับปรุง/พัฒนำเป็นนวัตกรรม 
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถำนศึกษำ 

 

 
 

 



 

๕ 

 

 

 

พฤติกรรม 
ดีขึ้นหรือไม ่

 

กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

        

         
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  การส่งต่อ 
ภายใน : ครูแนะแนว หรือ 
           ฝ่ายปกครอง 
ภายนอก : ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรยีน 

 

1. การรูจ้ักนักเรยีนเป็นรายบุคคล 

2. การคดักรองนักเรียน 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปญัหา 

ดีขึ้น 

ไม่ดีขึ้น 

กลุ่มพิเศษ 



 

๖ 

 

 

 

 
 
4. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาด าเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
เป็นระบบ ต่อเนื่อง และท่ัวถึง มีกระบวนการและข้ันตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

๗ 

 

 

 

กระบวนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 

             2. การคัดกรองสถานศึกษา    
            
  
 
   
 
 
 
            
            
            
            
   
 

                  
     ได ้       
            
              ช่วยเหลือ   
    
 
             ไม่ได ้
 
 
 
 
 

 
 

 

สถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนเข้มแข็ง 

สถานศึกษาท่ีมีระบบ         
การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน                   

ที่ต้องการการพัฒนา 

สถานศึกษาท่ีมีระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ 

1. การศึกษาข้อมลูสถานศึกษา 
 

3. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศกึษา
  

 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ของสถานศึกษา 

5. การเร่งพัฒนาสถานศึกษา 



 

๘ 

 

 

 

 
 
 
 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักในความส าคัญของการยกระดับ
คุณภาพการศึกษา โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภท มีระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความเข้มแข็ง จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ  
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาและส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
นักเรียน โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับ ให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามเจตนารมณ์
และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับ มาตรา 6 
แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่ วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
นอกจากนั้น ผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่ด าเนินงานมา ตั้งแต่ปี 2542 
พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งยังได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากยุทธศาสตร์ มาตรการและจุดเน้น 
ในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวแล้วนั้น สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ได้ขับเคลื่อนในการบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือยกย่อง  
เชิดชูเกียรติโดยคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ 
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค ์

2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 

2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อ
การพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 

 
 

ส่วนท่ี 2 : การคัดเลือกสถานศึกษาและ 
      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 

 



 

๙ 

 

 

 

แผนผังแสดงขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                  
  
 
 
 
 
 
ระดับ สพฐ.   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ 

                                            
                                        
 
 
 
 
 

ระดับ Cluster _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                 
             
                                                                                                     
                                                                                                 
 
 

 
  ระดับ สพท. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
                              
                                  
 

       ระดับสถานศึกษา _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

คัดเลือก สพท.  
-ข้อมูลจากเอกสาร 

-ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

คัดเลือก สพท.  
-ข้อมูลจำกเอกสำร 
-ข้อมูลเชิงประจักษ ์

สถำนศึกษำ 

โรงเรียนประถมศึกษำ 

โรงเรียนมัธยมศึกษำ 

คัดเลือกสถำนศกึษำ 
-ข้อมูลจำกเอกสำร 
-ข้อมูลเชิงประจักษ ์

- ระดับประถมศึกษาละ 15 แห่ง 
  เพื่อรับรางวัล 
1. ยอดเยี่ยม 3 แห่ง (ใหญ่-กลาง-เล็ก)  
2. ดีเด่น 12 แห่ง (ใหญ่-กลาง-เล็ก) 
- ระดับมัธยมศึกษาละ 15 แห่ง 
1. ยอดเยี่ยม 3 แห่ง (ใหญ่-กลาง-เล็ก) 
2. ดเีด่น 12 แห่ง (ใหญ่-กลาง-เล็ก) 
 

คัดเลือกสถำนศกึษำ 
-ข้อมูลจำกเอกสำร 
-ข้อมูลเชิงประจักษ ์

โรงเรียนประถมศึกษา (ใหญ่-กลาง-เล็ก) 
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ใหญ่-กลาง-เล็ก) 
 ประเภทละ 1 แห่ง 

สพท.  
คัดเลือกสถำนศกึษำ 

โรงเรียนประถมศึกษา (ใหญ่-กลาง-เล็ก) 
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ใหญ่-กลาง-เล็ก) 
 ประเภทละ 1 แห่ง 

สถานศึกษาประเมินตนเอง 

โรงเรียน 
กำรศึกษำสงเครำะห ์
 
คัดเลือกสถำนศกึษำ 
-ข้อมูลจำกเอกสำร 
-ข้อมูลเชิงประจักษ ์

- โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ 
  เพื่อรับรางวัล 
1. ยอดเยี่ยม 1 แห่ง 
2. ดีเด่น 4 แห่ง 
 

คัดเลือกสถำนศกึษำ 
-ข้อมูลจำกเอกสำร 
-ข้อมูลเชิงประจักษ ์

- กลุ่มละ 1 แห่ง 
 

ระดับกลุ่มสถำนศึกษำ  
สังกัดส ำนักบรหิำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

สถานศึกษาประเมินตนเอง 
สพป. และ สพม.  
ประเมินตนเอง 

- สพป. ละ 5 แห่ง เพื่อรับรางวัล 
1. ยอดเยี่ยม 1 แห่ง 
2. ดีเด่น 4 แห่ง 
- สพม. ละ 5 แห่ง เพื่อรับรางวัล 
1. ยอดเยี่ยม 1 แห่ง 
2. ดีเด่น 4 แห่ง 

สพป. / สพม. 
ประเภทละ 1 แห่ง 



 

๑๐ 

 

 

 

3. ประเภทในการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

3.1 ประเภทการคัดเลือกมี 9 ประเภท คือ 

 1. สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มจี านวนนักเรียนไม่เกิน  120  คน 
2. สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121 - 500  คน 
3. สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 501 คนขึ้นไป 
4. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 500  คน 
5. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 501 - 1,500  คน 
6. สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป 
7. สถานศึกษาการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 8. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

* หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน  2562 

3.2 รางวัล 

 รางวัลระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) และกลุ่มสถานศึกษา 
สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ดังนี้ 
 เกียรติบัตร  ได้แก่  

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

รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 2 ประเภท ดังนี้ 

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

    โล่รางวัล  ส าหรับสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละประเภทที่ได้คะแนนสูงสุด  
5 อันดับแรก ของการประเมินสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามสภาพจริง เพ่ือรับโล่รางวัล
ระดับยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลระดับดีเด่น 4 รางวัล 

ระดับยอดเยี่ยม หมายถึง ผลการประเมินเชิงประจักษ์ได้คะแนนล าดับสูงสุดและไม่ต่ ากว่า 95 คะแนน 
ระดับดีเด่น หมายถึง  ผลการประเมินเชิงประจักษ์ได้คะแนนตั้งแต่ 91 - 94 คะแนน 

หมายเหตุ 1. หากผลการประเมินเชิงประจักษ์ได้คะแนนต่ ากว่า  91  คะแนน จะไม่ได้รับโล่รางวัล 
  2. การประเมินเชิงประจักษ์ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
 



 

๑๑ 

 

 

 

 
4. แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษา  
 

  
วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ 

   1.   ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1 สถานศึกษาประเมินตนเองและเขียนรายงานตามแบบรายงานการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (รน.1) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4 (ตัวอักษร TH Sarabun 
ขนาด 16) ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 5 ประเด็น และแนบหลักฐานประกอบในภาคผนวก ไม่เกินจ านวน          
20 หน้ากระดาษ A 4 (ไม่นับกระดาษคั่นค าว่าภาคผนวก) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองข้อมูลในแบบรายงาน
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (รน.1) ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. 
      คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน  
   1)  ไม่มีลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษารับรอง 
   2)  จ านวนหน้าของเอกสารเกินกว่าที่ก าหนด 
   3)  ส่งถงึส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเกินเวลาที่ก าหนด  

 1.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้ งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาระดับ        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5  คน ประกอบด้วย  
               -  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือรองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย                  ประธาน 
                        - ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา (เช่น กตปน. ข้าราชการบ านาญ ฯลฯ)       กรรมการ 
                                -  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน               กรรมการ 
                                  -  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์               กรรมการ 
                                  -  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือนักวิชาการศึกษา                    กรรมการและเลขานุการ 
หมายเหต ุส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถจัดตั้งคณะกรรมการฯ ได้มากกว่า 1 ชุด ตามขนาดของสถานศึกษา 
                     1.3 คณะกรรมการตามข้อ 1.2 ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารตามแบบรายงานการด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (รน.1) และการประเมินเชิงประจักษ์ ตามแบบประเมินสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/1) 
   1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และน าผลการประเมินสถานศึกษา (รน.1/1) และสรุปผลการประเมินสถานศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/2) และเอกสารที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์

4.1 วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
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ระดับทองที่ได้คะแนนสูงสุด 1 อันดับ และเสนอเขตตรวจราชการ (Cluster) ตามประเภทสถานศึกษา ประเภทละ  
1 แห่ง รวม 3 แห่ง  ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 256๒ เวลา 16.30 น. 

 1.5 ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาพิจารณามอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที ่ผ ่า นการ
คัดเลือกโดยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม 

     2.  ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 
 การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ 

(Cluster) มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีท าหน้าที่เป็นประธานประจ าเขตตรวจราชการ (Cluster) 

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขต
ตรวจราชการ (Cluster)  โดยคณะกรรมการ   จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าหน้าที่ประธาน       ประธาน 
  เขตตรวจราชการ (Cluster) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
-  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      กรรมการ 
-  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ 
-  ผู้บริหารโรงเรียนที่มคีวามรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      กรรมการ 
-  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือ นักวิชาการศึกษา   กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตตรวจราชการ อาจจะพิจารณาแต่งตั้ง มากกว่า ๑ คณะ           
ต าม ข น าด ข อ งส ถ าน ศึ ก ษ าก็ ได้  แ ต่ ค ว ร ให้ มี ก าร ก ระ จ าย ค ณ ะก รรม ก าร ให้ ค รอ บ ค ลุ ม กั บ 
เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีอยู่ในพื้นที่ดูแล 

2.2 คณะกรรมการตามข้อ 2.1  ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลเชิงประจักษ์ ตามแบบประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/1)  

2 .3  ส านั ก งาน เขต พ้ืนที่ ก ารศึ กษ าท าหน้ าที่ ป ระธาน ประจ า เขตตรวจราชการ  
ประกาศผลการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) พร้อมน าเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 
ระดับทอง ล าดับสูงสุด 1 อันดับ พร้อมแบบการประเมินสถานศึกษา (รน.1/1) และสรุปผลการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/2) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 256๒ เวลา 16.30 น. 

2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าหน้าที่ประธานประจ าเขตตรวจราชการพิจารณา        
มอบรางวัลโดยวิธีการ และโอกาสที่เหมาะสม 
      3.  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ว ิธ ีการค ัด เล ือกสถานศ ึกษาเพื ่อ เข ้าร ับรางว ัล ระบบการด ูแลช ่วย เหล ือน ัก เร ียน  
มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
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   3.๑. แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน ๓ – ๕  คน  
ในแต่ละประเภทสถานศึกษาของการคัดเลือก 
   3.2. คณะกรรมการตามข้อ 3.1 พิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาจากแบบรายงาน               
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  (รน.๑ ) และเอกสารที่ เกี่ยวข้อง              
และแบบสรุปผลการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (รน.1/2)            
โดยพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลเกียรติบัตร ระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง และ
ติดตามการประเมินเชิงประจักษ์เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง จ านวนประเภทละ          
5 แห่ง ตามเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด ดังนี้ 

1) ประเมินจากเอกสารตามแบบรายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
ของสถานศึกษา (รน.1) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7 – 9  สิงหาคม 256๒ 

2) ประเมินเชิงประจักษ ์ระหว่างวันที่ ๒๐ สิงหาคม ถึง ๗ กันยายน 256๒ 
3) เสนอผลการประเมินเพ่ือตัดสินสถานศึกษา ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐานแต่ละประเภท ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 256๒ 
3.3. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา           

เพ่ือรับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม 1 รางวัล และโล่รางวัลระดับดีเด่น 4 รางวัล 
  ระดับยอดเยี่ยม หมายถึง ผลการประเมินเชิงประจักษ์ได้คะแนนล าดับสูงสุดและไม่ต่ ากว่า               
95 คะแนน 
  ระดับดีเด่น หมายถึง  ผลการประเมินเชิงประจักษ์ได้คะแนนตั้งแต่  91 - 94 คะแนน 

หมายเหตุ 1. หากผลการประเมินเชิงประจักษ์ได้คะแนนต่ ากว่า  91  คะแนนจะไม่ได้รับโล่รางวัล 
  2. การประเมินเชิงประจักษ์ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  

 

วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเพ่ือรับรางวัลระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 2 ระดับ ดังนี้ 

1.  ระดับกลุ่มสถานศึกษา 
  วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับกลุ่ม
สถานศึกษา สังกัดส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

    1.1 สถานศึกษาประเมินตนเองและเขียนรายงานตามแบบรายงานการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (รน.1) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4 (ตัวอักษร TH Sarabun 
ขนาด 16) ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 5 ประเด็น และแนบหลักฐานประกอบในภาคผนวก ไม่เกินจ านวน           
20 หน้ากระดาษ A 4 (ไม่นับกระดาษคั่นหน้าค าว่าภาคผนวก) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองข้อมูลในแบบ
รายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (รน.1) ส่งถึงกลุ่มสถานศึกษาสังกัด

4.2 วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  (จ านวน 8 กลุ่ม)  วันที่  28 มิถุนายน 2562  เวลา 16.30 น.
คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน 

1. ไม่มีลายมือชื่อผู้บริหารสถานศึกษารับรอง 
2. จ านวนหน้าของเอกสารเกินกว่าที่ก าหนด 
3. ส่งถึงส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเกินเวลาที่ก าหนด 
    1.2 กลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมการ

คัดเลือกสถานศึกษาจ านวน 5  คน ประกอบด้วย  
-  ประธานกลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ              ประธาน 

    -  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      กรรมการ 
       จ านวน 2 คน  

-  ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์         กรรมการ 
   -  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 

    1.3 คณะกรรมการตามข้อ 1.2 ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารและการประเมินเชิงประจักษ์ ตามแบบ
การประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/1) 
       1.4 กลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั้ง 8 กลุ่มสถานศึกษา
ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับกลุ่มสถานศึกษา และน าเสนอสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับทอง 
ล าดับสูงสุด 1 อันดับ พร้อมแบบประเมินสถานศึกษา (รน.1/1) และสรุปผลการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/2) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30 น. 
       1.5 กลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 8 กลุ่มสถานศึกษาพิจารณา
มอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม 

 2. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
   2.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ านวน 3 - 5 คน 

   2.2 คณะกรรมการตามข้อ 2.1 พิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาจากแบบรายงาน           
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (รน.1) และเอกสารที่เกี่ยวข้องและแบบ
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/2) โดยพิจารณาคัดเลือก           
เพ่ือรับรางวัลระดับยอดเยี่ยม และระดับดีเด่น โดยวิธีการ 

2.2.1 ประเมินจากเอกสารการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
ของสถานศึกษา (รน.1) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 7 – 9  สิงหาคม 2562 

2.2.2 ประเมินเชิงประจักษ ์ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม-7 กันยายน 2562 
2.2.3 เสนอผลการประเมินเพ่ือตัดสินสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 10 - 12 กันยายน 2562  

       2.3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา 
เพ่ือรับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม 1 รางวัล และโล่รางวัลระดับดีเด่น 4 รางวัล    
    ระดับยอดเยี่ยม หมายถึง ผลการประเมินเชิงประจักษ์ได้คะแนนล าดับสูงสุด              
และไม่ต่ ากว่า 95 คะแนน 
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  ระดับดีเด่น หมายถึง ผลการประเมินเชิงประจักษ์ได้คะแนนตั้งแต่ 91 - 94 คะแนน 
หมายเหตุ 1. หากผลการประเมินเขิงประจักษ์ได้คะแนนต่ ากว่า  91  คะแนน จะไม่ได้รับโล่รางวัล 

  2. การประเมินเชิงประจักษ์ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

 
 
 

5. แนวทางการคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา        
 

  
วิธีการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
     วิธีการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนมีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
     1.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเองตามเกณฑ์และ

วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 
   - ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                             ประธาน 
   - รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                      กรรมการ 
   -  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการ 

              หรือ ศึกษานิเทศก์   
  -  ผู้บริหารสถานศึกษาที่มคีวามรู้ความเข้าใจระบบการดูแล        กรรมการ 
     ช่วยเหลือนักเรียน          
     -  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา                  กรรมการและเลขานุการ 

     1.2 จัดท าเอกสารตามแบบรายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รน.2) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4 (ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16)     
ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 4 ประเด็น และแนบหลักฐานประกอบใน ภาคผนวก ไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A 4 
โดยมผีู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรองข้อมูลในแบบรายงาน (รน. 2)  

คณะกรรมการจะไม่พิจารณา 
  1) ไม่มีลายมือชื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง 
  2) จ านวนหน้าของเอกสารเกินกว่าที่ก าหนด 
  3) ส่งถึงเขตตรวจราชการเกินเวลาที่ก าหนด 

  1.3  คณะกรรมการตามข้อ 1.1 ด าเนินการตรวจสอบแบบรายงานการด าเนินงานระบบ            
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รน.2) และแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์และวิธีการ            
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด ตามแบบการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
(รน.2/1 ) พร้อมหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งเขตตรวจราชการ (Cluster) ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2562            
เวลา  16.30 น. 

5.  วิธีการคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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2.  ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 
       การคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) มีวิธีด าเนินการ  ดังนี้ 
       2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นประธานประจ าเขตตรวจราชการ 
(Cluster) ประกาศรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) โดยคณะกรรมการแต่ละคณะมีจ านวนประมาณ 5 คน  
ประกอบด้วย 
 
     -  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเป็นประธาน        ประธาน 

         ประจ าเขตตรวจราชการ (Cluster) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   
     -  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กรรมการ 
     -  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา        กรรมการ 

     หรือศึกษานิเทศก ์      
     -  ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้ ความเข้าใจ        กรรมการ 

     ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
     -  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 

     หรือนักวิชาการศึกษา  
หมายเหตุ :  การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตตรวจราชการอาจพิจารณาแต่งตั้งมากกว่า  1 คณะ  
ตามเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาก็ได้ แต่ควรให้มีการกระจายคณะกรรมการให้ครอบคลุม
กับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      2.2 คณะกรรมการตามข้อ 2.1 ด าเนินการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา         
ตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รน.2) พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและข้อมูล         
เชิงประจักษ์ ตามแบบการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(รน.2/1)  
      2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ประธานประจ าเขตตรวจราชการ (Cluster)  
ประกาศผลการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการ (Cluster)  พร้อมน าเสนอรายชื่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ที่ได้รับรางวัลระดับทอง ส าดับสูงสุด 1 อันดับ พร้อมแบบประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รน.2/1) และ
แบบสรุปผลการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.2/2)  
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามก าหนดเวลา ภายในวันที่      
2 สิงหาคม 2562  เวลา 16.30 น. 
      2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าหน้าที่ประธานประจ าเขตตรวจราชการ (Cluster)  
พิจารณามอบรางวัลโดยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม  
 

3. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    วิธีการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  มีวิธีการด าเนินการ ดังนี้ 
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    3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน จ านวน 3 - 5 คน  

    3.2 คณะกรรมการตามข้อ 3.1 พิจารณาการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนด  เพ่ือรับ 
เกียรติบัตรระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง จากแบบรายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รน.๒) และเอกสารภาคผนวกท่ีเกี่ยวข้อง 

    3.3 คณะกรรมการตามข้อ 3.1 คัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากกลุ่มคุณภาพระดับทองล าดับสูงสุด ไม่เกิน 5 อันดับ  
เพื ่อประเม ิน เชิงประจักษ์ตามแบบประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา (รน.2/1) และสรุปผล 
การประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามแบบ (รน.2/2) เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือรับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม 1 รางวัล และโล่รางวัลระดับดีเด่น 4 รางวัล 

3.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศผลการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาภายในเดือนกันยายน  2562 

3.5 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบรางวัลให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก โดยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม 
  ระดับยอดเยี่ยม  หมายถึง   ผลการประเมินเชิงประจักษ์ได้คะแนนล าดับสูงสุดและไม่ต่ ากว่า           
95 คะแนน 
  ระดับดีเด่น      หมายถึง   ผลการประเมินเชิงประจักษ์ได้คะแนนตั้งแต่  91 - 94 คะแนน 
 
หมายเหตุ 1. หากผลการประเมินเขงิประจักษ์ได้คะแนนต่ ากว่า  91  คะแนน จะไม่ได้รับโล่รางวัล 

  2. การประเมินเชิงประจักษ์ใช้เกณฑ์การพิจารณาตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
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หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา  
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย 3 ระดับ 
คือ  
  - ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 
  - ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา ดังนี้ 

คุณสมบัต ิ
   1. เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  
(ปีการศึกษา 2559 - 2561) 
         3. สถานศึกษาไม่เคยได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม 3 ป ี
ย้อนหลัง (ต้ังแตป่ีการศึกษา 2559 - 2561) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มี 5 ประเด็น ดังนี้ 
   1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่ สะท้อน 
การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2559 – 2561) ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษาพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    
        1 .1 นโยบายของสถานศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 

     1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษา สะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 
        1.3 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

    2.1 วิ ธี ก ารด า เนิ น งานระบบการดู แลช่ วย เหลื อนั ก เรียน ใน สถานศึ กษ าครบ 
ทั้ง 5 ขั้นตอน โดยการด าเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

     2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    
    3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและ

คุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. การส่งเสริม สนับสนุน นิ เทศ ติดตาม และประเมิน ผลการด าเนินงานส่งผลต่อ

ประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

ส่วนท่ี 3 : หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา 
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    4 .1  การ พั ฒ นาครู และบุ คล ากรทางการศึ กษ าให้ มี ค วามตระห นั ก  ความ รู้  
ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 

    4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

    4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้    

    5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

    5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
ส่งผลต่อสถานศึกษา และชุมชน ท้องถิ่น 

    5.3 นักเรียนสามารถดูแลช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



 

๒๐ 

 

 

 

เกณฑ์และคะแนนการพิจารณาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ประเด็น รายการพิจารณา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

1. การบริหารจัดการระบบ 
    การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ของสถานศึกษาที่สะท้อน 
    การด าเนินงานอย่าง 
    ต่อเนื่อง 3 ปี (ปี พ.ศ. 
    2559 - 2561) 
    ให้เห็นถึงแนวคิดและ 
    วิธีการที่สอดคล้องกับ 
    สภาพปัญหาและบริบท 
    ของสถานศึกษา 

1.1 นโยบายของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการดูแล 
      ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
      และการคุ้มครองนักเรียน 

10  
 

 
20 1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อน 

      แนวคิดท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของ 
      สถานศึกษา 

5 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับระบบ 
       การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5 

2. การด าเนินงานระบบ 
    การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ในสถานศึกษาอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ 
 
 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
       ในสถานศึกษาครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดยด าเนินงาน 
       สอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

10  
 

20 
2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง 
      นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

10 

3. การมีส่วนร่วมของภาคี 
    เครือข่ายทุกภาคส่วนที่ 
    เกี่ยวข้องในการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียนของ 
    สถานศึกษา 

3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 5  
 

15 
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 
      ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 

10 

4. การส่งเสริม สนับสนุน  
    นิเทศ ติดตาม และ 
    ประเมินผลการด าเนินงาน 
    ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
    ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน 

4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก 
      มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
      การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 
 

10  
 
 
 
 

25 
4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจ 
      แก่ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแล 
       ช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง 
      นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

5 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน  
      เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
 
 

 
 

10 
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5. ความส าเร็จของ 
การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
      และการคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
      ของนักเรียน 

 
10 

 
 

20 
5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ 
       การคุ้มครองนักเรียน ส่งผลต่อสถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น 

 
5 

5.3 นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 5  
รวม 100 100 



22 
 

 

 

รายละเอียดการพิจารณาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเดน็ รายการพิจารณา ประเดน็พิจารณา 
1. การบริหารจัดการระบบ 
    การดูแลชว่ยเหลือ 
    นักเรยีนของสถานศึกษา 
    ที่สะท้อนการด าเนินงาน 
    อย่างต่อเนื่อง 3 ป ี
    (ปีการศึกษา 2559 – 
    2561) ให้เห็นถึง 
    แนวคิดและวิธีการที ่
    สอดคล้องต่อสภาพ 
    ปัญหาและบรบิทของ 
    สถานศึกษา 
 

(20 คะแนน) 
 

1.1 นโยบายของสถานศึกษา 
      ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบ บ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน  การเสริมสร้าง 
      ทักษะชีวิต และ 
      การคุ้มครองนักเรียน 

 
(10 คะแนน) 

1.1.1 วิสัยทัศน์ของสถานศึกษาสะท้อนให้เห็นถึง 
          ความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          โดยมีการก าหนดแนวทางตามนโยบายที่เกี่ยวกับ 
          ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง 
          ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างชัดเจน 
1.1.2 มีแผนกลยุทธ์ที่ระบุการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบ 
         การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวติ 
         และการคุ้มครองนักเรียน  
1.1.3 มีแผนปฏิบัติการที่ระบุโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
         กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง 
         ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
1.1.4 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียน  การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ 
         การคุ้มครองนักเรียนที่ชัดเจน 
1.1.5 มีระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ 
         การคุ้มครองนักเรียนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1.2 แนวทาง/รูปแบบ 
      การบริหารจัดการของ 
      สถานศึกษาสะท้อน 
      แนวคิดท่ีสอดคล้องกับ 
      สภาพปัญหาและบริบท 
      ของสถานศึกษา 

 
(5 คะแนน) 

1.2.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา น าผลการด าเนินงาน 
         มาปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
         กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง 
         ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
1.2.2 มีการบริหารและด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย 
         ของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
1.2.3 มีแนวทาง/รูปแบบการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ 
         สภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของ 
      สถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 
      กับระบบการดูแล 
      ช่วยเหลือนักเรียน 

(5 คะแนน) 

1.3.1 มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและพร้อม 
         น าไปใช้ 
1.3.2 มีสารสนเทศเกี่ยวกับผลการคัดกรองนักเรียน 3 ปี 
         การศึกษาย้อนหลังต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ  
1.3.3 มีสารสนเทศผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า 
         นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล  
1.3.4  มีการสรุปข้อมูลพร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนา 
          ป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งต่อตามระบบการดูแล 
          ช่วยเหลือนักเรียน  
1.3.5 มีการน าสารสนเทศมาใช้ ในการพัฒนาระบบ 
         การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวติ 
         และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ประเดน็ รายการพิจารณา ประเดน็พิจารณา 
2. การด าเนินงานระบบ 
    การดูแลชว่ยเหลือ 
    นักเรยีนในสถานศึกษา 
    อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

(20 คะแนน) 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนในสถานศึกษา 
      ครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดย 
      ด าเนินงานสอดคล้อง 
      อย่างเป็นระบบ 
 

(10 คะแนน) 

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

2.2 การด าเนินการเสริมสร้าง 
      ทักษะชีวิต และ 
      การคุ้มครองนักเรียน 
      อย่างเป็นรูปธรรม 
 

(10 คะแนน) 

2.2.1 มีการบูรณาการทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
         ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  
2.2.2 จัดกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างทักษะชีวิตและ 
         การคุ้มครองนักเรียน 
2.2.3 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิตและ 
         คุ้มครองนักเรียนตามรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม 
         และนักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมลดลง 
2.2.4 การใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียนและ 
         พฤติกรรมนักเรียน 

3. การมีสว่นรว่มของภาค ี
    เครือข่ายทุกภาคส่วนที่ 
    เกี่ยวข้องในการดูแล 
    ชว่ยเหลือนักเรยีน 
    ของสถานศึกษา 
 

(15 คะแนน) 

3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และ 
       วิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมี 
       ประสิทธิภาพ 
 

(5 คะแนน) 

3.1.1 มีภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
         ภาคเอกชนและเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านัก 
         บริหารงานการศึกษาพิเศษ (แล้วแต่กรณี) 
3.1.2  มีสารสนเทศเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 
          ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดูแล 
          ช่วยเหลือนักเรียน  
3.1.3 มีวิธีการสร้างและการท างานร่วมกับเครือข่ายที่ 
         สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3.1.4 ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของภาคี 
      เครือข่ายในการส่งเสริม 
      สนับสนุนป้องกัน  
      ช่วยเหลือ และคุ้มครอง 
      นักเรียนร่วมกับ 
      สถานศึกษาอย่าง 
      มีประสิทธิภาพ 
 

(10 คะแนน) 

3.2.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและ 
         วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ 
         และคุ้มครองนักเรียน 
3.2.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน 
         การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
         การเสริมสร้างทักษะชีวิต และคุ้มครองนักเรียน 
3.2.3 ภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และคุ้มครอง 
         นักเรียน  
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3.2.4 ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน /ชื่นชม ให้ขวัญก าลังใจ 
          การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. การส่งเสริม สนบัสนนุ  
    นิเทศ ติดตาม และ 
    ประเมินผล 
    การด าเนินงานส่งผลต่อ 
    ประสิทธภิาพระบบ 
    การดูแลชว่ยเหลือ 
    นักเรยีน 
 

(25 คะแนน) 

4.1 การพัฒนาครูและ 
      บุคลากรทางการศึกษา 
      ให้มีความตระหนัก  
      มีความรู้ ความเข้าใจ 
      ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน การเสริมสร้าง 
      ทักษะชีวิตและ 
      การคุ้มครองนักเรียน 

(10 คะแนน) 

4.1.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้   ความเข้าใจ 
         เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนการเสริมสร้าง 
         ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนด้วยวิธีการที่ 
         หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
4.1.2 ครูและบุคลากรทุกคนได้น าองค์ความรู้  ทักษะ  
          มาใช้ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
          นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 

4.2 การนิเทศ ติดตาม  
      ส่งเสริม สนับสนุนและ 
      ให้ขวัญก าลังใจแก่ครูและ 
       บุคลากรทางการศึกษา 
       ในการด าเนินงานการดูแล 
       ช่วยเหลือนักเรียน 
      การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
      และการคุ้มครอง 
      นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 

(5 คะแนน) 

4.2.1 มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต  
         และการคุ้มครองนักเรียนภายในสถานศึกษา  
4.2.2 มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ 
         การคุ้มครองนักเรียนจากภายนอก  
4.2.3 มีรูปแบบ และกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับ 
         บริบทของสถานศึกษา 
4.2.4  ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ และน าผลการนิเทศ 
          ไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4.2.5 ครูและบุ คลากรทางการศึ กษาทุ กคนได้ รั บ   
         การส่งเสริมสนับสนุน และได้รับขวัญก าลังใจ 
         จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.3 การประเมินผล 
      การด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน การเสริมสร้าง 
      ทักษะชีวิตและ 
      การคุ้มครองนักเรียน    
      เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่าง 
      ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

(10 คะแนน) 
 

4.3.1 มีวิธีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม 
4.3.2 ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
         สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน 
4.3.3 น าผลการประเมินไปพัฒนางานระบบ 
         การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวติ 
         และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4.3.4 มีการปรับปรุง พัฒนา วิธีการและเครื่องมือ 
         อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน 
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5. ความส าเร็จของ 
    การด าเนินงานระบบ 
    การดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียน 
 

(20 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน การเสริมสร้าง 
      ทักษะชีวิตและ 
      การคุ้มครองนักเรียน 
      มีผลต่อการพัฒนา 
      คุณภาพของนักเรียน 
 

(10 คะแนน) 

5.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ปัญหามีจ านวนลดลงสอดคล้อง 
         กับเป้าหมายของสถานศึกษา 
5.1.2 อัตราการไม่จบตามหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดของ 
         นักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง 
5.1.3 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปีที่ 
         ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 
5.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่สถานศึกษา 
         ก าหนด 
5.1.5 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง 
          คุ้มครอง แก้ไขและพัฒนาตามศักยภาพ 
5.1.6 นักเรียนประสบความส าเร็จได้รับการยอมรับ 
         ในระดับต่างๆ 

5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
       นักเรียน การเสริมสร้าง 
       ทักษะชีวิตและ 
       การคุ้มครองนักเรียน  
       ส่งผลต่อสถานศึกษา  
       และชุมชนท้องถิ่น 

(5 คะแนน) 

5.2.1 สถานศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
         ในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง 
         ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
5.2.2 มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน  
         อย่างยั่งยืน                 

5.3 นักเรียนสามารถดูแล  
      ช่วยเหลือตนเองได้ 
      ตามวัย 

( 5  คะแนน) 
 

5.3.1 นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
         ในสังคมและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ 
         ตนเองได้     
5.3.2 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
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เกณฑ์การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี  
2 ระดับ คือ  

-  ระดบัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
-  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โดยก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

คุณสมบัต ิ
1. มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  

(ปีการศึกษา 2559 - 2561) 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เคยได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ 

ยอดเยี่ยม 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (ตั้งแตป่ีการศึกษา 2559 - 2561) 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา 
จากประเด็นต่อไปนี้    

1.1 นโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
1.3 แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่าง 
มีประสิทธิภาพ พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

2.1 การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการระบบการดูแลช่วยนักเรียน 
2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.3 การด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2.4  การส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. การมีส่วนร่วมด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของภาคีเครือข่าย พิจารณา  
จากประเด็นต่อไปนี้ 

3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
3.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่าย 

4. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
4.1 ผลที่ปรากฏกับผู้เรียน 
4.2 ผลที่ปรากฏกับสถานศึกษา  
4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส่วนท่ี 4 : เกณฑ์การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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เกณฑ์การพิจารณาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ประเด็น รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

หมาย
เหตุ 

1. การบริหารจัดการ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

1.1 นโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 

20 
1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10 

1.3 แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหา 
      และบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 

2. การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการระบบ 
      การดูแลช่วยนักเรียน 

5 

30 

2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5 

2.3 การด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ 
      ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 

2.4 การส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครู 
      และบุคคลากรทางการศึกษา 

5 

2.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
      การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5 

2.6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
      ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5 

3. การมีส่วนร่วม
ด าเนินงานระบบ 

    การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของภาคี
เครือข่าย 

3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

10 

20 3.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      ร่วมกับภาคีเครือข่าย  

10 

4. ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4.1 ผลที่ปรากฏกับผู้เรียน 5 

30 4.2 ผลที่ปรากฏกับสถานศึกษา  10 
4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 15 

รวม 100 100 
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รายละเอียดการพิจารณาคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพือ่รับรางวัลระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

ประเด็น รายการพิจารณา ประเด็นการพิจารณา 
1. การบริหารจัดการ 
    ระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
    ของส านักงาน 
    เขตพ้ืนที ่
    การศึกษา 
 
    (20 คะแนน) 

1.1 นโยบายการด าเนินงาน 
      ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนของส านักงาน 
      เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(5 คะแนน) 

1.1.1 มียุทธศาสตร์ / นโยบายการด าเนินงานระบบ 
         การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน 
1.1.2 มีโครงสร้างการบริหารและค าสั่งแต่งตั้ง 
         คณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน 
1.1.3 มียุทธศาสตร์/นโยบายการด าเนินงานระบบ 
         การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจนต่อเนื่อง 
         3 ปี 

1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนของส านักงาน 
      เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

(10 คะแนน) 

1.2.1 มีข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนตาม 
         ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่มครบ 
         ทุกสถานศึกษา 
1.2.2 มีข้อมูลสารสนเทศตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียนที่เป็นปัจจุบัน 
1.2.3 มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
1.2.4 มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
         จัดการ 

1.3 แผนงาน/ โครงการที่ 
      สอดคล้องกับสภาพ 
      ปัญหาและบริบทของ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่ 
      การศึกษา 

(5 คะแนน) 

1.3.1 มีแผนงาน/ โครงการตามระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียน  
1.3.2 มีแผนงาน/ โครงการที่สอดคล้องกับสภาพ 
         ปัญหาและบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
         การศึกษา 
 

2. การด าเนินงาน 
    ระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
    ของส านักงาน 
    เขตพ้ืนที ่
    การศึกษาอย่าง 
    มีประสิทธิภาพ 
 

(30 คะแนน) 

2.1 การด าเนินงานตาม 
      แผนงาน/โครงการระบบ 
      การดูแลช่วยนักเรียน 

(5 คะแนน) 

2.1.1 มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการระบบ 
         การดูแลช่วยนักเรียน 
2.1.2  มีการน าผลการด าเนินงานไปพัฒนางาน 
          อย่างต่อเนื่อง 
2.1.3 มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานอย่าง 
         ชัดเจน 

2.2 การส่งเสริม สนับสนุน 
      การด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน 

(5 คะแนน) 

2.1.1 มีการสนับสนุนงบประมาณ/บุคลากร/วัสดุ 
         อุปกรณข์องส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้กับ 
         สถานศึกษา 
2.1.2 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัด 
         การเรียนรู้ให้สถานศึกษา 
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ประเด็น รายการพิจารณา ประเด็นการพิจารณา 
2.1.3 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัล 
         การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียนแก่สถานศึกษาครูและบุคลากรทาง 
         การศึกษา และนักเรียน 

2.3 การด าเนินการพัฒนา 
      ผู้บริหาร ครู และ 
      ผู้รับผิดชอบระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนของส านักงาน 
      เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(5 คะแนน) 

2.3.1 มีการด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ต่อเนื่อง 3 ปี 
2.3.2 มีการด าเนินการพัฒนาครู และผู้รับผิดชอบ 
         ต่อเนื่อง 3 ปี 
2.3.3 มีการด าเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
         ในเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี 

2.4 การส่งเสริมให้ 
      สถานศึกษาด าเนิน 
      การพัฒนาครูและ 
      บุคลากรทางการศึกษา  

(5 คะแนน) 

2.4.1 ส่ ง เส ริม ให้ มี ก ารขยายผลการพั ฒ นาครู 
         และบุคลากรทางการศึกษาครบทุกสถานศึกษา 
         อย่างต่อเนื่อง 
2.4.2 ส่งเสริมให้มีการขยายผลการพัฒนาครูและ 
         บุคลากรทางการศึกษาครบทุกคนอย่างต่อเนื่อง 

2.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
      และประเมินผล 
      การด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน 

(5 คะแนน) 

2.5.1 มีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 
         ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.5 .2 มี เค รื่ อ งมื อ ก า รนิ เท ศ  ก า กั บ  ติ ด ต าม 
         การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียน 
2.5 .3 มีการบรูณาการการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม 
         การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียน 
2.5.4 มีการน าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มาใช้ 
         ในการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2.6 การเผยแพร่และ 
      ประชาสัมพันธ์ผล 
      การด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน 

(5 คะแนน) 

2 .6 .1  มี ก า ร เผ ย แ พ ร่  แ ล ะป ระช าสั ม พั น ธ์ 
            ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสถานศึกษา 
            และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2 .6 .2  มี วิ ธี ก าร เผ ยแพร่  และป ระชาสั ม พั น ธ์ 
           ที่หลากหลาย  



30 
 

 

 

ประเด็น รายการพิจารณา ประเด็นการพิจารณา 
3. การมีส่วนร่วม 
    ด าเนินงานระบบ 
    การดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียนของภาคี 
    เครือข่าย 

(20 คะแนน) 

3.1 การสร้างภาคีเครือข่าย 
      ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  
 

(10 คะแนน) 

3.1.1 มีระบบการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างหลากหลาย 
3.1.2 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ 
         ของภาคีเครือข่ายให้กับสถานศึกษา  

3.2 การด าเนินงานระบบ 
     การดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียนร่วมกับ 
     ภาคีเครือข่าย  

(10 คะแนน) 

3.2.1 มีผลการด าเนินงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่ 
         การศึกษากับภาคีเครือข่าย 
3.2.2 มีผลการด าเนินงานระหว่างสถานศึกษากับภาคี 
         เครือข่าย  
3.2.3 มีการสรุปผลการด าเนินงานของส านักงาน 
          เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และภาค ี
          เครือข่าย 

4. ความส าเร็จของ 
    การด าเนินงาน 
    ระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 

(30คะแนน) 

4.1 ผลที่ปรากฏกับผู้เรียน 
 

(5 คะแนน) 

4.1.1 นักเรียนทุกโรงเรียนได้รับการเสริมสร้างทักษะ 
         ชีวิต 
4.1.2 นักเรียนได้รับการยกย่อง ชมเชย และรางวัล 
          ที่เก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.2 ผลที่ปรากฏกับ 
      สถานศึกษา  

 
(10 คะแนน) 

4.2.1 สถานศึกษาในสังกัดมีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ 
        ที่เป็นเลิศ 
4.2.2 สถานศึกษามีการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
          หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4.2.3 สถานศึกษาได้ รับรางวัลที่ เกี่ ยวกับระบบ 
         การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงาน 
      เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
(15 คะแนน) 

4.2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมหรือ 
         วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4.2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนา 
          ต่อยอดนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
4.2.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาได้รับรางวัล 
         ทีเ่กี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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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 าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศกึษา (เป็นผลงานปีการศึกษา 2559 - 2561) ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นต่อไปนี้ 
  (1) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อนการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา พ.ศ.2559 - 2561) ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพ
ปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 
 (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 (เอกสารข้อมูลไม่เกิน 

10 หน้ากระดาษ A 4) 
   3.  แนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ภาคผนวกไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A 4) 
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3. เอกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก เช่น 
 (1) แผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
 (2) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทั่วถึง 
และใกล้ชิด ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต ปลอดจากการออกกลางคัน และปลอดสารเสพติดรวมทั้งอบายมุขทั้งปวง 
 (3) หลักฐานประกอบที่ แสดงให้ เห็นว่าครูได้ รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้ าใจและทักษะ 
ในการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสะท้อนให้เห็นถึงขวัญก าลังใจและคุณภาพการปฏิบัติงาน  
ของคร ู
  (4) หลักฐานประกอบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา 
  (5) หลักฐานประกอบผลการด าเนินงานตามสภาพความส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  (6) หลักฐานประกอบการส่งเสริมสนับสนุน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ติดตาม นิเทศและประเมินผล  
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตามสภาพจริง 
  (7) ผลงานที่สะท้อนความส าเร็จของสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
  (8) ผลงานของสถานศึกษาที่เกิดจากการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพสูง
เพียงพอที่จะสามารถน าไปเผยแพร่ได้ 
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แบบประเมินตนเองของสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเด็น รายการพิจารณา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

1. ก ารบ ริ ห าร จั ด ก ารระ บ บ 
    การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
    ส ถ า น ศึ ก ษ า ที่ ส ะ ท้ อ น 
    การด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  
    3 ปี (ปี พ.ศ.2559 - 2561) 
    ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่ 
    สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและ 
    บริบทของสถานศึกษา 

1.1 นโยบายของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 

 
10 

 
 
 

1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดที่ 
      สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

5  

1 .3  ข้ อมู ล ส ารส น เท ศขอ งสถ าน ศึ กษ าที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ระบ บ 
        การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5  

2. การด าเนินงานระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
    ในสถานศึกษาอย่างม ี
    ประสิทธิภาพ 
 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในสถานศึกษา 
       ครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดยด าเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

 
10 

 
 
 

2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่าง 
       เป็นรูปธรรม 

10  

3. การมีส่วนร่วมของภาค ี
   เครือข่ายทุกภาคส่วนท่ี 
   เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ 
   นักเรียนของสถานศึกษา 

3..1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 5  

3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนป้องกัน  
      ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมี 
      ประสิทธิภาพ 

10  

4. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ  
    ติดตาม และประเมินผล 
    การด าเนินงานส่งผลต่อ 
    ประสิทธิภาพระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 

4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก มีความรู้ 
      ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ 
      ชีวิตและการคุม้ครองนักเรียน 

 
10 

 
 

4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครูและ 
       บุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
5 

 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
      การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน เพื่อปรับปรุง 
      พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
10 

 

5. ความส าเรจ็ของ 
    การด าเนินงานระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ 
     การคุ้มครองนักเรียน มผีลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

 
10 

 
 
 

5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ 
       การคุ้มครองนักเรียน ส่งผลต่อสถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น 

5  

5.3 นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 5  

รวม 100  
 

 

                                                                                                                          ลงช่ือ.......................................................... 
 (.........................................................) 
 ต ำแหน่ง............................................. 
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แบบประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ประเภท     ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา     การศึกษาสงเคราะห ์

  ขนาด     ขนาดเล็ก     ขนาดกลาง     ขนาดใหญ่ 

  ระดับ      เขตพื้นที่การศึกษา   เขตตรวจราชการ         อื่น ๆ (สพฐ. / สศศ.)................................................. 

ชื่อสถานศึกษา............................................................................... สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................ 

ที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
คะแนนประเมินเอกสาร 

รวม 
(A) 

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์ 
รวม 
(B) 

รวม  
(A)+(B) 

÷ 2  
ล าดับ หมาย

เหตุ 1 
(20) 

2 
(20) 

3 
(15) 

4 
(25) 

5 
(20) 

(100) 
1 

(20) 
2 

(20) 
3 

(15) 
4 

(25) 
5 

(20) 
(100) 

                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
                  

 

ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  ลงชื่อ.........................................................กรรมการ  
      (.................................................)          (....................................................)    (...................................................) 
ต าแหน่ง.............................................    ต าแหน่ง.................................................   ต าแหน่ง......................................................  

ลงชื่อ......................................................กรรมการ   ลงชื่อ............................................................กรรมการและเลขานุการ 
              (......................................................)          (............................................................)     
    ต าแหน่ง.................................................     ต าแหน่ง........................................................  

รน. 1/1 
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แบบสรุปผลการประเมนิสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ประเภท     ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา     การศึกษาสงเคราะห ์

  ขนาด     ขนาดเล็ก     ขนาดกลาง     ขนาดใหญ่ 

  ระดับ      เขตพื้นที่การศึกษา   เขตตรวจราชการ         อื่น ๆ (สพฐ. / สศศ.)................................................. 
 

ที ่ โรงเรียน 
คะแนนประเมินเอกสาร 

รวม 
(A) 

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์ 
รวม 
(B) 

รวม  
(A)+(B) 

÷ 2  
ล าดับ หมาย

เหตุ 1 
(20) 

2 
(20) 

3 
(15) 

4 
(25) 

5 
(20) 

(100) 
1 

(20) 
2 

(20) 
3 

(15) 
4 

(25) 
5 

(20) 
(100) 

                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 

 

ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  ลงชื่อ.........................................................กรรมการ  
      (.................................................)          (....................................................)    (...................................................) 
ต าแหน่ง.............................................    ต าแหน่ง.................................................   ต าแหน่ง......................................................  
 

ลงชื่อ......................................................กรรมการ   ลงชื่อ............................................................กรรมการและเลขานุการ 
              (......................................................)          (............................................................)     

ต าแหน่ง.................................................    ต าแหน่ง....................................................... 

รน. 1/2 
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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 ปีการศึกษา ย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2559 – 2561) ครอบคลุมทั้ง  
4 ประเด็นต่อไปนี้ 

(1) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(2) การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
(3) การมีส่วนร่วมด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของภาคีเครือข่าย 
(4) ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 
 
        (ลงชื่อ) ........................................................  
      (..................................................)  

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ............./....................../............... 

 
 
 
 
 
 
 

 

   ค าชี้แจง  1.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบรายงานให้ถูกต้องครบถ้วน 

(เอกสารข้อมูลไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4) 
                3.  แนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ภาคผนวกไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A 4) 
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3. เอกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก เช่น 

(1) แผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(2) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาทุกแห่งได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ให้สามารถดูแล

นักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด  
(3) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  

ความเข้าใจและทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) หลักฐานประกอบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5) หลักฐานประกอบการส่งเสริมสนับสนุน เสริมสร้างขวัญก าลังใจติดตาม นิเทศและประเมินผล 

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามสภาพจริง 
(6) หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(7) ผลงานที่สะท้อนความส าเร็จที่เกิดจากการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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แบบประเมินตนเองของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ประเด็น รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

หมาย
เหตุ 

1. การบริหารจัดการ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

1.1 นโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
       นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 
 

1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10  

1.3 แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับสภาพปัญหาและ 
      บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5  

2. การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการระบบ 
   การดูแลช่วยนักเรียน 

5 
 

2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบ 
   การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5 
 

2.3 การด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ 
      ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 
 

2.4 การส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครู 
      และบุคลากรทางการศึกษา 

5 
 

2.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
      การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5 
 

2.6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
      ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5 
 

3. การมีส่วนร่วม
ด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของภาคี
เครือข่าย 

3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

10 
 

3.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      ร่วมกับภาคีเครือข่าย  

10 
 

4. ความส าเร็จของ 
การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ 

    นักเรียน 

4.1 ผลที่ปรากฏกับผู้เรียน 5  
4.2 ผลที่ปรากฏกับสถานศึกษา  10  
4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 15  

รวม 100  
 

ลงชื่อ............................................................... 
(...............................................................) 
ต าแหน่ง................................................... 

 



 

 

 

 

แบบประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

        ประเภท       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

ระดับ        เขตพื้นที่การศึกษา              เขตตรวจราชการ          อืน่ ๆ (สพฐ.)..................................... 

ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ............................................................................................................................... 
 

ที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
คะแนนประเมินเอกสาร 

รวม 
(A) 

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์ 
รวม 
(B) รวม  

(A) + (B) 
÷ 2  

หมาย
เหตุ 1 

(20) 
2 

(30) 
3 

(20) 
4 

(30) 
100 

1 
(20) 

2 
(30) 

3 
(20) 

4 
(30) 

100 

               
               
               
               
               

               
               

รวมเฉลี่ย             
 

ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  ลงชื่อ..................................................... ....กรรมการ  
      (.................................................)          (....................................................)    (...................................................) 
ต าแหน่ง.............................................    ต าแหน่ง.................................................   ต าแหน่ง......................................................  
 

ลงชื่อ......................................................กรรมการ   ลงชื่อ............................................................กรรมการและเลขานุการ 
              (......................................................)          (............................................................)     
    ต าแหน่ง.................................................    ต าแหน่ง.........................................................                                     

รน.2/1 



 

 

 

 

แบบสรุปผลการประเมนิส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

        ประเภท       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

ระดับ        เขตตรวจราชการ          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         
 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
คะแนนประเมินเอกสาร 

รวม 
(A) 

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์ 
รวม 
(B) รวม  

(A) + (B) 
÷ 2  

หมาย
เหตุ 1 

(20) 
2 

(30) 
3 

(20) 
4 

(30) 
100 

1 
(20) 

2 
(30) 

3 
(20) 

4 
(30) 

100 

              
              
              
              
              

              
              

รวมเฉลี่ย             
 

ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ  ลงชื่อ.....................................................กรรมการ  ลงชื่อ.........................................................กรรมการ  
      (.................................................)          (....................................................)    (...................................................) 
ต าแหน่ง.............................................    ต าแหน่ง.................................................   ต าแหน่ง......................................................  
 

ลงชื่อ......................................................กรรมการ   ลงชื่อ............................................................กรรมการและเลขานุการ 
              (......................................................)          (............................................................)     
    ต าแหน่ง.................................................    ต าแหน่ง.........................................................  

รน.2/2 



 

 

 

 

ก าหนดการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าป ี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ก าหนดการ 

1. ส่งผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) 31 พฤษภาคม 25๖2 

2. ส่งผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 28 มิถุนายน 25๖2 

3. ส่งผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 2 สิงหาคม 25๖2 

4. ประชุมคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลฯ 7 – 9 สิงหาคม 2562 

5. ติดตามประเมินเชิงประจักษ์ 20 สิงหาคม –  7  กันยายน  25๖2 

6. ประชุมตัดสินสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลฯ 10 – 12 กันยายน 25๖2 

7. มอบโล่รางวัลฯ  ในที่ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
เดือนกันยายน 

เดือนกันยายน 25๖2 
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