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1.  ความเป็นมา 
               ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนที่จะ
ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน มีครูประจ าชั้นหรือครูที่
ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิ คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงก าหนดนโยบายส าคัญให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งจัด
ให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียน และด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพ่ือให้ เกิดความยั่ งยืน 
นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง 
เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคม
ปัจจุบัน 

2.  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 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 นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
         มาตรา 26 ให้โรงเรียนจัดการประเมินนักเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของ
นักเรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม 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  พัฒนานักเรียน ปฏิบัติงาน 
ทางวิชาการของโรงเรียน พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยก าหนดให้ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัด 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐานต าแหน่งครู 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 1  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียน 
 

 



 

 
 

พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙   
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

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

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

และแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
(๓ ) จัดให้มี ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่ งตั้ งครรภ์ 

ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย 
การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 

การก าหนดประเภทของโรงเรียนและการด าเนิ นการของโรงเรียนแต่ละประเภท  
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3. แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ  
และจุดเน้นในการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  โดยค านึงถึงสิทธิ 
ของนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่ งระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในเชิงการบริหารที่ส าคัญ โรงเรียนทุกแห่งต้องด าเนินงานอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง 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  เป็นปีแห่งการรู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
ปี พ.ศ.2563   เป็นปีแห่ง “สพฐ. ห่วงใย ใส่ใจเด็กนักเรียน”



 

 
 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด 
 

“รู้จกั รักและเขา้ใจ ห่วงใย ไม่ท้ิงใครไวข้า้งหลงั ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและคุม้ครองความปลอดภยั” 

กระบวนการเรยีนรู ้8 กลุ่มสาระการเรยีนรู ้+ กิจกรรมพฒันา

นกัเรยีน 

สมรรถนะส ำคญัของนักเรียน 5 ดำ้น 



 

 
 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

4. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่ 
    การศึกษา   

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีบทบาทส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้โรงเรียนด าเนินงานตาม
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
เป็นระบบ ต่อเนื่อง และท่ัวถึง มีกระบวนการและข้ันตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การศึกษาข้อมูลโรงเรียน 
2. การคัดกรองโรงเรียน 
3. การส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาของโรงเรียน 
5. การเร่งพัฒนาโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีภารกิจหลักในการจัดส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยจัดท าข้อเสนอ นโยบาย แผนพัฒนาการศึกษา  มาตรฐานการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ตลอดจนก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง ก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนา
คุณภาพของการจัดการศึกษาแต่ละช่วงวัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580)  
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้ได้รับการพัฒนาทุกมิติ ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  
มีคุณภาพและมีศักยภาพในการแข่งขันกับประชาคมโลก 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมอบนโยบายให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
โรงเรียนทุกระดับ และทุกประเภทด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งได้ ก าหนดยุทธศาสตร์ 
มาตรการ และจุด เน้ น ในการพัฒ นาคุณ ภาพระบบการดูแ ลช่วยเหลือนั ก เรียนมาอย่ างต่อ เนื่ อง  
รวมทั้งยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การเยี่ยม
บ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก  
การเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
กล่าวคือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
ความรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
นอกจากนั้น ผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนที่ด าเนินงานมา ตั้งแต่ปี 2542 
พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งยังได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้น 
ในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวแล้วนั้น โรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ขับเคลื่อนในการบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพ 
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือยกย่อง  
เชิดชูเกียรติโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เป็นต้นแบบการพัฒนาคุณภาพของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  

2. วัตถุประสงค์การคัดเลือกโรงเรียน และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่มีการบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนานักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการส่งเสริม 

สนับสนุน ก ากับ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อ
การพัฒนาโรงเรียนอย่างเป็นองค์รวมทกุด้าน 

 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 2  การคัดเลือกโรงเรียนและ 
      ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 



 

 
 

คัดเลือกโรงเรียน 
- ข้อมูลจากเอกสาร 
- ข้อมูลเชิงประจกัษ ์

แผนผังแสดงขั้นตอนการคัดเลือกโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 
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                                              โรงเรียน _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 
 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

คัดเลือก สพท.  
- ข้อมูลจากเอกสาร 
- ข้อมูลเชิงประจกัษ ์

โรงเรียน 

โรงเรียนประถมศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

- ถอดบทเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือเด็ก   
  นักเรียนโรงเรียน 
        ประถมศึกษาขนาดใหญ่   19 แห่ง 
        ประถมศึกษาขนาดกลาง  19 แห่ง 
        ประถมศึกษาขนาดเล็ก    19 แห่ง 
        มัธยมศึกษาขนาดใหญ่     19 แห่ง 
        มัธยมศึกษาขนาดกลาง    19 แห่ง 
        มัธยมศึกษาขนาดเล็ก      19 แห่ง 
- มอบโล่รางวัล 
 

สพท.  
คัดเลือกโรงเรียน 

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

โรงเรียน 
การศึกษาสงเคราะห ์
 

- ถอดบทเรียนระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือเด็กนักเรียนโรงเรียน  
   การศึกษาสงเคราะห์  8 แห่ง  
- มอบโล่รางวัล 
 

คัดเลือกโรงเรียน 
- ข้อมูลจากเอกสาร 
- ข้อมูลเชิงประจกัษ ์

โรงเรียนประเมินตนเอง 

สพป. และ สพม.  
ประเมินตนเอง 

- ถอดบทเรียนระบบการดูแล 
  ช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
  สพป. 19 แห่ง  
  สพม. 19 แห่ง 
- มอบโล่รางวัล 

- สพป. 1 แห่ง เพื่อรับรางวัลยอดเยี่ยม    
  1 แห่ง 
- สพม. 1 แห่ง เพื่อรับรางวัลยอดเยี่ยม  
  1 แห่ง 

ระดับ สพฐ. 

ระดับ Cluster 

ระดับ สพท. 

ระดับโรงเรียน 

โรงเรียนประเมินตนเอง 

- ระดับประถมศึกษาละ 3 แห่งเพื่อรับ  
  รางวัลยอดเยี่ยม 3 (ใหญ่  กลาง เล็ก) 
- ระดับมัธยมศึกษาละ 3 แห่งเพื่อรับ  
  รางวัลยอดเยี่ยม 3 (ใหญ่  กลาง เล็ก) 
 

- โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์เพื่อ 
  รับรางวัลยอดเยี่ยม 1 แห่ง 



 

 
 

3. ประเภทการคดัเลือกโรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
3.1 ประเภทการคัดเลือกมี 9 ประเภท คือ 

 (1) โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน  120  คน 
(2)  โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง หมายถึง  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 121 - 500  คน 
(3) โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  หมายถึง  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 501 คนขึ้นไป 
(4) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนไม่เกิน 500  คน 
(5)  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  หมายถึง  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 501 - 1,500  คน 
(6) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  หมายถึง  โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียนตั้งแต่ 1,501 คนขึ้นไป 
(7) โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

 (8) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
(9) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

* หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน 2562 

3.2 รางวัล 

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

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

รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

โล่รางวัล  ส าหรับโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละประเภทที่ได้คะแนนสูงสุด   
อันดับแรก ของการประเมินโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจากระดับเขตตรวจราชการ เพ่ือรับโล่
รางวัลระดับยอดเยี่ยม 168 รางวัล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

4. แนวทางการคัดเลือกโรงเรียน  
 

  
วิธีการคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ 

   1.  ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  วิธีการคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับส านักงาน     
เขตพ้ืนที่การศึกษา มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

 1.1 โรงเรียนประเมินตนเองและเขียนรายงานแบบบรรยายเล่าเรื่องครอบคลุมประเด็นหลัก 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (รน.1) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4 (ตัวอักษร 
TH Sarabun ขนาด 16) ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 5 ประเด็น และแนบหลักฐานประกอบในภาคผนวก ไม่
เกินจ านวน 20 หน้ากระดาษ A 4 (ไม่นับกระดาษคั่นค าว่าภาคผนวก) โดยมีผู้บริหารโรงเรียนรับรองข้อมูลใน
แบบรายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (รน.1) ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 16.30 น. 

 
       คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน  
   (1) ไม่มีลายมือชื่อผู้บริหารโรงเรียนรับรอง 
   (2) จ านวนหน้าของเอกสารเกินกว่าที่ก าหนด 
   (3) ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเกินเวลาที่ก าหนด  

 1.2  ส านั กงานเขต พ้ืนที่ การศึกษาแต่ งตั้ งคณ ะกรรมการคัด เลือก โรงเรียนระดับ        
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5  คน ประกอบด้วย  
                   (1)  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือรองผู้อ านวยการส านักงาน ประธาน   
                                 เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีได้รับมอบหมาย               
                            (2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา (เช่น กตปน. ข้าราชการบ านาญ ฯลฯ)     กรรมการ 
                            (3) ผู้แทนผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
                 กรรมการ 
                            (4)  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์   
                  กรรมการ 
                            (5)  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือนักวิชาการศึกษา     กรรมการ 
                                                                                                                       และ  
                          เลขานุการ 
หมายเหต ุส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถแต่งตั้งคณะกรรมการได้มากกว่า 1 คณะ ตามขนาดของโรงเรียน 

                     1.3 คณะกรรมการตามข้อ 1.2 ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารตามแบบรายงานการด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (รน.1) และการประเมินเชิงประจักษ์ ตามแบบประเมินโรงเรียน เพ่ือ
รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/1) 
   1.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียน ระดับส านักงาน 
เขตพ้ืนที่ การศึกษา และน าผลการประเมิน โรงเรียน (รน.1/1) และสรุปผลการประเมิน โรงเรียน 
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/2) และเอกสารที่เกี่ยวข้องของโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์

4.1 วิธีการคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
 



 

 
 

ระดับทองที่ได้คะแนนสูงสุด 1 อันดับ และเสนอเขตตรวจราชการ (Cluster) ตามประเภทโรงเรียน ประเภทละ  1 
แห่ง รวม 3 แห่ง  ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น. 

 1.5 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณามอบรางวัลให้กับ โรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
โดยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม 

     2. ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 
 การคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตตรวจราชการ 

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

ประกาศรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับเขต
ตรวจราชการ (Cluster) โดยคณะกรรมการ จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 

(1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าหน้าที่ประธาน     ประธาน 
     เขตตรวจราชการ (Cluster) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
(2)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน      กรรมการ 
(3)  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือ ศึกษานิเทศก์   

                                        กรรมการ 
(4) ผู้บริหารโรงเรียนที่มคีวามรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือ นักวิชาการศึกษา         กรรมการ 
                                                                                           และ        
                                                                                           เลขานุการ 

หมายเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตตรวจราชการ อาจจะพิจารณาแต่งตั้งมากกว่า ๑ คณะ           
ตามขนาดของโรงเรียนก็ได้ แต่ควรให้มีการกระจายคณะกรรมการให้ครอบคลุมกับเขตพ้ืนที่การศึกษาที่อยู่ใน
พ้ืนที่ดูแล 

2.2 คณะกรรมการตามข้อ 2.1  ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารไม่เกิน 5 โรงเรียนและประเมิน 
เชิงประจักษ์ ตามแบบประเมินโรงเรียนเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (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 าเสนอรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับรางวัล ระดับ
ทอง ล าดับสูงสุด 1 อันดับ พร้อมแบบการประเมินโรงเรียน (รน.1/1) และสรุปผลการประเมินโรงเรียนเพ่ือรับ
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/2) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น.  

2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าหน้าที่ประธานประจ าเขตตรวจราชการพิจารณา        
มอบรางวัลโดยวิธีการ และโอกาสที่เหมาะสม 

 
      3. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐานถอดบทเรียนการด าเน ินงานระบบ  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาและโรงเรียนทุกแห่ง  พร้อมเสนอรายชื่อ 
เขตตรวจราชการ และโรงเรียนที่เขตตรวจราชการคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

 
 



 

 
 

 

วิธีการคัดเลือกโรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพ่ือรับรางวัลระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 2 ระดับ ดังนี้ 

1.  ระดับกลุ่มโรงเรียน 
  วิธีการคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับกลุ่ม
โรงเรียน สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

    1.1 โรงเรียนประเมินตนเองและเขียนบรรยายครอบคลุมประเด็นการด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (รน.1) ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4 (ตัวอักษร TH Sarabun 
ขนาด 16) ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 5 ประเด็น และแนบหลักฐานประกอบในภาคผนวก ไม่เกินจ านวน           
20 หน้ากระดาษ A 4 (ไม่นับกระดาษคั่นหน้าค าว่าภาคผนวก) โดยมีผู้บริหารโรงเรียนรับรองข้อมูลในแบบ
รายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (รน.1) ส่งถึงกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ  (จ านวน 8 กลุ่ม)  วันที่  30 กรกฎาคมคม 2563 เวลา 16.30 น. 
คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน 

    (1) ไม่มีลายมือชื่อผู้บริหารโรงเรียนรับรอง 
    (2) จ านวนหน้าของเอกสารเกินกว่าที่ก าหนด 
    (3) ส่งถึงส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษเกินเวลาที่ก าหนด 
    1.2 กลุ่มโรงเรียน สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก

โรงเรียนจ านวน 5  คน ประกอบด้วย  
(1) ประธานกลุ่มโรงเรียน สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ              ประธาน 

    (2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    กรรมการ 
         จ านวน 2 คน  

 (3) ผู้บริหารโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์         กรรมการ 
    (4) ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ            กรรมการและเลขานุการ 

    1.3 คณะกรรมการตามข้อ 1.2 ด าเนินการคัดเลือกโรงเรียนตามเกณฑ์ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด โดยใช้ข้อมูลจากเอกสารและการประเมินเชิงประจักษ์ ตามแบบ
การประเมินโรงเรียนเพ่ือรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/1) 
       1.4 กลุ่มโรงเรียน สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษทั้ง 8 กลุ่มโรงเรียนประกาศผล
การคัดเลือกโรงเรียน ระดับกลุ่มโรงเรียน และน าเสนอโรงเรียนที่ได้รับรางวัลระดับทอง ล าดับสูงสุด 1 อันดับ 
พร้อมแบบประเมินโรงเรียน (รน.1/1) และสรุปผลการประเมินโรงเรียนเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (รน.1/2) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายในวันที่  
11 กันยายน 2563 เวลา 16.30 น. 
       1.5 กลุ่มโรงเรียน สังกัดส านักบริหารการศึกษาพิเศษ 8 กลุ่มโรงเรียนพิจารณามอบ
รางวัลให้กับโรงเรียนที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม 

 2. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานถอดบทเรียนการด าเนินงานระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกแห่งพร้อมเสนอรายชื่อ  สพท. 
และโรงเรียนที่เขตตรวจราชการคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

 
 

4.2 วิธีการคัดเลือกโรงเรียนสังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 



 

 
 

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 
   (1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                             ประธาน 
   (2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา                                   กรรมการ 
   (3)  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา       กรรมการ 

                 หรือ ศึกษานิเทศก์   
  (4)  ผู้บริหารโรงเรียนที่มคีวามรู้ความเข้าใจระบบการดูแล        กรรมการ 
        ช่วยเหลือนักเรียน          
     (5)  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 และแนบหลักฐานประกอบในภาคผนวก 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 10 สิงหาคม 2563            
เวลา 16.30 น. 

2.  ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 
       การคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) มีวิธีด าเนินการ  ดังนี้ 
       2.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าหน้าที่เป็นประธานประจ าเขตตรวจราชการ 
(Cluster) ประกาศรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) โดยคณะกรรมการแต่ละคณะมีจ านวน  5 คน
ประกอบด้วย 
 
 
 

5.  วิธีการคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 



 

 
 

     (1) ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีเป็นประธาน       ประธาน 
           ประจ าเขตตรวจราชการ (Cluster) หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย   

     (2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเขา้ใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กรรมการ 
     (3)  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา        กรรมการ 

        หรือศึกษานิเทศก ์      
     (4) ผู้บริหารโรงเรียนที่มีความรู้ความเข้าใจ         กรรมการ 

       ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
     (5) ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา         กรรมการและเลขานุการ 

       หรือนักวิชาการศึกษา  
 
 

หมายเหตุ :  การแต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตตรวจราชการอาจพิจารณาแต่งตั้งมากกว่า 1 คณะ  
ตามเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหรือเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาก็ได้  แต่ควรให้มีการกระจาย
คณะกรรมการให้ครอบคลุมกับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      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 ล าดับสูงสุด 1 อันดับ พร้อมแบบประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (รน.2/1) และ
แบบสรุปผลการประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.2/2)  
และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามก าหนดเวลา  ภายในวันที่      
11 กันยายน 2563  เวลา 16.30 น. 
      2.4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าหน้าที่ประธานประจ าเขตตรวจราชการ (Cluster)  
พิจารณามอบรางวัลโดยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม  
 

3. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื้นฐานถอดบทเรียนการด าเนินงานระบบ  

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนระดับยอดเยี่ยมแต่ละประเภท
ของเขตตรวจราชการ ในวันที ่ 14 – 15 กันยายน 2563 พร้อมมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่เขตตรวจราชการคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในที่ประชุม ผอ.สพท. ภายในเดือนกันยายน
ต่อไป 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

 
 
 

 
 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน  
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย 3 ระดับ คือ  
  - ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  - ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 
  - ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
โดยก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน ดังนี้ 

คุณสมบัต ิ
   1. เป็นโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2. มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  
(ปีการศึกษา 2560 - 2562) 
         3. โรงเรียนไม่เคยได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม 3 ปี ย้อนหลัง 
(ตั้งแตป่ีการศึกษา 2560 - 2562) 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มี 5 ประเด็น ดังนี้ 
  1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนที่
สะท้อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (ปี พ.ศ.2560 - 2562) ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
       1.1 นโยบายของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างปลอดภัย 
           1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของโรงเรียน 
       1.3 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      1.4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เช่น ข้อมูลอุบัติ เหตุ  -  
ความเสี่ยง 

2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมี   
ประสิทธิภาพ พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
         2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนครบทั้ง 5 ขั้นตอน 
โดยด าเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

     2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 
     2.3 การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 
     2.4 การด าเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ

ความปลอดภัยของโรงเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    
    3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 

         3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ และ
คุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
      3.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัยในโรงเรียน 
 

ส่วนท่ี 3  หลักเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน 
 
 

 



 

 
 

4. การส่งเสริม สนับสนุน นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    
        4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนักมีความรู้ ความเข้าใจ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย และการคุ้มครอง
นักเรียน 
          4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต  การเสริมสร้าง  
ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
          4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
การเสริมสร้างความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

5. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียนและความปลอดภัย 
ในโรงเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    
          5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 
มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
          5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
ส่งผลต่อโรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น 

    5.3 นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 
    5.4 นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 
 

เกณฑ์และคะแนนการพิจารณาโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ประเด็น รายการพิจารณา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

1. การบริหารจัดการระบบ 
    การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    และความปลอดภัยของ 
    โรงเรียนที่สะท้อน 
    การด าเนินงานอย่าง 
    ต่อเนื่อง 3 ปี  
    (ปี พ.ศ. 2560 - 2562) 
    ให้เห็นถึงแนวคิดและ 
    วิธีการที่สอดคล้องกับ 
    สภาพปัญหาและบริบท 
    ของโรงเรียน 

1.1 นโยบายของโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแล 
      ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
      และการคุ้มครองนักเรียนอย่างปลอดภัย 

5  
 

    
 
 

15 

1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของโรงเรียนสะท้อน 
      แนวคิดท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของ 
      โรงเรียน 

4 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนที่ เกี่ยวข้องกับระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3 

1.4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เช่น   
      ข้อมูลอุบัติเหตุ - ความเสี่ยง 

3 

2. การด าเนินงานระบบ 
    การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    และความปลอดภัยใน 
    โรงเรียนอย่างมี    
    ประสิทธิภาพ   
 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
       ในโรงเรียนครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดยด าเนินงาน 
       สอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

10  
 
 

25 2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 5 
2.3 การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 5 
2.4 การด าเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 5 

3. การมีส่วนร่วมของภาคี 
    เครือข่ายทุกภาคส่วนที่ 
    เกี่ยวข้องในการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียนและ   
    ความปลอดภัยของ 
    โรงเรียน 

3.1  ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 5  
 

15 
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 
      ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียน 
      อย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

3.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 
      ความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

4. การส่งเสริม สนับสนุน  
    นิเทศ ติดตาม และ 
    ประเมินผลการด าเนินงาน 
    ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
    ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียนและความ 
    ปลอดภัยในโรงเรียน 

4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก 
      มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
      การเสริมสร้างทักษะชีวิต  การเสริมสร้างความปลอดภัย   
      และการคุ้มครองนักเรียน 

 
10 

 
 
 
 

20 
 
 
 

4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจ 
      แก่ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแล 
       ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต  การเสริมสร้าง 
      ความปลอดภัย  และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
5 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความ 
      ปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนา 
      อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
5 



 

 
 

5. ความส าเร็จของ 
การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความ
ปลอดภัยในโรงเรียน   
 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
      และการคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพ 
      ของนักเรียน 

 
10 

 
 

25 
5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ 
       การคุ้มครองนักเรียน ส่งผลต่อโรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น 

 
5 

5.3 นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 5 
5.4 นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน 5 

รวม 100 100 
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รายละเอียดการพิจารณาโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเดน็ รายการพิจารณา ประเดน็พิจารณา 
1. การบริหารจัดการ 
    ระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียนและ 
    ความปลอดภัยของ 
    โรงเรียนที่สะท้อน 
    การด าเนินงานอย่าง 
    ต่อเนื่อง 3 ปี  
    (ปี พ.ศ. 2560 -2562) 
    ให้เห็นถึงแนวคิดและ 
    วิธีการที่สอดคล้องกับ 
    สภาพปัญหาและบริบท 
    ของโรงเรียน 
 

(15 คะแนน) 
 

1.1 นโยบายของโรงเรียน 
      ที่เก่ียวข้องกับระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน การเสริมสร้าง 
      ทักษะชีวิต และ 
      การคุ้มครองนักเรียน 
      อย่างปลอดภัย 

(5 คะแนน) 

1.1.1 วิสัยทัศน์ของโรงเรียนสะท้อนให้เห็นถึง 
          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 
      โรงเรียนสะท้อน 
      แนวคิดท่ีสอดคล้องกับ 
      สภาพปัญหาและบริบท 
      ของโรงเรียน 

 

(4 คะแนน) 

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

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของ 
      โรงเรียนที่เก่ียวข้อง 
      กับระบบการดูแล 
      ช่วยเหลือนักเรียน 

(3 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 
 1.4 ข้อมูลสารสนเทศ      

       เกี่ยวกับความ    
       ปลอดภัยใน 
       โรงเรียน เช่น ข้อมูล 
       อุบัติเหตุ-ความเสี่ยง 
 
           (3 คะแนน) 

1.4.1 มีข้อมูลกิจกรรม/โครงการพัฒนาให้นักเรยีน 
         รู้เท่าทันอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยจากบุคคล    
         อุบัติภัย และความเสี่ยงต่อชีวิต 
1.4.2 มีสารสนเทศผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า 
          นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้รู้เท่าทันและ 
          ป้องกันความไม่ปลอดภัย 
1.4.3 มีข้อมูลสารสนเทศผู้เกี่ยวข้องที่อาจเสี่ยงต่อการเกิด 
         ความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนในโรงเรียน 

2. การด าเนินงานระบบ 
    การดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียนและ 
    ความปลอดภัย 
    ในโรงเรียนอย่างมี 
    ประสิทธิภาพ   
 

(25 คะแนน) 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนในโรงเรียน 
      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 
     ทั ก ษ ะชี วิ ต อ ย่ า ง เป็ น 
     รูปธรรม 

(5 คะแนน) 

2.2.1 มีการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนในกลุ่ม 
         สาระการเรียนรู้  
2.2.2 จัดกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างทักษะชีวิต 
2.2.3 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
         และนักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมลดลง 
2.2.4 การใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียนและ 

         พฤติกรรมนักเรียน 

 2.3 การด าเนินงาน 
      ความปลอดภัย 
      ในโรงเรียน 
      อย่างเป็นระบบ 
 
         (5 คะแนน) 

2.3.1 มีการวิ เคราะห์สถานการณ์ที่ อาจเกิดความไม่    
           ปลอดภัยต่อนักเรียน 
2.3.2 มีวิธีการที่เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
2.3.3 มีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัย 
          ในโรงเรียน 
2.3.4 มีวิธีการรู้จักนักเรียนที่มีแนวโน้มอาจเผชิญต่อ 
           ความไม่ปลอดภัย 
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 2.4 การด าเนินการคุ้มครอง 
      นักเรียนอย่างเป็น     
      รูปธรรม 
 
          ( 5 คะแนน) 

2.4.1 มีการติดตาม เฝ้าระวัง และคุ้มครองนักเรียนอย่าง 
        ต่อเนื่อง 
2.4.2 มีกิจกรรม/โครงการที่คุ้มครองนักเรียนในโรงเรียน 
2.4.3 นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองด้วยรูปแบบ/วิธีการ 
          ทีเ่หมาะสม 

3. การมีส่วนร่วมของภาคี 
    เครือข่ายทุกภาคส่วน 
    ทีเ่กี่ยวข้องในการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียนและ 
    ความปลอดภัยใน 
    โรงเรียน 

(15 คะแนน) 

3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และ 
       วิธีการสร้างเครือข่ายอย่าง 
       มีประสิทธิภาพ 
 

(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 างานร่วมกับเครือข่าย 
          ที่สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3.1.4 ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือ 

         นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

3.2 การมีส่วนร่วมของภาคี 
      เครือข่ายในการส่งเสริม 
      สนับสนุน ป้องกัน  
      ช่วยเหลือ และคุ้มครอง 
      นักเรียนร่วมกับ 
      โรงเรียนอย่าง 
      มีประสิทธิภาพ 
 

(5 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  
3.2.4 ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน /ชื่นชม ให้ขวัญก าลังใจ 

          การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.3 การมีส่วนร่วมของภาคี 

      เครือข่ายในการส่งเสริม  
      สนับสนุนความปลอดภัย 
      ในโรงเรียน 
 
         ( 5 คะแนน) 

3.2.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลและ 
         วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน  
         ความปลอดภัยในโรงเรียน 
3.2.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน 
         การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน 
3.2.3 ภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานความปลอดภัย 
          ในโรงเรียน 
3.2.4 ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน /ชื่นชม ให้ขวัญก าลังใจ 

          การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน 
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ประเดน็ รายการพิจารณา ประเดน็พิจารณา 
4. การส่งเสริม สนับสนุน  
    นิเทศ ติดตาม และ 
    ประเมินผล 
    การด าเนินงาน 
    ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
    ระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียนและ 
    ความปลอดภัย 
    ในโรงเรียน 

( 20 คะแนน) 
 
 
 
 
 

4.1 การพัฒนาครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 
     ให้มีความตระหนัก 
     มีความรู้ ความเข้าใจ 
     ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน การเสริมสร้าง 
     ทักษะชีวิต   
     การเสริมสร้าง 
     ความปลอดภัย   
     และการคุ้มครองนักเรียน 

( 10 คะแนน) 
 
 
 
 

4.1.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้  ความเข้าใจ 
         เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง 
         ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนด้วยวิธีการ 
         ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
4.1.2 ครูทุ กคนมีความเข้ าใจในวิธี การด าเนิ นงาน 
         ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและท าหน้าที่           
         เป็นครูที่ปรึกษา 
4.1.3 ครูมีความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
         แบบบูรณาการและทักษะชีวิตเฉพาะปัญหา 
4.1.4 ครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่าง 
          มีประสิทธิภาพ 
4.1.5 ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
          จัดกิจกรรม/โครงการการคุ้มครองนักเรียนและ 
          การดูแลความปลอดภัยในโรงเรียน 

 
 4 .2 ก า ร นิ เท ศ  ติ ด ต า ม  

      ส่งเสริม สนับสนุนและให้ 
      ขวัญก าลังใจแก่ครูและ 
       บุคลากรทางการศึกษา 
        ในการด าเนินงานการดูแล 
       ช่วยเหลือนักเรียน  
      การเสริมสร้างทักษะชีวิต   
      การเสริมสร้าง 
      ความปลอดภัย  และ 
      การคุ้มครองนักเรียน 
      อย่างต่อเนื่อง 

( 5 คะแนน) 

4.2.1 มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานระบบการดูแล 
        ช่ วย เห ลื อนั ก เรี ยน  เส ริ ม ส ร้ างทั กษ ะชี วิ ต  
        ความปลอดภัย  และการคุ้มครองนักเรียนภายใน 
        โรงเรียน  
4.2.2 มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
         ความปลอดภัย และ การคุ้มครองนักเรียนจาก   
         ภายนอก  
4.2.3 มีรูปแบบ และกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับ 
         บริบทของโรงเรียน 
4.2.4  ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ และน าผลการนิเทศ 
          ไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4.2.5 ครูและบุ คลากรทางการศึ กษาทุ กคนได้ รั บ   
         การส่งเสริมสนับสนุน และได้รับขวัญก าลังใจ 
         จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
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ประเดน็ รายการพิจารณา ประเดน็พิจารณา 
 4.3 การประเมินผล 

       การด าเนินงานระบบ 
       การดูแลช่วยเหลือ 
       นักเรียน  
       การเสริมสร้างทักษะชีวิต         
       การเสริมสร้าง 
       ความปลอดภัย  
       และการคุ้มครอง 
       นักเรียน  
     เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่าง 
     ต่อเนื่องและยั่งยืน 

( 5 คะแนน) 

4.3.1 มีวิธีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม 
4.3.2 ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
         สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน 
4.3.3 น าผลการประเมินไปพัฒนางานระบบการดูแล 
          ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต    
          ความปลอดภั ย และการคุ้ มครองนั กเรี ยน 
          อย่างต่อเนื่อง 
4.3.4 มีการปรับปรุง พัฒนา วิธีการและเครื่องมือ 
         อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน 
 

5. ความส าเร็จของ 
   การด าเนินงานระบบ 
   การดูแลช่วยเหลือ   
   นักเรียนและ 
   ความปลอดภัย 
   ในโรงเรียน 
 

(25 คะแนน) 
 
 
 
 
 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน การเสริมสร้าง 
      ทักษะชีวิตและ 
      การคุ้มครองนักเรียน 
      มีผลต่อการพัฒนา 
      คุณภาพของนักเรียน 
 

(10 คะแนน) 

5.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหามีจ านวนลดลง 
          สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน 
5.1.2 อัตราการไม่จบตามหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดของ 

         นักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง 

5.1.3 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปีที่ 
         ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง 

5.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมาย 
         ที่โรงเรียนก าหนด 
5.1.5 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง   
          คุ้ มครอง ความปลอดภั ย แก้ ไขและพัฒนา 
          ตามศักยภาพ 
5.1.6 นักเรียนประสบความส าเร็จได้รับการยอมรับ 
          ในระดับต่าง ๆ 

 
 
 
 
 
 

5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
       นักเรียน การเสริมสร้าง 
       ทักษะชีวิตและ 
       การคุ้มครองนักเรียน  
       ส่งผลต่อโรงเรียน  
       และชุมชนท้องถิ่น 

(5 คะแนน) 

5.2.1 โรงเรียนได้รับการยอมรับ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ 
         ในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง 
         ทักษะชีวิต ความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียน 
5.2.2 มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         การเสริมสร้างทักษะชีวิต ความปลอดภัย และ 
         การคุ้มครองนักเรียน อย่างยั่งยืน             

 5.3 นักเรียนสามารถดูแล  
      ช่วยเหลือตนเองได้ 
      ตามวัย 
 
       ( 5  คะแนน) 

 

5.3.1 นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

         ในสังคมและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ 

         ตนเองได้     
5.3.2 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
5.3.3 นักเรียนอยู่รอดปลอดภัยและเรียนจนจบหลักสูตร 
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 5.4 นักเรียนมีความปลอดภัย
ครอบคลุมทุกด้าน 

(5 คะแนน) 

5.4.1 นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
5.4.2 นักเรียนมีความปลอดภัยในการเดินทาง 
5.4.3 นักเรียนมีความปลอดภัยจากบุคคล 
5.4.4 นักเรียนได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย 
          ทั้งร่างกายและจิตใจ 
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เกณฑ์การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 หลักเกณฑ์การคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี  
2 ระดับ คือ  

-  ระดบัเขตตรวจราชการ 
-  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

โดยก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

คุณสมบัต ิ
1. มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  

(ปีการศึกษา 2560 - 2562) 
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เคยได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ 

ยอดเยี่ยม 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (ตั้งแตป่ีการศึกษา 2560 - 2562) 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

1.1 นโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย ในโรงเรียน ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

1.3 แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยตาม
บริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

    2.1 การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการระบบการดูแลช่วยนักเรียน และความปลอดภัย  
ในโรงเรียน 

2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
 ในโรงเรียน 

2.3 การด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และ      
ความปลอดภัยในโรงเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.4 การส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 

2.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  และความปลอดภัยในโรงเรียน 

2.6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความ 
  ปลอดภัยในโรงเรียน 

  3. การมีส่วนร่วมด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนของภาคี
เครือข่าย พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 

ส่วนท่ี 4  เกณฑ์การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนที่มี 
 ประสิทธิภาพ  

3.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับภาคี
เครือข่าย  

4. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 

4.1 ผลที่ปรากฏกับนักเรียน 
4.2 ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน  
4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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เกณฑ์การพิจารณาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ประเด็น รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

หมาย
เหตุ 

1. การบริหารจัดการ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย 
ในโรงเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 

1.1 นโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นั กเรียนและความปลอดภั ย ในโรงเรียนของ 

  ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

5 

20 
1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      และความปลอดภัยในโรงเรียนของส านักงาน 

  เขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 

10 

1.3 แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับระบบการดูแล   
  ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยตามบริบท 
  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 

2. การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและ 
ความปลอดภัย 
ในโรงเรียน  
ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการระบบ 
      การดู แลช่ วยนั ก เรียน  และความปลอดภั ย 

  ในโรงเรียน 

5 

30 

2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 

  ในโรงเรียน 

5 

2.3 การด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ 
      ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ      

  ความปลอดภัยในโรงเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษา 

5 

2.4 การส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการพัฒนาครู 
      และบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบการดูแล  

  ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

2.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
      การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  และความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

2.6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
      ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล ช่ ว ย เห ลื อ นั ก เรี ย น แ ล ะ 

  ความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

3. การมีส่วนร่วม
ด าเนินงานระบบ 

    การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและ 
ความปลอดภัย 
ในโรงเรียนของ 
ภาคีเครือข่าย 

 

3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นั ก เรียนและความปลอดภั ยใน โรงเรียนที่ ม ี

  ประสิทธิภาพ  

10 

20 3.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
   และความปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับภาคี 
   เครือข่าย  

10 
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4. ความส าเร็จของ 
การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและ 
ความปลอดภัย 
ในโรงเรียน 

4.1 ผลที่ปรากฏกับนักเรียน 10 

30 

4.2 ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน  10 
4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 10 

รวม 100 100 
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รายละเอียดการพิจารณาคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

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

1.1 นโยบายของส านักงาน 
      เขตพ้ืนที่การศึกษา 
      ในการด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนและ 
      ความปลอดภัย 
      ในโรงเรียน  
 
         (5 คะแนน) 

1.1.1 มียุทธศาสตร์/นโยบายการด าเนินงานระบบ 
        การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
        ที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงาน  
1.1.2 มียุทธศาสตร์/นโยบายการด าเนินงานระบบ 

         การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
         ต่อเนื่อง 3 ปี 
1.1.3 มีโครงสร้างการบริหารและค าสั่งแต่งตั้ง 
         คณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
 

1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบ 

      การดูแลช่วยเหลือ 

      นักเรียนและ 
      ความปลอดภัยของ 
      ส านักงาน 

      เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(10 คะแนน) 

1.2.1  มีข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียน 
          ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 
          ค ว าม ป ล อด ภั ย  ใน ทุ ก มิ ติ  ค รอบ ค ลุ ม 
          ทุกโรงเรียน 

1 .2.2  มี ข้ อมู ลสารสน เทศตามระบบการดู แล 
          ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยที่เป็น 
          ปัจจุบัน 
1.2.3 มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการดูแล 
         ช่ ว ย เห ลื อนั ก เรี ย นและความป ลอดภั ย 
         อย่างเป็นระบบ 
1.2.4 มีการน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหาร 
         จัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 
         ความปลอดภัย 

1.3  แผนงาน/ โครงการ 
      ด้านระบบการดูแล 
      ช่วยเหลือนักเรียนและ   
      ความปลอดภัยที ่
      สอดคล้องกับ 
      สภาพปัญหาและบริบท 
      ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
       การศึกษา 

(5 คะแนน) 

1.3.1 มีแผนงาน/ โครงการตามระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
         ทีส่ามารถน าสู่การปฏิบัติตามบริบท 
         ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ 
1 .3.2  มี แ ผ น งาน / โค รงก ารที่ ส อ ด ค ล้ อ งกั บ 
          สภาพปัญหาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          และบริบทความต้องการด้านระบบการดูแล 
          ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
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ประเด็น รายการพิจารณา ประเด็นการพิจารณา 
2. การด าเนินงาน 
    ระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
    และความปลอดภัย 
    ของส านักงาน 
    เขตพ้ืนที ่
    การศึกษา 
 

(30 คะแนน) 

2.1 การด าเนินงาน 
     ตามแผนงาน/โครงการ 
     ระบบการดูแลช่วยเหลือ    
     นักเรียน       
     และความปลอดภัย 

(5 คะแนน) 

2.1.1 มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการระบบ 
         การดูแลช่วยนักเรียนและความปลอดภัย 
         อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.1.2 มีการน าผลการด าเนินงานตามแผนงาน/ 
         โครงการระบบการดูแลช่วยนักเรียนและ 
         ความป ลอดภั ยอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไป 
         พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2.1.3 มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 
          ด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 
          ความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง   

2.2 การส่งเสริม สนับสนุน 
      การด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนและ 
      ความปลอดภัย 

(5 คะแนน) 

2.2.1 มีการสนับสนุน  ส่งเสริม  เพ่ือการด าเนินงาน 
         ระบ บ ก ารดู แ ล ช่ ว ย เห ลื อ นั ก เรี ย น แ ล ะ 
         ความปลอดภัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
2.2.2 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
         การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัด 

         การเรียนรู้ ให้ โรงเรียนด้านระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
2.2.3 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัล 

         การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 

         นักเรียนและความปลอดภัยแก่โรงเรียน ครู 
         และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 

2.3 การด าเนินงานพัฒนา 
      ผู้บริหาร ครู และ 
      ผู้รับผิดชอบระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนและ 
     ความปลอดภัยของ 
     ส านักงาน 
      เขตพ้ืนที่การศึกษา 

(5 คะแนน) 

2.3.1 มีการด าเนินงานพัฒนาผู้บริหารต่อเนื่อง 3 ปี 
2.3.2 มีการด าเนินงานพัฒนาครู และผู้รับผิดชอบ 

         ต่อเนื่อง 3 ปี 
2.3.3 มีการด าเนินงาน พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

         ในเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี 

2.4 การส่งเสริมให้ 
      โรงเรียนด าเนิน 
      การพัฒนาครูและ 
      บุคลากรทางการศึกษา 
      ด้านระบบการดูแล 
     ชว่ยเหลือนักเรียนและ 
     ความปลอดภัย 

(5 คะแนน) 
 

2.4.1 ส่ ง เส ริม ให้ มี ก ารขยายผลการพั ฒ นาครู 
         และบุคลากรทางการศึกษาครบทุกโรงเรียน 
         อย่างต่อเนื่อง 

2.4.2 ส่งเสริมให้มีการขยายผลการพัฒนาครูและ 

         บุคลากรทางการศึกษาครบทุกคนอย่างต่อเนื่อง 
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ประเด็น รายการพิจารณา ประเด็นการพิจารณา 
2.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
      และประเมินผล 
      การด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนและ 
      ความปลอดภัย 

(5 คะแนน) 

2.5.1 มีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน 

         ระบ บ ก ารดู แ ล ช่ ว ย เห ลื อ นั ก เรี ย น แ ล ะ 
         ความปลอดภัย 
2.5 .2 มี เค รื่ อ งมื อ ก า รนิ เท ศ  ก า กั บ  ติ ด ต าม 
         การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 

         นักเรียนและความปลอดภัย 
2.5 .3 มีการบรูณาการการนิ เทศ ก ากับ ติดตาม 
         การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 

         นักเรียนและความปลอดภัย 
2.5.4 มีการน าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มาใช้ 
         ในการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแล 

         ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
         อย่างต่อเนื่อง 

2.6 การเผยแพร่และ 
      ประชาสัมพันธ์ 
      ผลการด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนและ 
      ความปลอดภัย 

(5 คะแนน) 

2.6.1 มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผล 
        การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best  
        Practices) ของโรงเรียนและส านักงาน 
        เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.6.2 มีวธิีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านระบบ    
         การดแูลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
         ที่หลากหลาย  

3. การมีส่วนร่วม 

    ด าเนินงานระบบ 

    การดูแลช่วยเหลือ 

    นักเรียนและ    
    ความปลอดภัย 
    ของภาคีเครือข่าย 

(20 คะแนน) 

3.1 การสร้างภาคีเครือข่าย 

      ระบบการดูแลช่วยเหลือ 

      นักเรียนและ 
      ความปลอดภัยที่มี 
      ประสิทธิภาพ  
 

(10 คะแนน) 

3.1.1 มีวิธีการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างหลากหลาย 

3.1.2 มีวิธีการดูแล ด ารง รักษาภาคีเครือข่าย 
3.1.3 มีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจใน 
         บทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายให้กับ 
         โรงเรียน  

3.2 การด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนและ 
      ความปลอดภัยร่วมกับ 
      ภาคีเครือข่าย  

(10 คะแนน) 

3.2.1 มีการด าเนินงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่ 
         การศึกษากับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 
3.2.2 มีการด าเนินงานระหว่างโรงเรียนกับภาคี 
         เครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

3.2.3 มีการสรุปผลการด าเนิน งานร่วมกับภาคี 
         เครือข่ายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
         และโรงเรียน  
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ประเด็น รายการพิจารณา ประเด็นการพิจารณา 
4. ความส าเร็จของ 
    การด าเนินงาน 
    ระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
    และ 
    ความปลอดภัย 

(30คะแนน) 

4.1 ผลที่ปรากฏกับนักเรียน 
 

(5 คะแนน) 

4.1.1 นักเรียนในโรงเรียนทุกแห่งได้รับการพัฒนา 
           และการเสริมสร้างทักษะชีวิต 

4.1.2 นักเรียนทุกโรงเรียนได้รับการดูแล ปกป้อง ให้ 
           ได้รับความปลอดภัยสอดคล้องกับเป้าหมาย 
           ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4.1.3 นักเรียนได้รับการยกย่อง ชมเชย และรางวัล 
          ที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          และความปลอดภัย 

4.1.4  นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาค 
           ในการศึกษาจนจบหลักสูตร 

4.2 ผลที่ปรากฏกับ 
      โรงเรียน  

 
(10 คะแนน) 

4.2.1   โรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ 
           ที่เป็นเลิศ (Best  Practices) 
4 .2 .2  โรงเรี ยนมี การพัฒ นาต่ อยอด  เผยแพร่ 
           นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่ เป็นเลิศ  (Best  
           Practices) 
4.2.3   โรงเรี ยน ได้ รั บ รางวั ลที่ เกี่ ย วกั บ ระบ บ 
            ก า ร ดู แ ล ช่ ว ย เห ลื อ นั ก เ รี ย น แ ล ะ 
            ความปลอดภัย 

4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงาน 
     เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
(15 คะแนน) 

4.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมหรือ 
         วิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น เ ลิ ศ  (Best Practices)  
         ด้านการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ 
         นักเรียนและความปลอดภัย 
4.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนา 
         ต่อยอดนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ 
4.3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาได้รับรางวัล 
         ในระดับต่ าง ๆ ที่ เกี่ยวกับระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
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ภาคผนวก 
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รน.1 

แบบรายงาน 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 

1. ข้อมูลโรงเรียน 
โรงเรียน ...............................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..................................................... 
สถานที่ตั้ง......................................................................................................................................................... 
โทรศัพท์.............................................................................เปดิสอนระดับชั้น.................................................. 
จ านวนนักเรียน.....................................คน   จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา..................................คน  
ชื่อผู้บริหารโรงเรียน..................................................................โทรศัพท์มือถือ.......................................... 
 
2. ให้โรงเรียนเขียนรายงานผลการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน (เป็นผลงานปีการศึกษา 2560 - 2562) ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นต่อไปนี้ 
  (1) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียนที่
สะท้อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี (ปี พ.ศ.2560 - 2562) ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน         

(2) การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างมี   
ประสิทธิภาพ  

(3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยของโรงเรียน  

(4) การส่งเสริม สนับสนุน นิ เทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนิน งานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน  

(5) ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
ในโรงเรียน  
 

    ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

       (......................................................) 
               ผู้บริหารโรงเรียน 

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

 

 

   ค าชี้แจง  1.  โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.  โรงเรียนบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบรายงานให้ถูกต้องครบถ้วน (เอกสารข้อมูลไม่เกิน 

10 หน้ากระดาษ A 4) 
   3.  แนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ภาคผนวกไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A 4) 
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3. เอกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก เช่น 
 (1) แผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 (2) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทั่วถึง  
และใกล้ชิด ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต ปลอดจากการออกกลางคัน และปลอดสารเสพติดรวมทั้งอบายมุขทั้งปวง 
 (3) หลักฐานประกอบที่ แสดงให้ เห็นว่าครูได้ รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้ าใจและทักษะ  
ในการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสะท้อนให้เห็นถึงขวัญก าลังใจและคุณภาพการปฏิบัติงาน  
ของคร ู
  (4) หลักฐานประกอบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน 
  (5) หลักฐานประกอบผลการด าเนินงานตามสภาพความส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  (6) หลักฐานประกอบการส่งเสริมสนับสนุน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ติดตาม นิเทศและประเมิน ผล 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนตามสภาพจริง 
  (7) ผลงานที่สะท้อนความส าเร็จของโรงเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
  (8) ผลงานของโรงเรียนที่เกิดจากการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพสูงเพียง
พอทีจ่ะสามารถน าไปเผยแพร่ได้ 
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แบบประเมินตนเองของโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเด็น รายการพิจารณา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

1. การบริหารจัดการระบบการดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียนและ 
   ความปลอดภัยของโรงเรียนท่ี 
   สะท้อนการด าเนินงานอย่าง 
   ต่อเนื่อง 3 ปี   
   (ปี พ.ศ.2560 – 2562) ให้เห็น 
   ถึงแนวคิดและวิธีการท่ีสอดคล้อง 
   กับสภาพปัญหาและบริบทของ    
   โรงเรียน 

1.1 นโยบายของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
      การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างปลอดภัย 

5  
 

    
 
 

15 

1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของ โรงเรียนสะท้อนแนวคิด 
       ท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน 

4 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน 

3 

1.4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน เช่น ข้อมูล 
       อุบัติเหตุ ข้อมูลความเสี่ยง 

3 

2. การด าเนินงานระบบ 
    การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    และความปลอดภัยในโรงเรียน    
    อย่างมีประสิทธิภาพ   
 

2.1 วิธีก ารด า เนิน งานระบบการดูแลช่ วย เหลือ นัก เรียน ใน โรงเรียน 
      ครบท้ัง 5 ขั้นตอน โดยด าเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

10  
 
 

25 
2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 5 

2.3 การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ 5 

2.4 การด าเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 5 

3. การมีส่วนร่วมของภาคี 
    เครือข่ายทุกภาคส่วน 
    ท่ีเกี่ยวข้องในการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียนและ   
    ความปลอดภัยของโรงเรียน 

3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 5  
 

15 
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน  
       ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรยีนอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

3.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนความปลอดภัย 
      ในโรงเรียน 

5 

4. การส่งเสริม สนับสนุน  
    นิเทศ ติดตาม และ 
    ประเมินผลการด าเนินงาน 
    ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
    ระบบการดูแลช่วยเหลือ 
    นักเรียนและความปลอดภัย 
    ในโรงเรียน 

4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก  มีความรู้  
       ความเข้าใจระบบการดูแลช่วย เหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ 
       ชีวิต  การเสริมสร้างความปลอดภัย  และการคุ้มครองนักเรียน 

 
10 

 
 
 
 

20 
 
 
 

4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากร 
       ทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต   
      การเสริมสร้างความปลอดภัย  และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
5 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วย เหลือ นักเรียน  
      ก ารเสริมสร้ า ง ทั กษะชี วิ ต  ก าร เสริมส ร้ างความ ปลอดภั ย  และ 
      การคุ้มครองนักเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
5 

5. ความส าเร็จของ 
    การด าเนินงานระบบการดูแล   
    ช่วยเหลือนักเรียนและ 
    ความปลอดภัยในโรงเรียน   
 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ 
       การคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

 
10 

 
 

25 5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ 
       การคุ้มครองนักเรียน ส่งผลต่อโรงเรียน และชุมชนท้องถิ่น 

 
5 

5.3 นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 5 

5.4 นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน 5 

รวม 100 100 
                

  ลงช่ือ.......................................................... 
       (.........................................................) 
 ต าแหน่ง...................................................... 
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แบบประเมินโรงเรียนเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ประเภท     ประถมศึกษา   มัธยมศึกษา     การศึกษาสงเคราะห ์

  ขนาด     ขนาดเล็ก     ขนาดกลาง     ขนาดใหญ่ 

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

ชื่อโรงเรียน............................................................................... สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา............................................................................ 

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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แบบสรุปผลการประเมนิโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  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 านวนโรงเรียน........................................แหง่ 
ชื่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา..............................................โทรศัพท์มือถือ........................ ......... 

2. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขียนรายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2560 – 2562) ครอบคลุม 
ทั้ง 4 ประเด็นต่อไปนี้ 

(1) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  

(2) การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน ของส านักงาน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  

  (3) การมีส่วนร่วมด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนของ
ภาคีเครือข่าย  

(4) ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน  
 

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) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่าโรงเรียนทุกแห่งได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ให้สามารถดูแลนักเรียน

ทุกคนได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด  
(3) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  

ความเข้าใจและทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
(4) หลักฐานประกอบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5) หลักฐานประกอบการส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ติดตาม นิเทศและประเมินผล 

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

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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แบบประเมินตนเองของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเดน็ รายการพิจารณา 
น้ าหนกั
คะแนน 

หมายเหต ุ

1. การบริหารจัดการระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย 
ในโรงเรียนของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 

 

1.1 นโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนของส านักงานเขตพื้นท่ี  

 การศึกษา 

5 

20 
1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      และความปลอดภัย ในโรงเรียนของส านักงาน เขตพื้ น ท่ี  

 การศึกษา 

10 

1.3 แผนงาน/โครงการสอดคล้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยตามบริบทของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

5 

2.  การด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย 
ในโรงเรียน  
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1 การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการระบบ 
      การดูแลช่วยนักเรียน และความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

30 

2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบ 
      การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

2.3 การด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู และ 
      ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ระบ บ ก ารดู แ ล ช่ วย เห ลื อ นั ก เรี ย น แ ล ะ 

 ความปลอดภัยในโรงเรียน ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5 

2.4 การส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการพัฒนาครู 
      และบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือ 

 นักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

2.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
      การด า เนินงานระบบการดูแลช่ วย เหลือ นัก เรียนและ 

  ความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

2.6 การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน 
      ระบบการดูแลช่ วย เหลือ นัก เรียนและความปลอดภั ย 

  ในโรงเรียน 

5 

3. การมีส่วนร่วมด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและ 
ความปลอดภัยในโรงเรียน
ของภาคีเครือข่าย 

3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  

10 

20 3.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วย เหลือ นัก เรียนและ 
  ความปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่าย  

 

10 

4. ความส าเร็จของ 
การด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยในโรงเรียน 

4.1 ผลท่ีปรากฏกับนักเรียน 10 

30 4.2 ผลท่ีปรากฏกับโรงเรียน  10 
4.3 ผลท่ีปรากฏกับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 10 

รวม 100 100 

 
ลงช่ือ............................................................... 

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

 



 

 

 

 

แบบประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

        ประเภท       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

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

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................................................................... 
 

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 



 

 

 

 

                       แบบสรุปผลการประเมินส 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 าหนดการคัดเลือกโรงเรยีนและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ก าหนดการ  

1. ประชุมปรับเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือรับ 
   รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 

19 – 20 ธ.ค. 2562 

2. ส่งผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  30 กรกฎาคม 2563 

3. ส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือก ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) 10 สิงหาคม 2563 

4. เขตตรวจราชการ (Cluster) ส่งผลงานการคัดเลือกระดับยอดเยี่ยมแต่ละประเภท  
    ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

11 กันยายน 2563 

5. ประชุมออนไลน์ เพ่ือถอดบทเรียนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 14 – 15 กันยายน 2563 

6. มอบโล่รางวัลฯ ในที่ประชุมผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กันยายน 2563 


