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1.  ความเป็นมา 

               ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเริ่มด าเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ในโรงเรียนมัธยมศึกษา         
โดยกรมสามัญศึกษา (เดิม) และกรมสุขภาพจิตร่วมกันจัดท าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็น             
กระบวนการด าเนินงานที่มีขั้นตอน  วิธีการ และเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลัก
ในการด าเนินงานดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ โดยก าหนดเป็นนโยบายให้
สถานศึกษาในสังกัดด าเนินการ ต่อมาเมื่อมีการปรับโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการเมื่อปี พ.ศ. 2546  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ซึ่งรับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงก าหนด
นโยบายส าคัญในการให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการ
อย่างจริงจัง  ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  ซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง 
คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสม และทันการณ์ และได้รับการพัฒนาในทุกมิติ    
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  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์              
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ             
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   
      หมวด 4  มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 
                  มาตรา 26  ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียน  โดยพิจารณาจากพัฒนาการ 
ของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับ
กระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีเจตนาให้รัฐมีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็กและ
ครอบครัวให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐานในการด ารงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคน
ต้องมีหลักประกันความปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเด็กที่ประสบปัญหาและเด็กที่ไม่
ประสบปัญหา ซ่ึงระบุไว้ ดังนี้ 
  หมวด 2  มาตรา 22  การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก        
เป็นส าคัญ และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 

ส่วนท่ี 1 : ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นักเรียน 
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 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ก.ค.ศ. ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งครูตามมาตรา 42 
ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงาน          
ทางวิชาการของสถานศึกษา  พัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพ   โดยก าหนดให้ลักษณะงานเกี่ยวกับ                   
การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐานต าแหน่งครู 

3. แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
               ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบที่มีขั้นตอน 5  ขั้นตอน ดังนี้ 

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

 
            
            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบาย/กฎหมาย                
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 ก าหนดทิศทาง/กลยุทธ์ 

- วิเคราะหส์ภาพปญัหา 
-  ศักยภาพของสถานศึกษา 
-  บริบทชุมชน 
 

 การวางระบบและแผนการด าเนนิงาน 
 

คณะกรรมการด าเนินงาน 
    - ทีมน า 
    - ทีมท า 
    - ทีมประสาน 
 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

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

 

นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล 
 

ปรับปรุง/พัฒนาเป็นนวัตกรรม 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
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กระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 

                        ช่วยเหลือ  

         
               
 
 
 
 
 
4.  แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   

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

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

 

  5.  การส่งต่อ 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรยีน 

 

1. การรูจ้ักนักเรยีนเป็นรายบุคคล 

2. การคดักรองนักเรียน 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปญัหา 

ได ้

ไม่ได ้
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กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
            

 
 
 
 
 
 

             2.การคัดกรองสถานศึกษา    
            
  
 
   
 
 
 
            
            
            
            
   
 

ได้ 

              ช่วยเหลือ   
                    
            
            ไม่ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาท่ีมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนเข้มแข็ง 

สถานศึกษาท่ีมีระบบ         
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน                   

ที่ต้องการการพัฒนา 

สถานศึกษาท่ีมีระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ 

1. การศึกษาข้อมลูสถานศึกษา 
 

3. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศกึษา
  

 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ของสถานศึกษา 

5. การเร่งพัฒนาสถานศึกษา 
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1.  ความเป็นมา 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักในความส าคัญของการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา โดยมีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีความเข้มแข็ง จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดกิจกรรมต่าง ๆ  
อาทิ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 
2545 และ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา  ความรู้ และคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมี
ความสุข นอกจากนั้น ผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่ด าเนินงานมาตั้งแต่           
ปี 2542 พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งยังได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับนโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา   
 จากยุทธศาสตร์ มาตรการและจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวแล้วนั้น 
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้ขับเคลื่อนในการบริหารจัดการและด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงจัดท าโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือยกย่องเชิด
ชู เกียรติ โดยคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ เป็นต้นแบบ เพ่ือรับรางวัลระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัด
การศึกษาตามนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
     2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ และด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
   2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีการบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน 

ก ากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 

 

 

 

 

ส่วนท่ี 2 : การคัดเลือกสถานศึกษา 
            และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

 เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ



7 
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แผนผังแสดงขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 

 
 

               คู่มือ          การคัดเลือกของสพฐ. 
                                                            
 
     
                    ระดับ สพฐ. 
  
 

                                                                                            คู่มือการคัดเลือก 
                                                                                                                 ของ สพฐ. 

 
 

ระดับ สพท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        
คณะกรรมการคัดเลือก 

ระดับ สพฐ. 
 

รางวัล 
สถานศึกษา 
ระดับ สพฐ. 

รางวัล 
สพท. 

ระดับ สพฐ. 

 

คณะกรรมการคัดเลือก 
ระดับ สพท. 

 

รางวัล 
สถานศึกษา 
ระดับ สพท. 

 
  คณะกรรมการประเมินตนเอง 
          ของสถานศึกษา 
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3. แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

  

 
   วิธีการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 2 ระดับ ดังนี้ 
      1.1  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
     การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

        1. สถานศึกษาเขียนรายงานตามแบบรายงาน (รน.1) ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์            
5 ประเด็น ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4 (ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16) และแนบหลักฐานประกอบ           
ในภาคผนวก ไม่เกินจ านวน 20 หน้ากระดาษ A4 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองข้อมูลในแบบรายงาน       
(รน. 1) (คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน หากไม่มีลายมือชื่อผู้รับรองและจ านวนหน้าของเอกสารเกินกว่าที่
ก าหนด) 

             2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา  ระดับ        
เขตพ้ืนที่การศึกษา จ านวน 5  คน ประกอบด้วย  
                         -  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือรองผู้อ านวยการส านักงาน 
                                     เขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธาน  
      -  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา  
      -  ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษา  
      -  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  

            -  ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
       3. คณะกรรมการตาม ข้อ 2 ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์                       

               4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประเภทสถานศึกษา ประเภทละ                      
1 แห่ง รวม 3 แห่ง ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. 

                  5. ส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษาพิจารณามอบรางวัลให้กับสถานศึกษาที ่ผ ่า น             
การคัดเลือกโดยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม 

  1.2  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 

1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก
สถานศึกษา ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

         2. คณะกรรมการตามข้อ 1 พิจารณาการคัดเลือกสถานศึกษาจากแบบรายงาน (รน.1)                   
เพ่ือรับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง   

1.  การคัดเลือกสถานศึกษา 
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         3. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต า ม ข ้อ  1  ค ัด เ ล ือ ก ส ถ า น ศึก ษ า จ า ก ก ลุ ่ม ค ุณ ภ า พ        
ระดับทองประเภทละไม่เกิน 10 อันดับ เพ่ือประเมินสถานศึกษาตามสภาพจริง และคัดเลือก 5 อันดับ 
เพ่ือรับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลระดับดีเด่น 4 รางวัล                   

            4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษา  
                     5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้กับ
สถานศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือก โดยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม  
 
 

  

     การคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
               1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเขียนรายงานตามแบบรายงาน (รน.2) ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์  
4 ประเด็น ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A 4 (ตัวอักษร TH Sarabun ขนาด 16) และแนบหลักฐานประกอบ            
ในภาคผนวก ไม่เกินจ านวน 20 หน้ากระดาษ A 4  และส่งไปยังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น. โดยมีผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับรอง
ข้อมูลในแบบรายงาน (รน. 2) (คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงานหากไม่มีลายมือชื่อผู้รับรอง และจ านวน
หน้าของเอกสารเกินกว่าที่ก าหนด) 
               2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจ              
เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. คณะกรรมการตามข้อ 2 พิจารณาคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ตามเกณฑ์การพิจารณาที่ก าหนด เพ่ือรับเกียรติบัตรระดับทอง           
ระดับเงิน และระดับทองแดง 
  4. คณะกรรมการตามข้อ 3 คัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจากกลุ่มคุณภาพระดับทองประเภทละไม่เกิน 10 อันดับ เพื่อประเมิน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามสภาพจริงและพิจารณาคัดเลือกประเภทละ 5 อันดับ เพ่ือรับโล่รางวัลระดับ
ยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลระดับดีเด่น 4 รางวัล  

 5. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พื ้นฐานประกาศผลการคัด เล ือกส านักงาน                 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
              6. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบรางวัลให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
ที่ผ่านการคัดเลือกโดยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม  
 
 
 

2.  การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
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ประเภทในการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  1.  สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน
ตั้งแต่ 500  คนขึ้นไป  
  2. สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดกลาง  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน
ตั้งแต่ 121 - 499  คน  
  3.  สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน                
น้อยกว่า  121  คน  

  4.  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่  
1,500  คนขึ้นไป 
  5.  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  หมายถึง  สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนักเรียนตั้งแต่                       
500 - 1,499  คน 

6.  สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีจ านวนนักเรียน
น้อยกว่า 500  คน 
  7.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                     8.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

*หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายน ของปีที่ส่งประกวด 
 
รางวัล   
  ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 2 ประเภท ดังนี้ 

  1.  เกียรติบัตร  ได้แก่ 
      1.1  เกียรติบัตรระดับทอง       ได้คะแนนตั้งแต่  91  คะแนนขึ้นไป 
      1.2  เกียรติบัตรระดับเงิน        ได้คะแนนตั้งแต่  81 – 90  คะแนน 
      1.3  เกียรติบัตรระดับทองแดง  ได้คะแนนตั้งแต่  71 – 80  คะแนน 

            2.  โล่รางวัล  ส าหรับสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด                       
5 อันดับแรกของการประเมินสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามสภาพจริง   รางวัลระดับ                   
ยอดเยี่ยม 1 รางวัล และรางวัลระดับดีเด่น 4 รางวัล 
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

 
 
 
 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถานศึกษา  
 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถานศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ประกอบด้วย 2 ระดับ ดังนี้ 
 1.  หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

คุณสมบัติ  
    1. เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        2. มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา             
(ปีการศึกษา 2557 - 2559 ) 
        3. ไม่เป็นสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม 3 ปีย้อนหลัง 

   เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มี 5 ประเด็น ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อนการด าเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา  
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

1.1 นโยบายของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 

1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณา

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

       3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือและคุ้มครอง

นักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       4. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    
4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 

ส่วนท่ี 3 : หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถานศึกษา 
     และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครู  และบุคลากร           
ทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    
5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน   

มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 

ส่งผลต่อครู บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

     2. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกสถานศึกษา ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน 
       คุณสมบัติ   

1. เป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา           

(ปีการศึกษา 2557 - 2559 ) 
       3.  ไม่เป็นสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม 3 ปีย้อนหลัง 
  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 5 ประเด็น ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

1.1 นโยบายของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 

1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณา

จากประเด็นต่อไปนี้    
2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน สถานศึกษาครบทั้ง 5 ขั้นตอน 
2.2 การด าเนินงานสอดคล้องทั้ง 5 ขั้นตอนอย่างเป็นระบบครบวงจร 
2.3 การด าเนินงานการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม  

       3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุนป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครอง

นักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
       4. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    
4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 
4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ

ชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
5. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

          5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต  และการคุ้มครองนักเรียน         
มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 
ส่งผลต่อครู บุคลากรทางการศึกษา สถานศึกษา 
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประกอบด้วย 
 1. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาจาก 
 คุณสมบัต ิ

1. มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา                   
(ปีการศึกษา 2557 - 2559 ) 
 2. ไม่เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับ              
ยอดเยี่ยม 3 ปีย้อนหลัง 
 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
  1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม  
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

      1.1 นโยบายของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่างมีส่วนร่วม 

  1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการสะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบท
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

  1.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้    

2.1 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

2.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็น
ระบบครบวงจร 

2.3 ด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.4  การส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาตามบริบทของ
สถานศึกษา 

2.5 การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 
2.6 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.7 การสรุป รายงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. การมีส่วนร่วมด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 
  3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ  

3.2 การด าเนินงานและการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ 
4. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ 

4.1 ผลที่ปรากฏกับผู้เรียน 
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

            4.2 ผลทีป่รากฏกับสถานศึกษา  
4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



16 
 

คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

 
 

ภาคผนวก 
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

รน.1 
แบบรายงาน 

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

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

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

(5) ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

    ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

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

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

 

 ค าชี้แจง  1.  สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
              2.  สถานศึกษาบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบรายงานให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสาร 
                  หลักฐานประกอบ 
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

3.  เอกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก เช่น 
   (1)  แผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
  (2)  หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองอย่างทั่วถึง
และใกล้ชิด ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต ปลอดจากการออกกลางคัน และปลอดสารเสพติดรวมทั้งอบายมุขท้ังปวง  
  (3)  หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่า ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ
ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสะท้อนให้เห็นถึงขวัญก าลังใจและคุณภาพการปฏิบัติงานของครู 
  (4)  หลักฐานประกอบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 
  (5)  หลักฐานประกอบผลการด าเนินงานตามสภาพความส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     (6)  หลักฐานประกอบการส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล         
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตามสภาพจริง 
     (7)  ผลงานที่สะท้อนความส าเร็จของสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
     (8)  ผลงานใดบ้างของสถานศึกษาที่เกิดจากการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
คุณภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถน าไปเผยแพร่ได้ 
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

เกณฑ์การพิจารณาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ค าชี้แจง :  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้เข้ารับการคัดเลือกในประเด็นต่อไปนี้ 

ประเด็น รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

หมายเหตุ 

1.  ก า รบริ หา รจั ด ก า ร
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาที่
สะท้อนการด า เนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ให้เห็น
ถึงแนวคิดและวิธีการที่
สอดคล้องต่อสภาพปัญหา
และบริบทของสถานศึกษา 

1.1 นโยบายของสถานศึกษาที่ เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน 

 
10 

 
 

25 
1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาสะท้อน
แนวคิดที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

5 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

10 

2. การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึ กษาอย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 
 

2.1 วิ ธี การด า เนิน งานระบบการดู แลช่ วย เหลื อนั ก เรี ยน                 
ในสถานศึกษาครบทั้ง 5 ขั้นตอน 

5  
 

20 2.2 การด าเนินงานสอดคล้องทั้ง 5 ขั้นตอนอย่างเป็นระบบครบวงจร 10 

2.3 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน
อย่างเป็นรูปธรรม 

5 

3. การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร ดู แ ล
ช่ วย เหลือนัก เรียนของ
สถานศึกษา 

3.1 ข้อมูลภาคี เครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

5  
 

15 3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

10 

4. การส่งเสริม สนับสนุน 
นิ เ ท ศ  ติ ด ต า ม  แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ส่ งผลต่ อประสิทธิภาพ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียน 

 
5 

 
 
 

15 
4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

5 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน เพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

5 

5. ค ว า ม ส า เ ร็ จ ข อ ง          
ก า รด า เ นิ น ง าน ระบ บ           
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
และการคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

17  
 

25 5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา 

8 

รวม 100  
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

เกณฑ์การพิจารณาสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเด็น รายการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

1 .  การบริ ห ารจั ดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาที่
สะท้อนการด า เนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ให้เห็น
ถึงแนวคิด และวิธีการที่
สอดคล้องต่อสภาพปัญหา
และบริบทของสถานศึกษา 

(25 คะแนน) 

1.1 นโยบายของสถานศึกษา               
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน              การ
เสรมิสร้างทักษะชีวิต และการ
คุ้มครองนักเรยีน 

(10 คะแนน) 

1.1.1 มีการก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ชัดเจน 

1.1.2 มีแผนกลยุทธ์ที่ระบุการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน 

1.1.3 มีแผนปฏิบัติการที่ระบุโครงการ กิจกรรม ที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียน 

1.1.4 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน         
ที่ชัดเจน 

1.1.5 มีระเบียบ แนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1.2 แนวทาง/รูปแบบ           การ
บริหารจัดการของสถานศึกษา
สะท้อนแนวคิดที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริ บทขอ ง
สถานศึกษา 

(5 คะแนน) 

1.2.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา น าผลการด าเนินงานมา
ปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน 

1.2.2 มีการบริหารและด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

1.2.3 มีแนวทาง/รูปแบบการด าเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัญหาและบริบทของสถานศึกษา 

1 . 3  ข้ อ มู ล ส า ร ส น เ ท ศ ขอ ง
สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ การ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
(10 คะแนน) 

1.3.1 มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและพร้อมน าไปใช้ 

1.3.2 มีสารสนเทศเกี่ยวกับผลการคัดกรองนักเรียน 3 ปี 
ย้อนหลังต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ 

1.3.3 มีสารสนเทศผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่านักเรียน 
ทุกคนได้รับการดูแล  

1.3.4  มีการสรุป รายงานผลการพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาและ
ส่งต่อตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.3.5 มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียน 
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ประเด็น รายการพิจารณา ตัวช้ีวัด 

2. การด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(20 คะแนน) 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน            
ในสถานศึกษาครบทั้ง 5 ขั้นตอน 

(5  คะแนน) 

2.1.1 มีวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2.1.2 มีวิธีการคัดกรองนักเรียน  
2.1.3 มีกิจกรรมส่งเสริม พัฒนานักเรียนทุกกลุม่  
2.1.4 มีกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา  
2.1.5 มีวิธีการส่งต่อ   

2.2 การด าเนินงานสอดคล้องทั้ง 
5 ขั้นตอนอย่างเป็นระบบครบ
วงจร  

(10 คะแนน) 

2.2.1 มีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนอย่างร้อย
รัดทั้ง 5  ขั้นตอน 
2.2.2 มีการด าเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบและครบ
วงจร 
2.2.3 มีการใช้นวัตกรรมในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 

2.3  การด าเนินการเสริมสรา้ง
ทักษะชีวิต และการคุม้ครอง
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 

(5 คะแนน) 

2.3.1 มีการบูรณาการทักษะชีวิต และการคุม้ครองนักเรียน           
ในการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู ้
2.3.2 จัดกิจกรรม/โครงการทีเ่สรมิสร้างทักษะชีวิต และ              
การคุ้มครองนักเรียน 
2.3.3 นักเรียนทุกกลุ่มไดร้ับการเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
คุ้มครองนักเรยีนตามรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสม และนักเรียน
มีปัญหาด้านพฤติกรรมลดลง 
2.3.5 การใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียน และ
พฤติกรรมนักเรียน 

3. การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง ใ น ก า ร ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน 

(15 คะแนน) 

3.1 มีข้อมูลภาคีเครือข่าย และ
วิ ธี การสร้ า ง เครือข่ ายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

(5 คะแนน) 

3.1.1 มีภาคีเครือข่าย ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน 

3.1.2  มีสารสนเทศเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

3.1.3 มีวิธีการสร้างเครือข่ายที่สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมากกว่า 1 วิธ ี

3.1.4 ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

3.2  การมีส่ วนร่ วมของภาคี
เครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครอง
นักเรียนร่วมกับสถานศึกษาอย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

       (10 คะแนน) 

3.2.1 ภาคี เครือข่ายมีส่วนร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูล และ         
วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครอง
นักเรียน 

3.2.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน         การ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะ
ชีวิต และคุ้มครองนักเรียน 

3.2.3 ภาคีเครือข่ายมีการด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และคุ้มครองนักเรียน 

3.2.4 ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน /ช่ืนชม ให้ขวัญก าลังใจ    การ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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ประเด็น รายการพิจารณา ตัวชี้วัด 

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

(15 คะแนน) 

4.1 พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียน 

(5 คะแนน) 

4.1.1 ครูทุกคนไดร้ับการพัฒนาให้มีความรูค้วามเข้าใจระบบ         
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ             
การคุ้มครองนักเรียน 
4.1.2 ครูทุกคนไดร้ับการพัฒนาเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน          
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
4.1.3 มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 4.2  การนเิทศ ติดตาม ส่งเสรมิ 
สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
และการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 

(5 คะแนน) 

4.2.1 มีการนิเทศตดิตามการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนภายใน
สถานศึกษา 
4.2.2 มีการนิเทศ ตดิตามการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุม้ครองนักเรียน          
จากภายนอก 
4.2.3 ผู้รับการนเิทศมีความพึงพอใจ และน าผลการนเิทศไป
พัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4.2.4 มีรูปแบบหรือกระบวนการประเมินทีเ่หมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษา 
4.2.5 ครูและบคุลากรทางการศกึษาทุกคนได้รับการส่งเสรมิ
สนับสนุน และได้รับขวญัก าลังใจจากการปฏิบตัิงานอย่างต่อเนื่อง 

4.3 ประเมินผลการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการ
คุ้มครองนักเรียน เพื่อปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

(5 คะแนน) 

4.3.1 มีวิธีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม 
4.3.2 ใ ช้วิ ธีการและเครื่ องมือประเมินผล สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของงาน 
4.3.3 น าผลการประเมินไปพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
4.3.4 มีการปรับปรุง พัฒนา วิธีการและเครื่องมืออย่างเหมาะสม
กับวัตถุประสงค์ของงาน 

5. ความส าเรจ็ของ 
การด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

(25 คะแนน) 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
และการคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

(17 คะแนน) 

5.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีจ านวนลดลงสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของสถานศึกษา 
5.1.2 อัตราการไม่จบตามหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดของ
นักเรียนลดลง  
5.1.3 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปีท่ีผ่านมา  
5.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมายที่ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาก าหนด  
5.1.5 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง 
แก้ไข และพัฒนาตามศักยภาพ 
5.1.6 นักเรียนประสบความส าเร็จได้รับการยอมรับในระดับต่างๆ 

5.2 ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียน ส่งผล
ต่อครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา 

(8 คะแนน) 

5.2.1 ครูและบคุลากรทางการศกึษาได้รับการยอมรับ ยกย่อง 
เชิดชูเกียรติในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และการคุม้ครองนักเรยีน 
5.2.2 สถานศึกษาไดร้ับการยอมรับ ยกย่อง เชิดชูเกียรติในด้าน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต            
และการคุ้มครองนักเรียน 
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รน.2 
แบบรายงาน 

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

2. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขียนรายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อน (3 ปี ย้อนหลัง) ครอบคลุมทั้ง 4 ประเด็นต่อไปนี้ 
     (1) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
    (2) การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (3) การมีส่วนร่วมด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
    (4) ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

 

  ค าชี้แจง 1. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน  
พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานประกอบ 
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

3. เอกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก เช่น 
(1) แผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(2) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาทุกแห่งได้รับการสนับสนุน ส่งเสริม ให้สามารถดูแล 

นักเรียนทุกคนได้อย่างทั่วถึงและใกล้ชิด  
    (3) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่าครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจและทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 (4) หลักฐานประกอบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 (5) หลักฐานประกอบการส่งเสริมสนับสนุน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ติดตาม นิเทศและประเมินผล        การ
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตามสภาพจริง 
 (6) หลักฐานที่สะท้อนให้เห็นการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 (7) ผลงานที่สะท้อนความส าเร็จที่เกิดจากการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

เกณฑ์การพิจารณาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ค าชี้แจง :  ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้เข้ารับการคัดเลือกในประเด็นต่อไปนี้ 

ประเด็น รายการพิจารณา 
น้ าหนัก
คะแนน 

หมายเหตุ 

1. การบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างมีส่วนร่วม 
 

1.1 นโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

10 

20 
1.2 แนวทาง/รูปแบบการบริหารจัดการสะท้อนแนวคิด         
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

5 

1.3 การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

5 

2. การด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบ          
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

5 

35 

2.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเป็นระบบครบวงจร 

5 

2.3 การด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 
5 

2.4 การส่งเสริมให้สถานศึกษาด าเนินการพัฒนาครู และ
บุคคลากรทางการศึกษาตามบริบทของสถานศึกษา 

5 

2.5 การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครอง นักเรียน 5 
2.6 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล                      
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5 

2.7 การสรุป รายงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5 

3. การมีส่วนร่วมด าเนินการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน          
ที่เก่ียวข้อง  

3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียน          
ที่มีประสิทธิภาพ  

5 

15 
3.2 การด าเนินงานและการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ  

10 

4. ความส าเร็จของการด าเนิน 
งานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 

4.1 ผลที่ปรากฏกับผู้เรียน  10 

30 4.2 ผลที่ปรากฏกับสถานศึกษา  10 
4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  10 

รวม 100  
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเด็น รายการพิจารณา ตัวชี้วัด 
1. การบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของส านักงาน        
เขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างมี
ส่วนร่วม        

 (20 คะแนน) 

1.1 นโยบาย                    
การด าเนินงานระบบ          
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

 (10 คะแนน) 

1.1.1 มีนโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ชัดเจน 
1.1.2 มียุทธศาสตร์/แผนปฏบิัติการ/โครงการ / กิจกรรมระบบ            
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างชัดเจน 
1.1.3 มีโครงสร้างการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างชัดเจน 
1.1.4 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างชัดเจน 
1.1.5 มีนโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
ตามข้อ 1.1.1 – 1.1.4 ต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2557 – 2559) 

1.2 แนวทาง/รูปแบบการ
บริหารจดัการทีส่อดคล้อง
กับสภาพปัญหา และบริบท
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

(5 คะแนน) 

1.2.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหาน าผลการด าเนินงานมาปรบัปรุง และ
พัฒนาในการด าเนินงาน  
1.2.2 มีการบริหารงานสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวง หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2.3 มีแนวทาง / รูปแบบการด าเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพสังคม
ในปัจจุบัน และบริบทของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

1.3 การบริหารจัดการ
ข้อมูลสารสนเทศระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

( 5 คะแนน) 

1.3.1 มีข้อมลูสารสนเทศนักเรยีนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ครบทุกสถานศึกษา 
1.3.2 มีข้อมลูสารสนเทศนักเรยีนทุกโรงเรียนตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนที่เป็นปัจจุบัน ตอ่เนื่อง 3 ปีย้อนหลัง 
1.3.3 มีการวิเคราะห์ข้อมลูสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
เพื่อคัดกรองสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
1.3.4 มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือนักเรียน            
อย่างเป็นระบบ 
1.3.5 มีการน าข้อมูลสารสนเทศที่จัดเก็บมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2. การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ       

(35 คะแนน) 

2.1 การส่งเสริม สนับสนุน
การด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา                    

(5 คะแนน) 

2.1.1 มกีารสนับสนุนงบประมาณ / บุคลากร /วสัดุอุปกรณ์                   
ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สถานศึกษา 
2.1.2 มีการสนับสนุนงบประมาณ / บุคลากร / วสัดุอุปกรณ์                    
จากภายนอกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้สถานศึกษา 
2.1.3 มีการจัดกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ การประชุมสมัมนา 
การศึกษาดูงาน การจดัการเรียนรูใ้ห้สถานศึกษา 
2.1.4 มีการจัดกิจกรรมประกวด แข่งขันการด าเนินงานระบบการดแูล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
2.1.5 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้รางวลัการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีนแก่สถานศึกษา ครูและบคุลากรทางการศึกษา และ
นักเรียน  
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คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อรบัรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
 

ประเด็น รายการพิจารณา ตัวชี้วัด 
2.2 การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร 

(5 คะแนน) 

2.2.1 มีการด าเนินงานตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร 
2.2.2 มีการน าผลการด าเนินงานไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
2.2.3 มีนวัตกรรมท่ีเกิดจากการพัฒนางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จนประสบผลส าเร็จ 
2.2.4 มีการเผยแพร่ นวัตกรรม ผลงานต่อสาธารณะ 

2.3 การพัฒนาผู้บริหาร 
และครผูู้รบัผิดชอบระบบ
การดูแลช่วยนักเรียนตาม
บริบทของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  

(5 คะแนน) 

2.3.1 มีการด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร และครผูู้รบัผิดชอบระบบ         
การดูแลช่วยนักเรียน 
2.3.2 มีการด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร และครผูู้รบัผิดชอบระบบ        
การดูแลช่วยนักเรียนต่อเนื่อง 3 ปี (ปีการศึกษา 2557 - 2559) 

2.4 การส่งเสรมิให้
สถานศึกษาด าเนินการ
พัฒนาครู และบุคลากร        
ทางการศึกษาตามบริบท
ของสถานศึกษา (5 คะแนน) 

สถานศึกษาท่ีด าเนินการพัฒนาคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

2.5 การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
และการคุ้มครองนักเรียน  

(5 คะแนน) 

2.5.1 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามศักยภาพของนักเรียน 
2.5.2 มีการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตให้กับนักเรียน 
2.5.3 มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการคุ้มครองนักเรียน 
2.5.4 มีการจัดกิจกรรมการป้องกนั และแก้ไขปญัหานักเรียน 
2.5.5 มีการจัดกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสรมิ พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข

ปัญหาให้กับนักเรียน (ปีการศึกษา 2557 - 2559) 
2.6  การนิเทศ ก ากับ 
ติดตาม และประเมินผล 
การด าเนินงานระบบ            
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

(5 คะแนน) 

2.6.1 มีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
2.6.2 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนของโรงเรยีน 
2.6.3 มีเครื่องมือในการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานระบบ      
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.6.4 มีการรายงานผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล          
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.6.5 มีการน าผลการนเิทศ ก ากบั ติดตาม มาใช้ในการพัฒนา        
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2.7 การสรุป รายงาน 
เผยแพร่ และประชาสมัพันธ์
ผลการด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

(5 คะแนน) 

2.7.1 มีการสรุปผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.7.2 มีการรายงานผลการด าเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
2.7.3 มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานระบบ       
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.7.4 มีการสรุป รายงาน เผยแพร่ และประชาสมัพันธ์                 
ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามข้อ  
2.7.1 – 2.7.3 ต่อเนื่อง 3 ปี (ปกีารศึกษา 2557 - 2559) 
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ประเด็น รายการพิจารณา ตัวชี้วัด 
3. การมีส่วนร่วม
ด าเนินการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของภาคีเครือข่าย 
ทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

(15 คะแนน) 

3.1 การสร้างภาคีเครือข่าย
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี
ประสิทธิภาพ            
 (5 คะแนน) 

3.1.1 มภีาคีเครือข่าย และข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนตามที่กฎหมายก าหนด และเครือข่ายอื่น ๆ 
3.1.2 มีภาคีเครือข่ายที่มเีปา้หมายการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนร่วมกัน 
3.1.3 มกีารก าหนดบทบาทหนา้ทีก่ารด าเนินงานการดูแลช่วยเหลอื
นักเรียนร่วมกันอย่างชัดเจน 
3.1.4 มีวิธีการ แนวทาง กลยุทธ์ สร้างและขยายเครือข่ายระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างตอ่เนื่อง 
3.1.5 ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

3.2 การด าเนินงานและ
พัฒนาการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกับภาคี
เครือข่ายอย่างเป็นระบบ 

(10 คะแนน) 

3.2.1 มีการวางแผนการท างานรว่มกันกับภาคีเครือข่าย 
3.2.2 มีการสร้างความรู้ ความเขา้ใจการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนร่วมกัน 
3.2.3 มีการท างานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายอย่างเป็นระบบ ต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ (การดูแลช่วยเหลือเด็กทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและ
ทันท่วงที ) 
3.2.4 มีการขยายเครือข่ายการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3.2.5 มีการสรุป และรายงานผลการด าเนินงานร่วมกันอย่างชัดเจน 

4. ความส าเรจ็ของ       
การด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

(30 คะแนน) 

4.1 ผลที่ปรากฏกับผู้เรยีน  
(10 คะแนน) 

 

4.1.1 อัตราการจบตามหลักสตูรของนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
4.1.2 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
4.1.3 นักเรียนได้รับการปลูกฝังทักษะชีวิต และสร้างภูมคิุ้มกัน 
4.1.4 นักเรียนทุกกลุ่มไดร้ับการพัฒนาช่วยเหลือ ปกป้อง คุ้มครอง และ
แก้ไข 
4.1.5 นักเรียนได้รับการยกย่อง ชมเชย และรางวลัในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.2 ผลที่ปรากฏกับ
สถานศึกษา            

(10 คะแนน) 

4.2.1 สถานศึกษาท่ีมีระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
4.2.2 สถานศึกษาที่เป็นแบบอย่างด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.2.3 สถานศึกษาไดร้ับรางวัลที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
4.2.4 ผู้บริหารที่ไดร้ับรางวลัที่เกีย่วกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.2.5 ครูที่ไดร้ับรางวัลทีเ่กี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 4.3 ผลที่ปรากฏกับ
ส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  

(10 คะแนน) 

4.3.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามีนวัตกรรมหรือกิจกรรมดีเด่นด้าน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
4.3.2 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับการยกย่อง ชมเชย และรางวัล
ที่เกี่ยวข้อง หรือสนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
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