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ส่วนที่ 1 ระบบการดูแลช่วยเหลือ
1. ความเป็นมานักเรียนนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่จะดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจน มีครูประจาชั้น
หรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนิ นงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร
ครูทุกคน ฯลฯ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) จึงกาหนดนโยบายสาคัญ ให้สถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่งจั ดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน และดาเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้ เกิด
ความยั่ ง ยื น นั ก เรี ย นทุ ก คนจะต้ อ งได้ รั บ การดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ พิ ทั ก ษ์ ปกป้ อ ง คุ้ ม ครองอย่ า งรอบด้ า น
ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อ ให้เป็นคนดี มีความสุ ข
และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
หมวด 1 มาตรา 6 การจั ดการศึ ก ษาต้ อ งเป็น ไปเพื่ อ พัฒ นาคนไทยให้ เ ป็ นมนุ ษย์ ที่ส มบู ร ณ์
ทั้งร่ างกาย จิ ตใจ สติปั ญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒ นธรรมในการดารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
หมวด 4 มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลั กว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรีย นรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา 26 ให้ โ รงเรี ย นจั ด การประเมิ น นั ก เรี ย น โดยพิ จ ารณาจากพั ฒ นาการของนั ก เรี ย น
ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ มี เ ป้ า หมายในการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ เด็ ก และครอบครั ว ให้ อ ยู่ ใ นสภาพ
ที่มีมาตรฐานในการดารงชีวิตที่ดี ได้รั บ การดูแลให้ มีพัฒ นาการตามวัย และเด็กทุกคนต้องมีห ลั กประกั น
ความปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเด็กที่ประสบปัญหาและเด็กที่ไม่ประสบปัญหาซึ่งระบุไว้ ดังนี้
หมวด 2 มาตรา 22 การปฏิ บั ติ ต่ อ เด็ ก ไม่ ว่ า กรณี ใ ดให้ ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ สู ง สุ ด ของเด็ ก
เป็นสาคัญ และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
มาตรา 42 กาหนดให้ ก.ค.ศ. กาหนดมาตรฐานตาแหน่งครู สายงานการสอน การปฏิบัติหน้าที่
หลั ก เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ พั ฒ นานั ก เรี ย น ปฏิ บั ติ ง านทางวิ ช าการ
ของโรงเรี ย น พัฒ นาตนเอง และพัฒ นาวิช าชีพ โดยกาหนดให้ ลั กษณะงานเกี่ยวกับการจัด ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐานตาแหน่งครู

๒
พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙
การตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ของประเทศมี จ านวนเพิ่ ม ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ
ของบุ ค คล ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คมและเศรษฐกิ จ ในภาพรวม ปั ญ หาการตั้ ง ครรภ์ ใ นวั ย รุ่ น ของประเทศ
มีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอานาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสร้างกลไก
ในการกาหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการดาเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยงานของรัฐ
หน่วยงานของเอกชนและประชาสังคม เพื่อบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เป็นรูปธรรมมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาระบุไว้ ดังนี้
มาตรา ๖ ให้โรงเรียนดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา
(๒) จัดหาและพัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้คาปรึกษาในเรื่องการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา
(๓) จั ด ให้ มี ร ะบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ และคุ้ ม ครองนั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาซึ่ ง ตั้ ง ครรภ์ ใ ห้ ไ ด้
รั บ การศึกษาด้ว ยรู ป แบบที่เหมาะสมและต่ อเนื่ อ ง รวมทั้งจัดให้ มีระบบการส่ งต่ อให้ ไ ด้รับ บริ การอนามั ย
การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม
การก าหนดประเภทของโรงเรี ย นและการด าเนิ น การของโรงเรี ย นแต่ ล ะประเภท ให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง

3. แนวทางการดาเนิ นงานระบบการดูแ ลช่ วยเหลื อนั กเรียนของส านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานก าหนดนโยบาย ยุ ท ธศาสตร์ มาตรการ
และจุดเน้นในการพัฒนาการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ดาเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงาน โดยคานึงถึงสิทธิ
ของนักเรียนให้ ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาบุคลากรของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในเชิงการบริหารที่สาคัญ สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินงาน
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนสาคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
(2) การคัดกรอง
(3) การส่งเสริมและพัฒนา
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา
(5) การส่งต่อ
ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐานได้ดาเนิน งานระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนั ก เรี ย น
และกาหนดจุดเน้นเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ 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
เป็นปีแห่งการห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยในโรงเรียน
ปี พ.ศ. 2564
เป็นปีแห่งการรัก เข้าใจ ห่วงใย ปลอดภัย และให้โอกาส
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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดาเนินงานภายใต้กรอบแนวคิด
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๔

การบริหารจัดการดาเนินการดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิแสดงการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นโยบาย/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

กาหนดทิศทาง/
กลยุทธ์

การวางระบบและแผนการดาเนินงาน

ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรอง
3. การส่งเสริมและพัฒนา
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
5. การส่งต่อ

นิเทศ กากับ ติดตาม และประเมินผล

- วิเคราะห์สภาพปัญหา

- ศักยภาพของสถานศึกษา
- บริบท สังคม และชุมชน

คณะกรรมการดาเนินงาน
- ทีมนา
- ทีมทา
- ทีมประสาน
- หรืออื่น ๆ ตามความ
เหมาะสมภายใต้บริบท
ของสถานศึกษา
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การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สาหรับสถานศึกษาทุกแห่ง ดังแผนภูมิต่อไปนี้
แผนภูมิแสดงกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบครบวงจรของสถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

มีข้อมูลนักเรียนทุกคน
อย่างรอบด้าน

1. รู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคล

2. คัดกรอง

กลุ่มพิเศษ

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มปกติ

3. การส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มมีปัญหา

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา

ดี

กรณีมี
ปัญหา
ประเมิน
บางกรณี
ต้องการ

5. การส่งต่อ
ภายใน : ครูแนะแนว / ฝ่ายปกครอง
ภายนอก : ผู้เชี่ยวชาญ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทักษะชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดี
หมายเหตุ

1. บางกรณีที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ
2. แก้ไขและพัฒนา
3. นาผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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4. แนวทางการพั ฒนาการด าเนิ นงานระบบการดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยนของส านั กงานเขตพื้ น ที่
การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้ สถานศึกษาดาเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนั กเรี ย นอย่างมีประสิ ทธิภ าพ ซึ่งมีกระบวนการและขั้น ตอนการดาเนิ น งาน
เป็นระบบ ต่อเนื่อง และทั่วถึง มีกระบวนการและขั้นตอน 5 ขั้นตอน ดังนี้
(1) การศึกษาข้อมูลสถานศึกษาอย่างรอบด้าน
(2) การคัดกรองสถานศึกษา
(3) การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา
(5) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ดาเนินการดังแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิแสดงการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบครบวงจร
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
1. การศึกษาข้อมูลสถานศึกษาอย่างรอบด้าน

2. คัดกรองสถานศึกษา

สถานศึกษาที่มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เข้มแข็ง

สถานศึกษาที่มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ต้องการการพัฒนา

3. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา

สถานศึกษาที่มีระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่ต้องการความช่วยเหลือ

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา

ผลดี

ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
ประเมินผล

5. การพัฒนา หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

สถานศึกษาทุกแห่งดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบครบวงจร
ส่งผลต่อนักเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริม พัฒนาตรงตามจุดประสงค์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หมายเหตุ นาผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ 2 การคัดเลือกสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. หลักการและเหตุผล
ส ำนัก งำนคณะกรรมกำรกำรศึก ษำขั ้น พื ้น ฐำนมีภ ำรกิจ หลัก ในกำรส่ง เสริม และพัฒ นำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน โดยจัดทำข้อเสนอ นโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำและ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำง กำกับ
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณ ภำพของกำรจัด กำรศึก ษำแต่ล ะช่ว งวัย ตำมพระรำชบัญ ญัติก ำรศึก ษำแห่ง ชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไ ข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (2561 - 2580)
ด้ำ นกำรพัฒ นำและเสริม สร้ำ งศัก ยภำพทรัพ ยำกรมนุษ ย์ใ ห้ไ ด้รับ กำรพัฒ นำทุก มิติ ให้เ ป็น คนดี คนเก่ง
มีคุณภำพและมีศักยภำพในกำรแข่งขันกับประชำคมโลก
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงมอบนโยบำยให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และสถำนศึกษำทุกระดับ และทุกประเภทดำเนิน งำนระบบกำรดูแลช่ว ยเหลือ นักเรียน รวมทั้งได้ กำหนด
ยุ ท ธศำสตร์ ตลอดจนมำตรกำร และจุ ด เน้ น ในกำรพั ฒ นำคุ ณ ภำพระบบกำรดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
มำอย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนส่งเสริมให้ สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ
กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กำรจัดประชุ มผู้ปกครองนักเรียน กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต กำรพัฒนำวินัยเชิงบวก
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งพัฒนำนักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลั กษณะ
อันพึงประสงค์ตำมเจตนำรมณ์และจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551
กล่ำวคือ กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็น ไปเพื่อพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่ส มดุล ทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ
ควำมรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรดำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงมีควำมสุข
นอกจำกนั้น ผลกำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำที่ดำเนินงำนมำตั้งแต่ปี 2542
พบว่ำ นักเรียนมีกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ พร้อมทั้งยังได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภำพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับนโยบำยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จำกยุทธศำสตร์ มำตรกำร และจุดเน้น
ในกำรพัฒ นำคุณภำพระบบกำรดู แลช่ว ยเหลื อนักเรียนดังกล่ ำวแล้ ว นั้น โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำได้ขับ เคลื่ อนในกำรบริห ำรจั ดกำรและดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลื อนักเรียนให้ มีคุ ณภำพ
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนจึ ง จั ด ท ำโครงกำรยกระดั บ คุ ณ ภำพระบบกำรดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น เพื่ อ ยกย่ อ ง
เชิดชูเกียรติสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่เป็นต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป

2. วัตถุประสงค์การคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.1 เพื่อยกย่ องเชิดชูเกีย รติ และเผยแพร่ผ ลงำนโรงเรียน/สถำนศึกษำที่มีกำรบริหำรจัดกำร
และดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงเป็นองค์รวมทุกด้ำน
2.2 เพื่อยกย่ องเชิดชูเกีย รติ และเผยแพร่ผลงำนส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่มีกำรบริห ำร
จัดกำรส่งเสริม สนับสนุน กำกับ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่สัมฤทธิผลต่อกำรพัฒนำโรงเรียนอย่ำงเป็นองค์รวมทุกด้ำน
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แผนผังแสดงขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2564
สถานศึกษา

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ระดับ สพฐ.

โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา

คัดเลือก สพท.
- ข้อมูลจากเอกสาร
- ข้อมูลเชิงประจักษ์

คัดเลือกโรงเรียน
- ข้อมูลจากเอกสาร
- ข้อมูลเชิงประจักษ์

- สพป.ยอดเยี่ยมภูมิภำค
ละ 1 แห่งเพื่อรับรำงวัล สพป.
ยอดเยี่ยม 4 แห่ง
- สพม.ยอดเยี่ยมภูมิภำค
ละ 1 แห่งเพื่อรับรำงวัล สพม.
ยอดเยี่ยม 4 แห่ง

- โรงเรียนระดับประถมศึกษายอดเยี่ยม
ภูมิภำคละ 3 แห่ง เพื่อรับรำงวัลยอดเยีย่ ม 12 แห่ง
(ใหญ่ - กลำง - เล็ก)
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษายอดเยีย่ ม
ภูมิภำคละ 3 แห่ง เพื่อรับรำงวัลยอดเยีย่ ม 12 แห่ง
(ใหญ่ - กลำง - เล็ก)

- สพป. ภูมิภำคละ 5 แห่ง
เพื่อรับรำงวัล
1. ยอดเยี่ยม 1 แห่ง
2. ดีเด่น 4 แห่ง
- สพม. ภูมิภำคละ 5 แห่ง
เพื่อรับรำงวัล
1. ยอดเยี่ยม 1 แห่ง
2. ดีเด่น 4 แห่ง

- โรงเรียนระดับประถมศึกษาละ 15 แห่ง
เพื่อรับรำงวัล
1. ยอดเยี่ยม 3 แห่ง (ใหญ่ - กลำง - เล็ก)
2. ดีเด่น 12 แห่ง (ใหญ่ – กลำง - เล็ก)
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาละ 15 แห่ง
1. ยอดเยี่ยม 3 แห่ง (ใหญ่ – กลำง - เล็ก)
2. ดีเด่น 12 แห่ง (ใหญ่ – กลำง - เล็ก)

สถานศึกษาศึกษาสังกัด สศศ.
- โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์
- โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร
- ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ

คัดเลือกสถานศึกษา
- ข้อมูลจากเอกสาร
- ข้อมูลเชิงประจักษ์
- โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ยอดเยีย่ ม
ภูมิภำคละ 1 แห่ง เพื่อรับรำงวัลยอดเยีย่ ม 4 แห่ง
- โรงเรียนเฉพาะความพิการ ยอดเยี่ยม
ภูมิภำคละ 1 แห่ง เพื่อรับรำงวัลยอดเยีย่ ม 4 แห่ง
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ ยอดเยี่ยม
ภูมิภำคละ 1 แห่ง เพื่อรับรำงวัลยอดเยีย่ ม 4 แห่ง

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ระดับ ภูมิภาค

สถานศึกษาภูมิภาคละ 15 แห่ง
- โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
1. ยอดเยีย่ ม 1 แห่ง
2. ดีเด่น 4 แห่ง
- โรงเรียนเฉพาะความพิการ
1. ยอดเยีย่ ม 1 แห่ง
2. ดีเด่น 4 แห่ง
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ
1. ยอดเยีย่ ม 1 แห่ง
2. ดีเด่น 4 แห่ง

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ระดับ สพท./
กลุม่ สถานศึกษา

สพป. และ สพม.
ประเมินตนเอง

สพท.
คัดเลือกโรงเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา (ใหญ่ – กลาง - เล็ก)
โรงเรียนมัธยมศึกษา (ใหญ่ – กลาง - เล็ก)
ประเภทละ 1 แห่ง

ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ.
- โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
- โรงเรียนเฉพาะความพิการ
- ศูนย์การศึกษาพิเศษ

ประเภทละ 1 แห่ง

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

โรงเรียนประเมินตนเอง

โรงเรียนประเมินตนเอง

10

3. ประเภทและรางวัล
3.1 ประเภทการคัดเลือกมี 11 ประเภท คือ
(1) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
(2) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
(3) โรงเรียนระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก หมำยถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 359 คน
(4) โรงเรียนระดับประถมศึกษำขนำดกลำง หมำยถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 360 - 1079 คน
(5) โรงเรียนระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่ หมำยถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1080 คนขึ้นไป
(6) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำขนำดเล็ก หมำยถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 359 คน
(7) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง หมำยถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 360 - 1079 คน
(8) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ หมำยถึง โรงเรียนที่มีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1080 คนขึ้นไป
(9) โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
(10) โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
(11) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
* หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนำยน 2563
3.2 รางวัล
รางวัลระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ดังนี้
เกียรติบัตร ได้แก่
(1) เกียรติบัตรระดับทอง
ได้คะแนนตั้งแต่
(2) เกียรติบัตรระดับเงิน
ได้คะแนนตั้งแต่
(3) เกียรติบัตรระดับทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่

91 คะแนนขึ้นไป
81 – 90 คะแนน
71 – 80 คะแนน

รางวัลระดับภูมิภาค มี 2 ประเภท ดังนี้
เกียรติบัตร ได้แก่
(1) เกียรติบัตรระดับทอง
(2) เกียรติบัตรระดับเงิน

ได้คะแนนตั้งแต่
ได้คะแนนตั้งแต่

91 คะแนนขึ้นไป
81 – 90 คะแนน

รางวัลระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้
โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร สำหรับสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่ละประเภทที่ผ่ำน
กำรคัดเลือกสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำยอดเยี่ยมระดับภูมิภำค จำนวน 44 รำงวัล

11

4. แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษา
4.1 วิธีการคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา
วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษำและโรงเรียนมัธยมศึกษำเพื่อเข้ำรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีกำรคัดเลื อกโรงเรี ยนเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลื อนักเรียน ระดับส ำนักงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำ มีวิธีดำเนินกำร ดังนี้
1.1 โรงเรี ยนประเมิ นตนเองและเขี ยนรำยงำนแบบบรรยำยเล่ ำเรื่ องครอบคลุ มประเด็ นหลั กกำร
ดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (รน.1) ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 (ตัวอักษร TH
Sarabun ขนาด 16) ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 5 ประเด็น และแนบหลักฐำนประกอบในภาคผนวก ไม่เกิน
จ านวน 20 หน้ากระดาษ A4 (ไม่นับกระดาษคั่นค าว่าภาคผนวก) โดยมีผู้อำนวยกำรโรงเรียนรับรองข้อมูล
ในแบบรำยงำนกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (รน. 1) ส่งถึงสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.
คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน
(1) ไม่มีลำยมือชื่อผู้อำนวยกำรโรงเรียนรับรอง
(2) จำนวนหน้ำของเอกสำรเกินกว่ำที่กำหนด
(3) ส่งถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเกินเวลำที่กำหนด
1.2 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกโรงเรียน ระดับสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำหรือ
ประธำน
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ได้รับมอบหมำย
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำ (เช่น กตปน. ข้ำรำชกำรบำนำญ ฯลฯ)
กรรมกำร
(3) ผู้แทนผู้อำนวยกำรโรงเรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรดูแล
กรรมกำร
ช่วยเหลือนักเรียน
(4) ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
หรือศึกษำนิเทศก์
(5) ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หรือนักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
และเลขำนุกำร
หมายเหตุ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรได้มำกกว่ำ 1 คณะ ตำมประเภทรำงวัล/
ควำมเหมำะสม
1.3 คณะกรรมกำรตำมข้อ 1.2 ดำเนินกำรคัดเลือกโรงเรียนตำมเกณฑ์ที่สำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด โดยใช้ข้อมูลจำกเอกสำรตำมแบบรำยงำนกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. 1) และกำรประเมินเชิงประจักษ์ ตำมแบบประเมินโรงเรียนเพื่อรับ
รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน. 1/1)
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1.4 ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประกำศผลกำรคัดเลื อกโรงเรียน ระดับส ำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำ และนำผลกำรประเมินโรงเรียนเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/1) เอกสำร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสรุ ป ผลกำรประเมิ น โรงเรีย นเพื่ อ รั บ รำงวั ล ระบบกำรดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ยน (รน.1/2)
ของโรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ระดับทอง ที่ได้คะแนนสูงสุด 1 อันดับ และเสนอระดับภูมิภาค ตำมประเภทโรงเรียน
ประเภทละ 1 แห่ง รวม 6 แห่ง (ประถมศึกษำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดเล็ก และมัธยมศึกษำขนำดใหญ่
ขนำดกลำง ขนำดเล็ก) ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.
1.5 ส ำนัก งำนเขตพื้น ที่ก ำรศึก ษำพิจ ำรณำมอบรำงวัล ให้กับ โรงเรีย นที ่ผ ่ำ นกำรคัด เลื อ ก
โดยวิธีกำรและโอกำสที่เหมำะสม
2. ระดับภูมิภาค
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทำหน้ำที่
คัดเลือกในระดับภูมิภำค ได้แก่
ภูมิภาคภาคเหนือ คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 รับผิดชอบ
ในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 18 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดเชียงรำย
(2) จังหวัดเชียงใหม่
(3) จังหวัดน่ำน
(4) จังหวัดพะเยำ
(5) จังหวัดแพร่
(6) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(7) จังหวัดลำปำง
(8) จังหวัดลำพูน
(9) จังหวัดอุตรดิตถ์
(10) จังหวัดพิษณุโลก
(11) จังหวัดสุโขทัย
(12) จังหวัดตำก
(13) จังหวัดกำแพงเพชร
(14) จังหวัดนครสวรรค์
(15) จังหวัดพิจิตร
(16) จังหวัดอุทัยธำนี
(17) จังหวัดเพชรบูรณ์
(18) จังหวัดชัยนำท
ภูมิภาคภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี
เขต 1 รับผิดชอบในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 25 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดสิงห์บุรี
(2) จังหวัดอ่ำงทอง
(3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
(4) จังหวัดลพบุรี
(5) จังหวัดสระบุรี
(6) จังหวัดนครนำยก
(7) จังหวัดปรำจีนบุรี
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(8) จังหวัดสระแก้ว
(9) จังหวัดฉะเชิงเทรำ
(10) จังหวัดชลบุรี
(11) จังหวัดระยอง
(12) จังหวัดจันทบุรี
(13) จังหวัดตรำด
(14) จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
(15) จังหวัดนนทบุรี
(16) จังหวัดปทุมธำนี
(17) จังหวัดสมุทรปรำกำร
(18) จังหวัดสมุทรสำคร
(19) จังหวัดสมุทรสงครำม
(20) จังหวัดนครปฐม
(21) จังหวัดสุพรรณบุรี
(22) จังหวัดกำญจนบุรี
(23) จังหวัดรำชบุรี
(24) จังหวัดเพชรบุรี
(25) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1
รับผิดชอบในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 20 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดกำฬสินธุ์
(2) จังหวัดขอนแก่น
(3) จังหวัดชัยภูมิ
(4) จังหวัดนครพนม
(5) จังหวัดนครรำชสีมำ
(6) จังหวัดบึงกำฬ
(7) จังหวัดบุรีรัมย์
(8) จังหวัดมหำสำรคำม
(9) จังหวัดมุกดำหำร
(10) จังหวัดยโสธร
(11) จังหวัดร้อยเอ็ด
(12) จังหวัดเลย
(13) จังหวัดศรีสะเกษ
(14) จังหวัดสกลนคร
(15) จังหวัดสุรินทร์
(16) จังหวัดหนองคำย
(17) จังหวัดหนองบัวลำภู
(18) จังหวัดอำนำจเจริญ
(19) จังหวัดอุดรธำนี
(20) จังหวัดอุบลรำชธำนี
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ภูมิภาคภาคใต้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฏร์ธำนี รับผิดชอบในกำรคัดเลือก
โรงเรียน/สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 14 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดกระบี่
(2) จังหวัดชุมพร
(3) จังหวัดตรัง
(4) จังหวัดนครศรีธรรมรำช
(5) จังหวัดนรำธิวำส
(6) จังหวัดปัตตำนี
(7) จังหวัดพังงำ
(8) จังหวัดพัทลุง
(9) จังหวัดภูเก็ต
(10) จังหวัดยะลำ
(11) จังหวัดระนอง
(12) จังหวัดสงขลำ
(13) จังหวัดสตูล
(14) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้ำรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวิธีดำเนินกำร ดังนี้
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกโรงเรียน ระดับภูมิภำค จำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เรื่องระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน ๓ – ๕ คน ในแต่ละประเภทโรงเรียนของกำรคัดเลือก
(1) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งทำหน้ำที่คัดเลือกในระดับภูมิภำค ประธำน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กรรมกำร
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
ตำมภำคผนวก ก
กรรมกำร
(4) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ผู้อำนวยกำรโรงเรียน/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร
(5) ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หรือนักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
และเลขำนุกำร
หมายเหตุ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรได้มำกกว่ำ 1 คณะ ตำมประเภทรำงวัล/
ควำมเหมำะสม
2.2 คณะกรรมกำรตำมข้ อ 2.1 พิ จำรณำคั ดเลื อกโรงเรี ยนจำกแบบรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลื อนั กเรีย นของโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. ๑) เอกสำรที่เกี่ยวข้อง และแบบสรุปผล
กำรประเมินโรงเรียนเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน. 1/2) โดยพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียน
เพื่อรับรำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง และติดตำมกำรประเมินเชิงประจักษ์เฉพำะ
โรงเรี ย นที่ ไ ด้ รั บ รำงวั ล เกี ย รติ บั ต รระดั บ ทอง ประเภทละ 5 แห่ ง ตำมเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรที่ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด ดังนี้
(1) ประเมินจำกเอกสำรตำมแบบรำยงำนกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. 1) และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8 – 23 กรกฎาคม 2564
(2) ประเมินเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ 2 – 27 สิงหาคม 2564
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(3) ตัดสิ น โรงเรี ย นประถมศึกษำและโรงเรียนมัธ ยมศึกษำ ระดับ ภูมิภ ำค แต่ล ะประเภท
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และส่งผลการตัดสินโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับทอง
อันดับ 1 ของแต่ละประเภท ให้กับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 3 กันยายน
2564
3. ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนประกำศผลกำรคั ดเลื อกโรงเรี ยนประถมศึ กษำ
และโรงเรียนมัธยมศึกษำที่ได้รับรำงวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภำค เพื่อรับโล่รำงวัลระดับยอดเยี่ยม 24 รำงวัล
4.2 วิธีการคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำ สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เพื่อรับรำงวัลระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี 3 ประเภท คือ
(1) โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์
(2) โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร
(3) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ
วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำ สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เพื่อรับรำงวั ลระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีวิธีกำร ดังนี้
1. ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำเพื่อเข้ำรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับกลุ่ม
สถำนศึกษำ สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ มีวิธีดำเนินกำร ดังนี้
1.1 โรงเรียน/สถำนศึกษำประเมินตนเองและเขียนบรรยำยครอบคลุมประเด็น กำรดำเนินงำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. 1) ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 (ตัวอักษร
TH Sarabun ขนาด 16) ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 5 ประเด็น และแนบหลักฐำนประกอบในภาคผนวก ไม่
เกิน จ านวน 20 หน้า กระดาษ A4 (ไม่นับกระดำษคั่นหน้ำคำว่ำภำคผนวก) โดยมี ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยน/
ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับรองข้อมูลในแบบรำยงำนกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/
สถำนศึกษำ (รน. 1) ส่งถึงกลุ่มสถำนศึกษำ สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ (จำนวน 8 กลุ่ม) ภายในวันที่
31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น.
คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน
(1) ไม่มีลำยมือชื่อผู้อำนวยกำรโรงเรียน/ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับรอง
(2) จำนวนหน้ำของเอกสำรเกินกว่ำที่กำหนด
(3) ส่งถึงกลุ่มสถำนศึกษำ สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษเกินเวลำที่กำหนด
1.2 กลุ่ ม สถำนศึกษำ สั งกัดส ำนักบริห ำรงำนกำรศึกษำพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลื อ ก
โรงเรียน/สถำนศึกษำ จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
(1) ประธำนกรรมกำรกลุ่มสถำนศึกษำ สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ประธำน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กรรมกำร
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
ตำมภำคผนวก ก
กรรมกำร
(4) ผู้อำนวยกำรโรงเรียน/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
กรรมกำร
(5) เลขำนุกำรกลุ่มสถำนศึกษำ สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ
กรรมกำร
และเลขำนุกำร
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1.3 คณะกรรมกำรตำมข้อ 1.2 ดำเนินกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์ที่สำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด โดยใช้ข้อมูลจำกเอกสำรและกำรประเมินเชิงประจักษ์ ตำมแบบ
กำรประเมินโรงเรียน/สถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน. 1/1 พิเศษ)
1.4 กลุ่มสถำนศึกษำ สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษทั้ง 8 กลุ่ม สถำนศึกษำ ประกำศ
ผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ ระดับกลุ่มสถำนศึกษำ และนำเสนอโรงเรียน/สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลระดับทอง
ลำดับสูงสุด 1 อันดับ พร้อมแบบประเมินโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. 1/1 พิเศษ) แบบสรุปผลกำรประเมิน
โรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. 1/2 พิเศษ) และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ทาหน้าที่
คัดเลือกระดับภูมิภาค ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.
1.5 กลุ่ ม สถำนศึก ษำ สั งกัดส ำนักบริห ำรงำนกำรศึ กษำพิเ ศษ 8 กลุ่ ม สถำนศึก ษำ พิจ ำรณำ
มอบรำงวัลให้กับ โรงเรีย น/สถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรและโอกำสที่เหมำะสม
2. ระดับภูมิภาค
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดให้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทำหน้ำที่
คัดเลือกในระดับภูมิภำค ได้แก่
ภูมิภาคภาคเหนือ คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 รับผิดชอบ
ในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 18 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดเชียงรำย
(2) จังหวัดเชียงใหม่
(3) จังหวัดน่ำน
(4) จังหวัดพะเยำ
(5) จังหวัดแพร่
(6) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(7) จังหวัดลำปำง
(8) จังหวัดลำพูน
(9) จังหวัดอุตรดิตถ์
(10) จังหวัดพิษณุโลก
(11) จังหวัดสุโขทัย
(12) จังหวัดตำก
(13) จังหวัดกำแพงเพชร
(14) จังหวัดนครสวรรค์
(15) จังหวัดพิจิตร
(16) จังหวัดอุทัยธำนี
(17) จังหวัดเพชรบูรณ์
(18) จังหวัดชัยนำท
ภูมิภาคภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี
เขต 1 รับผิดชอบในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 25 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดสิงห์บุรี
(2) จังหวัดอ่ำงทอง
(3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
(4) จังหวัดลพบุรี
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(5) จังหวัดสระบุรี
(6) จังหวัดนครนำยก
(7) จังหวัดปรำจีนบุรี
(8) จังหวัดสระแก้ว
(9) จังหวัดฉะเชิงเทรำ
(10) จังหวัดชลบุรี
(11) จังหวัดระยอง
(12) จังหวัดจันทบุรี
(13) จังหวัดตรำด
(14) จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
(15) จังหวัดนนทบุรี
(16) จังหวัดปทุมธำนี
(17) จังหวัดสมุทรปรำกำร
(18) จังหวัดสมุทรสำคร
(19) จังหวัดสมุทรสงครำม
(20) จังหวัดนครปฐม
(21) จังหวัดสุพรรณบุรี
(22) จังหวัดกำญจนบุรี
(23) จังหวัดรำชบุรี
(24) จังหวัดเพชรบุรี
(25) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1
รับผิดชอบในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 20 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดกำฬสินธุ์
(2) จังหวัดขอนแก่น
(3) จังหวัดชัยภูมิ
(4) จังหวัดนครพนม
(5) จังหวัดนครรำชสีมำ
(6) จังหวัดบึงกำฬ
(7) จังหวัดบุรีรัมย์
(8) จังหวัดมหำสำรคำม
(9) จังหวัดมุกดำหำร
(10) จังหวัดยโสธร
(11) จังหวัดร้อยเอ็ด
(12) จังหวัดเลย
(13) จังหวัดศรีสะเกษ
(14) จังหวัดสกลนคร
(15) จังหวัดสุรินทร์
(16) จังหวัดหนองคำย
(17) จังหวัดหนองบัวลำภู
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(18) จังหวัดอำนำจเจริญ
(19) จังหวัดอุดรธำนี
(20) จังหวัดอุบลรำชธำนี
ภูมิภาคภาคใต้ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฏร์ธำนี รับผิดชอบในกำรคัดเลือก
โรงเรียน/สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 14 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดกระบี่
(2) จังหวัดชุมพร
(3) จังหวัดตรัง
(4) จังหวัดนครศรีธรรมรำช
(5) จังหวัดนรำธิวำส
(6) จังหวัดปัตตำนี
(7) จังหวัดพังงำ
(8) จังหวัดพัทลุง
(9) จังหวัดภูเก็ต
(10) จังหวัดยะลำ
(11) จังหวัดระนอง
(12) จังหวัดสงขลำ
(13) จังหวัดสตูล
(14) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวิธีดำเนินกำร ดังนี้
2.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำ ระดับภูมิภำค จำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเรื่องระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน ๓ – ๕ คน ในแต่ละประเภทโรงเรียน/สถำนศึก ษำ
ของกำรคัดเลือก
(1) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งทำหน้ำที่คัดเลือกในระดับภูมิภำค ประธำน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กรรมกำร
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
ตำมภำคผนวก ก
กรรมกำร
(4) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ผู้อำนวยกำรโรงเรียน/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร
(5) ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หรือนักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
และเลขำนุกำร
หมายเหตุ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรได้มำกกว่ำ 1 คณะ ตำมประเภทรำงวัล/
ควำมเหมำะสม
2.2 คณะกรรมกำรตำมข้ อ 2.1 พิ จำรณำคั ดเลื อกโรงเรี ยนจำกแบบรำยงำนกำรด ำเนิ น งำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลื อนั กเรีย นของโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. ๑) เอกสำรที่เกี่ยวข้อง และแบบสรุปผล
กำรประเมินโรงเรียน/สถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน. 1/2) โดยพิจำรณำ
คัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำ เพื่อรับรำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง และติดตำม
กำรประเมินเชิงประจักษ์เฉพำะโรงเรียน/สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง ประเภทละ 5 แห่ง
ตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด ดังนี้
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(1) ประเมินจำกเอกสำรตำมแบบรำยงำนกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. 1) และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8 – 23 กรกฎาคม 2564
(2) ประเมินเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ 2 – 27 สิงหาคม 2564
(3) ตัดสินโรงเรียน/สถำนศึกษำ ระดับภูมิภำค แต่ละประเภท ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564
และส่ ง ผลการตั ด สิ น โรงเรี ย น/สถานศึ ก ษา ระดั บ ทองอั น ดั บ 1 ของแต่ ล ะประเภท ให้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564
3. ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนประกำศผลกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำ เพื่อรับโล่
รำงวัลระดับยอดเยี่ยม 12 รำงวัล

5. แนวทางการคัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีการคัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิ ธี ก ำรคั ด เลื อ กส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำเพื่ อ รั บ รำงวั ล ระบบกำรดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้
1. ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิธีกำรคัดเลือกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีวิธีดำเนินกำร ดังนี้
1.1 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์และวิธีกำร
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด จำนวน 5 คน ประกอบด้วย
(1) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประธำน
(2) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
กรรมกำร
(3) ผู้อำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำร
หรือศึกษำนิเทศก์
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมกำร
(5) ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ
กรรมกำรและเลขำนุกำร
1.2 จั ด ท ำเอกสำรตำมแบบรำยงำนกำรด ำเนิ น งำนระบบกำรดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
ของส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำ (รน. 2) ไม่ เ กิ น 12 หน้ า กระดาษ A4 (ตั ว อั ก ษร TH Sarabun
ขนาด 16) ให้ ค รอบคลุ ม หลั ก เกณฑ์ 4 ประเด็ น และแนบหลั ก ฐำนประกอบในภาคผนวก ไม่ เ กิ น 20
หน้ากระดาษ A4 (ไม่นับกระดาษคั่นคาว่าภาคผนวก) โดยมีผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรับรอง
ข้อมูลในแบบรำยงำน (รน. 2)
คณะกรรมการจะไม่พิจารณา
(1) ไม่มีลำยมือชื่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรับรอง
(2) จำนวนหน้ำของเอกสำรเกินกว่ำที่กำหนด
(3) ส่งถึงสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งทำหน้ำที่คัดเลือกในระดับภูมิภำคเกินเวลำที่กำหนด
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1.3 คณะกรรมกำรตำมข้ อ 1.1 ด ำเนิ น กำรตรวจสอบแบบรำยงำนกำรด ำเนิ นงำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (รน. 2) และแบบประเมินตนเองตำมเกณฑ์และวิธีกำร
ที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด ตำมแบบกำรประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(รน. 2/1) พร้ อมหลั กฐำนที่เกี่ย วข้องส่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ ทาหน้าที่คัดเลือกในระดั บภู มิ ภ าค
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น.
2. ระดับภูมิภาค
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนดให้สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทำหน้ำที่คัดเลือกในระดับ
ภูมิภำค ได้แก่
ภูมิภาคภาคเหนือ คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 รับผิดชอบ
ในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 18 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดเชียงรำย
(2) จังหวัดเชียงใหม่
(3) จังหวัดน่ำน
(4) จังหวัดพะเยำ
(5) จังหวัดแพร่
(6) จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(7) จังหวัดลำปำง
(8) จังหวัดลำพูน
(9) จังหวัดอุตรดิตถ์
(10) จังหวัดพิษณุโลก
(11) จังหวัดสุโขทัย
(12) จังหวัดตำก
(13) จังหวัดกำแพงเพชร
(14) จังหวัดนครสวรรค์
(15) จังหวัดพิจิตร
(16) จังหวัดอุทัยธำนี
(17) จังหวัดเพชรบูรณ์
(18) จังหวัดชัยนำท
ภู มิ ภาคภาคกลาง ตะวั นออก และตะวั นตก คือ ส ำนักงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึ กษำ
สุพรรณบุรี เขต 1 รับผิดชอบในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 25 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดสิงห์บุรี
(2) จังหวัดอ่ำงทอง
(3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
(4) จังหวัดลพบุรี
(5) จังหวัดสระบุรี
(6) จังหวัดนครนำยก
(7) จังหวัดปรำจีนบุรี
(8) จังหวัดสระแก้ว
(9) จังหวัดฉะเชิงเทรำ
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(10) จังหวัดชลบุรี
(11) จังหวัดระยอง
(12) จังหวัดจันทบุรี
(13) จังหวัดตรำด
(14) จังหวัดกรุงเทพมหำนคร
(15) จังหวัดนนทบุรี
(16) จังหวัดปทุมธำนี
(17) จังหวัดสมุทรปรำกำร
(18) จังหวัดสมุทรสำคร
(19) จังหวัดสมุทรสงครำม
(20) จังหวัดนครปฐม
(21) จังหวัดสุพรรณบุรี
(22) จังหวัดกำญจนบุรี
(23) จังหวัดรำชบุรี
(24) จังหวัดเพชรบุรี
(25) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1
รับผิดชอบในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 20 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดกำฬสินธุ์
(2) จังหวัดขอนแก่น
(3) จังหวัดชัยภูมิ
(4) จังหวัดนครพนม
(5) จังหวัดนครรำชสีมำ
(6) จังหวัดบึงกำฬ
(7) จังหวัดบุรีรัมย์
(8) จังหวัดมหำสำรคำม
(9) จังหวัดมุกดำหำร
(10) จังหวัดยโสธร
(11) จังหวัดร้อยเอ็ด
(12) จังหวัดเลย
(13) จังหวัดศรีสะเกษ
(14) จังหวัดสกลนคร
(15) จังหวัดสุรินทร์
(16) จังหวัดหนองคำย
(17) จังหวัดหนองบัวลำภู
(18) จังหวัดอำนำจเจริญ
(19) จังหวัดอุดรธำนี
(20) จังหวัดอุบลรำชธำนี
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ภู มิ ภ าคภาคใต้ ส ำนั กงำนเขตพื้น ที่ กำรศึ ก ษำมัธ ยมศึก ษำสุ ร ำษฏร์ธ ำนี รับผิ ดชอบในกำร
คัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำใน 14 จังหวัด ดังนี้
(1) จังหวัดกระบี่
(2) จังหวัดชุมพร
(3) จังหวัดตรัง
(4) จังหวัดนครศรีธรรมรำช
(5) จังหวัดนรำธิวำส
(6) จังหวัดปัตตำนี
(7) จังหวัดพังงำ
(8) จังหวัดพัทลุง
(9) จังหวัดภูเก็ต
(10) จังหวัดยะลำ
(11) จังหวัดระนอง
(12) จังหวัดสงขลำ
(13) จังหวัดสตูล
(14) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
วิธีกำรคัดเลือกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีวิธีดำเนินกำร ดังนี้
2.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับภูมิภำค จำกผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน ๓ – ๕ คน
(1) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำซึ่งทำหน้ำที่คัดเลือกในระดับภูมิภำค ประธำน
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กรรมกำร
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
ตำมภำคผนวก ก
กรรมกำร
(4) ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/ผู้อำนวยกำรโรงเรียน/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร
(5) ผู้อำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หรือนักวิชำกำรศึกษำ
กรรมกำร
และเลขำนุกำร
หมายเหตุ สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรได้มำกกว่ำ 1 คณะ ตำมประเภทรำงวัล/
ควำมเหมำะสม
2.2 คณะกรรมกำรตำมข้อ 2.1 พิจำรณำคัดเลือกสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจำกแบบรำยงำน
กำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (รน. 2) เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
และแบบสรุปผลกำรประเมินสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน. 2/2)
โดยพิ จ ำรณำคั ด เลื อ กส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำเพื่ อ รั บ รำงวั ล เกี ย รติ บั ต รระดั บ ทอง ระดั บ เงิ น
และระดับทองแดง และติดตำมกำรประเมินเชิงประจักษ์เฉพำะสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลเกียรติ
บัตรระดับทอง ประเภทละ 5 แห่ง ตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนกำหนด
โดยมีวิธีกำรดังนี้
(1) ประเมิน จำกเอกสำรตำมแบบรำยงำนกำรดำเนิน งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลื อนักเรียน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ (รน. 2) และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8 – 23 กรกฎาคม 2564
(2) ประเมินเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ 2 – 27 สิงหาคม 2564
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(3) ตัดสิ น ส ำนั กงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ระดับ ภูมิภ ำค แต่ล ะประเภท ภายในในวันที่ 30
สิ ง หาคม 2564 และส่ งผลการตั ดสิ น ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา ระดั บทองอั นดั บ 1 ให้ ส านั กงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564
3. ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนประกำศผลกำรคั ดเลื อกส ำนั กงำนเขตพื้ นที่
กำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภำค เพื่อรับโล่รำงวัลระดับยอดเยี่ยม 3 รำงวัล
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ส่วนที่ 3 เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย
3 ระดับ คือ
- ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
- ระดับภูมิภาค
- ระดับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยกาหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษา ดังนี้
คุณสมบัติ
1. เป็นโรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. มีผ ลการดาเนิ น งานระบบการดู แลช่ว ยเหลื อนั ก เรีย นย้ อ นหลั ง ไม่น้ อยกว่ า 3 ปีการศึ ก ษา
(ปีการศึกษา 2561 - 2563)
3. โรงเรียน/สถานศึกษาไม่เคยได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม
3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2563)
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มี 5 ประเด็น ดังนี้
1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่สะท้อนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี
(ปี 2561 - 2563) ให้ เ ห็ น ถึ ง แนวคิ ด และวิธีก ารที่ส อดคล้ อ งกั บสภาพปั ญ หาและบริบ ทของโรงเรียน/
สถานศึกษา พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (15 คะแนน)
1.1 นโยบายการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนั กเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา (5 คะแนน)
1.2 ข้ อ มู ล สารสนเทศระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและความปลอดภั ย ในโรงเรี ย น /
สถานศึกษา (4 คะแนน)
1.3 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(3 คะแนน)
1.4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุ –
ความเสี่ยง (3 คะแนน)
2. การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (25 คะแนน)
2.1 วิธีการดาเนิ น งานระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียน ในโรงเรียน/สถานศึกษา ครบทั้ง
5 ขั้นตอน โดยดาเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ (10 คะแนน)
2.2 การดาเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม (5 คะแนน)
2.3 การดาเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (5 คะแนน)
2.4 การดาเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม (5 คะแนน)
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3. การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
และส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียน/สถานศึกษา พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (15 คะแนน)
3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (5 คะแนน)
3.2 การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยในการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ป้ อ งกั น ช่ ว ยเหลื อ
และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียน/สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 คะแนน)
3.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา
(5 คะแนน)
4. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้
(20 คะแนน)
4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจระบบ
การดูแลช่ว ยเหลื อนัก เรียน การเสริมสร้างทั กษะชีวิ ต การเสริมสร้างความปลอดภั ย
และการคุ้มครองนักเรียน (10 คะแนน)
4.2 การนิ เ ทศ ติ ด ตาม ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และให้ ข วั ญ ก าลั ง ใจแก่ ค รู แ ล ะบุ ค ลากร
ทางการศึกษาในการดาเนินงานการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
การเสริมสร้างความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง (5 คะแนน)
4.3 การประเมิ น ผลการด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น การเสริ ม สร้ า ง
ทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (5 คะแนน)
5. ความสาเร็จของการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (25 คะแนน)
5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนัก เรียน
มีผลต่อคุณภาพของนักเรียน (10 คะแนน)
5.2 นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย (5 คะแนน)
5.3 นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน (5 คะแนน)
5.4 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนส่งผล
ต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน/สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น (5 คะแนน)
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เกณฑ์และคะแนนการพิจารณาโรงเรียน/สถานศึกษาเพือ่ รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเด็น
1. การบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่สะท้อนการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา
(ปี 2561 - 2563)
ให้เห็นถึงแนวคิดและ
วิธีการที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบท
ของโรงเรียน/สถานศึกษา
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้
2. การดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้

รายการพิจารณา
1.1 นโยบายการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา
1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา
1.3 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุ – ความเสี่ยง

2.1 วิธีการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียน/สถานศึกษาครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดยดาเนินงาน
สอดคล้องอย่างเป็นระบบ
2.2 การดาเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
2.3 การดาเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม
2.4 การดาเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียน/
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัย
ในโรงเรียน/สถานศึกษา

3. การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
และส่งเสริมความ
ปลอดภัยของโรงเรียน/
สถานศึกษา พิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปนี้
4. การส่งเสริม สนับสนุน
4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก
นิเทศ ติดตาม
มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และประเมินผล
การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย
การดาเนินงานส่งผลต่อ
และการคุ้มครองนักเรียน
ประสิทธิภาพระบบการ 4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญกาลังใจแก่ครู
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินงาน
และความปลอดภัย
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
การเสริมสร้างความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
พิจารณาจากประเด็น
ต่อเนื่อง
ต่อไปนี้

น้้าหนัก คะแนน
คะแนน
5
4
3

15

3

10
5

25

5
5
5
5

15

5

10
20
5
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5. ความสาเร็จของ
การดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
และความปลอดภัย
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้

รายการพิจารณา
4.3 การประเมินผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้าง
ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
การคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อคุณภาพของนักเรียน
5.2 นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย
5.3 นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน
5.4 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของโรงเรียน/สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น
รวม

น้้าหนัก คะแนน
คะแนน
5

10
5
5

25

5
100

100
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รายละเอียดการพิจารณาโรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเด็น
รายการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
1. การบริหารจัดการ
1.1 นโยบายการดาเนินงานระบบ 1.1.1 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน/สถานศึกษาสะท้อน
ระบบการดูแล
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้เห็นถึงความสาคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
ช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยใน
นักเรียนโดยมีการกาหนดแนวทางตามนโยบาย
ที่สะท้อน
โรงเรียน/สถานศึกษา
ที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การดาเนินงานอย่าง
การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
ต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา
(5 คะแนน)
นักเรียนอย่างชัดเจน
(ปี 2561 - 2563)
1.1.2 มีแผนกลยุทธ์ที่ระบุการดาเนินงานเกี่ยวกับระบบ
ให้เห็นถึงแนวคิด
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และวิธีการที่สอดคล้อง
และการคุ้มครองนักเรียน
กับสภาพปัญหาและ
1.1.3 มีแผนปฏิบัติการที่ระบุโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
บริบทของโรงเรียน/
กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
สถานศึกษา พิจารณา
ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
จากประเด็นต่อไปนี้
1.1.4 มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานเกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
(15 คะแนน)
และการคุ้มครองนักเรียนที่ชัดเจน
1.1.5 มีระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม
1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบ
1.2.1 มีการวิเคราะห์สภาพปัญหา นาผลการดาเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มาปรับปรุงและพัฒนาในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
และความปลอดภัย
กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน
1.2.2 มีการบริหารและดาเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
(4 คะแนน)
ของกระทรวงหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1.2.3 มีแนวทาง/รูปแบบการดาเนินงานที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน/สถานศึกษา
1.3 ข้อมูลสารสนเทศของ
1.3.1 มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและพร้อม
โรงเรียน/สถานศึกษา
นาไปใช้
ที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล 1.3.2 มีสารสนเทศเกี่ยวกับผลการคัดกรองนักเรียน 3 ปี
ช่วยเหลือนักเรียน
การศึกษาย้อนหลังต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ
1.3.3 มีสารสนเทศผลการดาเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า
(3 คะแนน)
นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
1.3.4 มีการสรุปข้อมูลพร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนา
ป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งต่อตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
1.3.5 มีการนาสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
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รายการพิจารณา
1.4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา เช่น ข้อมูล
อุบัติเหตุ - ความเสี่ยง
(3 คะแนน)

2. การดาเนินงานระบบ 2.1 วิธีการดาเนินงานระบบการ
การดูแลช่วยเหลือ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียน และความ
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
ปลอดภัยในโรงเรียน/
ครบทั้ง 5 ขั้นตอน
สถานศึกษาอย่างมี
โดยดาเนินงานสอดคล้อง
ประสิทธิภาพ
อย่างเป็นระบบ
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้
(10 คะแนน)
(25 คะแนน)
2.2 การดาเนินการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
(5 คะแนน)

2.3 การดาเนินงานความปลอดภัย
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
อย่างเป็นรูปธรรม
(5 คะแนน)

ประเด็นพิจารณา
1.4.1 มีข้อมูลกิจกรรม/โครงการพัฒนาให้นักเรียน
รู้เท่าทันอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยจากบุคคล
อุบัติภัย และความเสี่ยงต่อชีวิต
1.4.2 มีสารสนเทศผลการดาเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้รู้เท่าทัน
และป้องกันความไม่ปลอดภัย
1.4.3 มีข้อมูลสารสนเทศผู้เกี่ยวข้องที่อาจเสี่ยงต่อการเกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนในโรงเรียน/
สถานศึกษา
2.1.1 มีวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2.1.2 มีวิธีการคัดกรอง
2.1.3 มีวิธีส่งเสริม พัฒนานักเรียนทุกกลุ่ม
2.1.4 มีวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหา
2.1.5 มีวิธีการส่งต่อ
2.1.6 มีการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างร้อยรัดทั้ง 5 ขั้นตอน
2.1.7 มีการดาเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
2.1.8 มีการใช้นวัตกรรมในการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2.2.1 มีการบูรณาการทักษะชีวิตการเรียนการสอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้
2.2.2 จัดกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างทักษะชีวิต
2.2.3 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต
และนักเรียนมีปัญหาด้านพฤติกรรมลดลง
2.2.4 การใช้พฤติกรรมเชิงบวกในการจัดการชั้นเรียน
และพฤติกรรมนักเรียน
2.3.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิด
ความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน
2.3.2 มีวิธีการที่เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
2.3.3 มีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภั ย
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
2.3.4 มี วิ ธี การรู้ จั กนั กเรี ยนที่ มี แนวโน้ มอาจเผชิ ญต่ อ
ความไม่ปลอดภัย
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รายการพิจารณา
2.4 การดาเนินการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
(5 คะแนน)

3. การมีส่วนร่วมของ
3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย
ภาคีเครือข่ายทุก
และวิธีการสร้างเครือข่าย
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และส่งเสริม
(5 คะแนน)
ความปลอดภัยของ
โรงเรียน/สถานศึกษา
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้
(15 คะแนน)

ประเด็นพิจารณา
2.4.1 มีการติดตาม เฝ้าระวัง และคุ้มครองนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง
2.4.2 มีกิจกรรม/โครงการที่คุ้มครองนักเรียนในโรงเรียน/
สถานศึกษา
2.4.3 นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองด้วยรูปแบบ/
วิธีการที่เหมาะสม

3.1.1 มีภาคีเครือข่าย ผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (แล้วแต่กรณี)
3.1.2 มีสารสนเทศเครือข่ายผูป้ กครอง ชุมชน หน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3.1.3 มีวิธีการสร้างและการทางานร่วมกับเครือข่าย
ทีส่ นับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.1.4 ภาคีเครือข่ายให้การสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคี
3.2.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลและ
เครือข่ายในการส่งเสริม
วางแผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ
สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน
และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับ 3.2.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน
สถานศึกษาอย่างมี
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประสิทธิภาพ
การเสริมสร้างทักษะชีวิต และคุ้มครองนักเรียน
3.2.3 ภาคีเครือข่ายมีการดาเนินงานในการดูแลช่วยเหลือ
(5 คะแนน)
นักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และคุ้มครอง
นักเรียน
3.2.4 ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน/ชื่นชม ให้ขวัญกาลังใจ
การดาเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.3 การมีส่วนร่วมของภาคี
3.3.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูล
เครือข่ายในการส่งเสริมความ
และวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน
ปลอดภัยในโรงเรียน/
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
สถานศึกษา
3.3.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน
การดาเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน/
(5 คะแนน)
สถานศึกษา
3.3.3 ภาคี เ ครื อ ข่ า ยมี ก ารด าเนิ น งานความปลอดภั ย
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
3.3.4 ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน /ชื่นชม ให้ขวัญกาลังใจ
การดาเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา
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4. การส่งเสริม สนับสนุน 4.1 การพัฒนาครูและบุคลากร
นิเทศ ติดตาม
ทางการศึกษาให้มี
และประเมินผลการ
ความตระหนัก มีความรู้
ดาเนินงานส่งผลต่อ
ความเข้าใจระบบการดูแล
ประสิทธิภาพระบบ
ช่วยเหลือนักเรียน
การดูแลช่วยเหลือ
การเสริมสร้างทักษะชีวิต
นักเรียนและความ
การเสริมสร้างความปลอดภัย
ปลอดภัย
และการคุ้มครองนักเรียน
ในโรงเรียน/
สถานศึกษา พิจารณา
(10 คะแนน)
จากประเด็นต่อไปนี้
(20 คะแนน)
4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม
สนับสนุนและให้ขวัญกาลังใจ
แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการดาเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การเสริมสร้างทักษะชีวิต
การเสริมสร้างความปลอดภัย
และการคุ้มครองนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง
(5 คะแนน)

4.3 การประเมินผล
การดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
การเสริมสร้างทักษะชีวิต
การเสริมสร้างความปลอดภัย
และการคุ้มครองนักเรียน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
(5 คะแนน)

ประเด็นพิจารณา
4.1.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทั กษะชี วิ ตและการคุ้ มครองนั กเรี ยนด้ ว ยวิ ธี ก าร
ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง
4.1.2 ครูทุกคนมีความเข้าใจในวิธีการดาเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและทาหน้าที่
เป็นครูที่ปรึกษา
4.1.3 ครูมีความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิต
แบบบูรณาการและทักษะชีวิตเฉพาะปัญหา
4.1.4 ครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
4.1.5 ครูทุกคนมีสว่ นร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จัดกิจกรรม/โครงการการคุ้มครองนักเรียน
และการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา
4.2.1 มีการนิเทศติดตามการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน เสริมสร้างทักษะชีวิต
ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนภาย
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
4.2.2 มีการนิเทศ ติดตามการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนจาก
ภายนอก
4.2.3 มีรูปแบบ และกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียน/สถานศึกษา
4.2.4 ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ และนาผลการนิเทศ
ไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
4.2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับ
การส่งเสริมสนับสนุน และได้รับขวัญกาลังใจ
จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
4.3.1 มีวิธีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม
4.3.2 ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลเป็นระยะ ๆ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน
4.3.3 นาผลการประเมินไปพัฒนางานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง
4.3.4 มีการปรับปรุง พัฒนา วิธีการและเครื่องมือ
อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน
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5. ความสาเร็จของ
5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือ
การดาเนินงานระบบ
นักเรียน การเสริมสร้าง
การดูแลช่วยเหลือ
ทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน และความ
นักเรียน มีผลต่อคุณภาพของ
ปลอดภัย
นักเรียน
ในโรงเรียน/
สถานศึกษา พิจารณา
(10 คะแนน)
จากประเด็นต่อไปนี้
(25 คะแนน)

5.2 นักเรียนสามารถดูแล
ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย
( 5 คะแนน)

5.3 นักเรียนมีความปลอดภัย
ครอบคลุมทุกด้าน
( 5 คะแนน)

5.4 ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตและการคุ้มครอง
นักเรียนส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของโรงเรียน/
สถานศึกษาและชุมชน
ท้องถิ่น
(5 คะแนน)

ประเด็นพิจารณา
5.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหามีจานวนลดลง
สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน/สถานศึกษา
5.1.2 อัตราการไม่จบตามหลักสูตรตามเวลาที่กาหนดของ
นักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง
5.1.3 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปี
ทีผ่ ่านมาอย่างต่อเนื่อง
5.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมาย
ทีโ่ รงเรียน/สถานศึกษากาหนด
5.1.5 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง
คุ้มครอง ความปลอดภัย แก้ไขและพัฒนา
ตามศักยภาพ
5.1.6 นักเรียนประสบความสาเร็จได้รับการยอมรับ
ในระดับต่าง ๆ
5.2.1 โรงเรียน/สถานศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ
ในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต ความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียน
5.2.2 มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การเสริมสร้างทักษะชีวติ ความปลอดภัย
และการคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน
5.3.1 นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองได้
5.3.2 นักเรียนมีสมรรถนะสาคัญ และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร
5.3.3 นักเรียนอยู่รอดปลอดภัยและเรียนจนจบหลักสูตร
5.4.1 นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตประจาวัน
5.4.2 นักเรียนมีความปลอดภัยในการเดินทาง
5.4.3 นักเรียนมีความปลอดภัยจากบุคคล
5.4.4 นักเรียนได้รับการปกป้ องคุ้มครองความปลอดภั ย
ทั้งร่างกายและจิตใจ

33

ส่วนที่ 4 เกณฑ์การคัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เกณฑ์การคัดเลือกสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน
ระดับภูมิภาค โดยกาหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
คุณสมบัติ
1. มีผ ลการดาเนิ น งานระบบการดู แลช่ว ยเหลื อนั ก เรีย นย้ อ นหลั ง ไม่น้ อยกว่ า 3 ปีการศึ ก ษา
(ปีการศึกษา 2561 - 2563)
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่เคยได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม
2 ปีการศึกษาย้อนหลัง (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 - 2563)
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้
1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณา
จากประเด็นต่อไปนี้ (20 คะแนน)
1.1 นโยบาย/จุดเน้น การดาเนินงานระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนและความปลอดภัย
ในโรงเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (5 คะแนน)
1.2 มีข้อมูลสารสนเทศการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทุกโรงเรียน (5 คะแนน)
1.3 มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนทุกคนอย่างรอบด้านพร้อมให้การสนับสนุน (5 คะแนน)
1.4 แผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
ตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (5 คะแนน)
2. การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (30 คะแนน)
2.1 การดาเนินงานตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน (5 คะแนน)
2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในโรงเรียน (5 คะแนน)
2.3 การดาเนิ น การพัฒ นาผู้บริห าร ครู และผู้ รับผิ ดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (5 คะแนน)
2.4 การส่งเสริมให้โรงเรียนดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน (5 คะแนน)
2.5 การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน (5 คะแนน)
2.6 การเสริมสร้างขวัญ กาลังใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ผลการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน (5 คะแนน)
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3. การมีส่ ว นร่ ว มดาเนิ น งานระบบการดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน
ของภาคีเครือข่าย พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (20 คะแนน)
3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัย
ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ (10 คะแนน)
3.2 การด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและการเสริ ม สร้ า งความปลอดภั ย
ในโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (10 คะแนน)
4. ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและการเสริ ม สร้ า ง
ความปลอดภัยในโรงเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (30 คะแนน)
4.1 ผลที่ปรากฏกับนักเรียน (10 คะแนน)
4.2 ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน (10 คะแนน)
4.3 ผลที่ปรากฏกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (10 คะแนน)
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รายการพิจารณา

1. การบริหารจัดการระบบ
1.1 นโยบาย/จุดเน้น การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนของสานักงาน
ของสานักงานเขตพื้นที่
เขตพืน้ ที่การศึกษา
การศึกษา
1.2 มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของทุกโรงเรียน
1.3 มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนทุกคนอย่างรอบด้าน
พร้อมให้การสนับสนุน
1.4 แผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยตามบริบทของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
2. การดาเนินงานระบบ
2.1 การดาเนินงานตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
และการเสริมสร้าง
และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน
ความปลอดภัยในโรงเรียน 2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานระบบการดูแล
ของสานักงานเขตพื้นที่
ช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างความปลอดภัย
การศึกษาอย่างมี
ในโรงเรียน
ประสิทธิภาพ
2.3 การดาเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้รับผิดชอบระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในโรงเรียน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.4 การส่งเสริมให้โรงเรียนดาเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน
2.5 การนิเทศ กากับ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในโรงเรียน
2.6 การเสริมสร้างขวัญ กาลังใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
ผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน
3. การมีส่วนร่วมดาเนินงาน 3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
นักเรียนและ
3.2 การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความปลอดภัยในโรงเรียน
และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับ
ของภาคีเครือข่าย
ภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ความสาเร็จของการ
4.1 ผลที่ปรากฏกับนักเรียน
ดาเนินงานระบบการดูแล

น้าหนัก คะแนน
คะแนน
5
5
20
5
5
5
5
5
30
5
5
5
10
20
10

10

30
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ช่วยเหลือนักเรียนและการ
4.2 ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน
เสริมสร้างความปลอดภัย
ในโรงเรียน
4.3 ผลที่ปรากฏกับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รวม

น้าหนัก คะแนน
คะแนน
10
10
100

100
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ประเด็น
1. การบริหารจัดการ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(20 คะแนน)

รายการพิจารณา
1.1 นโยบาย/จุดเน้น
การดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย
ในโรงเรียนของสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา

1.1.1
1.1.2
1.1.3

(5 คะแนน)
1.2 มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน 1.2.1
ในการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของทุกโรงเรียน
1.2.2
(5 คะแนน)
1.2.3
1.2.4
1.3 มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียน 1.3.1
ทุกคนอย่างรอบด้าน
พร้อมให้การสนับสนุน
1.3.2
(5 คะแนน)
1.3.3
1.3.4

ประเด็นพิจารณา
มียุทธศาสตร์/นโยบายการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
ที่สะท้อนถึงผลการดาเนินงาน
ยุ ท ธศาสตร์ /นโยบายการด าเนิ น งานระบบดู แล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยต่อเนื่อง 3 ปี
มีโครงสร้างการบริหารและคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัย
มีข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
ในทุกมิติ ครอบคลุมทุกโรงเรียน
มีข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน
ที่เป็นปัจจุบัน
มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน
อย่างเป็นระบบ
มีการนาข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย
มีข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
ในทุกมิติ ครอบคลุมทุกคน
มีข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
ที่เป็นปัจจุบัน
มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
อย่างเป็นระบบ
มีการนาข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนมาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย
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2. การดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการ
เสริมสร้างความ
ปลอดภัยในโรงเรียน
ของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
(30 คะแนน)

รายการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
1.4 แผนงาน/โครงการ
1.4.1 มีแผนงาน/ โครงการตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
สอดคล้องกับระบบ
นักเรียนและความปลอดภัยที่สามารถนาสู่
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การปฏิบัติตามบริบทของสานักงานเขตพื้นที่
และความปลอดภัย
การศึกษาได้
ตามบริบทของสานักงาน 1.4.2 มีแผนงาน/ โครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
เขตพื้นที่การศึกษา
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบริบท
ความต้องการด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5 คะแนน)
และความปลอดภัย
2.1 การดาเนินงานตามขั้นตอน 2.1.1 มีการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการระบบ
ของระบบการดูแล
การดูแลช่วยนักเรียนและความปลอดภัยอย่างมี
ช่วยเหลือนักเรียนของ
ประสิทธิภาพ
สานักงานเขตพื้นที่
2.1.2 มีการนาผลการดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
การศึกษา
ระบบการดูแลช่วยนักเรียนและความปลอดภัย
และการเสริมสร้าง
อย่างมีประสิทธิภาพไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง
ความปลอดภัยในโรงเรียน 2.1.3 มีการสรุปและรายงานผลการดาเนินงานด้านระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
(5 คะแนน)
อย่างต่อเนื่อง
2.2 การส่งเสริม สนับสนุน
2.2.1 มีการสนับสนุน ส่งเสริม เพื่อการดาเนินงาน
การดาเนินงานระบบ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความปลอดภัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย
และการเสริมสร้างความ 2.2.2 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปลอดภัยในโรงเรียน
การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัด
การเรียนรู้ให้โรงเรียนด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ
(5 คะแนน)
นักเรียนและความปลอดภัย
2.2.3 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัล
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยแก่โรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน
2.3 การดาเนินการพัฒนา
2.3.1 มีการดาเนินงานพัฒนาผู้บริหารต่อเนื่อง 3 ปี
ผู้บริหาร ครู
2.3.2 มีการดาเนินงานพัฒนาครู และผู้รับผิดชอบ
และผู้รับผิดชอบระบบ
ต่อเนื่อง 3 ปี
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2.3.3 มีการดาเนินงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
และการเสริมสร้าง
ในเขตพื้นที่การศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี
ความปลอดภัยในโรงเรียน
ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
(5 คะแนน)
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2.4 การส่งเสริมให้โรงเรียน
2.4.1 ส่งเสริมให้มีการขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ดาเนินการพัฒนาครู
ทางการศึกษาครบทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
และบุคลากรทางการศึกษา 2.4.2 ส่งเสริมให้มีการขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากร
เรื่องระบบการดูแล
ทางการศึกษาครบทุกคนอย่างต่อเนื่อง
ช่วยเหลือนักเรียนและ
การเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในโรงเรียน
(5 คะแนน)
2.5 การนิเทศ กากับ ติดตาม
และประเมินผล
การดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในโรงเรียน

2.5.1 มีแผนการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย
2.5.2 มีเครื่องมือการนิเทศ กากับ ติดตามการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย
2.5.3 มีการบูรณาการการนิเทศ กากับ ติดตาม
(5 คะแนน)
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย
2.5.4 มีการนาผลการนิเทศ กากับ ติดตาม มาใช้ในการ
พั ฒ นาการด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
2.6 การเสริมสร้างขวัญ
2.6.1 มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผล
กาลังใจ เผยแพร่
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)
และประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียนและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผลการดาเนินงาน
2.6.2 มีวิธีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านระบบ
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
นักเรียน และการเสริมสร้าง
ที่หลากหลาย
ความปลอดภัยในโรงเรียน
3. การมีส่วนร่วม
ดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและ
ความปลอดภัย
ในโรงเรียนของภาคี
เครือข่าย
(20 คะแนน)

(5 คะแนน)
3.1 การสร้างภาคีเครือข่าย
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการ
เสริมสร้างความปลอดภัย
ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ
(10 คะแนน)

3.1.1 มีวิธีการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างหลากหลาย
3.1.2 มีวิธีการดูแล ดารง รักษาภาคีเครือข่าย
3.1.3 มีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายให้กับ
โรงเรียน
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4. ความสาเร็จของ
การดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและ
การเสริมสร้าง
ความปลอดภัย
ในโรงเรียน

รายการพิจารณา
ประเด็นพิจารณา
3.2 การดาเนินงานระบบ
3.2.1 มีการดาเนินงานระหว่างสานักงานเขตพื้นที่
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การศึกษากับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
และการเสริมสร้าง
3.2.2 มีการดาเนินงานระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่าย
ความปลอดภัยในโรงเรียน
อย่างต่อเนือ่ ง
ร่วมกับภาคีเครือข่าย
3.3.3 มีการสรุปผลการดาเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน
(10 คะแนน)
4.1 ผลที่ปรากฏกับนักเรียน
(10 คะแนน)

(30 คะแนน)
4.2 ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน
(10 คะแนน)

4.3 ผลที่ปรากฏกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
(10 คะแนน)

4.1.1 นักเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนา
และการเสริมสร้างทักษะชีวิต
4.1.2 นักเรียนทุกโรงเรียนได้รับการดูแล ปกป้อง
ให้ได้รับความปลอดภัยสอดคล้องกับเป้าหมาย
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
4.2.3 นักเรียนได้รับการยกย่อง ชมเชย และรางวัล
ที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย
4.1.4 นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาค
ในการศึกษาจนจบหลักสูตร
4.2.1 โรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ (Best Practices)
4.2.2 โรงเรียนมีการพัฒนาต่อยอด เผยแพร่นวัตกรรม
หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
4.2.3 โรงเรียนได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
4.3.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีนวัตกรรมหรือ
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)
ด้านการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย
4.3.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ
4.3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลในระดับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย
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รายชื่อคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ
ที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนด
ที่ปรึกษา
1. นายอัมพร พินะสา
2. นายสนิท แย้มเกษร

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะกรรมการกลาง
1. นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์

รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
2. นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองผู้อานวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
3. นางสุขเกษม เทพสิทธิ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
4. นางสุดจิตร ไทรนิ่มนวล
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

คณะกรรมการถอดบทเรียนรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. นางสาววีณา อัครธรรม
ข้าราชการบานาญ
2. นางชัดเจน ไทยแท้
ข้าราชการบานาญ
3. นายสุรศักดิ์ สว่างศรีรัตน์
ข้าราชการบานาญ
4. นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช
ข้าราชการบานาญ
5. นางสาวยุพา จันทร์มิตตรี
ข้าราชการบานาญ
6. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ข้าราชการบานาญ
7. นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์
ข้าราชการบานาญ
8. นางสาวสุนิศา สุขผลิน
ข้าราชการบานาญ
9. นายสุรัตน์ สรวงสิงห์
ข้าราชการบานาญ
10. นางกอบกมล ทบบัณฑิต
ข้าราชการบานาญ
11. นายคณพศ ทวยภา
ข้าราชการบานาญ
12. นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ ข้าราชการบานาญ
13. นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์ ข้าราชการบานาญ
14. นายธีระวัฒน์ ชัยยุทธยรรยง
ข้าราชการบานาญ
15. ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ สังขะไชย
ข้าราชการบานาญ
16. นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์
ข้าราชการบานาญ
17. นายมรกต กลัดสอาด
ข้าราชการบานาญ
18. นางปรานอม ประทีปทวี
ข้าราชการบานาญ
19. นายไชยา กัญญาพันธุ์
ข้าราชการบานาญ
20. นายวิชิต พลบารุง
ข้าราชการบานาญ
21. นางสาวดรุณี พรประเสริฐ
ข้าราชการบานาญ
22. นางธนิมา เจริญสุข
ข้าราชการบานาญ
23. นายสถาพร วิสามารถ
ข้าราชการบานาญ
24. นายวุฒิศักดิ์ เหล็กคา
ข้าราชการบานาญ
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คณะกรรมการถอดบทเรียนรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
25. นายภักดี เหมทานนท์
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช
26. นายจุมพล ทองใหม่
ผู้อานวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
27. นางชุติมา ก้อนสมบัติ
ผู้อานวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
28. นางธิดา เสมอใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
29. นายสุรวุฒิ เอี่ยวสกุล
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต
30. นายอดิศักดิ์ คงทัด
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดสาโรง
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
31. นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล ผู้อานวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 5
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3
32. นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
33. นายณรงค์ ศิริเมือง
ผู้อานวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
34. นายมีเกียรติ นาสมตรึก
ผู้อานวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
35. นางสรวีย์ ดอกกุหลาย
ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
36. นางเงาแข เดือดขุนทด
ผู้อานวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
37. นายทวีศักดิ์ ตั้งอารีอรุณ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
38. นายวิจิตร พิมพกรรณ
ผู้อานวยการโรงเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
39. นายวิษณุ โพธิ์ใจ
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
40. นางวิลาวัลย์ ปาลี
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
41. นายศักดิ์ชัย สุวรรณคช
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
42. นางสุพรรณา แก้วเพิ่มพูน
ผู้อานวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล
สานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
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รน. 1
แบบรายงาน
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/สถานศึกษา
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คาชี้แจง 1. โรงเรียน/สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. โรงเรียน/สถานศึกษาบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบรายงานให้ถูกต้องครบถ้วน (เอกสาร
ข้อมูลไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4)
3. แนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ภาคผนวกไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4)
1. ข้อมูลโรงเรียน/สถานศึกษา
โรงเรียน/สถานศึกษา...........................................................สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...........................
สถานที่ตั้ง..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์.............................................................................เปิดสอนระดับ ชั้น........................................................
จานวนนักเรียน.....................................คน จานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา........................................คน
ชื่อผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้บริหารสถานศึกษา.....................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ........................................................................................................................................
2. ให้โ รงเรีย น/สถานศึก ษา เขีย นรายงานผลการบริห ารจัด การและการดาเนิน งานระบบการดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน/สถานศึกษา (เป็น ผลงานปีการศึกษา 2561 - 2563) ครอบคลุมทั้ง
5 ประเด็นต่อไปนี้
(1) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน/สถานศึกษา
ที่สะท้อนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี การศึกษา (ปี พ.ศ.2561 - 2563) ให้เห็นถึงแนวคิด
และวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน/l5koL7dKk
(2) การด าเนิ น งานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น และความปลอดภั ย ในโรงเรี ย น/สถานศึ ก ษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
และความปลอดภัยของโรงเรียน/สถานศึกษา
(4) การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา
(5) ความสาเร็จของการดาเนิน งานระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนและความปลอดภัย ในโรงเรียน/
สถานศึกษา
ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ) ........................................................
(......................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียน/ผู้บริหารสถานศึกษา
.........../....................../................
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เอกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก เช่น
(1) แผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/สถานศึกษา
(2) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทั่วถึง
และใกล้ชิด ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน/สถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต ปลอดจากการออกกลางคัน และปลอดสารเสพติด
รวมทั้งอบายมุขทั้งปวง
(3) หลั กฐานประกอบที่ แสดงให้ เห็ นว่า ครู ไ ด้รับ การพั ฒ นาให้ มีความรู้ความเข้ าใจและทัก ษะในการ
ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสะท้อนให้เห็นถึงขวัญกาลังใจและคุณภาพการปฏิบัติงานของครู
(4) หลั กฐานประกอบการมีส่ ว นร่ ว มของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่ ว นที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่ว ยเหลื อ
นักเรียนของโรงเรียน/สถานศึกษา
(5) หลักฐานประกอบผลการดาเนินงานตามสภาพความสาเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(6) หลั กฐานประกอบการส่ งเสริ มสนับสนุน เสริมสร้างขวัญกาลั งใจ ติ ดตาม นิเทศ และประเมินผล
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/สถานศึกษาตามสภาพจริง
(7) ผลงานที่สะท้อนความสาเร็จของโรงเรียน/สถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน
(8) ผลงานของโรงเรี ย น/สถานศึ กษาที่ เกิ ดจากการบริ ห ารจั ดการระบบการดู แลช่ ว ยเหลื อนั กเรี ย น
ที่มีคุณภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถนาไปเผยแพร่ได้
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แบบประเมินตนเองของโรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเด็น
1. การบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่สะท้อนการดาเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา
(ปี 2561 - 2563)
ให้เห็นถึงแนวคิดและ
วิธีการที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบท
ของโรงเรียน/สถานศึกษา
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้
2. การดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้

รายการพิจารณา
1.1 นโยบายการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา
1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา
1.3 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุ – ความเสี่ยง

2.1 วิธีการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในโรงเรียน/สถานศึกษาครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดยดาเนินงาน
สอดคล้องอย่างเป็นระบบ
2.2 การดาเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม
2.3 การดาเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม
2.4 การดาเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม
3. การมีส่วนร่วมของภาคี
3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
เครือข่ายทุกภาคส่วน
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน
ที่เกี่ยวข้องในการดูแล
ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียน/
ช่วยเหลือนักเรียน และ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมความปลอดภัย
3.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัย
ของสถานศึกษา พิจารณา
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
จากประเด็นต่อไปนี้
4. การส่งเสริม สนับสนุน
4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก
นิเทศ ติดตาม
มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และประเมินผล
การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย
การดาเนินงานส่งผลต่อ
และการคุ้มครองนักเรียน
ประสิทธิภาพระบบ
4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญกาลังใจแก่ครู
การดูแลช่วยเหลือ
และบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินงาน
นักเรียนและความ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต
ปลอดภัยในโรงเรียน/
การเสริมสร้างความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน
สถานศึกษา พิจารณา
อย่างต่อเนื่อง
จากประเด็นต่อไปนี้
4.3 การประเมินผลการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย
และการคุ้มครองนักเรียน เพื่อปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน

น้าหนัก คะแนน
คะแนน
5
4
3

15

3

10
5

25

5
5
5
5

15

5
10
20
5

5
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ประเด็น
5. ความสาเร็จของ
การดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
และความปลอดภัย
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้

รายการพิจารณา
5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
การคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อคุณภาพของนักเรียน
5.2 นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย
5.3 นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน
5.4 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ
การคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ของโรงเรียน/สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น
รวม

น้าหนัก คะแนน
คะแนน
10
5
5

25

5
100

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

100

รน. 1/1
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แบบประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเภท
โรงเรียนประถมศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาด
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภูมิภาค (4 ภูมิภาค)
ชื่อโรงเรียน............................................................................... สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................
คะแนนประเมินเอกสาร
ที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ง

1
2
3
(15) (25) (15)

4
(20)

รวม
(A)

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์

5
1
2
3
(100)
(25)
(15) (25) (15)

4
(20)

รวม
(B)
5
(100)
(25)

รวม
(A)+(B)
÷2

ลาดับ

หมาย
เหตุ
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ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(.................................................)
(....................................................)
(...................................................)
ตาแหน่ง.............................................
ตาแหน่ง.................................................
ตาแหน่ง......................................................
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
ลงชื่อ............................................................กรรมการและเลขานุการ
(......................................................)
(............................................................)
ตาแหน่ง.................................................
ตาแหน่ง........................................................

รน. 1/2
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แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเภท
ขนาด
ระดับ

โรงเรียนประถมศึกษา
เล็ก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คะแนนประเมินเอกสาร

ที่

โรงเรียน

1
2
3
(15) (25) (15)

ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ
(.................................................)
ตาแหน่ง.............................................

4
(20)

โรงเรียนมัธยมศึกษา
กลาง
ภูมิภาค (4 ภูมิภาค)
รวม
(A)

5
(100)
(25)

ใหญ่

1
(15)

2
(25)

3
(15)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(....................................................)
ตาแหน่ง.................................................

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(......................................................)
ตาแหน่ง.................................................

รวม
(B)

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์
4
(20)

5
(25)

รวม
หมาย
(A)+(B) ลาดับ เหตุ
(100) ÷ 2

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(...................................................)
ตาแหน่ง......................................................

ลงชื่อ............................................................กรรมการและเลขานุการ
(............................................................)
ตาแหน่ง.......................................................

48

รน. 1/1 พิเศษ
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แบบประเมินโรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียน/สถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประเภท โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
ศูนย์การศึกษาพิเศษ
ระดับ

กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่.............

ภูมิภาค (4 ภูมิภาค)

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา..................................................................................................................................................................................
คะแนนประเมินเอกสาร
ที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ง

1
2
3
(15) (25) (15)

4
(20)

รวม
(A)

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์

5
1
2
3
(100)
(25)
(15) (25) (15)

4
(20)

รวม
(B)
5
(100)
(25)

รวม
(A)+(B)
÷2

ลาดับ

หมาย
เหตุ

ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(.................................................)
(....................................................)
(...................................................)
ตาแหน่ง.............................................
ตาแหน่ง.................................................
ตาแหน่ง......................................................
ลงชื่อ......................................................กรรมการ
ลงชื่อ............................................................กรรมการและเลขานุการ
(......................................................)
(............................................................)
ตาแหน่ง.................................................
ตาแหน่ง........................................................
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แบบสรุปผลการประเมินโรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียน/สถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ประเภท โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์
โรงเรียนเฉพาะความพิการ
ระดับ

กลุ่มสถานศึกษา สังกัดสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่.............

ภูมิภาค (4 ภูมิภาค)

รวม
(A)

รวม
(B)

คะแนนประเมินเอกสาร
ที่

โรงเรียน

ศูนย์การศึกษาพิเศษ

1
2
3
(15) (25) (15)

ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ
(.................................................)
ตาแหน่ง.............................................

4
(20)

5
(100)
(25)

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์
1
(15)

2
(25)

3
(15)

ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(....................................................)
ตาแหน่ง.................................................

ลงชื่อ......................................................กรรมการ
(......................................................)
ตาแหน่ง.................................................

4
(20)

5
(25)

รวม
หมาย
(A)+(B) ลาดับ เหตุ
(100) ÷ 2

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(...................................................)
ตาแหน่ง......................................................

ลงชื่อ............................................................กรรมการและเลขานุการ
(............................................................)
ตาแหน่ง.......................................................
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รน. 2
แบบรายงาน
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คาชี้แจง 1. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบันทึกข้อมูลรำยละเอียดในแบบรำยงำนให้ถูกต้องครบถ้วน
(เอกสารข้อมูลไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4)
3. แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ (ภาคผนวกไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4)
1. ข้อมูลสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ................................................................................................................................
สถำนที่ตั้ง..............................................................................................................................................................
โทรศัพท์.........................................................................................จำนวนโรงเรียน........................................แห่ง
ชื่อผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ..........................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ........................
2. ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขียนรายงานการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (ปี ก ารศึ ก ษา 2561 – 2563) ครอบคลุม
ทั้ง 4 ประเด็นต่อไปนี้
(1) กำรบริ ห ำรจั ดกำรระบบกำรดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนและควำมปลอดภัยในโรงเรียนของส ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
(2) กำรด ำเนิ น งำนระบบกำรดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและควำมปลอดภั ย ในโรงเรี ย นของส ำนั ก งำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(3) กำรมีส่วนร่วมดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและควำมปลอดภัยในโรงเรียนของภำคีเครือข่ำย
(4) ควำมสำเร็จของกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและควำมปลอดภัยในโรงเรียน
ขอรับรองว่ำ ข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร
(ลงชื่อ) ........................................................
(..................................................)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
............./....................../...............
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เอกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก เช่น
(1) แผนภูมิกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(2) หลักฐำนประกอบที่แสดงให้เห็นว่ำโรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสริม ให้สำมำรถดูแลนักเรียน
ทุกคนได้อย่ำงทั่วถึงและใกล้ชิด
(3) หลั ก ฐำนประกอบที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ ำ ครู แ ละบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำได้ รั บ กำรพั ฒ นำให้ มี ค วำมรู้
ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(4) หลักฐำนประกอบกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(5) หลักฐำนประกอบกำรส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้ำงขวัญกำลังใจ ติดตำม นิเทศและประเมินผล
กำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนตำมสภำพจริง
(6) หลักฐำนที่สะท้อนให้เห็นกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
(7) ผลงำนที่สะท้อนควำมสำเร็จที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
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แบบประเมินตนเองของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเด็น

รายการพิจารณา

1. กำรบริหำรจัดกำรระบบ
1.1 นโยบำย/จุดเน้น กำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียนและควำมปลอดภัยในโรงเรียนของสำนักงำน
ของสำนักงำนเขตพื้นที่
เขตพืน้ ที่กำรศึกษำ
กำรศึกษำ
1.2 มีข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียนในกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของทุกโรงเรียน
1.3 มีข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนทุกคนอย่ำงรอบด้ำน
พร้อมให้กำรสนับสนุน
1.4 แผนงำน/โครงกำร สอดคล้องกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและควำมปลอดภัยตำมบริบทของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ
2. กำรดำเนินงำนระบบ
2.1 กำรดำเนินงำนตำมขั้นตอนของระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
และกำรเสริมสร้ำง
และกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียน
ควำมปลอดภัยในโรงเรียน 2.2 กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแล
ของสำนักงำนเขตพื้นที่
ช่วยเหลือนักเรียน และกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย
กำรศึกษำอย่ำงมี
ในโรงเรียน
ประสิทธิภำพ
2.3 กำรดำเนินกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และผู้รับผิดชอบระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกำรเสริมสร้ำง
ควำมปลอดภัยในโรงเรียนของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.4 กำรส่งเสริมให้โรงเรียนดำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเรื่องระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียน
2.5 กำรนิเทศ กำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำรเสริมสร้ำง
ควำมปลอดภัยในโรงเรียน
2.6 กำรเสริมสร้ำงขวัญ กำลังใจ เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์
ผลกำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียน
3. กำรมีส่วนร่วมดำเนินงำน 3.1 กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
และกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียนที่มีคุณภำพ
นักเรียนและ
3.2 กำรดำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ควำมปลอดภัยในโรงเรียน
และกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับ
ของภำคีเครือข่ำย
ภำคีเครือข่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ

น้าหนัก คะแนน
คะแนน
5
5
20
5
5
5
5
5
30
5
5
5
10
20
10
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ประเด็น

รายการพิจารณา

4. ควำมสำเร็จของ
4.1 ผลที่ปรำกฏกับนักเรียน
กำรดำเนินงำนระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.2 ผลที่ปรำกฏกับโรงเรียน
และกำรเสริมสร้ำงควำม
ปลอดภัยในโรงเรียน
4.3 ผลที่ปรำกฏกับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
รวม

น้าหนัก คะแนน
คะแนน
10
10

30

10
100

100

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

รน. 2/1
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รวม
(A) + (B)
÷2

หมาย
เหตุ

แบบประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเภท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระดับ
ภูมิภาค (4 ภูมิภาค)
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา...............................................................................................................................
รวม
(A)

คะแนนประเมินเอกสาร
ที่

รายชื่อคณะกรรมการ

ตาแหน่ง

1
(20)

2
(30)

3
(20)

4
(30)

100

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์
1
(20)

2
(30)

3
(20)

4
(30)

รวม
(B)
100

รวมเฉลี่ย
ลงชื่อ.................................................ประธำนกรรมกำร
(.................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำร
(....................................................)
ตำแหน่ง.................................................

ลงชื่อ......................................................กรรมกำร
(......................................................)
ตำแหน่ง.................................................

ลงชื่อ.........................................................กรรมกำร
(...................................................)
ตำแหน่ง......................................................

ลงชื่อ............................................................กรรมกำรและเลขำนุกำร
(............................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
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แบบสรุปผลการประเมินสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประเภท
ระดับ

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูมิภาค (4 ภูมิภาค)
รวม
(A)

คะแนนประเมินเอกสาร
ที่

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1
(20)

2
(30)

3
(20)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

4
(30)

100

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์
1
(20)

2
(30)

3
(20)

4
(30)

รวม
(B)
100

รวม
หมาย
(A) + (B)
เหตุ
÷2

รวมเฉลี่ย
ลงชื่อ.................................................ประธำนกรรมกำร
(.................................................)
ตำแหน่ง.............................................

ลงชื่อ.....................................................กรรมกำร
(....................................................)
ตำแหน่ง.................................................

ลงชื่อ......................................................กรรมกำร
(......................................................)
ตำแหน่ง.................................................

ลงชื่อ.........................................................กรรมกำร
(...................................................)
ตำแหน่ง......................................................

ลงชื่อ............................................................กรรมกำรและเลขำนุกำร
(............................................................)
ตำแหน่ง.........................................................
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กาหนดการคัดเลือกสถานศึกษาและสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจาปี 2564
กิจกรรม

กาหนดการ

1. โรงเรียน และสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประเมินตนเองและส่งผลงำนเพื่อเข้ำรับ
กำรคัดเลือกระดับสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

31 พฤษภำคม 2564

2. โรงเรียน/สถำนศึกษำ สังกัดสำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ประเมินตนเอง
และส่งผลงำนเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกระดับกลุ่มสถำนศึกษำ

31 พฤษภำคม 2564

3. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ/กลุ่มสถำนศึกษำส่งผลงำนเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก
ระดับภูมิภำค
4. สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ทำหน้ำที่คัดเลือกในระดับภูมิภำคส่งผลงำน
ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
5. ถอดบทเรียนสถำนศึกษำและสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเพื่อรับรำงวัลระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. มอบโล่รางวัล ในที่ประชุมผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

25 มิถุนำยน 2564
3 กันยำยน 2564
6 – 10 กันยำยน 2564
กันยำยน 2564

