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แ. ความป็นมา 

 ระบบการดูลชวยหลือนักรียนป็นกระบวนการหนึไง฿นการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาทีไจะ
ด านินงานดูลชวยหลือนักรียนทีไมีขัๅนตอน วิธีการละครืไองมือการท างานทีไชัดจน มีครูประจ าชัๅน 

หรือครูทีไปรึกษาป็นบุคลากรหลัก฿นการด านินงาน ดยการมีสวนรวมของบุคลากรละครือขายทีไกีไยวขຌอง 
ทัๅงภาย฿นละภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ผูຌปกครอง ชุมชน ผูຌบริหาร  
ครูทุกคน ฯลฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ิสพฐ.ี จึงก าหนดนยบายส าคัญ฿หຌสถานศึกษา
฿นสังกัดทุกหงจัด฿หຌมีระบบการดูลชวยหลือนักรียน ละด านินการอยางจริงจัง ตอนืไอง พืไอ฿หຌกิด 

ความยัไงยืนนักรียนทุกคนจะตຌองเดຌรับการดูล ชวยหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุຌมครองอยางรอบดຌาน  

ดຌวยกระบวนการทีไถูกตຌอง หมาะสมละทันการณ์ เดຌรับการพัฒนา฿นทุกมิติ พืไอ ฿หຌป็นคนดี มีความสุข  
ละปลอดภัย฿นสภาพสังคมปัจจุบัน 

 

โ. กฎหมาย นยบาย ละจุดนຌนทีไกีไยวขຌอง 
โ.แ พระราชบัญญัติการศึกษาห่งชาติ พ.ศ. 2542 กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ5ไ5  

ละ ิฉบับทีไ ใี พ.ศ. โ55ใ   
 หมวด แ มาตรา 6 การจัดการศึกษาตຌองป็นเปพืไอพัฒนาคนเทย฿หຌ ป็นมนุษย์ทีไสมบูรณ์บบ 
ทัๅงรางกาย จิต฿จ สติปัญญา ความรูຌ ละคุณธรรม มีจริยธรรมละวัฒนธรรม฿นการด ารงชีวิต สามารถ            
อยูรวมกับผูຌอืไนเดຌอยางมีความสุข   
 หมวด ไ มาตรา โโ  การจัดการศึกษาตຌองยึดหลักวา นักรียนทุกคนมีความสามารถรียนรูຌ 
ละพัฒนาตนองเดຌ ละถือวานักรียนมีความส าคัญทีไสุด กระบวนการจัดการศึกษาตຌองสงสริม฿หຌนักรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติละตใมตามศักยภาพ 

มาตรา โ6 ฿หຌรงรียนจัดการประมินนักรียน ดยพิจารณาจากพัฒนาการของนักรียน  
ความประพฤติ การสังกต พฤติกรรมการรียน การรวมกิจกรรม ละการทดสอบควบคูเปกับกระบวนการรียน
การสอนตามความหมาะสมของตละระดับละรูปบบการศึกษา 
โ.โ พระราชบัญญัติคุຌมครองดใก พ.ศ. 2546 
 พระราชบัญญัติฉบับนีๅมี ป้าหมาย฿นการดูลชวยหลือดใกละครอบครัว฿หຌอยู ฿นสภาพ 
ทีไมีมาตรฐาน฿นการด ารงชีวิตทีไดี เดຌรับการดูล฿หຌมีพัฒนาการตามวัย ละดใกทุกคนตຌองมีหลักประกั น 
ความปลอดภัย เดຌรับความคุຌมครองจากผูຌกีไยวขຌอง ทัๅงดใกทีไประสบปัญหาละดใกทีไเมประสบปัญหาซึไงระบุเวຌ ดังนีๅ 
 หมวด โ มาตรา โโ การปฏิบัติตอดใกเมว ากรณี ฿ด฿หຌค านึ งถึ งประยชน์สู งสุดของดใก  
ป็นส าคัญ ละเม฿หຌมีการลือกปฏิบัติดยเมป็นธรรม 
โ.ใ พระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547  

กຌเขพิไมติม ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ55แ  ละ ิฉบับทีไ ใี พ.ศ. โ55ใ 

มาตรา ไโ ก าหนด฿หຌ ก.ค.ศ. ก าหนดมาตรฐานต าหนงครู สายงานการสอน การปฏิบัติ
หนຌาทีไหลักกีไยวกับการจัดการรียนการสอน การสงสริมการรียนรูຌ  พัฒนานักรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ 
ของรงรียน พัฒนาตนอง ละพัฒนาวิชาชีพ ดยก าหนด฿หຌลักษณะงานกีไยวกับการจัดระบบการดูล
ชวยหลือนักรียนป็นภาระงานหนึไง฿นมาตรฐานต าหนงครู 
 

ส่วนทีไ แ  ระบบการดูลช่วยหลือนักรียน 

 



๎ 
 

โ.ไ พระราชบัญญัติการป้องกันละกຌเขปัญหาการตัๅงครรภ์฿นวัยรุ่น พ.ศ. ๎๕๕๙   
 การตัๅงครรภ์฿นวัยรุนของประทศมีจ านวนพิไมขึๅนอยางตอนืไองซึไงสงผลกระทบตอสุขภาพ  
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมละศรษฐกิจ฿นภาพรวม ปัญหาการตัๅงครรภ์฿นวัยรุนของประทศ 
มีความซับซຌอนละเมอาจกຌเขเดຌดຌวยอ านาจหนຌาทีไของหนวยงาน฿ดหนวยงานหนึไง ดังนัๅน สมควรสรຌางกลเก  
฿นการก าหนดนยบาย ยุทธศาสตร์ละการด านินการรวมกันของหนวยงานทีไกีไยวขຌองทัๅงหนวยงานของรัฐ
หนวยงานของอกชนละประชาสังคม พืไอบูรณาการ฿หຌการป้องกันละกຌเขปัญหาการตัๅงครรภ์฿นวัยรุน 
ป็นรูปธรรมมีความป็นอกภาพละมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน ดยมีมาตราทีไกีไยวขຌองกับสถานศึกษาระบุเวຌ ดังนีๅ 
 มาตรา ๒ ฿หຌรงรียนด านินการป้องกันละกຌเขปัญหาการตัๅงครรภ์฿นวัยรุน ดังตอเปนีๅ 
  ิํี จัด฿หຌมีการรียนการสอนรืไองพศวิถีศึกษา฿หຌหมาะสมกับชวงวัยของนักรียนหรือนักศึกษา 
  ิ๎ี จัดหาละพัฒนาผูຌสอน฿หຌสามารถสอนพศวิถีศึกษาละ฿หຌค าปรึกษา฿นรืไองการป้องกัน
ละกຌเขปัญหาการตัๅงครรภ์฿นวัยรุนกนักรียนหรือนักศึกษา 
  ิ๏ี จัด฿หຌมีระบบการดูลชวยหลือละคุຌมครองนักรียนหรือนักศึกษาซึไงตัๅงครรภ์฿หຌเดຌ 
รับการศึกษาดຌวยรูปบบทีไหมาะสมละตอนืไอง รวมทัๅงจัด฿หຌมีระบบการสงตอ฿หຌเดຌรับบริการอนามัย  
การจริญพันธุ์ละการจัดสวัสดิการสังคมอยางหมาะสม 
  การก าหนดประภทของรงรียนละการด านินการของรงรียนตละประภท ฿หຌป็นเป  
ตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไก าหนด฿นกฎกระทรวง 

โ.โ นยบาย ละจุดนຌนทีไกีไยวขຌอง  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ รืไอง นยบายละจุดนຌนของกระทรวงศึกษาธิการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ565 

 นยบายละจุดนຌนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. โ565  
 ดຌานการจัดการศึกษาพืไอความปลอดภัย 

 แ. รงสรຌางสถานศึกษาปลอดภัยพืไอพิไมความชืไอมัไนของสังคม ละป้องกันจาก 
ภัยคุกคาม฿นชีวิตรูปบบ฿หม ละภัยอืไน โ ดยมีการวางมาตรการดຌานความปลอดภัย฿หຌกนักรียน ครูละ
บุคลากร฿นสถานศึกษา฿นรูปบบตาง โ ชน จัดครงการรงรียน Sandbox : Safety zone in school ิSSSี 
หรือการจัดกิจกรรม Safety School Success จัด฿หຌมีการฉีดวัคซีนพืไอป้องกันรคติดตอ การจัดการความรุนรง
กีไยวกับรางกาย จิต฿จ ละพศ ป็นตຌน 

โ. รงพัฒนาบรรจุตัวชีๅวัดรืไองความปลอดภัย฿หຌอยู฿นกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษา
ละหนวยงานทุกระดับ 

 ดຌานการสรຌางอกาส ความสมอภาค ละความทาทียมทางการศึกษาทุกชวงวัย 

แ. ด านินการส ารวจละติดตามดใกตกหลนละดใกออกกลางคัน พืไอน าขຌาสูระบบ
การศึกษา ดยฉพาะการศึกษาภาคบังคับ 

โ. สงสริมสนับสนุน฿หຌดใกปฐมวัยทีไมีอายุตัๅงต ใ ปี ขึๅนเปทุกคน ขຌาสูระบบการศึกษา
พืไอรับการพัฒนาอยางรอบดຌาน มีคุณภาพ ตามศักยภาพ ตามวัยละตอนืไอง อยางป็นระบบ ดยบูรณาการ
รวมงานกับทุกหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  

ใ. มุงกຌปัญหาคนพิการ฿นวัยรียนทีไเมเดຌรับการศึกษาขຌาสูระบบการศึกษา ดยก าหนด
ต าหนง ิปักหมุดี บຌานดใกพิการทัไวประทศ 

ไ. สงสริม ละสนับสนุนความรวมมือการจัดการศึกษารวมกับหนวยงาน องค์กร 
ทัๅงภาครัฐอกชน ชุมชน องค์กรปกครองสวนทຌองถิไนละสถาบันสังคมอืไน 
 
 
 



๏ 
 
ใ. นวทางการด านินงานระบบการดูลช่วยหลือนักรียนของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนดนยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ละจุดนຌน 
฿นการพัฒนาการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน ดยมอบหมาย฿หຌศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละ
ชวยหลือดใกนักรียน ด านินการขับคลืไอนการด านินงาน ดยค านึงถึงสิทธิของนักรียน฿หຌเดຌรับอกาส 
ทางการศึกษาดຌวยรูปบบทีไหมาะสม พัฒนาบุคลากรของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา  
฿หຌมีความรูຌความสามารถ฿นการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน ซึไงระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนป็นกระบวนการหนึไง฿นชิงการบริหารทีไส าคัญ สถานศึกษาทุกหงตຌองด านินงานอยางป็นระบบ 
ละตอนืไอง ดยมีขัๅนตอนส าคัญ 5 ขัๅนตอน ดังนีๅ 
 ิแี การรูຌจักนักรียนป็นรายบุคคล 
 ิโี การคัดกรอง 
 ิใี การสงสริมละพัฒนา 
 ิไี การป้องกันละกຌเขปัญหา 
 ิ5ี การสงตอ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานเดຌด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนละก าหนดจุดนຌน
พืไอการพัฒนาระบบการดูลชวยหลือนักรียนอยางตอนืไอง พืไอป็นนวทางสูการปฏิบัติ ดังนีๅ 
 ปี พ.ศ. โ55้ – โ56แ ปีหงการรักละหในคุณคา฿นตนองละผูຌอืไน 
 ปี พ.ศ. โ56โ  ปีหงการรูຌจัก รัก ขຌา฿จ หวง฿ย เมทิๅง฿ครเวຌขຌางหลัง 
 ปี พ.ศ. โ56ใ  ปีหงการหวง฿ย เมทิๅง฿ครเวຌขຌางหลัง ดูลชวยหลือนักรียน 
    ละความปลอดภัย฿นรงรียน 
 ปี พ.ศ. โ56ไ  ปีหงการรัก ขຌา฿จ หวง฿ย ปลอดภัย ละ฿หຌอกาส 
 ปี พ.ศ. โ565  ปีหงการดูลชวยหลือละคุຌมครองนักรียน฿หຌเดຌรับอกาสทางการศึกษา 
    อยางทาทียมละมีคุณภาพ 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานด านนิงานภาย฿ตຌกรอบนวคิด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไ 

 ดแูลช่วยเหลือและค ุม้ครองนกัเรยีนใหไ้ดร้บัโอกาส 

ทางการศึกษาอยา่งเท่าเทียมและมีคณุภาพ 
 



๑ 
 

การบริหารจัดการด านินการดังผนภูมิต่อเปนีๅ 
ผนภูมิทีไ ํ สดงการบริหารจัดการระบบการดูลช่วยหลือนักรียน฿นสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หมายหตุ  แ.               ขຌอมูลป้อนกลับ 

 

กฎหมาย นยบาย
ละจุดนຌน 

ทีไกีไยวขຌอง 

 

ก าหนดทิศทาง/ 
กลยุทธ์ 

ู วิคราะห์สภาพปัญหา 

ู ศักยภาพของสถานศึกษา 

ู บริบท สังคม ละชุมชน 

การวางระบบละผนการด านินงาน คณะกรรมการด านินงาน 

ู ทีมน า 

ู ทีมท า 

ู ทีมประสาน 

ู หรืออืไน โ ตามความ   
หมาะสมภาย฿ตຌบริบท 

ของสถานศึกษา 
ขัๅนตอนการด านินงาน 

แ. การรูຌจักนักรียนป็นรายบุคคล 

โ. การคัดกรอง 

ใ. การส่งสริมละพัฒนา 

ไ. การป้องกันละกຌเขปัญหา 

5. การส่งต่อ 

นิทศ ก ากับ ติดตาม ละประมินผล 
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การด านินงานระบบการดูลช่วยหลือนักรียน ส าหรับสถานศึกษาทุกห่ง ดังผนภูมิต่อเปนีๅ 
ผนภูมิทีไ ๎ สดงกระบวนการละขัๅนตอนการด านินการดูล ช่วยหลือนักรียน 

อย่างป็นระบบครบวงจรของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
  หมายหตุ    แ. ููููููู บางกรณีทีไตຌองการผูຌชีไยวชาญฉพาะดຌาน   
                     โ.                        กຌเขละพัฒนา 
    ใ. น าผลการประมินเป฿ชຌ฿นการกຌเขปรับปรุง ละพัฒนาอยางตอนืไอง 
 
 

 

โ. คัดกรอง 

 

ใ. การส่งสริมละพัฒนา 
 

ไ. การป้องกันละกຌเขปัญหา 

 

5. การส่งต่อ 

ภาย฿น 

ภายนอก 

 

มีขຌอมูลนักรียนทุกคน
อย่างรอบดຌาน 

กลุ่มสีไยง 

 

แ. รูຌจักนักรียน 

ป็นรายบุคคล 

กลุ่มมีปัญหา 

กรณีมี
ปัญหา 

บางกรณี
ตຌองการ 

คุณลักษณะทีไพึงประสงค์ ทักษะชีวิต คุณภาพชีวิตทีไดี 

ประมิน 

ดี 

กลุ่มพิศษ กลุ่มปกติ 
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4. นวทางการพัฒนาการด านินงานระบบการดูลช่วยหลือนักรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีบทบาทส าคัญ฿นการสงสริม สนับสนุน฿หຌสถานศึกษาด านินงานตาม
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนอยางมีประสิทธิภาพ ซึไงมีกระบวนการละขัๅนตอนการด านินงานป็นระบบ 
ตอนืไอง ละทัไวถึง มีกระบวนการละขัๅนตอน 5 ขัๅนตอน ดังนีๅ 
 ิ1ี ศึกษาขຌอมูลสถานศึกษาอยางรอบดຌาน 

 ิ2ี คัดกรองสถานศึกษา 
 ิใี สงสริมละพัฒนาสถานศึกษา 
 ิไี ป้องกันละกຌเขปัญหาของสถานศึกษา 
 ิ5ี พัฒนาอยางตอนืไอง 
ด านินการดังผนภูมิทีไ ๏  
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ผนภูมิทีไ ๏ สดงการด านินงานระบบการดูลช่วยหลือนักรียนอย่างป็นระบบครบวงจร 

ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ผลดี                                               
 

                                                 
 

 

 

 

 

 

หมายหตุ น าผลการประมินเป฿ชຌ฿นการกຌเขปรับปรุง ละพัฒนาอย่างต่อนืไอง

แ. การศึกษาขຌอมูลสถานศึกษาอย่างรอบดຌาน 

 

สถานศึกษาทีไมีระบบ 

การดูลช่วยหลือนักรียน
ขຌมขใง 

 

สถานศึกษาทีไมีระบบ 

การดูลช่วยหลือนักรียน 

ทีไตຌองการการพัฒนา 

 

สถานศึกษาทีไมีระบบ 

การดูลช่วยหลือนักรียน 

ทีไตຌองการความช่วยหลือ 

ใ. การส่งสริมละพัฒนาสถานศึกษา 

5. การพัฒนาหรือปรับปรุง฿หຌสามารถป็นตຌนบบเดຌ 

ไ.ร่วมด านินการป้องกันละกຌเขปัญหาของ
สถานศึกษา 

สถานศึกษาทุกห่งด านินงานระบบการดูลช่วยหลือนักรียนอย่างป็นระบบครบวงจร 

ส่งผลต่อนักรียนเดຌรับการดูล ส่งสริม พัฒนาสอดคลຌองกับจุดประสงค์ระบบการดูลช่วยหลือ
นักรียน 

โ. คัดกรองสถานศึกษา 

ประมินผล 

 

ติดตาม ดูล ช่วยหลือ 
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แ. หลักการละหตุผล 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานมีภารกิจหลัก฿นการสงสริมละพัฒนาการศึกษา  
ขัๅนพืๅนฐาน  ดยจัดท าขຌอสนอ นยบาย ผนพัฒนาการศึกษา  มาตรฐานการจัดการศึกษาละหลักสูตร
กนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช โ55แ ตลอดจนก าหนดหลักกณฑ์ นวทาง ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ ประมินผลการจัดการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ละพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาพืไอพัฒนาคุณภาพ
ของการจัดการศึกษาตละชวงวัย ตามพระราชบัญญัติการศึกษาหงชาติ พ.ศ. โ5ไโ กຌเข พิไมติม  
ิฉบับทีไ โี พ.ศ. โ5ไ5 ละ ิฉบับทีไ ใี พ.ศ. โ55ใ ละยุทธศาสตร์ชาติ โเ ปี ิโ56แ ู โ5่เี ดຌานการ
พัฒนาละสริมสรຌางศักยภาพทรัพยากรมนุษย์฿หຌเดຌรับการพัฒนาทุกมิติ ฿หຌป็นคนดี คนกง มีคุณภาพ  
ละมีศักยภาพ฿นการขงขันกับประชาคมลก 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ๅนพืๅนฐานจึงมอบนยบาย฿หຌส านักงานขตพืๅนที ไการศึกษา 
ละสถานศึกษาทุกระดับละทุกประภทด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน รวมทัๅงเดຌก าหนด
ยุทธศาสตร์ ตลอดจนมาตรการ ละจุดนຌน฿นการพัฒนาคุณภาพระบบการดูลชวยหลือนักรียนมา  
อยางตอนืไอง สนับสนุนสงสริม฿หຌสถานศึกษาละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาจัดกิจกรรมตาง โ อาทิ  
การยีไยมบຌานนักรียน การจัดประชุมผูຌปกครองนักรียน การสริมสรຌางทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยชิงบวก  
การสริมสรຌางคุณธรรมจริยธรรมนักรียน ดยมุงพัฒนานักรียน฿นทุกระดับ฿หຌมีสมรรถนะละคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ตามจตนารมณ์ละจุดมุงหมายของหลักสูตรกนกลางการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน พุทธศักราช โ55แ 
กลาวคือ การจัดการศึกษาตຌองป็นเปพืไอพัฒนาคนเทย฿หຌป็นมนุษย์ทีไสมดุลทัๅงรางกาย จิต฿จ สติปัญญา 
ความรูຌ ละคุณธรรม จริยธรรม ละวัฒนธรรม฿นการด ารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูຌอืไนเดຌอยางมีความสุข 
นอกจากนัๅน ผลการวิจัยกีไยวกับระบบการดูลชวยหลือนักรียน฿นสถานศึกษาทีได านินงานมาตัๅงตปี โ5ไโ 
พบวา นักรียนมีการพัฒนาตนองเดຌอยางตใมตามศักยภาพ พรຌอมทัๅงยังเดຌรับการดูลอยางทัไวถึง ซึไงสงผลตอ
คุณภาพชีวิตทีไดี สอดคลຌองกับนยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา จากยุทธศาสตร์ มาตรการ ละจุดนຌน  
฿นการพัฒนาคุณภาพระบบการดูลชวยหลือนักรียนดังกลาวลຌวนัๅน รงรียนละส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาเดຌขับคลืไอน฿นการบริหารจัดการละด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน฿หຌมีคุณภาพ  
อยางตอนืไอง สงผลตอการพัฒนาคุณภาพนักรียนตามความตกตางระหวางบุคคล ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐานจึงจัดท าครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูลชวยหลือนักรียน พืไอยกยองชิดชู
กียรติสถานศึกษาละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไป็นตຌนบบการพัฒนาคุณภาพของระบบการดูล
ชวยหลือนักรียนตอเป  
โ. วัตถุประสงคก์ารคัดลือกรงรียน/สถานศึกษาละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 2.1 พืไอยกยองชิดชูกียรติละผยพรผลงานรงรียน/สถานศึกษาทีไมีการบริหารจัดการ 
ละด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนทีไสัมฤทธิผลตอการพัฒนานักรียนอยางป็นองค์รวมทุกดຌาน 

 2.โ พืไอยกยองชิดชูกียรติละผยพรผลงานส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไมีการบริหารจัดการ
สงสริม สนับสนุน ก ากับ นิทศ ติดตามละประมินผลการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน  
ทีไสัมฤทธิผลตอการพัฒนารงรียนอยางป็นองค์รวมทุกดຌาน 

 

 

 

ส่วนทีไ โ  การคัดลือกสถานศึกษาละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

   พืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
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ผนผังสดงขัๅนตอนการคัดลือกสถานศึกษาละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
พืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน ประจ าปี โ565 

 

 

                                                                                   
       ึึ 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
                                  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
                
  
 
            
                                                                                                 
                                                                                                 
 
 

   
                              
 
 
 
  

ู รงรยีนการศึกษาสงคราะห ์ 
ยอดยีไยม ไ หง ภูมภิาคละ แ หง 
ู รงรยีนฉพาะความพิการ  
ยอดยีไยม ไ หง ภูมภิาคละ แ หง 
ู ศูนย์การศึกษาพิศษ  
ยอดยีไยม ไ หง ภูมภิาคละ แ หง 
พืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือ 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิสพท.ี 

คัดลือก สพท.  
ู ขຌอมูลจากอกสาร 

ู ขຌอมูลผลงานชิงประจักษ ์

สถานศึกษา 

รงรียนประถมศึกษา 

รงรียนมัธยมศึกษา 

คัดลือกรงรียน 

ู ขຌอมูลจากอกสาร 
ู ขຌอมูลผลงานชิงประจักษ ์

ู รงรยีนระดับประถมศึกษาละ แ5 หง 
  พืไอรับรางวัล 
       1. ยอดยีไยม ใ หง ิ฿หญ ู กลาง ู ลใกี  
       โ. ดีดน แโ หง ิ฿หญ – กลาง ู ลใกี 
ู รงรยีนระดับมัธยมศึกษาละ แ5 หง 
  พืไอรับรางวัล 
       1. ยอดยีไยม ใ หง ิ฿หญ – กลาง ู ลใกี 
       โ. ดีดน แโ หง ิ฿หญ – กลาง ู ลใกี 
 

สพท.  
คัดลือกรงรียน 

รงรียนประถมศึกษา ิ฿หญ่ – กลาง ู ลใกี 
รงรียนมัธยมศึกษา ิ฿หญ่ – กลาง ู ลใกี 
 ประภทละ แ หง 

สถานศึกษาศึกษาสังกัด สศศ. 
ู รงรียนการศกึษาสงคราะห ์

ู รงรียนฉพาะความพิการ 
ู ศูนย์การศึกษาพิศษ 

คัดลือกสถานศึกษา 

ู ขຌอมูลจากอกสาร 

ู ขຌอมูลผลงานชิงประจักษ์ 

สถานศึกษาภูมิภาคละ 6 หง 
ู รงรียนการศกึษาสงคราะห ์

   แ. ยอดยีไยม แ หง  
   โ. ดีดน แ หง 

ู รงรียนฉพาะความพกิาร 

   แ. ยอดยีไยม แ หง  
   โ. ดีดน แ หง 

ู ศนูยก์ารศกึษาพิศษ 

   แ. ยอดยีไยม แ หง  
   โ. ดีดน แ หง 
 
 

ระดับกลุมสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
สพป. ละ สพม.  
ประมินตนอง 

ู สพป. ภูมิภาคละ 5 หง  
 พืไอรับรางวัล 
      แ. ยอดยีไยม แ หง 
      โ. ดีดน ไ หง 
ู สพม. ภูมิภาคละ 5 หง 
 พืไอรับรางวัล 
      แ. ยอดยีไยม แ หง 
      โ. ดีดน ไ หง 

ระดับ ภูมิภาค 

ระดับ สพท./ 

กลุมสถานศึกษา  

รงรียนประมินตนอง 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา 

ู รงรียนการศกึษาสงคราะห ์

ู รงรียนฉพาะความพกิาร 
ู ศูนยก์ารศกึษาพิศษ 

ประภทละ แ หง 

รงรียน/สถานศึกษาประมิน
ตนอง

ระดับ สพฐ. 
ประกาศผล
ละมอบล

รางวัล 

ู  สพป.  
   ยอดยีไยม 4 หง ภูมิภาคละ แ หง 
ู  สพม.  
   ยอดยีไยม 4 หง ภูมิภาคละ แ หง 
พืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือ 

ู รงรยีนระดับประถมศึกษา 
   ยอดยีไยม แโ หง ิ฿หญ ู กลาง ู ลใกี  
   ภูมิภาคละ ใ หง 
ู รงรยีนระดับมัธยมศึกษา 
   ยอดยีไยม แโ หง ิ฿หญ ู กลาง ู ลใกี  
   ภูมิภาคละ ใ หง 
พืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือ 
 

ระดับรงรียน 
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ใ. ประภทละรางวัล 

3.1 ประภทการคัดลือกมี แแ ประภท คือ 

ิแี ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา 
ิโี ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา 
ิใี รงรียนระดับประถมศึกษาขนาดลใก หมายถึง รงรียนทีไมีจ านวนนักรียนตัๅงต แแ้ คนลงมา 
ิไ  ี รงรียนระดับประถมศึกษาขนาดกลาง หมายถึง  รงรียนทีไมีจ านวนนักรียนตัๅงต 120 ู  ็ แ  ้คน 
ิ5ี รงรียนระดับประถมศึกษาขนาด฿หญ  หมายถึง  รงรียนทีไมีจ านวนนักรียนตัๅงต ็โเ คนขึๅนเป 
ิ6ี รงรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดลใก หมายถึง รงรียนทีไมีจ านวนนักรียนเมกิน แแ้ คน 
ิ็  ี รงรียนระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง  หมายถึง  รงรียนทีไมีจ านวนนักรียนตัๅงต แโเ ู  ็ แ  ้คน 
ิ่  ีรงรียนระดับมัธยมศึกษาขนาด฿หญ  หมายถึง  รงรียนทีไมีจ านวนนักรียนตัๅงต ็โเ คนขึๅนเป 
ิ9ี รงรียนการศึกษาสงคราะห์ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
ิแเี รงรียนฉพาะความพิการ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
ิแแี ศูนย์การศึกษาพิศษ สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 

ึ หมายหตุ : ขຌอมูลนักรียน ใแ พฤษภาคม โ56ไ 
ใ.โ รางวัล 

 รางวัลระดับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละกลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
ดังนีๅ 
 กียรติบัตร  เดຌก  

ิแี กียรติบัตรยอดยีไยม  เดຌคะนนตัๅงต  ้แ  คะนนขึๅนเป 
ิโี กียรติบัตรดีดน  เดຌคะนนตัๅงต  ่แ – ้เ  คะนน 

รางวัลระดับภูมิภาค มี โ ประภท ดังนีๅ 
 กียรติบัตร  เดຌก 

 ิแี กียรติบัตรยอดยีไยม  เดຌคะนนตัๅงต  ้แ  คะนนขึๅนเป 
 ิโี กียรติบัตรดีดน  เดຌคะนนตัๅงต  ่แ – ้เ  คะนน 

 รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน มีดังนีๅ 
ล่รางวัลละกียรติบัตรยอดยีไยม  ส าหรับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษาตละ

ประภททีไผานการคัดลือกสถานศึกษาละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษายอดยีไยมระดับ สพฐ. จ านวน 44 
รางวัล  
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ไ. นวทางการคัดลือก 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนด฿หຌส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ซึไงท าหนຌาทีไ
คัดลือก฿นระดับภูมิภาค เดຌก  
 ภูมิภาคภาคหนือ คือ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รับผิดชอบ฿นการ
คัดลือกรงรียน/สถานศึกษาละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา฿น แ่ จังหวัด ดังนีๅ  

ิแี จังหวัดชียงราย 
ิโี จังหวัดชียง฿หม 
ิใี จังหวัดนาน 
ิไี จังหวัดพะยา 
ิ5ี จังหวัดพร 
ิ6ี จังหวัดมฮองสอน 
ิ็ี จังหวัดล าปาง 
ิ่ี จังหวัดล าพูน 
ิ้ี จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ิแเี จังหวัดพิษณุลก 
ิแแี จังหวัดสุขทัย 
ิแโี จังหวัดตาก 
ิแใี จังหวัดก าพงพชร 
ิแไี จังหวัดนครสวรรค์ 
ิแ5ี จังหวัดพิจิตร 
ิแ6ี จังหวัดอุทัยธานี 
ิแ็ี จังหวัดพชรบูรณ์ 
ิแ่ี จังหวัดชัยนาท 

 ภูมิภาคภาคกลาง ตะวันออก ละตะวันตก คือ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษากรุงทพมหานคร 
รับผิดชอบ฿นการคัดลือกรงรียน/สถานศึกษาละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา฿น โ5 จังหวัด ดังนีๅ  

ิแี จังหวัดสิงห์บุรี 
ิโี จังหวัดอางทอง 
ิใี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ิไี จังหวัดลพบุรี 
ิ5ี จังหวัดสระบุรี 
ิ6ี จังหวัดนครนายก 
ิ็ี จังหวัดปราจีนบุรี 
ิ่ี จังหวัดสระกຌว 
ิ้ี จังหวัดฉะชิงทรา 
ิแเี จังหวัดชลบุรี 
ิแแี จังหวัดระยอง 
ิแโี จังหวัดจันทบุรี 
ิแใี จังหวัดตราด 
ิแไี จังหวัดกรุงทพมหานคร 
ิแ5ี จังหวัดนนทบุรี 
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ิแ6ี จังหวัดปทุมธานี 
ิแ็ี จังหวัดสมุทรปราการ 
ิแ่ี จังหวัดสมุทรสาคร 
ิแ้ี จังหวัดสมุทรสงคราม 
ิโเี จังหวัดนครปฐม 
ิโแี จังหวัดสุพรรณบุรี 
ิโโี จังหวัดกาญจนบุรี 
ิโใี จังหวัดราชบุรี 
ิโไี จังหวัดพชรบุรี 
ิโ5ี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ภูมิภาคภาคตะวันออกฉียงหนือ คือ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ขต 1  
รับผิดชอบ฿นการคัดลือกรงรียน/สถานศึกษาละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา฿น โเ จังหวัด ดังนีๅ  

ิแี จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ิโี จังหวัดขอนกน 
ิใี จังหวัดชัยภูมิ 
ิไี จังหวัดนครพนม 
ิ5ี จังหวัดนครราชสีมา 
ิ6ี จังหวัดบึงกาฬ 
ิ็ี จังหวัดบุรีรัมย์ 
ิ่ี จังหวัดมหาสารคาม 
ิ้ี จังหวัดมุกดาหาร 
ิแเี จังหวัดยสธร 
ิแแี จังหวัดรຌอยอใด 
ิแโี จังหวัดลย 
ิแใี จังหวัดศรีสะกษ 
ิแไี จังหวัดสกลนคร 
ิแ5ี จังหวัดสุรินทร์ 
ิแ6ี จังหวัดหนองคาย 
ิแ็ี จังหวัดหนองบัวล าภู 
ิแ่ี จังหวัดอ านาจจริญ 
ิแ้ี จังหวัดอุดรธานี 
ิโเี จังหวัดอุบลราชธานี 

 ภูมิภาคภาค฿ตຌ คือ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูกใต ระนอง รับผิดชอบ฿นการ
คัดลือกรงรียน/สถานศึกษาละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา฿น แไ จังหวัด ดังนีๅ  

ิแี จังหวัดกระบีไ 
ิโี จังหวัดชุมพร 
ิใี จังหวัดตรัง 
ิไี จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ิ5ี จังหวัดนราธิวาส 
ิ6ี จังหวัดปัตตานี 
ิ็ี จังหวัดพังงา 
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ิ่ี จังหวัดพัทลุง 
ิ้ี จังหวัดภูกใต 
ิแเี จังหวัดยะลา 
ิแแี จังหวัดระนอง 
ิแโี จังหวัดสงขลา 
ิแใี จังหวัดสตูล 

     ิแไี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 ไ.แ นวทางการคัดลือกสถานศึกษา 
 
 
 วิธีการคัดลือกรงรียนประถมศึกษาละรงรียนมัธยมศึกษาพืไอขຌารับรางวัลระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน ประกอบดຌวย ใ ระดับ ดังนีๅ 
  แ. ระดับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

วิธีการคัดลือกรงรียนพืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน ระดับส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษา มีวิธีด านินการ ดังนีๅ 

แ.แ รงรียนประมินตนองละขียนรายงานบบบรรยายลารืไองครอบคลุมประดในหลักการ
ด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน ิรน.แี เม่กิน 12 หนຌากระดาษ A4 ิตัวอักษร TH 

Sarabun ขนาด แ6ี ฿หຌครอบคลุมหลักกณฑ์ 5 ประดใน ละนบหลักฐานประกอบ฿นภาคผนวก เม่กิน
จ านวน 20 หนຌากระดาษ Aไ ิเม่นับกระดาษคัไนค าว่าภาคผนวกี ดยมีผูຌอ านวยการรงรียนรับรองขຌอมูล 
฿นบบรายงานการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน ิรน. แี ส่งถึงส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา ภาย฿นวันทีไ 31 พฤษภาคม โ565 วลา แ6.ใเ น. 

คณะกรรมการจะเม่พิจารณาผลงาน  
ิแี เมมีลายมือชืไอผูຌอ านวยการรงรียนรับรอง 
ิโี จ านวนหนຌาของอกสารกินกวาทีไก าหนด 
ิใี สงถึงส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษากินวลาทีไก าหนด 
แ.โ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกรงรียน ระดับส านักงาน

ขตพืๅนทีไการศึกษา จ านวน 5  คน ประกอบดຌวย  
ิแี ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาหรือ                  ประธาน 
     รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไเดຌรับมอบหมาย             
ิโี ผูຌทรงคุณวุฒิดຌานการศึกษา ิชน กตปน. ขຌาราชการบ านาญ ฯลฯี      กรรมการ 
ิใี ผูຌทนผูຌอ านวยการรงรียนทีไมีความรูຌความขຌา฿จระบบการดูล      กรรมการ 
     ชวยหลือนักรียน          
ิไี ผูຌอ านวยการกลุมนิทศ ติดตามละประมินผลการจัดการศึกษา          กรรมการ 

 หรือศึกษานิทศก์             
ิ5ี ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมการจัดการศึกษา หรือนักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
                 ละลขานุการ 
หมายหตุ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาสามารถตงตัๅงคณะกรรมการเดຌมากกวา แ คณะ  

ตามประภทรางวัล/ความหมาะสม 
 
 

ไ.แ.แ วิธีการคัดลือกรงรียนประถมศึกษาละรงรียนมัธยมศึกษา 
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แ.ใ คณะกรรมการตามขຌอ แ.โ ด านินการคัดลือกรงรียนตามกณฑ์ทีไส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนด ดย฿ชຌขຌอมูลจากอกสารตามบบรายงานการด านินงานระบบ  
การดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน/สถานศึกษา ิรน. แี ละการประมินชิงประจักษ์ ตามบบประมิน
รงรียนพืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน ิรน. แ/แี  

แ.ไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประกาศผลการคัดลือกรงรียน ระดับส านักงาน  
ขตพืๅนทีไการศึกษา ละน าผลการประมินรงรียนพืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน ิรน.แ/แี 
อกสารทีไกีไยวขຌอง ละสรุปผลการประมินรงรียนพืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน ิรน.แ/โี  
ของรงรียนทีไผานกณฑ์ระดับยอดยีไยม ทีไเดຌคะนนสูงสุด แ อันดับ ละสนอระดับภูมิภาค ตามประภท
รงรียน ประภทละ แ หง รวม 6 หง ิประถมศึกษาขนาด฿หญ ขนาดกลาง ขนาดลใก ละมัธยมศึกษา
ขนาด฿หญ ขนาดกลาง ขนาดลใกี ภาย฿นวันทีไ แ กรกฎาคม โ565 วลา แ6.ใเ น. 

1.5 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาพิจารณามอบรางวัล฿หຌกับรงรียนทีไผานการคัดลือก 
ดยวิธีการละอกาสทีไหมาะสม 

 
  โ. ระดับภูมิภาค 
  วิธีการคัดลือกรงรียนพืไอขຌารับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน มีวิธีด านินการ ดังนีๅ 

โ.แ ฿หຌส านักงานขตการศึกษาซึไงท าหนຌาทีไคัดลือก฿นระดับภูมิภาค ิไ ภูมิภาคี  
สนอรายชืไอตอ สพฐ. พืไอตงตัๅงคณะท างานอ านวยการคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละรงรียน/
สถานศึกษา จ านวน แ5 ู โเ คน ประกอบดຌวย 

ิ1ี ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาซึไงท าหนຌาทีไคัดลือก        ประธาน 
     ฿นระดับภูมิภาค 
ิโี รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาซึไงท าหนຌาทีไคัดลือก         รองประธาน 
     ฿นระดับภูมิภาค 
ิใี ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความรูຌความขຌา฿จ฿นระบบการดูลชวยหลือนักรียน        กรรมการ 
     ฿นระดับภูมิภาค 
ิไี ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไเดຌรับรางวัล 
     ระบบการดูลชวยหลือนักรียนยอดยีไยมหรือดีดน฿นปีทีไผานมา         กรรมการ 
ิ5ี  ผูຌอ านวยการกลุมงบประมาณละการงิน         กรรมการ 
ิ6ี ผูຌอ านวยการกลุมสงสริม ละนักวิชาการศึกษา                 กรรมการ 
                 ละลขานุการ 
โ.โ ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกรงรียน ระดับภูมิภาค จากผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความรูຌ 

ความขຌา฿จรืไองระบบการดูลชวยหลือนักรียน จ านวน ๏ – ๑  คน ฿นตละประภทรงรียนของการคัดลือก 
ิแี ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาซึไงท าหนຌาทีไคัดลือก 

 ฿นระดับภูมิภาค            ประธาน 
ิโี ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความรูຌความขຌา฿จระบบการดูลชวยหลือนักรียน      กรรมการ 
ิใี ผูຌทรงคุณวุฒิทีไส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนด  

 ตามภาคผนวก ก            กรรมการ 
ิไี ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา/ผูຌอ านวยการรงรียน      กรรมการ 
ิ5ี ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมการจัดการศึกษา หรือนักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
                 ละลขานุการ 
หมายหตุ  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาสามารถตงตัๅงคณะกรรมการเดຌมากกวา แ คณะ 

ตามประภทรางวัล/ความหมาะสม    
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โ.ใ คณะกรรมการตามขຌอ โ.โ พิจารณาคัดลือกรงรียนจากบบรายงานการด านินงาน 
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน/สถานศึกษา ิรน. ํี อกสารทีไกีไยวขຌอง ละบบสรุปผล 
การประมินรงรียนพืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน ิรน. แ/โี ดยพิจารณาคัดลือกรงรียน
พืไอรับรางวัลยอดยีไยมระดับ สพฐ. ละรางวัลดีดนระดับภูมิภาค ละติดตามการประมินชิงประจักษ์ 
ฉพาะรงรียนทีไเดຌรับรางวัลยอดยีไยมระดับ สพฐ. ประภทละ แ หง ตามกณฑ์ละวิธีการทีไส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนด ดังนีๅ 

ิแี ประมินจากอกสารตามบบรายงานการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ของรงรียน/สถานศึกษา ิรน. แี ละอกสารทีไกีไยวขຌอง  

ิโี  ประมินชิงประจักษ์  
ิใี ตัดสินรงรียนประถมศึกษาละรงรียนมัธยมศึกษา ระดับภูมิภาค ตละประภท  

ละส่งผลการตัดสินรงรียนประถมศึกษาละรงรียนมัธยมศึกษา ยอดยีไยมอันดับ แ ของต่ละประภท 
฿หຌกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ภาย฿นวันทีไ โ กันยายน โ565 

2.4 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไท าหนຌาทีไคัดลือก฿นระดับภูมิภาคประกาศผลการ
คัดลือกรงรียน ทีไเดຌรับรางวัลดีดนระดับภูมิภาค 

2.5 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไท าหนຌาทีไคัดลือก฿นระดับภูมิภาคพิจารณามอบรางวัล
฿หຌกับรงรียนทีไผานการคัดลือกดยวิธีการละอกาสทีไหมาะสม 
 

3. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานประกาศผลการคัดลือกรงรียนทีไเดຌรับรางวัล

ยอดยีไยมระดับ สพฐ. พืไอรับลละกียรติบัตรยอดยีไยมประภทละ ไ รางวัล ฿นทีไประชุมผูຌอ านวยการ 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาดือนกันยายน 
 

 
 

 วิธีการคัดลือกรงรียน/สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ พืไอรับรางวัลระบบการ
ดูลชวยหลือนักรียน มี ใ ประภท คือ 
 ิแี รงรียนการศึกษาสงคราะห์ 
 ิโี รงรียนฉพาะความพิการ 
 ิใี ศูนย์การศึกษาพิศษ 
 วิธีการคัดลือกรงรียน/สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ พืไอรับรางวัลระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียนมีวิธีการ ดังนีๅ 
  แ. ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 

วิธีการคัดลือกรงรียน/สถานศึกษาพืไอขຌารับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ระดับกลุมสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ มีวิธีด านินการ ดังนีๅ 

แ.แ รงรียน/สถานศึกษาประมินตนองละขียนบรรยายครอบคลุมประดใน 
การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน/สถานศึกษา ิรน. แี เม่กิน 12 หนຌากระดาษ 
A4 ิตัวอักษร TH Sarabun ขนาด แ6ี ฿หຌครอบคลุมหลักกณฑ์ 5 ประดใน ละนบหลักฐานประกอบ 
฿นภาคผนวก เม่กินจ านวน 20 หนຌากระดาษ Aไ ิเมนับกระดาษคัไนหนຌาค าวาภาคผนวกี ดยมีผูຌอ านวยการ
รงรียน/ผูຌบริหารสถานศึกษารับรองขຌอมูล฿นบบรายงานการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน  
ของรงรียน/สถานศึกษา ิรน. แี สงถึงกลุมสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ ิ จ านวน ่  กลุมี 
ภาย฿นวันทีไ ใแ พฤษภาคม โ565 วลา แ6.ใเ น. 

ไ.แ.โ วิธีการคัดลือกรงรียน/สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษา
พิศษ
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คณะกรรมการจะเม่พิจารณาผลงาน 

ิแี เมมีลายมือชืไอผูຌอ านวยการรงรียน/ผูຌบริหารสถานศึกษารับรอง 
ิโี จ านวนหนຌาของอกสารกินกวาทีไก าหนด 
ิใี สงถึงกลุมสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษกินวลาทีไก าหนด 
แ.โ กลุมสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ ตงตัๅงคณะกรรมการ

คัดลือกรงรียน/สถานศึกษา จ านวน 5 คน ประกอบดຌวย  
ิแี ประธานกรรมการกลุมสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ    ประธาน 
ิโี ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความรูຌความขຌา฿จระบบการดูลชวยหลือนักรียน      กรรมการ 
ิใี ผูຌอ านวยการรงรียน/ผูຌบริหารสถานศึกษา               กรรมการ 
ิไี ลขานุการกลุมสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ         กรรมการ 
                 ละลขานุการ 
แ.ใ คณะกรรมการตามขຌอ แ.โ ด านินการคัดลือกรงรียน/สถานศึกษา ตามกณฑ์ 

ทีไส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนด ดย฿ชຌขຌอมูลจากอกสารละการประมินชิงประจักษ์ 
ตามบบการประมินรงรียน/สถานศึกษาพืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน ิรน. แ/แ พิศษี 

แ.ไ กลุมสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษทัๅ ง ่ กลุมสถานศึกษา 
ประกาศผลการคัดลือกสถานศึกษา ระดับกลุมสถานศึกษา ละน าสนอรงรียน/สถานศึกษาทีไเดຌรับรางวัล
ยอดยีไยม ล าดับสูงสุด แ อันดับ พรຌอมบบประมินรงรียน/สถานศึกษา ิรน. แ/แ พิศษี บบสรุปผล 
การประมินรงรียน/สถานศึกษา ิรน. แ/โ พิศษี ละอกสารทีไกีไยวขຌอง ส่งส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

ทีไท าหนຌาทีไคัดลือกระดับภูมิภาค ภาย฿นวันทีไ 1 กรกฎาคม 2565 วลา แ6.ใเ น. 
1.5 กลุมสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ ่ กลุมสถานศึกษา 

พิจารณามอบรางวัล฿หຌกับรงรียน/สถานศึกษาทีไผานการคัดลือกดยวิธีการละอกาสทีไหมาะสม 
 

โ. ระดับภูมิภาค 

วิธีการคัดลือกรงรียนพืไอขຌารับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน มีวิธีด านินการ ดังนีๅ 
โ.แ การตงตัๅงคณะท างานอ านวยการคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละรงรียน/

สถานศึกษาป็นรายชืไอคณะท างานชุดดียวกันกับหนຌา แ5 ฿นขຌอ โ.แ 
โ.โ ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกรงรียน ระดับภูมิภาค จากผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความรูຌ 

ความขຌา฿จรืไองระบบการดูลชวยหลือนักรียน จ านวน ๏ – ๑  คน ฿นตละประภทรงรียนของการคัดลือก 
ิแี ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาซึไงท าหนຌาทีไคัดลือก 

 ฿นระดับภูมิภาค            ประธาน 
ิโี ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความรูຌความขຌา฿จระบบการดูลชวยหลือนักรียน      กรรมการ 
ิใี ผูຌทรงคุณวุฒิทีไส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนด  

 ตามภาคผนวก ก            กรรมการ 
ิไี ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา/ผูຌอ านวยการรงรียน/ 

 ผูຌบริหารสถานศึกษา             กรรมการ 
ิ5ี ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมการจัดการศึกษา หรือนักวิชาการศึกษา      กรรมการ 
                 ละลขานุการ 
หมายหตุ  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาสามารถตงตัๅงคณะกรรมการเดຌมากกวา แ คณะ  

ตามประภทรางวัล/ความหมาะสม  
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โ.ใ คณะกรรมการตามขຌอ โ.โ พิจารณาคัดลือกรงรียน/สถานศึกษาจากบบรายงาน 
การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน/สถานศึกษา ิรน. ํี อกสารทีไกีไยวขຌอง ละ 
บบสรุปผลการประมินรงรียน/สถานศึกษาพืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน ิรน. แ/โี  
ดยพิจารณาคัดลือกรงรียน/สถานศึกษาพืไอรับรางวัลยอดยีไยมระดับ สพฐ. ละรางวัลดีดนระดับภูมิภาค 
ละติดตามการประมินชิงประจักษ์ฉพาะรงรียน/สถานศึกษาทีไเดຌรับรางวัลยอดยีไยมระดับ สพฐ.  
ประภทละ แ หง ตามกณฑ์ละวิธีการทีไส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนด ดังนีๅ 

ิแี ประมินจากอกสารตามบบรายงานการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ของรงรียน/สถานศึกษา ิรน. แี ละอกสารทีไกีไยวขຌอง  

ิโี  ประมินชิงประจักษ์  
ิใี ตัดสินรงรียนประถมศึกษาละรงรียนมัธยมศึกษา ระดับภูมิภาค ตละประภท  

ละส่งผลการตัดสินสถานศึกษายอดยีไยมอันดับ แ ของต่ละประภท ฿หຌกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ภาย฿นวันทีไ โ กันยายน โ565 

2.4 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไท าหนຌาทีไคัดลือก฿นระดับภูมิภาคประกาศผลการ
คัดลือกรงรียน ทีไเดຌรับรางวัลดีดนระดับภูมิภาค 

2.5 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไท าหนຌาทีไคัดลือก฿นระดับภูมิภาคพิจารณามอบรางวัล
฿หຌกับรงรียนทีไผานการคัดลือกดยวิธีการละอกาสทีไหมาะสม 

3. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานประกาศผลการคัดลือกรงรียนทีไเดຌรับรางวัล

ยอดยีไยมระดับ สพฐ. พืไอรับลละกียรติบัตรยอดยีไยมประภทละ ไ รางวัล ฿นทีไประชุมผูຌอ านวยการ 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาดือนกันยายน 

 

 ไ.โ นวทางการคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา        
 

 วิธีการคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาพืไอรับรา งวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน
ประกอบดຌวย ใ ระดับ ดังนีๅ 

1. ระดับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

วิธีการคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา พืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน  
มีวิธีด านินการ ดังนีๅ 

แ.แ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาตงตัๅงคณะกรรมการประมินตนองตามกณฑ์ละ
วิธีการทีไส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนด จ านวน 5 คน ประกอบดຌวย 

ิแี ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา                              ประธาน 
ิโี รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา                                    กรรมการ 
ิใี ผูຌอ านวยการกลุมนิทศ ติดตาม ละประมินผลการจัดการศึกษา        กรรมการ 
     หรือศึกษานิทศก์   
ิไี ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความรูຌความขຌา฿จระบบการดูลชวยหลือนักรียน กรรมการ 
ิ5ี ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมการจัดการศึกษา                  กรรมการละลขานุการ 
 
 
 

ไ.โ.แ วิธีการคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
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แ.โ จัดท าอกสารตามบบรายงานการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน  
ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิรน. โี เม่กิน 12 หนຌากระดาษ A4 ิตัวอักษร  TH Sarabun  

ขนาด แ6ี ฿หຌครอบคลุมหลักกณฑ์ 4 ประดใน ละนบหลักฐานประกอบ฿นภาคผนวก เม่กิน 20 

หนຌากระดาษ Aไ ิเม่นับกระดาษคัไนค าว่าภาคผนวกี ดยมีผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษารับรอง
ขຌอมูล฿นบบรายงาน ิรน. โี  

คณะกรรมการจะเม่พิจารณา 

ิ1ี เมมีลายมือชืไอผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษารับรอง 
ิ2ี จ านวนหนຌาของอกสารกินกวาทีไก าหนด 
ิ3ี สงถึงส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาซึไงท าหนຌาทีไคัดลือก฿นระดับภูมิภาคกินวลาทีไก าหนด 
1.3 คณะกรรมการตามขຌอ แ.แ ด านินการตรวจสอบบบรายงานการด านินงานระบบ           

การดูลชวยหลือนักรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิรน. โี ละบบประมินตนองตามกณฑ์ละวิธีการ            
ทีไส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนด ตามบบการประมินส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา    
ิรน. โ/แี พรຌอมหลักฐานทีไกีไยวขຌองส่งส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไท าหนຌาทีไคัดลือก฿นระดับภูมิภาค  
ภาย฿นวันทีไ แ กรกฎาคม โ565 วลา แ6.ใเ น. 

 
โ. ระดับภูมิภาค 

วิธีการคัดลือกรงรียนพืไอขຌารับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน มีวิธีด านินการ ดังนีๅ 
โ.แ การตงตัๅงคณะท างานอ านวยการคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละรงรียน/

สถานศึกษาป็นรายชืไอคณะท างานชุดดียวกันกับหนຌา แ5 ฿นขຌอ โ.แ 
โ.โ ตงตัๅงคณะกรรมการคัดลือกรงรียน ระดับภูมิภาค จากผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความรูຌความ

ขຌา฿จรืไองระบบการดูลชวยหลือนักรียน จ านวน ๏ – ๑  คน ฿นตละประภทรงรียนของการคัดลือก 
ิแี ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาซึไงท าหนຌาทีไคัดลือก 

 ฿นระดับภูมิภาค            ประธาน 
ิโี ผูຌทรงคุณวุฒิทีไมีความรูຌความขຌา฿จระบบการดูลชวยหลือนักรียน      กรรมการ 
ิใี ผูຌทรงคุณวุฒิทีไส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนด  

 ตามภาคผนวก ก            กรรมการ 
ิไี ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา/ผูຌอ านวยการรงรียน      กรรมการ 
ิ5ี ผูຌอ านวยการกลุมสงสริมการจัดการศึกษา หรือนักวิชาการศึกษา      กรรมการ

                   ละลขานุการ 
หมายหตุ  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาสามารถตงตัๅงคณะกรรมการเดຌมากกวา แ คณะ 

ตามประภทรางวัล/ความหมาะสม  
โ.ใ คณะกรรมการตามขຌอ โ.โ พิจารณาคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาจากบบ

รายงานการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิรน. โี อกสาร 
ทีไกีไยวขຌอง ละบบสรุปผลการประมินส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาพืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน ิรน. โ/โี ดยพิจารณาคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาพืไอรับรางวัลยอดยีไยมระดับ สพฐ. ละ
รางวัลดีดนระดับภูมิภาค ละติดตามการประมินชิงประจักษ์ฉพาะส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไเดຌรับ
รางวัลยอดยีไยมระดับ สพฐ. ประภทละ แ หง ตามกณฑ์ละวิธีการทีไส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขัๅนพืๅนฐานก าหนด ดังนีๅ 
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ิแี ประมินจากอกสารตามบบรายงานการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา/สถานศึกษา ิรน. แี ละอกสารทีไกีไยวขຌอง  

ิโี  ประมินชิงประจักษ์  
ิใี ตัดสินส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาระดับภูมิภาค ตละประภท ละส่งผลการตัดสิน

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษายอดยีไยมอันดับ แ ของต่ละประภท ฿หຌกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัๅนพืๅนฐาน ภาย฿นวันทีไ โ กันยายน โ565 

2.4 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไท าหนຌาทีไคัดลือก฿นระดับภูมิภาค ประกาศผลการ
คัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ทีไเดຌรับรางวัลดีดนระดับภูมิภาค 

2.5 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไท าหนຌาทีไคัดลือก฿นระดับภูมิภาคพิจารณามอบรางวัล
฿หຌกับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไผานการคัดลือกดยวิธีการละอกาสทีไหมาะสม 

 
3. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานประกาศผลการคัดลือกรงรียนทีไเดຌรับรางวัล

ยอดยีไยมระดับ สพฐ. พืไอรับลละกียรติบัตรยอดยีไยมประภทละ ไ รางวัล ฿นทีไประชุมผูຌอ านวยการ 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาดือนกันยายน 



21 
 

 
 
 
 
กณฑ์การคัดลือกรงรียน/สถานศึกษา 

กณฑ์การคัดลือกรงรียน/สถานศึกษา พืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียนก าหนดป็น โ 
ระดับ คือ  

ู ระดับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
ู ระดับภูมิภาค 

ดยก าหนดคุณสมบัติละกณฑ์การคัดลือกรงรียน/สถานศึกษา ดังนีๅ 
 
คุณสมบัติ 

แ. สถานภาพป็นรงรียน/สถานศึกษา฿นสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
โ. รงรียน/สถานศึกษาตามคุณสมบัติขຌอ 1. มีผลการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน

ยຌอนหลังเมนຌอยกวา ใ ปี ิพ.ศ. โ56โ ู โ56ไี  
3. รงรียน/สถานศึกษาตຌองเมคยเดຌรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียนระดับยอดยีไยม  

฿นระยะวลายຌอนหลัง ใ ปี ิพ.ศ. โ56โ ู โ56ไี  
 

กณฑ์การพิจารณาคัดลือก มี 5 ประดใน ดังนีๅ 
แ. การบริหารจัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียน ทีไสะทຌอนการด านินงานอยางตอนืไอง ใ ปี

การศึกษา  ิปี โ56โ ู โ56ไี ฿หຌหในถึงนวคิดละวิธีการทีไสอดคลຌองกับสภาพปัญหาละบริบทของ
รงรียน/สถานศึกษา พิจารณาจากประดในตอเปนีๅ ิแ5 คะนนี 

แ.แ นยบายการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียน/ 
      สถานศึกษา ิ5 คะนนี 

แ.โ ขຌอมูลสารสนทศระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียน/  
                         สถานศึกษา ิใ คะนนี 

แ.ใ ขຌอมูลสารสนทศของรงรียน/สถานศึกษาทีไกีไยวขຌองกับระบบการดูลชวยหลือนักรียน  
                         ิไ คะนนี 

แ.ไ ขຌอมูลสารสนทศกีไยวกับความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษา ชน ขຌอมูลอุบัติหตุ – 
                         ความสีไยง ิใ คะนนี 

โ. การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากประดในตอเปนีๅ ิโ5 คะนนี 

โ.แ วธิีการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน ฿นรงรียน/สถานศึกษา ครบทัๅง  
                         5 ขัๅนตอน ดยด านินงานสอดคลຌองอยางป็นระบบครบวงจร ิแเ คะนนี 

โ.โ การด านินการสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิตอยางป็นรูปธรรม ิ5 คะนนี 
โ.ใ การด านินงานดຌานการสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษาละการคุຌมครองนักรียน

อยางป็นรูปธรรม ิ5 คะนนี 
โ.ไ การด านินการพืไอน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบอยางป็น

รูปธรรม ิ5 คะนนี 
 

ส่วนทีไ ใ  กณฑ์การคัดลือกรงรียน/สถานศึกษา 
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ใ. การมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง฿นการดูลชวยหลือนักรียน ละ
สงสริมความปลอดภัยของรงรียน/สถานศึกษา พิจารณาจากประดในตอเปนีๅ ิแ5 คะนนี  

ใ.แ  ขຌอมูลภาคีครือขาย ละวิธีการสรຌางครือขายอยางมีประสิทธิภาพ ิ5 คะนนี 
ใ.โ การมีสวนรวมของภาคีครือขาย฿นการสงสริม สนับสนุน ป้องกัน ชวยหลือ ละคุຌมครอง

นักรียนรวมกับสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ิ5 คะนนี 
3.3 การมีสวนรวมของภาคีครือขาย฿นการสงสริมความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษา 

                         ิ5 คะนนี 
4. การสงสริม สนับสนุน นิทศ ติดตาม ละประมินผลการด านินงานสงผลตอประสิทธิภาพ

ระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษา พิจารณาจากประดในตอเปนีๅ  
ิ20 คะนนี   

4.1 การพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา฿หຌมีความตระหนัก มีความรูຌ ความขຌา฿จระบบ
การดูลชวยหลือนักรียน การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิต การสริมสรຌางความปลอดภัย 
การคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสูการรียน฿นระบบ 
ิ10 คะนนี 

4.2 การนิทศ ติดตาม สงสริม สนับสนุนละ฿หຌขวัญก าลัง฿จกครูละบุคลากรทางการศึกษา
฿นการด านินงานการดูลชวยหลือนักรียน การสริมสรຌางทักษะชีวิต การสริมสรຌาง
ความปลอดภัย การคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสู
การรียน฿นระบบอยางตอนืไอง ิ5 คะนนี 

4.3 การประมินผลการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน การสริมสรຌาง พัฒนา
ทักษะชีวิต การสริมสรຌางความปลอดภัย การคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุด
ออกจากระบบกลับขຌาสูการรียน฿นระบบ พืไอปรับปรุงพัฒนาการด านินงานอยาง
ตอนืไองละยัไงยืน ิ5 คะนนี   

5. ความส ารใจของการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน ละความปลอดภัย฿น
รงรียน/สถานศึกษา พิจารณาจากประดในตอเปนีๅ ิ25 คะนนี  

5.1 ระบบการดูลชวยหลือนักรียน การสริมสรຌางพัฒนาทักษะชีวิต การคุຌมครองนักรียน 
ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสูการรียน฿นระบบ มีผลตอคุณภาพของ
นักรียน ิ10 คะนนี 

5.2 นักรียนสามารถดูลชวยหลือตนองเดຌตามวัย ิ5 คะนนี 
5.3 นักรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกดຌาน ิ5 คะนนี 
5.4 ระบบการดูลชวยหลือนักรียน การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิตการคุຌมครองนักรียน  

ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสูการรียน฿นระบบ สงผลตอคุณภาพ
นักรียน ประสิทธิภาพของรงรียน/สถานศึกษาละชุมชนทຌองถิไน สะทຌอนความพึงพอ฿จ
ตอรงรียน฿นการดูลชวยหลือนักรียน ิ5 คะนนี 
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กณฑ์ละคะนนการพิจารณารงรียน/สถานศึกษาพืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน 

ประดใน รายการพิจารณา นๅ าหนัก
คะนน 

คะนน 

1.  การบริหารจัดการระบบ
การดูลชวยหลือนักรียน 
ทีไสะทຌอนการด านินงาน
อยางตอนืไอง 3 ปีการศึกษา  
ิปี 2562 ู 2564ี  
฿หຌหในถึงนวคิดละ
วิธีการทีไสอดคลຌองกับ
สภาพปัญหาละบริบท 
ของรงรียน/สถานศึกษา 
พิจารณาจากประดใน
ตอเปนีๅ 

แ.แ นยบายการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนละ
ความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษา 5 

 
 

    
 
 

15 

แ.โ ขຌอมูลสารสนทศระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ละความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษา 

3 

แ.ใ ขຌอมูลสารสนทศของรงรียน/สถานศึกษาทีไกีไยวขຌองกับ 
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน 

4 

แ.ไ ขຌอมูลสารสนทศกีไยวกับความปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษา ชน ขຌอมูลอุบัติหตุ – ความสีไยง 

3 

2. 
 

การด านินงานระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียน 
ละความปลอดภัย 
฿นรงรียน/สถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ 
พิจารณาจากประดใน
ตอเปนีๅ 

โ.แ วิธีการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน  
฿นรงรียน/สถานศึกษาครบทัๅง 5 ขัๅนตอน ดยด านินงาน
สอดคลຌองกันอยางป็นระบบครบวงจร 

10 
 
 
 

25 โ.โ การด านินการสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิตอยางป็นรูปธรรม 5 

โ.ใ การด านินงานดຌานการสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษาละการคุຌมครองนักรียนอยางป็นรูปธรรม 

5 

โ.ไ การด านินการพืไอน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบขຌาสูการ
รียนรูຌ฿นระบบอยางป็นรูปธรรม 

5 

3. การมีสวนรวมของภาคี
ครือขายทุกภาคสวน 
ทีไกีไยวขຌอง฿นการดูล
ชวยหลือนักรียน ละ
สงสริมความปลอดภัย 
ของรงรียน/สถานศึกษา 
พิจารณาจากประดใน
ตอเปนีๅ 

ใ.แ ขຌอมูลภาคีครือขาย ละวิธีการสรຌางครือขายทีไมีประสิทธิภาพ 5  
 

แ5 
ใ.โ การมีสวนรวมของภาคีครือขาย฿นการสงสริม สนับสนุน 

ป้องกัน ชวยหลือ ละคุຌมครองนักรียนรวมกับสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ 

5 

ใ.ใ การมีสวนรวมของภาคีครือขาย฿นการสงสริมความปลอดภัย
฿นรงรียน/สถานศึกษา 

 5 

4. การสงสริม สนับสนุน 
นิทศ ติดตาม ละ
ประมินผลการด านินงาน
สงผลตอประสิทธิภาพ
ระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนละความ
ปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษา พิจารณาจาก
ประดในตอเปนีๅ 

ไ.แ การพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา฿หຌมีความตระหนัก มี
ความรูຌ ความขຌา฿จระบบการดูลชวยหลือนักรียน การ
สริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิต การสริมสรຌางความปลอดภัย 
การคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบ
กลับขຌาสูการรยีน฿นระบบ 

 
แเ 
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ไ.โ การนิทศ ติดตาม สงสริม สนับสนุนละ฿หຌขวัญก าลัง฿จกครู
ละบุคลากรทางการศึกษา฿นการด านินงานการดูลชวยหลือ
นักรียน การสริมสรຌางทักษะชีวิต การสริมสรຌางความ
ปลอดภัย การคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออก
จากระบบกลับขຌาสูการรยีน฿นระบบอยางตอนืไอง 
 

 
5 
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ประดใน รายการพิจารณา นๅ าหนัก
คะนน 

คะนน 

ไ.ใ การประมินผลการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรยีน 
การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวติ การสริมสรຌางความปลอดภัย 
การคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบ
กลับขຌาสูการรยีน฿นระบบ พืไอปรับปรุงพัฒนาการด านินงาน
อยางตอนืไองละยัไงยืน 

 
5 

5. 
 

ความส ารใจของการ
ด านินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน ละ
ความปลอดภัย฿น
รงรียน/สถานศึกษา 
พิจารณาจากประดใน
ตอเปนีๅ 

5.แ ระบบการดูลชวยหลือนักรียน การสริมสรຌางพัฒนาทักษะ
ชีวิต การคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียน฿นระบบ มีผลตอคุณภาพของนักรียน 

แ0 
 
 

โ5 
5.โ นักรียนสามารถดูล ชวยหลือตนองเดຌตามวัย 5 

5.ใ นักรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกดຌาน 5 

5.ไ ระบบการดูลชวยหลือนักรียน การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะ
ชีวิตการคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียน฿นระบบ สงผลตอคุณภาพนักรียน 
ประสิทธิภาพของรงรียน/สถานศึกษาละชุมชนทຌองถิไน 
สะทຌอนความพึงพอ฿จตอรงรยีน฿นการดูลชวยหลือนักรียน 

5 

รวม 100 แเเ 
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ประดในหลัก รายการ ประดในการพิจารณา 
พืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียนกรณีรงรียน/สถานศึกษา 

ประดในหลัก รายการพิจารณา ประดในพิจารณา 
แ. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารจัดการ
ระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน  
ทีไสะทຌอนการ
ด านินงานอยาง
ตอนืไอง 3 ปี
การศึกษา  
ิปี 2562 ู 2564ี  
฿หຌหในถึงนวคิด 
ละวิธีการทีไ
สอดคลຌองกับสภาพ
ปัญหาละบริบท
ของรงรียน/
สถานศึกษา 
พิจารณาจาก
ประดในตอเปนีๅ 

 

ิ15 คะนนี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แ.แ 
 

นยบายการด านินงาน
ระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนละความ
ปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษา 
 
 ิ5 คะนนี 

แ.แ.แ วิสัยทัศน์ของรงรียน/สถานศึกษาสะทຌอน฿หຌหในถงึ
ความส าคัญของ ระบบการดูลชวยหลือนักรียนดยการ
ก าหนดนยบายทีไกีไยวกับระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนการสริมสรຌาง พัฒนา ทักษะชีวิตการคุຌมครอง 
นักรียนละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌา
สูการรียนรูຌ฿นระบบการอยางชดัจน 

แ.แ.โ ผนกลยุทธ์ระบุการด านนิงานกีไยวกับระบบ การดูล
ชวยหลือนักรียน การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิตการ
คุຌมครองนักรียน ละการน านกัรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบ 

แ.แ.ใ ผนปฏิบัติการระบุครงการ/กิจกรรมทีไกีไยวขຌองกับ
ระบบการดูล  ชวยหลือนักรยีน การสริมสรຌาง พัฒนา
ทักษะชีวิตการคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียน 
ทีไหลุดออกจากระบบขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบ 

แ.แ.ไ ค าสัไงตงตัๅงคณะท างานกีไยวกบัระบบการดูล ชวยหลือ
นักรียน  การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิต การคุຌมครอง
นักรียนละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌา
สูการรียนรูຌ฿นระบบมีความชัดจน 

แ.แ.5 ระบียบ นวปฏิบัติทีไกีไยวขຌองกับระบบการดูล 
ชวยหลือนักรียน การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิต  
การคุຌมครองนักรียนละการน านักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบ มีความชัดจน 
น าสูการปฏิบัติเดຌอยางมีประสทิธิภาพ       

แ.โ 
 

ขຌอมูลสารสนทศระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียน 
ละความปลอดภัย 
฿นรงรียน/สถานศึกษา 
 

ิ3 คะนนี 

1.2.1 ด านินการวิคราะห์ละน าผลการวิคราะห์ สภาพปัญหา 
ความตຌองการการพัฒนา มาด านินการ ปรับปรุงละ
พัฒนางานทีไกีไยวขຌอง กับระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิต การคุຌมครอง
นักรียนละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌา
สูการรียนรูຌ฿นระบบ ิแ คะนนี  

1.2.2 นวทาง/รูปบบการด านนิงานมีความสอดคลຌอง  
กับ สภาพปัญหาละบริบทของรงรียน/สถานศึกษา  
ิแ คะนนี 

1.2.3 การบริหารละด านนิงานมีความสอดคลຌองกับนยบาย 
ของกระทรวงหรือหนวยงานทีไกีไยวขຌอง  
ิ1 คะนนี 
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ประดในหลัก รายการพิจารณา ประดในพิจารณา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แ.ใ 
 

ขຌอมูลสารสนทศของ
รงรียน/สถานศึกษา 
ทีไกีไยวขຌองกับระบบการ 
ดูลชวยหลือนักรียน 
 
ิ4 คะนนี 

1.3.1 ด านินการรวบรวมขຌอมูลนักรยีนรายบุคคล ครอบคลุม
ทุกมิติ ขຌอมูลป็นปัจจุบัน จัดกใบอยางป็นระบบ  
ละพรຌอมน าเป฿ชຌ 

1.3.2 มีขຌอมูลสารสนทศ สดงผลการคัดกรองนักรียน
ยຌอนหลัง ใ ปีการศึกษาอยางตอนืไอง  

1.3.3 สารสนทศดຌานผลการด านนิงานสดง฿หຌหในวานักรียน
ทุกคนเดຌรับ การชวยหลือ การดูล อยางตอนืไอง 

1.3.4 ด านินการ ประมิน สรปุละจดัท ารายงานผล  
การด านินงาน ทีไสอดคลຌองกับระบบดูลชวยหลือ
นักรียน฿นทุกมิติ  

 1.4 
 
 

ขຌอมูลสารสนทศกีไยวกับ
ความปลอดภัย฿น
รงรียน/สถานศึกษา ชน 
ขຌอมูลอุบัติหตุ ู  ความสีไยง 
 
ิใ คะนนี 

1.4.1 มีครงการ หรือกิจกรรม/ ดูล สงสริมละพัฒนา 
฿หຌนักรียนรูຌทาทันอันตรายหรอืความเมปลอดภัย 
จากบุคคล สถานการณ์ สืไอ อุบตัิภัย ความสีไยง 
ตอชีวิตละความป็นอยู 

1.4.2 มีขຌอมูลละสารสนทศทีไ กีไยวขຌองกับอันตราย 
สถานการณ์ทีไสีไยงตอการกิดความเมปลอดภยั 
ตอนักรียน฿นรงรียน/สถานศึกษา฿นทุกมิติ 

1.4.3 มีขຌอมูล สารสนทศ ดຌานผลการด านินงานทีไสดง 
฿หຌหในวา นักรียนทุกคนเดຌรับการ ดูล สงสริม 
ละพัฒนา฿หຌรูຌทาทันละป้องกันความเมปลอดภัย 

2. 
 

การด านินงาน
ระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน 
ละความ
ปลอดภัย฿น
รงรียน/
สถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
พิจารณาจาก
ประดในตอเปนีๅ 
 
ิ25 คะนนี 

โ.แ 
 

วิธีการด านินงานระบบ
การดูลชวยหลือนักรียน  
฿นรงรียน/สถานศึกษา 
ครบทัๅง 5 ขัๅนตอน  
ดยด านินงานสอดคลຌอง
อยางป็นระบบครบวงจร 
 
ิ10 คะนนี 

2.1.1 มีวิธีการ ครืไองมือ฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลนักรียนป็น
รายบุคคล  

2.1.2 มีวิธีการจัดกระท ากับขຌอมูลพืไอคัดกรองจัดกลุมนักรียน  

2.1.3 มีครงการ กิจกรรม /นวทาง กຌเขปัญหา สงสริม 
พัฒนานักรียนครบทุกกลุมทีไคัดกรอง   

2.1.4 สดง ตวัอยางวธิีป้องกันละกຌเขปัญหา อยางนຌอย  
๎ ครงการ กิจกรรม /นวทาง 

2.1.5 สดงตัวอยาง การสงสริมพัฒนานักรียน อยางนຌอย  
๎ ครงการ กิจกรรม /นวทาง 

2.1.6 วิธีการสงตอทีไมีประสิทธภิาพ  
2.1.7 การด านินงานตละขัๅนตอนป็นเปอยางมีระบบครบวงจร 
2.1.8 น านวัตกรรม฿นการด านินงานระบบการดูล 

ชวยหลือนักรียน 
2.1.9 การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 

ป็นเปอยางรຌอยรัดทัๅง 5 ขัๅนตอน 
2.1.10 สดงตัวอยางวิธีด านนิการด ีโ ิBest Practicesี  

หรือนวัตกรรม อยางนຌอย ๎ ชิๅนงาน 
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ประดในหลัก รายการพิจารณา ประดในพิจารณา 
โ.โ การด านินการสริมสรຌาง

พัฒนาทักษะชีวิต 
อยางป็นรูปธรรม 
 
 ิ5 คะนนี 

โ.โ.แ บูรณาการ การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิต 
฿นการรียนการสอน฿นกลุม สาระการรียนรูຌตาง โ  

โ.โ.โ มีกิจกรรม/ครงการทีไสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิต 
โ.โ.ใ มีขຌอมูลทีไสดงวา นักรียนทุกกลุม ทุกคน  

เดຌรับการสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิต          
โ.โ.ไ มีขຌอมูลทีไสดงวา นักรียนมีปัญหาดຌานพฤติกรรม ลดลง 

โ.โ.5 สดงตัวอยาง การ฿ชຌพฤติกรรมชิงบวก฿นการจดัการ 
ชัๅนรียนละจัดการสริมสรຌางพฤติกรรมชิงบวก 
ของนักรียน 

 โ.ใ 
 

การด านินงานดຌานการ
สรຌางความปลอดภัย฿น
รงรียน/สถานศึกษา 
ละการคุຌมครองนักรียน
อยางป็นรูปธรรม 
 
ิ5 คะนนี 

โ.ใ.แ สดงนวทางละผลการวิคราะห์ สถานการณ์ 
ทีไอาจกิดความเมปลอดภัยตอนักรียน 

โ.ใ.โ มีวิธีการ/ครงการ/กิจกรรมทีไสริมสรຌางความปลอดภัย
฿หຌกนักรียน 

โ.ใ.ใ มีวิธีการรูຌจักนักรียนทีไมีนวนຌมอาจผชิญตอ  
ความเมปลอดภัย 

โ.ใ.ไ มีวิธีการป้องกัน กຌเข นักรียนทีไมีนวนຌมอาจผชิญ 
ตอความเมปลอดภัยป็นรายบุคคล 

โ.ใ.5 มีวิธีการป้องกันละกຌเขปัญหาความเมปลอดภัย  
฿นรงรียน/สถานศึกษา 

  โ.ไ 
 

การด านินการพืไอน า
นักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบขຌาสูการรียนรูຌ฿น
ระบบอยางป็นรูปธรรม 
ิ5 คะนนี 

โ.ไ.แ โ.ไ.แ ด านนิการติดตาม ฝ้าระวัง ละคุຌมครองนักรียน 
อยางตอนืไอง ิแ คะนนี 

โ.ไ.โ โ.ไ.โ สดงตัวอยางกิจกรรม/ครงการทีไคุຌมครองนักรียน
฿นรงรียน/สถานศึกษา อยางนຌอย 2 กรณีตัวอยาง  
ิ2 คะนนี 

โ.ไ.ใ สดงผลของกิจกรรม/ครงการทีไสดงวานักรียนทุกคน
เดຌรับการคุຌมครองดຌวยรูปบบ/วิธีการ ทีไหมาะสม  
ิ2 คะนนี 

ใ. 
 

การมีสวนรวมของ
ภาคีครือขาย 
ทุกภาคสวนทีไ
กีไยวขຌอง฿นการดูล
ชวยหลือนักรียน 
ละสงสริม 
ความปลอดภัยของ
รงรียน/
สถานศึกษา 
พิจารณาจาก
ประดในตอเปนีๅ 

ใ.แ 
 

ขຌอมูลภาคีครือขาย  
ละวิธีการสรຌางครือขาย
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
ิ5 คะนนี 

ใ.แ.แ มีภาคีครือขาย ประกอบดຌวย ผูຌปกครอง ชุมชน 
หนวยงานภาครัฐ  ภาคอกชนละส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา หรือส านักบรหิารงานการศึกษาพิศษ  
ิลຌวตกรณี  ี

ใ.แ.โ มีขຌอมูล สารสนทศกีไยวกับครอืขายผูຌปกครอง ชุมชน 
หนวยงานภาครัฐ ละภาคอกชนทีไกีไยวขຌอง฿นการดูล
ชวยหลือนักรียน  

ใ.แ.ใ มีวิธี หรือนวทางการท างานรวมกับครือขาย 
พืไอสนับสนุนระบบการดูล ชวยหลือนักรียน  
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ประดในหลัก รายการพิจารณา ประดในพิจารณา 
 
ิ15 คะนนี 

ใ.แ.ไ ภาคีครือขาย฿หຌการสนับสนนุการดูลชวยหลือ         
นักรียนอยางตอนืไอง 

ใ.แ.5 มีวิธีการ สรຌาง ดูลรักษา ภาคีครือขาย 
ทีไมีประสิทธิภาพ 

ใ.โ 
 

การมีสวนรวมของภาคี
ครือขาย฿นการสงสริม 
สนับสนุน ป้องกัน 
ชวยหลือ ละคุຌมครอง
นักรียนรวมกับ
สถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ิ5 คะนนี 

ใ.โ.แ ภาคีครือขายมีสวนรวมประชุมพืไอ฿หຌขຌอมูล 
ละวางผนการสงสริม สนับสนุน ป้องกัน ชวยหลือ 
คุຌมครองนักรียน ละการน านกัรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบ 

ใ.โ.โ ภาคีครือขายมีสวนรวม฿นการสงสริม สนบัสนุน  
การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวติ คุຌมครองนักรียน 
ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสู 
การรียนรูຌ฿นระบบ 

ใ.โ.ใ ภาคีครือขายรวมประมิน/ชืไนชม ฿หຌขวัญก าลัง฿จ        
การด านินงานการดูลชวยหลอืนักรียน 

ใ.ใ 
 

การมีสวนรวมของภาคี
ครือขาย฿นการสงสริม
ความปลอดภัย฿น
รงรียน/สถานศึกษา 
 
ิ5 คะนนี 

ใ.ใ.แ ภาคีครือขายมีสวนรวมประชุมพืไอ฿หຌขຌอมูล 
ละรวมวางผนการสงสริม สนับสนุน ป้องกัน 
ความปลอดภัย฿นสถานศึกษา 

ใ.ใ.โ ภาคีครือขายมีสวนรวม฿นการสงสริม สนบัสนุน  
การด านินงาน ดຌานความปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษา 

ใ.ใ.ใ ภาคีครือขายด านินงานพืไอสริมสรຌาง  
ความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษา  
อยางมีประสิทธิภาพ ิ๎ คะนน ี 

ใ.ใ.ไ ภาคีครือขายรวมประมิน /ชืไนชม ฿หຌขวัญก าลัง฿จ  
฿นการด านนิงานดຌานความปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษา 

ไ. 
 

 

 

 

การสงสริม 
สนับสนุน นิทศ 
ติดตาม ละ
ประมินผลการ
ด านินงานสงผลตอ
ประสิทธิภาพ 
ระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน
ละความปลอดภัย 
฿นรงรียน/
สถานศึกษา 
พิจารณาจาก
ประดในตอเปนีๅ 

ไ.แ 
 
 

 

 

การพัฒนาครูละบุคลากร
ทางการศึกษา฿หຌมี 
ความตระหนัก มีความรูຌ  
ความขຌา฿จระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน  
การสริมสรຌาง พัฒนา
ทักษะชีวิต การสริมสรຌาง
ความปลอดภัย  
การคุຌมครองนักรียน ละ
การน านักรียนทีไหลุดออก
จากระบบกลับขຌาสูการ
รียน฿นระบบ 

ิแเ คะนนี 

ไ.แ.แ ครูทุกคนเดຌรับการพัฒนา พืไอสรຌางความรูຌ   
ความขຌา฿จ รืไองระบบการดูลชวยหลือนักรียน  
การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิต การคุຌมครองนักรียน
ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบ 
กลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบดຌวยวิธีการ ทีไหลากหลาย 
อยางตอนืไอง 

ไ.แ.โ ครูทุกคนมีความขຌา฿จ฿นวิธีการด านินงาน  
ตามระบบการดูลชวยหลือนักรียนละท าหนຌาทีไ 
ป็นครูทีไปรึกษา 

ไ.แ.ใ ครูมีความขຌา฿จ฿นกระบวนการสริมสรຌาง พัฒนา 
ทักษะชีวิต บบบูรณาการละทักษะชีวิตฉพาะกรณี 

ไ.แ.ไ ครูสามารถจัดกิจกรรมสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิต 
เดຌอยาง มีประสิทธิภาพ 
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ประดในหลัก รายการพิจารณา ประดในพิจารณา 
 
ิโเ คะนนี 
 

 

 

 

ไ.แ.5 ครูทุกคนมีสวนรวม฿นการดูลชวยหลือนักรียน  
ดยจัดกิจกรรม/ครงการ การคุຌมครองนักรียน 
ละการดูลความปลอดภัย฿นสถานศึกษา 
ิขຌอละ ๎ คะนนี 

ไ.โ 
 

การนิทศ ติดตาม สงสริม 
สนับสนุนละ฿หຌขวัญ
ก าลัง฿จกครูละบุคลากร
ทางการศึกษา฿นการ
ด านินงานการดูล
ชวยหลือนักรียน  
การสริมสรຌางทักษะชีวิต  
การสริมสรຌางความ
ปลอดภัย การคุຌมครอง
นักรียน ละการน า
นักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียน฿น
ระบบอยางตอนืไอง 
 
ิ5 คะนนี 

ไ.โ.แ มีการนิทศภาย฿นรงรียน กีไยวกับ การด านินงาน 
ระบบการดูล ชวยหลือนักรียน สริมสรຌาง พัฒนา
ทักษะชีวิต ความปลอดภัย การคุຌมครองนักรียน 
ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสู 
การรียนรูຌ฿นระบบ 

ไ.โ.โ มีการนิทศ ติดตามจากภายนอก กีไยวกับ  
การด านินงานระบบการดูล ชวยหลือนักรียน  
การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิต ความปลอดภัย  
ละการคุຌมครองนักรียน  

ไ.โ.ใ มีรูปบบ ละกระบวนการนิทศทีไหมาะสมกับบริบท
ของรงรียน/สถานศึกษา 

ไ.โ.ไ ผูຌรับการนิทศมีความพึงพอ฿จ ละน าค านะน า 
จากการนิทศ เปพัฒนางานอยางตอนืไอง 

ไ.โ.5 ครูละบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเดຌรับการสงสริม 
สนับสนุน ละเดຌรับขวัญก าลัง฿จจากการปฏิบัติงาน 
อยางตอนืไอง 

ไ.ใ 
 

การประมินผล 
การด านินงานระบบการ
ดูลชวยหลือนักรียน  
การสริมสรຌาง พัฒนา
ทักษะชีวิต  
การสริมสรຌางความ
ปลอดภัย การคุຌมครอง
นักรียน ละการน า
นักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียน 
฿นระบบ พืไอปรับปรุง
พัฒนาการด านินงาน
อยางตอนืไองละยัไงยืน 
ิ5 คะนนี 

ไ.ใ.แ มีวิธีการละครืไองมือประมินผลการด านินงาน 
อยางหมาะสม 

4.3.2 น าวิธีการละครืไองมือประมิน ประมินผล 
ป็นระยะ โ  สอดคลຌองกับวัตถุประสงค์ของงาน  
ิ๎ คะนนี 

ไ.ใ.ใ น าผลการประมินเปปรับปรุง พัฒนางาน 
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน การสริมสรຌาง 
พัฒนา ทักษะชีวิต ความปลอดภัย การคุຌมครอง
นักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบ 
กลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบ 

ไ.ใ.ไ วิธีการละครืไองมือประมิน เดຌรับการปรับปรุง 
พัฒนาอยางหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน 

5. 
 
 
 
 
 

ความส ารใจของ 
การด านินงาน
ระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน 
ละความปลอดภัย 

5.แ 
 

 

ระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน การสริมสรຌาง 
พัฒนาทักษะชีวิต  
การคุຌมครองนักรียน  
ละการน านักรียนทีไหลุด
ออกจากระบบกลับขຌาสู

5.แ.แ นักรียนกลุมสีไยง กลุมปัญหามีจ านวนลดลง 
สอดคลຌองกับป้าหมายของรงรียน/สถานศึกษา 

5.แ.โ อัตราการเมจบตามหลักสูตรตามวลาทีไก าหนด 
ของนักรียนลดลงอยางตอนืไอง 

5.แ.ใ อัตราการออกกลางคันของนักรียนลดลง 
กวาปีผานมาอยางตอนืไอง ิ๎ คะนนี 
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ประดในหลัก รายการพิจารณา ประดในพิจารณา 
 
 
 
 
 
 

฿นรงรียน/
สถานศึกษา 
พิจารณาจาก
ประดในตอเปนีๅ 
 

ิ25 คะนนี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรียน฿นระบบ มีผลตอ
คุณภาพของนักรียน 

 

ิ10 คะนนี 

5.แ.ไ นักรียนมีทักษะชีวิตตามป้าหมาย ทีไรงรียน/
สถานศึกษาก าหนด ิ๎ คะนนี 

5.แ.5 นักรียนทุกกลุมเดຌรับการดูล ชวยหลือ ปกป้อง  
คุຌมครอง ความปลอดภัย กຌเขละพัฒนา 
ตามศักยภาพ ิ๏ คะนนี 

5.แ.6 นักรียนทีไหลุดออกจากระบบเดຌกลับขຌาสูการรียนรูຌ 
฿นระบบ ิ๎ คะนนี 

5.แ.็  นักรียนประสบความส ารใจเดຌรับการยอมรับ 
฿นระดับตาง โ 

5.โ นักรียนสามารถดูล 
ชวยหลือตนองเดຌตามวัย 
 
ิ 5  คะนนี 
 

5.โ.แ นักรียนมีทักษะชีวิต รูຌทาทันภัยตาง โ ทีไกิดขึๅน 
฿นสังคมละสามารถจัดการกับปัญหาทีไกิดขึๅน 
กับตนองเดຌ  ิ๎ คะนนี   

5.โ.โ นักรียนมีสมรรถนะส าคัญ ละคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  

5.โ.ใ นักรียนอยูรอดปลอดภัยละรียนจนจบหลักสูตร  
ิ๎ คะนนี           

5.ใ 
 

 

นักรียนมีความปลอดภัย
ครอบคลุมทุกดຌาน 
 
ิ 5  คะนนี 

 

5.ใ.แ นักรียนมีความปลอดภัย฿นการ฿ชຌชีวิตประจ าวัน 

5.ใ.โ นักรียนมีความปลอดภัย฿นการดินทาง 
5.ใ.ใ นักรียนมีความปลอดภัยจากบุคคล 
5.ใ.ไ นักรียนมีความปลอดภัยจากการ฿ชຌสืไอซชียล 
5.ใ.5 นักรียนเดຌรับการปกป้องคุຌมครองความปลอดภัย 

ทัๅงรางกายละจิต฿จ 

5.ไ  
 
 

ระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน การสริมสรຌาง 
พัฒนาทักษะชีวิต 
การคุຌมครองนักรียน  
ละการน านักรียนทีไหลุด
ออกจากระบบกลับขຌาสู
การรียน฿นระบบ สงผล
ตอคุณภาพนักรียน 
ประสิทธิภาพของ
รงรียน/สถานศึกษา 
ละชุมชนทຌองถิไน สะทຌอน
ความพึงพอ฿จตอรงรยีน 
฿นการดูลชวยหลือ
นักรียน 
ิ5 คะนนี 

5.ไ.แ รงรียน/สถานศึกษาเดຌรับการยอมรับ ยกยอง  
ชิดชูกียรติดຌานการดูล ชวยหลือนักรียน 
การสริมสรຌาง พัฒนา ทักษะชีวิต ความปลอดภัย  
การคุຌมครองนักรียน ิ๎ คะนนี  

5.ไ.โ มีวิธีปฏิบัติทีไป็นลิศ ิBest Practiceี฿นการดูล
ชวยหลือนักรียน การสริมสรຌางพัฒนา ทักษะชีวิต 
ความปลอดภัย ละการคุຌมครองนักรียนอยางยัไงยืน  
ิแ คะนนี 

5.ไ.ใ สดงตัวอยางของวิธีปฏิบัติดี โ ิBest Practiceี  
อยางนຌอย ๎ ตัวอยาง ิ๎ คะนนี 
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กณฑ์การคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

กณฑ์การคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา พืไอรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน
ระดับภูมิภาค ดยก าหนดคุณสมบัติละกณฑ์การพิจารณาคัดลือก ดังนีๅ 
 
คุณสมบัต ิ

แ. มีผลการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนยຌอนหลังเมนຌอยกวา ใ ปี  ิพ.ศ. โ56โ ู 
โ56ไี 

โ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาตຌองเมคยเดຌรับรางวัลระบบการดูลชวยหลือนักรียน ระดับยอดยีไยม 
฿นระยะวลายຌอนหลัง โ ปี ิพ.ศ. โ56ใ ู โ56ไี 

 
กณฑ์การพิจารณาคัดลือก ดังนีๅ 

แ. การบริหารจัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา พิจารณา
จากประดในตอเปนีๅ ิโเ คะนนี 

แ.แ นยบาย/จุดนຌน การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย  
                         ฿นรงรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิ5 คะนนี 

แ.โ มีขຌอมูลสารสนทศรงรียน฿นการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของทุกรงรียน 
ิ5 คะนนี 

แ.ใ มีขຌอมูลสารสนทศนักรียนทุกคนอยางรอบดຌานพรຌอม฿หຌการสนับสนุน ิ5 คะนนี 
แ.ไ ผนงาน/ครงการ สอดคลຌองกับระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย 

                         ตามบริบทของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิ5 คะนนี 
โ. การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน

ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากประดในตอเปนีๅ ิใเ คะนนี   
โ.แ การด านินงานตามขัๅนตอนของระบบการดูลชวยหลือนักรียนของส านักงานขตพืๅนทีไ 

                         การศึกษา ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน ิ5 คะนนี   
โ.โ การสงสริม สนับสนนุการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน ละการสริมสรຌาง 

                         ความปลอดภัย฿นรงรียน ิ5 คะนนี   
โ.ใ การด านินการพัฒนาผูຌบริหาร ครู ละผูຌรับผิดชอบระบบการดูลชวยหลือนักรียน  

                         ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิ5 คะนนี   
โ.ไ การสงสริม฿หຌรงรียนด านินการพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษารืไองระบบการดูล 

                         ชวยหลอืนักรียนละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน ิ5 คะนนี   
โ.5 การนิทศ ก ากับ ติดตามละประมินผลการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 

                         ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน ิ5 คะนนี   
โ.6 การสริมสรຌางขวัญ ก าลัง฿จ ผยพร ละประชาสัมพันธ์ ผลการด านินงานระบบการดูล 

                         ชวยหลอืนักรียน ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน ิ5 คะนนี  
  
 

ส่วนทีไ ไ  กณฑ์การคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
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ใ. การมีสวนรวมด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียน  
ของภาคีครือขาย พิจารณาจากประดในตอเปนีๅ ิโเ คะนนี 

ใ.แ การสรຌางภาคีครือขายระบบการดูลชวยหลือนักรียนละการสริมสรຌางความปลอดภัย 
                         ฿นรงรียนทีไมีคุณภาพ ิแเ คะนนี 

ใ.โ การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนละการสริมสรຌางความปลอดภัย  
                         ฿นรงรียนรวมกับภาคีครือขายอยางมีประสิทธิภาพ ิแเ คะนนี 

ไ. ความส ารใจของการด านินงานระบบการดูลช วยหลือนักรียนละการสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย฿นรงรียน พิจารณาจากประดในตอเปนีๅ ิใเ คะนนี 

ไ.แ ผลทีไปรากฏกับนักรียน ิแเ คะนนี 
ไ.โ ผลทีไปรากฏกับรงรียน ิแเ คะนนี 
ไ.ใ ผลทีไปรากฏกับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา ิแเ คะนนี 
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กณฑ์ละคะนนการพิจารณาส านักงานขตพืๅนทีไการศกึษาพืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน 

 

ประดใน รายการพิจารณา นๅ าหนัก
คะนน 

คะนน 

1.  การบริหารจัดการระบบ
การดูลชวยหลือนักรียน
ของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา  

แ.แ นยบาย/จุดนຌน การด านินงานระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียนของส านักงาน 
ขตพืๅนทีไการศึกษา 

5 

โเ 

แ.โ มีขຌอมูลสารสนทศรงรียน฿นการด านินงานระบบการดูล 
ชวยหลือนักรียนของทุกรงรียน 

5 

แ.ใ มีขຌอมูลสารสนทศนักรียนทุกคนอยางรอบดຌาน 
พรຌอม฿หຌการสนับสนุน 

5 

แ.ไ ผนงาน/ครงการ สอดคลຌองกับระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนละความปลอดภัยตามบริบทของส านักงาน 
ขตพืๅนทีไการศึกษา 

5 

2. 
 

การด านินงานระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียน  
ละการสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย฿นรงรียน
ของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ  

โ.แ การด านินงานตามขัๅนตอนของระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  
ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน 

5 

ใเ 

โ.โ การสงสริม สนับสนุนการด านินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน ละการสริมสรຌางความปลอดภัย 
฿นรงรียน 

5 

โ.ใ การด านินการพัฒนาผูຌบริหาร ครู ละผูຌรับผิดชอบ 
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน ละการสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย฿นรงรียน ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

5 

โ.ไ การสงสริม฿หຌรงรียนด านินการพัฒนาครูละบุคลากร
ทางการศึกษารืไองระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน 

5 

โ.5 การนิทศ ก ากับ ติดตามละประมินผลการด านินงาน
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนละการสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย฿นรงรียน 

5 

โ.6 การสริมสรຌางขวัญ ก าลัง฿จ ผยพร ละประชาสัมพันธ์ 
ผลการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน  
ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน 

5 

3. การมีสวนรวมด านินงาน
ระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนละ 
ความปลอดภัย฿นรงรียน
ของภาคีครือขาย  

ใ.แ การสรຌางภาคีครือขายระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียนทีไมีคุณภาพ 
 

แเ 

โเ ใ.โ การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียนรวมกับ 
ภาคีครือขายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แเ 
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ประดใน รายการพิจารณา นๅ าหนัก
คะนน 

คะนน 

4. ความส ารใจของการ
ด านินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียนละการ
สริมสรຌางความปลอดภัย
฿นรงรียน  

ไ.แ ผลทีไปรากฏกับนักรียน แเ 

ใเ ไ.โ ผลทีไปรากฏกับรงรียน แเ 

ไ.ใ ผลทีไปรากฏกับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา แเ 

รวม 100 แเเ 
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ประดในหลัก รายการ ประดในการพิจารณา 

พืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียนกรณีส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

ประดใน รายการพิจารณา ประดในพิจารณา 
แ. การบริหารจัดการ

ระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน 
ของส านักงาน 
ขตพืๅนทีไการศึกษา  
 
ิโเ คะนนี 

แ.แ นยบาย/จุดนຌน  
การด านินงานระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียน 
ละความปลอดภัย 
฿นรงรียนของส านักงาน 
ขตพืๅนทีไการศึกษา  
 
ิ5 คะนนี 

1.1.1 ยุทธศาสตร์มีความสอดคลຌองกับนยบายการ
ด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ความปลอดภัยละการน านักรียนทีไสีไยง/หลุด
ออกจากระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบ  
ิ๎ คะนนี 

1.1.2 ยุทธศาสตร์ มีความสอดคลຌองกับนยบาย 
การด านินงานระบบดูลชวยหลือนักรียนละ
ความปลอดภัยตอนืไอง 3 ปีการศึกษา ิแ คะนนี 

แ.แ.ใ ครงสรຌางการบริหารมีความชัดจนละค าสัไง
ตงตัๅงคณะกรรมการด านินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน ความปลอดภัยละการน า
นักรียนทีไสีไยง/หลุดออกจากระบบกลับขຌาสู 
การรียนรูຌ฿นระบบ ิ๎ คะนนี 

1.2 มีขຌอมูลสารสนทศรงรียน
฿นการด านนิงานระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียน
ของทุกรงรียน  
 
ิ5 คะนนี 

แ.โ.แ มีขຌอมูลสารสนทศการคัดกรองนักรียน 
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน ความปลอดภัย  
฿นทุกมิติ ละขຌอมูลนักรียนทีไออกนอกระบบ
ครอบคลุมทุกรงรียน 

แ.โ.โ มีขຌอมูลสารสนทศระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน ความปลอดภัยของรงรียนละขຌอมูล
นักรียนทีไออกนอกระบบ ป็นปัจจุบัน พรຌอม฿ชຌ 

แ.โ.ใ มีวิธีการ/ระบบการจัดกใบขຌอมูลสารสนทศการ
ดูลชวยหลือนักรียน ความปลอดภัยของ
รงรียนละขຌอมูลนักรียนทีไออกนอกระบบ 

แ.โ.ไ น าขຌอมูลสารสนทศของรงรียนมา฿ชຌ฿นการบริหาร
จัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียน  
ความปลอดภัยละการน านักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบ 

1.3 
 
 

มีขຌอมูลสารสนทศนักรียน
ทุกคนอยางรอบดຌาน 
พรຌอม฿หຌการสนับสนนุ  
 
ิ5 คะนนี 
 
 

แ.ใ.แ มีขຌอมูลการคัดกรองนักรียนตามระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย  
฿นทุกมิติ ครอบคลุมทุกกลุม ิกลุมคัดกรองี 

แ.ใ.โ มีขຌอมูลสารสนทศ ระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน ความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษา
ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสู 
การรียนรูຌ฿นระบบป็นปัจจุบัน พรຌอม฿ชຌ 
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ประดใน รายการพิจารณา ประดในพิจารณา 
 
 
 
 
 
 

แ.ใ.ใ มีวิธีการ /ระบบการจัดกใบขຌอมูลสารสนทศ  
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน ความปลอดภัย 
฿นรงรียน/สถานศึกษาละนักรียนทีไออกนอก
ระบบของนักรียนทุกคน 

  แ.ใ.ไ น าขຌอมูลสารสนทศของนักรียนมา฿ชຌ฿นการบริหาร
จัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียน  
ความปลอดภัย ฿นรงรียน/สถานศึกษา 
ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสู 
การรียนรูຌ฿นระบบ ิโ คะนนี 

แ.ไ ผนงาน/ครงการ 
สอดคลຌองกับระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียน
ละความปลอดภัย 
ตามบริบทของส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษา  
 
ิ5 คะนนี 

แ.ไ.แ มีผนงาน/ ครงการสนับสนุนงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน ความปลอดภัยละการน า
นักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ 
฿นระบบทีไสามารถน าสูการปฏิบัติตามบริบท 
ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาเดຌ ิ๎ คะนนี 

แ.ไ.โ มีผนงาน/ ครงการทีไสอดคลຌองกับสภาพปัญหา 
ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละบริบทความ
ตຌองการดຌานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ความปลอดภัยละการน านักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบ ิ๏ คะนนี 

โ. การด านินงานระบบ
การดูลชวยหลือ
นักรียน ละการ
สริมสรຌางความ
ปลอดภัย฿นรงรยีน
ของส านักงานขต
พืๅนทีไการศึกษา 
อยางมีประสิทธิภาพ  
 
ิใเ คะนนี 

2.1 การด านินงานตามขัๅนตอน
ของระบบการดูล
ชวยหลือนักรียนของ
ส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา  
ละการสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย฿นรงรียน  
 
ิ5 คะนนี 

โ.แ.แ มีการด านินงานตามผนงาน/ครงการระบบ 
การดูลชวยนักรียน ความปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษาละการน านักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบอยางมี
ประสิทธิภาพ   ิ๎ คะนนี 

โ.แ.โ มีการน าผลการด านินงานตามผนงาน/ครงการ
ระบบการดูลชวยนักรียนละความปลอดภัย 
ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสู 
การรียนรูຌ฿นระบบเปพัฒนางานอยางตอนืไอง  
ิ๎ คะนนี 

โ.แ.ใ มีการสรุปละรายงานผลการด านินงานดຌาน 
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน ความปลอดภัย
ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสู 
การรียนรูຌ฿นระบบ 

2.2 การสงสริม สนับสนุน 
การด านินงานระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียน  
ละการสริมสรຌางความ
ปลอดภัย฿นรงรียน  
ิ5 คะนนี 

2.2.1 มีการสนับสนุน  สงสริมการด านินงาน 
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนละ 
ความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษาละการน า
นักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ 
฿นระบบดຌวยวิธีการทีไหลากหลาย  
ิ๎ คะนนี 
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ประดใน รายการพิจารณา ประดในพิจารณา 
2.2.2 การจัดกิจกรรมลกปลีไยนรียนรูຌ 

การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัด 
การรียนรูຌ฿หຌรงรียนดຌานระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษาละการน านักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบ ิ๎ คะนนี 

2.2.3 มีการยกยองชิดชูกียรติละ฿หຌรางวัล 
การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
ละความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษาละ
การน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสูการ
รียนรูຌ฿นระบบ กรงรียน ครูละบุคลากร
ทางการศึกษา ละนักรียน 

โ.ใ การด านินการพัฒนา
ผูຌบริหาร ครู  
ละผูຌรับผิดชอบระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียน 
ละการสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย฿นรงรียน  
ของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา 
ิ5 คะนนี 

2.3.1 มีการด านินงานพัฒนาผูຌบริหารตอนืไอง ใ ปี
การศึกษา ิ๎ คะนนี 

2.3.2 มีการด านินงานพัฒนาครู ละผูຌรับผิดชอบ
ตอนืไอง ใ ปีการศึกษา ิ๎ คะนนี 

2.3.3 มีการด านินงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
฿นขตพืๅนทีไการศึกษาตอนืไอง ใ ปีการศึกษา 
 

โ.ไ การสงสริม฿หຌรงรยีน
ด านินการพัฒนาคร ู
ละบุคลากรทางการศึกษา
รืไองระบบการดูล 
ชวยหลือนักรียนละ 
การสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย฿นรงรียน  
ิ5 คะนนี 

2.4.1 สงสริม฿หຌมีการขยายผลการพัฒนาครูละบุคลากร
ทางการศึกษาครบทุกรงรียนอยางตอนืไอง  
ิ3 คะนนี 

  

2.4.2 สงสริม฿หຌมีการขยายผลการพัฒนาครูละบุคลากร
ทางการศึกษาครบทุกคนอยางตอนืไอง  ิ2 คะนนี 

โ.5 การนิทศ ก ากับ ติดตาม
ละประมินผล 
การด านินงานระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียน 
ละการสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย฿นรงรียน  
 
ิ5 คะนนี 

2.5.1 มีผนการนิทศ ก ากับ ติดตามการด านินงาน
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนความปลอดภัย 
฿นรงรียน/สถานศึกษาละการน านักรียนทีไหลุด
ออกจากระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบ  
ิ2 คะนนี 

2.5.2 มีครืไองมือการนิทศ ก ากับ ติดตามการด านินงาน
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนความปลอดภัย 
฿นรงรียน/สถานศึกษาละการน านักรียนทีไหลุด
ออกจากระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบ 
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ประดใน รายการพิจารณา ประดในพิจารณา 
2.5.3 
 
 
 
 

มีการบูรณาการการนิทศ ก ากับ ติดตาม 
การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน
ความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษาละ 
การน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบกลับขຌาสู 
การรียนรูຌ฿นระบบ 

2.5.4 มีการน าผลการนิทศ ก ากับ ติดตาม มา฿ชຌ฿นการ
ปรับปรุง ละพัฒนาการด านินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน ความปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษาละการน านักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียนรูຌ฿นระบบ อยางตอนืไอง 

โ.6 การสริมสรຌางขวัญ 
ก าลัง฿จ ผยพร  
ละประชาสัมพันธ์  
ผลการด านินงาน 
ระบบการดูลชวยหลือ
นักรียน ละการสริมสรຌาง
ความปลอดภัย฿นรงรียน  
 
ิ5 คะนนี 

2.6.1 มีขຌอมูลการปฏิบัติดี โ ิBest Practicesี   
ของรงรียนละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

2.6.2 สดงตัวอยางปฏิบัติดี โ ิBest Practicesี  
ของรงรียนละส านักงานอยางนຌอย ๎ ตัวอยาง  
ิ2 คะนนี 

2.6.3 มีการผยพร ละประชาสัมพันธ์ผล 
การปฏิบัติงานทีไป็นลิศ ิBest Practicesี 
จากรงรียนละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
ทีไหลากหลาย 

ใ. การมีสวนรวม
ด านินงานระบบ 
การดูลชวยหลือ
นักรียนละ 
ความปลอดภัย 
฿นรงรียนของภาคี
ครือขาย  
 
ิโเ คะนนี 

ใ.แ การสรຌางภาคีครือขาย
ระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนละการ
สริมสรຌางความปลอดภัย
฿นรงรียนทีไมีคุณภาพ 
 
ิแเ คะนนี 

3.1.1 มีขຌอมูล สารสนทศดຌานภาคีครือขาย 

ใ.แ.โ สดงตัวอยางภาคีครือขายอยางนຌอย ๐ กลุม 
ใ.แ.ใ มีวิธีการสรຌางภาคีครือขายอยางหลากหลาย 
3.1.4 มีวิธีการดูล ด ารง รักษาภาคีครือขาย 

3.1.5 มีการสรຌางความตระหนัก ความรูຌความขຌา฿จ        
฿นบทบาทหนຌาทีไของภาคีครือขาย฿หຌกับ     
รงรียน ิขຌอละ ๎ คะนนี 

ใ.โ การด านินงานระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียน
ละการสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย฿นรงรียน
รวมกับภาคีครือขาย 
อยางมีประสิทธิภาพ  
 
ิแเ คะนนี 

3.2.1 มีผนงาน/ครงการรวมกับภาคีครือขาย 

ใ.โ.โ มีการด านินงานระหวางส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษากับภาคีครือขายอยางตอนืไอง 

3.2.3 มีการด านินงานระหวางรงรียนกับภาคีครือขาย
อยางตอนืไอง 

3.2.4 สดงตัวอยางผลการด านินงานรวมกับภาคี
ครือขายอยางนຌอย ๎ ตัวอยาง 

3.3.5 มีการสรุปผลการด านินงานรวมกับภาคีครือขาย
ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละรงรียน  
ิขຌอละ ๎ คะนนี 
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ประดใน รายการพิจารณา ประดในพิจารณา 
ไ. ความส ารใจของ 

การด านินงานระบบ 
การดูลชวยหลือ
นักรียนละ 
การสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย 
฿นรงรียน  
 
ิใเ คะนนี 

ไ.แ ผลทีไปรากฏกับนักรียน  
 
ิแเ คะนนี 

4.1.1 นักรียน฿นรงรียนทุกรงรียนเดຌรับการพัฒนา 
ละการสริมสรຌางทักษะชีวิต 

4.1.2 นักรียนทุกรงรียนเดຌรับการดูล ปกป้อง  
฿หຌเดຌรับความปลอดภัยสอดคลຌองกับป้าหมาย 
ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

4.2.3 นักรียนเดຌรับการยกยอง ชมชย ละรางวัล 
ทีไกีไยวกับระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ละความปลอดภัย 

4.2.4 นักรียนเดຌรับอกาสละความสมอภาค 
฿นการศึกษาจนจบหลักสูตร 

4.2.5 นักรียนทีไออกนอกระบบเดຌกลับขຌาสูการรียนรูຌ 
฿นระบบ ิขຌอละ ๎ คะนนี 

ไ.โ ผลทีไปรากฏกับรงรียน  
 
ิแเ คะนนี 

4.2.1 รงรียน฿นสังกัดมีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ 
ทีไป็นลิศ ิBest Practicesี  

4.2.2 รงรียนมีการพัฒนาตอยอด ผยพรนวัตกรรม 
หรือวิธีปฏิบัติทีไป็นลิศ ิBest Practicesี  

ไ.โ.ใ สดงตัวอยางนวัตกรรมจากรงรียนอยางนຌอย 
๎ นวัตกรรมทัๅงนีๅเมซๅ ากับขຌอ 2.6.1 

ไ.โ.ไ รงรียนเดຌรับรางวัลทีไกีไยวกับระบบการดูล
ชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย  
฿น ๏ ปีการศึกษาทีไผานมา อยางนຌอย ๎ รงรียน 

4.2.5 รงรียนเดຌรับรางวัลทีไกีไยวกับระบบการดูล
ชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย฿นปี
การศึกษานีๅ อยางนຌอย ํ รงรียน 
ิขຌอละ ๎ คะนนี 

ไ.ใ ผลทีไปรากฏกับส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษา 
 
ิแเ คะนนี 

4.3.1 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีนวัตกรรมหรือ 
วิธีปฏิบัติทีไป็นลิศ ิBest Practicesี  
ดຌานการสงสริมระบบการดูลชวยหลือนักรียน
ละความปลอดภัย ิ๏ คะนนี 

4.3.2 ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามีการพัฒนาตอยอด
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ ิ๎ คะนนี 

4.3.3 สดงตัวอยางนวัตกรรมจากรงรียนอยางนຌอย  
๎ นวัตกรรมทัๅงนีๅเมซๅ ากับขຌอ 2.6.1 ิ๏ คะนนี 

ไ.ใ.ไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาเดຌรับรางวัล 
฿นระดับตาง โ ทีไกีไยวกับระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษา ิ๎ คะนนี 
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รายชืไอคณะกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
ทีไส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานก าหนด 

ทีไปรึกษา 

แ. นายอัมพร พินะสา ลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
โ. นายทอดชาติ ชัยพงษ์ ผูຌชวยลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
ใ. นายเชยา กัญญาพันธุ์ ทีไปรึกษาพิศษ 

 

คณะกรรมการกลาง 
แ. นายนิสิต นินพิไมพิสุทธิ์ รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา ขต แ 
  ปฏิบัติหนຌาทีไผูຌอ านวยการศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

โ. นางสุขกษม ทพสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิศษ 
ใ. นางสุดจิตร์ เทรนิไมนวล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิศษ 
4. นายยุทธนา ส าราญกิจ รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษากรุงทพมหานคร 
  ปฏิบัติหนຌาทีไรองผูຌอ านวยการศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

5. นางนภาพร สงนิล รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
  ปฏิบัติหนຌาทีไรองผูຌอ านวยการศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

6. นางชรินดา พิมพบุตร รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ขต แ 
  ปฏิบัติหนຌาทีไรองผูຌอ านวยการศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

7. นายนรินธรณ์ ซงลๅ า รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูกใต ระนอง 
  ปฏิบัติหนຌาทีไรองผูຌอ านวยการศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

 

คณะกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 
แ. นางสาววีณา อัครธรรม ขຌาราชการบ านาญ 
2. นางสายพันธุ์ กัญญาพันธุ์ ขຌาราชการบ านาญ 
3. นางกรกຌว ถนอมกลาง ขຌาราชการบ านาญ 
4. นางชัดจน เทยทຌ ขຌาราชการบ านาญ 
5. นายสุรศักดิ์ สวางศรีรัตน์ ขຌาราชการบ านาญ 
6. นายกรียงพงศ์ ภูมิราช ขຌาราชการบ านาญ 

7. นางสาวยุพา จันทร์มิตตรี ขຌาราชการบ านาญ 

8. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ขຌาราชการบ านาญ 

9. นายมณฑียร มวงศรีศักดิ์ ขຌาราชการบ านาญ 

10. นางสาวสุนิศา สุขผลิน ขຌาราชการบ านาญ 

11. นายสุรัตน์ สรวงสิงห์ ขຌาราชการบ านาญ 

12. นางกอบกมล ทบบัณฑิต ขຌาราชการบ านาญ 

13. นายคณพศ ทวยภา ขຌาราชการบ านาญ 

14. นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ ขຌาราชการบ านาญ 

15. นางอุบลวรรณ สนมหายักษ์ ขຌาราชการบ านาญ 

16. นายธีระวัฒน์ ชัยยุทธยรรยง ขຌาราชการบ านาญ 

17. วาทีไ ร.ต.ประสงค์ สังขะเชย ขຌาราชการบ านาญ 

 
/18. นายคมสิน... 
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18. นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ขຌาราชการบ านาญ 

19. นายมรกต กลัดสอาด ขຌาราชการบ านาญ 

20. นางปรานอม ประทีปทวี ขຌาราชการบ านาญ 

21. นายเชยา กัญญาพันธุ์ ขຌาราชการบ านาญ 

22. นายวิชิต พลบ ารุง ขຌาราชการบ านาญ 

23. นางสาวดรุณี พรประสริฐ ขຌาราชการบ านาญ 

24. นางธนิมา จริญสุข ขຌาราชการบ านาญ 

25. นายสถาพร วิสามารถ ขຌาราชการบ านาญ 

26. นายวุฒิศักดิ์ หลใกค า ขຌาราชการบ านาญ 

โ็. นายภักดี หมทานนท์ ผูຌอ านวยการรงรียนบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
โ่. นายจุมพล ทอง฿หม ผูຌอ านวยการรงรียนบญจมราชูทิศ ปัตตานี 

  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี 
โ้. นางชุติมา กຌอนสมบัติ ผูຌอ านวยการรงรียนนานประชาอุทิศ 

  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษานาน 
ใเ. นางธิดา สมอ฿จ ผูຌอ านวยการรงรียนทาวังผาพิทยาคม 

  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษานาน 
ใแ. นายสุรวุฒิ อีไยวสกุล ผูຌอ านวยการรงรียนบຌานกะหลิม 

  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาภูกใต 
ใโ. นายอดิศักดิ์ คงทัด ผูຌอ านวยการรงรียนวัดส ารง 

  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ขต โ 
ใใ. นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล ผูຌอ านวยการรงรียนสังวาลย์วิท 5 

  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษายะลา ขต ใ 
ใไ. นายกรียงศักดิ์ คัมภิรา ศึกษานิทศก์ช านาญการพิศษ 

  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต ็ 
ใ5. นายณรงค์  ศิริมือง  ผูຌอ านวยการรงรียนสมดใจพระปຂยมหาราชรมณียขต จังหวัดกาญจนบุรี 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
ใ6. นายมีกียรติ นาสมตรึก  ผูຌอ านวยการรงรียนอุบลปัญญานุกูล 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
ใ็. นางสรวีย์  ดอกกุหลาย  ผูຌอ านวยการรงรียนรงรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
ใ่. นางงาข  ดือดขุนทด  ผูຌอ านวยการรงรียนฉะชิงทราปัญญานุกูล 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
ใ้. นายทวีศักดิ์  ตัๅงอารีอรุณ  ผูຌอ านวยการรงรียนราชประชานุคราะห์ โ็ จังหวัดหนองคาย 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
ไเ. นายวิจิตร  พิมพกรรณ   ผูຌอ านวยการรงรียนรงรียนสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
 

/ไแ. นายวิษณุ... 
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ไแ. นายวิษณุ  พธิ์฿จ   ผูຌอ านวยการรงรียนราชประชานุคราะห์ โใ จังหวัดพิษณุลก 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
ไโ. นางวิลาวัลย์  ปาลี  ผูຌอ านวยการรงรียนราชประชานุคราะห์ โไ จังหวัดพะยา 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
ไใ. นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช  ผูຌอ านวยการรงรียนราชประชานุคราะห์ ใ็ จังหวัดกระบีไ 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
ไไ. นางสุพรรณา  กຌวพิไมพูน  ผูຌอ านวยการรงรียนราชประชานุคราะห์ ไโ จังหวัดสตูล 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 
 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 
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ภาคผนวก ข 
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รน. 1 

บบรายงาน 

การด านินงานระบบการดูลช่วยหลือนักรียนของรงรียน/สถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐาน 
 

 

 

 
 

 

1. ขຌอมูลรงรียน/สถานศึกษา 

รงรียน/สถานศึกษา...........................................................สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา................ ........... 
สถานทีไตัๅง.................................................................................. ............................................................................  
ทรศัพท์.............................................................................ปຂดสอนระดับชัๅน........................ ................................ 
จ านวนนักรียน.....................................คน   จ านวนครูละบุคลากรทางการศึกษา........................................คน  
ชืไอผูຌอ านวยการรงรียน/ผูຌบริหารสถานศึกษา................................................................................... ..................
หมายลขทรศัพท์มือถือ............................................................................................................... ......................... 
 

2. ฿หຌรงรียน/สถานศึกษา ขียนรายงานผลการบริหารจัดการละการด านินงานระบบการดูล
ช่วยหลือนักรียนของรงรียน/สถานศึกษา ิป็นผลงานปีการศึกษา 2562 ู 2564ี ครอบคลุมทัๅง  
5 ประดในต่อเปนีๅ 

(1) การบริหารจัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัยของรงรียน/สถานศึกษา 
ทีไสะทຌอนการด านินงานอยางตอนืไอง ใ ปีการศึกษา ิปี พ.ศ.โ56โ ู โ56ไี ฿หຌหในถึงนวคิด 
ละวิธีการทีไสอดคลຌองกับสภาพปัญหาละบริบทของรงรียน/สถานศึกษา 

(2) การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน ละความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษา 
อยางมีประสิทธิภาพ 

(3) การมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวนทีไ กีไยวขຌอง฿นการดูลชวยหลือนักรียน  
ละความปลอดภัยของรงรียน/สถานศึกษา 

(4) การสงสริม สนับสนุน นิทศ ติดตาม ละประมินผลการด านินงานสงผลตอประสิทธิภาพระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษา 

(5) ความส ารใจของการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียน/    
สถานศึกษา  

 

    ขอรับรองวาขຌอมูลขຌางตຌนป็นความจริงทุกประการ 

 
     ิลงชืไอี ........................................................  

       ิ......................................................ี  
                     ผูຌอ านวยการรงรียน/ผูຌบริหารสถานศึกษา 

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

 

   ค าชีๅจง  1.  รงรียน/สถานศึกษารายงานผลการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
   2.  รงรียน/สถานศึกษาบันทึกขຌอมูลรายละอียด฿นบบรายงาน฿หຌถูกตຌองครบถຌวน 

ิอกสารขຌอมูลเมกิน แโ หนຌากระดาษ A4ี 
   ใ.  นบอกสารหลักฐานประกอบ ิภาคผนวกเม่กิน โเ หนຌากระดาษ A4ี 
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อกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก ชน 
(1) ผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน/สถานศึกษา 
(2) หลักฐานประกอบทีไสดง฿หຌหในวานักรียนทุกคนเดຌรับการดูลชวยหลือละคุຌมครองอยางทัไวถึงละ

฿กลຌชิด สงผลตอคุณภาพการจัดการศึกษาของรงรียน/สถานศึกษา฿นภาพรวมสูงขึๅน นักรียน 
มีคุณลักษณะทีไพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต ปลอดจากการออกกลางคัน ละปลอดสารสพติด
รวมทัๅงอบายมุขทัๅงปวง 

(3) หลักฐานประกอบทีไสดง฿หຌหในวาครูเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความขຌา฿จละทักษะ฿นการปฏิบัติงาน
การดูลชวยหลือนักรียน ละสะทຌอน฿หຌหในถึงขวัญก าลัง฿จละคุณภาพการปฏิบัติงานของครู 

(4) หลักฐานประกอบการมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง฿นการดูลชวยหลือนักรียน
ของรงรียน/สถานศึกษา 

(5) หลักฐานประกอบผลการด านินงานตามสภาพความส ารใจของระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
(6) หลักฐานประกอบการสงสริมสนับสนุน สริมสรຌางขวัญก าลัง฿จ ติดตาม นิทศ ละประมินผล  

การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของรงรียน/สถานศึกษาตามสภาพจริง 
(7) ผลงานทีไสะทຌอนความส ารใจของรงรียน/สถานศึกษา฿นการดูลชวยหลือนักรียนอยางป็นองค์รวม

ทุกดຌาน 
(8) ผลงานของรงรียน/สถานศึกษาทีไกิดจากการบริหารจัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียนทีไมี

คุณภาพสูงพียงพอทีไจะสามารถน าเปผยพรเดຌ 
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บบประมินตนองของรงรียน/สถานศึกษาพืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน 

ประดใน รายการพิจารณา นๅ าหนัก
คะนน 

คะนน 

1.  การบริหารจัดการระบบ
การดูลชวยหลือนักรียน 
ทีไสะทຌอนการด านินงาน
อยางตอนืไอง 3 ปีการศึกษา  
ิปี 2562 ู 2564ี  
฿หຌหในถึงนวคิดละ
วิธีการทีไสอดคลຌองกับ
สภาพปัญหาละบริบท 
ของรงรียน/สถานศึกษา 
พิจารณาจากประดใน
ตอเปนีๅ 

แ.แ นยบายการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนละ
ความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษา 5 

 
 

    
 
 

15 

แ.โ ขຌอมูลสารสนทศระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ละความปลอดภัย฿นรงรียน/สถานศึกษา 

3 

แ.ใ ขຌอมูลสารสนทศของรงรียน/สถานศึกษาทีไกีไยวขຌองกับ 
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน 

4 

แ.ไ ขຌอมูลสารสนทศกีไยวกับความปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษา ชน ขຌอมูลอุบัติหตุ – ความสีไยง 

3 

2. 
 

การด านินงานระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียน 
ละความปลอดภัย 
฿นรงรียน/สถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ 
พิจารณาจากประดใน
ตอเปนีๅ 

โ.แ วิธีการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน  
฿นรงรียน/สถานศึกษาครบทัๅง 5 ขัๅนตอน ดยด านินงาน
สอดคลຌองกันอยางป็นระบบครบวงจร 

10 
 
 
 

25 โ.โ การด านินการสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิตอยางป็นรูปธรรม 5 

โ.ใ การด านินงานดຌานการสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษาละการคุຌมครองนักรียนอยางป็นรูปธรรม 

5 

โ.ไ การด านินการพืไอน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบขຌาสูการ
รียนรูຌ฿นระบบอยางป็นรูปธรรม 

5 

3. การมีสวนรวมของภาคี
ครือขายทุกภาคสวน 
ทีไกีไยวขຌอง฿นการดูล
ชวยหลือนักรียน ละ
สงสริมความปลอดภัย 
ของรงรียน/สถานศึกษา 
พิจารณาจากประดใน
ตอเปนีๅ 

ใ.แ ขຌอมูลภาคีครือขาย ละวิธีการสรຌางครือขายทีไมีประสิทธิภาพ 5  
 

แ5 
ใ.โ การมีสวนรวมของภาคีครือขาย฿นการสงสริม สนับสนุน 

ป้องกัน ชวยหลือ ละคุຌมครองนักรียนรวมกับสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ 

5 

ใ.ใ การมีสวนรวมของภาคีครือขาย฿นการสงสริมความปลอดภัย
฿นรงรียน/สถานศึกษา 

 5 

4. การสงสริม สนับสนุน 
นิทศ ติดตาม ละ
ประมินผลการด านินงาน
สงผลตอประสิทธิภาพ
ระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนละความ
ปลอดภัย฿นรงรียน/
สถานศึกษา พิจารณาจาก
ประดในตอเปนีๅ 

ไ.แ การพัฒนาครูละบุคลากรทางการศึกษา฿หຌมีความตระหนัก มี
ความรูຌ ความขຌา฿จระบบการดูลชวยหลือนักรียน การ
สริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวิต การสริมสรຌางความปลอดภัย 
การคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบ
กลับขຌาสูการรยีน฿นระบบ 

 
แเ 

 
 
 
 

20 
 
 
 

ไ.โ การนิทศ ติดตาม สงสริม สนับสนุนละ฿หຌขวัญก าลัง฿จกครู
ละบุคลากรทางการศึกษา฿นการด านินงานการดูลชวยหลือ
นักรียน การสริมสรຌางทักษะชีวิต การสริมสรຌางความ
ปลอดภัย การคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออก
จากระบบกลับขຌาสูการรยีน฿นระบบอยางตอนืไอง 
 

 
5 
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ประดใน รายการพิจารณา นๅ าหนัก
คะนน 

คะนน 

ไ.ใ การประมินผลการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรยีน 
การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะชีวติ การสริมสรຌางความปลอดภัย 
การคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออกจากระบบ
กลับขຌาสูการรยีน฿นระบบ พืไอปรับปรุงพัฒนาการด านินงาน
อยางตอนืไองละยัไงยืน 

 
5 

5. 
 

ความส ารใจของการ
ด านินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน ละ
ความปลอดภัย฿น
รงรียน/สถานศึกษา 
พิจารณาจากประดใน
ตอเปนีๅ 

5.แ ระบบการดูลชวยหลือนักรียน การสริมสรຌางพัฒนาทักษะ
ชีวิต การคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียน฿นระบบ มีผลตอคุณภาพของนักรียน 

แ0 
 
 

โ5 
5.โ นักรียนสามารถดูล ชวยหลือตนองเดຌตามวัย 5 

5.ใ นักรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกดຌาน 5 

5.ไ ระบบการดูลชวยหลือนักรียน การสริมสรຌาง พัฒนาทักษะ
ชีวิตการคุຌมครองนักรียน ละการน านักรียนทีไหลุดออกจาก
ระบบกลับขຌาสูการรียน฿นระบบ สงผลตอคุณภาพนักรียน 
ประสิทธิภาพของรงรียน/สถานศึกษาละชุมชนทຌองถิไน 
สะทຌอนความพึงพอ฿จตอรงรยีน฿นการดูลชวยหลือนักรียน 

5 

รวม 100 แเเ 

 
 
 
 ลงชืไอ.......................................................... 
     ิ.........................................................ี  
 ต าหนง............................................................... 
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บบประมินรงรียนพืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน 

ประภท    รงรียนประถมศึกษา     รงรียนมัธยมศึกษา   

  ขนาด    ลใก       กลาง         ฿หญ่ 
  ระดับ    ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา   ภูมิภาค ิไ ภูมิภาคี 

ชืไอรงรียน............................................................................... สังกัดส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา............................................................................ 

ทีไ รายชืไอคณะกรรมการ ต าหน่ง 
คะนนประมินอกสาร 

รวม 
ิAี คะนนประมินชิงประจักษ์ รวม 

ิBี รวม  
ิAีืิBี 

÷ 2  
ล าดับ 

หมาย
หตุ แ 

ิแ5ี 
โ 

ิโ5ี 
ใ 

ิแ5ี 
ไ 

ิโเี 
5 

ิโ5ี ิแเเี แ 
ิแ5ี 

โ 
ิโ5ี 

ใ 

ิแ5ี 
ไ 

ิโเี 
5 

ิโ5ี ิแเเี 

                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
                  

 
ลงชืไอ.................................................ประธานกรรมการ  ลงชืไอ.....................................................กรรมการ  ลงชืไอ.........................................................กรรมการ  
      ิ.................................................ี          ิ....................................................ี    ิ...................................................ี 
ต าหนง.....................................................    ต าหนง.........................................................  ต าหนง............................................................  
 

ลงชืไอ......................................................กรรมการ   ลงชืไอ............................................................กรรมการละลขานุการ 
              ิ......................................................ี          ิ............................................................ี     
    ต าหนง.........................................................   ต าหนง............................................. .................  

รน. แ/แ 
ไ้ 
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บบสรุปผลการประมินรงรียนพืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน 

ประภท    รงรียนประถมศึกษา     รงรียนมัธยมศึกษา      
  ขนาด    ลใก       กลาง               ฿หญ่ 
  ระดับ    ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา   ภูมิภาค ิไ ภูมิภาคี 

 

ทีไ รงรียน 

คะนนประมินอกสาร 
รวม 
ิAี คะนนประมินชิงประจักษ์ รวม 

ิBี รวม  
ิAีืิBี 

÷ 2  
ล าดับ 

หมา
ยหตุ แ 

ิแ5ี 
โ 

ิโ5ี 
ใ 

ิแ5ี 
ไ 

ิโเี 
5 

ิโ5ี ิแเเี แ 
ิแ5ี 

โ 
ิโ5ี 

ใ 

ิแ5ี 
ไ 

ิโเี 
5 

ิโ5ี ิแเเี 

                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 

 
ลงชืไอ.................................................ประธานกรรมการ  ลงชืไอ.....................................................กรรมการ  ลงชืไอ.........................................................กรรมการ  
      ิ.................................................ี          ิ....................................................ี    ิ...................................................ี 
ต าหนง.............................................    ต าหนง.................................................   ต าหนง......................................................  
 

ลงชืไอ......................................................กรรมการ   ลงชืไอ............................................................กรรมการละลขานุการ 
              ิ......................................................ี          ิ............................................................ี     

ต าหนง.................................................    ต าหนง....................................................... 
 

รน. แ/โ 
5เ 
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  บบประมินรงรียน/สถานศึกษาพืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน 

รงรียน/สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 

  ประภท    รงรียนการศึกษาสงคราะห์   รงรียนฉพาะความพิการ       ศูนย์การศึกษาพิศษ 

  ระดับ    กลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ กลุ่มทีไ.............       ภูมิภาค ิไ ภูมิภาคี 
ชืไอรงรียน/สถานศึกษา..................................................................................................................................................................................  

ทีไ รายชืไอคณะกรรมการ ต าหน่ง 
คะนนประมินอกสาร 

รวม 
ิAี คะนนประมินชิงประจักษ์ รวม 

ิBี รวม  
ิAีืิBี 

÷ 2  
ล าดับ 

หมาย
หตุ แ 

ิแ5ี 
โ 

ิโ5ี 
ใ 

ิแ5ี 
ไ 

ิโเี 
5 

ิโ5ี ิแเเี แ 
ิแ5ี 

โ 
ิโ5ี 

ใ 

ิแ5ี 
ไ 

ิโเี 
5 

ิโ5ี ิแเเี 

                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
                  

 
ลงชืไอ.................................................ประธานกรรมการ  ลงชืไอ.....................................................กรรมการ  ลงชืไอ.........................................................กรรมการ  
      ิ.................................................ี          ิ....................................................ี    ิ...................................................ี 
ต าหนง.............................................    ต าหนง.................................................   ต าหนง......................................................  

ลงชืไอ......................................................กรรมการ   ลงชืไอ............................................................กรรมการละลขานุการ 
              ิ......................................................ี          ิ............................................................ี     
    ต าหนง.................................................     ต าหนง........................................ ................  
 

 

รน. แ/แ พิศษ 
5แ 
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บบสรุปผลการประมินรงรียน/สถานศึกษาพืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน 

รงรียน/สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 

  ประภท   รงรียนการศึกษาสงคราะห์  รงรียนฉพาะความพิการ          ศูนย์การศึกษาพิศษ 

  ระดับ   กลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ กลุ่มทีไ.............             ภูมิภาค ิไ ภูมิภาคี 
 

ทีไ รงรียน 

คะนนประมินอกสาร 
รวม 
ิAี คะนนประมินชิงประจักษ์ รวม 

ิBี รวม  
ิAีืิBี 

÷ 2  
ล าดับ 

หมา
ยหตุ แ 

ิแ5ี 
โ 

ิโ5ี 
ใ 

ิแ5ี 
ไ 

ิโเี 
5 

ิโ5ี ิแเเี แ 
ิแ5ี 

โ 
ิโ5ี 

ใ 

ิแ5ี 
ไ 

ิโเี 
5 

ิโ5ี ิแเเี 

                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 

 
ลงชืไอ.................................................ประธานกรรมการ  ลงชืไอ.....................................................กรรมการ  ลงชืไอ.........................................................กรรมการ  
      ิ.................................................ี          ิ....................................................ี    ิ...................................................ี 
ต าหนง.............................................    ต าหนง.................................................   ต าหนง......................................................  
 

ลงชืไอ......................................................กรรมการ   ลงชืไอ............................................................กรรมการละลขานุการ 
              ิ......................................................ี          ิ............................................................ี     

ต าหนง.................................................    ต าหนง....................................................... 

รน. แ/โ พิศษ 
5โ 
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ภาคผนวก ค 
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รน. โ 
บบรายงาน 

การด านินงานระบบการดูลช่วยหลือนักรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

 
 

 

 
 
 

1. ขຌอมูลส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา .................................................................................................. .............................. 
สถานทีไตัๅง.............................................................................................................................................................. 
ทรศัพท์.........................................................................................จ านวนรงรียน........................................หง 
ชืไอผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา..........................................หมายลขทรศัพท์มือถือ..................... ... 
2. ฿หຌส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาขียนรายงานการด านินงานระบบการดูลช่วยหลือนักรียนทีไส านักงาน
ขตพืๅนทีไการศึกษาด านินการขับคลืไอน ใ ปีการศึกษายຌอนหลัง ิปีการศึกษา 2562 – 2564ี ครอบคลุม 

ทัๅง ไ ประดในต่อเปนีๅ 
(1) การบริหารจัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียนของส านักงาน  

ขตพืๅนทีไการศึกษา  
(2) การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียนของส านักงาน 

ขตพืๅนทีไการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  
(3) การมีสวนรวมด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียนของภาคีครือขาย 
(4) ความส ารใจของการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียน  

 
ขอรับรองวา ขຌอมูลขຌางตຌนป็นความจริงทุกประการ 

 
        ิลงชืไอี ........................................................  
      ิ..................................................ี  

      ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
 ............./....................../............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ค าชีๅจง  1.  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษารายงานผลการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
   2.  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาบันทึกขຌอมูลรายละอียด฿นบบรายงาน฿หຌถูกตຌองครบถຌวน 

ิอกสารขຌอมูลเม่กิน แโ หนຌากระดาษ A4ี 
                ใ.  นบอกสารหลักฐานประกอบ ิภาคผนวกเม่กิน โเ หนຌากระดาษ A4ี 
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อกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก ชน 
(1) ผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
(2) หลักฐานประกอบทีไสดง฿หຌหในวารงรียนทุกรงรียนเดຌรับการสนับสนุน สงสริม ฿หຌสามารถ 

ดูลนักรียนทุกคนเดຌอยางทัไวถึงละ฿กลຌชิด  
(3) หลักฐานประกอบทีไสดง฿หຌหในวาครูละบุคลากรทางการศึกษาเดຌรับการพัฒนา฿หຌมีความรูຌความ

ขຌา฿จละทักษะ฿นการดูลชวยหลือนักรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
(4) หลักฐานประกอบการมีสวนรวมของภาคีครือขายทุกภาคสวนทีไกีไยวขຌอง฿นการดูลชวยหลือนักรียน 
(5) หลักฐานประกอบการสงสริม สนับสนุน สริมสรຌางขวัญก าลัง฿จ ติดตาม นิทศละประมินผล  

การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียนของครูละบุคลากรทางการศึกษา฿นรงรียนตามสภาพ
จริง 

(6) หลักฐานทีไสะทຌอน฿หຌหในการบริหารจัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียนของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา 

(7) ผลงานทีไสะทຌอนความส ารใจทีไกิดจากการบริหารจัดการระบบการดูลชวยหลือนักรียนของ
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 
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บบประมินตนองของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาพืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน 
 

ประดใน รายการพิจารณา นๅ าหนัก
คะนน 

คะนน 

1.  การบริหารจัดการระบบ
การดูลชวยหลือนักรียน
ของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษา  

แ.แ นยบาย/จุดนຌน การด านินงานระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนละความปลอดภัย฿นรงรียนของส านักงาน 
ขตพืๅนทีไการศึกษา 

5 

โเ 

แ.โ มีขຌอมูลสารสนทศรงรียน฿นการด านินงานระบบการดูล 
ชวยหลือนักรียนของทุกรงรียน 

5 

แ.ใ มีขຌอมูลสารสนทศนักรียนทุกคนอยางรอบดຌาน 
พรຌอม฿หຌการสนับสนุน 

5 

แ.ไ ผนงาน/ครงการ สอดคลຌองกับระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนละความปลอดภัยตามบริบทของส านักงาน 
ขตพืๅนทีไการศึกษา 

5 

2. 
 

การด านินงานระบบ 
การดูลชวยหลือนักรียน  
ละการสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย฿นรงรียน
ของส านักงานขตพืๅนทีไ
การศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพ  

โ.แ การด านินงานตามขัๅนตอนของระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา  
ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน 

5 

ใเ 

โ.โ การสงสริม สนับสนุนการด านินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียน ละการสริมสรຌางความปลอดภัย 
฿นรงรียน 

5 

โ.ใ การด านินการพัฒนาผูຌบริหาร ครู ละผูຌรับผิดชอบ 
ระบบการดูลชวยหลือนักรียน ละการสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย฿นรงรียน ของส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

5 

โ.ไ การสงสริม฿หຌรงรียนด านินการพัฒนาครูละบุคลากร
ทางการศึกษารืไองระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน 

5 

โ.5 การนิทศ ก ากับ ติดตามละประมินผลการด านินงาน
ระบบการดูลชวยหลือนักรียนละการสริมสรຌาง 
ความปลอดภัย฿นรงรียน 

5 

โ.6 การสริมสรຌางขวัญ ก าลัง฿จ ผยพร ละประชาสัมพันธ์ 
ผลการด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน  
ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียน 

5 

3. การมีสวนรวมด านินงาน
ระบบการดูลชวยหลือ
นักรียนละ 
ความปลอดภัย฿นรงรียน
ของภาคีครือขาย  

ใ.แ การสรຌางภาคีครือขายระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียนทีไมีคุณภาพ 
 

แเ 

โเ ใ.โ การด านินงานระบบการดูลชวยหลือนักรียน 
ละการสริมสรຌางความปลอดภัย฿นรงรียนรวมกับ 
ภาคีครือขายอยางมีประสิทธิภาพ 
 

แเ 

4. ไ.แ ผลทีไปรากฏกับนักรียน แเ ใเ 
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ประดใน รายการพิจารณา นๅ าหนัก
คะนน 

คะนน 

ความส ารใจของการ
ด านินงานระบบการดูล
ชวยหลือนักรียนละการ
สริมสรຌางความปลอดภัย
฿นรงรียน  

ไ.โ ผลทีไปรากฏกับรงรียน แเ 

ไ.ใ ผลทีไปรากฏกับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา แเ 

รวม 100 แเเ 

 
 
 
 ลงชืไอ.................................................... ...... 
     ิ.........................................................ี  
 ต าหนง............................................................... 
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บบประมินส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาพืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน 

        ประภท              ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา      ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา 

ระดับ        ภูมิภาค ิไ ภูมิภาคี 
ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา............................................................................................................................... 

 

ทีไ รายชืไอคณะกรรมการ ต าหน่ง 
คะนนประมินอกสาร 

รวม 
ิAี คะนนประมินชิงประจักษ์ รวม 

ิBี รวม  
ิAี ื ิBี 

÷ 2  

หมาย
หตุ แ 

ิโเี 
โ 

ิใเี 
ใ 

ิโเี 
ไ 

ิใเี แเเ 
แ 

ิโเี 
โ 

ิใเี 
ใ 

ิโเี 
ไ 

ิใเี แเเ 

               
               
               
               
               

               
               

รวมฉลีไย             
 
ลงชืไอ.................................................ประธานกรรมการ  ลงชืไอ.....................................................กรรมการ         ลงชืไอ.........................................................กรรมการ 
      ิ.................................................ี          ิ....................................................ี          ิ...................................................ี 
ต าหนง.............................................    ต าหนง.................................................             ต าหนง......................................................  
 

ลงชืไอ......................................................กรรมการ   ลงชืไอ............................................................กรรมการละลขานุการ 
              ิ......................................................ี          ิ............................................................ี     
    ต าหนง.................................................    ต าหนง.........................................................              
 

รน. โ/แ 
5่ 
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                       บบสรุปผลการประมินส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาพืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน 

        ประภท              ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษา             ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษา 

ระดับ         ภูมิภาค ิไ ภูมิภาคี         
 

ทีไ ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

คะนนประมินอกสาร 
รวม 
ิAี คะนนประมินชิงประจักษ์ รวม 

ิBี รวม  
ิAี ื ิBี 

÷ 2  

หมาย
หตุ แ 

ิโเี 
โ 

ิใเี 
ใ 

ิโเี 
ไ 

ิใเี แเเ 
แ 

ิโเี 
โ 

ิใเี 
ใ 

ิโเี 
ไ 

ิใเี แเเ 

              
              
              
              
              

              
              

รวมฉลีไย             
 

ลงชืไอ.................................................ประธานกรรมการ  ลงชืไอ.....................................................กรรมการ       ลงชืไอ.........................................................กรรมการ 
      ิ.................................................ี          ิ....................................................ี          ิ...................................................ี 
ต าหนง.............................................    ต าหนง.................................................   ต าหนง......................................................  
 

ลงชืไอ......................................................กรรมการ   ลงชืไอ............................................................กรรมการละลขานุการ 
              ิ......................................................ี          ิ............................................................ี     
    ต าหนง.................................................    ต าหนง.........................................................  

รน.โ/โ 
5้ 
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ภาคผนวก ง 
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ก าหนดการคัดลือกสถานศึกษาละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

พืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน ประจ าปี โ565 

 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม ก าหนดการ  

แ. รงรียน ละส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประมินตนองละสงผลงานพืไอขຌารับ 
    การคัดลือกระดับส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา 

ใแ พฤษภาคม โ565 

2. รงรียน/สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ ประมินตนอง 
    ละสงผลงานพืไอขຌารับการคัดลือกระดับกลุมสถานศึกษา 

ใแ พฤษภาคม โ565 

ใ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา/กลุมสถานศึกษาสงผลงานพืไอขຌารับการคัดลือก  
    ระดับภูมิภาค  แ กรกฎาคม โ565 

ไ. ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาทีไท าหนຌาทีไคัดลือก฿นระดับภูมิภาคสงผลงาน 
    ฿หຌส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัๅนพืๅนฐานพืไอรับรางวัลระบบการดูล  
    ชวยหลือนักรียน 

โ กันยายน โ565 

5. มอบล่รางวัล ฿นทีไประชุมผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษา กันยายน โ565 
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คณะผูຌจัดท าละบรรณาธิการกิจอกสารคู่มือการคัดลือกส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาละสถานศึกษา 

พืไอรับรางวัลระบบการดูลช่วยหลือนักรียน ประจ าปี โ565 

 

 

 รายชืไอ ต าหน่ง 
1. นายสุรัตน์ สรวงสิงห ์ ขຌาราชการบ านาญ 

2. นายมณฑียร มวงศรีศักดิ์ ขຌาราชการบ านาญ 

3. นางอุบลวรรณ สนมหายักษ์ ขຌาราชการบ านาญ 

4. นางชัดจน เทยทຌ ขຌาราชการบ านาญ 

5. นางสาวดรุณี พรประสริฐ ขຌาราชการบ านาญ 

6. นางกอบกมล ทบบัณฑิต ขຌาราชการบ านาญ 

7. นางสาวสุนิศา สุขผลิน  ขຌาราชการบ านาญ 

8. นางกรกຌว ถนอมกลาง ขຌาราชการบ านาญ 

9. นางสายพันธุ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ขຌาราชการบ านาญ 

10. นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาชียง฿หม ขต 1 

11. นายเพศาล ปันดน ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี ขต 1 

12. นายพรชัย พคันย ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี ขต 1 

13. นายสมบูรณ ์รืองกຌว ผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร 

แไ. นายนิสิต นินพิไมพิสุทธิ์ รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษากรุงทพมหานคร ขต แ 

  ปฏิบัติหนຌาทีไผูຌอ านวยการศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

14. นายยุทธนา ส าราญกิจ รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษากรุงทพมหานคร 

  ปฏิบัติหนຌาทีไรองผูຌอ านวยการศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

16. นางนภาพร สงนิล รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

  ปฏิบัติหนຌาทีไรองผูຌอ านวยการศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

15. นางชรินดา พิมพบุตร รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร ขต 1 

  ปฏิบัติหนຌาทีไรองผูຌอ านวยการศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

17. นายนรินธรณ์ ซงลๅ า รองผูຌอ านวยการส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูกใต ระนอง 
  ปฏิบัติหนຌาทีไรองผูຌอ านวยการศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

แ่. นายกรียงศักดิ์  คัมภิรา ศึกษานิทศก์ช านาญการพิศษ 

  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา ขต ็ 

แ้. นายอดิศักดิ์  คงทัด ผูຌอ านวยการรงรียนวัดส ารง 
  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษานครปฐม ขต โ 

โเ. นายสุรวุฒิ อีไยวสกุล ผูຌอ านวยการรงรียนรงรียนวัดสุวรรณคีรีวงก์ 

  ส านักงานขตพืๅนทีไการศึกษาประถมศึกษาภูกใต 

โแ. นายประกิจ ถิไนนา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิศษ 

  /โโ. นางสุขกษม... 
   



63 
 

 รายชืไอ ต าหน่ง 
โโ. นางสุขกษม ทพสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิศษ 

  ศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

โใ. นางสุดจิตร์ เทรนิไมนวล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิศษ 

  ศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

โไ. นายสุรัก วินิจสร จຌาหนຌาทีไศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

โ5. นางสาวญานิกา กูຍดวิน จຌาหนຌาทีไศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

โ6. นางสาวทวีพร บุญสใง จຌาหนຌาทีไศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 

โ็. นางสาวภัทรวดี สุขนียม จຌาหนຌาทีไศูนย์ฉพาะกิจคุຌมครองละชวยหลือดใกนักรียน 
 

ึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึึ 



สํานักงาน ข พืนทีการศึกษา ละสถานศึกษา 
พือรั รางวัลระ การ ู ลช่วย หลือนัก รียน

ระจํา  2

คู่มือการคั ลือก

ศูนย์ ฉพาะกิจคุ้มครอง ละชัวย หลือ ด็กนัก รียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
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