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ส่วนที่ 1  
 

บทนำ 

 
ชื่อกระบวนงาน  
           งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ความหมาย  

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ  การ
ดำรงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง  

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มี
ขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ 
โดยมีครูประจำชั้นครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย ที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน  
รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะต้องมีวิธีการเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐาน มีคุณภาพ 
และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้ 
ความสำคัญ  
  ปัจจุบันการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  มี
คุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะ  
ดำเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับนักเรยีน  
ก็เป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ  ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหา 
เศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์  
ความวิตกกังวลความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน จนน ำไปสู่การเกิด 
ปัญหา และสภาวะวิกฤติทางสังคม ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่าง
เป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการ
ดำรงชีวิต จึงจำเป็นที่ทุกโรงเรียน ในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน และแก้
วิกฤติสังคม จึงควรนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ
โรงเรียน  
วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ  
  2. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา ให้
เป็นไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ  
   3. เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะ ที่พึง
ประสงค์ และสมรรถนะตามท่ีกำหนด 
 4. สร้างเครือข่ายทีมสหวิชาชีพในการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
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ประโยชน์  
  1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา  
  2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี  
  3. นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  
   4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน  
     5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความเสียสละ และ 
เอาใจใส่  
 6. มีเครือข่ายทีมสหวิชาชีพในการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง 
ขอบเขตของงาน  
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจร 
ได้มาตรฐาน ได้แก่การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา  
การจัดกิจกรรมพัฒนา และการส่งต่อ โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมประชุมประจ าชั้นเรียน และ  
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา เป็นต้น  
คำจำกัดความ  
  1. การดูแลช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม การป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา โดยวิธีการและ  
เครื่องมือสำหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนานักเรียน โดยเน้นให้นักเรียน 
เป็นคนดี คนเก่ง ปลอดภัยจากสารเสพติด และมีความสุขในการดำรงชีวิต  
   2. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติส่วนตัว ประวัติ  
การศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความสามารถพิเศษ ฯลฯ  
    3. การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดกลุ่มนักเรียนตามฐานข้อมูลรายบุคคลเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มมีปัญหา 
และกลุ่มเสี่ยง  
    4. การจัดกิจกรรมป้องกัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มปกติป้องกันและสร้างความ เข้มแข็ง 
เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยงของนักเรียน  
    5. การจัดกิจกรรมแก้ปัญหา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านต่างๆ ตามสภาพ  
ปัญหา เช่น การระดมทุนเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กขาดแคลน การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อนที่ปรึกษา 
ฯลฯ  
   6. การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อส่งเสริม  ให้
นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ  
   7. การส่งต่อ หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปัญหาเป็นพิเศษที่ต้อง 
อาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความชำนาญเฉพาะด้าน  
    - การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน โดยพิจารณาจากปัญหา  
ของนักเรียน เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูโภชนาการ ครูประจำวิชา หรือฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นต้น  
    - การส่งต่อภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ใน
กรณีท่ีนักเรียนมีปัญหา ยากต่อการช่วยเหลือ 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  1. จัดทำระบบ แผนงาน/โครงสร้าง และผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    2 ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    3 ดำเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง
นักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมพัฒนานักเรียน และการส่งต่อ  
   4 ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญหา  
   5 สรุปและรายงานผล 
Flow Chart การปฏิบัติงาน สพป.ยโสธร เขต 1 

      ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Best Practice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำแนวทางการดำเนินงาน/ระบบ/แผนงาน/โครงสร้าง/
สร้างทีมสหวิชาชีพบูรณาการระดับจังหวัด/แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประชุมชี้แจง/อบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานกับผู้บริหารสถานศึกษา 
และครูผู้รับผิดชอบ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ดำเนินการเยี่ยมบ้านตามปฏิทินตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การป้องกันและ

แก้ไขปัญหา การส่งเสริมพัฒนานักเรียน และการส่งต่อ 

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมป้องกัน/แก้ไขปัญหา/ส่งเสริม พร้อมทั้งติดตาม 
ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
ที่ได้รับการส่งต่อจากสถานศึกษา โดยประสานความร่วมมือเป็นสห

วิชาชีพบูรณาการความร่วมมือ เช่น พม.จ.ยโสธร สส.จ.ยโสธร บ้านพัก
เด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึงจังหวัดยโสธร 

ฝ่ายปกครองของท้องถิ่นและทีมฉก.ชน.สพป.ยส1 เป็นต้น 

สรุป/ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต/ รายงานผล/เชิดชูเกียรติ best Practice 
กำหนดแนวทางในการดำเนินงานในปีต่อไป 

-เม.ย. 
-กลุ่มส่งเสริมฯ 

-พ.ค. 
-กลุ่มส่งเสริมฯ 

-ก.ค.-ส.ค. 
-กลุ่มส่งเสริมฯ 
-โรงเรียน 

-มี.ค.-เม.ย. 
-กลุ่มส่งเสริมฯ 
-โรงเรียน 

-ตลอดปีการศึกษา 
-กลุ่มส่งเสริมฯ/
ภาคเครือข่าย 

- แบบบันทึกกิจกรรม 
การเยี่ยมบ้าน  
- แบบคัดกรองนักเรียน 
S.D.Q.  
- แบบสรุปผลการคัด 
กรองนักเรียน 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

ส่วนที่ 3 
กระบวนการและขั้นตอนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีขั้นตอน มี
ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งภายในและ
นอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและ
เครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้  

กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ  
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2. การคัดกรองนักเรียน  
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน  
5. การส่งต่อ 
 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิด 

พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็น    
สิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรอง 
นักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง เป็นข้อมูล           
เชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิด 
ข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด 
  2. การคัดกรองนักเรียน การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อการจัด
กลุ่มนักเรียน อาจนิยาม กลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ  
    2.1 กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
แล้ว อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา  
     2.2 กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่ง
โรงเรียนต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี  
     2.3 กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน  
     2.4 กลุ ่มพิเศษ คือ นักเร ียนที ่ม ีความสามารถพิเศษ มีความเป็ นอัจฉริยะ แสดงออกซึ่ง
ความสามารถ อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดียวกัน 
ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้น  
จนถึงขั้นสูงสุด 
    การจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น และมีความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหา เพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่างๆ และหากครูที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนั กเรียนเพื่อการจัดกลุ่มแล้ว 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

ความชัดเจนในเป้าหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบาง
กรณีจำเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
  3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคน
อย่างเท่าเทียมกัน แต่สำหรับ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น จำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็น
ปัญหาของสังคม การสร้าง ภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมี
คุณค่าอย่างมากในการพัฒนา ให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป การป้องกันและการแก้ไข
ปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แต่สิ่งที่ครูประจำชั้นหรือ ครูทีป่รึกษาจำเป็นต้องดำเนินการมีอย่าง
น้อย 2 ประการ คือ  
   3.1 การให้คำปรึกษาเบื้องต้น  
     3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา  
   4. การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน      
ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือ กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนา    
เต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจ ในตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่ม
พิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือมีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียน
กลุ่มปกติและมีคุณภาพตาม มาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป การส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธี    
ที่โรงเรียนสามารถพิจารณาดำเนินการได้ แต่มีกิจกรรมหลักสำคัญ ที่โรงเรียนต้องดำเนินการหรือประสานกับ
หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ได้แก่  
    4.1 การจัดกิจกรรมโฮมรูม  
    4.2 การเยี่ยมบ้าน  
     4.3 การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)  
    4.4 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิต/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมส่งเสริมทาง
วิชาการ คุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริมด้านสุขภาพ เป็นต้น  
  5. การส่งต่อ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา อาจมีกรณีที่บางปัญหามีความ
ยากต่อ การช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ ้นก็ควรดำเนินการส่งต่อไปยังหน่วยงาน/
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ต่อไป เพ่ือให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อย
ให้เป็นบทบาทหน้าที่ ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงลำพังความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น หรือ
ลุกลามกลายเป็นปัญหา ใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาสามารถดำเนินการได้ตั ้งแต่
กระบวนการรู้จักนักเรียน เป็นรายบุคคล หรือการคัดกรองนักเรียน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่
ละกรณ ี
 การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  
   1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้      
ขึ้นอยู่กับ ลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจำวิชา หรือฝ่ายปกครอง  
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    2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี ่ยวชาญ
ภายนอก หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้ ได้แก่ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานสาธารณะสุข บ้านพักเด็กและครอบครัว ศูนย์คุ ้มครองคนไร้ที ่ พ่ึง          
ฝ่ายปกครอง เป็นต้น 
 
 

กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

การคัดกรองนักเรียน 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษ 

เสริมภูมิคุ้มกัน
และการส่งเสริม
พัฒนา 

ป้องกันและแก้ไข 
ตามกรณี 

ช่วยเหลือและ 
แก้ปัญหาโดย 
เร่งด่วน 

ส่งเสริมให้นักเรียนได้ พัฒนา
ศักยภาพ ความสามารถ    
     พิเศษถึง ขั้นสูงสุด 

การส่งต่อ 

ภายใน ภายนอก 

- แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  
- แบบประเมิน S.D.Q. 
- แบบประเมิน E.Q 
- ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

- แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน  
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

กระบวนการดำเนินงานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดทำระบบ วางแผนการทำงาน 

ประชุมชี้แจง/อบรมสัมมนา 

จัดทำโครงการ/คำสั่งคณะทำงาน 

กำหนดแบบฟอร์มต่างๆ 

ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือวิเคราะห์ผลจากการเยี่ยมบ้าน ข้อมูล

สนับสนุนอื่น ๆ จัดกลุ่มนักเรียนออก 
เป็น 4 กลุ่ม พร้อมทั้งหาแนวทางส่งเสริม 

ป้องกันแก้ไข และช่วยเหลือนักเรียน 

จัดทำโครงการให้การส่งเสริม ป้องกันแก้ไข และ
ช่วยเหลือนักเรียนตามปัญหาที่พบ 

สรุปและรายงานผล ผอ.โรงเรียน 

รายงานผลการดำเนินงาน 
สพป.ยโสธร เขต 1 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

ส่วนที่ 4 
การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  1. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารทุกฝ่าย ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการดำเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่าง
สม่ำเสมอ  

2. ครูทุกคนและผู ้เกี ่ยวข้องจำเป็นต้องมีความตระหนักในความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน  

3. คณะกรรมการหรือคณะทำงานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการประชุมในแต่ละ 
คณะอย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนด  

4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
5. การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง ในเรื่อง

ที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องต้น และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสมำ่เสมอ  
การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  1. ศึกษาสภาพและทิศทางการดำเนินงาน  

2. วางแผนการดำเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด  
4. นิเทศ กำกับ ติดตาม  
5. ประเมินผลและสรุปรายงาน  

การสร้างวินัยเชิงบวก(Positive Discipline)  
  การสร้างวินัย หมายถึง การสอนหรือการฝึกคนให้เชื่อฟังกฎระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติตน ทั้งใน
ระยะสั้นหรือระยะยาว การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน เด็กจำเป็นต้องได้รับอบรมสั่งสอนเพื่อให้เข้าใจและ
ปฏิบัติตามระเบียบ ของสังคม ซึ่งหมายรวมถึงการต่อรอง และการสร้างระบบการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษด้วย
การทำร้ายหรือ ใช้วาจาทำร้ายจิตใจ หลัก 7 ประการของการสร้างวินัยเชิงบวก ดังนี้ 
  1. เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก  

2. พยายามพัฒนาพฤติกรมที่พึงประสงค์ การมีวินัยในตนเองและบุคลิกลักษณะที่ดี  
3. พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  
4. คำนึงถึงความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก  
5. คำนึงถึงแรงจูงใจและโลกทัศน์ของเด็ก  
6. พยายามให้เกิดความยุติธรรม เท่าเทียมกัน และไม่เลือกการปฏิบัติ  
7. เสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่ม  

ในการสร้างวินัยเชิงบวกครูควรพยายามนึกถึงอัตรา 4:1 คือพยายาม“จับถูก” ให้ได้ 4 ครั้ง สำหรับการ “จับผิด” 
1 ครั้ง โดยพยายามท าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

          ทักษะการให้คำปรึกษารายบุคคล 

การให้บริการปรึกษา (Counseling) 
 ความหมาย  กระบวนการที่มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล อาศัยการสื่อสารแบบสองทาง  ระหว่าง 

บุคคลหนึ่งในฐานะผู้ให้การปรึกษา ซึ่งทำหน้าที่เอ้ืออำนวยให้อีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้รับการปรึกษาได้ค้นหาและ
เข้าใจสิ่งที่เป็นปัญหาและแสวงหาหนทางแก้ไขปัญหาเหล่านั้นได้ด้วยตนเอง  

หลักการสำคัญของการปรึกษา 
1) ปฏิบัติต่อผู้รับการปรึกษาในฐานที่เป็นบุคคลหนึ่งที่มีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี (Warm and  

Caring) และให้การยอมรับ ให้ความเข้าใย (Empathy) 
2) ให้ผู้รับการปรึกษาเป็นจุดศูนย์กลางในการช่วยเหลือ ให้ผู้รับการปรึกษามีอิสระในการ 

แสดงออก และตัดสินใจด้วยตนเอง (Client-Centered) 
3) ให้การยอมรับผู้รับการปรึกษาอย่างไม่มีเงื่อนไข ไม่ยึดค่านิยมของผู้ให้การปรึกษามาตัดสนิ หรอื 

ประเมินผู้รับการปรึกษาว่าอะไรดี หรือไม่ดี (Positive Regard and Non Judgment) 
ลักษณะเฉพาะของการปรึกษา 

1) เป็นกระบวนการให้ความช่วยเหลือ และป้องกันปัญหาทางจิตสังคม 
2) เน้นสัมพันธภาพที่ดีในการช่วยเหลือ 
3) เน้นการสื่อสารด้วยเจตคติที่ดีของผู้ให้การปรึกษาต่อผู้รับการศึกษา 
4) เน้นผู้รับการปรึกษาเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือ 
5) เน้นการแก้ไขปัญหาในปัจจุบันมากกว่าเรื่องราวในอดีต 
6) ไมม่ีคำตอบสำเร็จรูปและตายตัว 
7) เป็นกระบวนการที่ต้องอาศัยความสมัครใจและความพร้อมของผู้รักการปรึกษา 
8) แนวทางในการช่วยเหลือ ไม่ใช่การแนะแนวสั่งสอน หรือการช่วยตัดสินใจ ชี้ถูกผิด แต่อาศัย 

การเคารพในคุณค่าของบุคคลที่จะตัดสินใจและรับผิดชอบต่อตนเอง 
จุดประสงค์ของการใหก้ารศึกษา 

1) เข้าใจตนเอง 
2) ยอมรับปัญหาที่มีอยู่ 
3) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่เหมาะสม 

ขั้นตอนการให้คำปรึกษา 
1) สร้างสัมพันธภาพ 
2) สำรวจและทำความเข้าใจกับปัญหา 
3) หาแนวทางการแก้ไขปัญหา 

บทบาทหน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษา 
1) สร้างความพร้อมให้แก่ผู้รับการปรึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการปรึกษา 
2) สร้างความเข้าใจแก่ผู้รับการปรึกษา ในเรื่องบทบาทของผู้ให้การปรึกษา และบทบาทของ 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

ผู้รับการปรึกษา ปรึกษา (คือ การทำงานร่วมกัน เพ่ือการช่วยให้ผู้รับการปรึกษาเกิดความเข้าใจปัญหา และ
สามารถแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง) 

3) เป็นกระจกสะท้อนให้ผู้รับการปรึกษาเข้าใจอารมณ์ ความรู้สึก และความนึกคิดของตนเอง 
นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด 

4) ส่งเสริมให้ผู้รับการปรึกษามีความเป็นตัวของตัวเอง พึ่งตนเอง และรับผิดชอบตนเองได้ 

 ทักษะพื้นฐานในการให้การปรึกษา 

 

1) ทักษะการฟัง และการสังเกต 
2) ทักษะการถาม 
3) ทักษะการเงียบ 
4) ทักษะการทวนซ้ำ หรือ ทวนความ 
5) ทักษะการสะท้อนความรู้สึก 
6) ทักษะการสรุปความ 

    ทักษะการฟังและการสังเกต 

คือ  การรับฟัง ความคิด  อารมณ์ ความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาเพ่ือ 
1) ให้ผู้รับการปรึกษาได้ระบายความคิด อารมณ์ ความรู้สึกที่เป็นปัญหา เพ่ือนำไปสู่การแก้ไขปัญหา 
2) ช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาสามารถจับประเด็นสำคัญของเรื่องราวหรือ สิ่งที่ผู้รับการปรึกษาสื่อสารออกมาได้ 
3) ช่วยให้ผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษา เกิดความเข้าใจปัญหาตรงกัน 

สิ่งที่ต้องได้ในการฟัง 
1) เนื้อหาสาระ (Content) 
2) อารมณ์ความรู้สึก (Emotion) 

สิ่งที่ต้องได้ในการสังเกต 
1) คำพูด น้ำเสียง (Verbal) 
2) แววตา สีหน้า ท่าทาง (Non Verbal) 
การฟังอย่างเอาใส่ใจ ( L – A – D – D – E – R ) 
 L  =  Look  (ประสานสายตา) 
 A  =  Ask  (ถาม) 
 D  =  Do not interupt  (ไม่ขัดจังหวะ) 
 D  =  Do not change the subject  (ไม่เปลี่ยนเรื่องไปมา) 
 E  =  Emotion   (ใส่ใจในการแสดงออกทางอารมณ์) 
 R  =  Response   (แสดงการรับรู้หรือตอบรับด้วยสีหน้า ท่าทางตอบรับ) 

การสังเกต 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

 คือ  การใช้การมองด้วยตา และรับฟังด้วยหู เพ่ือรับรู้สิ่งที่ผู้รับการปรึกษาแสดงออกมาทั้ง 
Verbal และ Non Verbal 

สิ่งที่ควรสังเกต 
 กริยาท่านทาง ได้แก่ ท่านั่ง สีหน้า การเคลื่อนไหว สายตา น้ำเสียง 
 การพูด ได้แก่ ภาษาที่ใช้ ประเด็นที่พูด 
 ความขัดแย้ง ได้แก่ ภายในคำพูด และคำพูดกับพฤติกรรม 
 ความสอดคล้องระหว่างคำพูดกับพฤติกรรมที่แสดงออกมา 
ผลที่เกิดจากการสังเกต 

1) ผู้ให้การปรึกษาสามารถเข้าใจถึงความคิด และความรู้สึกของผู้รับการปรึกษาอย่าง 
ลึกซึ้ง 

2) ผู้รับการปรึกษาเกิดความไว้วางใจ 
3) เปิดโอกาสให้ผู้รับการปรึกษาได้พูดต่อในสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญ (เมื่อสังเกตเห็น  

รับรู้ได้ผู้ให้ปรึกษาก็สามารถสนองต่อผู้รับการปรึกษาได้อย่างเหมาะสม) 

    ทักษะการถาม 

วัตถุประสงค์ 
1) ให้ผู้รับการปรึกษาบอกความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และเรื่องราวที่ต้องการปรึกษา 
2) ผู้ให้การปรึกษาใช้ในการค้นหาข้อมูลเพ่ิมเติม 

คำถามที่ใช้มี 2 ประเภท 
1) คำถามปลายปิด ใช้เมื่อต้องการตรวจสอบความถูกต้อง และต้องการให้เกิดการตัดสินใจเป็น 

คำถามที่ลงท้าย “ใช่ไหม” “ใช่หรือไม่” ตัวอย่าง “คุณติดยาเพราะเพ่ือนชวนใช่ไหม” 
2) คำถามปลายเปิด ใช้เพื่อต้องการให้ผู้รับการปรึกษามีอิสระในการตอบได้รายละเอียดและข้อมูลที่ 

กว้างออก เป็นคำถาม ด้วย อะไร อย่างไร เพราะอะไร ตัวอย่าง “อะไรทำให้คุณติดยา” 
แนวทางการใช้คำถาม 
1) ใช้เปิดการสนทนา 
2) กระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาเปิดเผยเรื่องราว 
3) เพ่ือนำเข้าสู่ประเด็นสำคัญ 
4) เพ่ือทำความชัดเจน และเห็นรูปธรรมของปัญหา 
5) เมื่อมีข้อสงสัย ไม่กระจ่างชัด 
ข้อควรระวังในการใช้คำถาม 
1) คำถามนำ หรือ คำถามเชิงตำหนิ เช่น “คุณเลี้ยงลูกอย่างไร จึงทำให้ลูกไปติดยา” หรือ “คุณก็รู้ 

ว่าผู้ชายคนนี้มีเมียอยู่แล้ว อะไรทำให้คุณยอมเป็นภรรยาน้อยเขา” 
2) คำถามทำไม ทำให้ผู้รับการปรึกษารู้สึกว่าถูกตัดสิน เช่น “ทำไมหนูจึงติดยา” ควรใช้ว่า “อะไรทำ 

ให้หนูติดยา” จะรู้สึกว่าผู้ให้การปรึกษายอมรับมากกว่า 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

    ทักษะการเงียบ 

 

 การที่ผู้รับการปรึกษาเงียบมีจาก 2 กรณี 
1) เงียบทางบวก เช่น กำลังใช้ความคิด หลังแสดงความรู้สึก เมื่อพูดจบประเด็น หรือ เขิน 
2) เงียบทางลบ เช่น ต่อต้าน ไม่สมัครใจ กลังไม่เป็นความลับ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้ใช้เวลาในการคิด และสำรวจอารมณ์ความรู้สึก 
2) ใช้เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้มีเวลาทบทวน ทำความเข้าใจ และคิดเรื่องที่พูดต่อไป 
3) ให้เวลาผู้รับการปรึกษาได้แสดงความรู้สึกเจ็บปวด หรือสะเทือนใจ เป็นการแสดงความเข้าใจ  

และยอมรับผู้รับการปรึกษา 
4) ใช้ในช่วงเวลาที่ให้ผู้รับการปรึกษาได้พักจากความเหน็ดเหนื่อย เมื่อมีอารมณ์ความรู้สึกที่รุนแรง 

ผลที่เกิดจากการใช้ทักษะการเงียบ 
1) การเงียบมีประโยชน์ ถ้ามีจุดมุ่งหมาย 
2) การเงียบเป็นการแสดงถึงความเข้าใจ การสนใจ และให้เกียรติแก่ผู้รับการปรึกษา 
3) การเงียบเป็นการให้โอกาส และให้กำลังใจแก่ผู้รับการปรึกษา 

    ทักษะการสะท้อนความรู้สึก 

คือ  การรับรู้สภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่อยู่เบื้องหลังคำพูดและพฤติกรรมของผู้รับการปรึกษาซึ่งมีทั้งที่
แสดงออกชัดเจน และซ่อนอยู่ภายใน แล้วสะท้อนกลับให้ผู้รับการปรึกษาได้รับรู้และเข้าใจตนเอง 

1) ใช้ทักษะการฟังและสังเกตร่วมรับรู้อารมณ์ความรู้สึกของผู้รับการปรึกษา 
2) เลือกใช้คำแสดงอารมณ์ที่ตรงกับความรู้สึกของผู้รับการปรึกษามากที่สุด ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 
3) ใช้น้ำเสียง ท่าทางอบอุ่น เป็นมิตร 
4) สะท้อนทันที 
5) ไม่ใช้คำรู้สึกบ่อยครั้ง ไม่ใช้คำซ้ำ ๆ ไม่ควรลงท้ายว่า “ใช่ไหมคะ / ครับ” 
6) มีการตรวจสอบเมื่อสะท้อนแล้ว 
ตัวอย่าง 
ผู้รับการปรึกษา “ฉันเพ่ิงแยกทางกับสามีค่ะ เรายังไม่ได้ตกลงกันเด็ดขาดในเรื่องทรัพย์สมบัติแต่ฉันก็บอ 

ไม่ถูก ไม่รู้ว่าเหตุการณ์ภายหน้าจะต้องไปเจออะไรบ้างความที่ไม่เคยรู้โลกภายนอกเลย พอต้องออกเผชิญก็ชักไม่
แน่ใจ” 

ผู้ให้การปรึกษา (สะท้อนความรู้สึก) “คุณวิตกกังวลต่อสิ่งที่ต้องเผชิญ หลังจากการแยกทางกับสามีแล้ว” 

     ทักษะการทวนซ้ำ หรือทวนความ 

เป็นการพูดในสิ่งที่ผู้รับการปรึกษาได้บอกเล่า หรือพูดไปแล้วอีกครั้งหนึ่ง โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะ
เป็นในแง่ของภาษา หรือความรู้สึกที่แสดงออกมาเพ่ือ 

1) การตรวจสอบข้อมูลที่ได้ฟัง 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

2) แสดงการรับรู้ ความสนใจ และความเข้าใจของผู้ให้การปรึกษาต่อเรื่องราวของผู้รับการปรึกษา 
3) การกระตุ้นให้ผู้รับการปรึกษาอยากสื่อสารมากขึ้น 
แนวทางการใช้ทักษะการทวนความ 
1) การทวนความเฉพาะสาระสำคัญท่ีผู้รับการปรึกษาสื่อออกมา โดยไม่มีการเพ่ิมเติมความคิดเห็นของ 

ผู้รับการปรึกษา 
ตัวอย่าง   ผู้รับการปรึกษา “หนูไม่กล้าที่จะเล่าเรื่องที่หนูท้องให้แม่รู้” 
  ผู้ให้การปรึกษา “คุณไม่กล้าเล่าเรื่องที่คุณท้องให้แม่รู้” 

2) ขณะที่ผู้รับการปรึกษากำลังเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึก ผู้ให้การปรึกษาทวนความเฉพาะส่วนสำคัญ 
ตัวอย่าง ผู้รับการปรึกษา “ดิฉันกลุ่มใจเรื่องลูกชายคบเพ่ือนแต่ละคน ดิฉัน 

เห็นว่ามีแต่เพ่ือนที่ท่าทางเกเรไม่สนใจการเรียน เวลาเตือนเขาก็ 
โกรธ ดิฉันกลัวจะพากันไปติดยา” 

  ผู้ให้การปรึกษา “คุณกลุ่มใจเรื่องลูกชายคบเพ่ือนเกเร กลัวจะพากันไปติดยา” 
 
    ทักษะการสรุปความ 

เป็นการรวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างการให้คำปรึกษา หรือเม่ือจบการให้คำปรึกษาในประเด็นสำคัญที่
ผู้รับการปรึกษาสื่อสารออกมา ไม่ว่าจะเป็นความคิด อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมประมวลด้วยคำพูดสั้น ๆ 
ให้ได้ใจความสำคัญ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้รับการปรึกษาได้เข้าใจถึงอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นปัญหา และทำให้เกิดความกระจ่างใน 

ปัญหา 
แนวทางการใช้ทักษะการสรุปความ 

1) สรุปเนื้อหา และความรู้สึกในกรณีท่ีผู้รับการปรึกษาพูดมายืดยาว เพื่อความชัดเจนใน
ประเด็นสำคัญ 

2) ก่อนจบการปรึกษาแต่ละครั้ง ควรมีการสรุปประเด็นสำคัญต่าง ๆ 
3) เมื่อจะมีการปรึกษาแต่ละครั้ง ควรเริ่มต้นด้วยการสรุปสิ่งที่ได้ปรึกษาครั้งก่อน 
4) เมื่อมีการปรึกษาหลายครั้ง ควรมีการทบทวนด้วยการสรุปการปรึกษาที่ผ่าน ๆ มาโดยภาพรวม 

ขั้นตอนการสร้างสัมพันธภาพในการปรึกษา 
1) Greeting การทักทายกล่าวต้อนรับ 
2) Small Talk การพูดคุยเรื่องทั่ว ๆ ไป 
3) Attending  การใส่ใจด้วยการ 

*S-Squarely  การจัดท่านั่งเป็นมุมฉาก 
• O-Open  ท่าทีที่เปิดต้อนรับ 
• L-Lean การโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย 
• E-Eye Contact การสบตา 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

• R-Relax ท่าทีสบาย ผ่อนคลาย 
4) Opening  การเปิดประเด็น 

ทักษะการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม 
 

ความหมาย  คือ กระบวนการให้การปรึกษาแก่ผู้มารับบริการหลายคนในเวลาเดียวกัน ซึ่ง     
สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะมีปฏิสัมพันธ์กัน มีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการช่วยเหลือให้สมาชิกได้สำรวจ     ทำ
ความเข้าใจตนเอง และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขตามควรแก่อัตภาพ 

 
วัตถุประสงค์ของการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม 

1) เปิดโอกาสให้สมาชิกพัฒนาและเรียนรู้การนับถือ ไว้วางใจตนเองและผู้อื่น 
2) เกิดการเรียนรู้ตนเอง 
3) เพ่ิมความเชื่อม่ันในตนเอง มีทางเลือกในการแก้ไขปัญหามากข้ึน 
4) เกิดการเรียนรู้ทางสังคม ขจัดความรู้สึกโดยเดี่ยว 
5) เรียนรู้ที่จะเผชิญและยอมรับปัญหาจากการเรียนรู้แบบอย่างในกลุ่ม 
6) ประยุกต์ใช้ทักษะและวิธีการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันได้ 

คุณค่าด้านการบำบัดจากการให้การปรึกษาแบบกลุ่ม 
1) การสร้างความหวัง (จากการเห็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในกลุ่ม หรือ ได้กำลังใจจากกลุ่ม” 
2) รับรู้ความรู้สึกอันเป็นสากล (เข้าใจว่ามนุษย์ก็มีความรู้สึกรัก โกรธ เกลียด ได้เหมือน ๆ กัน ลด

ความรู้สึกว่าตนเองแปลกประหลาดจากคนอ่ืน ๆ) 
3) การให้ข้อมูล หรือได้รับข้อมูลจากสมาชิกอ่ืน ๆ ในกลุ่ม 
4) การเสียสละ เรียนรู้ความเป็นสุข และคุณค่าจากการให้ผู้อ่ืนในกลุ่ม 
5) การแก้ไขสถานการณ์เดิมในครอบครัว การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่ม นำไปสู่การเข้าใจ

สถานการณ์เดิมในครอบครัว และแลกเปลี่ยนความรู้สึกเป็นแง่ดีมากข้ึน 
6) การพัฒนาความสามารถในการติดต่อกับผู้อ่ืน 
7) พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ จึงเท่ากับเป็นการปรับพฤติกรรมที่ดีข้ึน 
8) การเรียนรู้มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
9) การผนึกกำลังในกลุ่ม 
10) การระบายอารมณ์ 
11) เข้าใจความจริงอันเป็นสัจธรรม เช่น ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่แน่นอนเราไม่อาจคาดหวังสิ่งที่แน่นอน

จากผู้อื่น ได ทุกคนก็ล้วนแต่มีปัญหาเราไม่ได้มีปัญหาคนเดียว 
หน้าที่ของผู้นำกลุ่ม 

1) รักษาทิศทางของกลุ่มให้บรรลุวัตถุท่ีตั้งไว้ 
2) เอ้ืออำนวยให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกลุ่มมากที่สุด และส่งเสริมให้กลุ่มมีการพัฒนา 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

    ทักษะการนำกลุ่ม 

1) ทักษะเชิงตอบสนอง ได้แก่ การฟัง การทวนซ้ำ การสะท้อนความรู้สึก การสรุป 
2) ทักษะเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ การถาม การค้นหา และติดตามประเด็น 
3) ทักษะเชิงปฏิสัมพันธ์  ได้แก่ 

- การควบคุมดำเนินการ ดูแลให้กลุ่มดำเนินการไปตามวัตถุประสงค์ 
- การเชื่อมโยมสมาชิก ให้มีการแลกเปลี่ยนกัน อาจใช้การเชื่อมโยมสมาชิกที่มีเรื่องคล้ายคลึงกัน 

หรือ แตกต่างกัน 
- การสกัดก้ัน กรณีมีผู้ผูกขาดการพูดในกลุ่ม หรือ รบกวนกลุ่ม โดยใช้วิธีการที่นุ่มนวลไม่ทำให้ผู้พูด

เสียหน้า โดยหลีกเลี่ยงการตำหนิผู้พูด เช่น คุณคงมีเรื่องที่อยากจะพูดให้เพ่ือนฟังมากมาย แต่
ช่วงนี้อยากให้คุณ ...  ได้พูดบ้าง 

- การสนับสนุน ให้การสนใจสมาชิกทุกคน ให้การชื่นชมทุก ๆ คน มีสมาชิกมีการการเปลี่ยนแปลง
ที่ดีข้ึน แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นจะเล็กน้อยเพียงใด เช่น ดิฉัน ดีใจที่คุณแสดงความเห็นได้มาก
ขึ้นในวันนี้ วันนี้ดีมากเลย ที่ทุกคนมาตรงเวลา 

การกระตุ้นให้สมาชิกมีส่วนร่วมในกลุ่ม 
1) จัดที่นั่งเป็นวงกลม 
2) แนะนำวิธีการพูดคุยในกลุ่ม 
3) เริ่มต้นด้วยคำถามง่าย ๆ  
4) หากบางคำถามไม่มีผู้ตอบ ให้ลองใช้คำถามใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม 
5) ให้เวลาสมาชิกในการคิด ไม่เร่งรัดคำตอบเกินไป 
6) การแก้ไขสถานการณ์เดิมในครอบครัว การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่ม นำไปสู่การเข้าใจ

สถานการณ์เดิมในครอบครัว และเปลี่ยนความรู้สึกเป็นแง่ดีมากขึ้น 
7) การพัฒนาความสามารถในการติดต่อกับผู้อ่ืน 
8) พฤติกรรมการลอกเลียนแบบ จึงเท่ากับเป็นการปรับพฤติกรรมที่ดีข้ึน 
9) การเรียนรู้มนุษย์สัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
10) การผนึกกำลังในกลุ่ม 
11) การระบายอารมณ์ 
12) เข้าใจความจริงอันเป็นสัจธรรม เช่น ทุกสิ่งในโลกนี้ไม่แน่นอน เราไม่อาจคาดหวังสิ่งที่แน่นอนจาก

ผู้อื่นได้ ทุกคนก็ล้วนแต่มีปัญหาเราไม่ได้มีปัญหาคนเดียว 
พัฒนาการของกลุ่ม 
1) ขั้นสร้างความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ระยะแรกที่เข้ากลุ่มสมาชิกยังไม่ไว้วางใจกลุ่ม ต้องอาศัยการสร้าง

ความสัมพันธ์ในกลุ่มแก่ตน ระยะนี้สมาชิกยังไม่เปิดเผยหรือร่วมมือกับกลุ่มมากนัก 
2) ขั้นยอมรับกลุ่ม สมาชิกเริ่มผูกพันกับกลุ่ม 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

3) ขั้นรับผิดชอบต่อตนเอง สมาชิกรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม และกลุ่มมีความสำคัญกับสมาชิก 
สมาชิกจึงต้องรับผิดชอบต่อตนเอง ความสำเร็จหรือ การรับผิดชอบต่อตนเองก็คือ ความสำเร็จ หรือ
การรับผิดชอบต่อกลุ่ม 

4) ขั้นเปลี่ยนแก้ไข สมาชิกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเอง เพื่อความสำเร็จของกลุ่ม 
5) ขั้นยุติกลุ่ม กลุ่มได้ดำเนินมาถึงเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของกลุ่มในขณะที่สมาชิกต้องเรียนรู้ที่จะ

เป็นจากกลุ่ม และรับผิดชอบต่อตนเองภายนอกกลุ่ม 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

ส่วนที่ 5  
เอกสารหลักฐาน 

 
เอกสารหลักฐานที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

- ระเบียนสะสม (ป.พ. 8) /ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน  
- คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน  
- บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน  
- แบบบันทึกการสังเกต  
- แบบบันทึกการสัมภาษณ์  
- แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน  
- แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 3 ฉบับ  
- แบบสรุปการประเมินความฉลาดทางด้านอารมณ์ (EQ)  
- แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล  
- แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน  
- บันทึกการให้คำปรึกษาเบื้องต้น ของครูที่ปรึกษา  
- แบบบันทึกพฤติกรรมและเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  
- แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน  
- แบบสรุปผลการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  
- แบบสรุปผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  
- แผนกำหนดการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home Room)  
- แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม  
- แบบสรุปผลการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  
- แบบรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียน  
- บันทึกข้อความส่งต่อหน่วยงานภายใน/ภายนอก  
- แบบสรุปผลการส่งต่อ 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

 
               ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงการ  

(............................................)  
ครูโรงเรียน.....................................  

 
               ลงชื่อ................................................ผู้อนุมัติโครงการ  

(...................................................)  
ผู้อำนวยการโรงเรียน............................ 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียน..............................  
ที่ ............/........................... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนปีการศึกษา ......................  
.................................................................................................................  

   เพ่ือเป็นการสนองนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 และให้การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบอย่างชัดเจน  อาศัยอำนาจตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา27 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน...........................ดังนี้  
  1. คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วย  

   1.1..........................................  ผู้อำนวยการโรงเรียน   ประธานกรรมการ  
1.2 ..........................................     .............................    รองประธานกรรมการ 
1.3...........................................      ................................   กรรมการ 
1.4......................................         ................................   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ (อย่างน้อย 

ภาคเรียนละ 2 ครั้ง) นิเทศ ติดตาม กำกับการ ดูแล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย  
  2. คณะกรรมการประสานงานประกอบด้วย  
   2.1 ........................................      .......................    ประธานกรรมการ     
     2.2........................................        ......................    กรรมการ   
    2.3.........................................      .......................     กรรมการและเลขานุการ    
   มีหน้าที่ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประสานงาน
ระหว่างคณะกรรมการอำนวยการ(ทีมนำ) และคณะกรรมการดำเนินงาน(ทีมทำ)และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
จัดเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน รับผิดชอบจัดประชุมชี้แจงและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร  จัดการ
ประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง) รายงาน  สรุปผลการ
ดำเนินงาน  
   3. คณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นเรียนประกอบด้วย 
    3.1................................................   ............   ประธานกรรมการ  
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

   3.2 .................................................  ...................  กรรมการ  
   3.3 .................................................  ...................  กรรมการ 
     3.4 .................................................  ...................  กรรมการและเลขานุการ    
   มีหน้าที ่ 

1. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องและดำเนินงานตาม 5 ขั้นตอนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. จัดทำระบบสารสนเทศ ข้อมูล และบันทึกหลักฐานการดำเนินการปฏิบัติงานตามรายห้องเรียน  
3. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  
4. ประเมินผลและจัดทำรายงานตามระดับชั้น  
5. ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะกรรมการดำเนินงานในระดับชั้น(อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1  

ครั้ง) ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในงานประจำ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป  
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
สั่ง ณ วันที่ ......... เดือน.................. พ.ศ. .................  
 
 

(..............................................)  
                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียน.................................. 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

 

คำสั่งโรงเรียน…………………… 
ที่  …………………./…………………… 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา  ………………………… 

..............................................  

 การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยกำหนดให้ครูที่
ปรึกษาปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในความปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างผู้ปกครอง กับครูและโรงเรียน และเพ่ือพลังขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน กลุ่มงานกิจการนักเรียน โรงเรียน………………..   จึงแต่งตั้งครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในระหว่างวันที่ 
………เดือน .....................พ.ศ................... ถึงวันที่ ..........เดือน ..................พ.ศ.............. และรายงานผลการออกเยี่ยม
บ้านภายในวันที่ ..............เดือน..............................พ.ศ..........................   

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 และ 39  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ  
พ.ศ. 2546  และที่แก้ไขเพ่ิมเติมและความในมาตรา 27  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ. 2547และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงาน  แต่งตั้งครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยมบ้านนักเรียน ดังต่อไปนี้ 

 1.  คณะกรรมการอำนวยการ  มีหน้าที่  ให้คำปรึกษา คำแนะนำ กำกับดูแล และช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจ
เกิดข้ึน   ประกอบด้วย 

1.1 ...........................................       ผู้อำนวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
1.2 ...........................................  ................................... รองประธานกรรมการ 
1.3 ...........................................  ................................... กรรมการ 
1.4 ...........................................  ................................... กรรมการและเลขานุการ           

 2.  คณะกรรมการประสานงาน    มีหน้าที่ จัดสรรงบประมาณ จัดทำเอกสาร แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 
และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง มอบให้ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เอ้ืออำนวยให้การดำเนิน
โครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ประกอบด้วย 

2.1 ...........................................       .................................       ประธานกรรมการ 
2.2 ...........................................  ................................... รองประธานกรรมการ 
2.3 ...........................................  ................................... กรรมการ 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

2.4 ...........................................  ................................... กรรมการและเลขานุการ           
 3.  คณะกรรมการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน   มีหน้าที่ จัดเตรียมข้อมูล/สารสนเทศ การเข้าเรียน 
การเข้าร่วมกิจกรรม ของนักเรียนจากครูผู้สอน   และแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนจากทางโรงเรียน เพื่อนำไปเป็น
ข้อมูลพบปะกับผู้ปกครอง  บันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ถ่ายภาพเป็นหลักฐานตามที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนดเพ่ือนำส่งสรุปรายงานการเยี่ยมบ้าน   ที่งานส่งเสริม  ป้องกัน  แก้ไข ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน เพ่ือการรายงานผลต่อต้นสังกัด นำไปสู่การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของนักเรียนแต่ละคน ต่อไป ประกอบด้วย 

ระดับชั้น............................................................   ประกอบด้วย 
1 ...........................................       .................................       ประธานกรรมการ 
2 ...........................................  ................................... กรรมการ 
3 ...........................................  ................................... กรรมการ 
4 ...........................................  ................................... กรรมการและเลขานุการ           
ระดับชั้น............................................................   ประกอบด้วย 
1 ...........................................       .................................       ประธานกรรมการ 
2 ...........................................  ................................... กรรมการ 
3 ...........................................  ................................... กรรมการ 
4 ...........................................  ................................... กรรมการและเลขานุการ           
ระดับชั้น............................................................   ประกอบด้วย 
1 ...........................................       .................................       ประธานกรรมการ 
2 ...........................................  ................................... กรรมการ 
3 ...........................................  ................................... กรรมการ 
4 ...........................................  ................................... กรรมการและเลขานุการ           
ระดับชั้น............................................................   ประกอบด้วย 
1 ...........................................       .................................       ประธานกรรมการ 
2 ...........................................  ................................... กรรมการ 
3 ...........................................  ................................... กรรมการ 
4 ...........................................  ................................... กรรมการและเลขานุการ           
ระดับชั้น............................................................   ประกอบด้วย 
1 ...........................................       .................................       ประธานกรรมการ 
2 ...........................................  ................................... กรรมการ 
3 ...........................................  ................................... กรรมการ 
4 ...........................................  ................................... กรรมการและเลขานุการ           
 

  



27 
 

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

4.  คณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน มีหน้าที ่ กำกับติดตามการเยี่ยมบ้านของครูที่
ปรึกษา  แต่ละระดับชั้น เก็บรวบรวมข้อมูล/สถิติจากการดำเนินโครงการ วิเคราะห์/บันทึกคอมพิวเตอร์ จัดทำเป็น
เอกสาร/ข้อมูลสารสนเทศ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ให้เป็นปัจจุบัน  สามารถมาใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว   ตลอดจน ประเมินและรายงานผล การดำเนินโครงการเสนอต่อคณะผู้บริหารตามลำดับ 
เพ่ือทราบ  ประกอบด้วย 

4.1 ...........................................       .................................       ประธานกรรมการ 
4.2 ...........................................  ................................... รองประธานกรรมการ 
4.3 ...........................................  ................................... กรรมการ 

4.4 ...........................................  ................................... กรรมการและเลขานุการ           

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าตามท่ีได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ บังเกิดผลดีแก่ราชการสืบไป 
  

 สั่ง  ณ  วันที่     เดือน.......................................  พ.ศ.   ...................... 

                                                                    

 

     (......................................................) 

                        ผู้อำนวยการโรงเรียน................................. 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน    ประจำปีการศึกษา................................... 
โรงเรียน......................  อำเภอ........................  จังหวัดยโสธร 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1  

 
ชื่อนักเรียน………………………..……………..ชั้น ม….…/….… กลุม่………  ชื่อเล่น…………...……. 
บ้านเลขท่ี…….…...หมู่…..บ้าน……….……ตำบล…………..…อำเภอ……….…..จังหวัด……………... 
ชื่อบิดา…………………….…..…………ชื่อมารดา………..………………………โทร…………………. 
เป็นบุตรลำดับที่………..จำนวนพ่ีน้องทั้งหมด……………..คน   ชาย………….คน   หญิง……..…...คน 

….........................................................................................…….. 
1. บ้านที่อาศัย       (  )   บ้านตนเอง       (  )  บ้านเช่า   (  ) อาศัยอยู่กับผู้อ่ืน(ระบุ)…………………… 
2. ลักษณะบ้าน      (  )  ไม้ชั้นเดียว        (  ) ไม้สองชั้น (  ) ครึ่งตึกครึ่งไม้  
     (  )  ปูนชั้นเดียว        (  ) ปูนสองชั้น 
3.  สภาพแวดล้อม  (  )   ดี              (  )  พอใช้     (  )  ไม่ดี       

        (  )  ควรปรับปรุง………………………………….. 
4. สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว 
(  ) อยู่ร่วมกับบิดามารดา     (  ) อยู่กับบิดา     (  ) อยู่กับมารดา    (  ) อยู่ตามลำพัง    
(  ) อยู่กับผู้อ่ืน  ระบุ…………………………………………………………. 
5. อาชีพของผู้ปกครอง  (  ) เกษตรกร    (  ) ค้าขาย    (  ) รับราชการ   (  ) รับจ้าง   (  ) อ่ืน ๆ…………… 
6. สถานที่ทำงานของบิดามารดา (  )ในอำเภอเดียวกัน         (  ) ในจังหวัดเดียวกัน  (  ) ต่างจังหวัด  ระบุ…… 
7. สถานภาพของบิดามารดา      (  ) บิดามารดาอยู่ด้วยกัน   (  ) บิดามารดาหย่าร้างกัน  (  ) บิดาถึงแก่กรรม     
       (  ) มารดาถึงแก่กรรม       (  ) บิดาและมารดาถึงแก่กรรม    
8. โรคประจำตัวของนักเรียน      (  ) แข็งแรง    (  ) มี  ระบุ…………...รักษาโดย…………………………… 
       (  )  เติบโตไม่สมวัย          (  )  เก็บกด    (  )  สมาธสิั้น 
9. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว (  ) อบอุ่น   (  ) เฉย ๆ    (  ) ห่างเหิน   (  ) อ่ืน ๆ……………… 
10. ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน  (  ) พอใจ   (  ) เฉย ๆ   (  ) ไม่พอใจ   (  ) อ่ืนๆ…………… 
11. วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูนักเรียน  (  ) กวดขัน   (  ) ตามใจ   (  ) ใช้เหตุผล  (  ) ปล่อยปละ ละเลย  
 (  ) อ่ืน ๆ……………………… 
12. การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน  (  ) อ่านหนังสือทำการบ้าน  (  ) ช่วยงานผู้ปกครอง   
(  ) ทำงานบ้าน  (  ) ไม่ช่วยงานเลย  (  ) อ่ืน ๆ…………………………………………. 
13. หน้าที่รับผิดชอบของนักเรียนภายในบ้าน 
(  ) มีหน้าที่ประจำคือ………………….……… (  ) ทำเป็นครั้งคราว คือ……………...…………(  ) ไม่มี 
14. รายได้ของครอบครัว     ผู้ปกครองมีรายได้ต่อปี  ประมาณ   
(  ) น้อยกว่า  20,000  บาท  (  )   20,000 – 26,999  บาท   (  )   27,000  บาท ขึ้นไป 
15. รายได้กับการใช้จ่ายในครอบครัว      (  ) เพียงพอ    (  ) ไม่เพียงพอในบางครั้ง    (  ) ขัดสน  
16. การหารายได้พิเศษของนักเรียน 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

(  ) ไม่มีรายได้พิเศษ    (  ) มีรายได้พิเศษ  จากการทำงาน…………………….ประมาณ………บาท/วัน 
(  )  อ่ืน ๆ ................................................. 
17. ลักษณะเพ่ือนเล่นที่บ้านของนักเรียน โดยปกติเป็น 
(  ) เพ่ือนรุ่นเดียวกัน    (  ) เพ่ือนรุ่นน้อง   (  ) เพ่ือนรุ่นพ่ี    (  ) เพ่ือนทุกรุ่น 
18. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 
(  ) เดนิ    (  ) รถจักรยาน    (  ) รถจักรยานยนต์   (  )รถรับส่ง/รถโดยสาร     (  )  อ่ืน ๆ……………… 
19. ความต้องการของผู้ปกครอง เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน 
(  ) ศึกษาต่อ   (  )  ประกอบอาชีพ (ระบุ) ……………………… (  ) อื่น ๆ………………………………. 
20. ทัศนคต/ิความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน 
 (  ) พอใจ     (  ) เฉย ๆ      (  ) ไม่พอใจ (ระบุ)…………………………………………………………… 
21. ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมากท่ีสุด 
(  ) พ่อ    (  )แม่    (  ) พ่ีสาว   (  )  พี่ชาย    (  ) น้องสาว   (   )  น้องชาย     (  )  บคุคลอ่ืน 
(ระบ)ุ……………………………………………… 
22. เมื่อนักเรียนมีปัญหา   นักเรียนจะปรึกษาใคร 
(  ) พ่อ    (  )แม่    (  ) พ่ีสาว   (  )  พี่ชาย    (  ) น้องสาว   (   )  น้องชาย     (  )  บคุคลอื่น  
(ระบ)ุ……………………………………………… 
23. ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน 
(  ) ด้านพฤติกรรมนักเรียน………………………………………………………………………………….. 
(  ) ด้านการจัดการเรียนการสอน…………………………………………………………………………… 
(  ) ด้านบรรยากาศและอาคารสถานที่……………………………………………………………………... 
(  ) ด้านการบริหารงานโรงเรียน…………………………………………………………………………….. 
(  ) ด้านอื่น ๆ………………………………………………………………………………………….…….. 
                   ลงชื่อ…………………………………..               ลงชื่อ…………………………………. 
                   (………………………………………..)             (………………………………………..) 
                                            นักเรียน                                                   ผู้ปกครองนักเรียน 
  ลงชื่อ………………………………….     ลงชื่อ………………………………….                                                         
(………………………………………..)   (………………………………………..) 
          ครูที่ปรึกษา/ครูเยี่ยมบ้าน                                                       ครูที่ปรึกษา/ครูเยี่ยมบ้าน 

วันที่………เดือน………………………….พ.ศ………………….. 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

ภาพถ่ายบ้านนักเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ภาพถ่ายภายในบ้านนักเรียน 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ชั้น......................ประจำปีการศึกษา................... 

โรงเรียน....................................   อำเภอ.................................  จังหวัดยโสธร 
จำนวนนักเรียน ............... คน  ชาย ........... คน  หญิง .................. คน 

รายการ ข้อมูล /รายละเอียดท่ีพบ 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 

1.บ้านที่อาศัย 1.1 บ้านตนเอง   
 1.2 อยู่อาศัยกับผู้อ่ืน   
2.ลักษณะบ้าน 2.1. บ้านชั้นเดียว   
 2.2 บ้านสองชั้น   
 2.3 ลักษณะแบบอ่ืนๆ   
3.สภาพแวดล้อมของบ้าน 3.1 ดี   
 3.2 พอใช้   
 3.3 ไม่ดี   
 3.4 ควรปรับปรุง   
4.สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว 4.1 อยู่ร่วมกับบิดามารดา   
 4.2 อยู่กับบิดา   
 4.3 อยู่กับมารดา   
 4.4 อยู่ตามลำพัง   
 4.5 อยู่กับผู้อื่น   
5.อาชีพของผู้ปกครอง 5.1 เกษตร   
 5.2 ค้าขาย   
 5.3 รับราชการ   
 5.4 รับจ้าง   
 5.5 อ่ืนๆ   
7.สถานภาพของบิดามารดา 7.1 บิดา มารดา อยู่ด้วยกัน   
 7.2 บิดามารดา หย่าร้างกัน   
 7.3 บิดาถึงแก่กรรม   
 7.4 มารดาถึงแก่กรรม   
 7.5 บิดาและมารดาถึงแก่กรรม   
8.โรคประจำตัว 8.1 ม ี   
 8.2 ไม่มี   
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

รายการ ข้อมูล /รายละเอียดท่ีพบ 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 

9.ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 9.1 อบอุ่น   
 9.2 เฉยๆ   
 9.3 ห่างเหิน   
 9.4 อ่ืนๆ   
10.ความรู้สึกผู้ปกครองต่อนักเรียน 10.1 พอใจ   
 10.2 เฉยๆ   
 10.3 ไม่พอใจ   
 10.4 อื่นๆ   
11.วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดู  นักเรียน 11.1 เข้มงวดกวดขัน   
 11.2 ตามใจ   
 11.3 ใช้เหตุผล   
 11.4 ปล่อยปละละเลย   
 11.5 อื่นๆ   
12.การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยู่ที่บ้าน 12.1 อ่านหนังสือทำการบ้าน   
 12.2 ช่วยงานผู้ปกครอง   
 12.3 ทำงานบ้าน   
 12.4 ไม่ช่วยงานเลย   
 12.5. อื่นๆ   
13. หน้าที่รับผิดชอบของนักเรียนภายในบ้าน 13.1 มีหน้าที่ประจำ   
 13.2 ทำเป็นครั้งคราว   
 13.3 ไม่มี   
14.รายได้ของครอบครัว ผู้ปกครอง 14.1 น้อยกว่า 20000 บาท   
รายได้ต่อปี ประมาณ 14.2 20000 – 26999 บาท   
 14.3 27000 ขึ้นไป   
15.รายได้ในการใช้จ่ายครอบครัว 15.1 เพียงพอ   
 15.2 ไม่เพียงพอในบางครั้ง   
 15.3 ขัดสน   
16.การหารายได้พิเศษของนักเรียน 16.1 ไม่มีรายได้พิเศษ   
 16.2 มีรายได้พิเศษ   
17.ลักษณะเพ่ือนเล่นที่บ้านของนักเรียน 17.1 เพื่อนรุ่นเดียวกัน   
โดยปกต ิ 17.2 เพื่อรุ่นน้อง   
 17.3 เพื่อนรุ่นพ่ี   
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

 17.4 เพื่อนทุกรุ่น   
18.การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 18.1 เดิน   
 18.2 รถจักรยาน   

รายการ ข้อมูล /รายละเอียดท่ีพบ 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 

 18.3 จักรยานยนต์   
 18.4 รถรับ ส่ง / โดยสาร   
 18.5 อื่นๆ   
19.ความต้องการของผู้ปกครอง เมื่อนักเรียน 19.1 ศึกษาต่อ   
จบ ม.3 และ ม.6 19.2 ประกอบอาชีพ   
 19.3 อื่นๆ   
20.ทัศนคติ ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อ 20.1 พอใจ   
โรงเรียน 20.2 เฉยๆ   
 20.3 ไม่พอใจ   
21.ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมาก 21.1 พ่อ   
ที่สุด 21.2 แม่   
 21.3 พี่   
 21.4 น้อง   
 21.5 บุคคลอื่น   
22.เมื่อมีปัญหานักเรียนปรึกษาใคร 22.1 พ่อ   
 22.2 แม่   
 22.3 พี่   
 22.4 น้อง   
 22.5 บุคคลอื่น   
23.ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองต่อโรงเรียน 23.1 ด้านพฤติกรรมนักเรียน   
 23.2 ด้านจัดการเรียนการสอน   
 23.3 ด้านบรรยากาศและ

สถานที่ 
  

 23.4 ด้านการบริหารงาน
โรงเรียน 

  

 ด้านอื่นๆ   
 
                                            ลงช่ือ ................................................. ครูที่ปรกึษา 
                                                    ( .............................................) 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

1. ชื่อ ............................................. นามสกุล ......................................ชั้น .............ชื่อเล่น ..................... 
2. บิดา ชื่อ – สกุล ....................................................... อายุ .............. ปี  อาชีพ ............................... ............... 

รายได้เดือนละ ................................................ บาท  ความรู้สึกที่มีต่อบิดา .......................... ........................ 
3. มารดา ชื่อ – สกุล .................................................. อายุ ............ ปี อาชีพ .......................................... ....... 

รายได้เดือนละ ............................................... บาท  ความรูส้ึกที่มีต่อมารดา .............................................. 
สถานภาพ ครอบครัว          พ่อแม่อยู่ด้วยกัน           พ่อแม่หย่าร้างกัน             พ่อหรือแม่เสียชีวิต  

4. นักเรียนมีพ่ีน้อง .............. คน มีน้อง ................ คน นักเรียนเป็นบุตรคนที่ .................. ความสัมพันธ์  
5. ชีวิตเป็นอยู่ปัจจุบันอาศัยอยู่กับ ........................................................................................... ......................... 
6. ความรู้สึกท่ีนักเรียนมีต่อตนเอง .................................................................................................................... 
7. เพ่ือนที่สนิทที่สุดของนักเรียน ( ชื่อ – สกุล) .................................................................................................  
8. สิ่งที่นักเรียนอยากได้จากคนรอบข้าง ( พ่อ แม่ ครู พ่ี น้อง เพ่ือน ฯ ล ฯ )................................................... 

............................................................................................................................. .......................................... 
9. สิ่งที่นักเรียนกลัวในการอยู่ร่วมกับคนอ่ืน …………………………........................................................................ 
10. สิ่งที่นักเรียนชอบ / พอใจเกี่ยวกับตนเอง ..................................................................................... ................ 
11. สิ่งที่นักเรียนไม่ชอบที่เกี่ยวกับตนเอง ...................................................................................... ...................... 
12. สิ่งที่นักเรียนอยากปรับปรุง / แก้ไขตนเอง ........................................................ ........................................... 
13. ความภาคภูมิใจ / ความสำเร็จของนักเรียน ....................................................................................... ........... 
14. เหตุการณ์ที่นักเรียนประทับใจมากท่ีสุด ....................................................................................................... 
15. ขณะนี้นักเรียนไม่สบายใจในเรื่อง ……………………………………………………………………………………………………. 
16. บุคคลที่นักเรียนไว้วางใจอยากปรึกษาปัญหาต่างๆ ........................................................................ ............... 
17. กิจกรรมยามว่างที่นักเรียนขอบทำอะไร .......................................................................................... ............. 
18. นักเรียนเสียใจเกี่ยวกับการกระทำในเรื่องใดมากท่ีสุด .................................................. ................................ 
19. ความรู้สึกของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนและครู ................................................................................. .............. 
20. ผลการเรียนของนักเรียนได้ .............. วิชาที่ชอบ  คือ .................................................................................. 

วิชาที่ไม่ชอบ คือ .......................................... เพราะเหตุใด .......................................................................... 
21. ปัญหาด้านสุขภาพ ............................................................................................................. ........................... 

ลงชื่อ ................................................... ผู้ให้ข้อมูล 
วันที่ .............. เดือน ...................... พ.ศ. .................. 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

แบบบันทึกการสังเกต  
โรงเรียน................................ อำเภอ......................... จังหวดั.......................  

ภาคเรียนที่ ........... ปีการศึกษา ...........................  
................................................................................ 

1. ชื่อ – สกุล นักเรียน........................................................ ชั้น .......................... เลขท่ี ..........................  
วัน เดือน ปี ที่สังเกตนักเรียน ............................................................................ เวลา ............ ............  
สถานที่ ..................................................................................................................... ..................................   
2. วัตถุประสงค์ของการสังเกต คือ ................................................................................................ ............ 
............................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ...........................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................................................................... .............................  
3. พฤติกรรมที่แสดงออก ( บรรยายพฤติกรรมและเหตุการณ์ในสถานการณ์หนึ่งๆที่เกิดขึ้น ) 
................................................................................................................................................ .............. ........ 
........................................................................................................... ........................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
.......................................................................................................................................................... ............  
..................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................................................................................................... .. 
4. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางช่วยเหลือ / แก้ไข 
........................................................................... ........................................................................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
............................................................................................................................. ......................................... 
...................................................................................... ................................................................................  
............................................................................................................................. ......................................... 
.................................................................................................................................... .................................. 
................................................................................................ ...................................................................... 
 

ลงชื่อ ..................................................... ครูผู้สังเกต  
(..........................................................)  
................/........................./................ 

 

 



36 
 

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
โรงเรียน............................... อำเภอ................................ จงัหวัด........................  

ภาคเรียนที่ ........... ปีการศึกษา ...........................  
..................................................................................  

1. ชื่อ - สกุล ผู้ถูกสัมภาษณ์............................................................................................................... ............... 
เกี่ยวข้องกับนักเรียน ชื่อ – สกุล .......................................................................ชั้น ..... ........ เลขท่ี ............  
วัน เดือน ปี ที่สังเกตนักเรียน ............................................................................ เวลา ............ ....................  
สถานที่สัมภาษณ์................................................................ ..........................................................................  
2. วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ คือ .............................................................................................. ................ 
................................................................................................................................................................ ...... 
............................................................................................................................ . .........................................  
3. สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 
............................................................................................................................. ......................................... 
................................................................................................................................................. .....................  
4. ข้อสังเกต ............................................................................................... .............................. 
......................................... ................................................................................... .......................................... 
.........................................  
5. ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... .................................... .........................................  
6. นัดสัมภาษณ์ครั้งต่อไปเรื่อง ...................................................... สถานที่................................... ...................  
วัน เดือน ปีที่นัดสัมภาษณ์ ..................................................... เวลา ........................................................น.   
 

ลงชื่อ ..................................................... ผู้สัมภาษณ์  
    (..........................................................) 
......................../......................../..................... 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียน.......................   อำเภอ............................   จังหวัดยโสธร 

 
                                                              วันที่ ............. เดือน ...........................พ.ศ. ............ 

เรื่อง แจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน 

เรียน ...................................................................... 

 ตามที่ท่านได้ส่งนักเรียน ชื่อ ........................................................................ ชั้น.......................  

เลขที่ ............... มาให้ดำเนินการช่วยเหลือ 

 บัดนี้ (ผู้ดำเนินการช่วยเหลือ) ........................................................ ............................ ได้ดำเนินการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนแล้ว สรุปผล ดังนี้ 

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. .......................................................

.................................................................... ................................................................................................................

............................................................................................................................. .......................................................

............................................................................................................................. ......................... 

 จึงเรียนเพ่ือโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                  ( ............................................... ) 
                                                                             ครูที่ปรึกษา 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) ฉบับนักเรียนประเมิน            (ด้านหน้า) 
ชื่อ-สกุลนักเรียน (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.) ………………………………………ชั้น. …../…… เลขที่ …… 
วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………… เพศ   ชาย     หญิง 
คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย x ลงในช่องท้ายหัวข้อ กรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 
 

ข้อ รายการประเมิน ไม่
จริง 

ค่อนข้าง
จริง 

จริ
ง 

1 ฉันพยายามจะทำตัวดีกับคนอ่ืน ฉันใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่น    
2 ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนานๆ ไม่ได้    
3 ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อยๆ    
4 ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอ่ืน ( ของกิน เกม ปากกา เป็นต้น )    
5 ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย    
6 ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียว หรืออยู่ตามลำพัง    
7 ฉันมักทำตามท่ีคนอ่ืนบอก    
8 ฉันขี้กังวล    
9 ใครๆ ก็พ่ึงฉันได้ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ    
10 ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย    
11 ฉันมีเพ่ือนสนิท    
12 ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันทำให้คนอ่ืนทำอย่างที่ฉันต้องการ

ได้ 
   

13 ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย    
14 เพ่ือนๆส่วนมากชอบฉัน    
15 ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกว่าไม่มีสมาธิ    
16 ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ท่ีไม่คุ้น และเสียความเชื่อมั่นใน

ตนเองง่าย 
   

17 ฉันใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่า    
18 มีคนว่าฉันโกหก หรือขี้โกงบ่อยๆ    
19 เด็กๆ คนอ่ืน ล้อเลียนหรือรังแกฉัน    
20 ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอ่ืน ( พ่อแม่ ,คร,ู เด็กคนอ่ืน )    
21 ฉันคิดก่อนทำ    
22 ฉันเอาของคนอ่ืนในบ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อ่ืนๆ    
23 ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24 ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    
25 ฉันทำงานได้จนสำเร็จ ความตั้งใจในการทำงานของฉันดี    

 



39 
 

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

นักเรียนมีอย่างอ่ืนที่จะบอกอีกหรือไม่ ………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………….………………………………………………………………… 

คะแนนด้านที่ 1      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 2      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 3      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 4      แปลผล ………………. 

 
 รวมคะแนนทั้ง 4ด้าน                        แปลผล ………………… 
คะแนนสัมพันธภาพทางสังคม                         แปลผล ………………… 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

(ด้านหลัง)  
 
โดยรวมนักเรียนคิดว่า ตัวเองมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้านอารมณ์   ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 
                ไม่                                         ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
                ใช ่ มีปัญหาชัดเจน                     ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบคำถามข้อต่อไป 
 
ถ้าตอบว่า “ ใช่ ”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี้ 
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว 
                 น้อยกว่า  1  เดือน                     1 – 5  เดือน 
                 6 – 12  เดือน                           มากกว่า 1  ปี 
 
ปัญหานี้ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ 
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 
 
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของนักเรียนในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 
 
                                            
                         
                         ความเป็นอยู่ที่บ้าน 
                         การคบเพื่อน 
                         การเรียนในห้องเรียน 
                         กิจกรรมยามว่าง 
ปัญหานี้ทำให้คนรอบข้างเกิดความยุ่งยากหรือไม่ ( ครอบครัว เพื่อน ครู เป็นต้น ) 
  
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 

 
คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง                    แปลผล ……………………………   
 

  ไม ่ เล็กนอ้ย   ค่อนขา้งมาก มาก 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) ฉบับครูประเมินนักเรียน        (ด้านหน้า) 
ชื่อ-สกุลนักเรียน (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.) ………………………………………ชั้น. …../…… เลขที่ …… 
วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………… เพศ   ชาย     หญิง 
คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย x ลงในช่องท้ายหัวข้อ กรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 
 

ข้อ รายการประเมิน ไม่
จริง 

ค่อนข้าง
จริง 

จริ
ง 

1 ห่วงใยความรู้สึกของคนอ่ืน    
2 อยู่ไม่นิ่งนั่งนิ่งๆ ไม่ได้    
3 มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย    
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ( ขนม ,ของเล่น,ดินสอ เป็นต้น )    
5 มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย    
6 ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว    
7 เชื่อฟัง มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ    
8 กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ    
9 เป็นที่พ่ึงได้เวลาที่คนอ่ืนเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ    
10 อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก    
11 มีเพ่ือนสนิท    
12 มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอ่ืน หรือรังแกเด็กอื่น    
13 ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย    
14 เป็นที่ชื่นชอบของเพ่ือน    
15 วอกแวกง่าย สมาธิสั้น    
16 เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และขาดความ

เชื่อมั่นในตนเอง 
   

17 ใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่า    
18 ชอบโกหกหรือขี้โกง    
19 ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียนหรือรังแก    
20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอ่ืน ( พ่อ, แม่, คร,ู เด็กคนอ่ืน )    
21 คิดก่อนทำ    
22 ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อ่ืน    
23 เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24 ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    
25 ทำงานได้จนเสร็จ มีความตั้งใจในการทำงาน    
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

คุณมีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม่…………………………………………………………………………. 
………………………………………………..……….………………………………………………………………… 
 

คะแนนด้านที่ 1      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 2      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 3      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 4      แปลผล ………………. 

 
 รวมคะแนนทั้ง 4ด้าน                        แปลผล ………………… 
คะแนนสัมพันธภาพทางสังคม                         แปลผล ………………… 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

(ด้านหลัง)  
 
โดยรวมแล้วคุณคิดว่า เด็กมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้านอารมณ์   ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 
                ไม่                                         ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
                ใช ่ มีปัญหาชัดเจน                     ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบคำถามข้อต่อไป 
 
ถ้าตอบว่า “ ใช่ ”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี้ 
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว 
                 น้อยกว่า  1  เดือน                     1 – 5  เดือน 
                 6 – 12  เดือน                           มากกว่า 1  ปี 
 
ปัญหานี้ทำให้นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ 
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 
 
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเด็กในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 
 
                                            
                         
                         การคบเพื่อน 
                         การเรียนในห้องเรียน 
ปัญหาของเด็กทำให้คุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่ ( ครอบครัว เพ่ือน ครู เป็นต้น ) 
  
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 

 
                ……………………………………………. 
                                                                     ( …………………………………………. ) 

                                                        ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอน/อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
                        …..…../…………./…………… 
คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง                    แปลผล ……………………………  

  ไม ่ เล็กนอ้ย   ค่อนขา้งมาก มาก 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) ฉบับผู้ปกครองประเมิน               (ด้านหน้า) 
ชื่อ-สกุลนักเรียน (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.) ………………………………………ชั้น. …../…… เลขที่ …… 
วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………… เพศ   ชาย     หญิง 
คำชี้แจง  จงทำเครื่องหมาย x ลงในช่องท้ายหัวข้อ กรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 
 

ข้อ รายการประเมิน ไม่
จริง 

ค่อนข้าง
จริง 

จริ
ง 

1 ห่วงใยความรู้สึกของคนอ่ืน    
2 อยู่ไม่นิ่งนั่งนิ่งๆ ไม่ได้    
3 มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย    
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ( ขนม ,ของเล่น,ดินสอ เป็นต้น )    
5 มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย    
6 ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว    
7 เชื่อฟัง มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ    
8 กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ    
9 เป็นที่พ่ึงได้เวลาที่คนอ่ืนเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ    
10 อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก    
11 มีเพ่ือนสนิท    
12 มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอ่ืน หรือรังแกเด็กอื่น    
13 ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย    
14 เป็นที่ชื่นชอบของเพ่ือน    
15 วอกแวกง่าย สมาธิสั้น    
16 เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และขาดความ

เชื่อมั่นในตนเอง 
   

17 ใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่า    
18 ชอบโกหกหรือขี้โกง    
19 ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียนหรือรังแก    
20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอ่ืน ( พ่อ, แม่, คร,ู เด็กคนอ่ืน )    
21 คิดก่อนทำ    
22 ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อ่ืน    
23 เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24 ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    
25 ทำงานได้จนเสร็จ มีความตั้งใจในการทำงาน    

 
คุณมีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม่………………………………………………………………………… 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

……………………………………………………….………………………………………………………………… 
คะแนนด้านที่ 1      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 2      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 3      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 4      แปลผล ………………. 

 
 รวมคะแนนทั้ง 4ด้าน                        แปลผล ………………… 
คะแนนสัมพันธภาพทางสังคม                         แปลผล ………………… 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

(ด้านหลัง)  
 
โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้านอารมณ์   ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 
                ไม่                                         ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
                ใช ่ มีปัญหาชัดเจน                     ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบคำถามข้อต่อไป 
ถ้าตอบว่า “ ใช่ ”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี้ 
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว 
                 น้อยกว่า  1  เดือน                     1 – 5  เดือน 
                 6 – 12  เดือน                           มากกว่า 1  ปี 
 
ปัญหานี้ทำให้เด็กรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ 
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเด็กในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 
                                            
                         
                         ความเป็นอยู่ที่บ้าน 
                         การคบเพื่อน 
                         การเรียนในห้องเรียน 
                         กิจกรรมยามว่าง 
ปัญหานี้ทำให้ตุณหรือครอบครัวเกิดความยุ่งยากหรือไม่  
  
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 
 

 
                ……………………………………………. 
                                                                     ( …………………………………………. ) 

                                                                พ่อ/แม่/อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง                    แปลผล ……………………………   

 
 
 

  ไม ่ เล็กนอ้ย   ค่อนขา้งมาก มาก 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

 
 
 
1.ด้านหน้า 
การให้คะแนนแยกตามรายด้าน 

1.ด้านอารมณ์ 
 
ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้าง

จริง 
จริง 

3 มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง 0 1 2 
8 กังวลใจหลายเรื่อง ดูกังวลเสมอ 0 1 2 
13 ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ 0 1 2 
16 เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นและขาดความ

เชื่อมั่นใจตนเอง 
0 1 2 

24 ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวไง่าย 0 1 2 
 
                                                   0-5                       6                     7-10 
รวมคะแนน ………………… จัดอยู่ในกลุ่ม                    ปกติ                   เสี่ยง                   มีปัญหา 
 

2.ด้านความประพฤติ/เกเร 
 

ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้าง
จริง 

จริง 

5 มักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย 0 1 2 
7 เชื่อฟัง มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ 2 1 0 
12 มักจะมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอ่ืน หรือรังแกเด็กอ่ืน 0 1 2 
18 ชอบโกหก หรือข้ีโกง 0 1 2 
22 ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียนหรือที่อ่ืน 0 1 2 

 
                                                   0-4                     5                    6-10 
รวมคะแนน ………………… จัดอยู่ในกลุ่ม                    ปกติ                   เสี่ยง                   มีปัญหา 
 
 
 
 

การให้คะแนนและการแปลผล 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

3.ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น 
 
ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้าง

จริง 
จริง 

2 อยู่ไม่นิ่ง นั่งนิ่งๆ ไม่ได้ 0 1 2 
10 อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก 0 1 2 
15 วอกแวกง่าย สมาธิสั้น 0 1 2 
21 คิดก่อนทำ 2 1 0 
25 ทำงานได้จนเสร็จ มีความตั้งใจในการทำงาน 2 1 0 

 
                                                   0-5                   6                         7-10 
รวมคะแนน ………………… จัดอยู่ในกลุ่ม                    ปกติ                   เสี่ยง                   มีปัญหา 
                                                           4.ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน                                                      
ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
6 ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว 0 1 2 
11 มีเพ่ือนสนิท 2 1 0 
14 เป็นที่ชื่นชอบของเพ่ือน 2 1 0 
19 ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียน หรือรังแก 0 1 2 
23 เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน 0 1 2 

 
                                                   0-3                   4                       5-10 
รวมคะแนน ………………… จัดอยู่ในกลุ่ม                    ปกติ                   เสี่ยง                   มีปัญหา 
 

5.ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
 
ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1 ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่น 0 1 2 
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ( ขนม ของเล่น ดินสอ เป็นต้น 

) 
0 1 2 

9 เป็นที่พ่ึงได้เวลาที่คนอ่ืนเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ 0 1 2 
17 ใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่า 0 1 2 
20 ชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ( พ่อแม่ ครู เด็กคนอ่ืน ) 0 1 2 

                                                   4-10                     3                     0-2 
รวมคะแนน ………………… จัดอยู่ในกลุ่ม                    ปกติ                   เสี่ยง                   มีปัญหา 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

สรุปการให้คะแนนและการแปลผลในภาพรวม ( นักเรียนประเมินตนเอง ) 
 

รายการประเมิน ปกติ เสี่ยง มีปัญหา 
คะแนนรวมพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
( จากคะแนนรวมพฤติกรรม  4 ด้าน ) 

0 - 16 17 - 18 19 - 40 

คะแนนรวมพฤติกรรมแต่ละด้าน 
          1.คะแนนพฤติกรรมด้านอารมณ์ 
          2.คะแนนพฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ 
          3.คะแนนพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น 
          4.คะแนนพฤติกรรมด้านความสัมพัธ์กับเพ่ือน 

 
0 – 5 
0 – 4 
0 – 5 
0 - 3 

 
6 
5 
6 
4 

 
7 – 10 
6 – 10 
7 – 10 
5 - 10 

          5.คะแนนพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
             ( คะแนนจุดแข็ง ) 

4 – 10 
เป็นจุดแข็ง 

ต่ำกว่า 3  ไม่มีจุดแข็ง 

2.ด้านหลัง 
 ประเมินว่ามีความเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบตัวเด็ก        มีผลต่อสัมพันธภาพทางสังคมและ
ชีวิตประจำวันของเด็ก 
 ในการประเมินว่าตัวเองมีปัญหาด้านอารมณ์    ด้านสมาธิ    ด้านพฤติกรรม   หรือความสามารถเข้ากับ
ผู้อื่นได้ 
 ถ้าตอบว่า “ ไม่ ”  ไม่ต้องคิดคะแนนข้อต่อไป 
 ถ้าตอบว่า “ ใช่ ”   ให้พิจารณาแบบประเมินในหัวข้อต่อไปนี้ 
  - ปัญหานี้ทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ 
  - ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ หรือไม่ 
 ใน 2   หัวข้อนี้  ถ้าตอบว่า “ ไม่ ”  หรือ “ เล็กน้อย ”       ให้  0  คะแนน 
                                             “ ค่อนข้างมาก ”                 ให้  1  คะแนน 
                                             “ มาก ”                            ให้  2  คะแนน  ดังนี้ 
 

 ไม่ เล็กน้อ
ย 

ค่อนข้างมา
ก 

มาก 

ปัญหานี้ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ 0 0 1 2 
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ 
      ➢ ความเป็นอยู่ที่บ้าน 
      ➢ การคบเพื่อน 
      ➢การเรียนในห้องเรียน 
      ➢ กิจกรรมยามว่าง 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
1 

 
2 
2 
2 
2 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

สรุปการแปลผลด้านหลัง 
คะแนนรวม    0        คะแนน  =  ปกต ิ
คะแนนรวม   1 – 2   คะแนน  =  เสี่ยง 
คะแนนรวม    3       คะแนนขึ้นไป =  มีปัญหา 

 
 

การแปลผลแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนฉบับครู/ผู้ปกครองประเมิน 
คะแนนจากแบบประเมินด้านหน้า ( 25 ข้อ ) 

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับครูหรือผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน 
 
 
คะแนนรวมพฤติกรรมแต่ละด้าน 
          1.คะแนนพฤติกรรมด้านอารมณ์ 
          2.คะแนนพฤติกรรมเกเร/ความประพฤติ 
          3.คะแนนพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง/สมาธิสั้น 
          4.คะแนนพฤติกรรมด้านความสัมพัธ์กับเพ่ือน 

ปกติ 
0 – 15 
0 – 3 
0 – 3 
0 – 5 
0 - 5 

เสี่ยง 
16 - 17 

4 
4 
6 
6 

มีปัญหา 
18 – 40 
5 – 10 
5 – 10 
7 – 10 
7 - 10 

          5.คะแนนพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
             ( คะแนนจุดแข็ง ) 

4 – 10 
เป็นจุดแข็ง 

3 0 – 2 
  ( ไม่มีจุดแข็ง ) 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

แบบคัดกรองนักเรียนและแนวทางการช่วยเหลือ 
[ จากระเบียนสะสม,แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) และอ่ืนๆ ] 

ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………… ชั้น……/….. เลขที ่……. 
1. ด้านการเรียน 
 กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง          กลุ่มมีปัญหา 
   (   )  ผลการเรียนเฉลี่ย 1.00 – 1.50  (   )  ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า 1.00 
   (   )  มาเรียนสายกว่า 5 – 10 ครั้ง          (   )  อ่านหนังสือไม่ออก 

                      ใน 1 ภาคเรียน          (   )  เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง สะกด 
                              คำผิดแม้แต่คำง่ายๆ 

   (   )  ไม่เข้าเรียนในวิชาต่างๆ 3 – 5 ครั้ง     (   )  ไม่เข้าใจในบทเรียนทุกวิชา 
           ต่อ 1 รายวิชา             (    )  ไม่เข้าเรียนในวิชาต่างๆ มากกว่า 
   (   )  มี 0 ร มส.จำนวน 1 – 5 วิชา           5 ครั้ง ต่อ 1 วิชา 
          ใน 1 ภาคเรียน          (    )  มี 0 ร มส. มผ. มากกว่า  5 วิชา 
   (   )  อ่านหนังสือไม่คล่อง            ใน 1  ภาคเรียน 
   (   )  ขาดเรียนบ่อยครั้ง              (    ) มาเรียนสายมากกว่า  10  ครั้ง 
   (   )  อ่ืนๆ คือ…………………                           ใน  1  ภาคเรียน 
          (    ) ขาดเรียนบ่อยครั้งติดต่อกัน 
                                                                                             เป็นเวลานาน 
                    (   )  อ่ืนๆ คือ ………………………. 
2. ด้านความสามารถพิเศษอ่ืนๆ 
  มี คือ ……………………………………………………………………………………………………. 
  ไม่ชัดเจนในด้านความสามารถ 
 
3. ด้านสุขภาพ 
  ปกติ  เสี่ยง                  มีปัญหา 

   (   )  น้ำหนักผิดปกติและไม่สัมพันธ์     (   )  ป่วยเป็นโรคร้ายแรง / เรื้อรัง หรือ 
          กับส่วนสูงหรืออายุ             มีความพิการทางกาย 
   (   )  เจ็บป่วยบ่อยๆ              (   )  มีความบกพร่องทางการได้ยิน 

                                                                                    (หูหนวก) 
   (   )  ร่างกายไม่แข็งแรง                (   )  ความบกพร่องทางการมองเห็น 
                                                                                              (ตาบอด) 
   (   )  ด้านสายตา สั้น / เอียง               (   )  ความเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อ 
                                                                                              การเรียน 
   (   )  ด้านการรับฟัง                 (   )  อ่ืนๆ คือ ……………………… 
   (   )  อ่ืนๆ คือ ……………………….. 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

4. ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม ( พิจารณาจากแบบประเมิน SDQ ) 
 4.1 ด้านอารมณ์       ปกต ิ   เสี่ยง   มีปัญหา 
 4.2 ด้านความประพฤติเกเร     ปกต ิ   เสี่ยง   มีปัญหา 
 4.3 ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง / สมาธิสั้น    ปกต ิ   เสี่ยง   มีปัญหา 
 4.4 ด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับเพ่ือน   ปกต ิ   เสี่ยง   มีปัญหา 
 ผลรวมทั้ง  4  ด้าน      ปกต ิ   เสี่ยง   มีปัญหา 
 4.5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม     ปกต ิ   เสี่ยง   มีปัญหา 
 
5. ด้านเศรษฐกิจ 
   ปกติ        เสี่ยง                 มีปัญหา 
        (   )  บิดาหรือมารดาตกงาน              (  )  มีรายได้ครอบครัวต่ำกว่า 2,000 บาท / เดือน 
        (   )  รายได้น้อย (2,000-5,000/เดือน)  (   )  ไม่มีอาหารรับประทานครบ 3 มื้อ 
        (   )  ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย             (   )  บิดาและมารดาตกงาน 
        (   )  มีภาระหนี้สินไม่มากนัก             (   ) บิดามารดา/ผู้ปกครอง ติดการพนัน/สิ่งเสพติด 
        (   )  อ่ืนๆ คือ ……………….             (   )  มีภาระหนี้สินจำนวนมาก 
                  (   )  อ่ืนๆ คือ …………………………… 
6. ด้านการคุ้มครองนักเรียน 
   ปกติ        เสี่ยง             มีปัญหา 
        (   )  อยู่หอพัก        (   )  ไม่มีผู้ดูแล 
        (   )  บิดามารดาแยกทางกันหรือ      (    ) มีบุคคลในครอบครัวใช้สารเสพติด / 

                       แต่งงานใหม่                        เล่นการพนัน 
             (   )  มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อบิดามารดา      (   )  มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรค 
                (   )  อาชีพผู้ปกครองเสี่ยงต่อกฎหมาย              รุนแรง / เรื้อรัง 
                (   )  มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาว      (   )  มีความขัดแย้งและมีการใช้ความรุนแรง 
                (   )  มีการใช้แอลกอฮอล์บางครั้ง             ในครอบครัว 
                (   )  มีการใช้สารเสพติดหรือเล่นการพนัน (   )  มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
                       ในครอบครัวเป็นบางครั้ง      (   )  มีการมั่วสุมทางเพศ 
                (   ) ที่พักอยู่ในชุมชนแออัดหรือใกล้แหล่ง   (   )  อ่ืนๆ คือ ……………………… 
                      มั่วสุม 

7. ด้านอ่ืนๆ 
- ด้านการใช้สารเสพติด   ปกต ิ   เสี่ยง   มีปัญหา 
- ด้านเพศสัมพันธ์   ปกต ิ   เสี่ยง   มีปัญหา 
- ด้านอื่นๆ ที่เสี่ยง เช่น ติดเกมส์/ก้าวร้าว ฯลฯ คือ ……………………………………………………………………………. 

มีปัญหา  คือ  ……………………………….......................................................................…………………………………………… 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



56 
 

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

 
 
 
สรุปผลการคัดกรอง    นักเรียนจัดอยู่ในกลุ่ม 

 เสี่ยง  ด้าน  ……………………………………………………………………………………….. 
ขั้นตอนการป้องกันและแนวทางส่งเสริมพัฒนา 
1.ให้คำปรึกษาเบื้องต้น  โดย 
………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….................................................................................…………………… 
2. ขั้นตอน / วิธีการป้องกันและส่งเสริมพัฒนา 

วัน/เดือน/ปี วิธีการ ผลการดำเนินการ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
3. สรุปผลการช่วยเหลือ 
  พฤติกรรมดีขึ้น   นักเรียนจัดอยู่ในกลุ่มปกติ 
  ดูแลต่อไปอีกระยะหนึ่ง ( ประมาณ …………… เดือน ) 
               พฤติกรรมไม่ดีขึ้น ต้องแก้ไข จัดอยู่ในกลุ่มมีปัญหา      
 

                                          ลงชื่อ …………………………………………….. ครูที่ปรึกษา 
                   ( …………………………………………… ) 
 
 

17 

การป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

 
 
 
สรุปผลการคัดกรอง    นักเรียนจัดอยู่ในกลุ่มปัญหา 

 มีปัญหา  ด้าน  ……………………………………………………………………………………….. 
ขั้นตอนการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหา 
1.จัดกิจกรรมในการแก้ปัญหา โดยใช้ 
       จัดกิจกรรมในชั้นเรียน     จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
        จัดกิจกรรมซ่อมเสริม     จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
  จัดกิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 
  กิจกรรมอื่นๆ คือ ………………………………………………………………………………… 

2. แนวทางหรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหา 
 

วัน/เดือน/ปี วิธีการ ผลการดำเนินการ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
18 

การป้องกนัและแก้ไขปัญหา 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

วัน/เดือน/ปี วิธีการ ผลการดำเนินการ 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
4. สรุปผลการช่วยเหลือ 
  พฤติกรรมดีข้ึน  ยุติการช่วยเหลือ ( นักเรียนจัดอยู่ในกลุ่มปกติ ) 
  ดูแลต่อไปอีกระยะหนึ่ง ( ประมาณ …………… เดือน ) 

      แก้ไขไม่ได้ เนื่องจาก  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………............................................................................… 
            จึงส่งต่อฝ่าย …………………………………………………………………………… 
              อ่ืนๆ คือ ………………………………………………………………………………... 
 

                                             ลงชื่อ ………………………………………. ครูที่ปรึกษา 
                                                         ( …………………………………..) 

 
 



59 
 

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

วิธีการใช้สมุดดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส่วนประกอบ 

 
ส่วนที่ ประกอบด้วย รายละเอียด เครื่องมือ 

 
1 

 
การคัดกรองนักเรียน 

 
- กลุ่มปกติ 
- กลุ่มเสี่ยง 
- กลุ่มมีปัญหา 
(คัดกรอง 11 ด้าน ) 

 
- ระเบียนสะสม 6 ด้าน 
- EQ/SDQ  5  ด้าน 
- อ่ืนๆ เช่น  สัมภาษณ์ 
  สังเกต  เยี่ยมบ้าน 
 

 
2 

 
การส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน 

 
- ส่งเสริม 2 กิจกรรม 
- ป้องกันและแก้ไข 7  
   กิจกรรม 
- การส่งต่อ 

 
- แบบบันทึกการโฮมรูม 
- แบบบันทึก
classroom 
  meeting 
- แบบบันทึกอ่ืนๆ 
 

 
3 

 
ผลการช่วยเหลือและส่งเสริม 

 
- ได ้
- ไม่ได้ 
- ส่งต่อ 
 

 
- ดูความสำเร็จ 

 
4 

 
สรุปผลการช่วยเหลือ 

 
- แยกตามกลุ่ม 
- แยกตามด้านต่างๆ 
- ด้านความสามารถ
พิเศษ 

 
- ด้านหน้าปกเพ่ือสรุป 
  เป็นภาพรวมของ
ระดับ 
  และของโรงเรียน 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

การบันทึกสมุดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การคัดกรอง 

 
หัวข้อ การบันทึก รายละเอียดแหล่งข้อมูล 

 
ชื่อ - สกุล 

 
ใส่ชื่อนักเรียนที่ต้องดูแล ( แยกเล่มสำหรับ 
ห้องท่ีมีครูที่ปรึกษา 2 คน ) 

 
- เลขที่  เลขประจำตัว  ชื่อนักเรียน 

 
กลุ่มนักเรียน 

 
-  = ปกต ิ
ส = เสี่ยง 
ป = ปัญหา 

พิจารณาจาก 11 ด้าน (เช็กทีหลังสุด) 
- เมื่อปกติทุกด้าน 
- เมื่อเสี่ยง 
- เมื่อมีปัญหา 

 
ด้านการเรียน 
 

 
-  = ปกต ิ
ส = เสี่ยง 
ป = ปัญหา 

 
- ระเบียนสะสม ( 3.1 ผลการเรียน ) 
- ข้อมูลอื่นๆ เช่น การมาสาย การหนี
เรียน 
  การอ่านหนังสือ 
    นำผลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ 
คัดกรองนักเรียนว่าอยู่ในกลุ่มใด 

 
ความสามารถ
พิเศษ 

 
ใส่ชื่อความสามารถพิเศษ เช่น ฟุตบอล 

 
- ระเบียนสะสม ( 3.3 ความสามารถ
อ่ืนๆ) 

 
ด้านเศรษฐกิจ 

 
-  = ปกต ิ
ส = เสี่ยง 
ป = ปัญหา 

 
- ระเบียนสะสม ( 2. ข้อมูลด้าน
ครอบครัว ) 
  ดูรายได้ ภาระหนี้สิน  เทียบกับเกณฑ์ 
  การคัดกรองว่าอยู่ในกลุ่มใด 

 
ด้านการคุ้มครอง 

 
-  = ปกต ิ
ส = เสี่ยง 
ป = ปัญหา 

 
- ระเบียนสะสม ( 2.ข้อมูลด้าน
ครอบครัว ) 
  ดูการหย่าร้าง ที่อยู่ของนักเรียน การ 
  ทะเลาะเบาะแว้ง เทียบกับเกณฑ์การ 
  คัดกรองว่าอยู่ในกลุ่มใด 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

การคัดกรอง (ต่อ) 
หัวข้อ การบันทึก รายละเอียดแหล่งข้อมูล 

ด้านร่างกาย -  = ปกต ิ
ส = เสี่ยง 
ป = ปัญหา 

- ระเบียนสะสม ( 4.ข้อมูลด้านสุขภาพ 
) 
- วิธีการอ่ืนๆ เช่น สังเกต สัมภาษณ์ 
   นำผลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์การ
คัดกรองว่านักเรียนอยู่ในกลุ่มใด หรือ
นำไปเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ
น้ำหนักและส่วนสูง 

ปัญหาด้านอื่นๆ -  = ปกต ิ
ส = เสี่ยง 
ป = ปัญหา 

- ระเบียนสะสม ( 2.ข้อมูลด้าน
ครอบครัว ) 
- อ่ืนๆ เช่น การใช้สารเสพติด และ
ปัญหาเกี่ยวกับเพศ 

ด้านอารมณ์ -  = ปกต ิ
ส = เสี่ยง 
ป = ปัญหา 

- SDQ ด้านที่ 1 

ความประพฤติ -  = ปกต ิ
ส = เสี่ยง 
ป = ปัญหา 

- SDQ ด้านที่ 2 

อยู่ไม่นิ่ง -  = ปกต ิ
ส = เสี่ยง 
ป = ปัญหา 

- SDQ ด้านที่ 3 

ความสัมพันธ์กับ
เพ่ือน 

-  = ปกต ิ
ส = เสี่ยง 
ป = ปัญหา 

- SDQ ด้านที่ 4 

กลุ่มสัมพันธภาพ
กับเพ่ือน 

-  = ปกต ิ
ส = เสี่ยง 
ป = ปัญหา 

- SDQ ด้านที่ 5 

 
หมายเหตุ การคัดกรองอาจใช้วิธีการอ่ืนๆ ช่วยในการคัดกรอง เช่นการสัมภาษณ์ สังเกต สอบถาม จาก 

ครู หรือเพ่ือนของนักเรียน  การเยี่ยมบ้าน 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

การส่งเสริมและช่วยเหลือนักเรียน 
หัวข้อ การบันทึก รายละเอียด( แหล่งข้อมูล ) 

Hoomroom / ทำกิจกรรม 
x ไม่ได้ทำกิจกรรม 

- โฮมรูมสั้นทุกเช้า 15 นาที 
- โฮูมรูมยาว 50 นาที  1 ครั้ง / สัปดาห์ 
- บันทึกลงสมุดโฮมรูม ส่งทุกสิ้นเดือน 

Classroom -meeting / ทำกิจกรรม 
x ไม่ได้ทำกิจกรรม 

- ทำกิจกรรมปีละ 2 ครั้ง 
  ( หลังสอบกลางภาคเรียนที่ 1และ2 ) 
- บันทึกการจัดกิจกรรมclassroom –  
   meeting  ส่งฝ่ายบริหาร 

การให้คำปรึกษา  /ทำกิจกรรม 
x ไม่ได้ทำกิจกรรม 

- บันทึกการให้คำปรึกษาลงในแผนการ 
  ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

กิจกรรมในชั้นเรียน / ทำกิจกรรม 
x ไม่ได้ทำกิจกรรม 

- บันทึกรายละเอียดลงในแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร / ทำกิจกรรม 
x ไม่ได้ทำกิจกรรม 

- บันทึกกิจกรรมที่นักเรียนเลือกลงใน
แผน 
  การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

กิจกรรมซ่อมเสริม / ทำกิจกรรม 
x ไม่ได้ทำกิจกรรม 

- บันทึกรายละเอียดลงในแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 
กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 

 
/ ทำกิจกรรม 
x ไม่ได้ทำกิจกรรม 

 
- บันทึกรายละเอียดลงในแผนการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 
สื่อสารกับผู้ปกครอง 

 
/ ทำกิจกรรม 
x ไม่ได้ทำกิจกรรม 

 
- บันทึกการพูดคุยกับผู้ปกครองลงใน
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

เยี่ยมบ้าน / ทำกิจกรรม 
x ไม่ได้ทำกิจกรรม 

- บันทึกการเยี่ยมบ้านลงในแผนการป้อง 
  กันและแก้ไขปัญหา 

อ่ืนๆ ระบุวิธีการต่อท้าย คำว่า อื่นๆ 
/ ทำกิจกรรม 
x ไม่ได้ทำกิจกรรม 

- บันทึกรายละเอียดลงในแผนการ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหา 
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คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร  เขต 1 

แบบสรุปผลการส่งต่อนักเรียน 
โรงเรียน........................... อำเภอ..................................... จังหวัดยโสธร 

นักเรียน..................................... 

 ครูที่ปรึกษาผู้ดำเนินการและรายงาน 1. ....................................... 2. ................................. วันที่รายงาน ............................................ 

ที่ ชื่อ – สกุล ปัญหาที่พบ 
สิ่งที่ดำเนินการจัดกิจกรรม ผลการดำเนินกิจกรรม 

การส่งต่อนักเรียนภายใน การส่งต่อนักเรียนภายนอก 
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ส่วนท่ี 1 : บทน า 

………………………… 

 

 

ความเปน็มา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนท่ีเข้มแข็ง เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองในทุกมิติ
อย่างครบถ้วน เหมาะสม ท่ัวถึง และทันเหตุการณ์ โดยคาดหวังให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์  
ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีวิต สามารถประกอบอาชีพและด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและปลอดภัย 
ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยมีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษานิเทศ ก ากับ ติดตาม และเร่งรัดให้เกิดการขับเคล่ือน 
เรื่องดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง ต่อเนื่อง และยั่งยืน ส าหรับด้านวิชาชีวิต หรือ “ทักษะชีวิต” เป็นความสามารถ 
ของบุคคลท่ีจะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมความพร้อมส าหรับการปรับตัว
ในอนาคตในกรณีท่ีอาจจะประสบเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ในชีวิต  จึงถือได้ว่าเป็นกลไกส าคัญในการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันภัยทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชนได้เป็นอย่างดียิ่ง  ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้ก าหนดทักษะชีวิตไว้ 4 องค์ประกอบ คือ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 
เพื่อใช้ในการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอนและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนัก เรียน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ช้ีแจงเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมท้ัง
เผยแพร่ เอกสารท่ี เกี่ ยวข้ องไปให้ ส านักงาน เขตพื้ น ท่ีการศึกษาและ โรงเรียน ท่ัวประเทศน าไปใช้ 
ในการขับเคล่ือนการเสริมสร้างทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ 
เด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิต เพื่อยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยได้จัดท าคู่มือการพัฒนาทักษะชีวิต คู่มือการพัฒนาครูต้นแบบ 
การจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิต เผยแพร่ไปยังโรงเรียนท่ัวประเทศใช้ในการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนและ
ได้ติดตามผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการพัฒนาทักษะชีวิตมาอย่างต่อเนื่อง  

ในปีการศึกษา 2564  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้จัดกิจกรรมการประเมิน 
เพื่อคัดเลือกครูต้นแบบการจัดกิจกรรมบูรณาการทักษะชีวิตข้ึน 

วัตถุประสงค ์

1. เพื่อขับเคล่ือนการบูรณาการทักษะชีวิตในการจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตนักเรียนสู่การปฏิบัติของครูให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน 

2. เพื่อยกย่องครูท่ีปฏิบัติงานด้านการเสริมสร้างทักษะชีวิตใหน้ักเรียนเป็นท่ีประจักษ์ 
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ระดับส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา/กลุ่มสารสนเทศ 

ระดับส านักงาน 
คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สพฐ. 

 

ระดับ โรงเรียน 

- แต่งต้ังคณะกรรมการตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
- ประเมินครูที่ผ่านการคัดเลือกจากระดับ 
   โรงเรียน 
- คัดเลือกครูทุกประเภท ที่มีผลการประเมิน 
  ระดับทอง ประเภทละไม่เกิน 5 คน  
  เพ่ือประเมินเชิงประจักษ์ และคัดเลือกให้เหลือ 
  ครูประเภทละ 1 คน ตามเกณฑ์ ที่ สพฐ. ก าหนด 
- สพท. ส่งผลการประเมินให้ส านักงานเขตพ้ืนที ่  
  การศึกษาที่ท าหน้าท่ีประเมิน   
  ระดับภูมิภาค ด าเนินการประเมินและคัดเลือกต่อไป 
- สพท. มอบรางวัลในโอกาสที่เหมาะสม 

- คัดเลือกครูที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ 
  ที่ สพฐ. ก าหนด 
- เสนอรายชื่อครูที่ได้รับการคัดเลือก 
  พร้อมส่งเอกสารหลักฐาน และ 
  ผลการประเมินเพ่ือเข้ารับการคัดเลือก   
  ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  ทีโ่รงเรียนต้ังอยู่ ประเภทละ 1 คน 

- สพฐ./พัฒนาและประเมนิครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ครูที่ผ่านการคัดเลือกจาก 
เขตตรวจราชการที่ท าหน้าที่ประเมิน
ระดับภูมิภาค 
- สพฐ. มอบ เข็มรางวัลและเกียรติ   
บัตร แก่ครูที่ได้รับการพัฒนาครู
ต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต 

แผนภูมแิสดงข้ันตอนการคดัเลือกครูตน้แบบการจัดการเรียนรูบู้รณาการทกัษะชีวิต ประจ าปี 2564 
สังกดัส านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน 

ครู 
- ปฐมวัย 
- ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
- ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 
- มัธยมศึกษาปีท่ี 4 - 6 
 

ส่งเอกสาร ดังน้ี 
- ใบสมัคร 
- รายงานที่สะท้อนการปฏิบัติ 
  งานและเอกสารอ้างอิง 
- หน่วยการเรียนรู้และ 
  แผนการจัดการเรียนรู้ 
 

ระดับภูมิภาค 

- แต่งต้ังคณะกรรมการจากผู้ทรงคุณวุฒิ 
- ประเมินและคัดเลือกครูทุกประเภท 
  ที่มีผลการประเมินระดับทอง  
  เพ่ือประเมินเชิงประจักษ์ และ    
  คัดเลือกให้เหลือครูประเภทละ  
  5 คน ตามเกณฑ์ ที่ สพฐ. ก าหนด 
- ประเมินและคัดเลือกครูประเภทละ  
  5 คน ตามเกณฑ์ที่ สพฐ. ก าหนด 
- ส่งผลการคัดเลือกให้ สพฐ.        
  ด าเนินการต่อไป 
- มอบรางวัลในโอกาสที่เหมาะสม 
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ส่วนที่ ๒ : การคดัเลือกครตู้นแบบการจัดการเรียนรู้ 

            บูรณาการทกัษะชีวติ ประจ าปี 2564 
 

 

 

 การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 ด าเนินการคัดเลือก
เฉพาะครูสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใน 5 ประเภท คือ  

1.  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับปฐมวัย  
 2.  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีท่ี 1 – 3 
 3.  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 – 6 
 4.  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  1 – 3 
5.  ครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี  4 – 6 

โดยมีกระบวนการด าเนินงานคัดเลือก ดังนี้ 

 1. ระดับโรงเรียน 
1.1 ครูผู้ประสงค์ขอรับการคัดเลือกเป็นครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อรับการประเมินในระดับโรงเรียน ดังนี้ 
1.1.1 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
1.1.2 รายงานท่ีสะท้อนการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 15 หน้า และเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 30 หน้า  
1.1.3 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 1 หน่วย พร้อมกับแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

ท่ีออกแบบไว้ในหน่วยการเรียนรู้ทุกแผนการจัดเรียนรู้ ไม่จ ากัดจ านวนหน้า 
1.2 สถานศึกษาคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้ บูรณาการทักษะชีวิตตามเกณฑ์ 

การประเมินของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจากเอกสารหลักฐาน ข้อ 1.1.1 – 1.1.3  
1 .3 โร ง เร ียน ส ่งร าย ชื ่อ คร ูที ่ผ ่านก ารค ัด เล ือกประ เภทละ 1 คน  พร้อมแบบสรุปผล 

การประเมินและเอกสารหลักฐานตามข้อ 1.1.1 – 1.1.3 ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาด าเนินการต่อไป 

2. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
2.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกครูท่ีผ่านการประเมินจาก

โรงเรียนตามความเหมาะสม ประกอบด้วย   
2.1.1 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หรือ    ประธาน 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
2.1.2 ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล      

การจัดการศึกษา หรือศึกษานิเทศก์ 
 กรรมการ 

2.1.3   ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา   กรรมการ 
2.1.4   ผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียน หรือผู้แทนครูผู้สอน     กรรมการ 

  2.1.5   ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต 

กรรมการ       
และเลขานุการ 

การคัดเลือกครตูน้แบบการจัดการเรียนรูบ้รูณาการทกัษะชีวิต 
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     2.2 คณะกรรมการคัดเลือกครูทุกประเภท ประเภทละไม่เกิน 5 คน จากเอกสารตามข้อ 1.1.1  - 1.1.3               
และแบบสรุปผลการประเมิน เพื่อรับการประเมินเชิงประจักษ์ ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วคัดเลือกให้เหลือประเภทละ 1 คน  
  2.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งผลการคัดเลือกตามข้อ 2.2 พร้อมเอกสาร ตามข้อ 1.1.1 - 1.1.3 
และแบบสรุปผลการประเมินใหเ้ขตตรวจราชการด าเนินการต่อไป 
      2.4 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณามอบรางวัลให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในโอกาสท่ีเหมาะสม 

3. ระดับภูมิภาค 
      3.1 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นตัวแทนคัดเลือกระดับภูมิภาคแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ 
เป็นคณะกรรมการคัดเลือกครูท่ีผ่านการคัดเลือกจากระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
  3. 2  คณะกรรมการคัดเลือกครูท่ีผ่านการคัดเลือกจากระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ประ เภทละไม่ เกิ น  5  คน  จาก เอกสาร ตามข้อ  1 .1 .1  - 1 .1 .3  และแบบสรุปผลการประเมิ น  
เพื่อรับการประเมินเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด แล้วคัดเลือก 
ให้เหลือประเภทละ 5 คน 
  3.3 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีเป็นตัวแทนคัดเลือกระดับภูมิภาค ส่งผลการคัดเลือกตามข้อ 
3.2 พร้อมเอกสารตามข้อ 1.1.1 - 1.1.3 และแบบสรุปผลการประเมินให้ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ด าเนินการต่อไป 

4. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาครูท่ีผ่านการคัดเลือกจากเขตตรวจราชการ 
และครูท่ีผ่านการพัฒนาจะได้รับเข็มรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 
  4.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบเข็มรางวัลและเกียรติบัตรแก่ครูต้นแบบ 
การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

 

ผู้ท่ีจะได้รับเข็มรางวัลและเกียรติบัตรครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตในระดับ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1. มีผลการประเมินตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับทอง 
 2. ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อเป็นครูต้นแบบ 

เกียรติบัตรครูต้นแบบ  

ระดับทอง         ได้คะแนนต้ังแต่  91  คะแนนขึ้นไป 
ระดับเงิน          ได้คะแนนต้ังแต่  81 – 90  คะแนน 
ระดับทองแดง   ได้คะแนนต้ังแต่  71 – 80  คะแนน 

 

 

 

 

รางวัล 

ประเภทครู
ตน้แบบการ
จัดการ
เรียนรูเ้พื่อ
พัฒนาทกัษะ
ชีวิต 
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ครูท่ีมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ให้ส่งเอกสารเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือก จ านวน 3 รายการ ดังนี้     
1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ           

ทักษะชีวิต สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2. รายงานที่สะท้อนการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 15 หน้า และเอกสารอ้างอิงไม่เกิน 30 หน้า  

ผู้ขอรับการประเมินเขียนบรรยายสะท้อน 3 ด้าน ดังนี้ 
-  ด้านที่  1  คุณลักษณะ เขียนบรรยายคุณลักษณะของตนเองท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้บูรณาการ 

ทักษะชีวิต 
- ด้านที่  2 การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชี วิต  เขียนบรรยายสะท้อนกระบวนการ 

จัดการเรียนรู้ท่ีส่งผลต่อการพัฒนาทักษะชีวิต 

- ด้านที่ 3 ผลที่เกิดกับนักเรียน เขียนรายงานบรรยายให้เห็นผลท่ีเกิดกับนักเรียนใน 4 องค์ประกอบ          
ของทักษะชีวิต ได้แก่ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด และการสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น 

3. หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตตามท่ีออกแบบไว้ใน 
หน่วยการเรียนรู้ไม่จ ากัดจ านวนหน้า ผู้ขอรับการประเมินส่งหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 

           โดยหน่วยการเรียนรู้ 1 หน่วย หมายถึง หน่วยการเรียนรู้ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ งใน 8 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ส าหรับระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา หรือหน่วยการเรียนรู้ระดับปฐมวัย พร้อมกับแผน 
การจัดการเรียนรู้ท่ีแสดงให้เห็นถึงการบูรณาการทักษะชีวิตตามท่ีออกแบบไว้ในหน่วยการเรียนรู้ทุกแผนการเรียนรู้ 
 

 

 

 1. โรงเรียนต้องประเมินและส่งเอกสารของครูท่ีผ่านการคัดเลือกตามข้อ 1 – 3 และแนบแบบสรุปผล 
การประเมินระดับโรงเรียนไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต้องประเมินและส่งเอกสารของครูท่ีผ่านการคัดเลือกในระดับส านักงานเ 
ขตพื้นท่ีการศึกษา ตามข้อ 1 - 3 และแบบสรุปผลการประเมินของคณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ท่ีรับผิดชอบในการคัดเลือกระดับภูมิภาค 
 3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีรับผิดชอบในการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการ
ทักษะชีวิต ในระดับภูมิภาคต้องประเมินและส่งเอกสารของครูท่ีผ่านการคัดเลือกระดับภูมิภาค        

 

 

 

 

เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการคัดเลือกครตูน้แบบการจัดการเรียนรูบู้รณาการทักษะชีวิต 
 

การจัดการเรียนรูบู้รณาการทักษะชีวิตการจัดการเรียนรูบู้รณาการทักษะชีวิต คร ู

โรงเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และที่ท าหน้าที่ประเมินระดับภูมิภาค 
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  ครูท่ีผ่านการประเมินล าดับท่ี 1 - 5 ของทุกประเภทจากระดับภูมิภาค ท่ีได้รับการพัฒนา  
ในระหว่างวันท่ี 18 - 20 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมสยามวิลล่า สวีท สุวรรณภมูิ กทม. ครูท่ีผ่านการประเมิน
จะได้รับเข็มและเกียรติบัตร ในวันท่ี 20 สิงหาคม 2564 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ส่วนที่ 3 : วิธีการคดัเลือกครตู้นแบบ 
การจัดการเรียนรูบู้รณาการทกัษะชีวิต ประจ าปี 2564 

 

 

  

 
 

วิธีการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประกอบด้วยคุณลักษณะและ
ความสามารถ 3 ด้าน ดังนี้  

1.  ด้านคุณลักษณะ 
2.  ด้านการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
3.  ด้านผลท่ีเกิดกับนักเรียน 

 

 

คุณลักษณะของครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตตามความคาดหวังของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ คุณลักษณะประจ าตัวท่ีแสดงออกต่อนักเรียนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด (คะแนนรวม 30 คะแนน) คือ  

1.  พฤติกรรมประจ าตัว 
2. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถด้านปัญญา   
3. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถด้านอารมณ์ 
4. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถในการดูแลนักเรียน 
5. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถด้านสังคมและสัมพันธภาพ 

ตัวชี้วัดที่ 1 พฤติกรรมประจ าตัว (2 คะแนน)  
  ประเด็นการพิจารณา  

   1. ยิ้มแย้มแจ่มใส 
 2. กิริยาวาจาสุภาพ 
 3. แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 4. มีเมตตา กรุณา และยุติธรรม 

  5. เป็นแบบอย่างท่ีดีของนักเรียน 
 

 ตัวชี้วัดที่ 2 พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านปัญญา (10 คะแนน) 
  ประเด็นการพิจารณา  
  1. มีความรู้ในเรื่องทักษะชีวิต 
  2. ใฝ่รู้ และเท่าทันเทคโนโลยี 
  3. มีเหตุผลเชิงบวกและสร้างสรรค์ 
  4. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต 
  5. มีความสามารถในการประเมินทักษะชีวิตนักเรียนรายบุคคล 
 

ด้านที่ 1 คุณลกัษณะ 



๘ 

 

ตัวชี้วัดที่ 3 พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านอารมณ์ (8 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา  
1.  ควบคุมอารมณ์ได้ในทุกสถานการณ์ 
2.  มีทัศนคติท่ีดีต่อการพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 
3.  มีความฉับไวต่อการเปล่ียนแปลงของนักเรียนท้ังด้านดีและความเส่ียง 
4.  เป็นแบบอย่างด้านการใช้สติในการฟัง การพูด และการส่ือสารเชิงบวก 

ตัวชี้วัดที่ 4  พฤติกรรมที่เป็นความสามารถในการดูแลนักเรียน (8 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา  
1. มีความรู้เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. สามารถวางแผนพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียน 
3. สามารถให้ค าปรึกษาในการด าเนินชีวิตแก่นักเรียน 
4. สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนรายบุคคล 

ตัวชี้วัดที่ 5 พฤติกรรมที่เป็นความสามารถด้านสังคมและสัมพันธภาพ (2 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา  
1.  เป็นแบบอย่างท่ีดีของครูและเพื่อนร่วมงานในโรงเรียน 
2.  มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากผู้ปกครอง ชุมชน และสังคม  

 

 

 

การจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประกอบด้วย 4 ตัวชี้วัด (คะแนนรวม 50 คะแนน) คือ 
1.  การวางแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
2.  กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  
3.  การใช้ส่ือ นวัตกรรม  
4.  การวัดและประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียน 

ตัวชี้วัดที่ 1  การวางแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต (15 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา  
1. มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการทักษะชีวิตกับเนื้อหาสาระท่ีจัดการเรียนรู้ 
2. จัดท าหน่วยการเรียนรู้ครอบคลุมองค์ประกอบทักษะชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับระดับช้ันของนักเรียน 
3. ก าหนดจุดประสงค์/พฤติกรรมทักษะชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับหน่วยการเรียนรู้ 
4. ออกแบบการจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการทักษะชีวิตโดยก าหนดขั้นตอนการจัดการเรียนรู้พัฒนา           

ทักษะชีวิตได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทักษะชีวิต 
5. ใช้ส่ือการสอนท่ีเหมาะสมกับจุดประสงค์การพัฒนาทักษะชีวิตตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
6. ใช้เครื่องมือการวัดและประเมินผลได้ตรงตามจุดประสงค์พัฒนาทักษะชีวิตตามแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
 

 

ด้านที่ 2 การจัดการเรยีนรูบู้รณาการทกัษะชีวิต 
 



๙ 

 

ตัวชี้วัดที่ 2 กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต (15 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา  
1. สร้างบรรยากาศเชิงบวกโดยให้ก าลังใจในการพูด หรือแสดงความช่ืนชม 
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้คิด ฝึกปฏิบัติ และสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
3. การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิด พูด และแสดงออก

อย่างอิสระ 
4. ใช้เทคนิคการต้ังค าถาม สนทนา ให้นักเรียนค้นหาค าตอบสะท้อนความคิด ความรู้สึก เช่ือมโยง        

และประยุกต์ใช้เมื่อเผชิญสถานการณ์ในชีวิตประจ าวัน    
5. สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ 

ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้สื่อ นวัตกรรม (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา  
1. จัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 
2. ใช้ส่ือ นวัตกรรม หรือเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนรู้ 
3. การใช้ส่ือ นวัตกรรมพัฒนาการเรียนรู้และทักษะชีวิตได้เหมาะสมกับวัย 

ตัวชี้วัดที่ 4 การวัดและประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรียน (10 คะแนน) 
ประเดน็การพิจารณา  
1. วัดและประเมินผลได้สอดคล้องกับพฤติกรรมทักษะชีวิตท่ีก าหนดในจุดประสงค์ของแผนการจัด 

การเรียนรู้ 
2. มีการวิเคราะห์ผลการประเมินการจัดการเรียนรู้ในภาพรวมและรายบุคคล 
3. น าข้อมูลผลการประเมินไปใช้ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
4. ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะชีวิตอย่างต่อเนื่อง 

 

 

ผลท่ีเกิดกับนักเรียน มี 2 ตัวช้ีวัด (คะแนนรวม 20 คะแนน) คือ 
1. ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของการพัฒนาทักษะชีวิตและพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีทักษะชีวิต 

ของนักเรียน 
2. รางวัลหรือผลงานนักเรียนและครูท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนทักษะชีวิต 

ตัวชี้วัดที่ 1 ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของการพัฒนาและพฤติกรรมที่แสดงถึงการมีทักษะชีวิตของ
นักเรียน (10 คะแนน) 

ประเด็นการพิจารณา   
1. มีร่องรอย หลักฐาน ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของการพัฒนาทักษะชีวิต  
2. จ านวนนักเรียนท่ีมีผลการประเมินพฤติกรรมอยู่ในระดับดี 

ตัวชี้วัด 2 รางวัลหรือผลงานนักเรียนและครูที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนทักษะชีวิต (10 คะแนน) 
ประเด็นการพิจารณา   
1. รางวัลหรือผลงานนักเรียนท่ีแสดงถึงการเรียนรูทั้กษะชีวิต  
2. รางวัลหรือผลงานครูท่ีเกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตหรือเทียบเคียง  

ด้านที่ 3 ผลที่เกิดกบันกัเรียน 



๑๐ 

 

หมายเหตุ : แหล่งข้อมูลส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาตัวชี้วัด 
1. หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู ้
2. ส่ือ/นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ทักษะชีวิต 
3. เครื่องมือวัดและวิธีการประเมินผลทักษะชีวิตนักเรียน 
4. บันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวมและรายบุคคล 
6. แบบรายงานทักษะชีวิตของนักเรียน 
7. ประเมินเชิงประจักษ์/สัมภาษณ์นักเรียน 
8. อื่น ๆ เช่น Portfolio/Case Study 

 
 
********************************************************* 
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ภาคผนวก 
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นิยามและองคป์ระกอบทกัษะชีวติ 

นิยามทักษะชีวิต 

ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถของบุคคลท่ีจะจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบัน
และเตรียมพร้อมส าหรับการปรับตัวในอนาคต 

องค์ประกอบทักษะชีวิต 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก าหนดองค์ประกอบทักษะชีวิตท่ีส าคัญท่ีจะสร้างและ
พัฒนาเป็นภูมิ คุ้มกันชีวิตให้แก่ เด็กและเยาวชนในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมส าหรับอนาคตไว้                     
4 องค์ประกอบ ดังนี้ 

1. การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น   

การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น หมายถึง การรู้จักความถนัด ความสามารถ จุดเด่น         
จุดด้อยของตนเอง เข้าใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล รู้จักตนเอง ยอมรับ เห็นคุณค่าและภาคภูมิใจ              
ในตนเองและผู้อื่น มีเป้าหมายในชีวิตและมีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2. การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  

    การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ หมายถึง การแยกแยะข้อมูลข่าวสาร
ปัญหา และสถานการณ์รอบตัว วิพากษ์วิจารณ์ และประเมินสถานการณ์รอบตัวด้วยหลักเหตุผลและข้อมูล        
ท่ีถูกต้อง รับรู้ปัญหา สาเหตุของปัญหา หาทางเลือกและตัดสินใจแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ 

3. การจัดการกับอารมณ์และความเครียด 

    การจัดการกับอารมณ์และความเครียด หมายถึง ความเข้าใจและรู้เท่าทันภาวะอารมณ์ของบุคคล  
รู้สาเหตุของความเครียด รู้วิธีการควบคุมอารมณ์และความเครียด รู้วิธีผ่อนคลาย หลีกเล่ียงและปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีจะก่อให้เกิดอารมณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ไปในทางท่ีดี 

4. การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น 

    การสร้างสัมพันธภาพท่ีดีกับผู้อื่น  หมายถึง การเข้าใจมุมมอง อารมณ์ ความรู้ สึกของผู้อื่น            
ใช้ภาษาพูดและภาษากาย เพื่อส่ือสารความรู้สึกนึกคิดของตนเอง รับรู้ความรู้สึกนึกคิด และความต้องการของ
ผู้อื่น วางตัวได้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ใช้การส่ือสารท่ีสร้างสัมพันธภาพท่ีดี สร้างความร่วมมือ
และท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

 

ที่มา : การพัฒนาทักษะชีวิตในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

 

 

 

 

  



๑๓ 

 

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ประเภทที่สมัครคัดเลือก 

 (  )  ปฐมวัย 

 (  )  ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 3 

 (  )  ประถมศึกษาปีท่ี 4 - 6 

 (  )  มัธยมศึกษาปีท่ี  1 - 3 

 (  )  มัธยมศึกษาปีท่ี  4 - 6 

1. ช่ือและช่ือสกุล (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................................................ 

    เกิดวันท่ี...........................เดือน.......................................พ.ศ. ...........................ปัจจุบันอายุ.......................ปี 

    เช้ือชาติ…………………………………………………….……สัญชาติ............................................................................. 

2. วุฒิการศึกษา........................................................สาขาวิชา............................................................................ 

3. เริ่มรับราชการเมื่อวันท่ี.........................เดือน..........................................พ.ศ. ............................................... 

    โรงเรียน/หน่วยงาน...........................................อ าเภอ....................................จังหวัด................................ 

4. ปัจจุบันรับราชการในต าแหน่ง.......................................วิทยฐานะ..................................................................     

    โรงเรียน/หน่วยงาน............................................... ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา..................................... 

    ช่วยราชการ (ถ้ามีโปรดระบุ)........................................................................................................................... 

    ........................................................................................................................................................................ 

    อายุราชการ......................................................ปี    (นับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย) 

5. วินัยและการรักษาวินัย  (การถูกลงโทษทางวินัยไม่ยกเว้นตาม พ.ร.บ. ล้างมลทิน  พ.ศ. 2550)  
โดยท าเครื่องหมาย  √  ลงใน (  ) ท่ีก าหนดเพียงช่องเดียว 

5.1  (  ) เคยถูกลงโทษทางวินัย 

5.2  (  ) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัย 

6. การเป็นวิทยากร หรือกรรมการ หรือคณะท างานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานทักษะชีวิต   

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

7. รางวัลหรือผลงานท่ีเกิดกับนักเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานทักษะชีวิต  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….. 

 

 

 

รูปถ่าย 
ขนาด 1 นิ้ว 



๑๔ 

 

8. รางวัลหรือผลงานท่ีเกิดกับตนเองหรือโรงเรียนท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานทักษะชีวิต   

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

9. หลักฐานท่ีแนบ 
9.1  รายงานท่ีสะท้อนการปฏิบัติงาน ไม่เกิน 15 หน้า และเอกสารอ้างอิง ไม่เกิน 30 หน้า  
9.2  หน่วยการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต จ านวน 1 หน่วยการเรียนรู้ พร้อมแผนการจัดการเรียนรู ้

บูรณาการทักษะชีวิตท่ีออกแบบไว้ในหน่วยการเรียนรู้นั้นทุกแผนการจัดการเรียนรู้       

10. หมายเลขโทรศัพท์ท่ีท างาน......................................................หมายเลขโทรศัพท์บ้าน............................. 

      หมายเลขโทรศัพท์มือถือ.................................................. e – mail ………………………………………………… 

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก
และข้อความท่ีข้าพเจ้าแจ้งไว้ ในใบสมัครและเอกสารหลักฐานประกอบท่ีแนบ มาพร้อมนี้ ถูกต้อง  
และเป็นความจริงทุกประการ หากมีการตรวจสอบภายหลังพบว่า ข้อมู ลข้างต้นไม่ตรงกับความเป็นจริง  
ให้ถือว่าเป็นการรายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา และข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ    

 

                                          ลงช่ือ............................................................ผู้สมัคร  

        (..................................................................)  

                   ยื่นใบสมัครวันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. 2564 

 

 ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 

 ขอรับรองว่า 

 □  ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 □  พิจารณาแล้วเห็นว่า (นาย/นางนางสาว)........................................................................................... 

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

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความประพฤติเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถ้วน สมควรให้สมัครเข้ารับ           
การคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี 2564 

 

                               (ลงช่ือ) ............................................................ 

                  (...................................................................) 

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

                                                                  วันท่ี.............เดือน..........................พ.ศ. 2564 

 



๑๕ 

 

แบบสรปุผลการประเมนิครตูน้แบบการจดัการเรียนรูบ้รูณาการทกัษะชีวิต 
กลุ่มสาระการเรียนรู้................................................................................. 

ชื่อผู้รับการประเมิน.....................................................................ประเภท.................................................. 
โรงเรียน....................................ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา..............................เขตตรวจราชการ............ 

ด้าน ตัวชี้วัดประเมิน คะแนน 
คะแนน 
ที่ได้ 

ด้านที่ 1 คุณลักษณะ 

1. พฤติกรรมประจ าตัว 2  
2. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถด้านปัญญา 10  
3. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถด้านอารมณ์ 8  
4. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถในการดูแลนักเรียน 8  
5. พฤติกรรมท่ีเป็นความสามารถด้านสังคมและ  
สัมพันธภาพ 

2 
 

รวมคะแนน 30  

ด้านที่ 2 การจัดเรียนรู้
บูรณาการทักษะชีวิต 

1. การวางแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต 15  
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต  15  
3. การใช้ส่ือ นวัตกรรม  10  
4. การวัดและประเมินพฤติกรรมทักษะชีวิตนักเรยีน 10  

รวมคะแนน 50  

ด้านที่ 3 ผลที่เกิด 
กับนักเรียน 

1. ข้อมูลสารสนเทศความก้าวหน้าของการพัฒนาและ
พฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมีทักษะชีวิตของนักเรียน 

10 
 

2. รางวัลหรือผลงานนักเรียนและครูท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การเรียนการสอนทักษะชีวิต 

10 
 

รวมคะแนน 20  
รวมคะแนนทั้งหมด 100  

 

ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 

ลงช่ือ ............................................................  
     (.............................................................) 

     ประธานกรรมการ 
 

ลงช่ือ ......................................................             ลงช่ือ ..........................................................  
       (.....................................................)                     (.........................................................) 
                    กรรมการ          กรรมการ 
 

ลงช่ือ ......................................................             ลงช่ือ ..........................................................  
       (.....................................................)                     (.........................................................) 
                    กรรมการ                    กรรมการและเลขานุการ 
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ก าหนดการ 

การคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนการรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖4 
 

รายการ วัน/เดือน/ป ี

1. ส่งผลการคัดเลือก ระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.)  15 กรกฎาคม 2564 

2. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาส่งผลการคัดเลือก ระดับภูมิภาค 31 กรกฎาคม 2564 

3. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีท าหน้าท่ีประเมินระดับภูมิภาค ส่งผลการคัดเลือก 
ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

28 สิงหาคม 2564 

4. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน อบรมพัฒนาศักยภาพ “ครูต้นแบบการ
จัดการเรียนการรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖4”  

17 – 18 กันยายน 2564 

5. มอบรางวัล “ครูต้นแบบการจัดการเรียนการรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจ าปี ๒๕๖4” 18 กันยายน 2564  
เป็นต้นไป 
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1. ความเป็นมา 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ที่จะด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน มีครูประจ าชั้น 
หรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร  
ครูทุกคน ฯลฯ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จึงก าหนดนโยบายส าคัญให้สถานศึกษา
ในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิด  
ความยั่งยืนนักเรียนทุกคนจะต้องได้ รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน 
ด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข  
และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน 
 
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553   

 หมวด 1  มาตรา 6  การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์            
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถ             
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข   

 หมวด 4  มาตรา 22  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้  
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่านักเรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้นักเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ 

 มาตรา 26 ให้โรงเรียนจัดการประเมินนักเรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของนักเรียน  
ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียน
การสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษา 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
 พระราชบัญญัติฉบับนี้มี เป้าหมายในการดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ ในสภาพ  

ที่มีมาตรฐานในการด ารงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคนต้องมีหลักประกัน  
ความปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเด็กที่ประสบปัญหาและเด็กที่ไม่ประสบปัญหาซึ่งระบุไว้ ดังนี้ 

 หมวด 2 มาตรา 22 การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก  
เป็นส าคัญ และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 

 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 

 มาตรา 42 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งครู สายงานการสอน การปฏิบัติหน้าที่
หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้  พัฒนานักเรียน  ปฏิบัติงานทางวิชาการ 
ของโรงเรียน พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยก าหนดให้ลักษณะงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐานต าแหน่งครู 

 
 

ส่วนท่ี 1  ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนนักเรียน 
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พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙   
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพ  

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมและเศรษฐกิจในภาพรวม ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของประเทศ 
มีความซับซ้อนและไม่อาจแก้ไขได้ด้วยอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ดังนั้น สมควรสร้างกลไก  
ในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์และการด าเนินการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหน่วยง านของรัฐ
หน่วยงานของเอกชนและประชาสังคม เพ่ือบูรณาการให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
เป็นรูปธรรมมีความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษาระบุไว้ ดังนี้ 

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

แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา 
(๓) จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้ งครรภ์ให้ ได้  

รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้มีระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย 
การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม 

การก าหนดประเภทของโรงเรียนและการด าเนินการของโรงเรียนแต่ละประเภท  ให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

3. แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานคณะกรรมการ  
    การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์  มาตรการ  
และจุดเน้นในการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมอบหมายให้ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ด าเนินการขับเคลื่อนการด าเนินงาน  โดยค านึงถึงสิทธิ 
ของนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสม พัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในเชิงการบริหารที่ส าคัญ สถานศึกษาทุกแห่งต้องด าเนินงาน 
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีขั้นตอนส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
(2) การคัดกรอง 
(3) การส่งเสริมและพัฒนา 
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
(5) การส่งต่อ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และก าหนดจุดเน้นเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
ปี พ.ศ. 2550 - 2552   เป็นปีแห่งการช่วยเหลือนักเรียน 
ปี พ.ศ. 2553 - 2554       เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้าน 
ปี พ.ศ. 2555 - 2556   เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้พ้นภัยยาเสพติด 
ปี พ.ศ. 2557 - 2558   เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ปี พ.ศ. 2559 - 2561   เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
ปี พ.ศ. 2562    เป็นปีแห่งการรู้จัก รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง 
ปี พ.ศ. 2563    เป็นปีแห่งการห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

                                                      และความปลอดภัยในโรงเรียน 
ปี พ.ศ. 2564    เป็นปีแห่งการรัก เข้าใจ ห่วงใย ปลอดภัย และให้โอกาส
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนนิงานภายใต้กรอบแนวคิด 
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๔ 

 

การบริหารจัดการด าเนินการดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

แผนภูมิแสดงการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศกึษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

นโยบาย/กฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

 

ก าหนดทิศทาง/ 
กลยุทธ์ 

- วิเคราะห์สภาพปัญหา 
- ศักยภาพของสถานศึกษา 
- บริบท สังคม และชุมชน 

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

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรอง 
3. การส่งเสริมและพัฒนา 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5. การส่งต่อ 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผล 
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การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส าหรับสถานศึกษาทุกแห่ง ดังแผนภูมิต่อไปนี ้
 

แผนภูมิแสดงกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างเป็นระบบครบวงจรของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ    1. บางกรณีที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญ  
    2. แก้ไขและพัฒนา 
    3. น าผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

2. คัดกรอง 

 

3. การส่งเสริมและพัฒนา 
 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 

5. การส่งต่อ 
ภายใน : ครูแนะแนว / ฝ่ายปกครอง 
ภายนอก : ผู้เชี่ยวชาญ 

 

มีข้อมูลนักเรียนทุกคน
อย่างรอบด้าน 

กลุ่มเสี่ยง 

 

1. รู้จักนักเรียน 
เป็นรายบุคคล 

กลุ่มมีปัญหา 

กรณีมี
ปัญหา 

บางกรณี
ต้องการ 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ทักษะชีวิต คุณภาพชีวิตท่ีดี 

ประเมิน 

ดี 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ 
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4. แนวทางการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา 

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

(1) การศึกษาข้อมูลสถานศึกษาอย่างรอบด้าน 
(2) การคัดกรองสถานศึกษา 
(3) การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา 
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา 
(5) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการดังแผนภูมิต่อไปนี ้
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แผนภูมิแสดงการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 
 

 
 

 
 
                                                  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       ผลดี                                               

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ น าผลการประเมินไปใช้ในการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

1. การศึกษาข้อมูลสถานศึกษาอย่างรอบด้าน 

 

สถานศึกษาที่มีระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

เข้มแข็ง 

 

สถานศึกษาที่มีระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ที่ต้องการการพัฒนา 

 

สถานศึกษาที่มีระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่ต้องการความช่วยเหลือ 

3. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษา 

5. การพัฒนา หรือปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาของสถานศึกษา 

สถานศึกษาทุกแห่งด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบครบวงจร 
ส่งผลต่อนักเรียนได้รับการดูแล ส่งเสริม พัฒนาตรงตามจุดประสงค์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. คัดกรองสถานศึกษา 

ประเมินผล 

 

ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
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1. หลักการและเหตุผล 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั ้นพื ้นฐำนมีภำรกิจหลักในกำรส่งเสริมและพัฒนำ
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  โดยจัดท ำข้อเสนอ นโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำ  มำตรฐำนกำรจัดกำรศึกษำและ
หลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ตลอดจนก ำหนดหลักเกณฑ์ แนวทำง ก ำกับ 
ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และพัฒนำนวัตกรรมทำงกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
คุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำแต่ละช่วงวัย ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 และยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (2561 - 2580)  
ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ให้ได้รับกำรพัฒนำทุกมิติ ให้เป็นคนดี คนเก่ง  
มีคุณภำพและมีศักยภำพในกำรแข่งขันกับประชำคมโลก 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนจึงมอบนโยบำยให้ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ  
และสถำนศึกษำทุกระดับและทุกประเภทด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งได้ก ำหนด
ยุทธศำสตร์ ตลอดจนมำตรกำร และจุดเน้นในกำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
มำอย่ำงต่อเนื่อง สนับสนุนส่งเสริมให้สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจัดกิจกรรมต่ำง ๆ อำทิ  
กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน กำรจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน กำรเสริมสร้ำงทักษะชีวิต กำรพัฒนำวินัยเชิงบวก  
กำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งพัฒนำนักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและคุณลักษณะ  
อันพึงประสงค์ตำมเจตนำรมณ์และจุดมุ่งหมำยของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พุทธศักรำช 2551 
กล่ำวคือ กำรจัดกำรศึกษำต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนำคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมดุลทั้งร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ 
ควำมรู้ และคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในกำรด ำรงชีวิต สำมำรถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่ำงมีควำมสุข 
นอกจำกนั้น ผลกำรวิจัยเกี่ยวกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำที่ด ำเนินงำนมำตั้งแต่ปี 2542 
พบว่ำ นักเรียนมีกำรพัฒนำตนเองได้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ พร้อมทั้งยังได้รับกำรดูแลอย่ำงทั่วถึง ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภำพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับนโยบำยกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ จำกยุทธศำสตร์ มำตรกำร  และจุดเน้น 
ในกำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่ำวแล้วนั้น โรงเรียนและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำได้ขับเคลื่อนในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภำพ  
อย่ำงต่อเนื่อง ส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพนักเรียนตำมควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนจึงจัดท ำโครงกำรยกระดับคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือยกย่อง 
เชิดชูเกียรติสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่เป็นต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพของระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  
 

2. วัตถุประสงค์การคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงำนโรงเรียน/สถำนศึกษำที่มีกำรบริหำรจัดกำร 
และด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สัมฤทธิผลต่อกำรพัฒนำนักเรียนอย่ำงเป็นองค์รวมทุกด้ำน 
 2.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติและเผยแพร่ผลงำนส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่มีกำรบริหำร
จัดกำรส่งเสริม สนับสนุน ก ำกับ นิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่สัมฤทธิผลต่อกำรพัฒนำโรงเรียนอย่ำงเป็นองค์รวมทุกด้ำน 
 

ส่วนท่ี 2  การคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
   เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 



9 
 

แผนผังแสดงขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 
 
 
 
 
    

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

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

                              
                                               
 
 
 
 

- โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ยอดเยีย่ม 
ภูมิภำคละ 1 แห่ง เพื่อรับรำงวัลยอดเยีย่ม 4 แห่ง 
- โรงเรียนเฉพาะความพกิาร ยอดเยี่ยม 
ภูมิภำคละ 1 แห่ง เพื่อรับรำงวัลยอดเยีย่ม 4 แห่ง 
- ศูนยก์ารศกึษาพิเศษ ยอดเยี่ยม 
ภูมิภำคละ 1 แห่ง เพื่อรับรำงวัลยอดเยีย่ม 4 แห่ง 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 

คัดเลือก สพท.  
- ข้อมูลจากเอกสาร 

- ข้อมูลเชิงประจกัษ ์

สถานศึกษา 

โรงเรียนประถมศึกษา 

โรงเรียนมัธยมศึกษา 

คัดเลือกโรงเรียน 
- ข้อมูลจากเอกสาร 
- ข้อมูลเชิงประจกัษ ์

- โรงเรยีนระดับประถมศึกษาละ 15 แห่ง 
  เพื่อรับรำงวัล 
       1. ยอดเยี่ยม 3 แห่ง (ใหญ ่- กลำง - เล็ก)  
       2. ดีเด่น 12 แห่ง (ใหญ ่– กลำง - เล็ก) 
- โรงเรยีนระดับมัธยมศึกษาละ 15 แห่ง 
       1. ยอดเยี่ยม 3 แห่ง (ใหญ ่– กลำง - เล็ก) 
       2. ดีเด่น 12 แห่ง (ใหญ ่– กลำง - เล็ก) 
 

สพท.  
คัดเลือกโรงเรียน 

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

สถานศึกษาศึกษาสังกัด สศศ. 
- โรงเรียนกำรศกึษำสงเครำะห ์

- โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 
- ศูนย์กำรศึกษำพเิศษ 
 

คัดเลือกสถานศึกษา 
- ข้อมูลจากเอกสาร 
- ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

สถานศึกษาภูมิภาคละ 15 แหง่ 
- โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห ์
   1. ยอดเยีย่ม 1 แห่ง  
   2. ดีเด่น 4 แห่ง 

- โรงเรียนเฉพาะความพิการ 
   1. ยอดเยีย่ม 1 แห่ง  
   2. ดีเด่น 4 แห่ง 

- ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
   1. ยอดเยีย่ม 1 แห่ง  
   2. ดีเด่น 4 แห่ง 
 
 
 

ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัด สศศ. 
สพป. และ สพม.  
ประเมินตนเอง 

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

ระดับ ภูมิภาค 

ระดับ สพท./ 

กลุ่มสถานศึกษา  

โรงเรียนประเมินตนเอง 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

- โรงเรียนการศกึษาสงเคราะห ์

- โรงเรียนเฉพาะความพกิาร 
- ศูนยก์ารศกึษาพิเศษ 
ประเภทละ 1 แห่ง 
 

 

โรงเรียนประเมินตนเอง 

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

- โรงเรยีนระดับประถมศึกษายอดเยี่ยม 
ภูมิภำคละ 3 แห่ง เพื่อรับรำงวัลยอดเยีย่ม 12 แห่ง  
(ใหญ่ - กลำง - เล็ก)  
- โรงเรยีนระดับมัธยมศึกษายอดเยีย่ม 
ภูมิภำคละ 3 แห่ง เพื่อรับรำงวัลยอดเยีย่ม 12 แห่ง  
(ใหญ่ - กลำง - เล็ก)  
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3. ประเภทและรางวัล 
3.1 ประเภทการคัดเลือกมี 11 ประเภท คือ 

(1) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
(2) ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ 
(3) โรงเรียนระดับประถมศึกษำขนำดเล็ก หมำยถึง โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 359 คน 
(4)  โรงเรียนระดับประถมศึกษำขนำดกลำง หมำยถึง  โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 360 - 1079 คน 
(5) โรงเรียนระดับประถมศึกษำขนำดใหญ่  หมำยถึง  โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1080 คนขึ้นไป 
(6) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำขนำดเล็ก หมำยถึง โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนไม่เกิน 359 คน 
(7)  โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำขนำดกลำง  หมำยถึง  โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 360 - 1079 คน 
(8) โรงเรียนระดับมัธยมศึกษำขนำดใหญ่  หมำยถึง  โรงเรียนที่มีจ ำนวนนักเรียนตั้งแต่ 1080 คนขึ้นไป 
(9) โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
(10) โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 
(11) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 

* หมายเหตุ : ข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนำยน 2563 
3.2 รางวัล 

 รางวัลระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและกลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
ดังนี้ 
 เกียรติบัตร  ได้แก่  

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

รางวัลระดับภูมิภาค มี 2 ประเภท ดังนี้ 

 เกียรติบัตร  ได้แก่ 
 (1) เกียรติบัตรระดับทอง       ได้คะแนนตั้งแต่  91  คะแนนขึ้นไป 
 (2) เกียรติบัตรระดับเงิน        ได้คะแนนตั้งแต่  81 – 90  คะแนน 

 รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 

โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร  ส ำหรับสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่ละประเภทที่ผ่ำน
กำรคัดเลือกสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำยอดเยี่ยมระดับภูมิภำค จ ำนวน 44 รำงวัล  
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4. แนวทางการคัดเลือกสถานศึกษา 
 
 

 

  
 วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษำและโรงเรียนมัธยมศึกษำเพ่ือเข้ำรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ 
 1. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ มีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1.1 โรงเรียนประเมินตนเองและเขียนรำยงำนแบบบรรยำยเล่ำเรื่องครอบคลุมประเด็นหลักกำร
ด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (รน.1) ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 (ตัวอักษร TH 
Sarabun ขนาด 16) ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 5 ประเด็น และแนบหลักฐำนประกอบในภาคผนวก ไม่เกิน
จ านวน 20 หน้ากระดาษ A4 (ไม่นับกระดาษคั่นค าว่าภาคผนวก) โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรองข้อมูล 
ในแบบรำยงำนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน (รน. 1) ส่งถึงส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. 

คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน  

(1) ไม่มีลำยมือชื่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนรับรอง 
(2) จ ำนวนหน้ำของเอกสำรเกินกว่ำที่ก ำหนด 
(3) ส่งถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเกินเวลำที่ก ำหนด 

 1.2 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกโรงเรียน ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ จ ำนวน 5  คน ประกอบด้วย  

(1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำหรือ         ประธำน 
     รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท่ีได้รับมอบหมำย             
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรศึกษำ (เช่น กตปน. ข้ำรำชกำรบ ำนำญ ฯลฯ)  กรรมกำร 
(3) ผู้แทนผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรดูแล  กรรมกำร 
     ชว่ยเหลือนักเรียน          
(4) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ      กรรมกำร 

        หรือศึกษำนิเทศก์             
(5) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หรือนักวิชำกำรศึกษำ  กรรมกำร 
                  และเลขำนุกำร 

หมายเหตุ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรได้มำกกว่ำ 1 คณะ ตำมประเภทรำงวัล/ 
               ควำมเหมำะสม 
 

 1.3 คณะกรรมกำรตำมข้อ 1.2 ด ำเนินกำรคัดเลือกโรงเรียนตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โดยใช้ข้อมูลจำกเอกสำรตำมแบบรำยงำนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. 1) และกำรประเมินเชิงประจักษ์ ตำมแบบประเมินโรงเรียนเพ่ือรับ
รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน. 1/1)  
 
 
 

4.1 วิธีการคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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 1.4 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประกำศผลกำรคัดเลือกโรงเรียน ระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ และน ำผลกำรประเมินโรงเรียนเพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/1) เอกสำร 
ที่เกี่ยวข้อง และสรุปผลกำรประเมินโรงเรียนเพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/2)  
ของโรงเรียนที่ผ่ำนเกณฑ์ระดับทอง ที่ได้คะแนนสูงสุด 1 อันดับ และเสนอระดับภูมิภาค ตำมประเภทโรงเรียน 
ประเภทละ 1 แห่ง รวม 6 แห่ง (ประถมศึกษำขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดเล็ก และมัธยมศึกษำขนำดใหญ่ 
ขนำดกลำง ขนำดเล็ก) ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. 
 1.5 ส ำนักงำนเขตพื้นที ่กำรศึกษำพิจำรณำมอบรำงวัลให้กับโรงเรียนที ่ผ่ำ นกำรคัดเลือก 
โดยวิธีกำรและโอกำสที่เหมำะสม 
 2. ระดับภูมิภาค 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำหน้ำที่
คัดเลือกในระดับภูมิภำค ได้แก่ 
 ภูมิภาคภาคเหนือ คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  รับผิดชอบ 
ในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 18 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดเชียงรำย 
(2) จังหวัดเชียงใหม่ 
(3) จังหวัดน่ำน 
(4) จังหวัดพะเยำ 
(5) จังหวัดแพร่ 
(6) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(7) จังหวัดล ำปำง 
(8) จังหวัดล ำพูน 
(9) จังหวัดอุตรดิตถ ์
(10) จังหวัดพิษณุโลก 
(11) จังหวัดสุโขทัย 
(12) จังหวัดตำก 
(13) จังหวัดก ำแพงเพชร 
(14) จังหวัดนครสวรรค์ 
(15) จังหวัดพิจิตร 
(16) จังหวัดอุทัยธำนี 
(17) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(18) จังหวัดชัยนำท 

 ภูมิภาคภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี 
เขต 1 รับผิดชอบในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 25 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดสิงห์บุรี 
(2) จังหวัดอ่ำงทอง 
(3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
(4) จังหวัดลพบุรี 
(5) จังหวัดสระบุรี 
(6) จังหวัดนครนำยก 
(7) จังหวัดปรำจีนบุรี 
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(8) จังหวัดสระแก้ว 
(9) จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
(10) จังหวัดชลบุรี 
(11) จังหวัดระยอง 
(12) จังหวัดจันทบุรี 
(13) จังหวัดตรำด 
(14) จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
(15) จังหวัดนนทบุรี 
(16) จังหวัดปทุมธำนี 
(17) จังหวัดสมุทรปรำกำร 
(18) จังหวัดสมุทรสำคร 
(19) จังหวัดสมุทรสงครำม 
(20) จังหวัดนครปฐม 
(21) จังหวัดสุพรรณบุรี 
(22) จังหวัดกำญจนบุรี 
(23) จังหวัดรำชบุรี 
(24) จังหวัดเพชรบุรี 
(25) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1  
รับผิดชอบในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 20 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดกำฬสินธุ์ 
(2) จังหวัดขอนแก่น 
(3) จังหวัดชัยภูมิ 
(4) จังหวัดนครพนม 
(5) จังหวัดนครรำชสีมำ 
(6) จังหวัดบึงกำฬ 
(7) จังหวัดบุรีรัมย์ 
(8) จังหวัดมหำสำรคำม 
(9) จังหวัดมุกดำหำร 
(10) จังหวัดยโสธร 
(11) จังหวัดร้อยเอ็ด 
(12) จังหวัดเลย 
(13) จังหวัดศรีสะเกษ 
(14) จังหวัดสกลนคร 
(15) จังหวัดสุรินทร์ 
(16) จังหวัดหนองคำย 
(17) จังหวัดหนองบัวล ำภู 
(18) จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
(19) จังหวัดอุดรธำนี 
(20) จังหวัดอุบลรำชธำนี 
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 ภูมิภาคภาคใต้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฏร์ธำนี รับผิดชอบในกำรคัดเลือก
โรงเรียน/สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 14 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดกระบี่ 
(2) จังหวัดชุมพร 
(3) จังหวัดตรัง 
(4) จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
(5) จังหวัดนรำธิวำส 
(6) จังหวัดปัตตำนี 
(7) จังหวัดพังงำ 
(8) จังหวัดพัทลุง 
(9) จังหวัดภูเก็ต 
(10) จังหวัดยะลำ 
(11) จังหวัดระนอง 
(12) จังหวัดสงขลำ 
(13) จังหวัดสตูล 
(14) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 

 วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียนเพ่ือเข้ำรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกโรงเรียน ระดับภูมิภำค จำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
เรื่องระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ ำนวน ๓ – ๕  คน ในแต่ละประเภทโรงเรียนของกำรคัดเลือก 

(1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่งท ำหน้ำที่คัดเลือกในระดับภูมิภำค     ประธำน      
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กรรมกำร 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
     ตำมภำคผนวก ก            กรรมกำร 
(4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
(5) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หรือนักวิชำกำรศึกษำ      กรรมกำร 
              และเลขำนุกำร 

หมายเหตุ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรได้มำกกว่ำ 1 คณะ ตำมประเภทรำงวัล/ 
               ควำมเหมำะสม 
 

 2.2 คณะกรรมกำรตำมข้อ 2.1 พิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนจำกแบบรำยงำนกำรด ำเนินงำน 
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. ๑) เอกสำรที่เกี่ยวข้อง และแบบสรุปผล 
กำรประเมินโรงเรียนเพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน. 1/2) โดยพิจำรณำคัดเลือกโรงเรียน
เพ่ือรับรำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง และติดตำมกำรประเมินเชิงประจักษ์เฉพำะ
โรงเรียนที่ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง ประเภทละ 5 แห่ง ตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนก ำหนด ดังนี้ 
 (1) ประเมินจำกเอกสำรตำมแบบรำยงำนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ของโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. 1) และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8 – 23 กรกฎาคม 2564 
 (2)  ประเมินเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ 2 – 27 สิงหาคม 2564 
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 (3) ตัดสินโรงเรียนประถมศึกษำและโรงเรียนมัธยมศึกษำ ระดับภูมิภำค แต่ละประเภท  
ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 และส่งผลการตัดสินโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับทอง
อันดับ 1 ของแต่ละประเภท ให้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 3 กันยายน 
2564 
 

 3. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประกำศผลกำรคัดเลือกโรงเรียนประถมศึกษำ 
และโรงเรียนมัธยมศึกษำท่ีได้รับรำงวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภำค เพ่ือรับโล่รำงวัลระดับยอดเยี่ยม 24 รำงวัล 

 

 
 
 วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เพ่ือรับรำงวัลระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี 3 ประเภท คือ 
 (1) โรงเรียนกำรศึกษำสงเครำะห์ 
 (2) โรงเรียนเฉพำะควำมพิกำร 
 (3) ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ 

วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ เพ่ือรับรำงวัลระบบ 
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีวิธีกำร ดังนี้ 
 1. ระดับกลุ่มสถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
 วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำเพ่ือเข้ำรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับกลุ่ม
สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ มีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 
 1.1 โรงเรียน/สถำนศึกษำประเมินตนเองและเขียนบรรยำยครอบคลุมประเด็นกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. 1) ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 (ตัวอักษร 
TH Sarabun ขนาด 16) ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 5 ประเด็น และแนบหลักฐำนประกอบในภาคผนวก ไม่
เกินจ านวน 20 หน้ากระดาษ A4 (ไม่นับกระดำษคั่นหน้ำค ำว่ำภำคผนวก) โดยมีผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/
ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับรองข้อมูลในแบบรำยงำนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/
สถำนศึกษำ (รน. 1) ส่งถึงกลุ่มสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ (จ ำนวน 8 กลุ่ม) ภายในวันที่ 
31 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.30 น. 

คณะกรรมการจะไม่พิจารณาผลงาน 
 (1) ไม่มีลำยมือชื่อผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/ผู้บริหำรสถำนศึกษำรับรอง 

(2) จ ำนวนหน้ำของเอกสำรเกินกว่ำที่ก ำหนด 
(3) ส่งถึงกลุ่มสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษเกินเวลำที่ก ำหนด 

 1.2 กลุ่มสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก
โรงเรียน/สถำนศึกษำ จ ำนวน 5  คน ประกอบด้วย  

(1) ประธำนกรรมกำรกลุ่มสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ประธำน 
 (2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมกำร 

 (3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
       ตำมภำคผนวก ก           กรรมกำร 

(4) ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ         กรรมกำร 
(5) เลขำนุกำรกลุ่มสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ      กรรมกำร 
              และเลขำนุกำร 

4.2 วิธีการคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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1.3 คณะกรรมกำรตำมข้อ 1.2 ด ำเนินกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำ ตำมเกณฑ์ที่ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด โดยใช้ข้อมูลจำกเอกสำรและกำรประเมินเชิงประจักษ์ ตำมแบบ
กำรประเมินโรงเรียน/สถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน. 1/1 พิเศษ) 

1.4 กลุ่มสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษทั้ง 8 กลุ่มสถำนศึกษำ ประกำศ 
ผลกำรคัดเลือกสถำนศึกษำ ระดับกลุ่มสถำนศึกษำ และน ำเสนอโรงเรียน/สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลระดับทอง  
ล ำดับสูงสุด 1 อันดับ พร้อมแบบประเมินโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. 1/1 พิเศษ) แบบสรุปผลกำรประเมิน
โรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. 1/2 พิเศษ) และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท าหน้าที่
คัดเลือกระดับภูมิภาค ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. 

1.5 กลุ่มสถำนศึกษำ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ 8 กลุ่มสถำนศึกษำ พิจำรณำ 
มอบรำงวัลให้กับโรงเรียน/สถำนศึกษำที่ผ่ำนกำรคัดเลือกโดยวิธีกำรและโอกำสที่เหมำะสม 

 

 2. ระดับภูมิภาค 
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำหน้ำที่
คัดเลือกในระดับภูมิภำค ได้แก่ 
 ภูมิภาคภาคเหนือ คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  รับผิดชอบ 
ในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 18 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดเชียงรำย 
(2) จังหวัดเชียงใหม่ 
(3) จังหวัดน่ำน 
(4) จังหวัดพะเยำ 
(5) จังหวัดแพร่ 
(6) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(7) จังหวัดล ำปำง 
(8) จังหวัดล ำพูน 
(9) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(10) จังหวัดพิษณุโลก 
(11) จังหวัดสุโขทัย 
(12) จังหวัดตำก 
(13) จังหวัดก ำแพงเพชร 
(14) จังหวัดนครสวรรค์ 
(15) จังหวัดพิจิตร 
(16) จังหวัดอุทัยธำนี 
(17) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(18) จังหวัดชัยนำท 

 ภูมิภาคภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี 
เขต 1 รับผิดชอบในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 25 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดสิงห์บุรี 
(2) จังหวัดอ่ำงทอง 
(3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
(4) จังหวัดลพบุรี 
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(5) จังหวัดสระบุรี 
(6) จังหวัดนครนำยก 
(7) จังหวัดปรำจีนบุรี 
(8) จังหวัดสระแก้ว 
(9) จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
(10) จังหวัดชลบุรี 
(11) จังหวัดระยอง 
(12) จังหวัดจันทบุรี 
(13) จังหวัดตรำด 
(14) จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
(15) จังหวัดนนทบุรี 
(16) จังหวัดปทุมธำนี 
(17) จังหวัดสมุทรปรำกำร 
(18) จังหวัดสมุทรสำคร 
(19) จังหวัดสมุทรสงครำม 
(20) จังหวัดนครปฐม 
(21) จังหวัดสุพรรณบุรี 
(22) จังหวัดกำญจนบุรี 
(23) จังหวัดรำชบุรี 
(24) จังหวัดเพชรบุรี 
(25) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1  
รับผิดชอบในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 20 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดกำฬสินธุ์ 
(2) จังหวัดขอนแก่น 
(3) จังหวัดชัยภูมิ 
(4) จังหวัดนครพนม 
(5) จังหวัดนครรำชสีมำ 
(6) จังหวัดบึงกำฬ 
(7) จังหวัดบุรีรัมย์ 
(8) จังหวัดมหำสำรคำม 
(9) จังหวัดมุกดำหำร 
(10) จังหวัดยโสธร 
(11) จังหวัดร้อยเอ็ด 
(12) จังหวัดเลย 
(13) จังหวัดศรีสะเกษ 
(14) จังหวัดสกลนคร 
(15) จังหวัดสุรินทร์ 
(16) จังหวัดหนองคำย 
(17) จังหวัดหนองบัวล ำภู 
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(18) จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
(19) จังหวัดอุดรธำนี 
(20) จังหวัดอุบลรำชธำนี 

 ภูมิภาคภาคใต้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฏร์ธำนี รับผิดชอบในกำรคัดเลือก
โรงเรียน/สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 14 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดกระบี่ 
(2) จังหวัดชุมพร 
(3) จังหวัดตรัง 
(4) จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
(5) จังหวัดนรำธิวำส 
(6) จังหวัดปัตตำนี 
(7) จังหวัดพังงำ 
(8) จังหวัดพัทลุง 
(9) จังหวัดภูเก็ต 
(10) จังหวัดยะลำ 
(11) จังหวัดระนอง 
(12) จังหวัดสงขลำ 
(13) จังหวัดสตูล 

 (14) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 วิธีกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 
 2.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำ ระดับภูมิภำค จำกผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเรื่องระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ ำนวน ๓ – ๕  คน ในแต่ละประเภทโรงเรียน/สถำนศึกษำ 
ของกำรคัดเลือก 

(1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่งท ำหน้ำที่คัดเลือกในระดับภูมิภำค     ประธำน      
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน   กรรมกำร 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด 
     ตำมภำคผนวก ก            กรรมกำร 
(4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
(5) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หรือนักวิชำกำรศึกษำ      กรรมกำร 
              และเลขำนุกำร 

หมายเหตุ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรได้มำกกว่ำ 1 คณะ ตำมประเภทรำงวัล/ 
               ควำมเหมำะสม 

 

2.2 คณะกรรมกำรตำมข้อ 2.1 พิจำรณำคัดเลือกโรงเรียนจำกแบบรำยงำนกำรด ำเนินงำน 
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. ๑) เอกสำรที่เกี่ยวข้อง และแบบสรุปผล 
กำรประเมินโรงเรียน/สถำนศึกษำเพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน. 1/2) โดยพิจำรณำ
คัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง ระดับเงิน และระดับทองแดง และติดตำม
กำรประเมินเชิงประจักษ์เฉพำะโรงเรียน/สถำนศึกษำที่ได้รับรำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง ประเภทละ 5 แห่ง 
ตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ดังนี้ 
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 (1) ประเมินจำกเอกสำรตำมแบบรำยงำนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ของโรงเรียน/สถำนศึกษำ (รน. 1) และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8 – 23 กรกฎาคม 2564 
 (2)  ประเมินเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ 2 – 27 สิงหาคม 2564 
 (3) ตัดสินโรงเรียน/สถำนศึกษำ ระดับภูมิภำค แต่ละประเภท ในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 
และส่งผลการตัดสินโรงเรียน/สถานศึกษา ระดับทองอันดับ 1 ของแต่ละประเภท ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 
 
 3. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประกำศผลกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำ เพ่ือรับโล่
รำงวัลระดับยอดเยี่ยม 12 รำงวัล  

 

5. แนวทางการคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา        
 
  

วิธีกำรคัดเลือกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประกอบด้วย 3 ระดับ ดังนี้ 

1. ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
วิธีกำรคัดเลือกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ เพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

มีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 
1.1 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินตนเองตำมเกณฑ์และวิธีกำร  

ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด จ ำนวน 5 คน ประกอบด้วย 
(1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                              ประธำน 
(2) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ                                    กรรมกำร 
(3) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนิเทศ ติดตำม และประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ        กรรมกำร 
     หรือศึกษำนิเทศก์   
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน กรรมกำร 
(5) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ                  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

1.2 จัดท ำเอกสำรตำมแบบรำยงำนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (รน.  2) ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 (ตัวอักษร  TH Sarabun  
ขนาด 16) ให้ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 4 ประเด็น และแนบหลักฐำนประกอบในภาคผนวก ไม่เกิน 20 
หน้ากระดาษ A4 (ไม่นับกระดาษคั่นค าว่าภาคผนวก) โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับรอง
ข้อมูลในแบบรำยงำน (รน. 2)  

คณะกรรมการจะไม่พิจารณา 
(1) ไม่มีลำยมือชื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรับรอง 
(2) จ ำนวนหน้ำของเอกสำรเกินกว่ำที่ก ำหนด 
(3) ส่งถึงส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่งท ำหน้ำที่คัดเลือกในระดับภูมิภำคเกินเวลำที่ก ำหนด 
 
 
 

  วิธีการคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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1.3 คณะกรรมกำรตำมข้อ 1.1 ด ำเนินกำรตรวจสอบแบบรำยงำนกำรด ำเนินงำนระบบ           
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (รน. 2) และแบบประเมินตนเองตำมเกณฑ์และวิธีกำร            
ที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด ตำมแบบกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ    
(รน. 2/1) พร้อมหลักฐำนที่เกี่ยวข้องส่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท าหน้าที่คัดเลือกในระดับภูมิภาค  
ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 เวลา 16.30 น. 

 

2. ระดับภูมิภาค 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนดให้ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำท ำหน้ำที่คัดเลือกในระดับ
ภูมิภำค ได้แก่ 

 ภูมิภาคภาคเหนือ คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 รับผิดชอบ 
ในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 18 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดเชียงรำย 
(2) จังหวัดเชียงใหม่ 
(3) จังหวัดน่ำน 
(4) จังหวัดพะเยำ 
(5) จังหวัดแพร่ 
(6) จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
(7) จังหวัดล ำปำง 
(8) จังหวัดล ำพูน 
(9) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(10) จังหวัดพิษณุโลก 
(11) จังหวัดสุโขทัย 
(12) จังหวัดตำก 
(13) จังหวัดก ำแพงเพชร 
(14) จังหวัดนครสวรรค์ 
(15) จังหวัดพิจิตร 
(16) จังหวัดอุทัยธำนี 
(17) จังหวัดเพชรบูรณ์ 
(18) จังหวัดชัยนำท 

 ภูมิภาคภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
สุพรรณบุรี เขต 1 รับผิดชอบในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 25 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดสิงห์บุรี  
(2) จังหวัดอ่ำงทอง 
(3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
(4) จังหวัดลพบุรี 
(5) จังหวัดสระบุรี 
(6) จังหวัดนครนำยก 
(7) จังหวัดปรำจีนบุรี 
(8) จังหวัดสระแก้ว 
(9) จังหวัดฉะเชิงเทรำ 
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(10) จังหวัดชลบุรี 
(11) จังหวัดระยอง 
(12) จังหวัดจันทบุรี 
(13) จังหวัดตรำด 
(14) จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 
(15) จังหวัดนนทบุรี 
(16) จังหวัดปทุมธำนี 
(17) จังหวัดสมุทรปรำกำร 
(18) จังหวัดสมุทรสำคร 
(19) จังหวัดสมุทรสงครำม 
(20) จังหวัดนครปฐม 
(21) จังหวัดสุพรรณบุรี 
(22) จังหวัดกำญจนบุรี 
(23) จังหวัดรำชบุรี 
(24) จังหวัดเพชรบุรี 
(25) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คือ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 1  
รับผิดชอบในกำรคัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 20 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดกำฬสินธุ์ 
(2) จังหวัดขอนแก่น 
(3) จังหวัดชัยภูมิ 
(4) จังหวัดนครพนม 
(5) จังหวัดนครรำชสีมำ 
(6) จังหวัดบึงกำฬ 
(7) จังหวัดบุรีรัมย์ 
(8) จังหวัดมหำสำรคำม 
(9) จังหวัดมุกดำหำร 
(10) จังหวัดยโสธร 
(11) จังหวัดร้อยเอ็ด 
(12) จังหวัดเลย 
(13) จังหวัดศรีสะเกษ 
(14) จังหวัดสกลนคร 
(15) จังหวัดสุรินทร์ 
(16) จังหวัดหนองคำย 
(17) จังหวัดหนองบัวล ำภู 
(18) จังหวัดอ ำนำจเจริญ 
(19) จังหวัดอุดรธำนี 
(20) จังหวัดอุบลรำชธำนี 
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 ภูมิภาคภาคใต้ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำสุรำษฏร์ธำนี  รับผิดชอบในกำร
คัดเลือกโรงเรียน/สถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใน 14 จังหวัด ดังนี้  

(1) จังหวัดกระบี่ 
(2) จังหวัดชุมพร 
(3) จังหวัดตรัง 
(4) จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
(5) จังหวัดนรำธิวำส 
(6) จังหวัดปัตตำนี 
(7) จังหวัดพังงำ 
(8) จังหวัดพัทลุง 
(9) จังหวัดภูเก็ต 
(10) จังหวัดยะลำ 
(11) จังหวัดระนอง 
(12) จังหวัดสงขลำ 
(13) จังหวัดสตูล 

 (14) จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
 วิธีกำรคัดเลือกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีวิธีด ำเนินกำร ดังนี้ 

2.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภูมิภำค จำกผู้ทรงคุณวุฒิ 
ที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน จ ำนวน ๓ – ๕  คน 

(1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำซึ่งท ำหน้ำที่คัดเลือกในระดับภูมิภำค    ประธำน      
(2) ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน       กรรมกำร 
(3) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก ำหนด  
     ตำมภำคผนวก ก               กรรมกำร 
(4) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน/ผู้บริหำรสถำนศึกษำ กรรมกำร 
(5) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ หรือนักวิชำกำรศึกษำ          กรรมกำร 
                  และเลขำนุกำร 

หมายเหตุ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสำมำรถแต่งตั้งคณะกรรมกำรได้มำกกว่ำ 1 คณะ ตำมประเภทรำงวัล/ 
               ควำมเหมำะสม 

 

2.2 คณะกรรมกำรตำมข้อ 2.1 พิจำรณำคัดเลือกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำจำกแบบรำยงำน
กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (รน. 2) เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
และแบบสรุปผลกำรประเมินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพ่ือรับรำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน. 2/2) 
โดยพิจำรณำคัดเลือกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเ พ่ือรับรำงวัลเกียรติบัตรระดับทอง ระดับเงิน  
และระดับทองแดง และติดตำมกำรประเมินเชิงประจักษ์เฉพำะส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลเกียรติ
บัตรระดับทอง ประเภทละ 5 แห่ง ตำมเกณฑ์และวิธีกำรที่ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนก ำหนด 
โดยมีวิธีกำรดังนี้ 

(1) ประเมินจำกเอกสำรตำมแบบรำยงำนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ (รน. 2) และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8 – 23 กรกฎาคม 2564 

(2) ประเมินเชิงประจักษ์ ระหว่างวันที่ 2 – 27 สิงหาคม 2564 
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(3) ตัดสินส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ระดับภูมิภำค แต่ละประเภท ภายในในวันที่ 30 
สิงหาคม 2564 และส่งผลการตัดสินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระดับทองอันดับ 1 ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายในวันที่ 3 กันยายน 2564 

 

3. ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนประกำศผลกำรคัดเลือกส ำนักงำนเขตพ้ืนที่

กำรศึกษำที่ได้รับรำงวัลยอดเยี่ยมระดับภูมิภำค เพ่ือรับโล่รำงวัลระดับยอดเยี่ยม 3 รำงวัล  
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เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย  

3 ระดับ คือ  
- ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
- ระดับภูมิภาค 
- ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โดยก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษา ดังนี้ 
 
คุณสมบัติ 

1. เป็นโรงเรียน/สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  

(ปีการศึกษา 2561 - 2563) 
3. โรงเรียน/สถานศึกษาไม่เคยได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม  

3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 - 2563) 
 

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก มี 5 ประเด็น ดังนี้ 
1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่สะท้อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปี 

(ปี 2561 - 2563) ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน /
สถานศึกษา พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (15 คะแนน) 

1.1 นโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน/ 
      สถานศึกษา (5 คะแนน) 

1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน / 
                         สถานศึกษา (4 คะแนน) 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                         (3 คะแนน) 

1.4 ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุ – 
                         ความเสี่ยง (3 คะแนน) 

2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (25 คะแนน) 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียน/สถานศึกษา ครบทั้ง  
                         5 ขั้นตอน โดยด าเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบ (10 คะแนน) 

2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม (5 คะแนน) 
2.3 การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม (5 คะแนน) 
2.4 การด าเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม (5 คะแนน) 

 
 

ส่วนท่ี 3  เกณฑ์การคัดเลือกโรงเรียน/สถานศึกษา 
 



25 
 

3. การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และส่งเสริมความปลอดภัยของโรงเรียน/สถานศึกษา พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (15 คะแนน)  

3.1  ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวิธีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (5 คะแนน) 
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่ง เสริม สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ  

                         และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียน/สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ (5 คะแนน) 
3.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา 

                         (5 คะแนน) 
4. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้  
(20 คะแนน)   

4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก มีความรู้ ความเข้าใจระบบ 
                         การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย  
                         และการคุ้มครองนักเรียน (10 คะแนน) 

4.2 การนิ เทศ ติดตาม ส่ง เสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลั ง ใจแก่ครูแล ะบุคลากร 
                         ทางการศึกษาในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
                         การเสริมสร้างความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่อง (5 คะแนน) 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง  
                         ทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนา  
                         อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน (5 คะแนน)   

5. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (25 คะแนน)  

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน  
                         มีผลต่อคุณภาพของนักเรียน (10 คะแนน) 

5.2 นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย (5 คะแนน) 
5.3 นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน (5 คะแนน) 
5.4 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนส่งผล                   

                         ต่อประสิทธิภาพของโรงเรียน/สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น (5 คะแนน) 
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เกณฑ์และคะแนนการพิจารณาโรงเรียน/สถานศึกษาเพือ่รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ประเด็น รายการพิจารณา น้้าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

1.  การบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่สะท้อนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา  
(ปี 2561 - 2563)  
ให้เห็นถึงแนวคิดและ
วิธีการที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบท 
ของโรงเรียน/สถานศึกษา 
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้ 

1.1 นโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา 5 

 
 

    
 
 

15 

1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา 

4 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3 

1.4 ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุ – ความเสี่ยง 

3 

2. 
 

การด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความปลอดภัย 
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้ 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ในโรงเรียน/สถานศึกษาครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดยด าเนินงาน
สอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

10 
 
 
 

25 2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 5 
2.3 การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรม 
5 

2.4 การด าเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 5 
3. การมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วน  
ที่เก่ียวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
และส่งเสริมความ
ปลอดภัยของโรงเรียน/
สถานศึกษา พิจารณาจาก
ประเด็นต่อไปนี้ 

3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวธิีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธภิาพ 5  
 

15 
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 

ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียน/
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

3.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัย
ในโรงเรียน/สถานศึกษา 5 

4. การส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ติดตาม  
และประเมินผล 
การด าเนินงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย 
ในโรงเรียน/สถานศึกษา 
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้ 

4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก  
มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย  
และการคุ้มครองนักเรียน 

 
10 

 
 
 
 

20 
 
 
 

4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงาน 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
การเสริมสร้างความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

 
5 
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ประเด็น รายการพิจารณา น้้าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้าง 
ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนา
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 

 
5 

5. 
 

ความส าเร็จของ 
การด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
และความปลอดภัย 
ในโรงเรียน/สถานศึกษา 
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้ 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
การคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อคุณภาพของนักเรียน 10 

 
 

25 5.2 นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 5 
5.3 นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน 5 
5.4 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ

การคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ของโรงเรียน/สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น 

5 

รวม 100 100 
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รายละเอียดการพิจารณาโรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ประเดน็ รายการพิจารณา ประเดน็พิจารณา 
1. 
 
 

การบริหารจัดการ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
ที่สะท้อน 
การด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา  
(ปี 2561 - 2563)  
ให้เห็นถึงแนวคิด 
และวิธีการที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหาและ
บริบทของโรงเรียน/
สถานศึกษา พิจารณา
จากประเด็นต่อไปนี้ 

 
(15 คะแนน) 

 

1.1 
 

นโยบายการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยใน
โรงเรียน/สถานศึกษา 
 
 (5 คะแนน) 

1.1.1 วิสัยทัศน์ของโรงเรียน/สถานศึกษาสะท้อน 
          ให้เห็นถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ   
          นักเรียนโดยมีการก าหนดแนวทางตามนโยบาย 
          ที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          การเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครอง 
          นักเรียนอย่างชัดเจน 
1.1.2 มีแผนกลยุทธ์ที่ระบุการด าเนินงานเกี่ยวกับระบบ 
         การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
         และการคุ้มครองนักเรียน  
1.1.3 มีแผนปฏิบัติการที่ระบุโครงการ กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
         กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง 
         ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียน 
1.1.4 มีค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานเกี่ยวกับระบบการดูแล 
         ชว่ยเหลือนักเรียน  การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
         และการคุ้มครองนักเรียนที่ชัดเจน 
1.1.5 มีระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล 

         ชว่ยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
         และการคุ้มครองนักเรียนมาใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1.2 
 

ข้อมูลสารสนเทศระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความปลอดภัย 
ในโรงเรียน/สถานศึกษา 
 

(4 คะแนน) 

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

1.3 
 

ข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียน/สถานศึกษา 
ที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
(3 คะแนน) 

1.3.1 มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและพร้อม 
         น าไปใช้ 
1.3.2 มีสารสนเทศเกี่ยวกับผลการคัดกรองนักเรียน 3 ปี 
         การศึกษาย้อนหลังต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ  
1.3.3 มีสารสนเทศผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า 
         นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล  
1.3.4  มีการสรุปข้อมูลพร้อมทั้งรายงานผลการพัฒนา 
          ป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งต่อตามระบบการดูแล 
          ช่วยเหลือนักเรียน  
1.3.5 มีการน าสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาระบบ 
         การดูแลชว่ยเหลือนักเรยีน การเสริมสร้างทักษะชีวิต 
         และการคุ้มครองนักเรียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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 1.4 

 
 

ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ความปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา เช่น ข้อมูล
อุบัติเหตุ - ความเสี่ยง 
 
(3 คะแนน) 

1.4.1 มีข้อมูลกิจกรรม/โครงการพัฒนาให้นักเรยีน 
         รู้เท่าทันอันตรายหรือความไม่ปลอดภัยจากบุคคล    
         อุบัติภัย และความเสี่ยงต่อชีวิต 
1.4.2 มสีารสนเทศผลการด าเนินงานที่แสดงให้เห็นว่า 
          นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาให้รู้เท่าทัน 
          และป้องกันความไม่ปลอดภัย 
1.4.3 มีข้อมูลสารสนเทศผู้เกี่ยวข้องที่อาจเสี่ยงต่อการเกิด 
         ความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียนในโรงเรียน/   
        สถานศึกษา 

2. 
 

การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และความ
ปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้ 
 

(25 คะแนน) 

2.1 
 

วิธีการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ในโรงเรียน/สถานศึกษา 
ครบทั้ง 5 ขั้นตอน  
โดยด าเนินงานสอดคล้อง
อย่างเป็นระบบ 

 
(10 คะแนน) 

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

         ช่วยเหลือนักเรียน 

2.2 การด าเนินการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 
 
 (5 คะแนน) 

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

         และพฤติกรรมนักเรียน 

 2.3 
 

การด าเนินงานความปลอดภัย
ในโรงเรียน/สถานศึกษา 
อย่างเป็นรูปธรรม 
 
(5 คะแนน) 

2.3.1 มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่อาจเกิด 
         ความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน 
2.3.2 มีวิธีการที่เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
2.3.3 มีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัย 
          ในโรงเรียน/สถานศึกษา 
2.3.4 มีวิธีการรู้จักนักเรียนที่มีแนวโน้มอาจเผชิญต่อ 
           ความไม่ปลอดภัย 
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  2.4 

 
การด าเนินการคุ้มครอง
นักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
(5 คะแนน) 

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

3. 
 

การมีส่วนร่วมของ
ภาคีเครือข่ายทุก 
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และส่งเสริม
ความปลอดภัยของ
โรงเรียน/สถานศึกษา 
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้ 
 
(15 คะแนน) 

3.1 
 

ข้อมูลภาคีเครือข่าย  
และวิธีการสร้างเครือข่าย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
(5 คะแนน) 

3.1.1 มภีาคีเครือข่าย ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงานภาครฐั 
         ภาคเอกชนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ   
         ส านักบรหิารงานการศึกษาพิเศษ (แล้วแต่กรณี) 
3.1.2  มีสารสนเทศเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน หนว่ยงาน 
          ภาครฐั และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการดูแล 
          ช่วยเหลือนักเรียน  
3.1.3 มีวิธีการสร้างและการท างานรว่มกับเครือข่าย 
          ทีส่นับสนนุระบบการดแูลชว่ยเหลือนักเรียน  
3.1.4 ภาคีเครือข่ายให้การสนบัสนุนการดูแลชว่ยเหลือ 

          นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
3.2 

 
การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการส่งเสริม 
สนับสนุน ป้องกัน ช่วยเหลือ 
และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับ
สถานศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
(5 คะแนน) 

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

          การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.3 
 

การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการส่งเสริมความ
ปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา 
 
(5 คะแนน) 

3.3.1 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูล 
         และวางแผนการส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน  
         ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3.3.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน 
         การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน/ 
        สถานศึกษา 
3.3.3 ภาคี เครือข่ายมีการด าเนินงานความปลอดภัย 
          ในโรงเรียน/สถานศึกษา 
3.3.4 ภาคีเครือข่ายร่วมประเมิน /ชื่นชม ให้ขวัญก าลังใจ 

          การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน/  
         สถานศึกษา 
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4. 

 
 
 
 

การส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ติดตาม  
และประเมินผลการ
ด าเนินงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความ
ปลอดภัย 
ในโรงเรียน/
สถานศึกษา พิจารณา
จากประเด็นต่อไปนี้ 
 
(20 คะแนน) 
 
 
 
 

4.1 
 
 
 
 

การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มี 
ความตระหนัก มีความรู้  
ความเข้าใจระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
การเสริมสร้างความปลอดภัย 
และการคุ้มครองนักเรียน 
 
(10 คะแนน) 
 
 
 

4.1.1 ครูทุกคนได้รับการพัฒนาความรู ้ ความเข้าใจ 
         เรื่องระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง 
         ทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนด้วยวิธีการ 
         ที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง 
4.1.2 ครูทุกคนมีความเข้าใจในวิธีการด าเนินงาน 
         ตามระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียนและท าหน้าที่           
         เป็นครูที่ปรึกษา 
4.1.3 ครูมีความเข้าใจในกระบวนการเสริมสร้างทักษะชีวิต 
         แบบบูรณาการและทักษะชีวิตเฉพาะปัญหา 
4.1.4 ครูสามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตได้อย่าง 
          มีประสิทธิภาพ 
4.1.5 ครูทุกคนมีสว่นรว่มในการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน  
          จดักิจกรรม/โครงการการคุ้มครองนักเรียน 
          และการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษา 

4.2 

 
การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจ
แก่ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในการด าเนินงาน 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
การเสริมสร้างความปลอดภัย 
และการคุ้มครองนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง 

 
(5 คะแนน) 

4.2.1 มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานระบบการดูแล 
        ช่วยเหลือนักเรยีน เสริมสร้างทักษะชีวิต  
        ความปลอดภัย  และการคุ้มครองนักเรียนภาย 
        ในโรงเรียน/สถานศึกษา 
4.2.2 มีการนิเทศ ติดตามการด าเนินงานระบบการดูแล 
         ชว่ยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
         ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียนจาก   
         ภายนอก  
4.2.3 มีรูปแบบ และกระบวนการนิเทศที่เหมาะสมกับ 
         บริบทของโรงเรียน/สถานศึกษา 
4.2.4  ผู้รับการนิเทศมีความพึงพอใจ และน าผลการนิเทศ 
          ไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 
4.2.5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับ   
         การสง่เสริมสนับสนุน และได้รับขวัญก าลังใจ 
         จากการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

4.3 
 

การประเมินผล 
การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
การเสริมสร้างความปลอดภัย 
และการคุ้มครองนักเรียน 
เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 
(5 คะแนน) 

4.3.1 มีวิธีการและเครื่องมือประเมินผลอย่างเหมาะสม 
4.3.2 ใช้วิธีการและเครื่องมือประเมินผลเป็นระยะ ๆ 
         สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงาน 
4.3.3 น าผลการประเมินไปพัฒนางานระบบการดูแล 
         ช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต    
         ความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน 
         อย่างต่อเนื่อง 
4.3.4 มีการปรับปรุง พัฒนา วิธีการและเครื่องมือ 
         อย่างเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงาน 
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5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความส าเร็จของ 
การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และความ
ปลอดภัย 
ในโรงเรียน/
สถานศึกษา พิจารณา
จากประเด็นต่อไปนี้ 
 
(25 คะแนน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 
 

 

ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน การเสริมสร้าง 
ทักษะชีวิต และการคุ้มครอง
นักเรียน มีผลต่อคุณภาพของ
นักเรียน 
 
(10 คะแนน) 

5.1.1 นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหามีจ านวนลดลง 
          สอดคล้องกับเป้าหมายของโรงเรียน/สถานศึกษา 
5.1.2 อัตราการไม่จบตามหลักสูตรตามเวลาที่ก าหนดของ 

         นักเรียนลดลงอย่างต่อเนื่อง 

5.1.3 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงกว่าปี 
         ทีผ่่านมาอย่างต่อเนื่อง 

5.1.4 นักเรียนมีทักษะชีวิตตามเป้าหมาย 
         ทีโ่รงเรียน/สถานศึกษาก าหนด 
5.1.5 นักเรียนทุกกลุ่มได้รับการดูแล ช่วยเหลือ ปกป้อง   
          คุ้มครอง ความปลอดภยั แก้ไขและพัฒนา 
          ตามศักยภาพ 
5.1.6 นักเรียนประสบความส าเร็จได้รับการยอมรับ 
          ในระดับต่าง ๆ 

5.2 นักเรียนสามารถดูแล 
ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 
 
( 5  คะแนน) 
 

5.2.1 โรงเรียน/สถานศึกษาได้รับการยอมรับ ยกย่อง  
         เชิดชูเกียรติ 
         ในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง 
         ทักษะชีวิต ความปลอดภัยและการคุ้มครองนักเรียน 
5.2.2 มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         การเสริมสร้างทักษะชีวติ ความปลอดภัย 
         และการคุ้มครองนักเรียนอย่างยั่งยืน             

5.3 
 

 

นักเรียนมีความปลอดภัย
ครอบคลุมทุกด้าน 
 
( 5  คะแนน) 

 

5.3.1 นักเรียนมีทักษะชีวิต รู้เท่าทันภัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

         ในสังคมและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับ 

         ตนเองได้     
5.3.2 นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และคุณลักษณะ 
         อันพึงประสงค์ตามหลักสูตร  
5.3.3 นักเรียนอยู่รอดปลอดภัยและเรียนจนจบหลักสูตร 
 

5.4  
 
 

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

5.4.1 นักเรียนมีความปลอดภัยในชีวิตประจ าวัน 
5.4.2 นักเรียนมีความปลอดภัยในการเดินทาง 
5.4.3 นักเรียนมีความปลอดภัยจากบุคคล 
5.4.4 นักเรียนได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัย 
          ทั้งร่างกายและจิตใจ 
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เกณฑ์การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เกณฑ์การคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระดับภูมิภาค โดยก าหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 
 
คุณสมบัต ิ

1. มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนย้อนหลังไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา  
(ปีการศึกษา 2561 - 2563) 

2. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่เคยได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับยอดเยี่ยม 
2 ปีการศึกษาย้อนหลัง (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 - 2563) 

 
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดังนี้ 

1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณา
จากประเด็นต่อไปนี้ (20 คะแนน) 

1.1 นโยบาย/จุดเน้น การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย  
                         ในโรงเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (5 คะแนน) 

1.2 มีข้อมูลสารสนเทศการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทุกโรงเรียน (5 คะแนน) 
1.3 มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนทุกคนอย่างรอบด้านพร้อมให้การสนับสนุน (5 คะแนน) 
1.4 แผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย  

                         ตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (5 คะแนน) 
2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน

ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (30 คะแนน)   
2.1 การด าเนินงานตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่  

                         การศึกษา และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน (5 คะแนน)   
2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้าง 

                         ความปลอดภัยในโรงเรียน (5 คะแนน)   
2.3 การด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

                         และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (5 คะแนน)   
2.4 การส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเรื่องระบบการดูแล 

                         ช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน (5 คะแนน)   
2.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

                         และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน (5 คะแนน)   
2.6 การเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินงานระบบการดูแล 

                         ช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน (5 คะแนน)  
  
 

ส่วนท่ี 4  เกณฑ์การคัดเลือกส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 



34 
 

3. การมีส่วนร่วมด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน  
ของภาคีเครือขา่ย พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (20 คะแนน) 

3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัย 
                         ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ (10 คะแนน) 

3.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้างความปลอดภัย  
                         ในโรงเรียนร่วมกับภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ (10 คะแนน) 

4. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้าง  
ความปลอดภัยในโรงเรียน พิจารณาจากประเด็นต่อไปนี้ (30 คะแนน) 

4.1 ผลที่ปรากฏกับนักเรียน (10 คะแนน) 
4.2 ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน (10 คะแนน) 
4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (10 คะแนน) 
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เกณฑ์และคะแนนการพิจารณาส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ประเด็น รายการพิจารณา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

1.  การบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

1.1 นโยบาย/จุดเน้น การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 

20 

1.2 มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนในการด าเนินงานระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนของทุกโรงเรียน 

5 

1.3 มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียนทุกคนอย่างรอบด้าน 
พร้อมให้การสนับสนุน 

5 

1.4 แผนงาน/โครงการ สอดคล้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยตามบริบทของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 

2. 
 

การด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
และการเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยในโรงเรียน
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

2.1 การด าเนินงานตามข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

30 

2.2 การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้างความปลอดภัย 
ในโรงเรียน 

5 

2.3 การด าเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู และผู้รับผิดชอบระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยในโรงเรียน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

5 

2.4 การส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

2.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

2.6 การเสริมสร้างขวัญ ก าลังใจ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ 
ผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

3. การมีส่วนร่วมด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและ 
ความปลอดภัยในโรงเรียน
ของภาคีเครือข่าย  

3.1 การสร้างภาคีเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

10 

20 
3.2 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับ 
ภาคีเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 10 

4. ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานระบบการดูแล 4.1 ผลที่ปรากฏกับนักเรียน 10 30 
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ประเด็น รายการพิจารณา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

ช่วยเหลือนักเรียนและการ
เสริมสร้างความปลอดภัย
ในโรงเรียน  

4.2 ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน 10 

4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 10 

รวม 100 100 
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รายละเอียดการพิจารณาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเดน็ รายการพิจารณา ประเดน็พิจารณา 
1. การบริหารจัดการ

ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

ของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

(20 คะแนน) 

1.1 นโยบาย/จุดเน้น  
การด าเนินงานระบบ 

การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

และความปลอดภัย 

ในโรงเรียนของส านักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

(5 คะแนน) 

1.1.1 มียุทธศาสตร์/นโยบายการด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
ที่สะท้อนถึงผลการด าเนินงาน  

1.1.2 ยุทธศาสตร์/นโยบายการด าเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยต่อเนื่อง 3 ปี 

1.1.3 มีโครงสร้างการบริหารและค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัย 

1.2 มีข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน
ในการด าเนนิงานระบบ 

การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน
ของทุกโรงเรียน  
 

(5 คะแนน) 

1.2.1 มีข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย  
ในทุกมิติ ครอบคลุมทุกโรงเรียน 

1.2.2 มีข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน 
ที่เป็นปัจจุบัน 

1.2.3 มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน 
อย่างเป็นระบบ 

1.2.4 มีการน าข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนมาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความปลอดภัย 

1.3 มีข้อมูลสารสนเทศนักเรียน
ทุกคนอย่างรอบด้าน 
พร้อมให้การสนับสนนุ  
 
(5 คะแนน) 

1.3.1 มีข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย  
ในทุกมิติ ครอบคลุมทุกคน 

1.3.2 มีข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน 
ที่เป็นปัจจุบัน 

1.3.3 มีวิธีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยของนักเรียนทุกคน
อย่างเป็นระบบ 

1.3.4 มีการน าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนมาใช้ในการ
บริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความปลอดภัย 
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  1.4 แผนงาน/โครงการ 

สอดคล้องกับระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย 
ตามบริบทของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
 
(5 คะแนน) 

1.4.1 มีแผนงาน/ โครงการตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยที่สามารถน าสู่ 
การปฏิบัติตามบริบทของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ 

1.4.2 มีแผนงาน/ โครงการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและบริบท 
ความต้องการด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความปลอดภัย 

2. การด าเนินงานระบบ
การดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียน และการ
เสริมสรา้งความ
ปลอดภัยในโรงเรยีน
ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

(30 คะแนน) 

2.1 การด าเนินงานตามขั้นตอน
ของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา  
และการเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยในโรงเรียน  
 
(5 คะแนน) 

2.1.1 มีการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการระบบ 
การดูแลช่วยนักเรียนและความปลอดภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

2.1.2 มีการน าผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ
ระบบการดูแลช่วยนักเรียนและความปลอดภัย
อย่างมีประสิทธิภาพไปพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

2.1.3 มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานด้านระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง 

2.2 การส่งเสริม สนับสนุน 
การด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
และการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในโรงเรียน  
 
(5 คะแนน) 

2.2.1 มีการสนับสนุน  ส่งเสริม  เพื่อการด าเนินงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ 
ความปลอดภัยด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

2.2.2 การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การประชุมสัมมนา การศึกษาดูงาน การจัด 
การเรียนรู้ให้โรงเรียนด้านระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัย 

2.2.3 มีการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้รางวัล 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัยแก่โรงเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และนักเรียน 

2.3 การด าเนินการพัฒนา
ผู้บริหาร ครู  
และผู้รับผิดชอบระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และการเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยในโรงเรียน  
ของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 
(5 คะแนน) 

2.3.1 มีการด าเนินงานพัฒนาผู้บริหารต่อเนื่อง 3 ปี 
2.3.2 มีการด าเนินงานพัฒนาครู และผู้รับผิดชอบ

ต่อเนื่อง 3 ปี 
2.3.3 มีการด าเนินงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

ในเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อเนื่อง 3 ปี 
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ประเดน็ รายการพิจารณา ประเดน็พิจารณา 
2.4 การส่งเสริมใหโ้รงเรยีน

ด าเนินการพัฒนาคร ู

และบุคลากรทางการศึกษา
เรื่องระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนและ 

การเสริมสร้าง 

ความปลอดภัยในโรงเรียน  
 

(5 คะแนน) 

2.4.1 ส่งเสริมให้มีการขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาครบทุกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง   

2.4.2 ส่งเสริมให้มีการขยายผลการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาครบทุกคนอย่างต่อเนื่อง 

2.5 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม
และประเมินผล 

การด าเนินงานระบบ 

การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

และการเสริมสร้าง 

ความปลอดภัยในโรงเรียน  
 

(5 คะแนน) 

2.5.1 มีแผนการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความปลอดภัย 

2.5.2 มีเครื่องมือการนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความปลอดภัย 

2.5.3 มีการบูรณาการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย 

2.5.4 มีการน าผลการนิเทศ ก ากับ ติดตาม มาใช้ในการ 
พัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง 

2.6 การเสริมสร้างขวัญ 
ก าลังใจ เผยแพร่  
และประชาสัมพันธ์  
ผลการด าเนินงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในโรงเรียน  
 
(5 คะแนน) 

2.6.1 มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ผล 
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
ของโรงเรียนและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

2.6.2 มีวิธีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ด้านระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 
ที่หลากหลาย 
 
 
 

3. การมีส่วนรว่ม
ด าเนินงานระบบ 

การดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนและ 

ความปลอดภัย 

ในโรงเรียนของภาคี
เครือข่าย  
 

(20 คะแนน) 

3.1 การสร้างภาคีเครือข่าย
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการ
เสริมสร้างความปลอดภัย
ในโรงเรียนที่มีคุณภาพ 
 
(10 คะแนน) 

3.1.1 มีวิธีการสร้างภาคีเครือข่ายอย่างหลากหลาย 

3.1.2 มีวิธีการดูแล ด ารง รักษาภาคีเครือข่าย 
3.1.3 มีการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ        

ในบทบาทหน้าที่ของภาคีเครือข่ายให้กับ     
โรงเรียน 
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  3.2 การด าเนินงานระบบ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และการเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยในโรงเรียน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย 
อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
(10 คะแนน) 

3.2.1 มีการด าเนินงานระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากับภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง 

3.2.2 มีการด าเนินงานระหว่างโรงเรียนกับภาคีเครือข่าย
อย่างต่อเนื่อง 

3.3.3 มีการสรุปผลการด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน  

4. ความส าเร็จของ 

การด าเนินงานระบบ 

การดูแลชว่ยเหลือ
นักเรียนและ 

การเสริมสร้าง 

ความปลอดภัย 

ในโรงเรียน  
 

(30 คะแนน) 

4.1 ผลที่ปรากฏกับนักเรียน  
 
(10 คะแนน) 

4.1.1 นักเรียนในโรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับการพัฒนา 
และการเสริมสร้างทักษะชีวิต 

4.1.2 นักเรียนทุกโรงเรียนได้รับการดูแล ปกป้อง  
ให้ได้รับความปลอดภัยสอดคล้องกับเป้าหมาย 
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

4.2.3 นักเรียนได้รับการยกย่อง ชมเชย และรางวัล 
ที่เก่ียวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความปลอดภัย 

4.1.4 นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาค 
ในการศึกษาจนจบหลักสูตร 

4.2 ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน  
 
(10 คะแนน) 

4.2.1 โรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

4.2.2 โรงเรียนมีการพัฒนาต่อยอด เผยแพร่นวัตกรรม 
หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 

4.2.3 โรงเรียนได้รับรางวัลที่เก่ียวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 

4.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
(10 คะแนน) 

4.3.1 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีนวัตกรรมหรือ 
วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)  
ด้านการส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย 

4.3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีการพัฒนาต่อยอด
นวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติ 

4.3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับรางวัลในระดับ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และความปลอดภัย 
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รายชื่อคณะกรรมการผูท้รงคุณวุฒ ิ
ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 

ที่ปรึกษา 
1. นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

คณะกรรมการกลาง 
1. นายนิสิต เนินเพิ่มพิสุทธิ์ รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 
  ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

2. นางสายพันธุ์   ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
3. นางสุขเกษม เทพสิทธิ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 
4. นางสุดจิตร ไทรนิ่มนวล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ 

 

คณะกรรมการถอดบทเรียนรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. นางสาววีณา อัครธรรม ข้าราชการบ านาญ 
2. นางชัดเจน ไทยแท้ ข้าราชการบ านาญ 
3. นายสุรศักดิ์ สว่างศรีรัตน์ ข้าราชการบ านาญ 
4. นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช ข้าราชการบ านาญ 

5. นางสาวยุพา จันทร์มิตตรี ข้าราชการบ านาญ 

6. นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ข้าราชการบ านาญ 

7. นายมณเฑียร ม่วงศรีศักดิ์ ข้าราชการบ านาญ 

8. นางสาวสุนิศา สุขผลิน ข้าราชการบ านาญ 

9. นายสุรัตน์ สรวงสิงห์ ข้าราชการบ านาญ 

10. นางกอบกมล ทบบัณฑิต ข้าราชการบ านาญ 

11. นายคณพศ ทวยภา ข้าราชการบ านาญ 

12. นางพงษ์จันทร์ ประชุมวรรณ ข้าราชการบ านาญ 

13. นางอุบลวรรณ แสนมหายักษ์ ข้าราชการบ านาญ 

14. นายธีระวัฒน์ ชัยยุทธยรรยง ข้าราชการบ านาญ 

15. ว่าที่ ร.ต.ประสงค์ สังขะไชย ข้าราชการบ านาญ 

16. นายคมสิน ศรีมานะศักดิ์ ข้าราชการบ านาญ 

17. นายมรกต กลัดสอาด ข้าราชการบ านาญ 

18. นางปรานอม ประทีปทวี ข้าราชการบ านาญ 

19. นายไชยา กัญญาพันธุ์ ข้าราชการบ านาญ 

20. นายวิชิต พลบ ารุง ข้าราชการบ านาญ 

21. นางสาวดรุณี พรประเสริฐ ข้าราชการบ านาญ 

22. นางธนิมา เจริญสุข ข้าราชการบ านาญ 

23. นายสถาพร วิสามารถ ข้าราชการบ านาญ 

24. นายวุฒิศักดิ์ เหล็กค า ข้าราชการบ านาญ 
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หน้า 2 
 

คณะกรรมการถอดบทเรียนรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
25. นายภักดี เหมทานนท์ ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช 
26. นายจุมพล ทองใหม่ ผู้อ านวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี 
27. นางชุติมา ก้อนสมบัติ ผู้อ านวยการโรงเรียนน่านประชาอุทิศ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 
28. นางธิดา เสมอใจ ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 
29. นายสุรวุฒิ เอ่ียวสกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกะหลิม 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
30. นายอดิศักดิ์ คงทัด ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดส าโรง 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
31. นางสาวคาดียะห์ อามานะกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนสังวาลย์วิท 5 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
32. นายเกรียงศักดิ์ คัมภิรา ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
33. นายณรงค์  ศิริเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
34. นายมีเกียรติ นาสมตรึก  ผู้อ านวยการโรงเรียนอุบลปัญญานุกูล 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
35. นางสรวีย์  ดอกกุหลาย  ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
36. นางเงาแข  เดือดขุนทด  ผู้อ านวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
37. นายทวีศักดิ์  ตั้งอารีอรุณ  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
38. นายวิจิตร  พิมพกรรณ   ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
39. นายวิษณุ  โพธิ์ใจ   ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 จังหวัดพิษณุโลก 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
40. นางวิลาวัลย์  ปาลี  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
41. นายศักดิ์ชัย  สุวรรณคช  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่ 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
42. นางสุพรรณา  แก้วเพิ่มพูน  ผู้อ านวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล 

  ส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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ภาคผนวก ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

รน. 1 

แบบรายงาน 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/สถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 
 
 
 
 

1. ข้อมูลโรงเรียน/สถานศึกษา 
โรงเรียน/สถานศึกษา...........................................................สงักัดส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา........................... 
สถานที่ตั้ง.............................................................................................................................................................. 
โทรศัพท์.............................................................................เปิดสอนระดับชั้น........................................................ 
จ านวนนักเรียน.....................................คน   จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา................. .......................คน 
ชื่อผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้บริหารสถานศึกษา.....................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ........................................................................................................................................  
 
2. ให้โรงเรียน/สถานศึกษา เขียนรายงานผลการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/สถานศึกษา (เป็นผลงานปีการศึกษา 2561 - 2563) ครอบคลุมทั้ง  
5 ประเด็นต่อไปนี้ 

(1) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยของโรงเรียน/สถานศึกษา 
           ที่สะท้อนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา (ปี พ.ศ.2561 - 2563) ให้เห็นถึงแนวคิด 
           และวิธีการที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบทของโรงเรียน/l5koL7dKk 

(2) การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และความปลอดภัยในโรงเรียน /สถานศึกษา 
           อย่างมีประสิทธิภาพ 

(3)  การมีส่ วนร่ วมของภาคี เครือข่ ายทุกภาคส่วนที่ เกี่ ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
           และความปลอดภัยของโรงเรียน/สถานศึกษา 

(4) การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพระบบ 
           การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา 

(5) ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียน/    
           สถานศึกษา  
 

    ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

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

       (......................................................)  
                     ผู้อ านวยการโรงเรียน/ผู้บริหารสถานศึกษา 

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

 

   ค าชี้แจง  1.  โรงเรียน/สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.  โรงเรียน/สถานศึกษาบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบรายงานให้ถูกต้องครบถ้วน (เอกสาร

ข้อมูลไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4) 
   3.  แนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ภาคผนวกไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4) 
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เอกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก เช่น 
(1) แผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/สถานศึกษา 
(2) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทั่วถึง  

           และใกล้ชิด ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน/สถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียน 
           มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต ปลอดจากการออกกลางคัน และปลอดสารเสพติด      
            รวมทั้งอบายมุขทั้งปวง 

(3) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่าครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการ    
            ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสะท้อนให้เห็นถึงขวัญก าลังใจและคุณภาพการปฏิบัติงานของครู 

(4) หลักฐานประกอบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ  
           นักเรียนของโรงเรียน/สถานศึกษา 

(5) หลักฐานประกอบผลการด าเนินงานตามสภาพความส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(6) หลักฐานประกอบการส่งเสริมสนับสนุน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล 

           การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน/สถานศึกษาตามสภาพจริง 
(7)  ผลงานที่สะท้อนความส าเร็จของโรงเรียน/สถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน 
(8) ผลงานของโรงเรียน/สถานศึกษาที่ เกิดจากการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

           ที่มีคุณภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถน าไปเผยแพร่ได้ 
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แบบประเมินตนเองของโรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ประเด็น รายการพิจารณา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

1.  การบริหารจัดการระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ที่สะท้อนการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง 3 ปีการศึกษา  
(ปี 2561 - 2563)  
ให้เห็นถึงแนวคิดและ
วิธีการที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและบริบท 
ของโรงเรียน/สถานศึกษา 
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้ 

1.1 นโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา 5 

 
 

    
 
 

15 

1.2 ข้อมูลสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษา 

4 

1.3 ข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน/สถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3 

1.4 ข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับความปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา เช่น ข้อมูลอุบัติเหตุ – ความเสี่ยง 

3 

2. 
 

การด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความปลอดภัย 
ในโรงเรียน/สถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้ 

2.1 วิธีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ในโรงเรียน/สถานศึกษาครบทั้ง 5 ขั้นตอน โดยด าเนินงาน
สอดคล้องอย่างเป็นระบบ 

10 
 
 
 

25 2.2 การด าเนินการเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม 5 
2.3 การด าเนินงานความปลอดภัยในโรงเรียน/สถานศึกษาอย่างเป็น

รูปธรรม 
5 

2.4 การด าเนินการคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นรูปธรรม 5 
3. การมีส่วนร่วมของภาคี

เครือข่ายทุกภาคส่วน  
ที่เก่ียวข้องในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และ
ส่งเสริมความปลอดภัย
ของสถานศึกษา พิจารณา
จากประเด็นต่อไปนี้ 

3.1 ข้อมูลภาคีเครือข่าย และวธิีการสร้างเครือข่ายอย่างมีประสิทธภิาพ 5  
 

15 
3.2 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริม สนับสนุน 

ป้องกัน ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียนร่วมกับโรงเรียน/
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

5 

3.3 การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมความปลอดภัย
ในโรงเรียน/สถานศึกษา 5 

4. การส่งเสริม สนับสนุน 
นิเทศ ติดตาม  
และประเมินผล 
การด าเนินงานส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพระบบ 
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและความ
ปลอดภัยในโรงเรียน/
สถานศึกษา พิจารณา 
จากประเด็นต่อไปนี้ 

4.1 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความตระหนัก  
มีความรู้ ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย  
และการคุ้มครองนักเรียน 

 
10 

 
 
 
 

20 
 
 
 

4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจแก่ครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการด าเนินงาน 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต  
การเสริมสร้างความปลอดภัย และการคุ้มครองนักเรียน 
อย่างต่อเนื่อง 

 
5 

4.3 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การเสริมสร้างทักษะชีวิต การเสริมสร้างความปลอดภัย  
และการคุ้มครองนักเรียน เพ่ือปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
และยั่งยืน 

 
5 
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ประเด็น รายการพิจารณา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

5. 
 

ความส าเร็จของ 
การด าเนินงานระบบ 
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
และความปลอดภัย 
ในโรงเรียน/สถานศึกษา 
พิจารณาจากประเด็น
ต่อไปนี้ 

5.1 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และ
การคุ้มครองนักเรียน มีผลต่อคุณภาพของนักเรียน 10 

 
 

25 5.2 นักเรียนสามารถดูแล ช่วยเหลือตนเองได้ตามวัย 5 
5.3 นักเรียนมีความปลอดภัยครอบคลุมทุกด้าน 5 
5.4 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ

การคุ้มครองนักเรียนส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ของโรงเรียน/สถานศึกษา และชุมชนท้องถิ่น 

5 

รวม 100 100 
 
 
 
 
 
 

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

ประเภท   โรงเรียนประถมศึกษา    โรงเรียนมัธยมศึกษา   

  ขนาด   เล็ก       กลาง         ใหญ่ 

  ระดับ   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ภูมิภาค (4 ภูมิภาค) 

ชื่อโรงเรียน............................................................................... สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา............................................................................ 

ที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
คะแนนประเมินเอกสาร 

รวม 
(A) 

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์ 
รวม 
(B) รวม  

(A)+(B) 
÷ 2  

ล าดับ หมาย
เหตุ 1 

(15) 
2 

(25) 
3 

(15) 
4 

(20) 
5 

(25) 
(100) 

1 
(15) 

2 
(25) 

3 
(15) 

4 
(20) 

5 
(25) 

(100) 

                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
                  

 

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

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

รน. 1/1 
47 
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แบบสรุปผลการประเมนิโรงเรียนเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ประเภท   โรงเรียนประถมศึกษา    โรงเรียนมัธยมศึกษา      

  ขนาด   เล็ก       กลาง              ใหญ ่

  ระดับ   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ภูมิภาค (4 ภูมิภาค) 
 

ที ่ โรงเรียน 
คะแนนประเมินเอกสาร 

รวม 
(A) 

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์ 
รวม 
(B) 

รวม  
(A)+(B) 

÷ 2  
ล าดับ หมาย

เหตุ 1 
(15) 

2 
(25) 

3 
(15) 

4 
(20) 

5 
(25) 

(100) 
1 

(15) 
2 

(25) 
3 

(15) 
4 

(20) 
5 

(25) 
(100) 

                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 

 

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

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

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

รน. 1/2 
48 
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  แบบประเมินโรงเรียน/สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียน/สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  ประเภท   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์  โรงเรียนเฉพาะความพิการ       ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ 

  ระดับ   กลุ่มสถานศึกษา สังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่.............         ภมูิภาค (4 ภมูิภาค) 

ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา..................................................................................................................................................................................  

ที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
คะแนนประเมินเอกสาร 

รวม 
(A) 

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์ 
รวม 
(B) รวม  

(A)+(B) 
÷ 2  

ล าดับ หมาย
เหตุ 1 

(15) 
2 

(25) 
3 

(15) 
4 

(20) 
5 

(25) 
(100) 

1 
(15) 

2 
(25) 

3 
(15) 

4 
(20) 

5 
(25) 

(100) 

                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
                  

 

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

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

 

รน. 1/1 พิเศษ 
49 
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แบบสรุปผลการประเมนิโรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียน/สถานศึกษา สังกัดส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 

  ประเภท   โรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนเฉพาะความพิการ    ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

  ระดับ   กลุ่มสถานศึกษา สังกดัส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่มที่.............         ภมูิภาค (4 ภมูิภาค) 
 

ที ่ โรงเรียน 
คะแนนประเมินเอกสาร 

รวม 
(A) 

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์ 
รวม 
(B) 

รวม  
(A)+(B) 

÷ 2  
ล าดับ หมาย

เหตุ 1 
(15) 

2 
(25) 

3 
(15) 

4 
(20) 

5 
(25) 

(100) 
1 

(15) 
2 

(25) 
3 

(15) 
4 

(20) 
5 

(25) 
(100) 

                 
                 
                 
                 
                 

                 
                 
                 

 

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

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

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

รน. 1/2 พิเศษ 
50 
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ภาคผนวก ค 
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รน. 2 
แบบรายงาน 

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
1. ข้อมูลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ............................................................................. ................................................... 
สถำนที่ตั้ง..............................................................................................................................................................  
โทรศัพท์................................................................... ......................จ ำนวนโรงเรียน....................................... .แห่ง 
ชื่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ..........................................หมำยเลขโทรศัพท์มือถือ........................ 

2. ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขียนรายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาด าเนินการขับเคลื่อน 3 ปีการศึกษาย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2561 – 2563) ครอบคลุม 
ทั้ง 4 ประเด็นต่อไปนี้ 

(1) กำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและควำมปลอดภัยในโรงเรียนของส ำนักงำน  
          เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  

(2) กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและควำมปลอดภัยในโรงเรียนของส ำนักงำน  
          เขตพ้ืนที่กำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

(3) กำรมีส่วนร่วมด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและควำมปลอดภัยในโรงเรียนของภำคีเครือข่ำย 
(4) ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและควำมปลอดภัยในโรงเรียน  
 

ขอรับรองว่ำ ข้อมูลข้ำงต้นเป็นควำมจริงทุกประกำร 
 
        (ลงชื่อ) ........................................................  
      (.............................................. ....) 

      ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
 ............./....................../............... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ค าชี้แจง  1.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   2.  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำบันทึกข้อมูลรำยละเอียดในแบบรำยงำนให้ถูกต้องครบถ้วน 

(เอกสารข้อมูลไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4) 
                3.  แนบเอกสำรหลักฐำนประกอบ (ภาคผนวกไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4) 
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เอกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก เช่น 
(1) แผนภูมิกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(2) หลักฐำนประกอบที่แสดงให้เห็นว่ำโรงเรียนทุกโรงเรียนได้รับกำรสนับสนุน ส่งเสริม ให้สำมำรถดูแลนักเรียน   

         ทุกคนได้อย่ำงทั่วถึงและใกล้ชิด  
(3) หลักฐำนประกอบที่แสดงให้เห็นว่ำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรพัฒนำให้มีควำมรู้   

          ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
(4) หลักฐำนประกอบกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(5) หลักฐำนประกอบกำรส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้ำงขวัญก ำลังใจ ติดตำม นิเทศและประเมินผล 
     กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนตำมสภำพจริง 
(6) หลักฐำนที่สะท้อนให้เห็นกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
(7) ผลงำนที่สะท้อนควำมส ำเร็จที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส ำนักงำน   

         เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
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แบบประเมินตนเองของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ประเด็น รายการพิจารณา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

1.  กำรบริหำรจัดกำรระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำ  

1.1 นโยบำย/จุดเน้น กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและควำมปลอดภัยในโรงเรียนของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5 

20 

1.2 มีข้อมูลสำรสนเทศโรงเรียนในกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนของทุกโรงเรียน 

5 

1.3 มีข้อมูลสำรสนเทศนักเรียนทุกคนอย่ำงรอบด้ำน 
พร้อมให้กำรสนับสนุน 

5 

1.4 แผนงำน/โครงกำร สอดคล้องกับระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและควำมปลอดภัยตำมบริบทของส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5 

2. 
 

กำรด ำเนินงำนระบบ 
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
และกำรเสริมสร้ำง 
ควำมปลอดภัยในโรงเรียน
ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

2.1 กำรด ำเนินงำนตำมข้ันตอนของระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  
และกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

30 

2.2 กำรส่งเสริม สนับสนุนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัย 
ในโรงเรียน 

5 

2.3 กำรด ำเนินกำรพัฒนำผู้บริหำร ครู และผู้รับผิดชอบระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกำรเสริมสร้ำง 
ควำมปลอดภัยในโรงเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

5 

2.4 กำรส่งเสริมให้โรงเรียนด ำเนินกำรพัฒนำครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเรื่องระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

2.5 กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกำรเสริมสร้ำง 
ควำมปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

2.6 กำรเสริมสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ เผยแพร่ และประชำสัมพันธ์ 
ผลกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
และกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียน 

5 

3. กำรมีส่วนร่วมด ำเนินงำน
ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและ 
ควำมปลอดภัยในโรงเรียน
ของภำคีเครือข่ำย  

3.1 กำรสร้ำงภำคีเครือข่ำยระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียนที่มีคุณภำพ 

10 

20 

3.2 กำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียนร่วมกับ 
ภำคีเครือข่ำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
 
 

10 



54 
 

ประเด็น รายการพิจารณา น้ าหนัก
คะแนน 

คะแนน 

4. ควำมส ำเร็จของ 
กำรด ำเนินงำนระบบ 
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
และกำรเสริมสร้ำงควำม
ปลอดภัยในโรงเรียน  

4.1 ผลที่ปรำกฏกับนักเรียน 10 

30 4.2 ผลที่ปรำกฏกับโรงเรียน 10 

4.3 ผลที่ปรำกฏกับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 10 

รวม 100 100 
 
 
 
 
 

 ลงชื่อ.......................................................... 
     (.........................................................)  
 ต ำแหน่ง............................................................... 
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แบบประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

        ประเภท       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

ระดับ        ภูมิภาค (4 ภมูิภาค) 

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

ที ่ รายช่ือคณะกรรมการ ต าแหน่ง 
คะแนนประเมินเอกสาร 

รวม 
(A) 

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์ 
รวม 
(B) รวม  

(A) + (B) 
÷ 2  

หมาย
เหตุ 1 

(20) 
2 

(30) 
3 

(20) 
4 

(30) 
100 

1 
(20) 

2 
(30) 

3 
(20) 

4 
(30) 

100 

               
               
               
               
               

               
               

รวมเฉลี่ย             
 

ลงชื่อ.................................................ประธำนกรรมกำร  ลงชื่อ.....................................................กรรมกำร         ลงชื่อ.........................................................กรรมกำร 
      (.................................................)          (....................................................)          (...................................................) 
ต ำแหน่ง.............................................    ต ำแหน่ง.................................................             ต ำแหน่ง......................................................  
 

ลงชื่อ......................................................กรรมกำร   ลงชื่อ............................................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
              (......................................................)          (............................................................)     
    ต ำแหน่ง.................................................    ต ำแหน่ง.........................................................              
 
 

รน. 2/1 
55 
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                       แบบสรุปผลการประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

        ประเภท       ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา   ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศกึษา 

ระดับ         ภูมิภาค (4 ภูมิภาค)         
 

ที ่ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
คะแนนประเมินเอกสาร 

รวม 
(A) 

คะแนนประเมินเชิงประจักษ์ 
รวม 
(B) รวม  

(A) + (B) 
÷ 2  

หมาย
เหตุ 1 

(20) 
2 

(30) 
3 

(20) 
4 

(30) 
100 

1 
(20) 

2 
(30) 

3 
(20) 

4 
(30) 

100 

              
              
              
              
              

              
              

รวมเฉลี่ย             
 

ลงชื่อ.................................................ประธำนกรรมกำร  ลงชื่อ.....................................................กรรมกำร       ลงชื่อ.........................................................กรรมกำร 
      (.................................................)          (....................................................)          (...................................................) 
ต ำแหน่ง.............................................    ต ำแหน่ง.................................................   ต ำแหน่ง......................................................  
 

ลงชื่อ......................................................กรรมกำร   ลงชื่อ............................................................กรรมกำรและเลขำนุกำร 
              (......................................................)          (............................................................)     
    ต ำแหน่ง.................................................    ต ำแหน่ง.........................................................  
 

รน.2/2 
56 



8 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
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ก าหนดการคัดเลือกสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 

 
             

กิจกรรม ก าหนดการ  

1. โรงเรียน และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประเมินตนเองและส่งผลงำนเพ่ือเข้ำรับ 
    กำรคัดเลือกระดับส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

31 พฤษภำคม 2564 

2. โรงเรียน/สถำนศึกษำ สังกัดส ำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ ประเมินตนเอง 
    และส่งผลงำนเพ่ือเข้ำรับกำรคัดเลือกระดับกลุ่มสถำนศึกษำ 

31 พฤษภำคม 2564 

3. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ/กลุ่มสถำนศึกษำส่งผลงำนเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก  
    ระดับภูมิภำค  

25 มิถุนำยน 2564 

4. ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่ท ำหน้ำที่คัดเลือกในระดับภูมิภำคส่งผลงำน 
    ให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพื่อรับรำงวัลระบบกำรดูแล  
    ช่วยเหลือนักเรียน 

3 กันยำยน 2564 

5. ถอดบทเรียนสถำนศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเพื่อรับรำงวัลระบบ 
    กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

6 – 10 กันยำยน 2564 

6. มอบโล่รางวัล ในที่ประชุมผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ กันยำยน 2564 


