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การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปีการศึกษา 2558

ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คํานํา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทุกระดับและทุ กประเภท ให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความ
เข้มแข็ง จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ยั ง ได้ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษาและสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาจั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ อาทิ
การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มีสมรรถนะและ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ต ามเจตนารมณ์ แ ละความมุ่ ง หมายของหลั ก สู ต รแกนกลางการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
พุทธศักราช 2551 และเพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามนโยบาย จึงได้มีการกํากับ ติดตาม และประเมินการ
พัฒนาคุณภาพ และนําผลจากการประเมินไปเป็นข้อมูลประกอบการยกระดับคุณภาพและปรับปรุงแก้ไขการ
ดําเนินงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นความเชื่อมโยงในการพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษากับการดู แลช่วยเหลือนั กเรียน จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาโดยการดูแ ล
ช่วยเหลือนักเรียนแบบองค์รวมคือ ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้าน จึงเห็นควรขับเคลื่อน
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับสถานศึกษา และสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ที่จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็น
ต้นแบบเพื่อรับรางวัลการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองเด็ก เพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา และเป็นขวัญกําลังใจให้แก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนให้มีคุณภาพตามนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ต่อไป

สารบัญ
หน้า
คํานํา
สารบัญ
1. หลักการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.1 ความเป็นมา
1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.3 แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- แผนผังขั้นตอนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แผนผังการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.1 ความเป็นมา
2.2 วัตถุประสงค์
- แผนผังแสดงขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.3 แนวทางการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- วิธีการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัล
2.4 รางวัล
ภาคผนวก
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา
1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 หลักเกณฑ์
1.2 วิธีการ
2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1 หลักเกณฑ์
1.2 วิธีการ
แบบรายงานผลการบริหารจัดการและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา (แบบ รน.1)
กรอบพิจารณาสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. หลักการ
1.1 ความเป็นมา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และกําหนดมาตรการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพนักเรียน เน้นกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา และการคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยการมีมาตรการให้สถานศึกษามีมาตรฐานในการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทางสังคม
สิทธิเด็ก ตลอดจนป้องกันแก้ไขปัญหาสารเสพติด ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน ปัญหาทางเพศและปัญหาอื่นๆ โดย
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรในท้องถิ่น การจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อ
การพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข และส่งต่อนักเรียนอย่างเป็นระบบ
1.2 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เน้นที่จะพัฒนาบุคคลให้เกิดการบูรณาการแบบเป็นองค์รวม เพื่อให้
บุคคลได้รับการพัฒนาที่สมดุลของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม มีคุณธรรม
จริยธรรมในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุข การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
ให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ
- พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มีเจตนาให้รัฐมีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ใน
สภาพที่มีมาตรฐานในการดํารงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคนต้องมีหลักประกันความ
ปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเด็กที่ประสบปัญหาและเด็กที่ไม่ประสบปัญหา
- พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ก.ค.ศ.กําหนดมาตรฐานตําแหน่งครู
ตามมาตรา 42 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห ลั ก เกี่ ย วกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน การส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ พั ฒ นาผู้ เ รี ย น
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยกําหนดให้ลักษณะงานเกี่ยวกับการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐานตําแหน่งครู
1.3 แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน
โดยมี วิ ธีก ารเครื่ อ งมื อที่ มีคุ ณ ภาพตามมาตรฐานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น และมี ร ะบบข้ อ มูล ในการ
ดําเนินงาน มีครูประจําชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินงาน ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ด้วยการดําเนินงาน 5 ขั้นตอน
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
5. การส่งต่อ
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การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน

นโยบาย/กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

กําหนดทิศทาง/กลยุทธ์

กําหนดมาตรฐาน
การวางระบบและแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การส่งเสริมและพัฒนา
4. การป้องกันและช่วยเหลือ
5. การส่งต่อ
นิเทศ กํากับ ติดตามและประเมินผล

ปรับปรุง/พัฒนา/ดําเนินการเป็นมาตรฐาน
ของสถานศึกษา

- วิเคราะห์สภาพปัญหา
- ศักยภาพของสถานศึกษา
- บริบทชุมชน

คณะกรรมการดําเนินงาน
- ทีมนํา
- ทีมทํา
- ทีมประสบการณ์

3
ขั้นตอนการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยครูประจําชั้นหรือครูทปี่ รึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ยง

3. ส่งเสริมและพัฒนา

กลุ่มมีปัญหา

4. ป้องกันและช่วยเหลือ
ได้
ไม่ได้
5. การส่งต่อ
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2. การสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.1 ความเป็นมา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักในความสําคัญของการยกระดับคุณภาพการศึกษา
โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ที่มีความเข้มแข็ง จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งยังได้สนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดกิจกรรมต่างๆ
อาทิ การเยี่ยมบ้านนักเรียน การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต การพัฒนาวินัยเชิงบวก
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเสริมสร้ างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โดยมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนในทุกระดับให้มี
สมรรถนะและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเจตนารมณ์และความมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สอดคล้องกับมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 การจัดการ
ศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มี
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข นอกจากนั้น ผลการวิจัย
เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาที่ดําเนินงานมาตั้งแต่ปี 2542 พบว่า นักเรียนมีการพัฒนา
ตนเองได้อย่างเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งยังได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับ
นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา
จากยุทธศาสตร์ มาตรการ และจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวแล้ว
นั้น สถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ขับเคลื่อนในการบริหารจัดการและดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคล
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงจัดทําโครงการยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติโดยคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นต้นแบบเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ใน
การพัฒ นาคุ ณภาพของระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลือนัก เรียน ให้เกิ ดประโยชน์ ต่อการจั ดการศึ กษาตามนโยบาย
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
2.2 วัตถุประสงค์
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและคุ้มครองเด็ก
มีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครู ผู้ปกครอง และ
ผู้เกี่ยวข้องมีเครือข่ายการประสานสัมพันธ์กันอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง มีระบบการติดตามและประเมินผลการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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แผนผังแสดงขั้นตอนการคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2558

สพท.

สถานศึกษา

คณะกรรมการคัดเลือก
ระดับ สพฐ.
รางวัลระดับ สพฐ.

คู่มือการสรรหา/
คัดเลือก
ระดับ สพฐ.

สถานศึกษา

คณะกรรมการคัดเลือก
ระดับ สพท.
รางวัลระดับ สพท.

คู่มือการสรรหา/
คัดเลือก
ระดับ สพท.
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2.3 แนวทางการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อเข้ารับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- วิธีการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา
วิ ธี ก ารสรรหาและคั ด เลื อ กสถานศึ ก ษา เพื่ อ เข้ า รั บ รางวั ล ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน ประกอบด้วย 2 ระดับ ดังนี้
1) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา มีวิธีดําเนินการดังนี้
(1) สถานศึ ก ษาเขี ย นรายงานแบบบรรยายเล่ า เรื่ อ ง ตามแบบ รน.1 ให้ค รอบคลุ ม
หลักเกณฑ์ 5 ประเด็น ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 และอาจมีหลักฐานประกอบในภาคผนวก ไม่เกินจํานวน 20
หน้า
(2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา จํ า นวน 5 คน ประกอบด้ ว ย ผู้ อํ า นวยการ สพท. หรื อ รองผู้ อํ า นวยการ สพท. ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็นประธาน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการเขตพื้นที่ฯ 1 คน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. 1 คน
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. 1 คน ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
(3) ตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 โรงเรียน รวม 3 โรงเรียน คณะกรรมการฯ
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด เสนอให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกรับรางวัลระดับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
(4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกส่งให้สถานศึกษา
ทราบทุกแห่ง
(5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ผ่าน
การสรรหาและคัดเลือก ตามโอกาสที่เหมาะสม
2) ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวิธีดําเนินการดังนี้
(1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอรายชื่อสถานศึกษา ตามแบบ รน.1
(2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งกรรมการสรรหาและคัดเลือก
สถานศึกษาระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ระบบการดูแลช่วยเหลือ จํานวน 5 คน
(3) คณะกรรมการฯ ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณา
สรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาจากแบบ รน.1
(4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกสถานศึกษาจากลุ่มคุณภาพ
ระดับทอง จํานวน 10 โรงเรียน เพื่อประเมินตัดสินตามสภาพจริงที่สถานศึกษาและคัดเลือก 5 อันดับ สําหรับ
รางวัล
(5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก
สถานศึกษา
(6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับ
สถานศึกษาที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ตามโอกาสที่เหมาะสม
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2.4 รางวัล
2.4.1 คุณสมบัติของสถานศึกษาที่รับรางวัล
1) ระดับประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 721 คน ขึ้นไป
กลุ่มที่ 2 สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 321 – 720 คน
กลุ่มที่ 3 สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า 321 คน
2) ระดับมัธยมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
แยกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 1,500 คน ขึ้นไป
กลุ่มที่ 2 สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต่ 500 – 1,499 คน
กลุ่มที่ 3 สถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนน้อยกว่า 500 คน
2.4.2 ประเภทของรางวัล ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 2 ประเภท
ดังนี้
1) เกียรติบัตร ได้แก่
เกียรติบัตรระดับทอง ได้คะแนนตั้งแต่
91
คะแนนขึ้นไป
เกียรติบัตรระดับเงิน
ได้คะแนนตั้งแต่
81 – 90 คะแนน
เกียรติบัตรระดับทองแดง ได้คะแนนตั้งแต่
71 – 80 คะแนน
เกียรติบัตรการเข้าร่วม คือ สถานศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อจากสํ านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
2) โล่รางวัล สําหรับสถานศึกษาที่ได้คะแนนสูงสุด 5 อันดับแรกของคุณภาพระดับภาค
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ภาคผนวก
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หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประกอบด้วย 2 ระดับ ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
1.1 หลักเกณฑ์ พิจารณาจาก
1) คุณสมบัติ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2) เกณฑ์การพิจารณา การสรรหาและคัดเลือก 5 ประเด็น ดังนี้
(1) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สะท้อน
ให้เห็นถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น ฝ่าฟันอุปสรรค นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด ส่งผลต่อ
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มี
ทักษะชีวิต ปลอดจากการออกกลางคันระหว่างเรียน และปลอดสารเสพติดรวมทั้งอบายมุขทั้งปวง
(2) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ทุ่มเท มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก
และความเมตตาต่อนักเรียน โดยไม่มีเงื่อนไขด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและมีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน
ที่ดี
(3) การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นถึงกลไกการบริหารจัดการที่ส่งผลการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบและยั่งยืน
(4) การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดําเนินงานการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นถึงกลไกการบริหาร
จัดการที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม นิเทศ และประเมินผลตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างต่อเนื่องและ
ตรวจสอบได้
(5) ผลการดํ า เนิ น งานตามสภาพความสํ า เร็ จ ของระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนด้านผลผลิต ได้แก่ นักเรียนได้รับการพิทักษ์คุ้มครองและดูแล นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันใน
การดํารงชีวิตและการปรับตัว นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างรอบด้าน
1.2 วิธีการ ดําเนินการดังนี้
1) สถานศึ ก ษาเขี ย นรายงานแบบบรรยายเล่ า เรื่ อ ง ตามแบบ รน.1 ให้ ค รอบคลุ ม
หลักเกณฑ์ 5 ประเด็น ไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 และอาจมีหลักฐานประกอบในภาคผนวก ไม่เกินจํานวน 20
หน้า
2) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่งตั้งกรรมการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับ
เขตพื้นที่การศึกษา จํานวน 5 คน ประกอบด้วย ผอ.สพท. หรือ รองผอ.สพท. ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานผู้แทน
ผู้ทรงคุณวุฒิในกรรมการเขตพื้นที่ฯ 1 คน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ. 1 คน ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ต.ป.น. 1
คน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ
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3) คณะกรรมการฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาที่เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ตามขนาดของสถานศึกษา ขนาดละ 1 โรงเรียน รวม 3 โรงเรียน เสนอให้สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาสรรหาและคัดเลือกรับรางวัลระดับสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือกส่งให้สถานศึกษา
ทราบ
5) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับสถานศึกษาที่ผ่าน
การสรรหาและคัดเลือก ตามโอกาสที่เหมาะสม
2. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและคัดเลือกสถานศึกษา ระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.1 หลักเกณฑ์ พิจารณาจาก
1) คุณสมบัติ เป็นสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
ได้รับการเสนอชื่อจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2) เกณฑ์การพิจารณา การสรรหาและคัดเลือก 5 ประเด็น ดังนี้
(1) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สะท้อนให้เห็นถึงความ
ทุ่มเท มุ่งมั่น ฝ่าฟันอุปสรรค ส่งผลให้นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด ส่งผลคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต
ปลอดจากการออกกลางคันระหว่างเรียน และปลอดสารเสพติดรวมทั้งอบายมุขทั้งปวง
(2) การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่ทุ่มเท มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก
และความเมตตาอันดีงามต่อนักเรียน โดยไม่มีเงื่อนไขด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานที่ดี
(3) การมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี เ ครื อ ข่ า ยทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยนของสถานศึก ษา สะท้อ นให้ เห็นถึงกลไกการบริ หารจั ด การที่ ส่ งผลการมี ส่ วนร่ วมของภาคี
เครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบและยั่งยืน
(4) การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม นิเทศ และประเมินผลการดําเนินงานการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา สะท้อนให้เห็นถึงกลไกการบริหารจัดการ
ที่ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม นิเทศ และประเมินผลตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อย่างต่อเนื่องและ
ตรวจสอบได้
(5) ผลการดํ า เนิ น งานตามสภาพความสํ า เร็ จ ของระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน (ด้า นผลผลิต ) ได้ แ ก่ นักเรี ยนได้ รับการพิทักษ์ คุ้ม ครองและดูแ ล นั กเรี ยนได้ รับการส่งเสริม ให้เกิ ด
ภูมิคุ้มกันในการดํารงชีวิตและการปรับตัว นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและสังคมอย่างรอบด้าน
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1.2 วิธีการ ดําเนินการดังนี้
1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเสนอรายชื่อสถานศึกษา ตามแบบ รน.1
2) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้งกรรมการสรรหาและคัดเลือก
สถานศึกษาระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จํานวน 5 คน โดยมีผู้แทน ฉก.ชน. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็นกรรมการและเลขานุการ
3) คณะกรรมการฯ ระดับสํ านัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ นพื้น ฐาน พิ จ ารณา
สรรหาและคัดเลือกสถานศึกษาจากแบบ รน.1 ตามกลุ่มขนาดของโรงเรียน จําแนกเป็น 3 ระดับคุณภาพดังนี้
ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง ให้สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อพิจารณาสรรหาและ
คัดเลือกรับรางวัลระดับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คัดเลือกสถานศึกษาจากลุ่มคุณภาพ
ระดับทอง จํานวน 10 โรงเรียน เพื่อประเมินตัดสินตามสภาพจริงของสถานศึกษาและคัดเลือก 5 อันดับ สําหรับ
รางวัล
5) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศผลการสรรหาและคัดเลือก
สถานศึกษา
6) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้กับ
สถานศึกษาที่ผ่านการสรรหาและคัดเลือก ตามโอกาสที่เหมาะสม
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รน.1
แบบรายงานผล
การบริหารจัดการและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
------------------------คําชี้แจง 1. สถานศึกษารายงานผลการบริหารจัดการและการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. สถานศึกษาบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบรายงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทัง้ แนบเอกสาร
หลักฐานประกอบ
1. ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อ………………………………………………………………สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา……………………………….…………..
สถานที่ตั้ง………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
โทรศัพท์…………………………………………………………………………….เปิดสอนระดับชั้น…………………………………………….
จํานวนนักเรียน…………………………………………คน จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา……………………………….คน
ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา……………………………………………………………………….โทรศัพท์………………………………………….
2. ให้สถานศึกษาเขียนบรรยายเล่าเรื่องเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการและการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา (เป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ตั้งแต่วันที่ เดือน ปี ถึง วันที่ เดือน ปี)
ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นต่อไปนี้
1) ลักษณะการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
2) สถานศึกษามีการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) การส่งเสริมสนับสนุน เสริมสร้างขวัญกําลังใจ นิเทศ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
5) ผลการดําเนินงานตามสภาพความสําเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ด้านผลผลิต)
3. เอกสารหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) เช่น
1) แผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
2) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่างทั่วถึงและ
ใกล้ชิด ส่งผลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตาม
หลักสูตร มีทักษะชีวิต ปลอดจากการออกกลางคันระหว่างเรียน และปลอดสารเสพติดรวมทั้งอบายมุขทั้งปวง
3) หลั ก ฐานประกอบที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า ครู ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจและทั ก ษะในการ
ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสะท้อนให้เห็นถึงขวัญกําลังใจและคุณภาพการปฏิบัติงานของครู
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4) หลักฐานประกอบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา
5) หลักฐานประกอบผลการดําเนินงานตามสภาพความสําเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6) หลักฐานประกอบการส่งเสริมสนับสนุน เสริมสร้างขวัญกําลังใจ ติดตาม นิเทศและประเมินผลการ
ดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตามสภาพจริง
7) ผลงานที่สะท้อนความสําเร็จของสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน
8) ผลงานใดบ้ า งของสถานศึ ก ษาที่ เ กิ ด จากการบริ ห ารจั ด การระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ มี
คุณภาพสูงเพียงพอที่จะสามารถนําไปเผยแพร่ได้
ขอรับรองว่า ข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)………………………………………………ผู้รายงาน
(………………………………………..)
ผู้บริหารสถานศึกษา
………/…………………………../……………
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กรอบพิจารณาสถานศึกษาที่สมควรได้รบั รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คําชี้แจง : ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้รบั การเสนอชื่อ ในประเด็นต่อไปนี้
กรอบ
1) การบริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา

ประเด็น
น้ําหนัก หมายเหตุ
10
1.1 ลักษณะการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา ที่สะท้อนให้เห็น
ถึงความทุ่มเท มุ่งมั่น ฝ่าฟันอุปสรรค
20
1.2 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึงและใกล้ชิด ส่งผลคุณภาพการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต
ปลอดจากการออกกลางคันระหว่างเรียน และปลอด
สารเสพติดรวมทั้งอบายมุขทัง้ ปวง
ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
2) การพัฒนาครูและบุคลากร
15
ทางการศึกษาให้มีความรู้ความ และทุ่มเท มีวนิ ัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก
เข้าใจและทักษะในการ
และความเมตตาอันดีงามต่อนักเรียน โดยไม่มี
ปฏิบัติงานตามระบบการดูแล
เงื่อนไข ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูและมีขวัญ
ช่วยเหลือนักเรียนของ
กําลังใจในการปฏิบัติงานที่ดีในการปฏิบัติงานตาม
สถานศึกษา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
15
การบริหารภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้มี
3) การมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่วนร่วม ส่งเสริม สนับสนุน ระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและคุม้ ครองเด็ก อย่างเป็นระบบและมี
ในการดูแลช่วยเหลือและ
ความยั่งยืน
คุ้มครองเด็กของสถานศึกษา
15
4) การส่งเสริมสนับสนุน ติดตาม การบริหารจัดการที่มีระบบการส่งเสริม สนับสนุน
ติดตาม นิเทศและประเมินผลตามระบบการดูแล
นิเทศและประเมินผลการ
ช่วยเหลือนักเรียน อย่างต่อเนื่องและตรวจสอบได้
ดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของ
สถานศึกษา
10
5) ผลการดําเนินงานตามสภาพ 5.1 นักเรียนได้รับการพิทักษ์คุ้มครองและดูแล
ความสําเร็จของระบบการดูแล 5.2 นักเรียนได้รับการส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในการ
5
ช่วยเหลือนักเรียน ด้านผลผลิต ดํารงชีวิตและการปรับตัว
(ให้รายงานวิธีการดําเนินงานและ 5.3 นักเรียนได้รับการพัฒนาตนเองและสังคมอย่าง
10
ผลการดําเนินงาน)
รอบด้าน
รวม 100

