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 รายงานผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครอง
เด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสรุปและรายงาน
ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   ซึ่งมีจ านวน 5 บทประกอบด้วย บทที่ 1 บทน า    
บทที่ ๒ หลักการ แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีด าเนินการ บทที่ 4 ผลการด าเนินงาน 
และบทที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอน การด าเนินงานและผล
การด าเนินงานอย่างครบถ้วน รวมทั้งได้เสนอแนะแนวทางการพัฒนาเพ่ือจะได้พัฒนาการด าเนินงาน 
ในโอกาสต่อไป ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในภาค
นโยบายและฝ่ายปฏิบัติ 
 ขอขอบคุณรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ท่าน ที่ได้ให้ค าปรึกษาแนะน า ให้ความช่วยเหลือ
อ านวยความสะดวก ในการด าเนินงานและการจัดท ารายงานฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุก ๆ ฝ่าย ใช้เป็นแนวทาง
ขับเคลื่อนพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
 โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่
ประสบปัญหาต่าง ๆ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันเวลา นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตร 2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้ มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ 3) เพ่ือยกย่อง          
เชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ  
การคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนานักเรียน  ผลการด าเนินงาน
โครงการ สรุปได้ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ    
การคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พบว่า ผู้รับผิดชอบระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ได้รับการอบรมพัฒนาทุกโรงเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน ด าเนินการให้การดูแล 
ช่วยเหลือตามกรณี ซึ่งได้ดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และด าเนินการประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือในการดูแลให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างต่อเนื่อง นักเรียนมีอัตราการออกกลางคันลดลงอย่าง
ต่อเนื่องในทุกปี มีเครือข่ายความร่วมมือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยด าเนินการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล    
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกโรงเรียนมีการด าเนินงานในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป
ทุกโรงเรียน  และสถานศึกษาผ่านการคัดเลือกรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น และโล่
รางวัลดีเด่น ระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 2. ผลการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ นักเรียนได้รับ
การดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันเวลา มีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถศึกษา
ต่อจนจบหลักสูตร  
  2.1 นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนตรง
ตามสภาพปัญหา เช่น ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับ
นักเรียน จัดหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ทวิศึกษาให้กับนักเรียนเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ หารายได้
ช่วยเหลือครอบครัว ร่วมกับสถานพินิจ ป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชนอย่างยั่งยืนและดูแลนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาจนจบการศึกษา  
  2.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ ได้แก่ กิจกรรมสภานักเรียน แกนน านักเรียน โครงการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในโรงเรียน การแข่งขันหุ่นยนต์ กิจกรรม Social Innovation camp ห้องเรียนพิเศษ 
Smart, Olympic, English Program, ห้องเรียนกีฬา  
  2.3 จ านวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ ลดลงอย่างต่อเนื่องใน
ทุกปี จากสถิติตั้งแต่ปีการศึกษา 2560-2562 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง โดยมุ่งเน้นดูแลเด็ก



ค 

นักเรียนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็กเก่งดี มีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา        
ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับ
นักเรียนตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่บูรณาการในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 3. ผลการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครอง
เด็กนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องการ       
การคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
  3.1 ด าเนินการสร้างความเข้าใจ พัฒนา ให้ความรู้กับผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียนโดยการจัดอบรมให้ความรู้กับครูผู้รับผิดชอบงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการอบรมผ่านระบบออนไลน์ SPM 38          
E-learning Digital Platform  
  3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยด าเนินการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ 13 หน่วยงานหลัก พร้อมทั้งสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสาร
รับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว  
  3.3 ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาด้วยการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์       
ทุกโรงเรียนมีการด าเนินงานในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไป 
  3.4 ก าหนดเป็นจุดเน้นของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในการด าเนินการ
คุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ก าหนดเป็น
นโยบายให้ผู้บริหารตระหนักในการไม่ผลักปัญหา และไม่ไล่นักเรียนออก และให้ด าเนินการช่วยเหลือ
ให้ถูกต้องตรงตามสภาพปัญหาจนสามารถเรียนจนจบหลักสูตร  
 4. ผลการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบ   
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนา
นักเรียน ด าเนินการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ได้รับโล่
รางวัลและเกียรติบัตรระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 5. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ส่งผลที่ปรากฏ ดังนี้ 
  5.1 ผลที่ปรากฏกับนักเรียน นักเรียนมีอัตราการออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี 
นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ลดลง นักเรียนที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้อยโอกาส 
อยู่ในภาวะยากล าบาก กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตั้งครรภ์ในวัยเรียน อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา 
อุบัติเหตุในสถานศึกษา และการจมน้ า จะได้รับการดูแลช่วยเหลือและการคุ้มครองทุกกรณี ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต น าไปสู่การมีงานท า พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร และได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital Platform นักเรียนได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ มากขึ้นโดยจัดล าดับแล้วอยู่ในล าดับที่ 6 จากผลการจัดล าดับการ
แข่งขันคะแนนรวมของ 44 กลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 



ง 

  5.2 ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน การด าเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืนท าให้ โรงเรียนได้รับการ
ยอมรับและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้จากสถานศึกษา/หน่วยงานอ่ืน มีการน าเสนอผลการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเวทีระดับจังหวัดและระดับประเทศ เช่น รางวัลระดับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระดับเพชร ระดับทอง ระดับเงิน  
  5.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้รับรางวัลผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (ITA 
Online) ระดับดีมาก A ประจ าปี 2563 ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2563 มาตรฐาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม ประจ าปี 2562 เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.38) ผลงานโล่รางวัลหน่วยงานด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น และ MOE AWARD จากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งประเภทหน่วยงานและ
ประเภทบุคคล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 และได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬา สพฐ.เกมส์ ภาคเหนือ ในปี 2561 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาดังนี้ 
  1. การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน  
ให้มุ่งเน้นการด าเนินงานที่ เป็นรูปธรรม และสามารถน าไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และมีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนแล้วน ามาปรับใช้ในโรงเรียน  และบุคลากรควรมีกิจกรรมศึกษา     
ดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
  2. การสนับสนุนงบประมาณ ด าเนินกิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบที่มีกิจกรรม
ดีเด่นทุกปี และควรจัดหาสื่อรวมทั้งงบประมาณมาสนับสนุนโครงการของโรงเรียนให้สามารถ
ด าเนินการกิจกรรมได้บรรลุวัตถุประสงค์  
  3. ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งบางโรงเรียนภาระงานของครูที่ ค่อนข้างมาก ท าให้การ
ด าเนินงานดังกล่าวไม่เข้มแข็งเต็มประสิทธิภาพ ควรจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือถอดบทเรียน
ความส าเร็จในการด าเนินงาน และเผยแพร่บทเรียนประชาสัมพันธ์บทเรียนที่ประสบความส าเร็จอย่าง
กว้างขวาง หรือจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เป็นต้น 
  4. ควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนทุกปีการศึกษา เพ่ือพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนในระดับโรงเรียน  
  5. ปัจจัยแห่งความส าเร็จประการหนึ่งคือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายใน
สถานศึกษา ระหว่างครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และความร่วมมือจากชุมชน องค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ โรงเรียนที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนดี จะได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดี ทั้งด้านทรัพยากร บุคลากร และเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นอย่างดี  



บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของโครงกำร 
 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคน มีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ มาตรา 26 ให้สถานศึกษาจัดการประเมิน
ผู้เรียน โดยพิจารณาจากพัฒนาการของผู้เรียน ความประพฤติ การสังเกต พฤติกรรมการเรียน การ
ร่วมกิจกรรม และการทดสอบควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละ
ระดับและรูปแบบการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2542 : 1) พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายในการดูแลช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้
อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐานในการด ารงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแล ให้มีพัฒนาการตามวัย และเด็กทุกคนต้อง
มีหลักประกันความปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง ทั้งเด็กที่ประสบปัญหาและเด็กที่ไม่
ประสบปัญหาซึ่งระบุไว้ ดังนี้ มาตรา 22 การปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของ
เด็กเป็นส าคัญ และไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ. 2548 : 1) พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 
มาตรา 6 ให้สถานศึกษาด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ดังต่อไปนี้ (1) จัดให้
มีการเรียนการสอนเรื่องเพศวิถีศึกษาให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนหรือนักศึกษา  (2) จัดหาและ
พัฒนาผู้สอนให้สามารถสอนเพศวิถีศึกษาและให้ค าปรึกษาในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษา (3) จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียนหรือนักศึกษาซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาด้วยรูปแบบที่เหมาะสมและต่อเนื่องรวมทั้งจัดให้มี
ระบบการส่งต่อให้ได้รับบริการอนามัย การเจริญพันธุ์และการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม     
การก าหนดประเภทของสถานศึกษาและการด าเนินการของสถานศึกษาแต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดในกฎกระทรวง (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน. 2562 : 1-2)  
 สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ เด็กนักเรียนมีความใกล้ชิดมากที่สุดรองลงมาจากครอบครัว 
ผู้ปกครองให้การยอมรับนับถือ ยกย่องและคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ การอบรมสั่งสอน การดูแลด้วย
การเอาใจใส่ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาที่จะด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีข้ันตอน วิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน 
มีครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น  
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พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ต ารวจ ฝ่ายปกครอง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จึงก าหนดนโยบายส าคัญ
ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่างจริงจัง 
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนซึ่งนักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง 
คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ 
เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน. 2562 : 1) และเด็กนักเรียนจะต้องได้รับการพิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และดูแล โดยมี 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิต 
การสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน เป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดที่สถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการ โดยต้องจัดให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นผู้มี
ความส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเพ่ือคุ้มครองดูแลเด็กนักเรียน และสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีความ
ใกล้ชิดกับเด็กนักเรียน ดังนั้นในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนจะต้องอาศัยความร่วมมือ
จากหลาย ๆ ฝ่ายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับเด็กนักเรียนอย่างแท้จริง สถานศึกษาต้องส่งเสริมและ
พัฒนาให้เด็กนักเรียนเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการสร้างความปลอดภัยในชีวิตของเด็กนักเรียน 
รวมทั้งการปกป้อง คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและ
จิตใจการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนย่อมส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของเด็กนักเรี ยน 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ดีและเป็นก าลังส าคัญใน
การพัฒนาประเทศต่อไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2562 : 1) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ในฐานะหน่วยงานในก ากับของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่และ
ภารกิจหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จึงได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
รูปแบบของ SPM 38 Model “ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นองค์กรคุณภาพ 
จัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล” วัฒนธรรมองค์กร “We Are Family”       
มีความตระหนักและให้ความส าคัญกับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพในอนาคต นอกเหนือจากการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทางด้าน
การเรียนด้วยการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแล้ว การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในด้านพฤติกรรมให้
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข มีทักษะวิชาการ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต 
ก็เป็นอีกหนึ่งในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
ทักษะในการด าเนินชีวิต รู้จักจัดการกับปัญหาสามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข และสามารถเรียน
จนจบหลักสูตรโดยไม่ออกกลางคัน ก็เป็นเป้าหมายสูงสุดของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มุ่งมั่นที่จะท าหน้าที่ในการด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเชื่อมั่นว่านอกจากผลการเรียนที่ดีแล้ว  “ทักษะ
ชีวิต” เป็นอีกเรื่องที่จะท าให้เด็กนักเรียนของเราด าเนินชีวิตในวัยเรียนได้อย่างมีความสุข  และได้
ก าหนดนโยบายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ก าหนดให้เป็นปีแห่งการรู้จัก รัก 
เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแห่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ห่วยใย ใส่ใจเด็กนักเรียน เนื่องจากเป็นปีที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์  
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การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-2019) ซึ่งที่กล่าวมาสอดคล้องกับ        
แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (SPM 38) 
ที่มีจุดเน้นให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างรอบด้าน เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่รอดปลอดภัยในสังคมปัจจุบัน  โดยเน้นการ
พัฒนาทักษะชีวิตทั้ง 4 องค์ประกอบ คือ การตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน การคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจ และแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การสร้าง
สัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อ่ืน การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 ด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เรียน โดยอาศัยแนวทางการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน คือ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งต่อ ที่มีประสิทธิภาพ
ภายใต้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อน
การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในโรงเรียนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ซ่ึงมีกิจกรรมการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
  กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา  
  กิจกรรมที่ 2 สพม. 38 เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน 
  กิจกรรมที่ 3 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
  กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  กิจกรรมที่ 6 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น 
 เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่องและสามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนในทุก
ปัญหา ทุกมิติ อย่างรอบด้าน  
 
วัตถุประสงค์ของโครงกำร 
 
 1. เพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึง ทันเวลา นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถศึกษาต่อจนจบ
หลักสูตร 
 2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครอง
เด็กนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องการ      
การคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนานักเรียน  
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ขอบเขตของกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 เป้ำหมำย 
  เป้าหมายเชงิปริมาณ  

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 47 แห่ง 
2. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทุกคนได้รับการ 

ดูแลช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองในทุกมิติ 
   เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
    1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
    2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา สามารถคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้
ปลอดภัยจากปัญหาต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และทันเวลา  
    3. นักเรียนที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ศึกษาต่อในระบบจนจบ
การศึกษาตามหลักสูตร และจ านวนนักเรียนออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี 
  เนื้อหำ   
    การรายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีกิจกรรมการด าเนินงานดังนี้ 
    กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ 2 สพม. 38 เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    กิจกรรมที่ 3 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
    กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
    กิจกรรมที่ 6 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 
   ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
   1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563) 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 
 1. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองในทุกมิติ 
 2. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 
 3. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา สามารถคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้ปลอดภัย
จากปัญหาต่างๆ อย่างทั่วถึง และทันเวลา  
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 4. นักเรียนที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ศึกษาต่อในระบบจนจบ
การศึกษาตามหลักสูตร และจ านวนนักเรียนออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 2 
หลักการ แนวคิด และทฤษฎทีี่เกี่ยวข้อง 

  
 การด าเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  ครั้งนี้ ผู้รายงานได้ศึกษาหลักการ แนวคิด และ
ทฤษฎีที่เก่ียวข้องในด้านต่าง ๆ และน าเสนอตามล าดับ ดังนี้ 
  1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2. การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
  3. นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  4. โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน (Care & 
Protect) 
 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 ความเป็นมา 
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ   
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะด าเนินการ ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ    
ทัง้ด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี เศรษฐกิจ การระบาดของสารเสพติด ครอบครัว การแข่งขันทุกรูปแบบ 
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
ของทุกคน จนน าไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤติ ทางสังคม ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
นักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต จึงจ าเป็นที่ทุกโรงเรียน ในฐานะหน่วยงานที่
ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้ เรียน และแก้วิกฤติสังคม จึงได้น าระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจะด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือการท างานที่ชัดเจน มีครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา
เป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานดังกล่าว โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน  
ผู้บริหาร ครูทุกคน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ต ารวจ ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จึงก าหนดนโยบายส าคัญให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้มี
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนซึ่ง
นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้าน  ด้วย
กระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุข 
และปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2562 : 1) 
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 ความหมาย 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2547 : 4) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มี
คุณลักษณะอันพ่ึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต และ
รอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง           
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2548 : 3) กล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน หมายถึง กระบวนการดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุกกลุ่ม ได้แก่ นักเรียนกลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มที่มีความสามารถพิเศษ โดยใช้วิธีการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล   
คัดกรอง ส่งเสริมพัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาและติดตามผล 
 วีระ โออ้อม (2549 : 23) กล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งในด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย            
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้บริหารและครูทุกคนมีวิธีการด าเนินงานและเครื่องมือที่ชัดเจน เพ่ือให้นักเรียนได้รับความปลอดภัย
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552 : 12) กล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน โดยมีวิธีการและ
เครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพและมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้มีครูประจ าชั้น  ครูที่ปรึกษา
เป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และบุคลากรทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา       
อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคน มีส่วนรวมใน          
การด าเนนิงาน 
 คมกฤช ทองนพคุณ (2556 : 21) กล่าวว่า กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีระบบ มีขั้นตอนการด าเนินงาน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน โดยมีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่มี    
ส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมุ่งหวังเพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มี
ทักษะในการด าเนินชีวิตและปลอดภัยจากวิกฤติทั้งปวง 
 ประนอม แก้วสวัสดิ์ (2556 : 11) กล่าวว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม 
การป้องกัน การแก้ไขปัญหา การพัฒนา เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติ
ทั้งปวง โดยมีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ มีหลักการท างานที่ตรวจสอบได้ โดยมี
ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน และการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและความเมตตาต่อศิษย์ และความ
ภาคภูมิใจในบทบาทหน้าที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงามไห้เป็น
บุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป 
 จุติ กรณ์  นิ สสัย  (2558 : 11) กล่ าวว่า  ระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน  หมายถึง             
การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีองค์ประกอบ มีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือการด าเนินงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
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 สรุปได้ว่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐาน    
การท างานที่ตรวจสอบได้โดยมีครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานและ
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง 
ชุมชน  ผู้บริหาร และครูทุกคน  ฯลฯ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 
 
 องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (2552 : 13) กล่าวว่า กระบวนการ 
ด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบที่เป็นหัวใจของการด าเนินงาน 5 กิจกรรม
ดังนี้  
  1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คือ การรู้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน ซึ่งเป็น
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะท าให้     
ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด 
  2.  การคัดกรองนักเรียน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ งหมด ที่ได้จากการรู้จักนักเรียน          
เป็นรายบุคคลแล้วน าผลที่ได้มาจ าแนกตามเกณฑ์การคัดกรองที่สถานศึกษาได้จัดท าขึ้น  
  3.  การส่งเสริมพัฒนานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ ในความ
ควบคุมดูแลของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งจะ
ช่วยป้องกัน  มิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มมีปัญหา และเป็นการ
ช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลับมามีพฤติกรรมดีขึ้นตามท่ีสถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง  
  4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา คือ ความเอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนกลุ่มเสียง/มีปัญหา จ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ 
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นปัญหาของสังคม 
  5. การส่งต่อเป็นการด าเนินการในกรณีที่ มีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือหากว่า
ช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น แต่ละกิจกรรมมีความส าคัญ แตกต่างกันไป 
 องค์ประกอบของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวมีความส าคัญ มีวิธีการและเครื่องมือ  
ที่แตกต่างกันไป แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันซึ่งเอ้ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
เป็นระบบทีมี่ประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 ขอบข่ายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  1.  นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล ช่วยเหลือ 
  2.  ด าเนินการทั้งส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข 
  3.  การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้ปกครอง ชุมชน   
หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
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แผนภาพแสดงกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่าย ตระหนักถึงความส าคัญของ 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและให้การสนับสนุนการด าเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความ
เหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 
 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

การคัดกรองนักเรียน 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

การส่งเสริมพัฒนา การป้องกนัและแก้ไข 

การส่งต่อ 

พฤติกรรม ดีขึ้น 

ไมด่ีขึ้น 

การรับนักเรียนต่อจากครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 

พฤติกรรม 

ส่งต่อภายนอกโรงเรียน 

ไมด่ีขึ้น 

ดีขึ้น 

ครูที่ปรึกษา/  
ครูประจ าชั้น 

ครูแนะแนว/      
ผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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2. ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความตระหนักในความส าคัญของระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

3. คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการ 
ประชุมในแต่ละคณะอย่างสม่ าเสมอตามที่ก าหนด   

4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคัญในการด าเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจาก 
ครูทุกคนในโรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ จากโรงเรียน 

5. การอบรมให้ความรู้ และทักษะรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษา หรือ   
ผู้เกี่ยวข้อง  ในเรื่องที่เอ้ือประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นสิ่งจ าเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะ
การปรึกษาเบื้องต้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียน  ซึ่งโรงเรียนควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 
 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม  และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน        
เป็นระบบที่มีกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน ประกอบด้วยการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล         
การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และการส่งต่อ ดังนั้นจึง
ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการด า เนินงานดังนี้  (ส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. 2552 : 13) 
 1. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
 2.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) 
 3.  สถานศึกษา 

  -   ผู้บริหารสถานศึกษา 
  -   ครูทุกคน 
  -   นักเรียน 
  -   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  -   บุคลากรอ่ืนๆ 
 4. ผู้ปกครองและชุมชน 
  -   ผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง 
  -   ชุมชน 
 5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  -   ภาครัฐ 
  -   ภาคเอกชน  
  -   องค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่น/ปกครองพิเศษ 
  -   องค์กรอิสระ 
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 บทบาทหน้าที่ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหน่วยงานกลางที่มีบทบาทหน้าที่ใน     
การก าหนดนโยบายการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้
ปฏิบัติ  คือ สถานศึกษาสามารถด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. ก าหนดนโยบายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ใน สพฐ. ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-  ก าหนดยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และจุดเน้น 
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบใน สพฐ.  
อย่างชัดเจน 

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เป็นเครือข่ายการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

-  เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กระทรวงสาธารณสุข สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงมหาดไทย  
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ กระทรวงกลาโหม ฯลฯ  
เพ่ือวางแผนปฏิบัติร่วมกัน 

3. ส่งเสริมสนับสนุนให้ สพท. เกิดการพัฒนา
องค์ความรู้สู่การปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

-  พัฒนาบุคลากรใน สพท. ให้มีความเข้มแข็งด้าน
องค์ความรู้และการปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
-  ส่งเสริม สพท. ให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4. สนับสนุน ชว่ยเหลือให้ สพท. สถานศึกษา
สามารถด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอุปสรรคของ สพท.  
และสถานศึกษา อันเป็นเหตุให้การปฏิบัติงาน 
ไม่ประสบความส าเร็จ 

5. ส่งเสริมให้ สพท. มีระบบติดตาม
ประเมินผลรายงานความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่อง 

-  ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการด าเนินงาน
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพท.   
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 บทบาทหน้าที่ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนภายในสังกัด รวมทั้งการประสาน ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงาน            
จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. น านโยบายการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สู่การปฏิบัติ 
ในสถานศึกษา 

-  จัดท าระบบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือและ
ปัญหาพฤติกรรมนักเรียนของสถานศึกษา 
-  จัดท าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นเครือข่าย    
ให้ค าปรึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการของนักเรียน
และบริการแก่ผู้สนใจ 
-  จัดให้มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในระดับพื้นท่ี 
-  นิเทศ ติดตามผล รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เกิดการพัฒนาองค์ความรู้และ
ความสามารถในการปฏิบัติ 
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-  ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เทคนิค และ
ทักษะในการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
-  จัดท ามาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส าหรับ
เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา 
-  สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือน าผลมาพัฒนางาน 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
-  จัดให้มีเครือข่ายประสานงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. สนับสนุน ชว่ยเหลือ 
ให้สถานศึกษาสามารถด าเนินงาน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ 

-  ช่วยเหลือแก้ไขปัญหา อุปสรรคของสถานศึกษา 
ให้มีประสบความส าเร็จ 
-  จัดกลุ่มสถานศึกษาให้เป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ 
ช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันจนสามรถด าเนินการระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้   

4. ประสานงานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง เพ่ือร่วมมือกัน
ด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

-  เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการด าเนินงานกับ
หน่วยงานอื่น ๆ  
-  จัดประชุมสัมมนาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ร่วมกับ
สถานศึกษาให้รับรู้บทบาทการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
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บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
5. ติดตามประเมินผลและรายงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา 

-  ชี้แจงท าความเข้าใจกับสถานศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ 
เพ่ือให้เกิดเจตคติท่ีดีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และน าไปปฏิบัติได้จริง 
-  สร้างขวัญและก าลังใจ และประชาสัมพันธ์ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง 
-  ติดตาม ประเมินผล และรายงานการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

 
 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
 สถานศึกษา เป็นสถาบันที่ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่จะท าให้การด าเนินงานตามระบบ   
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบุคลากรอื่น ๆ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา 
   ในฐานะที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าสูงสุดในสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและ
ให้ความส าคัญในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลส าเร็จจึงควรมีบทบาท
หน้าที่และแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. บริหารจัดการให้มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

-  ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การด าเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนและบุคคล 
ทีเ่กี่ยวข้องเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  ก าหนดโครงสร้างการบริหารระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้เหมาะสมกับสถานศึกษา 
-  แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานตาม
ความเหมาะสม 
-  ประชุมคณะกรรมการและก าหนดเกณฑ์จ าแนก
กลุ่มนักเรียน 
-  ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคคลที่เก่ียวข้องได้รับ
ความรู้เพิ่มเติมมีทักษะเกี่ยวกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
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บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
2. ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับ
หน่วยงานและบุคคลภายนอก เช่น  
ผู้ปกครอง องค์กรต่าง ๆ สาธารณสุข  
โรงพยาบาล สถานีต าตรวจ ฯลฯ 

-  เชิญร่วมเป็นกรรมการและเครือข่ายใน 
การช่วยเหลือนักเรียน 
-  ประชุมปรึกษาหารือและขอความร่วมมือ 

3. ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล
สนับสนุนและให้ขวัญก าลังใจในการ
ด าเนินงาน 

-  ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
-  นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล 
-  ยกย่องให้รางวัล เผยแพร่ผลงานการด าเนินงาน
ในโอกาสต่างๆ 

 
2. ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 

   ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด และเป็นบุคลากร
หลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทและแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 
 

-  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน
เป็นรายบุคคล จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูล
นักเรียนรายบุคคล 
-  หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยน าเครื่องมือไปใช้ใน 
การเก็บข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
-  เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและวิเคราะห์
ข้อมูล 

2. คัดกรอง จ าแนกกลุ่มนักเรียน -  ด าเนินการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
-  สรุปผลการจ าแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม 

3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมพัฒนา -  จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม โดย 
 -  เยี่ยมบ้าน 
 -  จัดกิจกรรมโฮมรูม 
 -  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
 -  ประชุมผู้ปกครอง 
 -  จดหมายข่าว 
 -  อ่ืน ๆ 
-  จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน 

4. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ -  ให้ค าปรึกษา 
-  ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
-  ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองใน 
การช่วยเหลือแก้ไข 
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บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
5. ส่งต่อ -  ด าเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคลหรือ 

ฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
6. รายงานผล -  รายงานผลระหว่างด าเนินการ 

-  รายงานผลเมื่อสิ้นสุด 
 

  3. ครูประจ าวิชา/ครูทั่วไป 
   ครูทุกคนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทาง
ด าเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
ดูแลนักเรียนและให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
แก่นักเรียน 

- ศึกษาสังเกต ดูแล รวบรวมข้อมูล 
- ประสานงานกับครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
เพ่ือส่งเสริมป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข เพ่ือพัฒนา 
นักเรียน 

 
  4. ครูแนะแนว 
   ครูแนะแนวเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดระบบงานแนะแนว  ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. สนับสนุนครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

-  ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ครูประจ าชั้น 
ครูที่ปรึกษา 
-  ให้ความมั่นใจ ก าลังใจกับผู้ร่วมงานในการ
ปฏิบัติงาน 
-  ให้ค าปรึกษาครอบคลุมทั้งด้านการเรียน 
อาชีพ ชีวิต และสังคม ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
-  เตรียมเครื่องมือสนับสนุนระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างครอบคลุมต่อเนื่อง   
และเป็นปัจจุบัน 
-  ให้ค าปรึกษาในการจัดท าข้อมูลนักเรียน
ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกรณี
นักเรียนย้ายที่เรียน 
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บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา -  จัดกิจกรรมป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข

พฤติกรรมนักเรียน 
-  ให้นักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนา 
เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล 

3. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ -  ให้ค าปรึกษา 
-  ให้ความช่วยเหลือ 
-  ประสานความร่วมมือกับครูประจ าชั้น/ 
ครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง 
-  อ่ืนๆ 

4. ส่งต่อ -  ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
 

  5. ครูหัวหน้าระดับชั้น 
   ครูหัวหน้าระดับชั้น เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดระบบงานการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษา ประสานงานเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ทั้งระดับชั้น จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. ติดตาม ก ากับ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 

-  วางแผนการก ากับ ติดตาม การท างานของ 
ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาให้ชัดเจนและรับรู้ 
โดยทั่วกัน 
-  อ านวยความสะดวกแก่ครูประจ าชั้น/ 
ครูที่ปรึกษา ในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
-  บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และจัดท า
รายงานประเมินผลระบบ ส่งผู้บริหาร 

2. ประสานงานเกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

-  จัดประชุมครูในระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
-  จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี 
-  ให้ค าปรึกษาแก่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
-  ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและ 
นอกสถานศึกษา 
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  6. นักเรียน 
   นักเรียน เป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ทั้งเป็นผู้รับ             
การช่วยเหลือและให้ความช่วยเหลือแก่สถานศึกษาเพ่ือให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทาง ด าเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
มีบทบาทหน้าที่ของนักเรียนและสนับสนุน 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

-  ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนักเรียน 
ให้ความร่วมมือในการสอดส่องพฤติกรรม  
ของนักเรียนในสถานศึกษา 
-  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
-  สร้างเครือข่ายเพ่ือนช่วยเพื่อน พ่ีช่วยน้อง 
-  เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
-  ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบ้าน 

 
  7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นองค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วยตัวแทน
หน่วยงาน ซึ่งมีกลไกพัฒนาการศึกษา จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
ให้การสนับสนุนด้านการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

-  ให้ค าปรึกษาในการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนนักเรียนในสถานศึกษา 
-  เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา แก้ไข
นักเรียน สร้างเครือข่าย 
-  ติตต่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ 
ในการส่งเสริม พัฒนา แก้ไข 
-  อ านวยความสะดวกในการประสานงาน 
เมื่อสถานศึกษาต้องการช่วยเหลือ  

 
  8. ผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง 
   ผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง เป็นบุคคลและคณะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียน      
จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 
 

บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
1. อบรมดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดี  
ในการด ารงชีวิตครอบครัว มีความรัก  
ความเข้าใจ และให้ความอบอุ่น 

-  จัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ให้นักเรียนได้
สัมผัสกับตัวอย่างที่ดี 
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บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 
-  สนับสนุนส่งเสริมให้ก าลังใจนักเรียน  
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามความสนใจ  
และศักยภาพของตนเอง 
-  ใช้หลักจิตวิทยาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 

2. สนับสนุนให้ความร่วมมือ วางแผน รว่มกับ
สถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน  
และแก้ไขปัญหานักเรียน 

-  เข้าร่วมประชุม วางแผน หาแนวทาง 
การด าเนินงาน 
-  ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม 
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน 

3. เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิตที่ดีแก่นักเรียน 

-  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน าที่ดีแก่นักเรียน 
-  เสนอแนะแนวทางในการด าเนินชีวิตที่ดี 
ให้นักเรียน 

 
  9. ชุมชน 

  ชุมชน เป็นสังคมที่มีอิทธิพลต่อดนิยมและพฤติกรรมของเด็ก บุคคลทุกคน  ในชุมชน   
มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนในแนวทางที่เหมาะสม จึงควรมี
บทบาทหน้าที่และแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 

 
บทบาทหน้าที่ แนวทางด าเนินงาน 

สนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

-  จัดสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอ้ือต่อการ 
พัฒนานักเรียน 
-  ช่วยสอดส่องดูแลนักเรียน 
-  เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
-  สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
-  ให้ข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมของนักเรียน 
กับสถานศึกษา 
-  เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา 

 
 บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 การด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผลจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนในสังคม และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ การประสานงานและการสร้างความร่วมมือร่วมใจใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงเป็นสิ่งส าคัญ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ควรประสาน
ความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น  กรมสุขภาพจิต ศูนย์อนามัยเขตฯ สาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การปกครองพิเศษ กระทรวงมหาดไทย 
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กระทรวงกลาโหม กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สื่อมวลชน ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ ซึ่งมีความสามารถให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือได้ ดังนี้ 
  1. ให้ค าปรึกษาแนะน าเก่ียวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ 
  2. สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนทั้ งด้ านความปลอดภัยและ            
การแก้ปัญหาพฤติกรรม 
  3. ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของ
แต่ละบุคคล 
  4. เป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกงาน และเพ่ิมพูนประสบการณ์แก่นักเรียนตามความรู้ 
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 
  5. ติดตามผล สะท้อนปัญหา และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินการ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  6. ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์และน่าสนใจ 
  7. ให้การสนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและขยายผลการด าเนินงานดู แล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 
 ประโยชน์ของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
  นักเรียน 
   1. ได้รับการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดล้อม
ทางสังคมทั่วถึง 
   2. ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหาทั้งด้านการเรียนรู้และความสามารถ
พิเศษ 

  3. ได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 
  4.  มีทักษะชีวิตและมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพ่ือน ครูและผู้ปกครอง 

  ครู 
  1.  ตระหนักและเห็นความส าคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.  มีเจตคติท่ีดีต่อนักเรียน 
  3.  มีผลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 
  4.  มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

  ผู้ปกครอง  ชุมชน 
  1.  ตระหนักในการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน 
  2.  เข้าใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน 
  3.  เป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุตรหลานและบุคคลในชุมชน 
  4.  มีสัมพันธภาพที่ดีกับบุตรหลาน เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง 
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  ผู้บริหาร 
  1.  รู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ 
  2.  ได้ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน ใช้ในการก าหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน    

หลักสูตรและคุณภาพการจัดการศึกษา 
  3.  มีรูปแบบกระบวนการพัฒนาและการพัฒนาเชิงระบบภายใต้การมีส่วนร่วม 

  โรงเรียน 
   1. มีผลการด าเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.  ได้รับการยอมรับ การสนับสนุน และความร่วมมือจากชุมชน บุคลากร องค์กรที่

เกี่ยวข้อง 
  3.  มีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และเอ้ืออาทร 

  เขตพื้นที่การศึกษา 
  1.  พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน 
  2.  พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการท างานการนิเทศติดตามผลและการศึกษาวิจัย 

เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.  มีระบบข้อมูลสารสนเทศท้ังข้อมูลระดับบุคคล และระดับโรงเรียนเพื่อพัฒนางาน 

ต่อไป 
  ประเทศชาติ 

  1. นักเรียนมีคุณภาพดี มีปัญญา มีความสุข และมีการเชื่อมโยงข้อมูลของเยาวชน    
ทุกระดับ 

  2.  ลดปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ลดค่าใช้จ่ายในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ 
ประชาชนทีม่ีคุณภาพ 
 
การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 
 สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่ เด็กนักเรียนมีความใกล้ชิดมากที่สุดรองลงมาจากครอบครัว 
ผู้ปกครองให้การยอมรับนับถือ ยกย่องและคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ การอบรมสั่งสอน การดูแลด้วย
การเอาใจใส่ สถานศึกษาจะต้องค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กนักเรียนเป็นหลัก ให้เด็กนักเรียนได้
อยู่ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความปลอดภัยการจัดการเรียนการสอนต้องครอบคลุม ทั้งด้าน
ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้งสอนทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับการใช้
ชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความรู้ คู่คุณธรรม มีศักยภาพใน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพ นั่นคือเด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาให้ เป็น “คนดี คนเก่ง 
มีความสุข” นอกจากนี้ ครูจะต้องบูรณาการเนื้อหาความรู้ และพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียนให้มีความ
พร้อมอย่างเป็นองค์รวม โดยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิ ตเด็กนักเรียน และแก้วิกฤติทางสังคม 
สถานศึกษาต้องจัดระบบงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสม ความรับผิดชอบ  
ต่อสังคม และความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน และน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาเพ่ือพัฒนา
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คุณภาพชีวิตของเด็กนักเรียน โดยการน ากระบวนการของระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน
ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกัน 
และแก้ไขปัญหา และการส่งต่อไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม และเด็กนักเรียนจะต้องได้รับการ
พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครอง และดูแล โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาเป็นแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน เป็นบทบาท
หน้าที่ที่ส าคัญที่สุดที่สถานศึกษาจะต้องด าเนินการ โดยต้องจัดให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเป็นผู้มีความส าคัญที่สุดในการขับเคลื่อนเพ่ือคุ้มครองดูแลเด็กนักเรียน 
และสถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีความใกล้ชิดกับเด็กนักเรียน ดังนั้นในการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก
นักเรียนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับเด็กนักเรียนอย่าง
แท้จริง สถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนาให้เด็กนักเรียนเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตของเด็กนักเรียน รวมทั้งการปกป้อง คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนจาก
อันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนย่อมส่งผลต่อ
คุณภาพการเรียนของเด็กนักเรียน สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งจะน าไปสู่         
การพัฒนาชีวิตที่ดีและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป  (ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2557 : 3) 
 
 ค านิยามเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 การคุ้มครอง หมายถึง การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เสี่ยงหรือต้องสงสัยว่าถูกกระท ารุนแรง
หรือล่วงละเมิด เด็กนักเรียนที่ถูกกระท ารุนแรงหรือถูกล่วงละเมิด และเด็กนักเรียนที่กระท ารุนแรงหรือ
ล่วงละเมิดต่อบุคคลอ่ืน โดยมีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับเด็ก
นักเรียน เป็นหลักสอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติที่มีมาตรฐาน 
 การช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา การป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง 
 เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วย   
การสมรส 
 นักเรียน หมายถึง เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 เด็กนักเรียน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะ
ด้วยการสมรส และเป็นเด็กนักเรียนซึ่ งก าลังรับการศึกษาที่อยู่ ในความดูแลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 บิดามารดา หมายถึง บิดามารดาของเด็กนักเรียนไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
 ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรมและผู้ปกครอง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง 
ตลอดจนบุคคลอ่ืนซึ่งรับเด็กนักเรียนไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 
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 พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ. 2546 
 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่ง
ทั้งของรัฐและเอกชน 
 ฉก.ชน.สพฐ. หมายถึง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนัก เรียน ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 ฉก.ชน.สพป./สพม. หมายถึง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน 
มหาวิทยาลัย หน่วยงานทางการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 
 ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท างานประสานความร่วมมือจากหลายสาขาวิชาชีพ เพ่ือ
มุ่งแก้ปัญหาอย่างมีระบบและเป็นกระบวนการอยู่บนพ้ืนฐานที่มีจุดประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน ใน
การปฏิบัติงานโดยมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประเมินสภาพการณ์ของปัญหา
และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้งกระบวนการ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) มูลนิธิต่าง ๆ 
นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข พนักงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ
องค์กรเพื่อการกุศล บ้านพักเด็กและครอบครัว ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ฯลฯ 
 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC : One Stop Crisis Center) หมายถึง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม
ภายใต้ชื่อ OSCC (One Stop Crisis Center) เป็นศูนย์บริการประชาชนผู้ประสบปัญหาที่มีลักษณะ
บูรณาการและครบวงจร โดยมีหน้าที่รับแจ้งเหตุ เบาะแส ประสานส่งต่อ และติดตามการใช้ความ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก การกระท าความรุนแรงต่อ
เด็กสตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
 
 กระบวนการและบทบาทคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สถานศึกษาและครูต้องมีความตระหนักและเห็น
ความส าคัญในการปกป้องคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพ่ือเด็กนักเรียนจะได้รับการส่งเสริม
และพัฒนาให้เด็กนักเรียนเติบโตอย่างมีศักยภาพ ทั้งทางร่างกาย จิตใจอารมณ์ สังคม และสติปัญญา 
สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขดังนั้น ครูและสถานศึกษาจะต้องมีกระบวนการด าเนินงาน
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ดังนี้ 
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แผนผังกระบวนการด าเนินงานคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กระบวนการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
  การด าเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงานและเครื่องมือ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานและ
บุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษามีส่วนร่วมในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 
 1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ได้รับแจ้งเหตุ หรือประสบเหตุ 
 2. บันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01 รายงานเหตุการณ์และแจ้งไปยังศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากกรณีต้องการ

ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ 

บันทึกแบบรายงาน ฉก.01 รายงานเหตุการณ์และแจ้งเหตุ กรณีต้องการพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ให้แจ้งขอรับการช่วยเหลือ 

ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุด าเนินการช่วยเหลือและประเมินสถานการณ์เบื้องต้น 

ให้การดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครอง กรณีพึงได้รับการสงเคราะห์ 

กรณีมีความเสี่ยงต้องได้รับการคุ้มครอง 

เจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครองชั้นต้นกรณีเร่งด่วนให้รายงานทันที 

เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์ 
ตามระเบียบกระทรวงว่าด้วยการสงเคราะห์เด็ก 

ประสาน/จัดเก็บข้อมูล ตรวจสอบ และรายงานไปยัง สพป./สพม./สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ติดตามและรายงานสถานการณ์ต่อ ฉก.ชน.สพฐ. 
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พนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งตามสภาพปัญหาที่ต้องการช่วยเหลือ เช่น ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก
นักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 มาตรา 24 ต ารวจ พนักงาน ฝ่ายปกครอง 
โรงพยาบาล ฯลฯ 
 3. ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมประเมินสถานการณ์
เบื้องต้น โดยทันที 
 4. ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนโดยค านึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียน 
 5. กรณีเด็กนักเรียนมีความเสี่ยงต้องได้รับการคุ้มครอง และจัดเจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครอง
ขั้นต้นกับเด็กนักเรียนผู้ประสบเหตุทันทีซึ่งจะต้องค านึงถึงผลความปลอดภัยของเด็กนักเรียน      
พร้อมด าเนินการหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และกรณีเร่งด่วนให้รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทันที 
 6. กรณีเด็กนักเรียนพึงได้รับการสงเคราะห์ โดยให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์ 
 7. ประสานข้อมูล จัดท า/จัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา และรายงานไปยัง สพป./สพม./สพฐ. และ
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 8. รายงานและประสานความร่วมมือเพ่ือส่งต่อความรับผิดชอบด้านข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
 9. ติดตามสถานการณ์และทบทวนการด าเนินงานและรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 
นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 54 บัญญัติว่า 
“รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็นเวลาสิบสองปี ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษา
ภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยเก็บค่าใช้จ่าย” และค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 
28/2559 เรื่อง ให้จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ 3 ก าหนดว่า “ให้
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานด าเนินการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 ปี ให้มี
มาตรฐานและคุณภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” และตามหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 
บัญญัติว่า “ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก   
ธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดการ
ผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว” 

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560 - 2580) ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ ในการพัฒนาประเทศ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา
ประเทศตามวิสัยทัศน์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ คือ 

 1.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 2.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 3.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 4.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
 5.  ยุทธศาสตร์ชาติต้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 6.  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ

เป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ            
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการวางรากฐาน             
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
ไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคต จะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา            
มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง             
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษอังกฤษและ ภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง     
เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการเกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมี สัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง” 

ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมาย “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่ งยืน” ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน จึงได้ก าหนดนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงนโยบายต่อ
รัฐสภา เมื่อวันที่ 25 – 26 กรกฎคม 2562 และนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปึงบ
ประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และมาตรการและแนวทางในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

 
 วิสัยทัศน์ 

 “สร้างคุณภาพทุนมนุษย์ สู่สังคมอนาคตท่ียั่งยืน” 
 

 พันธกิจ 
 1.  จัดการศึกษาเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพ่ือสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
 3.  พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะใน

ศตวรรษท่ี 21 
 4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ า ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริ การทาง

การศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 



26 

 6. จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

 7. ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ และจัดการศึกษาโดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ Thailand 4.0 

 
 เป้าหมาย 

 1.  ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคม
และผู้อ่ืน ซื่อสัตย์ สุจริต มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 

 2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ภาษา
และอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

 3.  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้ มีทักษะ             
มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย               
มีความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง    
พลโลกที่ดี (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากล น าไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

 4.  ผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
กลุ่มท่ีอยู่ในพื้นท่ีงไกลทุรกันดาร ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพ 

 5. ผู้บริหารครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีความรู้และ
จรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 6.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development Goal : SDGs) และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 7. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ส านักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา มีสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผล มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ ใช้งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม                        
ในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา 

 
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบาย ประจ าปีงบประมาณ                  
พ.ศ. 2563 โดยยืดหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ในอนาคต เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561 - 2580 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศด้าน
การศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2565) แผนการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 และมุ่งสู่ Thailand 4.0 ดังนี้ 
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 นโยบายที่ 1  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของมนุษย์และของชาติ 
 นโยบายที่ 2  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 นโยบายที่ 3  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
 นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

                           มีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 นโยบายที่ 5  ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายที่ 6  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 

 
นโยบายที่ 3 ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ 
 
 นโยบายด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เริ่มตั้งแต่ประชากรวัยเรียนทุกช่วงวัย ตลอดจนการพัฒนาครู และบุคลากร         
ทางการศึกษา ดังนี้ 

พัฒนาประชากรวัยเรียนทุกคน ทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
ผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ ให้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา มีศักยภาพ มีทักษะความรู้ เป็นคนดี มีวินัย เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการ
วางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสม สามารถด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า โดยการพัฒนา
ระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ 
พัฒนระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต ผู้เรียนสามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
แม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมถึงความตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย                 
และการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษของพหุปัญญา แต่ละประเภท เสริมสร้างให้
ผู้เรียนมีลักษณะนิสัย มีความรักในสุขภาพและพลานามัย และพัฒนาทักษะ ด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
และกีฬาเพ่ือการอาชีพ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้คน
ไทยเป็นคนดี คนก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ต้องตระหนักถึงความส าคัญในอาชีพและหน้าที่ของตน โดย ครูต้องมีจิตวิญญาณของความเป็นครู      
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง และเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาตนเองทาง
วิชาชีพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน เปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
โดยปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” หรือ ผู้อ านวยการการเรียนรู้ท าหน้าที่กระตุ้น สร้าง
แรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน และมีบทบาทเป็นนักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน 

 
 เป้าประสงค์ 

 1. หลักสูตรปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับแนวโน้มการพัฒนาของประเทศ 
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 2.  ผู้ เรียนได้รับการพัฒนาตามจุดหมายของหลักสูตร และมีทักษะความสามารถที่
สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิตที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยและน าไปปฏิบัติได้ 

 3. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้และทักษะน าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 4. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท ามีทักษะ

อาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ 
 5. ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี

สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 6. ครู เปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะการ

เรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
 7. ครู มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม

และจริยธรรม 
 

 ตัวช้ีวัด 
 1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะส าคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

(3R8C) 
 2.  ร้อยละของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีคะแนนผลการทดสอบความสามารถ

พ้ืนฐานระดับชาติ (NT) ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 3.  ร้อยละของผู้ เรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติชั้นพ้ืนฐาน       

(O-NET) มากกว่าร้อยละ 50 ในแต่ละวิชาเพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 4. ร้อยละผู้ เรียนที่ จบการศึกษาชั้ นประถมศึกษาปีที่  6  ชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่  3              

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า ตามความถนัดและความ
ต้องการของตนเอง มีทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ วางแผนชีวิตและวางแผน
ทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 

 5.  ผู้เรียนทุกคนมีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่ เป็น                     
พหุวัฒนธรรม 

 6.  ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถ
ด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 7. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค าปรึกษาข้อเสนอแนะ
การเรียนรู้หรือผู้อ านวยการการเรียนรู้ 
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 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 
 1. พัฒนาหลักสูตรทุกระดับการศึกษา 
  เป็นมาตรการสนับสนุน ให้ มีการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางให้ เป็ นหลักสูตร             

เชิงสมรรถนะ สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 เอ้ือต่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน       
เป็นรายบุคคลอย่างเหมาะสมทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญามีทักษะ
สื่อสารภาษาไทย 

  มีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
  1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
   1)  พัฒนาหลักสูตรทุกระดับเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน (ร่างกาย 

จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา) สอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
   2) ส่งเสริมให้ครูปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้  “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” 

ผู้อ านวยการการเรียนรู้ ผู้ให้ค าปรึกษา หรือให้ข้อเสนอแนะการเรียนรู้ และปรับระบบการวัดประเมิน 
ผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

  1.2 สถานศึกษา พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง                        
เน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล (หลักสูตรเชิงสมรรถนะ) และปรับเปลี่ยนการจัดการเรียน รู้ให้
ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนและบริบทของพ้ืนที่ 

 2. การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพของผู้เรียน 
  2.1 การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของผู้เรียนระดับปฐมวัย 

 เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาเหมาะสมกับวัยในทุกด้าน ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะสื่อสารภาษาไทย และมีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ     
(ฟัง พูด) และทักษะต้านดิจิทัล พร้อมที่จะได้รับการพัฒนาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น 
    โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
     2.1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
      1) จัดท าเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัยและประเมินพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยปีเว้นปี สรุปและรายงานผลต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
      2) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาเพ่ือประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย และด าเนินการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยทั้ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรปฐมวัย รวมทั้งผู้ปกครอง ให้มีความรู้ ความเข้าใจการจัด
การศึกษาปฐมวัย 
      3) สนับสนุนให้สถานศึกษามีครูหรือครูผู้ช่วยด้านปฐมวัยตามมาตรฐานที่
ก าหนด 
      4) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การจัดการศึกษาปฐมวัยแนวคิด ทฤษฎี และ   
องค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือบริการแก่โรงเรียนและผู้สนใจ 
      5) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษารวมทั้งสรุปและ
รายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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     2.1.2 สถานศึกษา 
      1) จัดกิจกรรมพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่หลากหลาย จัดสภาพแวดล้อม
ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื้อต่อการพัฒนาการเรียนรู้ 
      2) จัดการเรียนรู้ สร้างประสบการณ์ เน้นการเรียนเป็นเล่น เรียนรู้อย่างมี
ความสุข 
      3) ปรับปรุงอาคารสถานที่ สิ่งอ านวยความสะดวก สนามเด็กเล่นให้ได้     
มาตรฐาน มีความปลอดภัย สามารถจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
       4) จัดหาสื่อ อุปกรณ์ ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีมาตรฐาน และความปลอดภัย 
      5) อภิบาลเด็กปฐมวัยให้มีสุขภาวะที่ดี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจาก
โรค ภัย ไข้ เจ็บ 
      6) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัย เพ่ือการ
มีส่วนร่วมและการสนับสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษา 
      7) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  2.2  การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
   ผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัย มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 

     2.2.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
      1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัด
การศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา ให้มีคุณลักษณะ 
       -  เป็นไปตามหลักสูตร 

 -  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 -  มีทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท าสอดคล้องกับ 

ความต้องการของประเทศ 
 -  มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 -  มีความรู้ความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัล 

เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีนิสัย 

รักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
      2) จัดท าเครื่องมือประเมินความสามารถพ้ืนฐานระดับชาติ (NT) นักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และด าเนินการประเมิน รวมทั้งประสานการด าเนินงาน เพ่ือทดสอบทาง
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การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
      3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา                 
จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 
รวมถึงการวางพ้ืนฐานการเรียนรู้เพ่ือการวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไป
ปฏิบัติได ้
      4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษาเพ่ือส่งเสริมกระบวน                 
การเรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
      5) ต าเนินการติดตาม และตรวจสอบให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่าง
ครบถ้วนถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
      6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในการจัดการศึกษา
ภาพรวม รวมทั้งสรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
     2.2.2 สถานศึกษา 
      1) จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active 
Learning) 
      2) จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบความคิด
ในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 
        -  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
        -  ความเข้าใจและความสมารถในการใช้เทคโนโลยี 
        -  ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
        -  ความรู้และทักษะในด้านศิลปะ 

  -  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา 
ความสัมพันธ์ 
      3) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจ รวมถึงกิจกรรมการแนะแนวทั้งด้านศึกษาต่อและด้านอาชีพ เป็นการวาง
พ้ืนฐานการเรียนรู้ การวางแผนชีวิต และวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
      4) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน มีทักษะพ้ืนฐานใน
การด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 
      5) จัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม (Social and 
Emotional Learning : SEL) 
      6) จัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมทักษะการคิดแบบมีเหตุผลและเป็นขั้นตอน (Coding) 
      7) ด าเนินการให้ผู้เรียนได้รับประทานอาหารอย่างครบถ้วนถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบและวินัยการคลัง 
      8) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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  2.3 การพัฒนาศักยภาพ และคุณภาพผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 

และสติปัญญา มีวินัยมีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์         
มีทักษะด้านภาษาไทยเพื่อใช้ในการเรียนรู้ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 มีความสามารถ
ในการใช้เทคโนโลยี ได้รับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสู่อาชีพและการมีงานท า น าไปสู่การมี
ทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็นพหุวัฒนธรรม มีทักษะพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต มีสุขภาวะที่ดี 
สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

 โดยมีแนวทางด าเนินการ ดังนี้ 
     2.3.1 ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
      1) ส่งเสริม สนับสนุนให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนการที่สมวัยในทุกด้านทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม 
และสติปัญญา มีความยืดหยุ่นทางด้านความคิด สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ ภายใต้สังคมที่เป็น   
พหุวัฒนธรรม ให้มีคุณลักษณะ 

 -  เป็นไปตามหลักสูตร 
 -  มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
 -  มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ 

ภาษาท่ี 3 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
 -  มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 -  มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  มีทักษะทางด้านภาษาไทย มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษา 

ที่ 3 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 
 -  มีความรู้ และทักษะด้านวิทยาศาสตร์น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรม 
 -  มีความสามารถด้านดิจิทัล (Digital) และใช้ดิจิทัลเป็นเครื่องมือ 

ในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 -  มีทักษะทางด้านภาษาไทย เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้  

มีนิสัยรักการอ่าน มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3 
      2) ประสานการด าเนินงานเพ่ือทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิเคราะห์ผล การประเมินเพ่ือเป็นฐาน               
การพัฒนานักเรียนทุกระดับชั้น 
      3) ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพสอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ รวมถึง
การวางพื้นฐานการเรียนรู้เพื่อการวางแผนชีวิตและวางแผนทางการเงิน ที่เหมาะสมและน าไปปฏิบัติได้ 
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      4) สร้างกลไกของระบบแนะแนวทางการศึกษา เพ่ือส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ตามสมรรถนะรายบุคคลและเตรียมความพร้อมสู่การประกอบสัมมาอาชีพ 
      5) จัดท าแผนงาน โครงการ และกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพ ผู้เรียนที่มีความรู้
และทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมในอนาคต รวมทั้งจัดกิจกรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพใน
การจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจ 
      6) ก ากับ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา 

  2.3.2 สถานศึกษา 
      1) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติ
จริง (Active Learning) 
      2) ส่งเสริมครูให้จัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ 5 ขั้นนตอน หรือบันได       
5 ขั้น (Independent Study : IS) 
      3) ส่งเสริม สนับสนุนครูให้จัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบ ความคิดในลักษณะสหวิทยาการ (STEAM Education) เช่น 

    -  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการตั้งค าถาม 
    -  ความเข้าใจและความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 
    -  ความรู้ทางวิศวกรรม และการคิดเพ่ือหาทางแก้ปัญหา 
    -  ความรู้และทกัษะในด้านศิลปะ 
    -  ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและการหา 

ความสัมพันธ์ 
      4) จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่มีความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์  
เป็นนักคิด นักปฏิบัติ นักประดิษฐ์ เป็นนวัตกร น าไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคต  รวมทั้งจัด     
กิจกรรมกีฬา การออกก าลังกาย และสนับสนุนให้ผู้เรียน มีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเอง
ให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เมื่อถึงชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลายสามารถวางแผนการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพได้ตามความถนัด ความต้องการ และ
ความสนใจของตนเอง 
      5) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาด้านอารมณ์และสังคม  (Social and 
Emotional Learning : SEL) 
      6) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   2.4 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่มีความต้องการดูแลเป็นพิเศษ 
    เป็นการจัดการศึกษาและพัฒนาสมรรถภาพส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส               
ในรูปแบบที่หลากหลาย เหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 

 โดยแนวทางการด าเนินการ 
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     1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริงส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
     2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัด
การศึกษา รวมทั้งการพัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมส าหรับเด็กพิการและเด็ก
ด้อยโอกาสในรูปแบบที่หลากหลายหมาะสมกับบริบท และความต้องการจ าเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล 
     3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
ให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : El) 
     4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนทรัพยากรและ
จัดสรรงบประมาณต้านการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทและความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริมให้สถานศึกษา       
น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารจัดการ การให้บริการ          
และการเรียนรู้ 
     6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปรับปรุงเกณฑ์อัตราก าลังครู
และบุคลกรให้มีความเหมาะสมกับภารงานในการจัดการศึกษาพิเศษ และเด็กด้อยโอกาส 
     7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการ
พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะ ประสบการณ์ มีเจตคติที่ดี ต่อการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาส 
     8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาระบบการให้บริการ
เทคโนโลยี สิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริกร และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
ความต้องการจ าเป็นพิเศษ 
     9) ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุนการพัฒนาภาคี
เครือข่าย (Education Partnership) ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กพิการ             
และเด็กด้อยโอกาส 

 3. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้สนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่ ผู้เรียนทุก
ระดับ การจัดการศึกษา 

  เป็นมาตรการในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียน
พัฒนาวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ตามความต้องการ และความถนัด ของผู้เรียนสามารถสร้างสังคม
ฐานความรู้ (Knowledge - Based Society) ของตนเอง เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต  
   โดยแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   3.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1) จัดหาพัฒนา ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
    2) พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ผ่ านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform)     
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
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    3) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนมีอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital device) เพ่ือเป็นเครื่องมือ
ในการเข้าถึงองค์ความรู้ และการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล อย่างเหมาะสม ตามวัย 
    4) ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
   3.2 สถานศึกษา 
    1) ประยุกต์ใช้ข้อมูลองค์ความรู้ สื่อ วิดีโอ และองค์ความรู้ประเภทต่าง ๆ หนังสือ
แบบเรียนในรูปแบบของดิจิทัลเทคบุ๊ค (Digital Textbook) ตามเนื้อหาหลักสูตรที่ก าหนด 
    2) จัดการเรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล (Digital Learning Platform) เพ่ือตอบสนองต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
    3) จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้ เรียน ให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการ
เรียนรู้ผ่านระบบดิจิทัล 
  4. การพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   การพัฒนาคุณภาพครู จึงต้องด าเนินการตั้งแต่การผลิต และการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง 
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐานต้องร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู ในการผลิต และ
พัฒนาครูให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ มีการดึงดูด คัดสรร ผู้มีความสามารถสูงให้เข้ามาเป็นครูคุณภาพ 
มีระบบการพัฒนา ศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งเงินเดือน เส้นทางสายอาชีพ 
การสนับสนุนสื่อการสอน และสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างกัน รวมถึง
การพัฒนาครูที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการสอนมาเป็นผู้สร้างครูรุ่นใหม่อย่างเป็นระบบและประเมินครู
จากการวัดผลงานการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง 
   4.1 การผลิตครูที่มีคุณภาพ 
    การผลิตครูที่ มีคุณภาพ เป็นมาตรการการสร้างความร่วมมือกับสถาบัน               
การผลิตครู ให้ผลิตครูที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงและเป็น
ต้นแบบด้านคุณธรมและจริยธรรม 
    โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สร้างความร่วมมือกับสถาบัน
การผลิตครู วิเคราะห์ความขาดแคลน ความต้องการครูของสถานศึกษา 
     2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ร่วมมือกับสถาบันการผลิตครู
วางแผนวิเคราะห์หลักสูตรให้สอดคล้องกับแผนความต้องการ 
     3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สนับสนุน ทุนการศึกษาให้
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพครูเข้ารับการศึกษากับสถาบัน การผลิตครู 
     4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ติดตาม และประเมินผล    
การผลิตครูอย่างเป็นระบบ 
   4.2 พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
    การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นมาตรการที่ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะต้องด าเนินการเพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญ
ในอาชีพและหน้าที่ของตน โดยพัฒนาให้เป็นครู เป็นครูยุคใหม่ ปรับบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น 
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“Coach” หรือ "ผู้อ านวยการการเรียนรู้" ปรับวิธีสอน ให้เด็กสามารถแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และท ากิจกรรมในชั้นเรียน ท าหน้าที่กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจ แนะน าวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรม และสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียน มีบทบาทเป็น
นักวิจัยพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพ่ือผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
    โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
     1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู ศึกษาวิเคราะห์ ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาตนเอง(Need 
Assessment) เพ่ือวางแผนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและครบวงจร 
     2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา จัดให้มีหลักสูตรและกรอบแนวทางในการพัฒนาครู ที่เชื่อมโยงกับความก้าวหน้าในวิชาชีพ
(Career Path) 
     3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา สถาบันคุรุพัฒนา หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ จัดท า
หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ตรงตามความต้องการและความขาดแคลน 
     4) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา สนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาวางแผนและเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่
ก าหนดที่เชื่อมโยงความก้าวหน้าในวิชาชีพ (Career Path) 
     5) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรกางการศึกษาในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ
(Professional Learning Community : PLC) 
     6) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริม และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล 
(Digital Literacy) การสอนดิจิทัล (Digital Pedagogy) ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะสื่อสาร
ภาษาท่ี 3 สอดคล้องกับภารกิจและหน้าที่ของตน 
     7) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมพัฒนา และยกระดับความรู้ภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษโดยใช้ระดับการ
พัฒนาทางด้านภาษา (Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
     8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้สามารถออกแบบการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการ
วัดประเมินผลที่ เน้นทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง
(Active Learning) 
     9) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความ
แตกต่าง (Differentiated Instruction) 



37 

     10) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้และทักษะในการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านทักษะการคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking) 
     11) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครู ให้มีความรู้ความสามารถจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     12) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาชั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมและพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษตาม
ศักยภาพของผู้เรียนแต่ละบุคคล และตามสภาพและประเภทของความพิการ 
     13) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองผ่านระบบ Online และ
แบบ Face - to - Face Training 
     14) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ปรับปรุงระบบตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประเมินประสิทธิผลครู
และบุคลกรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษาข้อก าหนดด้าน
คุณภาพ และแผนการศึกษาแห่งชาติ 
     15) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ตั้งแต่การจัดท าฐานข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษาจนถึงการ
พัฒนาครู และบุคลกรทางการศึกษา โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
      (1) พัฒนารูปแบบการพัฒนาครูผ่านระบบดิจิทัล เพ่ือใช้ในการพัฒนา
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเกททั้งระบบ 
      (2) พัฒนาหลักสูตร เนื้อหาดิจิทัล (Digital Content) ในสาขาที่ขาดแคลน
เช่น การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง การจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และ
ผู้เรียนที่มีความแตกต่าง เป็นต้น 
      (3) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก
ประเภทพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัล 
      (4) พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล ระบบบริหารจัดการผู้บริหารครูและบุคลากร
ทางการศึกษาทุกประเภททั้งระบบ 
      (5 ) พั ฒ น าค รู ให้ มี ค ว ามช าน าญ ใน การสอน ภ าษ าอั งกฤษ  และ
ภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) 
 
 
 
 
 



38 

นโยบายที่ 4  ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
   และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
 
 นโยบายการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานและการลด
ความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา เน้นการสร้างโอกาสให้เด็กวัยเรียน และผู้เรียนทุกคนเข้าถึงบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ ที่เป็นมาตรฐานเสมอกัน ไม่ว่าผู้เรียนจะยาก ดี มี จน จะอยู่ในพ้ืนที่ใดของ
ประเทศ อยู่ในชุมชนเมือง พ้ืนที่ห่างไกลทุรกันดาร หรือกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษาของประเทศ โดย สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global Goals for Sustainable Development) สร้าง
กลไกความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์กรปกครองท้องถิ่นหรือต าบลระดับ
อ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค และส่วนกลาง สร้างมาตรฐานสถานศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่
จัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือสนับสนุนให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาอย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตาม
สภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหาทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลือมล้ าทางการศึกษา จัดสรรงบประมาณและ
ทรัพยากรทางการศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัด
การศึกษาส าหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการและงบลงทุนให้สถานศึกษาตามความจ าเป็น ตลอดจนน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 
Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในกาเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงพัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือ
สร้างหลักประกันสิทธิการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพของประชาชน 
 
 เป้าประสงค์ 

 1.  สถานศึกษาจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายโลกเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Global 
Goals for Sustainable Development) 

 2.  สถานศึกษากับองค์กรปกครองท้องถิ่น ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับ
พ้ืนที่ ร่วมมือในการจัดการศึกษา 

 3.  สถานศึกษามีคุณภาพ และมีมาตรฐานตามบริบทของพ้ืนที ่
 4.  งบประมาณ และทรัพยากรทางการศึกษามีเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับ

สภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้ง
ของสถานศึกษา 

 5. งบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย และงบลงทุนแก่สถานศึกษาอย่างเหมาะสมเพ่ือให้
สถานศึกษาบริหารงานจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 6. น าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาเป็นเครื่องมือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเข้าถึง
บริการด้านการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 7. พัฒนาระบบการติดตาม สนับสนุนและประเมินผลเพ่ือสร้างหลักประกันสิทธิการได้รับ
การศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

 
 ตัวช้ีวัด 

 1.  ผู้เรียนทุกคนสามารถข้าเรียนในสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นมาตรฐานเสมอกัน 
 2.  ผู้เรียนทุกคนได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนอย่างเพียงพอ และเหมาะสมสอดคล้อง

กับสภาพข้อเท็จจริง โดยค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจและที่ตั้ง
ของสถานศึกษา และความต้องการจ าเป็นพิเศษส าหรับผู้พิการ 

 3.  ผู้เรียนได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้อย่างเหมาะสม เพียงพอ 

 4  ครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

 5.  สถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐานอย่างเหมาะสมตามบริบท ด้านประเภท 
ขนาด และพ้ืนที ่

 6.  สถานศึกษาน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้เป็นเครื่องมือในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 7. สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนและการแนะแนวที่มี
ประสิทธิภาพ 

 8.  สถานศึกษาที่มีระบบฐานข้อมูลประชากรวัยเรียนและสามารถน ามาใช้ในการวางแผน
จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 มาตรการและแนวทางการด าเนินการ 

 1. สร้างความร่วมมือคับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
   1.1 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    1) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่นภาคเอกชน 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ตลอดจนการก ากับติดตาม 
และประเมินผล 
    2) จัดท าฐานข้อมูลประชากรวัยเรียน เพ่ือเก็บรวบรวม เชื่ อมโยงข้อมูลศึกษา 
วิเคราะห์ เพ่ือวาแผนการจัดบริการการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
   1.2 สถานศึกษา 
    1) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภาคเอกชนวาง
แผนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่รับผิดชอบ 
    2) ร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดับพ้ืนที่ จัดท าแผนการรับนักเรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 



40 

    3) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดท าส ามะโนประชากรวัยเรียน (อายุ 0 - 6 
ปี) เพื่อในไปใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษา 
    4) ร่วมกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ติดตาม ตรวจสอบ เด็กวัยเรียนได้เข้าถึง
บริการการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงครบถ้วน 
    5) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ ชุมชน ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน
บริหารจัดการทรัพยากรในชุมชนให้สามารถใช้ร่วมกับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    6) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพ้ืนที่ จัดอาหาร อาหารเสริม (นม) ให้ผู้เรียน
อย่างเพียงพอ มีคุณภาพ 
    7) ร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับพื้นที่ สนับสนุนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลได้เดินทาง
ไปเรียนอย่างปลอดภัยทั้งไปและกลับ 

 2.  การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามบริบทของพ้ืนที ่

  โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดท ามาตรฐานสถานศึกษาให้มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ เช่น 1) มาตรฐานด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ   
สิ่งอ านวยความสะดวก 2) มาตรฐานด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) มาตรฐานด้านระบบความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา 4) มาตรฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล Digital Technology เป็นต้น         
การก าหนดมาตรฐานสถานศึกษาด้านต่าง ๆ ดังกล่าวให้พิจารณาตามบริบทของสภาพทางภูมิศาสตร์ 
ประเภท และขนาดของสถานศึกษา เป็นส าคัญ 
    2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาสถานศึกษาระดับต าบล ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัดโรงเรียนขนาดเล็ก และ
สถานศึกษาประเภทอ่ืน ให้มีคุณภาพ และตามมาตรฐานที่ก าหนดโดยเน้นสถานศึกษาระดับต าบล 
โรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนที่ห่างไกล และโรงเรียนขนาดเล็กตามโครงการพิเศษ 
    3) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินสถานศึกษาใน   
ทุกมิต ิ

 3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสม 
และเพียงพอ 
   เป็นมาตรการเพ่ือการลดความเหลื่อมล้ า และสร้างโอกาสให้ผู้เรียนเข้าถึงการบริการ
การศึกษาที่มีคุณภาพ โดยการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพ่ือให้เด็กวัยเรียนทุกคนตั้งแต่ระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา อย่างเพียงพอ และเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริง โดย
ค านึงถึงความจ าเป็นตามสภาพพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ สภาพทางเศรษฐกิจ และที่ตั้งของสถานศึกษา จัดหา
ทุนการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรทางการ
ศึกษาอ่ืนเป็นพิเศษให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นในการจัดการศึกษาส าหรับผู้เรียนที่
มีความต้องการจ าเป็นพิเศษ และจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ และงบลงทุนให้
สถานศึกษาอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
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   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    1) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ศึกษา วิเคราะห์ ความเหมาะสมของงบประมาณในการสนับสนุนให้กับผู้เรียน และสถานศึกษา อย่าง
เหมาะสม และเพียงพอ สอดคล้องกับสถานภาพและพ้ืนที่ 
    2) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดท าแผนงบประมาณการศึกษาอย่างอิสระ โดยรับฟังความคิดเห็น
ของผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ประกอบการจัดท าแผนงบประมาณก่อนเสนอหน่วยงานต้นสังกัด 
    3) ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประสานความร่วมมือคับกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษา เพ่ือจัดสรรงบประมาณให้เด็กวัยเรียน
กลุ่มขาดแคลนทุนทรัพย์ เพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
    4)  ส านักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ส านักงานเขตพ้ืนการศึกษา สนับสนุนกระบวนการจัดท าแผนงบประมาณ และ
ติดตาม ก ากับการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใส 

 4. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียน 
   โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
    1)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมที่มีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัยสูง 
    2)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ผู้เรียน 
    3)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาปรับปรุงพัฒนาห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) ในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน 
    4)  ส านักงานคณะกรรมกรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) ส าหรับผู้ เรียนทุกระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเรียนของตนเอง
น าไปสู่การสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
    5)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุนอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) และพัฒนาการสอนทักษะดิจิทัล  (Digital 
Pedagogy) ส าหรับครูอย่างเหมาะสม เพ่ือเป็นเครื่องมือในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    6)  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาใช้เทคโนโลยีการเรียนการสอนทางไกล เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
(Distance Learning Technology : DLT) 
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โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน  
(Care & Protect) 
 
โครงการที่ 1    พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน  
      (Care & Protect) 
สนองนโยบาย สพม.38  ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่คุณภาพ 
      มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   (  ) โครงการใหม่  () โครงการต่อเนื่อง           
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวราภรณ์  เอมเปีย   
ระยะเวลาด าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 หลักการและเหตุผล 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา
ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล้ าทางการศึกษา โดยมีแนวทางการพัฒนา ที่มุ้งเน้นพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เน้นการดูแล 
แบบเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และ ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การพัฒนา
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็กนักเรียน เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับ
การคุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการน านโยบายสู่การปฏิบัติและ
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน 5 ขั้นตอน คือ การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคักรองนักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหา การจัด
กิจกรรมพัฒนา และการส่งต่อ และเพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางของ สพฐ. “รู้จัก รักและ
เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งเป็นกระบวนการที่สถานศึกษาด าเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด จ าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการที่เข็มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน 
สามารถดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาสังคมในปัจจุบัน ที่เรียกว่า ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น 
ปัญหาโรคซึมเศร้า ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหาเด็กถูกล่วงละเมิด ปัญหา
เด็กติดเกมส์ ปัญหาเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ผิดและเกินความจ าเป็น ปัญหาเด็กด้อยโอกาสขาด
แคลน ก้าวพลาด ซึ่งส่งผลต่อจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การดูแลครอบคลุมและทั่วถึง รอดปลอดภัยจากทุกปัญหา มีความรู้และทักษะ ในการป้องกันภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ เพ่ือให้นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน กลุ่ม
ส่งเริมการจัดการศึกษา และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.38) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
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 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง  ๆ ให้ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันเวลา นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถศึกษา
ต่อจนจบหลักสูตร 
  2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องการ
การคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
  3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนา
นักเรียน  

 
 เป้าหมาย 

 ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 47 แห่ง 
2. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทุกคนได้รับการ 

ดูแลช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองในทุกมิติ 
  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
    1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
    2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา สามารถคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้
ปลอดภัยจากปัญหาต่างๆ อย่างทั่วถึง และทันเวลา  
    3. นักเรียนที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ศึกษาต่อในระบบจนจบ
การศึกษาตามหลักสูตร และจ านวนนักเรียนออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา 
เดือน มี.ค.-เม.ย.63 

 
นางวราภรณ์   
           เอมเปีย 

2 กิจกรรมที่ 2 สพม. 38 เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน เดือน พ.ค.-มิ.ย.63 
3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน    ตลอดปี 
4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  
เดือน พ.ค.-มิ.ย.63 

5 กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เดือน ก.ค.63 
 

6 กิจกรรมที่ 6 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 

เดือน พ.ค.-มิ.ย.63 
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 งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รับสนับสนุนงบประมาณ สพฐ. 
 

รายละเอยีดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรมและค าชี้แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
งปม 

(บาท) 

รวม 
(บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 อบรมครู
ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
สถานศึกษา 

6,000 17,000  23,000  23,000 

กิจกรรมที่ 2 สพม. 38  
เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 10,000  10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 3 ติดตาม
นักเรียนออกกลางคัน    

 9,800  9,800  9,800 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนา
เครือข่ายระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

 5,000  5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล การ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 8,200  8,200  8,200 

กิจกรรมที่ 6 คัดเลือก
สถานศึกษาท่ีมีผลการ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 

 9,000  9,000  9,000 

รวมทั้งสิ้น 6,000 59,000  65,000  65,000 
 
 ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค.62–31 ธ.ค. 62) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค.63–31 มี.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย.63–30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ก.ค.63–30 ก.ย. 63) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - 50,000 - 15,000 - 
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 ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
โรงเรียนในสังกัด จ าวน 47 แห่ง 
นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือ 

-ประเมินโครงการฯ -ประเมินโครงการฯ 

ผลลัพธ์ 
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งด าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง มีคุณภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า
ทางการศึกษาสามารถคุ้มครองดูแลเด็ก
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากปัญหา
ต่างๆได้อย่างทันเวลาและศึกษาต่อในระบบ
จนจบการศึกษาตามหลักสูตรส่งผลให้จ านวน
นักเรียนออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี 

-ประเมินโครงการฯ -ประเมินโครงการฯ 

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง เด็กนักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือให้รอดปลอดภัยจากปัญหาต่าง ๆ ได้อย่าง
ทั่วถึงและทันเวลา จ านวนนักเรียนออกกลางคันลดลง นักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ได้รับการ
คุ้มครองช่วยเหลือและสามารถศึกษาต่อในระบบจนจบหลักสูตร 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ           ผู้เสนอโครงการ 
 

 
         (นางวราภรณ์    เอมเปีย)                     (นางวราภรณ์    เอมเปีย) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 (นายสุดเขต  สวยสม) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินงำน 

 
 รายงานผลการด าเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครอง   
เด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นการน าข้อค้นพบจากการปฏิบัติงาน
ตามโครงการโดยการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยมีกิจกรรมขั้นตอนวิธีการด าเนินการ 
น าเสนอ ดังนี้  

1.  เป้าหมายการด าเนินโครงการ 
2.  ขั้นตอนการด าเนินโครงการ 
3.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
เป้ำหมำยกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 เป้าหมายการด าเนินโครงการ ได้แก่ นักเรียน บุคลากร โรงเรียน และบุคคล หน่วยงานที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดังนี้ 
 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ  

1. โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ านวน 47 แห่ง 
2. นักเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทุกคนได้รับการ 

ดูแลช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองในทุกมิติ 
 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 
  1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 
  2. ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา สามารถคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน        
ให้ปลอดภัยจากปัญหาต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และทันเวลา  
  3. นักเรียนที่ต้องการการปกป้อง การคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ศึกษาต่อ       
ในระบบจนจบการศึกษาตามหลักสูตร และจ านวนนักเรียนออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
ขั้นตอนกำรด ำเนินโครงกำร 
 
 การด าเนินโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีขั้นตอนในการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพของ
เดมม่ิง ใน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  1. ขั้นวำงแผน (Plan : P) 
   1.1 การเตรียมการโดยศึกษานโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ศึกษาข้อมูลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด รวมทั้งศึกษาผลการด าเนินงานในที่ผ่านมาว่ามีข้อเสนอแนะ
ในการปรับปรุงพัฒนาอย่างไร น ามาก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีจุดอ่อน 

ศึกษาสภาพและทิศทางการด าเนนิงาน 

การวางแผนการด าเนินงานจดัระบบ 
การดูแลช่วยแหลือนักเรียน 

ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วน  เครือข่ายการคุม้ครองดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

 

นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

ประเมินเพื่อทบทวน 

ผลการประเมิน 

พัฒนาต่อเนื่อง 

สรุปรายงาน/ประชาสมัพันธ์ 

ปรับปรุง 

บูรณาการความรว่มมือกับทกุภาคส่วนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาให้กบันักเรียนในสถานศึกษา 

 

ปัญหาต่าง ๆ  
ในสังคมปัจจุบัน 

ที่ส่งผลต่อนักเรียน 
(Problem Based) 

 

การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
จากทุกภาคส่วนเพือ่ 

บูรณาการความรว่มมือ 
ในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหาให้กับ 
นักเรียนในทุกมิติ 
(Partipation) 

 

การสร้างภูมิคุ้มกัน 
การเฝ้าระวัง 

 
การคัดกรอง 
การค้นหา 

 การป้องกัน 
และการแก้ไข 

 การส่งต่อการดูแล 
ช่วยเหลือ 

 

ผลผลิต/ผลลัพธ์ 
นักเรียนได้รับ 

การดูแลช่วยเหลือ 
ให้ปลอดภัย  

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
อยู่ในสังคมอย่าง 

มีความสุข  
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   1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือชี้แจง
แนวทาง นโยบายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ตลอดจนร่วมวางแผนการด าเนินงานซึ่งต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย  
   1.3 แต่งตั้งคณะท างานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และการคุ้มครอง    
เด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
   1.4 ร่วมจัดท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม โดยการประชุมปฏิบัติการให้ทุกภาคส่วน                        
มีส่วนร่วม และร่วมกันจัดท าปฏิทินด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 
  2. ขั้นด ำเนินกำร (Do : D) 
   ด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดังนี้ 
   2.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา  
    มีการด าเนินการดังนี้ 
     1) ประชุมชี้แจงการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ให้กับผู้รับผิดชอบระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพ่ือความเข้าใจการน าระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และการคุ้มครองเด็กนักเรียน  สู่การปฏิบัติ  โดยจัดการอบรม                           
เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สู่การขับเคลื่อนแบบมุ่งประสิทธิผล ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 ณ ห้องประชุมเขาหลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
     2) การจัดอบรมให้ความรู้กับครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการอบรมออนไลน์โดยเผยแพร่หลักสูตรการอบรมทางเว็ปไซด์ของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 www.spm38.go.th SPM 38 E-learning Digital Platform 
เป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ได้แก่ หลักสูตร SPM04-02 การคุ้มครองเด็กนักเรียน SPM04-04 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านสามารถเข้าไปอบรมเรียนรู้
ได้ เมื่อจบหลักสูตรมีการออกวุฒิบัตรให้ เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาตนเองของครูผู้ปฏิบัติงาน       
การส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย ร่วมกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 2 ตามโครงการ 1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียน (One Hospital One 
School : OHOS)  ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดส่งผลงานเพ่ือขอรับการประเมินสถานศึกษาปลอดภัยของ
ส านักงานสวัสดิการและแรงงานจังหวัด ก าหนดมาตรการในการดูแลสวัสดิการ สวัสดิภาพนักเรียนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด   
 
 

http://www.spm38.go.th/
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   2.2 กิจกรรมที่ 2 สพม. 38 เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    มีการด าเนินการดังนี้ 
     1) ชี้แจงการด าเนินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียนโดยครูที่ปรึกษา  
     2) โรงเรียนรายงานข้อมูล รายละเอียดกรณีนักเรียนที่มีความจ าเป็นต้องได้รับ
การดูแล ช่วยเหลือโดยด่วนมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
     3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พิจารณาจากรายงาน
ข้อมูล รายละเอียดกรณีนักเรียนที่มีความจ าเป็นต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือโดยด่วนของโรงเรียนที่
รายงานมา จัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน 
     4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน ด าเนินการให้การดูแล ช่วยเหลือตามกรณี 
   2.3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
    มีการด าเนินการดังนี้ 
     1) ชี้แจงการด าเนินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียน การติดตามนักเรียนออกกลางคันของโรงเรียนโดยครูที่ปรึกษา  
     2) โรงเรียนรายงานข้อมูล รายละเอียดการติดตามนักเรียนออกกลางคันของ
โรงเรียนมายังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
     3) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พิจารณาจากรายงาน
ข้อมูล รายละเอียดการติดตามนักเรียนออกกลางคันของโรงเรียน จัดล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้อง
ได้รับการดูแล ช่วยเหลือโดยด่วน  
     4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ร่วมมือกับโรงเรียนติดตาม
นักเรียนออกกลางคันของโรงเรียน   

2.4  กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
มีการด าเนินการดังนี้ 

     1) มีแนวทางการท างานและมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ ในส่วนของการศึกษาเป็นการ
ท างานในมิติของการเฝ้าระวังและป้องกัน ภารกิจที่นอกเหนือจะได้รับการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
     2) แต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็ก
นักเรียน (ฉก.ชน.สพม.38) 
     3) ประชุมชี้ แจงผู้บริหารและครูรับทราบแนวทางการด าเนินงานของ        
ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.38) 
     4) สร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยด าเนินการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
กับ 13 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ปกครองจังหวัดตาก/สุโขทัย ต ารวจภูธรจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานพัฒนาสังคมและ
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ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก/สุโขทัย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก/สุโขทัย สถานพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก/สุโขทัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก/สุโขทัย  
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก/สุโขทัย องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานอัยการจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานพัฒนาการจังหวัดตาก/สุโขทัย 
ส านักงานแรงงานจังหวัดตาก/สุโขทัย 
     5) สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว ระหว่าง ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กับ โรงเรียน กับ ทีมงานสหวิชาชีพที่ทันสมัย เช่น line group : 
ระบบดูแล สพม.38 line group : ต ารวจประสานโรงเรียน line group : คณะท างานโต๊ะข่าว เป็นต้น 
   2.5 กิจกรรมที่  5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
    มีการด าเนินการดังนี้ 
     1) ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับสถานศึกษา ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้เกิดเจตคติที่ดีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและน าไป
ปฏิบัติได้จริง  
     2) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน สหวิทยาเขตละ 1 ชุดๆ ละ 5 คน ประกอบด้วย ประธานสหวิทยาเขต  
ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (ไม่ เกิน 2 คน) 
ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 1 ชุด ด าเนินการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล 1 สหวิทยาเขต เป้าหมายโรงเรียนละ 1 ครั้ง/1 ภาคเรียน  
     3) ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
ด้วยการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือประเมินเชิงประจักษ์ และประเมินจากเอกสารผลงาน ทุกโรงเรียน เป้าหมาย
โรงเรียนละ 1 ครั้ง/1 ภาคเรียน พร้อมทั้งประกาศยกย่อง ชมเชย สถานศึกษาและบุคลากรที่มีผลงาน
ดีเด่นเพื่อเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ 
     4) สร้างขวัญและก าลังใจ และประชาสัมพันธ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง 
   2.6 กิจกรรมที่ 6 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 
    การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น โดย
พิจารณาตามขนาดสถานศึกษา 3 ขนาด คือ 1. สถานศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 2. สถานศึกษา
ขนาดกลาง 3. สถานศึกษาขนาดเล็ก และมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้ 
     1) สถานศึกษาประเมินตนเองและเขียนรายงานตามแบบรายงาน (รน.1) ให้
ครอบคลุมหลักเกณฑ์ 5 ประเด็น ไม่เกิน 10 หน้ากระดาษ A4 (ตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16) 
และแนบหลักฐานประกอบในภาคผนวก ไม่เกินจ านวน 20 หน้ากระดาษ A4 (ไม่นับกระดาษคั่นค าว่า
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ภาคผนวก) โดยมีผู้บริหารสถานศึกษารับรองข้อมูลในแบบรายงาน (รน.1) ส่งถึงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
     2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือก จ านวน 5 คน ประกอบด้วย 1. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ทีไ่ด้รับมอบหมายฯ ประธานกรรมการ  2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การศึกษา เช่น กตปน. หรือ ข้าราชการบ านาญ ฯลฯ 3. ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความ
เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (พิจารณาจากผู้บริหารสถานศึกษาที่ไม่ได้เข้าร่วมการคัดเลือก) 
4. ผู้ อ านวยการกลุ่ มนิ เทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา หรือ ศึกษานิ เทศก์                 
5. ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา หรือนักวิชาการศึกษา  กรรมการและเลขานุการ  ทั้งนี้ 
สามารถตั้งกรรมการฯ ได้มากกว่า 1 ชุด ตามขนาดของสถานศึกษา 
     3) กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 2 ด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ฯ 
โดยพิจารณาข้อมูลจากเอสารตามแบบรายงานการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา (รน.1) และการประเมินเชิงประจักษ์ ตามแบบประเมินสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/1) 
     4) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประกาศผลการคัดเลือก
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และน าผลการประเมินสถานศึกษา (รน.1/1) และสรุปผลการประเมิน
สถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (รน.1/2) และเอกสารที่เกี่ยวข้องของ
สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ระดับทอง ที่ได้คะแนนสูงสุด 1 อันดับ เสนอเขตตรวจราชการ (Cluster) ตาม
ประเภทสถานศึกษา ประเภทสถานศึกษาละ 1 แห่ง รวม 3 แห่ง 
     5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 พิจารณามอบรางวัลให้กับ
สถานศึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกด้วยวิธีการและโอกาสที่เหมาะสม 
     6) ระดับเขตตรวจราชการ (Cluster) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ท าหน้าที่
ประธานประจ าเขตตรวจราชการ ประกาศรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษา  จ านวน 5 คน 
ตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด โดยพิจารณาข้อมูลจากเอกสาร
และข้อมูลเชิงประจักษ์ตามแบบประเมิน (รน.1/1) ประกาศผลการคัดเลือกระดับเขตตรวจราชการ 
และน าเสนอรายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล ระดับทอง ล าดับสูงสุด 1 อันดับ พร้อมแบบประเมิน 
(รน.1/1 และ1/2) และเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
     7) คณะกรรมการระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลเกียรติบัตร ระดับทอง ระดับเงิน และ
ระดับทองแดง และติดตามเชิงประจักษ์เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทอง จ านวน
ประเภทละ 5 แห่ง ตามเกณฑ์และวิธีการทีส่ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
     8) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกาศผลการคัดเลือก
สถานศึกษาเพ่ือรับโล่รางวัลระดับยอดเยี่ยม 1 รางวัล และโล่รางวัลระดับดีเด่น 4 รางวัล ระดับยอด
เยี่ยม หมายถึง ผลการประเมินเชิงประจักษ์ได้คะแนนล าดับสูงสุดและไม่ต่ ากว่า 95 ระดับดีเด่น 
หมายถึง ผลคะแนนเชิงประจักษ์ได้คะแนนตั้งแต่ 91-94 คะแนน  
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  3. ขั้นนิเทศติดตำมผล (Check : C) 
   3.1 แต่งตั้ งคณะกรรมการประเมินผลโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน                          
ร่วมประเมินผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบที่เกิดจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรยีน 
   3.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ด าเนินการนิเทศ ก ากับ ติดตาม 
และประเมินผลการด าเนินงาน มีการประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
การคุ้มครองเด็กนักเรียนของสถานศึกษาในทุกปีการศึกษา และพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่มี
ผลงานดีเด่น และประกาศยกย่อง ชมเชย มอบโล่รางวัลให้กับสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู นักเรียน ที่มี
ผลการด าเนินงานดีเด่นตามวาระและโอกาสที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลัง
ในการปฏิบัติหน้าที่  
 
  4. ขั้นสรุปและประเมินผล (Act : A) 
   4.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสะท้อนผลการปฏิบัติงานเพ่ือน าผลไป
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนในปีการศึกษา
ต่อไป โดยการจัดประชุมปฏิบัติการ PLC การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และร่วมประชุมและน าเสนอผลการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 ในวันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงแรมโมราจ อ าเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
   4.2 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครอง
เด็กนักเรียน 
   4.3 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน เพ่ือรายงานผลส าเร็จของการด าเนินงานต่อสาธารณชน และเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
ยั่งยืนต่อไป 
 
เครื่องมือในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
ได้แก่ 
  1.  แบบรายงานการคัดกรองนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
  2.  แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
  3.  แบบรายงานการติดตามนักเรียนออกกลางคัน  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 
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  4.  แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
  5.  รายงานการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
  6. รายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการรายงานผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ด าเนินการ
ดังนี้ 
  1. โรงเรียนส่งรายงานผลการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียน ตามแบบรายงานผลการ
ด าเนินงานคัดกรองนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ถึงส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38   
  2. โรงเรียนส่งรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เยี่ยมบ้านนักเรียน ตามแบบรายงานผลการด าเนินงานการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน  
  3. โรงเรียนส่งรายงานการติดตามนักเรียนออกกลางคันของโรงเรียน และส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
  4. คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน รายงานการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
  5. โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครอง
เด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
  6. คณะกรรมการรายงานการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 
 ลักษณะข้อค าถามจากเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลทุกรายการ มีประเด็นการรายงาน 
การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รายงานการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน  ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบอัตนัย 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ค่าสถิติร้อยละ ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ใช้วิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สังเคราะห์เนื้อหาค าตอบตามประเด็นที่ก าหนดและเรียบเรียง
น าเสนอข้อมูลเชิงพรรณนา ประกอบตาราง ตามล าดับประเด็น  
 การตรวจสอบข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) โดยตรวจสอบข้อมูลแบบ
สามเส้าข้อมูล ได้แก่ 1. ข้อมูลจากการรายงานการด าเนินงานของโรงเรียนและรายงานการประเมิน
ตนเอง 2. ข้อมูลการรายงานผลคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา       
เขต 38 3. ข้อมูลการยืนยันด้วยบุคคล โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทท่ี 4 
ผลการด าเนินงาน 

 
 ผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นการน าผลการด าเนินงาน การพัฒนา ข้อค้นพบจากการด าเนินงานเป็นการ
วิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ผลการด าเนินงานแบ่งเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
  ตอนที่ 2 ผลการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ    
ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันเวลา นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และ
สามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตร 
  ตอนที่ 3 ผลการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
การคุ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือเด็ก       
ที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
  ตอนที่ 4 ผลการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการ
พัฒนานักเรียน 
 
ตอนที่ 1  ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 
 ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดังนี้ 
   2.1 กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา  
    ผลการด าเนินงานดังนี้ 
     1) ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
โรงเรียนละ 1 คน ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สู่การขับเคลื่อนแบบมุ่ง
ประสิทธิผล  
     2) ครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
มีการอบรมผ่านระบบออนไลน์ SPM 38 E-learning Digital Platform  
   2.2 กิจกรรมที่ 2 สพม. 38 เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    ผลการด าเนินงานดังนี้ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
ตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน ด าเนินการให้การดูแล ช่วยเหลือตามกรณี เช่น  โรงเรียนด่านแม่ละเมา
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วิทยาคม นักเรียนมีแนวโน้มออกกลางคัน จ านวน 5 คน โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นักเรียนมี
ความยากจนพิเศษ จ านวน 3 คน โรงเรียนเมืองเชลียง นักเรียนมีความยากจนพิเศษ จ านวน 3 คน 
โรงเรียนแม่กุวิทยาคม นักเรียนมีความยากจนพิเศษ จ านวน 3 คน โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยา
คาร” นักเรียนมีความยากจนพิเศษ จ านวน 3 คน ซึ่งได้ดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และมอบ
ทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในส่วนที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ประสบอุบัติเหตุ ประสบอัคคีภัย เป็นต้น ได้
ด าเนินการดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นทันที และด าเนินการประสานเครือข่ายความร่วมมือในการ
ดูแลให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
   2.3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
    ผลการด าเนินงานดังนี้ 
     ข้อมูลจ านวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้นจ านวน 16 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.046 ของนักเรียนทั้งปีการศึกษา ซึ่งผลที่ปรากฏกับนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีอัตราการออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี จากสถิติตั้งแต่ปี
การศึกษา 2560-2562 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง เกิดจากกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และการคุ้มครองเด็กนักเรียนของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่
มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นดูแลเด็กนักเรียนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็กเก่งดี มีความสามารถพิเศษ กลุ่มเด็ก
ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน
และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่บูรณาการใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
   2.4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
    ผลการด าเนินงานดังนี้ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กับ 13 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ปกครองจังหวัดตาก/
สุโขทัย ต ารวจภูธรจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก/สุโขทัย บ้านพักเด็ก
และครอบครัวจังหวัดตาก/สุโขทัย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก/สุโขทัย      
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดตาก/สุโขทัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานอัยการจังหวัด
ตาก/สุโขทัย ส านักงานพัฒนาการจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานแรงงานจังหวัดตาก/สุโขทัย และสร้าง
ช่องทางการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 38 กับ โรงเรียน กับ ทีมงานสหวิชาชีพที่ทันสมัย เช่น line group : ระบบดูแล  สพม.38       
line group : ต ารวจประสานโรงเรียน line group : คณะท างานโต๊ะข่าว เป็นต้น 
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   2.5 กิจกรรมที่  5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
    ผลการด าเนินงานดังนี้ 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาด้วยการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือ
ประเมินเชิงประจักษ์ และประเมินจากเอกสารผลงาน ทุกโรงเรียนมีการด าเนินงานในระดับคุณภาพ ดี 
ขึ้นไปทุกโรงเรียน พร้อมทั้งประกาศยกย่อง ชมเชย สถานศึกษาและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นเพ่ือเป็น
การสร้างขวัญและก าลังใจ 
   2.6 กิจกรรมที่ 6 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 
    ผลการด าเนินงานดังนี้ 
     การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
ประจ าปี 2562 สถานศึกษามีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งเป็น
แบบอย่างได้ และได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเขตตรวจราชการ   
ที่ 17 และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
     1. รางวัลระดับเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) ประจ าปี 2562 จ านวน 3 
แห่ง ประกอบด้วย ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก  :  โรงเรียนเมืองด้งวิทยา  ประเภท
สถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง  :  โรงเรียนพบพระวิทยาคม และประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษา
ขนาดใหญ่  :  โรงเรียนอุดมดรุณี ประจ าปี 2563 จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย ประเภทสถานศึกษา
มัธยมศึกษาขนาดเล็ก  :  โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาด
กลาง  :  โรงเรียนศรีนคร ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่  :  โรงเรียนสรรพวิทยา 
     2. รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
                     โล่รางวัลดีเด่น  :  โรงเรียนพบพระวิทยาคม 
                     เกียรติบัตร ระดับเงิน  :  โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 

 
ตอนที ่2  ผลการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ     
  ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง ทันเวลา นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะ 
  ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตร 
 
 ผลการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ให้ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันเวลา นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถศึกษา
ต่อจนจบหลักสูตร โดยการด าเนินการมีการน าข้อมูลสารสนเทศการคัดกรองนักเรียนตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในทุกมิติ ครอบคลุมทุกโรงเรียน เป็นปัจจุบัน เป็นระบบ 
และด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
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อย่างทั่วถึง ทันเวลา นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถศึกษาต่อจนจบ
หลักสูตร ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 แสดงผลการคัดกรองนักเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
  ปีการศึกษา 2562  
 

การคัดกรอง
ด้าน 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปญัหา 
ชาย หญิง รวม ร้อย

ละ 
ชาย หญิง รวม ร้อย

ละ 
ชาย หญิง รวม ร้อย

ละ 
การเรยีน 14,749 16,706 31,455 91.58 1,438 581 2,019 5.88 274 258 532 1.55 
สุขภาพ 14,846 17,434 32,280 93.98 636 740 1,376 4.01 113 74 187 0.54 
เศรษฐกิจ 14,841 15,503 30,344 88.35 1,212 1,275 2,487 7.24 472 541 1013 2.95 
สวัสดภิาพ
และความ
ปลอดภัย 

14,455 18,317 32,772 95.41 992 972 1,964 5.72 69 40 109 0.32 

พฤติกรรม 
การใช้ 
สารเสพตดิ 

14,710 18,176 32,886 95.75 660 244 904 2.63 45 7 52 0.15 

พฤติกรรม 
การใช้ความ
รุนแรง 

14,478 18,768 33,246 96.79 331 107 438 1.28 43 18 61 0.18 

พฤติกรรม
ทางเพศ 

16,188 17,305 33,493 97.51 169 127 296 0.86 34 20 54 0.16 

พฤติกรรม 
การติดเกม 

13,695 16,182 29,877 86.99 2,313 901 3,214 9.36 570 181 751 2.19 

พฤติกรรม 
การใช้
เครื่องมือ
สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส ์

14,331 15,248 29,579 86.12 1,761 2,024 3,785 11.02 161 220 381 1.11 

 
ตารางท่ี 2 แสดงผลการคัดกรองนักเรียนด้านความสามารถพิเศษและด้านความต้องการพิเศษ 
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2562  
 

การคัดกรอง 
มี ไม่ม ี

ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 
นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ 7,688 8,159 15,847 46.14 7,420 10,959 18,379 53.51 
นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ 628 495 1,123 3.27 15722 17453 33,175 96.59 
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 จากข้อมูลการคัดกรองนักเรียน การคัดกรองนักเรียนด้านความสามารถพิเศษและด้านความ
ต้องการพิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 
2562 สรุปได้ดังนี้ การคัดกรองนักเรียน พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่มมีปัญหา ด้านที่มีปัญหามากท่ีสุด 3 
อันดับ ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านพฤติกรรมการติดเกม และด้านการเรียน พฤติกรรมของนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงด้านที่มีปัญหามากที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ ด้านพฤติกรรมการใช้เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์   
ด้านพฤติกรรมการติดเกม และด้านเศรษฐกิจ ซึ่งนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียนตรงตามสภาพปัญหา จากโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
38 และหน่วยงานที่จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยการประสานงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนตรงตามสภาพปัญหา จากโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เช่น การด าเนินงานจัดหาทุนการศึกษาจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) ช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ มูลนิธิพิพัฒน์การศึกษา ทุนการศึกษา
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ) ทุนช่วยเหลือเด็กท่ีอยู่ในภาวะ
ยากล าบากจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
สมาคมธนาคารภาคเหนือ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด        
มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนักเรียน  จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน          
จัดหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ทวิศึกษาให้กับนักเรียนเพ่ือน าไปประกอบอาชีพ หารายได้ช่วยเหลือ
ครอบครัว เป็นต้น 
 
ตารางท่ี 3 แสดงข้อมูลเด็กนักเรียนด้อยโอกาส 10 ประเภท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  มัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2562 
 

ประเภท 
เด็กนักเรียนด้อยโอกาส 

จ านวนทั้งหมด 
(คน) 

ได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
จ านวน ร้อยละ 

1. เด็กท่ีถูกบังคับให้ขายแรงงานหรือแรงงานเด็ก 0 - - 
2. เด็กท่ีอยู่ในธุรกิจทางเพศหรือโสเภณี 0 - - 
3. เด็กท่ีถูกทอดทิ้งหรือก าพร้าเด็ก 104 104 100 
4. เด็กในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 2 2 100 
5. เด็กเร่ร่อน 1 1 100 
6. เด็กท่ีได้รับผลจากโรคเอดส์ฯ 1 1 100 
7. เด็กในชนกลุ่มน้อย 165 165 100 
8. เด็กท่ีถูกท าร้ายทารุณ 0 - - 
9. เด็กยากจน (มากเป็นพิเศษ) 3,584 3,452 96.32 
10. เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติด  54 54 100 

รวม 3,911 3,779 96.62 
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 จากข้อมูลนักเรียนด้อยโอกาสทั้ง 10 ประเภท รวมทั้งสิ้นจ านวน 3,911 คน ได้รับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนตรงตามสภาพปัญหา จากโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และหน่วยงานที่จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ทั้ง 13 หน่วยงาน ทั้งจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก 
และหน่วยงานภายนอกอ่ืนๆ โดยการประสานงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียนตรงตามสภาพปัญหา จากโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38       
รวมทั้งสิ้นจ านวน 3,779 คน คิดเป็นร้อยละ 96.62 โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 
      1.  กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ    
แบบมีเงื่อนไข รายละ 1,600 บาท/คน ในปีการศึกษา 2562 
      2.  มูลนิธิพิพัฒน์การศึกษา มอบทุนการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาสให้เข้าศึกษาต่อ       
ในระดับอุดมศึกษา(ปริญญาตรี) จ านวน 41 ทุนๆ ละ 20,000 บาท 
      3.  กิจกรรม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เยี่ยมบ้านนักเรียน      
มอบทุนการศึกษาและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวนักเรียน 
      4. ทุนการศึกษาจาก ทุน มทศ. ร.10 ทุนเฉลิมราชกุมารี ทุนช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภาวะ
ยากล าบากจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด
สมาคมธนาคารภาคเหนือ และกยศ. เป็นต้น 
      5. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC : One Stop Crisis Center)  และศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาล
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชกรณีนักเรียนได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ 
      6.  จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน จัดหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ทวิศึกษาให้กับ
นักเรียนเพื่อน าไปประกอบอาชีพ หารายได้ช่วยเหลือครอบครัว  
      7.  จัดกิจกรรมร่วมกับสถานพินิจและตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษา
ร่วมกับเครือข่ายในการป้องกันปัญหาพฤติกรรมและการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนและ
ดูแลนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาจนจบการศึกษา 
      8.  จัดการเรียนการสอนส าหรับเด็กพักนอนให้กับนักเรียนที่เป็นชนกลุ่มน้อย ให้ได้รับ
การศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
      9.  ร่วมกับต ารวจภูธร ปกครองและสาธารณสุขในพ้ืนที่ กรณีตรวจพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเสพยาเสพติดหรือสารเสพติด ด้วยการท าข้อตกลงกับผู้ปกครอง กรณีตรวจพบสารเสพติดให้
ร่วมกันดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูในระบบสมัครใจ Walk in กับทาง
โรงพยาบาล หรือสาธารณสุขในพ้ืนที่ ซึ่งตามกฎหมาย ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย โรงเรียนไม่สามารถให้นักเรียน
ออกจากโรงเรียนกรณีพบเป็นผู้เสพต้องดูแลช่วยเหลือ ทั้งจิตสังคมบ าบัดในสถานศึกษา และส่งต่อ
ภายนอก 
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ตารางท่ี 4 แสดงข้อมูลเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 10 ประเภท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
  การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2562 

 

ประเภท 

เด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 
จ านวน
ทั้งหมด 
(คน) 

ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ 
จ านวน (คน) ร้อยละ 

1. ด้านผู้น า 2,215 2,215 100.00 
2. ด้านนักคิด 1,808 1,808 100.00 
3. ด้านสร้างสรรค์ 2,366 2,214 93.57 
4. ด้านนักวิชาการ 2,607 2,607 100.00 
5. ด้านนักคณิตศาสตร์ 1,426 1,274 89.34 
6. ด้านนักวิทยาศาสตร์ 1,192 1,040 87.25 
7. ด้านนักภาษา 1,505 1,505 100.00 
8. ด้านนักกีฬา 2,588 2,436 94.13 
9. ด้านนักดนตรี 2,102 1,950 92.77 
10. ด้านนักศิลปิน 1,292 1,292 100.00 

รวม 6,126 5,366 87.59 
  

 จากข้อมูลเด็กนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 10 ประเภท สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้นจ านวน 6,126 คน ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับ
การศึกษาเต็มตามศักยภาพ จ านวน 5,366 คน คิดเป็นร้อยละ 87.59 โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนส ารวจโดยใช้แบบทดสอบวัดแววความสามารถพิเศษทั้ง 10 ด้าน สรุปเป็น
ข้อมูลสารสนเทศในแต่ละด้าน  

2. โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมศักยภาพในแต่ละด้าน เช่น  
   -  ด้านผู้น า ใช้กิจกรรมสภานักเรียน แกนน านักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

   -  ด้านนักคิด ด้านสร้างสรรค์ ด้านนักวิชาการ นวัตกรรม แข่งขันหุ่นยนต์ (โรงเรียน 
สรรพวิทยาคม) เข้าร่วมกิจกรรม Social Innovation camp ของชมรมพุทธศาสตร์สากล (โรงเรียน
อุดมดรุณี) 
   -  ด้านนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์  ใช้ห้องเรียนพิเศษ Science-Math ห้องเรียน
พิเศษ Smart ห้องเรียนพิเศษ Olympic 
   -  ด้านนักภาษา ห้องเรียนพิเศษ English Program สารานุกรม หนังสือเล่มเล็ก 
ประกวดกล่าวสุนทรพจน์ในโอกาสต่าง ๆ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 
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  3. กิจกรรมอบรมครูแนะแนว โดยศูนย์แนะแนวจังหวัดตากและจังหวัดสุโขทัย เพ่ือให้ครู
แนะแนวได้ทราบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการแนะแนวอาชีพและแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อให้กับ
นักเรียน 
  4. ส่งเสริมให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการแนะแนว
และท าแบบทดสอบเพ่ือวัดแววอาชีพโดยสถานศึกษาด าเนินการร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัด
สุโขทัยและจังหวัดตาก ซึ่งเป็นการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี 
  5. ส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดให้นักเรียนได้ท าแบบทดสอบพหุปัญญาเพ่ือค้นหา        
“แววความฉลาด” ของนักเรียนในด้านใดบ้าง ซึ่งเป็นเพียงการค้นหาศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือที่จะได้
ส่งเสริมและพัฒนาให้ตรงตามศักยภาพและความต้องการของผู้เรียน 
   - ด้านนักกีฬา ห้องเรียนกีฬา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

   - ด้านนักดนตรี ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต ฯลฯ 
   - ด้านนักศิลปิน มุมศิลปะ แข่งขันวาดภาพ ประกวดภาพถ่าย 

  6. ด าเนินการพัฒนาศักยภาพนักเรียน  ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนให้ เข้าร่วม         
การแข่งขันในเวทีต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ทั้งที่ เป็นส่วนราชการและเอกชน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนในทุกปีการศึกษา 
  7.  ศึกษานิเทศก์ร่วมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 
เช่น สาระการเรียนรู้เพ่ิมเติม กิจกรรมลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้ โครงการกิจกรรมอ่ืนๆ นิเทศติดตามผล
การด าเนินงาน เพ่ือพัฒนา/ปรับเปลี่ยน การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผู้ เรียนตาม
ความสามารถของแต่ละบุคคล 
  8. สรุปผลการด าเนินงาน รายงานการด าเนินงานให้ต้นสังกัดทราบ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาต่อยอดในปีการศึกษาต่อไป 
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ตารางท่ี 5 แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ  
  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2560-2562 

 

สาเหตุ 

ปีการศึกษา 2560 
(35,490 คน) 

ปีการศึกษา 2561 
(34,970 คน) 

ปีการศึกษา 2562 
(34,347 คน) 

ออก
กลางคัน 

ร้อยละ ออก
กลางคัน 

ร้อยละ ออก
กลางคัน 

ร้อยละ 

ฐานะยากจน 0 - 13 9.42 0 - 
มีปัญหาครอบครัว 8 38.10 26 18.84 5 31.25 
สมรส 5 23.81 9 6.52 4 25 
มีปัญหาในการปรับตัว 1 4.76 60 43.48 3 18.75 
ต้องคดี/ถูกจับ 0 - 2 1.45 0 - 
เจ็บป่วย/อุบัติเหตุ 0 - 1 0.73 1 6.25 
อพยพตามผู้ปกครอง 1 4.76 5 3.62 0 - 
หาเลี้ยงครอบครัว 6 28.57 22 15.94 3 18.75 

รวม 21 100 138 100 16 100 
ร้อยละของนักเรียนทั้งปีการศึกษา 21 0.059 138 0.394 16 0.046 

 
 จากข้อมูลจ านวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้นจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.046 ของนักเรียนทั้งปีการศึกษา ซึ่งผลที่ปรากฏกับนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 มีอัตราการออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี จากสถิติตั้งแต่ปีการศึกษา 
2560-2562 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง เกิดจากกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียนของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่มี
ประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นดูแลเด็กนักเรียนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็กเก่งดี มีความสามารถพิเศษ กลุ่มเด็ก
ปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกัน
และเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่บูรณาการใน
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

หมายเหตุ  มีอัตราการออกกลางคันสูงขึ้นในปีการศึกษา 2561 เนื่องจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้โรงเรียนส ารวจข้อมูลนักเรียนซ้ าซ้อน และให้ยืนยันการมีตัวตน
ของนักเรียนในระบบ Data Management Center (DMC) สถานศึกษาที่ยังไม่ได้จ าหน่ายนักเรียนใน
กรณีต่างๆ เช่น ย้ายโรงเรียน จบการศึกษา ลาออก เสียชีวิต ฯลฯ จึงท าการจ าหน่ายนักเรียนที่ไม่มี
ตัวตนในปีการศึกษา 2561 ด้วยการเลือกเหตุผลออกกลางคันจึงท าให้ข้อมูลนักเรียนออกกลางคันใน   
ปีการศึกษา 2561 สูงขึ้นผิดปกติ แต่เหตุผลหลักมาจากการจ าหน่ายนักเรียนในระบบ DMC ที่ไม่
สอดคล้องกับความเป็นจริง  
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ตารางท่ี 6 แสดงข้อมูลจ านวนและร้อยละการเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียน  

  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2560 - 2562 
 

ปีการศึกษา 
จ านวน
นักเรียน 

จ านวนนักเรียนที่เยี่ยมบ้าน 
จ านวน ร้อยละ 

2560 35,490 35,345 99.59 
2561 34,970 34,789 99.48 
2562 34,347 34,226 99.65 

 
 จากข้อมูลจ านวนและร้อยละการเยี่ยมบ้านนักเรียนของโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้นจ านวน 34,266 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.65 ของนักเรียนทั้งปีการศึกษา ซึ่งผลที่ปรากฏกับนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 คือ นักเรียนที่มีความเสี่ยงต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียนตามที่โรงเรียนรายงานมา เช่น โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม นักเรียนมีแนวโน้มออก
กลางคัน จ านวน 5 คน โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา นักเรียนมีความยากจนพิเศษ จ านวน 3 คน 
โรงเรียนเมืองเชลียง นักเรียนมีความยากจนพิเศษ จ านวน 3 คน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม นักเรียนมี
ความยากจนพิเศษ จ านวน 3 คน โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร” นักเรียนมีความยากจนพิเศษ 
จ านวน 3 คน ซ่ึงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้ด าเนินกิจกรรม สพม. 38 เขต
เยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ในส่วน
ที่เกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ประสบอุบัติเหตุ ประสบอัคคีภัย เป็นต้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ได้ด าเนินกิจกรรม สพม. 38 เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน พร้อมดูแลให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นทันที และด าเนินการประสานเครือข่ายความร่วมมือในการดูแลให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
ตอนที่ 3  ผลการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  และการคุ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
  โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
 
 การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือเด็กท่ีต้องการการคุ้มครอง
และช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดยมีแนวทางการท างานและมีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสร้างความรู้ความ
เข้าใจในการปฏิบัติงานและสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ ในส่วนของการศึกษาเป็น
การท างานในมิติของการเฝ้าระวังและป้องกัน ภารกิจที่นอกเหนือจะได้รับการส่งต่อให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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 1. การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้ด าเนินการสร้างความเข้าใจ พัฒนา ให้ความรู้กับ
ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียนโดยการจัด
อบรมให้ความรู้กับครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการอบรม
ออนไลน์โดยเผยแพร่หลักสูตรการอบรมทางเว็ปไซด์ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา    
เขต 38 www.spm38.go.th SPM 38 E-learning Digital Platform เป็นการอบรมผ่านระบบ
ออนไลน์ ได้แก่ หลักสูตร SPM04-02 การคุ้มครองเด็กนักเรียน SPM04-04 ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ซึ่งครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านสามารถเข้าไปอบรมเรียนรู้ได้ เมื่อจบหลักสูตรมีการ
ออกวุฒิบัตรให้ เพ่ือใช้ประกอบการพัฒนาตนเองของครูผู้ปฏิบัติ งาน ส่งผลให้มีข้าราชการครูจบ
หลักสูตรการเป็นผู้ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนของ
โรงเรียน พร้อมทั้งส่งเสริมให้โรงเรียนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้านสุขภาพอนามัย 
ร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ 2 ตามโครงการ 1 โรงพยาบาล 1 โรงเรียน (One 
Hospital One School : OHOS)  ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดส่งผลงานเพ่ือขอรับการประเมินสถานศึกษา
ปลอดภัยของส านักงานสวัสดิการและแรงงานจังหวัด ก าหนดมาตรการในการดูแลสวัสดิการ       
สวัสดิภาพนักเรียนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันตามแนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐานก าหนด  
 2. การด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กับ 13 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ปกครอง
จังหวัดตาก/สุโขทัย ต ารวจภูธรจังหวัดตาก/สุโขทัย  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก/สุโขทัย  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ตาก/สุโขทัย  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก/สุโขทัย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดตาก/สุโขทัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก/สุโขทัย  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก/สุโขทัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก/สุโขทัย 
ส านักงานอัยการจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานพัฒนาการจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานแรงงาน
จังหวัดตาก/สุโขทัย มีระบบและแนวทางการท างานร่วมกับเครือข่ายคือ“ร่วมคิด แก้ปัญหา พัฒนา ส่ง
ต่อ” โดยมีเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน พร้อมทั้งสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว 
ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กับ โรงเรียน กับ ทีมงานสหวิชาชีพที่
ทันสมัย เช่น line group : ระบบดูแล สพม.38 line group : ต ารวจประสานโรงเรียน line group : 
คณะท างานโต๊ะข่าว เป็นต้น 
 3. การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาด้วยการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือการนิเทศ ติดตาม
และประเมินผลเชิงประจักษ์ และประเมินจากเอกสารผลงาน ทุกโรงเรียน ผลการนิเทศ ติดตามและ

http://www.spm38.go.th/
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ประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 38 มีการด าเนินงานในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปทุกโรงเรียน 
 4. การดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ด าเนินก าหนดเป็นจุดเน้นของเขตพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียนในการ
ด าเนินการคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพ่ือสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
ก าหนดเป็นนโยบายให้ผู้บริหารตระหนักในการไม่ผลักปัญหา และไม่ไล่นักเรียนออก และให้
ด าเนินการช่วยเหลือให้ถูกต้องตรงตามสภาพปัญหาจนสามารถเรียนจนจบหลักสูตร ส่งเสริม สนับสนุน 
ด้วยการระดมทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณ์ บุคลากร งบประมาณ ฯลฯ จากทุก
ภาคส่วนเพ่ือให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพและนักเรียนสามารถมีทุนในการศึกษา
ต่อจนจบชั้นสูงสุดส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานร่วมกับทุกภาคส่วนด้วยการท าข้อตกลงความ
ร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ผลการด าเนินงาน เช่น ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนขุนไกร
พิทยาคม สภาพบ้านอาศัยอยู่ในสภาพที่ไม่มั่นคงถาวรใช้ไม้ยูคาลิปตัสเป็นเสา หลังคามุงด้วยหญ้าคา 
โดยมอบทุนการศึกษาและอาหารในเบื้องต้น พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการช่วยเหลือ  
นักเรียนโรงเรียนศรีนคร หาเงินช่วยเหลือมารดาที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะที่ 3 มอบเงินสงเคราะห์         
ผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรณีฉุกเฉิน ประสานศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ พ่ึงจังหวัดสุโขทัย มอบเงิน
สงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พ่ึง บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย มอบเงิน
สงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยาคม ช่วยเหลือนักเรียนมีแนวโน้มออก
กลางคัน จ านวน 5 คน โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา ช่วยเหลือนักเรียนมีความยากจนพิเศษ 
จ านวน 3 คน โรงเรียนเมืองเชลียง ช่วยเหลือนักเรียนมีความยากจนพิเศษ จ านวน 3 คน โรงเรียน    
แม่กุวิทยาคม ช่วยเหลือนักเรียนมีความยากจนพิเศษ จ านวน 3 คน โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยา
คาร” ช่วยเหลือนักเรียนมีความยากจนพิเศษ จ านวน 3 คน 
 
ตอนที่ 4  ผลการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการ 
  และการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครอง 
  เด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนานักเรียน 
 
 ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาด้วยการลงพ้ืนที่
จริงเพ่ือประเมินเชิงประจักษ์ และประเมินจากเอกสารผลงานทุกโรงเรียน สร้างขวัญและก าลังใจ และ
ประชาสัมพันธ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่างต่อเนื่อง  พร้อมทั้ง
การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น โดยพิจารณาตามขนาด
สถานศึกษา 3 ขนาด คือ 1. สถานศึกษาขนาดใหญ่และใหญ่พิเศษ 2. สถานศึกษาขนาดกลาง          
3. สถานศึกษาขนาดเล็ก มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด และด าเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ประกาศผลการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการคัดเลือก
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สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ าปี 2562 สถานศึกษามีผลการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งเป็นแบบอย่างได้ และได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร       
ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับเขตตรวจราชการที่  17 และระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  1. รางวัลระดับเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 
   ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก  :  โรงเรียนเมืองด้งวิทยา  
                  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง  :  โรงเรียนพบพระวิทยาคม  
                   ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่  :  โรงเรียนอุดมดรุณี 
  2. รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
                  โล่รางวัลดีเด่น  :  โรงเรียนพบพระวิทยาคม 
                  เกียรติบัตร ระดับเงิน  :  โรงเรียนเมืองด้งวิทยา 
  3. รางวัลระดับเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) ประจ าปี 2563 จ านวน 3 แห่ง 
ประกอบด้วย 
   ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดเล็ก  :  โรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม  
                  ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดกลาง  :  โรงเรียนศรีนคร  
                   ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่  :  โรงเรียนสรรพวิทยา 
 
 ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียน 
 จากการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนส่งผลที่
ปรากฏกับนักเรียน ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน และผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 ดังนี้ 
 1. ผลที่ปรากฏกับนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
นักเรียนมีอัตราการออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่าง ๆ 
ลดลง นักเรียนที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้อยโอกาส อยู่ในภาวะยากล าบาก กรณีถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ กรณีความรุนแรง ตั้งครรภ์ในวัยเรียน เด็กนักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน     
ยาเสพติด อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา อุบัติเหตุในสถานศึกษา และการจมน้ า จะได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและการคุ้มครองทุกกรณีเกิดจากกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ การดูแลป้องกันคุ้มครองของครูและสถานศึกษาที่มุ่งเน้นดูแลเด็กทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็กเก่ง
ดี มีความสามารถพิเศษ กลุ่มเด็กปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพโดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนตามแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บูรณาการทักษะชี วิตในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
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  นักเรียนมีทักษะวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมสูงกว่า
ระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562  
  นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต น าไปสู่การมีงานท า พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร และได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital Platform ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้นักเรียนทักษะด้านดิจิทัล (Digital literacy) มากขึ้น 
  นักเรียนได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนื อ 
มากกว่า ครั้งที่ 68 ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ขึ้นมาอยู่ในล าดับที่ 6 จาก
ผลการจัดล าดับการแข่งขันคะแนนรวมของ 44 กลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 2. ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้
ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียนที่เข้มแข็ง มีผลการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืนท าให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับและเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้จากสถานศึกษา/หน่วยงานอื่น มีการน าเสนอผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในเวทีระดับจังหวัดและระดับประเทศ เช่น รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก โรงเรียนพบพระวิทยาคม ผลงานโล่รางวัลระบบดูแล
ดีเด่น ประจ าปี 2562 ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง โรงเรียนพบพระวิทยาคมประจ าปี 2562 
โรงเรียนอุดมดรุณี โรงเรียนพบพระวิทยาคม โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอด   
ยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับเพชร โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียน          
ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ระดับทอง โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรง เรียน       
ตากพิทยาคม โรงเรียนศรีนคร โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ระดับเงิน โรงเรียนวังทองวิทยา โรงเรียน  
ชัยมงคลพิทยา โรงเรียนหนองกลับวิทยาคม โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 
 3. ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
  - ไดร้ับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 ประเภทส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
  - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
ที่เป็นเลิศ Best Practice ประจ าปีงบประมาณ 2563 กลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประจ าเขตตรวจราชการที่ 17 
  - ได้รับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity Transparency  Assessment Online : ITA Online) ระดับ
ดีมาก A ประจ าปี 2563  
  - ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2563  
  - ได้รับรางวัลมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม ประจ าปี 2562   
 



69 

 

  - เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
(ฉก.ชน.สพม.38)  
  - ผลงานโล่รางวัลหน่วยงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น และ MOE 
AWARD จากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งประเภทหน่วยงานและประเภทบุคคล  
  - ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือ ครั้งที่ 69 
ปีการศึกษา 2562 
  - ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬา สพฐ.เกมส์ ภาคเหนือ ในปีการศึกษา 2561 



 

บทท่ี 5 
สรุปผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะ 

 
 สรุปผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 
สรุปผลการด าเนินงาน 
 
 ผลการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ สรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 
 1. ผลการด าเนินงานตามกิจกรรมโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทั้ง 6 กิจกรรม พบว่า  
  1.1 ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน เข้ารับ
การอบรมโรงเรียนละ 1 คน และมีการอบรมผ่านระบบออนไลน์  SPM 38 E-learning Digital 
Platform  
  1.2 การออกเยี่ยมบ้านนักเรียนตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วน ด าเนินการให้การดูแล 
ช่วยเหลือตามกรณี ซึ่งได้ดูแลให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น และด าเนินการประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือในการดูแลให้ความช่วยเหลือต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
  1.3 นักเรียนมี อัตราการออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี  จากสถิติตั้ งแต่             
ปีการศึกษา 2560-2562  
  1.4 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยด าเนินการ     
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
กับ 13 หน่วยงานหลัก 
  1.5 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ทุกโรงเรียนมีการด าเนินงานในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปทุกโรงเรียน  
  1.6 การคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ าปี 
2562 รางวัลระดับเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) จ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียน    
เมืองด้งวิทยา โรงเรียนพบพระวิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณี  รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน โล่รางวัลดีเด่น โรงเรียนพบพระวิทยาคม เกียรติบัตร ระดับเงิน โรงเรียนเมืองด้ง
วิทยา 
 
 2. ผลการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่าง ๆ ให้ได้รับการ
ดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันเวลา นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถ
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ศึกษาต่อจนจบหลักสูตร นักเรียนที่ประสบปัญหาทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันเวลา 
นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และสามารถศึกษาต่อจนจบหลักสูตร โรงเรียนใน
สังกัดทุกแห่งด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
สามารถลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา สามารถคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ให้ปลอดภัย
จากปัญหาต่าง ๆ อย่างทั่วถึง และทันเวลา  
  2.1 นักเรียนด้อยโอกาสได้รับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนตรง
ตามสภาพปัญหา จากโรงเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 และหน่วยงานที่
จัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU เช่น ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักเรียนยากจนพิเศษ           
จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพให้กับนักเรียน จัดหลักสูตรห้องเรียนอาชีพ ทวิศึกษาให้กับนักเรียนเพ่ื อ
น าไปประกอบอาชีพ หารายได้ช่วยเหลือครอบครัว ร่วมกับสถานพินิจ ป้องกันปัญหาพฤติกรรมและ
การกระท าผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืนและดูแลนักเรียนให้ได้รับการศึกษาในสถานศึกษาจนจบ
การศึกษา กรณีตรวจพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพยาเสพติดหรือสารเสพติด ได้ท าข้อตกลงกับ
ผู้ปกครองให้ร่วมกันดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูในระบบสมัครใจ Walk in กับ
ทางโรงพยาบาล หรือสาธารณสุขในพ้ืนที่ ไม่ให้นักเรียนออกจากโรงเรียน 
  2.2 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้รับการดูแลช่วยเหลือให้ได้รับการศึกษาเต็มตาม
ศักยภาพ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ ดังนี้ 
   -  ด้านผู้น า ใช้กิจกรรมสภานักเรียน แกนน านักเรียน โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน 

   -  ด้านนักคิด ด้านสร้างสรรค์ ด้านนักวิชาการ นวัตกรรม แข่งขันหุ่นยนต์ (โรงเรียน 
สรรพวิทยาคม) เข้าร่วมกิจกรรม Social Innovation camp ของชมรมพุทธศาสตร์สากล (โรงเรียน
อุดมดรุณี) 
   -  ด้านนักคณิตศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์  ใช้ห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต ห้อง SM    
ห้อง Smart ห้อง Olympic 
   -  ด้านนักภาษา ห้องเรียนพิเศษ EP สารานุกรม หนังสือเล่มเล็ก ประกวดกล่าวสุนทร
พจน์ในโอกาสต่าง ๆ ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น 
   -  ด้านนักกีฬา ห้องเรียนกีฬา โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  โรงเรียนถนอมราษฎร์บ ารุง 

   -  ด้านนักดนตรี ดนตรีไทย ดนตรีสากล วงโยธวาทิต ฯลฯ 
   -  ด้านนักศิลปิน มุมศิลปะ แข่งขันวาดภาพ ประกวดภาพถ่าย 

   - การส่งเสริมและสนับสนุนให้เข้าร่วมการแข่งขันในเวทีต่าง  ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา ทั้งที่เป็นส่วนราชการและเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมแข่งขันงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนในทุกปีการศึกษา 
  2.3 จ านวนและร้อยละของนักเรียนออกกลางคันจ าแนกตามสาเหตุ  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา 2562 รวมทั้งสิ้นจ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.046 ของนักเรียนทั้งปีการศึกษา มีอัตราการออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี จากสถิติตั้งแต่
ปีการศึกษา 2560-2562 นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงลดลง เกิดจากกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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และการคุ้มครองเด็กนักเรียนของสถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ที่
มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นดูแลเด็กนักเรียนทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็กเก่งดี มีความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ 
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ พร้อมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันและ
เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนตามแนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตที่บูรณาการในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
 
 3. ผลการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครอง
เด็กนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการ
คุม้ครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
  3.1 การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้ด าเนินการสร้างความเข้าใจ พัฒนา ให้ความรู้กับ
ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียนโดยการจัด
อบรมให้ความรู้กับครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกปี และมีการอบรม
ผ่านระบบออนไลน์ SPM 38 E-learning Digital Platform หลักสูตร SPM04-02 การคุ้มครองเด็ก
นักเรียน SPM04-04 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.2 การด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยด าเนินการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กับกับ 13 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ปกครอง
จังหวัดตาก/สุโขทัย ต ารวจภูธรจังหวัดตาก/สุโขทัย  ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก/สุโขทัย  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ตาก/สุโขทัย  บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก/สุโขทัย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดตาก/สุโขทัย ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดตาก/สุโขทัย  ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก/สุโขทัย  องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก/สุโขทัย 
ส านักงานอัยการจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานพัฒนาการจังหวัดตาก/สุโขทัย ส านักงานแรงงาน
จังหวัดตาก/สุโขทัย พร้อมทั้งสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลที่รวดเร็ว ระหว่าง ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 กับ โรงเรียน กับ ทีมงานสหวิชาชีพที่ทันสมัย เช่น line group 
: ระบบดูแล สพม.38 line group : ต ารวจประสานโรงเรียน line group : คณะท างานโต๊ะข่าว    
เป็นต้น 
  3.3 การนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ด าเนินการนิ เทศ ติดตามและประเมินผล          
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาด้วยการลงพ้ืนที่จริงเพ่ือการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผลเชิงประจักษ์ และประเมินจากเอกสารผลงาน ทุกโรงเรียน ผลการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 38 มีการด าเนินงานในระดับคุณภาพ ดี ขึ้นไปทุกโรงเรียน 



73 

 

  3.4 การดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ด าเนินก ำหนดเป็นจุดเน้นของเขตพ้ืนที่กำรศึกษำและโรงเรียน    
ในกำรด ำเนินกำรคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน เพื่อสร้ำงโอกำสและลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 
ก ำหนดเป็นนโยบำยให้ผู้บริหำรตระหนักในกำรไม่ผลักปัญหำ และไม่ ไล่นักเรียนออก และ              
ให้ด ำเนินกำรช่วยเหลือให้ถูกต้องตรงตำมสภำพปัญหำจนสำมำรถเรียนจนจบหลักสูตร  
 
 4. ผลการยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนา
นักเรียน ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาด้วย
การลงพ้ืนที่จริงเพ่ือประเมินเชิงประจักษ์ และประเมินจากเอกสารผลงานทุกโรงเรียน สร้างขวัญและ
ก าลังใจ และประชาสัมพันธ์ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมทั้งการคัดเลือกสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
ประกาศผลการคัดเลือกระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจ าปี 2562 ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตร  ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ระดับเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเมืองด้งวิทยา โรงเรียน    
พบพระวิทยาคม และโรงเรียนอุดมดรุณี รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
โล่รางวัลดีเด่น โรงเรียนพบพระวิทยาคม และเกียรติบัตร ระดับเงิน โรงเรียนเมืองด้งวิทยา และ
ประจ าปี 2563 ได้รับโล่รางวัลและเกียรติบัตรระดับเขตตรวจราชการที่ 17 (Cluster 17) จ านวน     
3 แห่ง ได้แก่ ระดับทอง โรงเรียนสรรพวิทยา โรงเรียนศรีนคร และโรงเรียนหนองปลาหมอวิทยาคม 
และ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้รับโล่รางวัลระดับทอง 
 
 5. ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ส่งผลที่ปรากฏกับนักเรียน ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน และผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ดังนี้ 
  5.1 ผลที่ปรากฏกับนักเรียน ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
นักเรียนมีอัตราการออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องในทุกปี นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ 
ลดลง นักเรียนที่ประสบปัญหาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้อยโอกาส อยู่ในภาวะยากล าบาก กรณีถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ กรณีความรุนแรง ตั้งครรภ์ในวัยเรียน เด็กนักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน    
ยาเสพติด อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา อุบัติเหตุในสถานศึกษา และการจมน้ า จะได้รับการดูแล
ช่วยเหลือและการคุ้มครองทุกกรณีเกิดจากกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ การดูแลป้องกันคุ้มครองของครูและสถานศึกษาที่มุ่งเน้นดูแลเด็กทุกกลุ่ม ทั้งกลุ่มเด็กเก่ง
ดี มีความสามารถพิเศษ กลุ่มเด็กปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา ให้ได้รับการพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพโดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนตามแนวทางการจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่บูรณาการทักษะชีวิตในทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
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   นักเรียนมีทักษะวิชาการ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวม
สูงกว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 และปีการศึกษา 2562  
   นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต น าไปสู่การมีงานท า พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร และได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital Platform ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้นักเรียนมีทักษะด้านดิจิทัล (Digital Litelacy) มากขึ้น 
   นักเรียนได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ 
มากกว่า ครั้งที่ 68 ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ขึ้นมาอยู่ในล าดับที่ 6 จาก
ผลการจัดล าดับการแข่งขันคะแนนรวมของ 44 กลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
  5.2 ผลที่ปรากฏกับโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้
ส่งเสริมและพัฒนาให้โรงเรียนในสังกัดมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียนที่เข้มแข็ง มีผลการด าเนินงานที่ต่อเนื่องและยั่งยืนท าให้สถานศึกษาได้รับการยอมรับและเป็น
แหล่งศึกษาเรียนรู้จากสถานศึกษา/หน่วยงานอื่น มีการน าเสนอผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในเวทีระดับจังหวัดและระดับประเทศ เช่น รางวัลระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก โรงเรียนพบพระวิทยาคม ผลงานโล่รางวัลระบบดูแลดีเด่น 
ประจ าปี 2562 ประเภทโรงเรียนมัธยมขนาดกลาง โรงเรียนพบพระวิทยาคม โรงเรียนอุดมดรุณี 
โรงเรียนพบพระวิทยาคม โรงเรียนเมืองด้งวิทยา ผลงานสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและ
อบายมุข ของกระทรวงศึกษาธิการ ระดับเพชร โรงเรียนเมืองเชลียง โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ 
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ระดับทอง โรงเรียนสรรพวิทยาคม โรงเรียนตากพิทยาคม โรงเรียน      
ศรีนคร โรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม ระดับเงิน โรงเรียนวังทองวิทยา โรงเรียนชัยมงคลพิทยา โรงเรียน
หนองกลับวิทยาคม โรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม โรงเรียนวังหินกิตติวิทยาคม 
  5.3 ผลที่ปรากฏกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
   - ได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2563 ประเภทส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
   - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
ที่เป็นเลิศ Best Practice ประจ าปีงบประมาณ 2563 กลุ่มพ้ืนที่การบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ประจ าเขตตรวจราชการที่ 17 
   - ได้รับรางวัลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาออนไลน์  (Integrity Transparency  Assessment Online : ITA 
Online) ระดับดีมาก A ประจ าปี 2563  
   - ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจ าปี พ.ศ. 2563  
   - ได้รับรางวัลมาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ระดับดีเยี่ยม ประจ าปี 2562  
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   - เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
(ฉก.ชน.สพม.38)  
   - ผลงานโล่รางวัลหน่วยงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น และ 
MOE AWARD จากกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งประเภทหน่วยงานและประเภทบุคคล  
   - ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคเหนือ  
ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 
   - ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานกีฬา สพฐ.เกมส์ ภาคเหนือ ในปีการศึกษา 2561 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 การด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ มีข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาดังนี้ 
  1. จากภาพรวมของการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน  โรงเรียนมุ่งมั่นในการด าเนินการดีมาก ควรมีอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ควรเน้นการ
รายงานและรวบรวมข้อมูลเป็นเอกสารมากมาย ให้มุ่งเน้นการด าเนินการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ที่ เป็นรูปธรรม  และสามารถน าไปปรับใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนแล้วน ามาปรับใช้ในโรงเรียนของตนเองครู
และบุคลากรควรไดร้ับการพัฒนา ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
  2. ควรจัดให้มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดให้ไปศึกษาดูงานโรงเรียน                     
ที่ประสบความส าเร็จที่สามารถนามาประยุกต์เป็นแบบอย่างได้ ควรได้รับการนิเทศจากผู้นิเทศที่มี
ความรู้ ความสามารถในเรื่องนี้โดยเฉพาะ แล้วน าผลการนิเทศนั้นมาชี้แนะ ในเรื่องที่ควรแก้ไขปรับปรุง  
  3. การสนับสนุนงบประมาณ ควรจัดสรรงบประมาณน าครูที่รับผิดชอบระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ไปดูงานโรงเรียนต้นแบบที่มีกิจกรรมดีเด่นทุกปี และ
ควรจัดหาสื่อรวมทั้งงบประมาณมาสนับสนุนโครงการของโรงเรียนให้สามารถด าเนินการกิจกรรมได้
บรรลุวัตถุประสงค์  
  4. ข้อจ ากัดอีกประการหนึ่งในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียน บางโรงเรียนภาระงานของครูที่ค่อนข้างมาก ท าให้การด าเนินงานดังกล่าวไม่
เข้มแข็งเต็มประสิทธิภาพ ควรจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือถอดบทเรียนความส าเร็จในการ
ด าเนินงาน และเผยแพร่บทเรียนประชาสัมพันธ์บทเรียนที่ประสบความส าเร็จอย่างกว้างขวาง หรือ
จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อเทียบสมรรถนะ (Benchmarking) เป็นต้น 
  5. ความส าเร็จในระดับโรงเรียนเกิดจากผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจกระบวนการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน  มีความเป็นผู้น า และมีวิสัยทัศน์ 
โรงเรียนมีเป้าหมายในการด าเนินงานชัดเจน มีการท างานในลักษณะเครือข่ายความร่วมมือ มีการ
หารือและประสานงานระหว่างเครือข่าย โรงเรียนที่มีการท างานเป็นทีม บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ
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ในกระบวนการ จะเป็นปัจจัยให้การท างานประสบความส าเร็จ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารโรงเรียนทุกปีการศึกษา 
  6. ปัจจัยแห่งความส าเร็จประการหนึ่งคือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภายใน
สถานศึกษา ระหว่างครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา และความร่วมมือจากชุมชน องค์กรปกครอง                  
ส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายองค์กรต่างๆ โรงเรียนที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนดี จะได้รับการสนับสนุน
เป็นอย่างดี ทั้งด้านทรัพยากร บุคลากร และเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นอย่างดี  
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ภาคผนวก  ก. 
 

ผลการด าเนินงาน เอกสาร ค าสั่ง ภาพกิจกรรม 
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บริหารงานภายใต้ค่านิยมองค์กร  (Core Value) 
“ท างานเป็นทีม บริการว่องไว ได้มาตรฐานสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล” 

              Good Governance 
                              Good Standard     
                     Good Service  
            Good Team   

 
 
 

 
 
 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะวิชาการ  ทักษะวิชาชีพ  ทักษะชีวิต  เป็นคนดี  คนเก่ง และมีความสุข 
Have academic skills, professional skills, life skills, are good, intelligent and 
happy people 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าหมายการพฒันาคุณภาพผูเ้รยีน 
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1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   

2 การคัดกรองนักเรียน   
3 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  

                             4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา   
   5 การส่งต่อ  
 

               “สู่การป้องกนัแก้ไข เพื่อส่งเสริมพัฒนาและต่อยอดตามศักยภาพ”  

 

จดุเนน้การพัฒนาผูเ้รยีน และการคุ้มครองดแูลชว่ยเหลือเดก็นกัเรยีน  
จุดเน้นการพฒันาผู้เรียน และการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน  

 

การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 
จุดเน้นการพฒันาผู้เรียน และการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน  
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 กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา 
 
 ประชุมชี้แจงการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็ก
นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ให้กับผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน โรงเรียนละ 1 คน เพ่ือความเข้าใจการน าระบบการดูแล
ช่ ว ย เห ลื อ นั ก เรี ย น  แ ล ะก ารคุ้ ม ค รอ ง เด็ ก นั ก เรี ย น  สู่ ก า รป ฏิ บั ติ  โด ย จั ด ก ารอ บ รม                           
เชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สู่การขับเคลื่อนแบบมุ่งประสิทธิผล ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 
2562 ณ ห้องประชุมเขาหลวง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

 

  
 

 คณะครูและครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการคุ้มครองเด็กนักเรียน       
มีการอบรมผ่านระบบออนไลน์ SPM 38 E-learning Digital Platform ได้แก่ หลักสูตร SPM04-02 
การคุ้มครองเด็กนักเรียน โดยมีคณะครูและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมพัฒนา จ านวน 1,563 คน 
SPM04-04 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีคณะครูและผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมพัฒนา 
จ านวน 4,005 คน 
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 กิจกรรมที่ 2 สพม.38 เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 กิจกรรมที่ 3 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การเยี่ยมบ้านนักเรียนที่มีแนวโน้มออกกลางคัน  

เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
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เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  

    

 

 

เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนเมืองเชลียง  
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เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนด่านแม่ละเมาวิทยา 
  

 

 
 

เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียนแม่กุวิทยาคม   
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เขตเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือเด็กนักเรียนบ้านประสบอัคคีภัย อยู่ในภาวะยากล าบาก  
โรงเรียนศรีส าโรงชนูปถัมภ์  

 

   

 
เขตเยี่ยมบ้านและช่วยเหลือเด็กนักเรียนด้อยโอกาส อยู่ในภาวะยากล าบาก  

โรงเรียนขุนไกรพิทยาคม  
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นายสุทน  ทับจาก ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านด่านลานหอยวิทยา  
เป็นผู้แทนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มอบเงนิกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรยีน สพม.38 

นักเรียนประสบอุบตัิเหตุเสยีชีวิต จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 

 
 
 

นายสมศักดิ์ เลศิรัตนพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนสรรพวิทยา  
เป็นผู้แทนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มอบเงนิกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรยีน สพม.38 

นักเรียนประสบอุบตัิเหตุ จ านวน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
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 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเครือข่ายระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยด าเนินการลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38             
กับ 13 หน่วยงานหลัก  
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ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือ 13 หน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง 
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กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
 

 
นายเฉลิมฉัตร   มูลถี 

ประธานสภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
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กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
                   นักเรียน 
 

 
ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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 กิจกรรมที่ 6 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนดีเด่น 
 

 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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ภาคผนวก  ข. 
 

ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
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มอบทุนการศึกษาและรถเข็น วีลแซร์ บุคคลที่มี ความบกพร่องทางร่างกายหรือ 
การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ โรงเรียนศรีนคร 
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 นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในภาพรวมสูงกว่าระดับประเทศ ในปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
และปีการศึกษา 2562  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่ พึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต น าไปสู่การมีงานท า พัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นนวัตกร และได้รับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วย Digital Platform ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้นักเรียนมีทักษะด้านดิจิทัล (Digital Litelacy) มากขึ้น 
 

 

 

 

 

 
 
   นักเรียนได้รับรางวัลจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ภาคเหนือ 
มากกว่า ครั้งที่ 68 ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ขึ้นมาอยู่ในล าดับที่ 6 จาก
ผลการจัดล าดับการแข่งขันคะแนนรวมของ 44 กลุ่มส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 

 
 
 

รางวัลพระราชทาน 
เดก็หญิงพิมพ์นารา  ศรีประทักษ์ 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
โรงเรียนสุโขทัยวิทยคม 

 

รางวัลพระราชทาน 
นายกีรติ   สุธีรยงประเสริฐ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  
โรงเรียนสุโขทัยวิทยคม 
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ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 



114 
 

 

 

 
 
 

ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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ส าเนาถูกต้อง 

 
(นายสุดเขต  สวยสม) 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ได้รับโล่รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประจ าปี 2563 ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับยอดเยี่ยม 
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 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 เป็นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มี 
ผลการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นเลิศ Best Practice ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
 

เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
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1.  แบบรายงานการคัดกรองนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 
แบบรายงานการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล โรงเรียน............................................................ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา............................... 
 
การคัดกรอง

ด้าน 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

การเรียน             
สุขภาพ             
เศรษฐกิจ             
สวัสดิภาพ
และความ
ปลอดภัย 

            

พฤติกรรม 
การใช้ 
สารเสพติด 

            

พฤติกรรม 
การใช้ความ
รุนแรง 

            

พฤติกรรม
ทางเพศ 

            

พฤติกรรม 
การติดเกม 

            

พฤติกรรม 
การใช้
เครื่องมือ
สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ 

            

 
 
     ลงชื่อ          ผู้รายงานข้อมูล 
           (........................................................) 
     ต าแหน่ง ...................................................... 
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แบบรายงานการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลด้านความสามารถพิเศษและด้านความต้องพิเศษ 
โรงเรียน............................................................ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา............................... 
 

การคัดกรอง มี ไม่มี 
ชาย หญิง รวม ร้อยละ ชาย หญิง รวม ร้อยละ 

นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ         
นักเรียนที่มีความต้องพิเศษ         
 
 
     ลงชื่อ          ผู้รายงานข้อมูล 
           (........................................................) 
     ต าแหน่ง ...................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



121 

2.  แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 

แบบรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน โรงเรียน............................................................ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา............................... 

 

รายการ จ านวน ร้อยละ 
1. เยี่ยมบ้านทั้งหมด ระว่างเดือน     
 ระบุ........................................ถึง.................................     
2. ผู้ให้ข้อมูลการเยี่ยมบ้าน     
 บิดาหรือมารดา     
 ปู่ย่าหรือตายาย     
 ญาติ     
 อ่ืน ๆ     
3. อาศัยอยู่ในพ้ืนที่     
 ในเขตบริการ     
 นอกเขตบริการ     
 อ่ืน ๆ ระบุ...................................     
4. ลักษณะของที่อยู่     
 บ้านตนเอง     
 บ้านเช่า     
 วัด     
 บ้านญาติ     
 อ่ืน ๆ ระบุ....................................................     
5. สภาพแวดล้อมของบ้าน     
 ปลอดภัย     
 ไม่ปลอดภัย     
 เสี่ยงต่อเด็ก     
6. ความสัมพันธ์     
 รักใคร่กันดี     
 ขัดแย้งทะเลาะกันบางครั้ง     
 ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง     
 ขัดแย้งและท าร้ายร่างกายบางครั้ง     
 ขัดแย้งและท าร้ายร่างกายบ่อยครั้ง     
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
7. สถานะภาพของบิดามารดา     
 อยู่ด้วยกัน     
 หย่าร้าง     
 บิดาเสียชีวิต     
 มารดาเสียชีวิต     
 บิดามารเสียชีวิต     
 บิดาสมรสใหม่     
 มารดาสมรสใหม่       
 อ่ืน ๆ   
8. การอยู่อาศัยของนักเรียน     
 ตามล าพัง     
 บิดามารดา     
 บิดา     
 มารดา     
 ญาติ     
9. วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดูนักเรียน     
 เข้มงวดกวดขัน     
 ตามใจ     
 ใช้เหตุผล     
 ปล่อยปละละเลย     
 อ่ืนๆ     
10. อาชีพบิดา     
 เกษตรกร     
 ค้าขาย     
 รับจ้าง     
 ท างานบริษัทเอกชน     
 ท างานรัฐวิสาหกิจ     
 รับราชการ     
 อ่ืนๆ     
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
11. รายได้ครอบครัวต่อปี     
 ไม่เกิน 40,000 บาท       
 40,001 – 99,999 บาท     
 100,000 บาทข้ึนไป     
12. รายได้กับรายจ่ายของครอบครัว     
 เพียงพอ     
 ไม่เพียงพอในบางครั้ง     
 ขัดสน     
13. บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติด     
 ไม่มี     
 มี     
  บุหรี่     
  สุรา     
  ยาบ้า     
  อ่ืน ๆ   
14. การหารายได้ระหว่างเรียน     
 หารายได้ระหว่างเรียน     
 ไม่มีการหารายได้ระหว่างเรียน     
15. การเดินทางมาโรงเรียน     
 เดินเท้า     
 รถจักรยาน     
 รถจักรยานยนต์      
 รถยนต์ส่วนตัว (ผู้ปกครองรับส่ง)     
 รถรับส่ง/รถโดยสาร     
 อ่ืนๆ      
16. ระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน       
 1–5 กิโลเมตร     
 6–10 กิโลเมตร     
 11–15 กิโลเมตร     
 16 – 20 กิโลเมตร     
 20 กิโลเมตรขึ้นไป     
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
17. ได้เงินมาโรงเรียนวันละ     
 น้อยกว่า 50 บาท     
 50 – 100 บาท     
 มากกว่า 100 บาท     
18. นักเรียนเที่ยวกลางคืน     
 ไม่เคย     
 ครั้งคราว     
 บ่อยครั้ง      
 ประจ า     
19. นักเรียนดูโทรทัศน์     
 ไม่เคย     
 ครั้งคราว     
 บ่อยครั้ง      
 ประจ า     
20. นักเรียนเล่นเกมส์      
 ไม่เคย     
 ครั้งคราว   
 บ่อยครั้ง   
 ประจ า   
21. นักเรียนนอนค้างคืนบ้านเพ่ือน/คนอ่ืน      
 ไม่เคย     
 ครั้งคราว     
 บ่อยครั้ง      
 ประจ า     
22. นักเรียนเข้ากับเพื่อนได้     
 ง่าย     
 ค่อนข้างง่าย     
 ยาก      
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รายการ จ านวน ร้อยละ 
23. เมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือนนักเรียนมักจะ     
 ผู้น า     
 ผู้ตาม     
 ผู้น าบางโอกาสผู้ตามบางโอกาส      
24. นักเรียนรู้สึกว่าโลกนี้     
 น่าอยู่     
 ไม่น่าอยู่     
25. นักเรียนรู้สึกว่าตนเอง     
 มีค่า     
 ไม่มีค่า     
26. ปัญหาที่นักเรียนก าลังประสบอยู่ในขณะนี้     
 เรื่องครอบครัว     
 เรื่องการคบเพ่ือน     
 เรื่องเศรษฐกิจ/ทุนการศึกษา     
 เรื่องการวางตัวในสังคม     
 เรื่องสุขภาพ     
 เรื่องการเลือกอาชีพ     
 เรื่องการเลือกศึกษาต่อ     
 เรื่องการปรับตัวเข้ากับครูในโรงเรียน     
 อ่ืน ๆ     
27. ความพึงพอใจต่อการเยี่ยมบ้าน     
 พึงพอใจ     
 ไม่พึงพอใจ     
28. ข้อเสนอแนะจากผู้ปกครอง   
 1) 
 2) 
 3) 
 4) 

 
     ลงชื่อ          ผู้รายงานข้อมูล 
           (........................................................) 
     ต าแหน่ง ...................................................... 
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3.  แบบรายงานการติดตามนักเรียนออกกลางคัน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  
 เขต 38 
 

แบบรายงานการติดตามนักเรียนทีมี่แนวโน้มออกกลางคัน ออกกลางคัน 
เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา และผู้พิการวัยเรียน โรงเรียน............................................................ 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา............................... 
 

 มีแนวโน้มออกกลางคัน   ออกกลางคัน   เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา  ผู้พิการวัยเรียน 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  
 1. ข้อมูลนักเรียน  
  1.1 (ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว) ชื่อ................................นามสกุล......... .....................................  
วัน/เดือน/ปีเกิด......................................... เลขประจ าตัวประชาชน........................................................  
ชั้น..............................ที่อยู่..................................................... อ าเภอ.............................................
จังหวัด...................................... โทรศัพท์................................................................................................  
  1.2 ชื่อบิดา......................................................นามสกุล............................................................  
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................. อาชีพ...............รายได้ต่อเดือน................ รวมรายได้ต่อปี............... 
ที่อยู่............................... อ าเภอ............................จังหวัด........................... โทรศัพท์............................. 
  1.3 ชื่อมารดา...................................................นามสกุล...........................................................  
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................. อาชีพ...............รายได้ต่อเดือน................ รวมรายได้ต่อปี............... 
ที่อยู่............................... อ าเภอ............................จังหวัด........................... โทรศัพท์............................. 
  1.4 ชื่อผู้ปกครอง...............................................นามสกุล...........................................................  
วัน/เดือน/ปีเกิด.............................. อาชีพ...............รายได้ต่อเดือน................ รวมรายได้ต่อปี............... 
ที่อยู่............................... อ าเภอ............................จังหวัด........................... โทรศัพท์............................. 
  1.5 ชื่อเพ่ือนที่ปรึกษา(เพ่ือนที่สนิท) ชื่อ................................... นามสกุล.................................. 
ที่อยู่.................................................................................... โทรศัพท์......................................................  
  1.6 การเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน ระยะทางจากบ้านไปโรงเรียน.............. .....กิโลเมตร 
นักเรียนเดินทางไปโรงเรียนโดย   เดินเท้า   รถจักรยาน   รถจักรยานยนต์   
 รถโดยสารประจ าทาง   อ่ืนๆ........................................................................................................  
2. สภาพครอบครัว ด้านที่อยู่อาศัย  
 2.1 การอยู่อาศัย    อยู่กับบิดามารดา   อยู่กับบิดา  
        อยู่กับมารดา    อ่ืนๆ............................................................ ....  
 2.2 สถานทีต่ั้งของบ้าน    ในเขตเทศบาล    นอกเขตเทศบาล  
   ใกล้สถานที่ราชการ     ใกล้โรงเรียนอุตสาหกรรม    เขตชุมชนแหล่งมั่วสุมยาเสพติด 

 แหล่งมั่วสุมการพนัน   อ่ืนๆ............................................................................................  
 2.3 ลักษณะบ้าน/ที่อยู่อาศัย    เป็นบ้านของตนเอง     บ้านเช่า      อาศัยผู้อื่น   
   อ่ืนๆ................................................................................................................................. ..... 
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 2.4 ด้านการสนับสนุนของครอบครัว  
  ด้านการเรียน   สอนการบ้าน      ให้เรียนพิเศษ       จัดหาสื่อการเรียน  
        อ่ืนๆ................................................................................................. .........  
  ด้านความประพฤติ   อบรมดูแลตักเตือน   ปล่อยปละละเลย  
         อ่ืนๆ.....................................................................................................  
  ด้านสุขภาพ    รับประทานอาหารเช้า   ไม่รับประทานอาหารเช้า  
        อ่ืนๆ..........................................................................................................  
 
ตอนที่ 2 สาเหตุออกกลางคัน/มีแนวโน้มออกลางคัน หรือผู้พิการวัยเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  
 1. ด้อยโอกาส  
   นักเรียนยากจน    นักเรียนมีปัญหายาเสพติด   นักเรียนที่ถูกทอดทิ้ง  
   นักเรียนถูกท าร้ายทารุณ    นักเรียนที่อยู่ในสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
   นักเรียนเป็นชนกลุ่มน้อย   นักเรียนแร่รอน   นักเรียนที่มีผลกระทบจากโรคเอดส์  

 นักเรียนที่ถูกบังคับให้ขายแรงงาน หรือแรงงานเด็ก 
   อ่ืนๆ......................................................................................................................................  
 2. สภาพความพิการ/บกพร่อง  
   ทางการมองเห็น   ทางการได้ยิน   ทางสติปัญญา     ทางการเรียน  
   บุคคลออทิสติก    ทางการพูดและภาษา   ทางพฤติกรรมหรืออารมณ์  
   บุคคลพิการซ้ าซ้อน 
 
ตอนที่ 3 ด้านความช่วยเหลือ  
 ความช่วยเหลือที่ได้รับจากโรงเรียน  
   เงินกู้ยืม (กยศ.)    อุปกรณ์การเรียนผู้พิการ    ทุนการศึกษา    ค่าพาหนะ  
   ค่าอาหาร    จักรยาน    อ่ืนๆ ...................................................................................  
 
ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  (ระบุความความต้องการของนักเรียน/ผู้ปกครอง ที่จะเข้าเรียนในระบบ
หรือนอกระบบการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 
........................................................................................ ......................................................................... 
................................................................ ................................................................. ................................
............................................................. ....................................................................................................  
........................................................................................ ................................................................. ........ 
................................................................ ................................................................. ................................ 
 
     ลงชื่อ          ผู้รายงานข้อมูล 
           (........................................................) 
     ต าแหน่ง ...................................................... 
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4.  แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
   

แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

โรงเรียน............................................................ ปีการศึกษา............................... 
 

ค าชี้แจง 
  1.  แบบนิเทศ ติดตามและประเมินผล ฉบับนี้ใช้ประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาในการส่งเสริม  สนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา   
ที่ได้ด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพ 
  2.  การประเมินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ 
ติดตามและประเมินผล การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สหวิทยาเขตละ 1 ชุดๆ ละ  
5 คน ประกอบด้วย ประธานสหวิทยาเขต ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน (ไม่เกิน 2 คน) ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผล 1 ชุด ด าเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
  3.  ให้คณะกรรมการประเมิน ศึกษาแบบประเมินและท าความเข้าใจในตัวชี้วัด รายการ
ประเมิน วิธีการ และแหล่งข้อมูล เพ่ือวางแผนการเก็บข้อมูลให้ครบถ้วน สมบูรณ์ตรงตามผลที่ปรากฏ
จริงและสรุปผล ในแต่ละรายการของแต่ละตัวชี้วัดโดยท าเครื่องหมาย   ลงใน   ที่ก าหนดให้ 
  4.  การบันทึกผลในแต่ละรายการโดยพิจารณา ดังนี้ 
  4.1  ถ้าข้อมูลเป็นเชิงปริมาณ ให้ค านึงถึงความส าเร็จในรายการนั้น ๆ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
75 ของกลุ่มเป้าหมาย/ผู้เกี่ยวข้อง 
  4.2  ถ้าข้อมูลเป็นเชิงคุณภาพให้พิจารณาถึงความต่อเนื่องของกิจกรรม/การด าเนินงาน  
ความทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและเกิดการเรียนรู้ในรายการนั้นๆ  
  4.3  ถ้าไม่สามารถสรุปผลในลักษณะ 4.1 หรือ 4.2 ให้คณะกรรมการประเมินร่วมกัน
พิจารณาและหาข้อสรุปโดยใช้มิติเอกฉันท์ 
  5.  การประเมินผลนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จะน ามาเป็นข้อมูล
สรุปผลในภาพรวมในการก าหนด ในเชิงนโยบายต่อไป ขอให้สถานศึกษาโปรดวางแผนการประเมิน  
ด าเนินการประเมินและสรุปผลการประเมินนี้ตรงกับความเป็นจริง 
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ตัวช้ีวัด รายการประเมิน วิธีการ/เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 
ด้านปัจจัย    
1. ผู้บริหาร 
เป็นผู้น าในการ
ด าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 1. มีความรู้  ความเข้าใจใน
เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 2. มีความตระหนักและเห็น
คุณค่าในระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 3.  มีการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 4. ส่งเสริมสนับสนุน   
ให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกัน
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1. สังเกต 
2. สอบถาม/  
   สัมภาษณ์ 
3. ศึกษาเอกสาร 

1. ครู บุคลากรที่
เกี่ยวข้อง และ
นักเรียน 

2.  หลักฐานและ
ผลงานที่ปรากฏ 
เช่น นโยบายและ
แผนการ
ด าเนินการ 
แผนปฏิบัติการ
รายงานการพัฒนา
ครูและบคุลากร 
ร่องรอยการ
ด าเนินการ 
วุฒิบัตร ฯลฯ 

2. ครูมีเจตคติท่ีดี
และมีความ สามารถ 
ในการด าเนินงาน
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 1. ครูมีความรู้ ความเข้าใจ
และสามารถด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. ครูมีความตระหนักและ
เห็นความส าคัญ ในการ
ด าเนินงานและพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 3. ครูทุกคนได้รับการพัฒนา
ให้สามารถด าเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
 4. ครูแนะแนวหรือครูที่ท า
หน้าที่ครูแนะแนวได้รับ การ
พัฒนาให้สามารถช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของ
นักเรียนได้  

1. สังเกต 
2. สอบถาม/  
   สัมภาษณ์ 
3. ศึกษาเอกสาร 

1.  ผู้รับผิดชอบ 
2.  หลักฐานและ

ผลงานที่ปรากฏ 
เช่น แฟ้มสะสม
งาน ร่องรอย
กิจกรรม ผลการ
ด าเนินงานและ
ช่วยเหลือนักเรียน 
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ตัวช้ีวัด รายการประเมิน วิธีการ/เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 
3. โรงเรียนมีสื่อ  
เครื่องมือ และ
นวัตกรรมที่ใช้ใน 
การด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 1. มีสื่อและเครื่องมือที่
หลากหลาย  
 2.ใช้สื่อและเครื่องมือใน   
การด าเนินงานได้อย่างเหมาะสม 
 3. พัฒนาสื่อเครื่องมือและ
นวัตกรรมที่ใช้ ในการด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์สื่อ เครื่องมือ 
และนวัตกรรมระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน อย่าง
เหมาะสม 

1.  สังเกต 
2. สอบถาม/

สัมภาษณ์ 
3. ศึกษาเอกสาร 

1.  ผู้รับผิดชอบ 
2. หลักฐานและ

ผลงานที่ปรากฏ 
เช่น สื่อ เครื่องมือ 
ผลงานนวัตกรรม
ผลงาน การ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
ฯลฯ 

ด้านกระบวนการ    

โรงเรียนมีการ
จัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
1. มีการวางระบบ
การบริหารจัดการ
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน   

 1. จัดโครงสร้างและ
คณะกรรมการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2. จัดระบบสารสนเทศเพ่ือ
เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนาระบบ
ดูแลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3. ก าหนดทิศทางและจัดท า
แผนงาน/โครงการ/ปฏิทิน
ปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจน 
 4. สนับสนุนปัจจัยที่เอ้ือต่อ
การด าเนินงาน   
 5. มีเครือข่ายสหวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง   

1. ตรวจสอบ
แผนงาน/
โครงการและ
ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

2. สัมภาษณ์
บุคลากรของ
สถานศึกษา
และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

3. ตรวจสอบ
หลักฐานการ
ตรวจสอบ
คุณภาพของ
แผนงาน/
โครงการและ
ปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 

1.  แผนงาน/
โครงการและ
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

2.  การตรวจสอบ
คุณภาพของ
แผนงาน/โครงการ
และปฏิทิน
ปฏิบัติงาน 
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ตัวช้ีวัด รายการประเมิน วิธีการ/เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 
2. มีการด าเนินงาน
ตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 

 1. ท าความรู้จักนักเรียน 
เป็นรายบุคคลด้วยการศึกษา
ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การเยี่ยมบ้าน การสังเกต   
การสอบถาม การสัมภาษณ์  
การทดสอบ 
 2. คัดกรองนักเรียน 
 3. ส่งเสริมและพัฒนา
นักเรียนโดยการจัดกิจกรรม
พัฒนานักเรียนที่หลากหลาย 
เช่น กิจกรรมโฮมรูม         
การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
 4. จัดกิจกรรมป้องกัน 
ช่วยเหลือ  และแก้ไข   
 5. ส่งต่อนักเรียนไปยัง
หน่วยงานหรือผู้เชี่ยวชาญ 
ที่เหมาะสมกับสภาพความ
จ าเป็นของนักเรียน สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา  

1. ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน 

2. สัมภาษณ์ 
3.  สังเกต 

1.  ผู้รับผิดชอบ 
2. หลักฐานและ

ผลงานที่ปรากฏ 
เช่น แผนการ
ด าเนินงาน 
ระเบียนสะสม 

 

3. มีระบบ 
งานแนะแนว   
มีการจัดกิจกรรม
แนะแนว และ 
การให้บริการ 
แนะแนวในโรงเรียน 
 

 1. ให้ค าปรึกษาและฝึกอบรม
แก่นักเรียน 
 2. ให้บริการแนะแนวโดย
การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง 
 3. จัดให้มีการบริการแนะ
แนวครอบคลุมการแนะแนว
การศึกษา  อาชีพ  รวมทั้งการ
แนะแนวทักษะชีวิต 
 4. มีการติดตามผลนักเรียน
ทั้งด้านการศึกษาต่อ  การ
ประกอบอาชีพ  การด าเนินชีวิต 
 

1.  ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐานการ
ส่งเสริม  
สนับสนุนการ
ด าเนิน
กิจกรรม 

2.  สัมภาษณ์
บุคลากร 
สถานศึกษา
และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

1.  ผู้รับผิดชอบ 
2.  หลักฐานและ

ผลงานที่ปรากฏ 
เช่น บันทึกการให้
ค าปรึกษา ผลงาน
นักเรียน  แผนการ
จัดกิจกรรม   แนะ
แนว ฯลฯ 
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ตัวช้ีวัด รายการประเมิน วิธีการ/เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 
4.  ผู้ปกครอง  
ชุมชน  มีส่วนร่วม 
ในการด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 
 
 
 
 
  

 1. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ผู้ปกครอง  (Parent  
Education)  ในเรื่อง การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 2. ร่วมมือและสนับสนุนการ
ด าเนินงานของเครือข่าย
ผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
  3. มีบุคลากรจากสาขา
อาชีพต่าง ๆ ร่วมสนับสนุนการ
ด าเนินงานเป็นเครือข่ายในรูปสห
วิชาชีพ 
  4. มีการประสานสัมพันธ์
ระหว่างโรงเรียน  ผู้ปกครอง  
ชุมชน  องค์กรสหวิชาชีพ 

1. ตรวจสอบ
เอกสาร
หลักฐาน
เกี่ยวกับการ
สร้างและ
พัฒนา
เครือข่าย 

2.  สัมภาษณ์
บุคลากรทั้ง
ภายในและ
ภายนอก
สถานศึกษา 

1.  หลักฐานการสร้าง
เครือข่ายการ
พัฒนาและการ
จัดตั้งชมรม/
สมาคมระบบ        
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

2. หลักฐานเอกสาร 
เช่น  ค าสั่ง
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 
รายงานการ
ประชุม บันทึกการ
ช่วยเหลือ หนังสือ
ติดต่อประสานงาน 
ฯลฯ 

3.  บุคลากรใน
สถานศึกษา  และ
บุคลากรภายนอก
ที่เก่ียวข้อง 

5. มีการนิเทศ  
ก ากับ ติดตาม  
ประเมินผลพัฒนา
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 1. มีแผนนิเทศ  ก ากับ  
ติดตาม และประเมินผล 
 2. ด าเนินการนิเทศ ก ากับ  
ติดตาม และประเมินผล 
 3. รายงานผลการด าเนินงาน 
 4. น าผลมาปรับปรุงพัฒนา 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

1. สังเกต 
2. สอบถาม/

สัมภาษณ์
ศึกษาเอกสาร 

1.   ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

2.  หลักฐานและ
ผลงานที่ปรากฏ 
เช่น บันทึกการ
นิเทศติดตาม 
รายงานการ
ประเมิน รายงาน
ผลการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ 
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ตัวช้ีวัด รายการประเมิน วิธีการ/เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 
6. มีการผดุงระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 
 2. ประชาสัมพันธ์  ยกย่อง
เชิดชูเกียรติ  และให้ขวัญ
ก าลังใจ 
 3. มีการด าเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้อยู่ใน
กิจกรรมปกติของการด ารงชีวิต
ประจ าวันของนักเรียน 

1. สังเกต 
2. สอบถาม/

สัมภาษณ์ 
3. ศึกษาเอกสาร 
 

1.  หลักฐานและ
ผลงานที่ปรากฏ 
เช่น แผนและ
ปฏิทินการ 
ร่องรอยผลการ
ด าเนินงาน /
กิจกรรม วุฒิบัตร 
เกียรติบัตร ผล
การจัดกิจกรรม
และ
ประชาสัมพันธ์ 

ด้านผลผลิต    
1. นักเรียนได้รับการ
พิทักษ์ คุ้มครอง 
และดูแลช่วยเหลือ
อย่างทั่วถึงทันเวลา 
และถูกวิธี 
 
 
 
 
 

 1. นักเรียนได้รับการดูแลเอา
ใจใส่อย่างเหมาะสมและท่ัวถึง 
 2. นักเรียนได้รับการพัฒนา
ตามศักยภาพและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
 3. นักเรียนได้รับการดูแล
ช่วยเหลือ การปกป้อง คุ้มครอง
และแก้ไขปัญหาต่างๆอย่าง
เหมาะสม 
 4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดกติการะเบียบข้อบังคับ
ต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรมตาม
โอกาส และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้และ 
กิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน 

1. สังเกต 
2. สอบถาม/

สัมภาษณ์ 
3.  ศึกษาเอกสาร 

1.  หลักฐานและ
ผลงานที่ปรากฎ 
เช่น เครื่องมือ 
ผลงานวัตกรรม  
แฟ้มสะสมงาน 
บันทึกการ
ช่วยเหลือนักเรียน  
ฯลฯ และบันทึก
การแก้ไขปัญหา
ฯลฯ 
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ตัวช้ีวัด รายการประเมิน วิธีการ/เครื่องมือ แหล่งข้อมูล 
2. นักเรียนทุกคน
ได้รับการส่งเสริมให้
มีทักษะชีวิตและมี
ความสามารถในการ
ปรับตัว 

 1. นักเรียนได้รับการ
เสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิต 
การเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา   
การสร้างวินัยเชิงบวก  การจัด
กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด 
เป็นต้น 
 2. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
การเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนให้มีทักษะการด ารงชีวิต 
ภูมิคุ้มกันภัยต่าง ๆอย่าง
เหมาะสม  
 3. นักเรียนมีทักษะการ
หลีกเลี่ยง  ป้องกันภัยอันตราย 
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 4. นักเรียนเป็นเครือข่าย
อาสาสมัครเพ่ือดูแลช่วยเหลือ
เพ่ือนนักเรียน 

1. สัมภาษณ์
นักเรียนเป็น
รายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

2. พิจารณาจาก
ร่องรอย
หลักฐาน 

3. สัมภาษณ์
ผู้ปกครอง 
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 
เครือข่ายสห
วิชาชีพ 

1.  หลักฐานและ
ผลงานที่ปรากฎ 
เช่น สมุดบันทึก
สุขภาพ 
แบบทดสอบ 
ระเบียนสะสม 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ แผนการ 
จัดกิจกรรมโฮมรูม 
แผนปฏิบัติการ 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน สถิติ
การช่วยเหลือ
นักเรียน ฯลฯ 

3. นักเรียนได้รับการ
พัฒนาตนเองและ
สังคมอย่างรอบด้าน 

 1.  นักเรียนมีสุขภาพกาย 
สุขนิสัยที่เหมาะสม 
 2.   นักเรียนมีสัมพันธภาพที่
ดีและมีบทบาทในการร่วมดูแล
พัฒนาโรงเรียน  ชุมชน สังคม 
ด้วยความเต็มใจ 
  3.  นักเรียนเรียนอย่างมี
ความสุขและพึงพอใจกับ
ความส าเร็จของตน 
  4.  นักเรียนเป็นเครือข่าย 
อาสาสมัคร ในเรื่องการส่งเสริม
สุขภาพและการบ าเพ็ญ
ประโยชน์ 
 

1. สัมภาษณ์
ผู้บริหาร  ครู 
ผู้ปกครอง 

2. สัมภาษณ์
นักเรียนเป็น
รายบุคคลและ
รายกลุ่ม 

3. พิจารณาจาก
ร่องรอย
หลักฐาน 

4. สัมภาษณ์
ผู้ปกครอง 
เครือข่าย
ผู้ปกครอง 
เครือข่ายสห
วิชาชีพ 

1.  หลักฐานและ
ผลงานที่ปรากฎ 
เช่น สมุดบันทึก
สุขภาพ 
แบบทดสอบ 
ระเบียนสะสม 
แผนการจัดการ
เรียนรู้ แผนการ   
จัดกิจกรรมโฮมรูม 
แผนปฏิบัติการ 
รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน                     
สถิติการช่วยเหลือ
นักเรียน ฯลฯ 
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ก าหนดเกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 
 

 การสรุปผลการประเมินการส่งเสริมสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้ด าเนินการพิจารณาองค์ประกอบ 
  ด้านปัจจัย     มี  3  ตัวชี้วัด  12   รายการประเมิน 
  ด้านกระบวนการ   มี  6  ตัวชี้วัด    25  รายการประเมิน 
  ด้านผลผลิต     มี  3  ตัวชี้วัด    12  รายการประเมิน 
 ในการก าหนดระดับคุณภาพในแต่ละด้าน ให้พิจารณาจากรายการประเมินที่ได้รับการบันทึก
ผลการประเมินโดยสังเกตจากการบันทึกเครื่องหมาย    ใน    ของแต่ละรายการ แล้วนับจ านวน
รายการประเมินท่ีมีเครื่องหมาย  แล้วน ามาเทียบกับเกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ  ดังนี้ 
  ด้านปัจจัย  (จ านวน  14  รายการประเมิน) 
   คุณภาพ    4  มีจ านวน   10 -12 รายการประเมิน 
   คุณภาพ    3   มีจ านวน   7 – 9  รายการประเมิน 
   คุณภาพ    2  มีจ านวน   4 – 6  รายการประเมิน 
   คุณภาพ    1   มีจ านวน   1 – 3  รายการประเมิน 
  ด้านกระบวนการ  (จ านวน  21  รายการประเมิน) 
   คุณภาพ    4   มีจ านวน   19 – 25 รายการประเมิน 
   คุณภาพ    3   มีจ านวน   13 – 18 รายการประเมิน 
   คุณภาพ    2   มีจ านวน   7 -12  รายการประเมิน 
   คุณภาพ    1   มีจ านวน   1- 6  รายการประเมิน 
  ด้านผลผลิต   (จ านวน   5  รายการประเมิน) 
   คุณภาพ    4  มีจ านวน   9 -12  รายการประเมิน 
   คุณภาพ    3  มีจ านวน   7 – 8  รายการประเมิน 
   คุณภาพ    2  มีจ านวน   4 – 6  รายการประเมิน 
   คุณภาพ    1  มีจ านวน   1 – 3  รายการประเมิน 
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แบบบันทึกสรุปผลการนิเทศ ติดตามและประเมินผล  
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

โรงเรียน............................................................ ปีการศึกษา............................... 
 

ด้าน ระดับคุณภาพผลการประเมิน 
ด้านปัจจัย  
ด้านกระบวนการ  
ด้านผลผลิต  

 
 นวัตกรรมหรือผลงานดีเด่น (Good Practices) ของสถานศึกษาที่ปรากฏชัดเจน 
........................................................................................ ................................................................. ........ 
................................................................ ................................................................. ................................
......................................................................................... ........................................................................  
........................................................................................ ................................................................. ........ 
................................................................ ................................................................................................. 
........................................................................................ ................................................................. ........ 
................................................................................................................................. ................................
......................................................................................... ........................................................................ 
........................................................................................ ................................................................. ........ 
........................................................... ...................................................................... ................................ 

คณะกรรมการ  ได้ประเมินคุณภาพการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนแล้ว 
ขอรับรองผลการประเมินดังกล่าว 
 
ลงชื่อ     ประธานกรรมการ 
     (     ) 
ลงชื่อ     กรรมการ 
     (     ) 
ลงชื่อ     กรรมการ 
     (     ) 
ลงชื่อ     กรรมการ 
     (     ) 
ลงชื่อ     กรรมการ 
     (     ) 
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5. รายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 

  
 (รน.1) 

แบบรายงาน  
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ค าชี้แจง  1. สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   2. สถานศึกษาบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบรายงานให้ถูกต้องครบถ้วน (เอกสารข้อมูล
ไมเ่กิน 10 หน้ากระดาษ A4)  
   3. แนบเอกสารหลักฐานประกอบ (ภาคผนวกไม่เกิน 20 หน้ากระดาษ A4) 
 
1. ข้อมูลสถานศึกษา  
 โรงเรียน........................................................สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  
 สถานที่ตั้ง............................................................................................................ ...............................  
 โทรศัพท์..........................................เปิดสอนระดับชั้น........................................................................  
 จ านวนนักเรียน.....................................คน จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา........................คน  
 ชื่อผู้บริหารสถานศึกษา................................................โทรศัพท์มือถือ...............................................  
2. ให้สถานศึกษาเขียนรายงานผลการบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของสถานศึกษา (ต่อเนื่อง 3 ปี) ครอบคลุมทั้ง 5 ประเด็นต่อไปนี้  
 (1) การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อนการด าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี ให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่สอดคล้องต่อสภาพปัญหาและบริบทของสถานศึกษา  
 (2) การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ  
 (3) การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
สถานศึกษา  
 (4) การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 (5) ความส าเร็จของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 
  ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ  
 
         (ลงชื่อ) .................................... ....................  
           (......................................................)  
             ผู้บริหารสถานศึกษา 
            .........../....................../................  
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3. เอกสารหลักฐานประกอบ/ภาคผนวก เช่น  
 (1) แผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  
 (2) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองอย่าง
ทั่วถึง และใกล้ชิด ส่งผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต ปลอดจากการออกกลางคัน และปลอดสารเสพติด
รวมทั้งอบายมุขท้ังปวง  
 (3) หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่าครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสะท้อนให้เห็นถึงขวัญก าลังใจและคุณภาพการปฏิบัติงาน 
ของคร ู 
 (4) หลักฐานประกอบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา  
 (5) หลักฐานประกอบผลการด าเนินงานตามสภาพความส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 (6) หลักฐานประกอบการส่งเสริมสนับสนุน เสริมสร้างขวัญก าลังใจ ติดตาม นิเทศและประเมินผล 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตามสภาพจริง  
 (7) ผลงานที่สะท้อนความส าเร็จของสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม  
ทุกด้าน  
 (8) ผลงานของสถานศึกษาที่เกิดจากการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
คุณภาพสูง เพียงพอที่จะสามารถน าไปเผยแพร่ได้ 
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6.  รายงานการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  
 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
 

รายงานการคัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ปีการศึกษา............................... 

 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง 
   
   
   
 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง 
   
   
   
 
สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

ระดับทอง ระดับเงิน ระดับทองแดง 
   
   
   
 

ขอรับรองผลการประเมินดังกล่าว 
 
ลงชื่อ     ประธานกรรมการ 
     (     ) 
ลงชื่อ     กรรมการ 
     (     ) 
ลงชื่อ     กรรมการ 
     (     ) 
ลงชื่อ     กรรมการ 
     (     ) 
ลงชื่อ     กรรมการ 
     (     ) 
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ภาคผนวก ง. 
 

โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 
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โครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน  
(Care & Protect) 
 
โครงการที่ 1    พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียน  
      (Care & Protect) 
สนองนโยบาย สพม.38  ที่ 4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่คุณภาพ 
      มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ   (  ) โครงการใหม่  () โครงการต่อเนื่อง           
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางวราภรณ์  เอมเปีย   
ระยะเวลาด้าเนินการ  ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 หลักการและเหตุผล 
  ส้านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน ได้ก้าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนา
ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างมีคุณภาพ มีมาตรฐานและลดความเหลื่อม
ล ้าทางการศึกษา โดยมีแนวทางการพัฒนา ที่มุ้งเน้นพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่เน้นการดูแล 
แบบเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา และ ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การพัฒนา
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และการคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิเด็กนักเรียน เพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับ
การคุ้มครองช่วยช่วยเหลอเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย เพ่ือเป็นการน้านโยบายสู่การปฏิบัติและ
เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด้าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งมีแนวทางการด้าเนินงานที่ชัดเจน 5 ขั นตอน คือ การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคักรองนักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหา การจัด
กิจกรรมพัฒนา และการส่งต่อ และเพ่ือให้การด้าเนินการเป็นไปตามแนวทางของ สพฐ. “รู้จัก รักและ
เข้าใจ ห่วงใย ไม่ทิ งใครไว้ข้างหลัง” ซึ่งเป็นกระบวนการที่สถานศึกษาด้าเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด จ้าเป็นต้องได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด้าเนินการที่เข็มแข็งต่อเนื่องและยั่งยืน สมา
รถดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบปัญหาสังคมในปัจจุบัน ที่เรียกว่า ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น 
ปัญหาโรคซึมเศร้า ปัญหายาเสพติด ปัญหาเด็กตั งครรภ์ไม่พึงประสงค์ ปัญหาเด็กถูกล่วงละเมิด ปัญหา
เด็กติดเกมส์ ปัญหาเด็กใช้สื่อเทคโนโลยีในทางที่ผิดและเกินความจ้าเป็น ปัญหาเด็กด้อยโอกาสขาด
แคลน ก้าวพลาด ซึ่งส่งผลต่อจ้านวนนักเรียนที่ออกกลางคันในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือให้นักเรียนได้รับ
การดูแลครอบคลุมและทั่วถึง รอดปลอดภัยจากทุกปัญหา มีความรู้และทักษะ ในการป้องกันภัย
คุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่ เพ่ือให้นักเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาเต็ฒตามศักยภาพของผู้เรียน กลุ่ม
ส่งเริมการจัดการศึกษา และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.สพม.38) 
ส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 จึงได้จัดท้าโครงการนี ขึ น 
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 วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง ทันเวลา นักเรียนมีภูมิคุ้มกันมีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ และสามารถศึกษาต่อ
จนจบหลักสูตร 
  2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการ
คุ้มครองเด็กนักเรียนของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ น โดยเน้นการดูแลช่วยเหลือเด็กที่ต้องการ
การคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษ 
  3. เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการและการด้าเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการคุ้มครองเด็กนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อการพัฒนา
นักเรียน  

 
 เป้าหมาย 

 ผลผลิต (เชิงปริมาณ) 
1. โรงเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จ้านวน 47 แห่ง 
2. นักเรียนในสังกัดส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ทุกคนได้รับการ 

ดูแลช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองในทุกมิติ 
  ผลลัพธ์ (เชิงคุณภาพ) 
    1. โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด้าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง
ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 
    2. ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา สามารถคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้
ปลอดภัยจากปัญหาต่างๆ อย่างทั่วถึง และทันเวลา  
    3. นักเรียนที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นพิเศษได้ศึกษาต่อในระบบจนจบ
การศึกษาตามหลักสูตร และจ้านวนนักเรียนออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
 กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด้าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 กิจกรรมที่ 1 อบรมครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษา 
เดือน มี.ค.-เม.ย.63 

 
นางวราภรณ์   
           เอมเปีย 

2 กิจกรรมที่ 2 สพม. 38 เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน เดือน พ.ค.-มิ.ย.63 
3 กิจกรรมที่ 3 ติดตามนักเรียนออกกลางคัน    ตลอดปี 
4 กิจกรรมที่ 4 พัฒนาเครือข่ายระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  
เดือน พ.ค.-มิ.ย.63 

5 กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตามและประเมินผล  
การด้าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เดือน ก.ค.63 
 

6 กิจกรรมที่ 6 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการ
ด้าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 

เดือน พ.ค.-มิ.ย.63 
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 งบประมาณ 
  เงินงบประมาณ 65,000 บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รับสนับสนุนงบประมาณ สพฐ. 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรมและค้าชี แจง 
การใช้งบประมาณ 

เงินงบประมาณ (บาท) เงินนอก 
งปม 

(บาท) 

รวม 
(บาท) ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

กิจกรรมที่ 1 อบรมครู
ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
สถานศึกษา 

6,000 17,000  23,000  23,000 

กิจกรรมที่ 2 สพม. 38  
เขตเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 10,000  10,000  10,000 

กิจกรรมที่ 3 ติดตาม
นักเรียนออกกลางคัน    

 9,800  9,800  9,800 

กิจกรรมที่ 4 พัฒนา
เครือข่ายระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

 5,000  5,000  5,000 

กิจกรรมที่ 5 นิเทศ ติดตาม
และประเมินผล การ
ด้าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 8,200  8,200  8,200 

กิจกรรมที่ 6 คัดเลือก
สถานศึกษาท่ีมีผลการ
ด้าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น 

 9,000  9,000  9,000 

รวมทั งสิ น 6,000 59,000  65,000  65,000 
 
 ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ต.ค.62–31 ธ.ค. 62) 

ไตรมาสที่ 2 
(1 ม.ค.63–31 มี.ค. 63) 

ไตรมาสที่ 3 
(1 เม.ย.63–30 มิ.ย. 63) 

ไตรมาสที่ 1 
(1 ก.ค.63–30 ก.ย. 63) 

งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม งบประมาณ ระดม 
- - - - 50,000 - 15,000 - 

 



144 

 ระยะเวลาการใช้งบประมาณ 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ผลผลิต 
โรงเรียนในสังกัด จ้าวน 47 แห่ง 
นักเรียนในสังกัดทุกคนได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือ 

-ประเมินโครงการฯ -ประเมินโครงการฯ 

ผลลัพธ์ 
สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งด้าเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่อง มีคุณภาพเพ่ือลดความเหลื่อมล ้า
ทางการศึกษาสามารถคุ้มครองดูแลเด็ก
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากปัญหา
ต่างๆได้อย่างทันเวลาและศึกษาต่อในระบบ
จนจบการศึกษาตามหลักสูตรส่งผลให้จ้านวน
นักเรียนออกกลางคันลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปี 

-ประเมินโครงการฯ -ประเมินโครงการฯ 

 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งด้าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็งและ
ต่อเนื่องเด็กนักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือให้รอดปลอดภัยจากปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
ทั่วถึงและทันเวลาจ้านวนนักเรียนออกกลางคันลดลงนักเรียนที่ประสบปัญหาต่างๆ ได้รับการคุ้มครอง
ช่วยเหลือและสามารถศึกษาต่อในระบบจนจบหลักสูตร 
 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ           ผู้เสนอโครงการ 
 

 
         (นางวราภรณ์    เอมเปีย)                     (นางวราภรณ์    เอมเปีย) 
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 
ผู้อนุมัติโครงการ 

 
 

 (นายสุดเขต  สวยสม) 
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการส้านักงานเขตพื นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 


