




ค ำน ำ 
             เอกสารฉบับนี้ได้รวบรวมข้อมูลและรวบรวมเอกสารหลักฐานที่เกิดจากการปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการของนายลัญจกร  ผลวัฒนะ เพ่ือเสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. 
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เป็นข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้น ความพระพฤติในการครองตน ครองคน ครองงาน ผลงานที่เกิดจากการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา และรางวัลบยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส่วนที่ 2  ได้แก่
สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 

             ขอขอบคุณ ดร.ประจักษ์  สีหราช ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนทุกท่าน ผู้อ านวยการ
กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านที่ให้การสนับสนุน ส่งเสริม และให้ข้อมูลที่
เกี่ยวขอ้งในการจัดท ารายงานเพื่อขอรับการประเมินในครั้งนี้ 
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รางวลัทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
     บุคลากรทางการศกึษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัตงิานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
ส่วนที่ 1 

 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 

 ชื่อ นายลัญจกร  ผลวัฒนะ 

 วุฒิการศึกษา 
   - ศึกษาศาสตรบัณฑิต  พลศึกษา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            
 ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
วิทยฐานะ ช านาญการ  
 วัน เดือน ปี เริ่มรับราชการ 11 ธันวาคม  2552  อายุราชการ 11 ปี 3 เดือน 

 วัน เดือน ปี ที่ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการศึกษาช านาญการ  31 สิงหาคม  2558  รวมระยะเวลา  5 ปี       
7 เดือน 

 ชื่อรางวัลที่เสนอขอ “บุคลาการทางการศึกษายอดเยี่ยม ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน” 

 

2. การประเมินคุณสมบัติเบื้องต้น 

 1. คุณสมบัติเบื้องต้นเชิงประจักษ์ 
  1.1  ด ารงต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน           
วิทยฐานะ ช านาญการ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม  2558  รวมระยะเวลา  5 ปี 7 เดือน 

    1.2  เป็นผู้ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย 
   

 2.การครองตน  

  ผู้รายงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ เป็นตัวอย่างแก่บุคคลทั่วไป เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่
ยอมรับของเพ่ือร่วมงานในวงการวิชาชีพ และเป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจท างานในหน้าที่จนประสบ
ความส าเร็จด้วยตนเอง รายละเอียด ดังนี้ 
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     1)  เ ป็ น ผู้ ป ฏิ บั ติ ต า ม ก ฎ  ร ะ เ บี ย บ  เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง แ ก่ บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป 

    ผู้รายงานยึดมั่นการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ โดยไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยไม่ว่ากรณีใดๆ 
ผู้รายงานเป็นแบบอย่างแก่ผู้ร่วมงาน โดยในปี 2561 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้
บันทึกสถิติตัวแทนเข้าร่วมพิธี/กิจกรรมส าคัญที่สพม.ลปลพ เข้าร่วม ซึ่งผู้รายงานมีสถิติการเข้าร่วมพิธีส าคัญรวม
ทั้งหมด 7 ครั้ง ตามการรายงานสรุปการไปร่วมพิธีต่างๆของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงาน
ราชการ และลูกจ้าง ปี 2561 
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  2) เป็นผู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงานในวงการวิชาชีพ 

   ผู้รายงานยึดถือการเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน โดยนอกจากการปฏิบัติหน้าที่
ในงานของตนเองแล้ว ผู้รายงานมักสละเวลาแก่งานของผู้อ่ืนอยู่เสมอ ส่งผลให้ผู้รายงานได้รับเกียรติบัตรของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เป็นบุคคลดีเด่นด้าน “Star Service Award”    ซึ่งให้ไว้
ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยเกียรติบัตรดังกล่าวนั้นจะคัดเลือกจากผู้มีความเต็มใจในการให้บริการแก่
ผู้รับบริการ มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ เต็มใจช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้รับบริการ ให้บริการที่เกิน
ความคาดหวังในระดับทั่วไป แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายาม และสามารถเข้าใจและให้บริการที่ตรงตามความ
ต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ   

   
 

3) เป็นผู้มีความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจท างานในหน้าที่จนได้รับความส าเร็จด้วยตนเอง 
   ผู้รายงานยึดถือความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจท างาน โดยผู้รายงานได้สนับสนุนกิจกรรม              
สภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด โดยริเริ่มค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียนให้เป็นโครงการต่อเนื่องในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีของสพม.ลปลพ, สนับสนุนการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน, การคงสภาพโรงเรียนต้นแบบสภา
นักเรียน, แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียนในการรับการประเมินสภาพจริง
จาก สพฐ. เป็นต้น  นอกจากนี้ผู้รายงานได้ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ คัดเลือก
และเตรียมความพร้อมกรณีโรงเรียนเข้าคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ , งานค่าย, การอบรมผู้บังคับบัญชา
ลูกเสือ เป็นต้นในหน้าที่ท าให้งานที่ผู้รายงานรับผิดชอบนั้น ได้ส่งเสริมให้โรงเรียนในสังกัดได้รับการยกย่อง                
เชิดชูเกียรติด้านต่างๆ ดังนี้ 
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2.การครองคน  

  1) เป็นผู้ที่ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี และเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วมงาน 
  ผู้รายงานเป็นผู้ที่ท างานมักมีส่วนร่วมกับงานของส่วนรวมอย่างสม่ าเสมอและสามารถร่วมงาน
ส่วนรวมกับผู้อ่ืนทั้งในและต่างหน่วยงานได้ เช่น ในคราวที่ผู้รายงานเป็นผู้ประสานงานในการจัดนิทรรศการงาน                
ฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ในหัวข้อ “เด็กน้อยพอเพียง” ในวันที่ 11 ธันวาคม 2563  ณ มหาวิทยาลัยการ
กีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้จัด
แสดงระหว่างวันที่  11 ถึง 13 ธันวาคม 2563 ในงานฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ประจ าปี 2564                  
เพ่ือเผยแพร่แก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ซึ่งผู้รายงานร่วมมือกับจังหวัดล าปาง โรงเรียนล าปางกัลยาณี                        
คณะศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษาในสพม.ลปลพ. ซึ่งนิทรรศการดังกล่าวเป็นที่สนใจแก่ประชาชน             
ผู้มาร่วมงานเป็นอย่างดี  
 

 
     
  และผู้รายงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมธนาคารขยะของ สพม.ลปลพ อย่างสม่ าเสมอ ผู้รายงาน
น าฝากขยะในธนาคาร และท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์งานให้แก่ธนาคารขยะของ สพม.ลปลพ เป็นประจ า 
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 2) เป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าทางด้านวิชาการ 
  ผู้รายงานเป็นผู้ที่มีภาวะผู้น าทางด้านวิชาการโดยผู้รายงานได้ร่วมเป็นคณะวิทยากร แก่ผู้เข้ารับ
การอบรมต่างๆ อาทิ วิทยากรตามโครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 ซึ่งให้การอบรมในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ 
 

 

 
 

  ร่วมเป็นคณะวิทยากร ในโครงงานพัฒนาจริยคุณคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียน ในวันที่                              
12 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
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 3) เป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นกัลยาณมิตรกับผู้ร่วมงาน 
  ผู้รายงานเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีและเป็นกัลยาณมิตรแก่ผู้ร่วมงาน สนับสนุนกิจกรรมที่ผู้อ่ืน
รับผิดชอบ เข้าร่วมพิธีการพร้อมกับบุคลากรในส านักงานอย่างสม่ าเสมอ มีไมตรีต่อผู้อื่น มีความจริงใจ ช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน และรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้องในการด าเนินงานต่างๆ 
 

  

 

 
 

3.การครองงาน 

  1) เป็นผู้ที่ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้ น ามาพัฒนางานอยู่เสมอ 
  ผู้รายงานเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรต่างๆ เช่น ผ่านการอบรมหลักสูตรครูผู้สอนกิจกรรม            
ยุวกาชาด, ผ่านการอบรมการพัฒนาแกนน าวิทยากรสิ่งแวดล้อมศึกษา  ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้ก ากับลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ขั้นความรู้เบื้องต้น และข้ันความรู้ชั้นสูง, ผ่านการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านการประเมินแก่คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน, ผ่านการอบรมปฏิบัติการ “การพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพ่ือนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor), 
ผ่านการอบรมปฏิบัติการค่ายสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพเด็กไทย : การเสริมสร้างสิทธิ หน้าที่พลเมือง และเรียนรู้
เรื่องการเงิน, ผ่านการทดสอบความรู้และทักษะ ระดับดีเยี่ยมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนฯ , ผ่านการประชุมวิชาการ “พัฒนาเด็ก
และเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี , ผ่านการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบควบคุมภายใน , การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 , ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างโปรแกรม
บันทึกข้อมูลพิกัดที่อยู่ของนักเรียนด้วยโปรแกรม Google Map API  ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ระบบงานส านักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ผ่านการอบรมปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนน าสิ่งแวดล้อมศึกษา 
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(EnvironmentalnEducation Officer) : การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานและโรงเรียนปลอดขยะ 
สพฐ. (Obec Zero Waste School) รุ่นที่ 1 เป็นต้น 
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 2) เป็นผู้ที่ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัยและทันเหตุการณ์ในการพัฒนางาน 
  ผู้รายงานได้ใช้เทคโนโลยีในการพัฒนางานงานลูกเสือ และยุวกาชาดซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนา
ทักษะชีวิตของเยาวชน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจ าเป็นต้องมีสารสนเทศทางการลูกเสือยุวกาชาดที่เป็นระบบ 
เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประกอบการด าเนินโครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ การจัดสรรโควตาให้กองลูกเสือเข้า
ร่วมงานชุมนุม  หรือการสนับสนุนงานลูกเสืออ่ืนๆ ในคราวที่ผู้รายงานได้มีโอกาสทดลองใช้ระบบการเก็บข้อมูล
สารสนเทศทางการลูกเสือที่สร้างโดยส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประประชุมชี้แจงระบบ
ฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน  ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562  ณ ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดล าปาง ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานง่าย ผู้รายงานจึงไดเ้สนอโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด ไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
2562 ซึ่งไดจ้ัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
อบรมครูหรือผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศลูกเสือจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรง ให้สามารถใช้งานระบบสารสนเทศ
ลูกเสือ ยุวกาชาดได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ 

 

 
 

  การทดลองใช้ระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการลูกเสือที่สร้างโดยส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 25 กันยายน 2562  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 
 
 

 

       
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด ในวันที่                         
13 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ 
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3) เป็นผู้ที่มีความสามารถ และมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหา 
  ผู้รายงานได้ใช้ปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหาต่างๆในการท างาน อาทิ ผู้รายงานพยายาม
ใช้ความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานใหม่เสมอ เช่นกรณีจังหวัดล าปางขอความร่วมมือน านักเรียนไปแสดงบนเวที
กลางงานฤดูหนาวและของดีนครล าปาง ประจ าปี 2561 ซึ่งปีก่อนหน้า สพม.35 ได้น าวงดนตรีของโรงเรียนใน
สังกัดไปจัดแสดง ซึ่งประชาชนที่มาร่วมงานฤดูหนาวไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร จึงมีผู้ชมน้อย ผู้รายงานจึงเสนอ
กิจกรรมใหม่ ได้แก่ Cover Dance ในรายการ “Lampang Cover Dance Contest 2017” ซึ่งผู้รายงานเป็น
เลขานุการในการด าเนินการ โดยแข่งขันในวันที่   30 ธันวาคม 2560 เพราะเป็นกิจกรรมที่มีสีสัน และเป็นที่ชื่น
ชอบของเยาวชน ซึ่งมีทีมสมัครเข้าแข่งขันถึง 15 ทีม และมีผู้เข้าชมจ านวนมาก 
 

 
 
  ในคราวส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปางได้ประสานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้ช่วย
ดึงดูดประชาชนให้มาร่วมงานเดินกินชิมเที่ยว ฮิมน้ าวังจังหวัดล าปาง  ผู้รายงานมีความเห็นว่าสิ่งที่จะสร้างความ
บันเทิงแก่ผู้ร่วมงานน่าจะเป็นกิจกรรมดนตรี และศิลปะการแสดง ผู้รายงานจึงได้ประสานงานน าวงดนตรีโฟล์ค
ซองจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยได้แก่วงดนตรี “โอเวอร์ไซต์” และการแสดงวงสะล้อ ซอ ซึง พร้อมนาฏศิลป์
พ้ืนบ้านของโรงเรียนล าปางกัลยาณีเข้าร่วมงาน ในช่วงค่ าวันที่ 26 ธันวาคม 2562 ณ ริมแม่น้ าวัง ใกล้สะพาน
รัษฎาภิเศก อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมงาน 

 

 
 
 การน าการแสดงสร้างความบันเทิงในงานเดินกินชิมเที่ยว ฮิมน้ าวังจังหวัดล าปาง ในวันที่                          
26 ธันวาคม 2562 ณ ริมแม่น้ าวังใกล้สะพานรัษฎาภิเศก 
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  ผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน มีผลงานที่เกิดจากการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยโรงเรียนในสังกัดจ านวน 45 โรงเรียน ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนได้รับการรับรอง
ผลการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบสาม จ านวน 45 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

  รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  ผู้รายงานได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงาน
ภาครั ฐ ในระดับประเทศได้แก่  ได้ รั บคัด เลื อกให้ เป็นผู้ บั งคับบัญชาลูก เสือดี เด่น  ประจ าปี  2563                               
ของส านักงานลูกเสือแห่งชาติ 

              

 



 

 

ส่วนที่ 2 
สมรรถนะและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

 
  องค์ประกอบที่ 1 ปริมาณและคุณภาพการปฏิบัติงาน 
  ผู้รายงานมีปริมาณและคุณภาพการปฏิบัติงาน มีการติดตามตรวจสอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน             
มีงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย และงานริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ดังนี้ 
    1.1 คุณภาพงาน 
   ผู้รายงานมีแผนปฏิบัติการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป้าหมายที่รับผิดชอบ โดยร่วมเป็นคณะกรรมการ
ในโครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีเช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 มีโครงการที่ส่งเสริมการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอาทิโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 และโครงการค่ายสร้างสรรค์สภา
นักเรียนประจ าปี 2564 ซึ่งเป็นค่ายที่น าตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนของแต่ละโรงเรียนมาเป็นแกนน าในการน า
องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากภัยรูปแบบต่างๆไปขยายผลแก่นักเรียนในโรงเรียนต่อไป ซึ่งโครงการ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง 
ส านักเงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
 

         

           

           
 

      ภาพการประชุมโครงการที่ส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาทิโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ 
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    1.2 ปริมาณการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเพื่อจัดท าเป็นคู่มือและเอกสาร 
   ผู้รายงานได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าร่างคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการประชุม
จัดท าร่างคู่มือรวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 19  พฤษภาคม 2563              
ณ ห้องประชุมทันใจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

 
 

    
   การประชุมจัดท าคู่มือร่างคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
 

                   
   การประชุมจัดท าคู่มือร่างคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 
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    1.3 คุณภาพการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการเพื่อเป็นเอกสารและคู่มือด าเนินงาน 
   จากการประชุมจัดท าร่างคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  ทั้ง 2 ครั้ง ท าให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนได้มีคู่มือที่ใช้ในการส่งเสริมการด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัด สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับการส่งเสริมและพัฒนา ถูกต้องตามหลักวิชา และมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนางาน โดยระบุถึงแนวทางการคุ้มครองนักเรียนหลากหลายด้านเช่น กรณีล่วงละเมิดทางเพศ โรคติดต่อใน
สถานศึกษา ยาเสพติด ตั้งครรภ์ในวัยเรียน นักเรียนติดเกม เข้าถึงสื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ เล่นการพนัน 
ภาวะจิตเวช กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา อุบัติเหตุในและนอกสถานศึกษา การจมน้ า            
กรณีความรุนแรง นักเรียนถูกปล่อยปละละเลย อุปทานหมู่ นักเรียนเสียชีวิตในสถานศึกษา การกลั่นแกล้งหรือ
รังแก (Bully) ภัยพิบัติ  
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 1.4 ปริมาณการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
   ผู้รายงานได้จัดท าผลงานเชิงวิจัย ในคราวโครงการการประชุมรองผู้อ านวยการสถานศึกษา      
เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน ในวันที่ 23 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง  

                 

                 

                                                           
               ทั้งนี้เอกสารงานวิจัยดังกล่าวได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ตาม QR CODE ข้างต้น 
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 1.5 คุณภาพการวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
   ผู้รายงานมีกระบวนการวิเคราะห์วิจัยถูกต้องตามระเบียบวิธีวิจัย และผลที่ได้จากการวิจัยสามารถ
น าไปใช้พัฒนาคุณภาพงานกิจการนักเรียน ด้วยผลการวิจัยสรุปได้ถึงบทบาทหน้าที่ในการด าเนินงานกิจการ
นักเรียน ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานกิจการนักเรียน วิธีแก้ไขปัญหา และความต้องการของโรงเรียนต่อเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 2 การติดตามตรวจสอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ได้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    2.1ปริมาณการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   ผู้รายงานได้มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ไว้ในรายงานประจ าปีของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
ซึ่ ง เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ส า นั ก ง า น เ ข ต พ้ื น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ล า ป า ง  ล า พู น                                                              
ได้ที่  http://www.sesalpglpn.go.th/wp-content/uploads/2020/10/spm35-report-2563.pdf หรือ
สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR CODE ข้างท้าย โดยรายงานประจ าปี 2563 นั้น มีการรายงานผลการด าเนิน
โครงการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาทิ ประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเพ่ือการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โครงการพัฒนาการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี เป็นต้น 
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    2.2 คุณภาพการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
   ผู้รายงานได้มีตรวจสอบและประเมินผลถูกต้องตามหลักวิชา อย่างเป็นระบบ และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการแก้ปัญหา/พัฒนางาน โดยรายงานการด าเนินโครงการนั้นสามารถน าไปใช้พัฒนางานได้ โดย
ข้อสรุปจากรายงานประจ าปี 2563 นั้น น าไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์การเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2564 ซึ่งด าเนินการในวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ 
 

 
 
ภาพการประชุมบุคลากรในสังกัด เพ่ือวางแผนจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันที่          
21 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง เพ่ือทบทวนผลการวิเคราะห์และทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 2564 และ 
นโยบาย/กลยุทธ์ ในปี 2564 
 
 
 
 

 

QR CODE ดาวน์โหลดรายงานประจ าปี 2563 
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องค์ประกอบที่ 3 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 
    3.1ปริมาณงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
   ผู้รายงานได้รับมอบหมายงานพิเศษในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งผู้รายงานขอยกตัวอย่างจ านวน                 
3 เรื่อง ดังนี้ 
   3.1.1 ผู้รายงานได้รับมอบหมายจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในการ
ด าเนินการจัดกิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ระหว่างวันที่ 
21 – 23 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง ซึ่งข้าพเจ้าเป็นกรรมการและ
เลขานุการของฝ่ายด าเนินการจัดการอบรม  
     กิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่ โรงเรียนสีเขียวยั่งยืนมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษาได้แก่ผู้บริหาร ครู ให้มีความรู้ความเข้าใจและ
ประสบการณ์การจัดกิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว ครู ผู้บริหารสามารถน าความรู้ด้านการ
ลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปใช้ขับเคลื่อนในโรงเรียนต่อไปกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารโรงเรียนละ               
1 คน และครู 2 คน รวมโรงเรียนละ 3 คน จากในโครงการโรงเรียนห้องเรียนสีเขียว และโรงเรียนสีเขียวโรงเรียน ซึ่ง
เป็นโรงเรียนมัธยมจากจังหวัด ล าปาง 3 โรง ล าพูน 1 โรง เชียงใหม่ 9 โรง แม่ฮ่องสอน 1 โรง แพร่ 4 โรง                
อุตรดิตถ์ 2 โรง เพชรบูรณ์ 7 โรง ตาก 3 โรง สุโขทัย 1 โรง ก าแพงเพชร 1 โรง พิจิตร 1 โรง พิษณุโลก 3 โรง                   
พะเยา 2 โรง เชียงราย 8 โรง น่าน 2 โรง ชัยนาท 1 โรง นครสวรรค์ 5 โรง และอุทัยธานี 2 โรง รวม 56 โรง 
 

  

  

  
 

ภาพกิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ระหว่างวันที่  
21 – 23 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรมแม่เมาะ อ าเภอแม่เมาะ จังหวัดล าปาง 
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ค าสั่งคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 570/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม GREEN SCHOOL 

CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน 
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 3.1.2 ผู้รายงานได้รับมอบหมายจากจังหวัดล าปางให้เป็นคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและประชาสัมพันธ์ 
ในการจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดล าปาง) ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียน
ห้างฉัตรวิทยา อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
     งานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดล าปาง) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
เยาวชนลูกกเสือไทยรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ ทักษะวิชาการลูกเสือให้กับ
ลูกเสือส ารอง เพ่ือให้ลูกเสือท ากิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพ่ือเสริมสร้างความรักความ
สามัคคี และคาวมสัมพันธ์อันดีต่อกัน และเพ่ือให้ลูกเสือส ารองได้แสดงออกถึงความสามารถทักษะทางการลูกเสือ โดย
ลูกเสือ   ผู้ก ากับและคณะกรรมการเข้าร่วมงานชุมนุมรวม 1,100 คน 
 

 

           

           
 

ภาพกิจกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดล าปาง)                                  
ระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
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ประกาศจังหวัดล าปาง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือส ารองครั้งที่ 1 (จังหวัดล าปาง) 
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 3.1.3 ผู้รายงานได้รับมอบหมายจากส านักงานศึกษาธิการให้เป็นคณะกรรมการประสานการด าเนินงาน
ชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิต
อาสา ท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” จังหวัดล าปาง ในการเป็นผู้ประสานงานการน าลูกเสือในจังหวัด
ล าปางจ านวน 385 คน เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา ท าความดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ ระหว่างวันที่                              
1 – 5 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
     งานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา ท าความดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ มีวัตถุประสงค์เพ่ือลูกเสือและ
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกัน
และกันเสริมสร้างจิตอาสาและการบ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยมีลูกเสือ   ผู้ก ากับและคณะกรรมการ
เข้าร่วมงานชุมนุมรวม 6,800 คน 

  

                  

                  
 

ร่วมงานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
“ลูกเสือจิตอาสา ท าความดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 1 – 5 มิถุนายน 2562  

ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการด าเนินงานชุมนุมลูกเสือ
บ าเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก                                  

“ลูกเสือจิตอาสา ท าความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” จังหวัดล าปาง 
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    3.2 คุณภาพงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย 
   ผู้รายงานมีการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย (ตามองค์ประกอบ 3.1) และมีการวางแผนงานตาม
ระบบ ส่งผลให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
          กิจกรรม GREEN SCHOOL CAMP : ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน ผู้บริหาร 
ครู มีความรู้ความเข้าใจและได้รับประสบการณ์การจัดกิจกรรมการพัฒนาห้องเรียนสีเขียวและโรงเรียนสีเขียว ครูและ 
ผู้บริหารได้รับความรู้ด้านการลดใช้พลังงานและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือน าไปใช้ขับเคลื่อนในโรงเรียน 
   งานชุมนุมลูกเสือส ารองแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (จังหวัดล าปาง) ลูกเสือได้เพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 
ทักษะวิชาการลูกเสือให้กับลูกเสือส ารอง มีโอกาสท ากิจกรรมร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน                
ได้เสริมสร้างความรักความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และได้แสดงออกถึงความสามารถทักษะทางการ
ลูกเสือ 
   งานชุมนุมลูกเสือบ าเพ็ญประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี                       
บรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสา ท าความดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคเหนือ ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน เสริมสร้างจิตอาสาและการ
บ าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
     และผู้รายงานได้รายงานการด าเนินการในรูปแบบจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบการด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนานักเรียนในสังกัดในกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
 

     
 

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์งานอื่นท่ีได้รับมอบหมาย 
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องค์ประกอบที่ 4 งานริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ 
    4.1 ปริมาณงานริเริ่มสร้างสรรค์ 
   ผู้รายงานได้ด าเนินงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ในปี 2562 ซึ่งผู้รายงานขอยกตัวอย่างจ านวน 3 เรื่อง 
ดังนี้ 
   4.1.1 ผู้รายงานได้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจ าปี 2562 ระหว่าง
วันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยาคม อ าเภอเมืองมาย จังหวัดล าปาง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนจากทุกโรงเรียนในสังกัดได้รับองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่สามารถน าไป
พัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียน และเพ่ือให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ประจ าปีการศึกษา 2562 ผ่านกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจ าปี 2562  โดยมี
ตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายโรงเรียนละ 2 คน รวม 90 คน โดยในค่ายได้ให้องค์ความรู้
ในกิจกรรมชาวสภาส่งเสริมโรงเรียนสู่โรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรมจิตอาสาส าหรับคณะกรรมสภานักเรียนโดยวิทยากร
จิตอาสา 904  กิจกรรมชาวสภาขับขี่ปลอดภัยป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน การสร้าเครือข่ายสภานักเรียน กิจกรรม
แถลงนโยบายพรรค การเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กิจกรรม walk rally สื่อสัมพันธ์ 
กิจกรรมธรรมชาติศึกษา ณ เขื่อนกิ่วลม การใช้สื่อโซเชียลอย่างสร้างสรรค์ และกิจกรรมถอดบทเรียนค่าย 
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ภาพกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562                                
ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยาคม อ าเภอเมืองมาย จังหวัดล าปาง 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่ 167/2562  เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการค่ายสร้างสรรค์

สภานักเรียน ประจ าปี 2562 
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    4.1.2 ผู้รายงานได้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศ
ลูกเสือ  ยุวกาชาด โดยเล็งเห็นผลที่จะเกิดกับผู้รับบริการในระยะยาว ในงานลูกเสือ และยุวกาชาดนั้น จ าเป็นต้อง
มีสารสนเทศทางการลูกเสือยุวกาชาดที่เป็นระบบ เพ่ือน าข้อมูลไปใช้ประกอบการด าเนินโครงการอบรม
ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ การจัดสรรโควตาให้กองลูกเสือเข้าร่วมงานชุมนุม  หรือการสนับสนุนงานลูกเสืออ่ืนๆ ใน
คราวที่ผู้รายงานได้มีโอกาสทดลองใช้ระบบการเก็บข้อมูลสารสนเทศทางการลูกเสือที่สร้างโดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมชี้แจงระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน ในวัน
พุธที่ 25 กันยายน 2562  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นระบบที่สามารถเก็บข้อมูล
สารสนเทศที่ใช้งานง่าย ซึ่งได้ท าการอบรมครูผู้รับผิดชอบสารสนเทศลูกเสือในวันที่ 13 ธันวาคม 2562                     
ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน  โดยโครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่
ผู้รายงานได้เห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาของการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการลูกเสืออย่างสร้างสรรค์  
 

 
ภาพการประชุมชี้แจงระบบฐานข้อมูลด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน 
วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 

 

 

 

 
 

ภาพกิจกรรมค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562                                
ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยาคม อ าเภอเมืองมาย จังหวัดล าปาง 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่ 279/2562 
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบสารสนเทศลูกเสือ ยุวกาชาด 
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    4.1.3 ผู้รายงานได้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เนื่องจากผู้รายงานเป็นผู้ดูแลงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ทุกคนจึงเสมือนผู้รับบริการด้านสุขภาพจากข้าพเจ้า ใน
คราวที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ร่วมกับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกษา จัดกิจกรรม
ตรวจสุขภาพประจ าปีงบประมาณ 2562 ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นั้น พบว่าบุคลากรหลายท่านมีน้ าตาลในเลือดสูง หลายท่านมี
ไขมันใต้ชั้นผิวหนังสูง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆเช่น โรคอ้วน โรคไขมันอุดตันในหลอดเลือด บางท่านเคลื่อนไหว
ร่างกายไม่คล่องตัวอาจเป็นสัญญาณของ office syndrome ข้าพเจ้าจึงเสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยประสานขอรับงบประมาณจากส านักงานสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูล าปาง ซึ่งได้รับงบประมาณจ านวน 30 ,000 บาทในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งได้ด าเนินโครงการใน
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ และลานกิจกรรม สพม.ลปลพ โดยมีกิจกรรมตาม
หลักสูตรได้แก่ กิจกรรมเพ่ือหลีกเลี่ยงฟออฟฟิสซินโดรม สถานการณ์ไข้เลือดออกและวิธีป้องกัน กิจกรรม
บาสโลบ เล่นเต้นร า และ เกม/กีฬาส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งผู้รายงานมีความเห็นว่าการขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ เพราะหากบุคลากรในส านักงานมีสุขภาพที่ดีแล้ว ก็จะเป็นก าลังส าคัญ
ในการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

 
 

ภาพการตรวจสุขภาพของข้าราชการและบุคลากรในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35                 
ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมทันใจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
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ภาพกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมปันเจิง และลานกิจกรรม สพม.ลปลพ 
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ค าสั่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35 ที่ 135/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการส่งเสริม
สุขภาพของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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     4.2 คุณภาพงานริเริ่มสร้างสรรค์ 
    ผู้รายงานได้ด าเนินงานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ในปี 2562 (ตามองค์ประกอบ 4.1) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่
ข้าพเจ้าปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ มีการเสนอโครงการ และแต่งตั้งคณะท างานตามขั้นตอน ทั้งนี้ผลงานทั้ง 3 
ชิ้นงานเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพครู ผู้เรียน สถานศึกษาดังนี้ 
           โครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียน ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562                     
ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยาคม อ าเภอเมืองมาย จังหวัด ในค่ายได้ให้องค์ความรู้ในกิจกรรมชาวสภาส่งเสริมโรงเรียนสู่
โรงเรียนปลอดขยะ กิจกรรมจิตอาสาส าหรับคณะกรรมสภานักเรียนโดยวิทยากรจิตอาสา 904  กิจกรรมชาวสภาขับขี่
ปลอดภัยป้องกันอุบัติภัยบนท้องถนน การสร้าเครือข่ายสภานักเรียน กิจกรรมแถลงนโยบายพรรค การเลือกตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา กิจกรรม walk rally สื่อสัมพันธ์ กิจกรรมธรรมชาติศึกษา การใช้สื่อ
โซเชียลอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนโดยตรง อีกท้ังผู้ร่วมค่ายเป็นตัวแทน
คณะกรรมการสภานักเรียนย่อมน าองค์ความรู้เหล่านี้ไปส่งเสริมการท างานครู และพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนโดยตรง 
    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบสารสนเทศลูกเสือ  ยุวกาชาด โครงการนี้เกิดขึ้นจาก
การที่ผู้รายงานได้เห็นว่าเป็นการแก้ปัญหาของการรวบรวมข้อมูลสารสนเทศทางการลูกเสืออย่างเป็นระบบ ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้สามารถท าให้โรงเรียน ผู้บริหาร และครู น าไปใช้วางแผนการด าเนินงานในการใช้กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี              
ยุวกาชาด พัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน 
    โครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 การ
ขับเคลื่อนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ เพราะหากบุคลากรในส านักงานมีสุขภาพที่ดี
แล้ว ก็จะเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนโรงเรียน และคณะครู ในการขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน            
ในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
     และผู้รายงานได้รายงานการด าเนินการในรูปแบบจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
และประชาชนทั่วไปได้รับทราบการด าเนินการสนับสนุน ส่งเสริม พัฒนานักเรียนในสังกัดในกิจกรรมที่ได้ด าเนินการ 
เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สพม.ลปลพ น าไปเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆเช่น facebook หรือ line 
  

  
 

ตัวอย่างจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์งานริเริ่มสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่ 
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ผลการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน 
 

องค์ประกอบที่ 1 ด้านสมรรถนะการปฏิบัติงาน 
    1.1 ความสามารถในการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจ 
   ผู้รายงานได้ด าเนินงานด้วยการสื่อสารสองทาง โดยได้สื่อสารทางแอปพลิเคชัน line กับเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบงานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เพ่ือให้งานที่เกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่าง
ทันท่วงที และได้รับข้อมูลโต้ตอบจากเจ้าหน้าที่ท่านอื่นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการสื่อสารที่ดีส่งผลให้นักเรียนมีความพึง
พอใจ เช่น การน านักเรียนมาแสดงความสามารถในกิจกรรมต่างๆ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและได้พัฒนา
ความสามารถที่สร้างสรรค์ การแจ้งนักเรียนเพ่ือเข้ารับทุนการศึกษา และการสื่อสารนี้สามารถน าไปพัฒนาเพ่ือให้เกิด
ช่องทางการสื่อสารในช่องทางอ่ืนที่เกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น แอปพลิเคชัน ZOOM, แอปพลิเคชัน Clubhouse 
 

 

 
เครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนผ่านระบบ line กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพม.ลปลพ 

 

    
นักเรียนมีความพึงพอในกิจกรรมที่เกิดจากการสื่อสารสองทาง 

    1.2 ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 
   ผู้รายงานได้มีทักษะการตัดสินใจที่ทันต่อเหตุการณ์ มีการสืบค้นข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 
และการตัดสินใจค านึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของนักเรียน ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้การเปิดภาคเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับของกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่ง ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบ
และนอกระบบ เปิดภาคเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นั้น ผู้รายงานได้ศึกษาข้อมูลการป้องกันการระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคนาระลอกที่สอง จึงตัดสินใจเสนอโครงการการประชุมประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยโรงเรียนเพ่ือการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ซึ่งได้ด าเนินการให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการระบาดของเชื้อดังกล่าวในระลอกสองในสถานศึกษา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2563 โดยวิทยากร
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดล าปาง เพ่ือที่ครูอนามัยโรงเรียนน าไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับบริบทของสถานศึกษา
ที่ตนสังกัดให้นักเรียนมีความปลอดภัยจากการระบาดของเชื้อ 
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ภาพการประชุมครูผู้รับผิดชอบงานอนามัยเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานการณ์การระบาดของ                    

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ 

    1.3 การท างานเป็นทีม 
   ผู้รายงานมีทักษะการท างานเป็นทีม มีความรับผิดชอบต่อทีม มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับทีมงาน ส่งผลให้
การปฏิบัติภารกิจต่างๆบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี 
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    1.4 ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารและการปฏิบัติ 
   ผู้รายงานมีความสามารถในการสืบค้นข้อมูลเ พ่ือประกอบการท างานผ่านอินเตอร์ เนต                     
และเทคโนโลยีทุกรูปแบบเพ่ือหาข้อมูลประกอบการท างาน  อาทิ งานส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียน                         
(ลูกเสือ- เนตรนารี) ข้าพเจ้ามักสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ http://www.krutujao.com/ เพราะเป็นเว็บไซต์ที่มี
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านลูกเสืออย่างครบถ้วน ข้าพเจ้ามีเครือข่ายการด าเนินงานด้วย ICT ทั้งเครือข่าย
เว็บไซต์สารสนเทศทางการลูกเสือ และเครือข่ายด าเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมการพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

          
  เว็บไซต์สืบค้นข้อมูลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ – เนตรนารี) 

 
เครือข่ายเว็บไซต์สารสนเทศทางการลูกเสือ และเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 1.5 การแสวงหาความรู้ 
  ผู้รายงานมีการแสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาทิ 
การพัฒนากิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) , การฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตาม พรบ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 , ผ่านการทดสอบความรู้และ
ทักษะ ระดับดีเยี่ยมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และช่วยเหลือเด็กนักเรียน เป็นต้น 

 
 
 

http://www.krutujao.com/
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  องค์ประกอบท่ี 2 คุณลักษณะของบุคคล 
    2.1 ความมุ่งม่ันเสียสละ 
    ผู้รายงานมีความตั้งใจ เสียสละในการท างาน ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นธรรม 
รวมถึงมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
  ผู้รายงานมีความตั้งใจ และเสียสละในการท างาน เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับบริการ และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยต่างทราบดีว่าสามารถประสานงานผ่านโทรศัพท์มือถือของข้าพเจ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง  

 
 ผู้รายงานปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นธรรม โดยผู้รายงานได้มีผลการติดตาม ประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในนโยบายที่รับผิดชอบอยู่ในระดับดีเยี่ยม
ทุกประเด็น อาท ิ
 จ านวนสถานศึกษาที่น้องน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิปดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 



38 

 

 ผู้เรียนทุกคนมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะของตนเองให้มีสุขภาวะที่ดี สามารถด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุขทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

 

 
 มีนโยบายและจัดกิจกรรมให้ความรู้ที่ถูกต้องและสร้างจิตส านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม น าไปปฏิบัติใช้ที่บ้านและชุมชน เช่น การส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดใช้
สารเคมีจากปุ๋ยและยาฆ่าแมลง 
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 ผู้รายงานมีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง ด้านกระบวนการท างานนั้น โดยผู้รายงาน
มักรายงานการด าเนินการโครงการที่ได้รับมอบหมายในลักษณะเล่มรายงานการด าเนินการเชิงวิจัย 5 บทอยู่เสมอ 
เพราะการด าเนินการรายงานในลักษณะนี้ตอบโจทย์กระบวนการ PDCA ได้ดี สามารถน าข้อบกพร่องจากการ
ด าเนินการ มาวางแผนพัฒนาการด าเนินการในงานครั้งต่อไป  
 

 
 

    2.2 มีนิสัยการให้บริการ 
    ผู้รายงานมีความตั้งใจช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาด้วยความเต็มใจ และไม่หวังผลตอบแทน อาทิ 
ได้เข้าเยี่ยมบ้านนักเรียนเพ่ือรับฟังปัญหาในการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงที่สถานศึกษาเลื่อนการเปิดภาค
เรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID – 19 หรือไปร่วมให้ก าลังใจผู้ปกครองของนักเรียนที่
เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ การให้การบริการเหล่านี้มีส่วนส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับเกียรติบัตรบุคคลดีเด่นด้าน 
“Star Service Award”    ซึ่งให้ไว้ในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 โดยเกียรติบัตรดังกล่าวนั้นจะคัดเลือกจากผู้มี
ความเต็มใจในการให้บริการแก่ผู้รับบริการ มีความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ เต็มใจช่วยแก้ปัญหาให้กับ
ผู้รับบริการ ให้บริการที่เกินความคาดหวังในระดับทั่วไป แม้ต้องใช้เวลาหรือความพยายาม และสามารถเข้าใจ
และให้บริการที่ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

8; 
การมีส่วนร่วมในการให้ก าลังใจ ให้ค าปรึกษาในกรณีต่างๆ 

                 
การรับเกียรติบัตร “Star Service Award” 
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    2.3 การมีจิตสาธารณะ 
    ผู้รายงานมีแม้ว่าข้าพเจ้าจะไม่ใช่นักประชาสัมพันธ์หรือปฏิบัติหน้าที่ที่ เกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์โดยตรง ข้าพเจ้ามักจะรับเป็นธุระเกี่ยวกับการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ หรือการท าจดหมายข่าว
ประชาสัมพันธ์อยู่เสมอ เพราะข้าพเจ้าระลึกเสมอว่า กิจกรรรมที่ไม่ว่าจะด าเนินการโดยส านักงานเขตฯ หรือ
โรงเรียนในสังกัด นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า สมควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชน แม้ว่าบางงานจะไม่ใช่งานที่
ผู้รายงานรับผิดชอบโดยตรงก็ตาม 

      

    นอกจากนี้ข้าพเจ้ามักได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้ประสานงานในการน าบุคลากร และนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เช่น “กิจกรรมรักษ์แม่น้ าวัง ด้วยพลังจิตอาสา” โดยร่วมแรงพัฒนาสถานที่
สาธารณะให้มีทัศนียภาพที่สะอาดสวยงามในวันที่ 23 ตุลาคม 2561  ณ บริเวณเลียบแม่น้ าวังฝั่งเหนือ          
เทศบาลนครล าปาง และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตามโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาในจังหวัดล าปาง ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ วัดม่อนจ าศีล  อ าเภอเมือง  จังหวัดล าปาง 
  

 
 

ภาพ “กิจกรรมรักษ์แม่น้ าวัง ด้วยพลังจิตอาสา” 
 

 
 

ภาพกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ตามโครงการ ศธ.จิตอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ 
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    2.4 การควบคุมตนเอง 
    ผู้รายงานพยายามใช้ความคิดรอบคอบในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหา มีการพูดและไตร่ตรอง
การกระท าต่างๆเมื่อให้การช่วยเหลือ อาทิ กรณีที่ผู้รายงานร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่ ฉก.ชน. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
นิติกร และนักจิตวิทยา เข้าร่วมรับฟังข้อมูล ให้ก าลังใจ ครอบครัวของนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยา ซึ่งเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุจมน้ า ในวันที่ 29 มกราคม 2564 ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง และบ้านพัก
อาศัยของนักเรียนผู้เสียชีวิต 
 

 
ภาพการลงพ้ืนที่กรณีนักเรียนโรงเรียนแม่ทะวิทยาเสียชีวิตจากการจมน้ า 

 
    2.5 มีความเป็นกลาง 
    ผู้รายงานได้ปฏิบัติหน้าที่และหาข้อยุติต่างๆด้วยความเป็นธรรมไม่โน้มเอียงฝ่ายใด ยอมรับ
ความคิดเห็นของทุกฝ่าย และไม่ละเมิดสิทธิของนักเรียน อาทิ เมื่อผู้รายงานได้รับหน้าที่ให้เป็นผู้แทนศูนย์สอบ                 
ในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 
13 – 14 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนเมืองมายวิทยา อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ผู้รายงานได้ควบคุมการสอบ
ดังกล่าวให้เป็นไปด้วยความยุติธรรม เพ่ือไม่ให้กระทบสิทธิ์ของนักเรียนผู้เข้าสอบ   

 
ภาพ การเป็นผู้แทนศูนย์สอบในการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

 

       ผู้รายงานเคยใช้การรับฟังความคิดเห็นเป็นการแก้ไขข้อขัดแย้งเช่นกัน ในคราวที่ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน วางแผนการจัดท าเสื้อทีมของส านักงานในเดือนมีนาคม 2561 
เบื้องต้นเกิดข้อถกเถียงในการเลือกเสื้อทีมของส านักงาน โดยสีเสื้อที่มีผู้สนใจมากที่สุดได้แก่ สีฟ้า และสีบานเย็น 
ข้าพเจ้าจึงส ารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่ของคนในส านักงาน ทั้งผู้บริหาร, ข้าราชการ, พนักงานราชการ, ลูกจ้าง, 
นักการ, คนสวน ฯลฯ ซึ่งเสียงส่วนใหญ่เห็นสมควรใช้สีบานเย็น จึงเป็นที่มาของเสื้อทีมสีบานเย็นในปัจจุบัน          
ซึ่งเป็นหลักการใช้ประชาธิปไตยแก้ปัญหาข้อขัดแย้ง 
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  องค์ประกอบท่ี 3 คุณลักษณะของบุคคล 
    3.1 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    ผู้รายงานมีแผนด าเนินการในกิจกรรมที่ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอย่างมีระบบผ่านโครงการ
ที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปีเช่น แผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 มีโครงการที่ส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อาทิโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 และโครงการค่ายสร้างสรรค์สภานักเรียนประจ าปี 
2564 ซึ่งเป็นค่ายที่น าตัวแทนคณะกรรมการสภานักเรียนของแต่ละโรงเรียนมาเป็นแกนน าในการน าองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับการป้องกันตัวเองจากภัยรูปแบบต่างๆไปขยายผลแก่นักเรียนในโรงเรียนต่อไป ซึ่งโครงการพัฒนาระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง ส านักเงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาล าปาง ล าพูน 
 

       

           

           
 

      ภาพการประชุมโครงการที่ส่งเสริมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาทิโครงการพัฒนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2564 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.ลปลพ 
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    3.2 การจัดท าคู่มือและแนวทางการด าเนินงาน 
   ผู้รายงานได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าร่างคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งคณะกรรมการได้ด าเนินการประชุม
จัดท าร่างคู่มือรวม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 และครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563              
ณ ห้องประชุมทันใจ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ซึ่งเป็นคู่มือที่สามารถน าไปใช้
ปฏิบัติงานไดจ้ริง 
 

   
 

    
   การประชุมจัดท าคู่มือร่างคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 
 

                   
   การประชุมจัดท าคู่มือร่างคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ครั้งที่ 2 ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 

 
 



44 

 

ปรับปรุง 

     3.3 คุณภาพของกระบวนการ 
    คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 นั้นมีกระบวนการที่ผ่านการศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลสารสนเทศ มีกระบวนการที่ผ่าน
การศึกษาวิเคราะห์น ามาปฏิบัติได้จริงด้วยวงจรการควบคุมคุณภาพ (PDCA Cycle) หรือ วงจรเด็มมิ่ง (Deming 
Cycle) คือ แนวคิดการพัฒนาการท างานเพื่อควบคุมคุณภาพงานให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
โดยใช้วงจรเดมม่ิง (PDCA) ดังแผนภาพต่อไปนี้ 

 

 

 
 

แผนภาพ การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

 
 

ศึกษาสภาพและทิศทางการด าเนินงาน

การวางแผนการด าเนินงานจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด าเนินงานตามแผน

นิเทศ ก ากับ ติดตาม

ประเมินเพื่อทบทวน (ประเมินภายใน)

ผลการประเมิน

พัฒนาต่อเนื่อง

สรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์
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    คู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สามารถเผยแพร่ได้โดยได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ส านักงานหรือช่องทางตาม 
QR CODE ข้างท้าย 
 

 
 
     3.4 มีการวางแผนการด าเนินงาน 
    ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศให้การเปิดภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัดและในก ากับ
ของกระทรวงศึกษาธิการทุกแห่ง ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ทั้งในระบบและนอกระบบ เปิดภาคเรียนใน
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน
สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ ทดแทนการเข้า
เรียนในชั้นเรียนปกติพบปัญหาหลายประการ ทั้งนักเรียนไม่มีอุปกรณ์การเรียนการสอน ไปจนถึงระบบการ
สื่อสารทางไกลที่ยังไม่มีความเสถียร ในการนี้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสร่วมวางแผนการเข้านิเทศ ติดตาม การเรียนการ
สอนในสถานการณ์ดังกล่าว  
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     3.5 มีการติดตามดูแลช่วยเหลือ 
    จากการที่ผู้รายงานและคณะท างานได้วางแผนการด าเนินงานดังกล่าว (ตามองค์ประกอบ 3.4) 
ผู้รายงานได้ร่วมนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การเตรียมการจัดการเรียนการสอนผ่าน
ระบบทางไกลภายใต้การระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ตามแผนงาน โดยเป็นการติดตามสภาพจริง                     
ณ โรงเรียน และที่อยู่อาศัยนักเรียนจากการสุ่มตามก าหนดการ และได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับทราบการด าเนินการผ่านจดหมายข่าว 
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     3.6 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
    จากการที่ผู้รายงานและทีมงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และน าความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ต่างๆ จนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประเภท
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับทอง และได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี 
2563 ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับยอดเยี่ยมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีต่อหน่วยงานอื่น 
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องค์ประกอบท่ี 4 ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
    4.1 ความเป็นมาของนวัตกรรม 

ความท้าทายที่ส าคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาเยาวชนให้กลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและเป็น 
ผู้น าที่จะพาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจในระยะยาวสถาบันการศึกษาจึง เป็นสถาบันที่มี
บทบาทส าคัญรองลงมาจากสถาบันครอบครัว บทบาทของสถาบันการศึกษา เป็นสถาบันที่ท าหน้าที่ในการขัด
เกลาถ่ายทอดทางวัฒนธรรมและความรู้ไปยังสมาชิกในสังคม ลักษณะของความสัมพันธ์ป ระกอบด้วย ครู 
อาจารย์ ลูกศิษย์ เป็นต้น มีบทบาทที่ส าคัญ คือปลูกฝังค่านิยมที่ดีงามและการถ่ายทอดวัฒนธรรมให้แก่สมาชิกใน
สังคม ช่วยพัฒนาบุคคลเป็นสมาชิกที่ดี ปลูกฝังทักษะการใช้ปัญญาเพ่ือแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้
สมาชิกในสังคมเกิดความเจริญงอกงามในด้านต่างๆ ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม มีค่านิยมที่ดีงาม รู้จักสิทธิหน้าที่ที่ตน
พึงปฏิบัติต่อสังคมและประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปสังคม 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของ 
สถานศึกษาที่จะด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมด้วยคุณลักษณะความเป็นคนดี มี
ความรู้ความสามารถที่จะด ารงชีพในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยขั้นตอนวิธีการและเครื่องมือ
การท างานที่ชัดเจน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานและการมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อาทิ คณะกรรมการเครือข่ายของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 
ผู้บริหาร ครูทุกคน ฯลฯ ดั่งพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษาความว่า การศึกษา คือ ความมั่นคงของ
ประเทศซึ่งตรงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว 6 ด้าน ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ความเสมอภาคและเท่าเทียม การสร้างความ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปรับสมดุลรัฐธรรมนูญการบริหารภาครัฐ ซึ่งรัชกาลที่ 10 
ทรงเน้นตรงกลาง คือ เรื่องการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการศึกษา พระองค์ท่าน
ต้องการสร้างให้คนไทยมีคุณสมบัติ 4 ด้าน คือ 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มี
คุณธรรม 3. มีงานท า มีอาชีพ และ 4. เป็นพลเมืองดี ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความสมบูรณ์
ทั้งทางด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะที่ดีโดยผ่านหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังบ่มเพาะอุปนิสัยเพ่ือให้มีพฤติกรรม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ โดยมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ดี ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานได้ให้ความส าคัญก าหนดเป็นนโยบายด้านคุณภาพผู้เรียน มีเป้าประสงค์คือผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิต มีสุข
ภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความเข้มแข็ง อดทน และสามารถพ่ึงตนเองได้ในสังคมอนาคตที่ซับซ้อนและการ
ป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่สามารถป้องกันตนเองจากปัญหายาเสพติดได้ 

จากรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2560 การด าเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและ 
เยาวชน มีตั้งแต่ในระดับนโยบายไปจนถึงระดับกิจกรรมโครงการ อันได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
เด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 การจัดท าแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 
2564 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2560 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นพ.ศ. 2559  นโยบายและยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและปกป้องคุ้มครองเด็กและ
เยาวชนในการใช้สื่อออนไลน์ พ.ศ. 2560 – 2564 มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทะเลาะวิวาทของ
นักเรียนและนักศึกษาพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติฉบับนี้มีเป้าหมายในการดูแล
ช่วยเหลือเด็กและครอบครัวให้อยู่ในสภาพที่มีมาตรฐานในการด ารงชีวิตที่ดี ได้รับการดูแล ให้มีพัฒนาการตามวัย 
และเด็กทุกคนต้องมีหลักประกันความปลอดภัย ได้รับความคุ้มครองจากผู้เกี่ยวข้อง 
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 42 ก าหนดให้ ก.ค.ศ. ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งครู 
สายงานการสอน การปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน 
ปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ โดยก าหนดให้ลักษณะงานเกี่ยวกับการ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นภาระงานหนึ่งในมาตรฐานต าแหน่งครู 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม อาทิการขยายตัวของเขตเมือง การ 
พัฒนาเทคโนโลยี ความแตกต่างของคุณลักษณะตามเจเนอเรชั่น(Generation) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
ภัยธรรมชาติ และอุบัติภัยรูปแบบใหม่ และการเคลื่อนย้ายถิ่นของประชากรที่ส่งผลต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
โดยเด็กในช่วงวัย 13 – 17 ปี ซึ่งเป็นช่วงเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น พบว่า โดยส่วนใหญ่ ปัญหาการฆ่าตัวตาย ความเสี่ยง
ในการเกิดโรคซึมเศร้าของวัยรุ่นไทยอายุ 10 – 19 ปี มีจ านวนเพิ่มขึ้น สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการใช้
อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ที่ไม่เหมาะสมจนเกิดปัญหาการติดเกมส์และพนันออนไลน์ ช่วงวัยของประชากรที่
มีความต้องการการพัฒนาขีดความสามารถ มากที่สุดคือ ประชากรกลุ่มอายุ 15 – 24 ปี  กรณีเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษ หรือเด็กอัจฉริยะ ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดท าท าเนียบเด็กอัจฉริยะที่สร้างชื่อเสียงในระดับโลก 
เช่น ด้านวิทยาศาสตร์  คอมพิวเตอร์  คณิตศาสตร์  ดนตรี  เป็นต้น ส่วนการด าเนินการพัฒนาโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทภารกิจโดยตรง ได้พยายามที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน รวมทั้งเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ โดยด าเนินการที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 - 2579) (กรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: 2561  ) การ
จะท าเรื่องนี้ให้ส าเร็จได้ เราต้องมี “วิสัยทัศน์ว่าด้วยอนาคตของเยาวชน” ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย บริการ และ
ทรัพยากรที่รัฐบาลจัดสรรให้เป็นการเฉพาะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชากรซึ่งมีความหลากหลาย 
และควรเน้นกลุ่มคนที่ต้องการการสนับสนุนมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา 
การจ้างงาน และการพัฒนาตนเอง เช่น กลุ่มวัยรุ่นที่มาจากครอบครัวยากจน กลุ่มแม่วัยใส กลุ่มผู้มีความพิการ 
และกลุ่มวัยรุ่นที่ขาดโอกาสอ่ืน ๆ   วิสัยทัศน์แห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ควรได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างเต็มที่
จากภาครัฐ เพ่ือเป็นหลักประกันของบริการที่มีคุณภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลในวงกว้างความท้าทายดังกล่าว
เป็นเรื่องเร่งด่วน  แม้ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยจะมีความก้าวหน้าเป็นอย่างมากในงานด้าน
สิทธิเด็ก แต่ยังมีวัยรุ่นจ านวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงบริการและการสนับสนุนขั้นพ้ืนฐาน  รายงานล่าสุดขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ระบุว่า ประเทศไทยมีประชากรอายุ 15-24 ปีจ านวนประมาณ 1.3 ล้านคน ไม่ได้อยู่ใน
ระบบการศึกษาหรือระบบการจ้างงาน นอกจากนี้ ยังมีวัยรุ่นหญิงคลอดลูกเฉลี่ยถึงวันละ 300 คน โดยส่วนใหญ่
ต้องออกจากโรงเรียนกลางคันและประสบอุปสรรคในการเข้าถึงโอกาสในการได้งานท าที่ดีในอนาคต 
(https://www.unicef.org/thailand/th/stories/พัฒนาเยาวชนให้พร้อมรับมือกับอนาคตได้อย่างมั่นใจ) 
        ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาด้านต่าง ๆ โดยมีผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประจ าปีงบประมาณพ.ศ.2562 และ พ.ศ.2563  ในภาพรวมอยู่ในระดับ ดีเยี่ยม แต่ยังมีตัวชี้วัด
บางตัวที่ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ประเด็นจ านวนนักเรียนออกกลางคัน ดังนั้นเพ่ือให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาและต่อยอดการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงมีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาดังนี้  
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1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนที่เข้มแข็งเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

2) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการด าเนินการจัดการ 

เรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน  ปีการศึกษา 2561 และ ปีการศึกษา 2562  พบว่าสถิตินักเรียนออกกลางคันมีอัตราที่สูงขึ้น คิด
เป็นร้อยละ 0.27 และ ร้อยละ 0.18 ตามล าดับ ซึ่งจากการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากร
ผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ได้ร่วมกันสรุปสาเหตุของปัญหาเด็กออกกลางคันโดยมีสาเหตุปัญหาที่ส าคัญได้แก่ ปัญหา
ครอบครัว และออกไปประกอบอาชีพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของ
กระทรวงศึกษาธิการปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในนโยบายที่ 2 
การลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ตัวชี้วัด: ร้อยละนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลางคัน มีข้อเสนอแนะ
และแนวทางการพัฒนาไว้ คือ 1) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรสนับสนุนสถานศึกษาให้มีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาควรส่งเสริม สนับสนุนสถานศึกษาในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ 
และทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 3) ด้านการจัดการเรียนการสอน โดยครู
ควรให้ก าลังใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนไม่เกิดความท้อถอย 4) สถานศึกษาควรด าเนินการตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น หรือครูที่ปรึกษาและบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หาวิธีแก้ไขปัญหาและติดตามช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มออก
กลางคันให้กลับเข้าเรียนในระบบ 5) สถานศึกษาควรส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนรายบุคคลเช่น การเข้าค่ายเพ่ือท ากิจกรรม กิจกรรมชุมนุมและชมรม ดนตรี กีฬา ศิลปะ 
เป็นต้น 6) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริม เช่นโครงการพ่ีสอนน้อง โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน เป็นต้น 
เพ่ือช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า  7) สถานศึกษาควรจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองต่อความสนใจของผู้เรียนอย่างหลากหลาย และ 8) ควรประสานงานทุกภาคส่วนในการติดตาม
เด็กโดยแต่งตั้งคณะท างานในระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับสถานศึกษา 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน จึงก าหนด 

จุดเน้นของเขตพ้ืนที่การศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยยึดตามนโยบายส าคัญ
ของส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่ง
นักเรียน ทกุคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง 
เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคนดี มีความสุขและปลอดภัยในสภาพสังคม
ปัจจุบัน โดยให้นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการดูแลช่วยเหลือ ทันที ทันเวลา ด้วยวิธีการที่เหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพปัญหาจริงที่เกิดขึ้นโดยมีเป้าหมายส าคัญเพื่อลดจ านวนนักเรียนออกกลางคัน  
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ดังนั้นจึงได้ก าหนดรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
เพ่ือแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รูปแบบ 
3S5R Model  ดังนี้ 

 

 
 

    4.2 การออกแบบนวัตกรรม 
  จากความส าคัญและสภาพปัจจุบันปัญหาของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวข้างต้น 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน จึงได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้
มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยพัฒนารูปแบบแนวทางการ
ด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันสู่สถานศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยไม่ออกจากระบบการศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่ ปกป้องและ
คุ้มครองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและเพ่ือการประกอบอาชีพสู่อนาคตที่ดี 
โดยมีขั้นตอนการแก้ปัญหาดังกรอบแนวคิดดังนี้ 
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กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

               1.1 ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ กฎหมาย พรบ.ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เช่น พรบ.คุ้มครองเด็ก  แนวนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านักงานคณะกรรมการการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน.แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะชีวิต ทักษะในศตวรรษท่ี21 

1.กฎหมาย พรบ.ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เด็ก
และเยาวชน 

2. นโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้น
ของกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. 
3. มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และมาตรฐานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน 
4.แนวคิดเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5.แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนา
ทักษะชีวิต 

1. สภาพปัจจุบันปญัหาของการ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน และความ
ต้องการในการพัฒนา 

2. ผลการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน/ผลการตดิตามการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงฯ 

แนวทางการด าเนินงาน
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สพม.ลปลพ 

ด้วยRe 5stepsคือ 

1.Review & Classifies
ศึกษา/จ าแนก 
2. Re-check to Goal 
ทบทวนสู่เป้าหมาย 
3. Real various 
Activities หลากหลาย
กิจกรรมปฏิบัติ 
4.Recommend & 
Support ส่งเสริม ชี้แนะ   
5. Report to BP.รายงาน
สรุปสู่ความเป็นเลิศ 
 

นวัตกรรม 

การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือ

ลดอัตราการออก
กลางคันสพม.ลปลพ

1.โรงเรียนมีแนวทางการด าเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนชัดเจน 

2.นักเรียนทุกคนมีความปลอดภยัใน
ระบบการศึกษา มีทักษะชีวิต 
สามารถพัฒนาตนเองตามศักยภาพ 

ลดอัตราการออกกลางคัน 
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         1.2 ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความต้องการในการพัฒนา ผลการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ผลการ
ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงฯของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน 

        1.3  น าผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการติดตามและความต้องการของบุคลากรที่
เกี่ยวข้องตาม 1.2 และผลการทบทวนเอกสาร แนวคิดจาก1.1 น ามาสังเคราะห์ก าหนดเป็นนโยบาย และสรุป
เป็นประเด็นเพ่ือการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้วยแนวทางการด าเนินงาน 5 ขั้นตอน (Re 5 
steps) ดังนี้ 
  1. Review & Classifiesศึกษา ศึกษาข้อมูล/จ าแนกประเภทกลุ่มสถานศึกษา 

2. Re-check to Goal ทบทวนสู่เป้าหมาย 
3. Real various Activities หลากหลายกิจกรรมปฏิบัติ 
4. Recommend & Support ติดตาม ชี้ชัด  ส่งเสริมสนับสนุน 
5. Report to BP.รายงานสรุปสู่ความเป็นเลิศ 

2.น าแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างเป็นระบบ ลดอัตราการออกกลางคัน  โดยด าเนินการตาม
ขั้นตอนของวงจรคุณภาพเดมมิ่ง (PDCA) ตามแผนภาพการเชื่อมโยง ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

วงจรคุณภาพเดมม่ิง ด าเนินงาน 5 ขั้นตอนของ สพม.ลป
ลพ 

R1 : Review & Classifies 

R2: Re-check to Goal 

R3 : Real various Activities 

R4: Recommend & Support 

R5: Report to BP  
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    4.3 การด าเนินการพัฒนานวัตกรรม 
    ผู้รายงานด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยรูปแบบการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รูปแบบ 3S5R Model ได้ด าเนินการพัฒนาโดยการน ารูปแบบการบริหารจัดการของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามะยมศึกษาล าปาง ล าพูน 3S25R 

 
 
    รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน ให้เป็นองค์กรคุณภาพก าลังสอง ได้พัฒนาจากคณะกรรมการยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ชื่อเดิมในขณะนั้น) ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับเขตพ้ืนที่
และโรงเรียนในสังกัด อาทิเช่น ผู้บริหารเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการกลุ่ ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาและ ครูผู้สอน และน าไปประชาพิจารณาในการประชุมประจ าเดือนผู้บริหารเขตพ้ืนที่และผู้บริหาร
สถานศึกษา   เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 จากนั้นได้น ามาให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิรับรองในการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกัสชันขุนตาล กล์อฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดล าพูน 
โดยมีรายละเอียดของรูปแบบที่ประกอบด้วย เป้าหมายส าคัญของการบริหารจัดการ คือ 3 มาตรฐาน                       
(3 Standards of Education) ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ 3 
มาตรฐานของส านักงานเขตพ้ืนที่ ขับเคลื่อนผ่าน 5 งานบริหาร ประกอบด้วย งานบริหารวิชาการ งานบริหาร
แผนงานและงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารกิจการนักเรียน โดยมีการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือส่งเสริม ก ากับดูแล และประเมินผล  ใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติ (5R) โดย
ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร น้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นฐานแนวคิดการพัฒนางาน ยึด
หลักธรรมมาภิบาล และเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่ดี ภายใต้ค่านิยมองค์กร I-SMART  
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   ดังนั้นคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึงน ารูปแบบการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่ ที่ผ่านการประชาพิจารณ์และ
รับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์จุดเชื่อมโยงกับเป้าหมายส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมี 3 
มาตรฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
   1) มาตรฐานด้านนักเรียน มี 1 มาตรฐาน 6 ตัวบ่งชี้ เน้นให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อ่ืน สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
   2) มาตรฐานด้านกระบวนการ มี 1 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ เน้นให้มีการบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครอง เครือข่ายสหวิชาชีพ 
   3) มาตรฐานด้านปัจจัย มี 1 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ เน้นให้มีบุคลากร สื่อ เครื่องมือที่พอเพียงและ
หลากหลาย เพ่ือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      นอกจากนั้นยังได้น ากระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนตามรูปแบบการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่
การศึกษาล าปาง ล าพูนมาวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับกระบวนการตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง PDCA ทบทวน และ
พัฒนาคู่มือและแนวทางกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาระงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี การ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมาย มี
การติดตาม สะท้อนผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งจากการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานผลในระบบ DMC และ
การประชุมผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทุกโรงเรียน 
 
    4.4 การมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรม 

การด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ล าปางล าพูน ได้ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบมี
รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

ขั้นที่ 1 การวางแผน(Planning) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันสู่การปฏิบัติให้มี 
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตรงประเด็น ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึง
ได้ประชุมคณะกรรมการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และได้ด าเนินการในขั้นตอนที่ 1-2 ตาม
แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

R1 : จัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาและ 
ร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษา/คัดกรอง (R1:Review & Classifies) โดยจ าแนกประเภท 
ของสถานศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม คือกลุ่มที่เข้มแข็ง กลุ่มต้องการการพัฒนา และกลุ่มต้องให้ความช่วยเหลือ  
  ซึ่งในระดับโรงเรียนก็จะน าแนวทางและกระบวนการด าเนินการข้ันวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษา/
คัดกรอง (R1:Review & Classifies) ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลและคัดกรองนักเรียน จ าแนกเป็น 4 
กลุ่ม ได้แก่  กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพิเศษ โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 4 กลุ่มเพ่ือความชัดเจน
ในการก าหนดรูปแบบ/วิธีการและกิจกรรมให้เหมาะสมกับสอดคล้องกับสภาพของนักเรียน ต่อไป 
  R2 : ทบทวนสู่เป้าหมาย (R2: Re-check to Goal) เป็นการทบทวนผลการด าเนินงานเดิม
เทียบกับเป้าหมายเพ่ือวางแผนพัฒนาแต่ละกลุ่มสถานศึกษา โดยจัดท าโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา 5 ขั้นตอน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทั้งในระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน และในระดับโรงเรียน ต้อง
ร่วมกันวิเคราะห์ ทบทวนผลการด าเนินการที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกันวางแผน ก าหนดทิศทางหรือเป้าหมายการ
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ด าเนินการในปีการศึกษา 2563 ให้สอดคล้องนโยบายและจุดเน้นของหน่วยงานต้นสังกัด ตามสภาพบริบทของ
ตนเองอย่าเหมาะสม 
     ขั้นที่ 2 การด าเนินงาน (Doing) เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนที่ 3 ตามแนวทางการ
พัฒนา ดังนี้ 
  R3 : หลากหลายกิจกรรมปฏิบัติ (R3: Real various Activities) ประกอบด้วย 
 1) จัดท าคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน โดยโรงเรียนได้ท าประชาพิจารณาและประเมินคุณภาพคู่มือการด าเนินงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน มีรายละเอียดเสนอ
ในตัวชี้วัดที่ 5  

2) ประชุมสร้างความตระหนักผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย ผู้บริหาร/ครู/เจ้าหน้าที่  
ถึงความส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เป็นระบบ 
 3) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
รายประเด็นปัญหา/ถอดบทเรียนจากโรงเรียนต้นแบบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยม/ดีเด่น  
 4) สนับสนุนโอกาสให้โรงเรียนได้พัฒนาสื่อและเทคโนโลยีในการด าเนินการตาม 
กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5) โรงเรียนด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน 5 ขัน้ตอน และคุ้มครอง 
นักเรียนตามประเด็นปัญหา อย่างเข้มแข็ง 100% ในรูปแบบการจัดกิจกรรมและแก้ปัญหาที่หลากหลายขึ้นอยู่ 
กับบริบทและสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน โดยมีนักจิตวิทยาประจ าเขตพ้ืนที่ลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหารายกรณีร่วมกับครู 
แนะแนวประจ าโรงเรียน  

ขั้นที่ 3 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล(Checking)เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติในขั้นตอนที่ 4  
ตามแนวทางการพัฒนา โดยแต่งตั้งทีมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือ
ติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษาคือ 

R4 : ตรวจเยี่ยม ชี้แนะ ส่งเสริมและสนับสนุน (R5=4: Recommend & Support)  
การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในประเด็นการด าเนินการตามกระบวนการ
ทั้ง 5 ขั้นตอนเพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน มีความปลอดภัยในสถานศึกษาและการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้  
รวมทั้งประเมินระบบ/ให้ผลย้อนกลับ 
  ส าหรับการประเมินผลการด าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นั้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้จัดท าเครื่องมือให้โรงเรียนน าไปประเมินโดยผู้ที่
ประเมินประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้น นักเรียน 
กรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง 

ขั้นที่ 4 การรายงานผล และสะท้อนผล เพื่อการปรับปรุง และพัฒนา (Action)เป็นขั้นตอน 
การลงมือปฏิบัติในขั้นตอนที่ 5 ตามแนวทางการพัฒนาคือ  

R5 : รายงานสรุปสู่ความเป็นเลิศ (R5: Report to BP.) ในรอบปโีรงเรียนน าเสนอวิธีปฏิบัติที่ 
เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
มายังเขตพ้ืนที่ แสดงถึงผลการด าเนินงานที่ประสบความส าเร็จ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน 
และครูที่มีผลงานในการคุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ ส่งเสริมเติมเต็มสู่การเผยแพร่ผลงานใน
เวทีระดับที่สูงขึ้นสร้างขวัญก าลังใจ มีการยกย่องชมเชยโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู และน าผลการด าเนินงานมา
ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบฯ ต่อไป 
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4.5 ผลที่เกิดจากการน านวัตกรรมไปใช้ 
1. ผลวิเคราะห์และการจัดกลุ่มโรงเรียน เพ่ือจัดกิจกรรมการพัฒนาที่เหมาะสม จากการ 

รายงานผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน DMC และการวิเคราะห์สภาพจริงของคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน สามารถจ าแนกโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1  สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้มแข็ง มีจ านวน 31 โรงเรียน    
ได้แก่  1.แจ้ห่มวิทยา 2.เสริมงามวิทยาคม 3.แม่เมาะวิทยา 4.ทุ่งอุดมวิทยา 5.เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา                           
6 . เถินวิทยา 7 . เกาะคาวิทยาคม  8 .บุญวาทย์วิทยาลัย  9 .ล าปางกัลยาณี  10.สบปราบพิทยา คม                                   
11.เมืองปานพัฒนวิทย์ 12.ห้างฉัตรวิทยา 13.เวียงมอกวิทยา 14.ไหล่หินวิทยา 15.กิ่วลมวิทยา 16.แม่ทะวิทยา  
17.ทุ่ งกว๋าววิทยาคม 18.แม่ทะพัฒนศึกษา 19.แม่พริกวิทยา 20.โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิ เษก                               
21.เมืองมายวิทยา 22.เมืองปานวิทยา 23.น้ าดิบวิทยาคม 24.แม่ทาวิทยาคม 25.จักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน
26.บ้านแป้นพิทยาคม 27.ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 28.เวียงเจดีย์วิทยา 29.ป่าตาลบ้านธิพิทยา 30.ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 
และ 31.บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 

กลุ่มที่ 2  สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องการการพัฒนา มี จ านวน 7 
โรงเรียน  ได้แก่ 1.แม่ตืนวิทยา 2.ทาขุมเงินวิทยาคาร 3.วชิรป่าซาง 4.สบจางวิทยา 5.ประชารัฐธรรมคุณ                       
6.เวียงตาลพิทยาคม และ 7.แม่ทะประชาสามัคคี 
       กลุ่มท่ี 3  สถานศึกษาที่มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทีต่้องให้ความช่วยเหลือ มีจ านวน 7  
โรงเรียน  ได้แก่ 1.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร 2.แม่สันวิทยา 3.อุโมงค์วิทยาคม 4.วังเหนือวิทยา                    
5.ป่าซาง 6.ส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน และ 7.ประชาราชวิทยา 
        ทั้งนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนจะจัดทีมขับเคลื่อนและดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือเข้าไป ส่งเสริม พัฒนา หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนโดยลงพ้ืนที่ล าดับต้น ๆ เพ่ือ
ด าเนินการตามสภาพจริงของส าหรับโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือและกลุ่มที่ต้องการ 
 

  2. ผลประเมินคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา ล าปางล าพูน 
  จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินงานตามกระบวนการของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจัง การแก้ไขปัญหานักเรียนไม่เป็นระบบขาดความต่อเนื่องส่งผลให้มีอัตราการออก
กลางคันสูง ดังนั้นจึงได้ร่วมกันพัฒนาคู่มือคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ล าปางล าพูน ซึ่งมีรายละเอียดเนื้อหา 5 บท ซึ่งปรากฏในรายละเอียดของเอกสาร
คู่มือ ฯ  เพ่ือให้โรงเรียนน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการตามรูปแบบการพัฒนาของตนเอง 
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ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน 
 

รายการ ความถี่         ร้อยละ 
จังหวัด 
       ล าปาง 
       ล าพูน 
                               รวม 

 
60 
30 
90 

 
66.67 
33.33 
100.00 

เพศ 
       ชาย 
       หญิง 
                               รวม 

 
58 
32 
90 

 
64.44 
35.56 
100.00 

ต าแหน่ง 
       ผู้อ านวยการโรงเรียน 
       หวัหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
       ครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                               รวม 

 
19 
26 
45 
90 

 
21.11 
28.89 
50.00 
100.00 

ระยะเวลาที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      1 – 5 ป ี
      6 – 10 ป ี
      11 – 15 ป ี
      16 ปี ขึ้นไป 
                               รวม 

 
9 
37 
26 
18 
90 

 
10.00 
41.11 
28.89 
20.00 
100.00 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ประเมินคู่มือส่วนใหญ่จะอยู่จังหวัดล าปาง ร้อยละ 66.67 จังหวัดล าพูน  

ร้อยละ 33.33 เพศชาย 64.44 เพศหญิง 35.56 ต าแหน่งครูผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 
50.00 รองลงมาคือ หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ร้อยละ 28.89  ผู้อ านวยการโรงเรียน 21.11 มี
ประสบการณ์ในการรับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 6 – 10 ปี ร้อยละ 41.11 รองลงมา ได้แก่   
11 – 15 ปี ร้อยละ 28.89  16 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20.00 และ 1 – 5 ปี ร้อยละ 10.00 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินคู่มือการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
  ระดับคุณภาพ  

 รายการประเมิน     แปลผล 

1. ด้านความเหมาะสม 4.26 0.80 มาก  

1. คู่มือมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ในการพัฒนาและการ
ปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนให้เป็นนักเรียนที่พึงประสงค์ 4.07 0.90 

 
มาก 

2. คู่มือมีความเหมาะสมต่อการน าไปใช้ในการป้องกัน  
การเยียวยา และการแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดกับนักเรียน 4.24 0.89 

 
มาก 

3. คู่มือมีความเหมาะสมสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
กฎหมาย ระเบียบมาตรการแนวปฏิบัติและมีความทันสมัย 4.33 0.79 

 
มาก 

4. คู่มือมีความเหมาะสมสอดคล้องตรงตามความต้องการของผู้
ปฏิบัติและสถานศึกษา 4.38 0.84 

 
มาก 

2.ด้านความถูกต้อง  4.39 0.65 มาก 

1. คู่มือมีการรวบรวมกฎหมายระเบียบ มาตรการและแนว
ปฏิบัติที่ทันสมัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ 4.60 0.73 

 
มากที่สุด 

2. คู่มือมีเน้อหาสาระที่ถูกต้องชัดเจน น าไปสู่การปฏิบัติได้ 4.23 0.92 มาก 

3. คู่มือมีความถูกต้องตามหลักการส่งเสริมและพัฒนาความ
ประพฤติของนักเรียนที่พึงประสงค์ 4.52 0.80 

 
มากที่สุด 

4. คู่มือมีความถูกต้องตามหลักการป้องกันแลแก้ไขปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียนทุกมิติ 4.21 0.93 

 
มาก 

3. ด้านความเป็นประโยชน ์ 4.41 0.69       มาก  

1. คู่มือมีประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาความประพฤติ
ของนักเรียน 4.28 0.81 

 
มาก 

2. คู่มือมีประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรม 
ของนักเรียน 4.30 0.84 

 
มาก 

3. คู่มือมีประโยชน์ต่อสถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์จริง 4.64 0.88 

 
มาก 

4. ด้านความเป็นไปได้ 4.21 0.69 มาก 

1. คู่มือมีความเป็นไปได้ต่อการน าไปใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนได้ทุกกรณี 4.00 0.89 

 
มาก 

2. คู่มือมีความเป็นไปได้ต่อการน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติของ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสถานการณ์
จริง 4.37 0.81 

 
มาก 

3. คู่มือมีความเป็นไปได้ในการส่งเสริมและพัฒนาพฤติกรรม
ของนักเรียนแต่ละช่วงวัย 4.26 0.84 

 
มาก 

รวม 4.32 0.62 มาก 
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จากตารางที่ 2  พบว่า คู่มือการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน มีผลการประเมิน โดยรวมอยู่ในระดับมาก              
(  = 4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านความเป็นประโยชน์ ( = 4.41)  
ด้านความถูกต้อง (  =4.39) ด้านความเหมาะสม (  =4.26) และ ด้านความเป็นไปได้ (  =4.21) ตามล าดับ 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 3 ล าดับแรก ได้แก่ คู่มือมีประโยชน์ต่อ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในสถานการณ์จริง (  = 4.64)  
รองลงมาได้แก่ คู่มือมีการรวบรวมกฎหมายระเบียบ มาตรการและแนวปฏิบัติที่ทันสมัย ถูกต้อง เชื่อถือได้            
(  = 4.60)  และคู่มือมีความถูกต้องตามหลักการส่งเสริมและพัฒนาความประพฤติของนักเรียนที่พึง
ประสงค์ (  = 4.52)  ตามล าดับ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ คู่มือมีความเป็นไปได้ต่อการน าไปใช้ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบที่เกิดข้ึนกับเด็กนักเรียนได้ทุกกรณี (  = 4.00)   

1. ผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคัน  

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบอัตราการออกกลางคันของนักเรียนในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปางล าพูน 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนทั้งหมด ออกกลางคัน ร้อยละ 

2561 32,259 88 0.27 

2562 31,671 57 0.18 

2563 31,446 19 0.06 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า การด าเนินการตามรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน รูปแบบ 3S5R Model สามารถแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคันได้ตามเป้าหมายโดยมีร้อยละของ
จ านวนนักเรียนออกกลางคันลดลงมากกว่า50%  
 

    4.6 ประโยชน์ของนวัตกรรมในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพของกลุ่มเป้าหมาย 
  1. ผลที่ปรากฏกับนักเรียน 

       นักเรียนในโรงเรียนทุกแห่งได้รับการพัฒนาและการเสริมสร้างทักษะชีวิต นักเรียนแกนน าใน
โรงเรียนในสังกัดได้รับการปลูกฝังทักษะชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
ตัวอย่างโครงการดังนี้  

ปี 2561 – 2563  โครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 
ปี 2561 – 2563  โครงการค่ายสภานักเรียน “แกนน าปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” 
ปี 2561 – 2563  โครงการค่ายสภานักเรียนแกนน าปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน” 
ปี 2561 – 2563  โครงการค่ายสภานักเรียนสร้างสรรค์ทักษะชีวิต น้อมน าคุณธรรมสู่คนดีของ

แผ่นดิน โดยนักเรียนแกนน าสภานักเรียนที่ผ่านการพัฒนาได้น าองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปขยายผลใน
โรงเรียน อีกทั้ง สามารถเป็นก าลังสนับสนุนการด าเนินงานของครู โรงเรียน และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
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2. นักเรียนทุกโรงเรียนได้รับการดูแล ปกป้อง ให้ได้รับความปลอดภัยสอดคล้องกับเป้าหมายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ กลุ่มปกติ ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกัน ผ่านกิจกรรมและ
โครงการที่ด าเนินการโดยแกนน าสภานักเรียน โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานภาคีเครือข่าย กลุ่มเสี่ยง 
ได้รับการป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาแก่นักเรียน อีกทั้งได้รับการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกัน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ กลุ่มมีปัญหา ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยการด าเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย กลุ่มพิเศษ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนตอบสนองต่อกลุ่ม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และสนับสนุนให้นักเรียน โรงเรียน สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ทั้งทางด้าน
ดนตรี กีฬา วิชาการ ฯลฯ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่ด าเนินการโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 

3. นักเรียนได้รับการยกย่อง ชมเชย และรางวัลที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
ความปลอดภัย ยกตัวอย่าง เช่น รางวัลระดับนานาชาติ ปีการศึกษา 2560 - 2562 ได้แก่ 1) นางสาวปธานิน                   
พลอยสุกใส และนางสาววิภาวี เถียรหนู โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน Great Science Pitch 
การแข่งขันค่ายเยาวชน ครั้งที่ 7 ASEAN Plus Three Junior Science Odyssey (APT JSO) 2018 ณ ประเทศ
มาเลเซีย  2) นายธรณินทร์  สายปิ๋ว นายศุภกร กันทะวงศ์ โรงเรียนเวียงมอกวิทยา ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับ
นานาชาติ การแข่งขันหุ่นยนต์ช็อปปิ้ง (The Hub Shopping Street) จากการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือชิงแชมป์
ประเทศไทยประจ าปี 2561 (ZEER-TRTC Robotic Olympiad Thailand 2018) 

3. นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาจนจบหลักสูตร 
1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

 

ปี นักเรียน จบช้ัน ม.3 (คน) รวมศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ 

2560 5,393 5,367 26 

2561 5,270 5,253 17 

2562 5,472 5,448 24 

2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ปี นักเรียน จบช้ัน ม.6 (คน) การศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ 

2560 4,435 4,329 106 

2561 4,281 4,194 87 

2562 4,312 4,197 115 

3) อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลง 
 

ปีการศึกษา จ านวนนักเรียนทั้งหมด ออกกลางคัน ร้อยละ 

2561 32,259 88 0.27 

2562 31,671 57 0.18 

2563 31,446 19 0.06 
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    4.7 การใช้ทรัพยากรในการพัฒนานวัตกรรม 
 รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือแก้ปัญหาเด็กออก

กลางคัน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รูปแบบ 3S5R Model ได้ด าเนินการพัฒนา
โดยการน ารูปแบบการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามะยมศึกษาล าปาง ล าพูน 3S25Rเป็นการ
น ากระบวนการ 5R ของเขตพ้ืนที่ที่มีรายละเอียดและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมาปรับใช้ให้กับกระบวนการในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

     
 

    นอกจากนั้นการพัฒนาคู่มือเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้น าศึกษา กฎหมาย พรบ.ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา เช่น พรบ.คุ้มครองเด็ก  แนวนโยบาย กลยุทธ์ และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงาน
คณะกรรมการการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน.แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาทักษะชีวิต ทักษะใน
ศตวรรษท่ี21 มาสังเคราะห์จัดท าแนวทางด าเนินการ ตัวอย่างกิจกรรม วิธีการน าเสนอผลงานหรือการรายงานผล
ที่มีองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ชัดเจน เพ่ือให้โรงเรียนน าไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการของตนเองตามสภาพ
จริงที่เกิดข้ึน 
 

    4.8 การเรียนรู้ร่วมกันในการพัฒนานวัตกรรม 
    หลังจากท่ีได้พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รูปแบบ 3S5R 
Model ผู้รายงานร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาพร้อมกับกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษา จะลงพ้ืนที่ไปทุกโรงเรียนเพ่ือติดตามผลการด าเนินการตามกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนที่ก าหนดไว้ อีก
ทั้งได้ร่วมสะท้อนผลการด าเนินการให้ค าแนะน า และช่วยแก้ไขปัญหาหากมีกรณีปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นใน
โรงเรียน นอกจากนั้นยังได้ร่วมกับสหวิชาชีพ เช่น นักจิตวิทยา สาธารณสุขอ าเภอ ต ารวจ ผู้น าชุมชน ฯลฯ เพ่ือ
ลงไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทุกกรณีท่ีได้รับการประสานงานจากโรงเรียน 
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    4.9 ลักษณะของนวัตกรรมที่น าไปใช้ 
    หลังจากได้พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
เพ่ือแก้ปัญหา เด็กออกกลางคัน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รูปแบบ 3S5R 
Model และได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการต่าง ๆ ตามรูปแบบที่ก าหนดในการประชุมผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้รับผิดโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของทุกโรงเรียนในสังกัดเพ่ือให้ทุกโรงเรียน
ได้สอบถาม น าเสนอแนวทางด าเนินการและสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน นอกจากนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้จัดท าคู่มือการใช้รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือแก้ปัญหา เด็กออกกลางคัน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ที่มี
ค าอธิบาย เป้าหมายและขั้นตอนการด าเนินการทุกขั้นตอน พร้อมทั้งเสนอตัวอย่าง/แนวทางการด าเนินการในแต่
ละข้ันตอนเพ่ือเป็นทางเลือกหนึ่งใช้โรงเรียนน าไปประยุกต์ใช้ 
 

    4.10 การยอมรับนวัตกรรม 
    ผู้รายงานมีส่วนร่วมในการเผยแพร่นวัตกรรมรูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
รูปแบบ 3S5R  Model ในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น 

1.  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของส านักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษา ล าปาง ล าพูน 
 

 
 

2. น านวัตกรรมเผยแพร่สู่หน่วยงานต้นสังกัด และสาธารณชนโดยการประกวด/แข่งขัน ซึ่ง 
ส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจ าปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับทอง และ
ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี 2563 ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ระดับยอดเยี่ยมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
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องค์ประกอบท่ี 5 ด้านความมีคุณภาพของนวัตกรรม 
    5.1 ความเป็นผู้ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของนวัตกรรม 
     ผู้รายงาน ต าแหน่งนักวิชาการศึกษาช านาญการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูนให้ปฏิบัติหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาทิการส่งเสริมสุขภาพอนามัย งาน
กิจการนักเรียน การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนักเรียนเป็นต้น ซึ่งผู้รายงานมีวิสัยทัศน์ ความชื่อ 
ค่านิยม และมีความเป็นผู้น าในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

  
    5.2 คุณลักษณะของนวัตกรรม 

นวัตกรรมที่ผู้รายงานได้มีส่วนร่วมพัฒนาขึ้น ได้แก่ รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน รูปแบบ 3S5R Model  ดังแสดงในแผนภาพ 
 
 
 

 

 

 

 

 

ซึ่งรูปแบบ 3S5R Model  ได้มาจากการก าหนดเป้าหมายส าคัญของการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือแก้ปัญหาเด็กออกกลางคัน ที่ขับเคลื่อนตามาตรฐานของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 3 มาตรฐาน  
ได้แก่  
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1) มาตรฐานด้านนักเรียน มี 1 มาตรฐาน 6 ตัวบ่งชี้ เน้นให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักและเห็น 
คุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  

2) มาตรฐานด้านกระบวนการ มี 1 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ เน้นให้มีการบริหารจัดการระบบการ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครอง เครือข่ายสหวิชาชีพ 
  3) มาตรฐานด้านปัจจัย มี 1 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ เน้นให้มีบุคลากร สื่อ เครื่องมือที่พอเพียงและ
หลากหลาย เพ่ือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  โดยมีกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติ (5R) ได้แก่ .  

1. R1 : Review & Classifiesศึกษา ศึกษาข้อมูล/จ าแนกประเภทกลุ่มสถานศึกษา 
2. R2 : Re-check to Goal ทบทวนสู่เป้าหมาย 
3. R3 : Real various Activities หลากหลายกิจกรรมปฏิบัติ 
4. R4 : Recommend & Support ติดตาม ชี้ชัด  ส่งเสริมสนับสนุน 
5. R5 : Report to BP.รายงานสรุปสู่ความเป็นเลิศ 
โดยการน ารูปแบบไปใช้ต้องมีภาวะผู้น าในการน าองค์กร น้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นฐาน 

แนวคิดการพัฒนางาน ยึดหลักธรรมมาภิบาล และเป็นผู้ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่ดี ภายใต้
ค่านิยมองค์กร I-SMART  ซึ่ง ข้าพเจ้าได้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบดังกล่าวให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบโครงการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจนในการน ารูปแบบ ฯ ไปใช้ในโรงเรียนของตนเอง 
    นอกจากนั้น ผู้รายงานได้ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดท าร่างคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ซึ่งได้น าเสนอ
นวัตกรรมดังกล่าวไว้ในคู่มือเพ่ือให้สถานศึกษาน านวัตกรรมไปใช้ในสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง  
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    5.3 คุณภาพขององค์ประกอบในนวัตกรรม 
รูปแบบ 3S5R Model  เน้นกระบวนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติ (5R) 

อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ .  
1. R1 : Review & Classifiesศึกษา ศึกษาข้อมูล/จ าแนกประเภทกลุ่มสถานศึกษา 
2. R2 : Re-check to Goal ทบทวนสู่เป้าหมาย 
3. R3 : Real various Activities หลากหลายกิจกรรมปฏิบัติ 
4. R4 : Recommend & Support ติดตาม ชี้ชัด  ส่งเสริมสนับสนุน 
5. R5 : Report to BP.รายงานสรุปสู่ความเป็นเลิศ 

 
    5.4 การออกแบบนวัตกรรม 
    การออกนวัตกรรมโดยน าแนวคิดการบริหารจัดการเชิงระบบแบบ System Approach  
(IPO) คือ ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ  (Process) และ ด้านผลลัพธ์ (Output) มาก าหนดเป็น 
กรอบแนวคิดในการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดังนี้ 

 
 



67 

 

    5.5 ประสิทธิภาพของนวัตกรรม 
นวัตกรรม “การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ปัญหา 

เด็กออกกลางคัน รูปแบบ 3S5R Model” ได้พัฒนาขึ้นโดยประยุกต์ใช้รูปแบบการบริหารจัดการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ชื่อเดิม) 3S25R Model โดยผ่านการประชาพิจารณ์ของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาของโรงเรียนในสังกัด และการยอมรับรูปแบบจากผู้ทรงคุณวุฒิในผู้ทรงคุณวุฒิรับรองในการประชุม 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกัสชันขุนตาง กอล์ฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดล าพูน  

หลังจากการน านวัตกรรมไปใช้ ได้ติดตามผลการใช้นวัตกรรมโดยสร้างเครื่องมือติดตามและ 
ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่านเป็นตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้ 

1) ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3  
ท่าน โดยมีเกณฑ์ในการวัดค่าดัชนี IOC  โดยมีการก าหนดคุณสมบัติของผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย 
   1. ดร.ขวัญนภา  สุขคร   นักวิชาการด้านการศึกษา 
   2. ดร.สาโรจน์   แก้วอรุณ    อดีตผู้อ านวยการโรงเรียนบุญวาทวิทยาลัย 
   3. ดร.เสน่ห์  สายต่างใจ   ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
   เกณฑ์ในการวัดค่า IOC  (Index of item Objective Congruence) แล้วหาค่าสอดคล้อง 
ของข้อค าถาม เกณฑ์ในการพิจารณาข้อค าถามใดมีค่า IOC มากกว่า  0.5 แสดงว่าข้อค าถามนั้นมีความเที่ยงตรง 
   2) น าเครื่องมือ 2 ฉบับที่ปรังปรุงแล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 30  คน ที่ไม่ใช่ประชากร แล้ววิเคราะห์หาสัมประสิทธิ์แอลฟา ( α - coefficient) ด้วย
ของครอนบาช (Cronbach)  ได้ค่าเท่ากับ 0.8658 และ 0.8425  ตามล าดับ 
 

    5.6 การได้รับการยอมรับในวงวิชาการหรือวงวิชาชีพ 
    นวัตกรรมดังกล่าวได้รับเผยแพร่ในงานวิชาการระดับภาค และระดับชาติ  เนื่องจากได้เผยแพร่
ในการประกวดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประเภทส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา และระดับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

    5.7 รางวัลที่ได้รับการยอมรับ 
    จากองค์ประกอบ 5.6  นวัตกรรมดังกล่าวส่งผลให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประเภท
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับทอง และได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี 
2563 ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับยอดเยี่ยมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  
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องค์ประกอบท่ี 6 ความมีประโยชน์ 
    6.1 ความสามารถในการน านวัตกรรมไปใช้แก้ปัญหาหรือพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ 
  1. นักเรียนในโรงเรียนทุกแห่งได้รับการพัฒนาและการเสริมสร้างทักษะชีวิต นักเรียนแกนน าใน
โรงเรียนในสังกัดได้รับการปลูกฝังทักษะชีวิต และสร้างภูมิคุ้มกันผ่านกิจกรรมตามโครงการที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
ตัวอย่างโครงการดังนี้   
   ปี 2560 – 2563  โครงการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน 

ปี 2560 – 2563  โครงการค่ายสภานักเรียน “แกนน าปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน” 
ปี 2560 – 2563  โครงการค่ายสภานักเรียนแกนน าปัญหาหยุดยั้ง ด้วยพลังเด็กและเยาวชน” 
ปี 2560 – 2563  โครงการค่ายสภานักเรียนสร้างสรรค์ทักษะชีวิต น้อมน าคุณธรรมสู่คนดีของ

แผ่นดิน โดยนักเรียนแกนน าสภานักเรียนที่ผ่านการพัฒนาได้น าองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ไปขยายผลใน
โรงเรียน อีกทั้ง สามารถเป็นก าลังสนับสนุนการด าเนินงานของครู โรงเรียน และชุมชนได้เป็นอย่างดี 
  2. นักเรียนทุกโรงเรียนได้รับการดูแล ปกป้อง ให้ได้รับความปลอดภัยสอดคล้องกับเป้าหมายของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้แก่ กลุ่มปกติ ได้รับการเสริมสร้างทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกัน ผ่านกิจกรรมและ
โครงการที่ด าเนินการโดยแกนน าสภานักเรียน โรงเรียน เขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานภาคีเครือข่าย กลุ่มเสี่ยง 
ได้รับการป้องกันปัจจัยเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบหรือปัญหาแก่นักเรียน อีกทั้งได้รับการเสริมสร้าง
ทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกัน ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ กลุ่มมีปัญหา ได้รับการดูแล ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้น โดยการด าเนินการผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และหน่วยงานภาคีเครือข่าย กลุ่มพิเศษ ได้รับการสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนตอบสนองต่อกลุ่ม
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ และสนับสนุนให้นักเรียน โรงเรียน สามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ทั้งทางด้าน
ดนตรี กีฬา วิชาการ ฯลฯ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งที่ด าเนินการโดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ 
  3. นักเรียนได้รับการดูแล จนปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนลดลง ซึ่งลดลงต่อเนื่องตลอด 3 ปี
ย้อนหลังดังปรากฏตามตาราง 
 

ปี จ านวนนักเรียนทั้งหมด ออกกลางคัน ร้อยละ 

2561 32,259 88 0.27 

2562 31,671 57 0.18 

2563 31,446 19 0.06 
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  4. นักเรียนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการศึกษาจนจบหลักสูตร 
       1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ป ี
นักเรียน จบ
ชั้น ม.3 (คน) 

การศึกษาต่อ 
รวมศึกษา

ต่อ 
ไม่ศึกษาต่อ ศึกษาต่อ

เทียบเท่า 
ต่อสาย
สามัญ ต่อสายอาชีพ 

2560 5,393 104 4,637 626 5,367 26 

2561 5,270 136 4,605 512 5,253 17 

2562 5,472 127 4,840 481 5,448 24 

      2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
 

ป ี
นักเรียน จบชั้น ม.6 

(คน) การศึกษาต่อ ไม่ศึกษาต่อ 

2560 4,435 4,329 106 

2561 4,281 4,194 87 

2562 4,312 4,197 115 
 
    6.2 ประโยชน์ของนวัตกรรมต่อบุคคล 
    ครูและบุคลากรทางารศึกษามีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีการผลิตและพัฒนาสื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน นักเรียนสนใจเรียนมากขึ้น เนื่องจากได้รับการพัฒนาห้องปฏิบัติการ/ห้องเรียน
โครงข่ายอินเทอร์เน็ต ท าให้การเรียนแบบโครงงาน การเรียนรู้ทักษะชีวิต ทักษะการสื่อสารที่ต้อง ฝึกคิด                                             
ฝึกปฏิบัติ ได้รับการสนับสนุนเอ้ือต่อการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ ส่งผล
ให้โรงเรียนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ผู้เรียนสามารถเข้าประกวดแข่งขันงานวิชาชีพและวิชาการจนประสบ
ความส าเร็จได้รับรางวัลหลายรายการ อาท ิ
  1. ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) 
ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอนส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLC  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจ าปีการศึกษา  2562  ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีวรัญญู  เรือนค า  โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม   
  2. รองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม PLCครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ าปีการศึกษา  2562  ได้แก่  นางสบันนา  มหาวรรณ์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย    
  3. ชนะเลิศเหรียญทอง ระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม Active Teacherระดับมัธยมศึกษา  ประจ าปีการศึกษา
2562  ได้แก่ นางรัชนก ตั้งใจ  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

  4. รองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ 
ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจ าปีการศึกษา  2562 ได้แก่ 
นางณัฐวรา  ดอนดี  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 
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  5. รองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจ าปีการศึกษา  2562 ได้แก่  นางสาวแววดาว  รู้เพียร โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

  6. รองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้าน
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจ าปีการศึกษา  2562 ได้แก่ นายธรัช  พุทธรักษ์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

  7. รองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ด้านบริหาร
จัดการ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  
2562 ได้แก่  นางวราลักษณ์ เสาร์แก้วโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

  8. รองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ด้านบริหาร
จัดการ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมประจ าปีการศึกษา  
2562 ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีกัญณภัทร ชัยกานต์กุลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

  9.รองชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2562 ได้แก่ นางสาวกัญญ์พิดา จริยาโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

  10. รองชนะเลิศเหรียญเงินระดับชาติรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS)ด้านนวัตกรรม
และเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  ครูผู้สอนยอดเยี่ยมActive Teacherระดับมัธยมศึกษากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนประจ าปีการศึกษา  2562 ได้แก่  นางวราภรณ์ สว่างการโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

  11.รองชนะเลิศเหรียญเงินระดับชาติรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านวิชาการ 
ครูผู้สอนยอด เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ประจ าปีการศึกษา  2562 
ได้แก่  นางสาวฟองสิริ  ธรรมธิกูลโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

  12.รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) ด้าน
วิชาการ ครูผู้สอนยอด เยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ประจ าปีการศึกษา  
2562 ได้แก่ นายบรรเจิด  สระปัญญา  โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
  13. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบุญ
วาทย์วิทยาลัย 

  14. รางวัลชนะเลิศเหรียญทองระดับชาติ  รางวัลทรงคุณค่าสพฐ. (OBEC AWARDS) 
ผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลางด้านบริหารวิชาการ  ประจ าปีการศึกษา2562 
ได้แก่ นายวิโรจ หลักม่ัน  โรงเรียนเถินวิทยา 

  15.รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ได้แก่ นายชิงชัย ทิพย์มณฑา ผู้อ านวยการ
โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

  16. รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ได้แก่ นายธรัช  พุทธรักษ์  โรงเรียนบุญวาทย์
วิทยาลัย 
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  17. สาขายาเสพติด ได้แก่ นายประทีป  สุวรรณาภัย ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่ตืนวิทยา ,                
นายเสน่ห์  เอ้ือแท้ ผู้อ านวยการโรงเรียนแม่พริกวิทยา, นายสุทิน  คงสนุ่น ผู้อ านวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์
กูลวิทยา, นายดวงเด่น  พิจอมบุตร ครูโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

  18. สาขาคุณธรรม ได้แก่ นายประดิษฐ์  วังพฤกษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโป่งหลวงวิทยารัชมัง
คลาภิเษก 

  19. สาขาเทิดทูน ได้แก่ นายวิโรจ  หลักมั่น  ผู้อ านวยการโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

  20. รางวัลครูดีในดวงใจ ได้แก่ นางศิริญญา  เขื่อนแก้ว โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม 

  21. รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “รางวัลครูยิ่งคุณ” ได้แก่ นายเสกสรร  กาวินชัยโรงเรียนแจ้
ห่มวิทยา 
  22. ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมด้านวิชาการ ได้แก่ นางศรีจันทรัตน์  กันทะวังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

  23. ศึกษานิเทศก์ยอดเยี่ยมด้านบริหารจัดการ ได้แก่ นางสาวรุ่งรัตน์  มองทะเลส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

  24. รองผู้อ านวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ได้แก่ นางสาวปฏิมา  
นรภัทรพิมล  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

  25. ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้แก่ นาง
อรพิน  ควรสุวรรณ  โรงเรียนประชารัฐธรรมคุณ 

  26. ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้แก่ 
นายบรรเจิด  สระปัญญา  โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
  27. ครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน ได้แก่  นายพิเชษฐ์   ใจป
วน โรงเรียนวชิรป่าซาง 
  28 รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ได้แก่ นายเสกสรร  กาวินชัย โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา และ 
นางอัญญชลีย์  สิทธิ โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
    29 รางวัลครูดีในดวงใจ ได้แก่ นางสบันนา  มหาวรรณ์  โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย 

    30. โล่ประกาศเกียรติคุณผู้ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
ได้แก่ นางสาวพิชญา  ค าปัน และ นางสาวสุดาภรณ์  สืบสุตินส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
    31. รางวัลผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประเทศ ได้แก่ นางศรีจันทรัตน์ กันทะ
วัง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 
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     6.3 ประโยชน์ของนัวตกรรมต่อหน่วยงาน ชุมชน หรือวงวิชาชีพ 
1. โรงเรียนในสังกัดมีนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ยกตัวอย่าง เช่น โรงเรียน  

วชิรป่าซาง จังหวัดล าพูน มีการด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตามรูปแบบ IMAGES Model 
ประกอบด้วย I=Integration การบูรณาการการด าเนินการแบบองค์รวมเพ่ือตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน พรบ.การศึกษาและ พรบ.ที่เกี่ยวข้อง นโยบายของรัฐบาล สพฐ. สพท. และสอดคล้องกับบริบทของ
โรงเรียน M=Management การบริหารจัดการที่ดี ขับเคลื่อนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปสู่
จุดหมาย อันได้แก่ การบริหารปัจจัย 4 M’s ประกอบด้วย คน (Man) เงิน (Money) วัตถุดิบ (Material) และวิธีการ
จัดการ (Method/Management) A=activity การด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและการด าเนินกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมหลักตามองค์ประกอบส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อัน
ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน และการส่งต่อ G=Group work & Network การด าเนินงานที่อาศัยกลุ่มการท างานทั้งในและนอก
โรงเรียน รวมถึงภาคีเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ชุมชน วัด และองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) เพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน 
E=Evaluation การประเมินและติดตามผล S=Share การแบ่งปันวิธีการ การเผยแพร่ผลงาน การประชาสัมพันธ์ใน
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
     2. โรงเรียนมีการพัฒนาต่อยอด เผยแพร่นวัตกรรม หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
ยกตัวอย่าง เช่น โรงเรียนวชิรป่าซาง จังหวัดล าพูน มีการพัฒนาต่อยอด เผยแพร่นวัตกรรม และการประชาสัมพันธ์ใน
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขับเคลื่อนโดยการใช้วงจรคุณภาพ PDCA และน าไปปรับใช้ในการ
ท างานร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และนักเรียน 
     3. โรงเรียนได้รับรางวัลที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัย 

             1. โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 
2560 ระดับประเทศ ระดับเงิน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 

            2. โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
ระดับประเทศระดับเงิน ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

           3. โรงเรียนแม่พริกวิทยา ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2560 
ระดับประเทศ ระดับทองแดง ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

         4.  โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2561 
ระดับเขตตรวจราชการ ระดับทอง ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

  5.  โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2561 
ระดับเขตตรวจราชการ ระดับทอง ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง และรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ประจ าปี 2562 ระดับเขตตรวจราชการ ระดับทอง ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดเล็ก 

             6. โรงเรียนน้ าดิบวิทยาคม จังหวัดล าพูน ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมความปลอดภัย ประจ าปี 
2562 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  7.  โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูนได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลื อ นักเรียน 
ประจ าปี 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ระดับทอง ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประจ าปี 2563 ระดับเขตตรวจราชการที่ 15 ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ระดับทอง 
และได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจ าปี 2563 ประเภทส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ระดับยอดเยี่ยมจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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องค์ประกอบท่ี 7 ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
     7.1 ความคิดสร้างสรรค์ 

รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือแก้ปัญหาเด็กออก
กลางคัน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รูปแบบ 3S5R Model ได้ด าเนินการพัฒนา
โดยการน ารูปแบบการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามะยมศึกษาล าปาง ล าพูน 3S25R นั้นได้
ครอบทับจาก 4 องค์ประกอบซึ่งเป็นองค์ประกอบในการบริหารการจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
สร้างสรรค์ดังนี ้

1. ศาสตร์พระราชา (King Philosophy)  
การพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศถือเป็นความส าคัญเร่งด่วน ที่จ าเป็นต้องผลักดันให้เกิด

การปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมทุกด้าน ควบคู่กันไปกับการสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณธรรมความดี โดยแสวงหา
กระบวนการกระตุ้นจิตส านึกด้านคุณธรรมความดีที่มีอยู่ในตัวทุกคน ให้เกิดการพัฒนาตนเองได้ในที่สุด  ครู
อาจารย์ ต้องท าตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดี ยึดมั่นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริต รู้จักประหยัด 
ความกตัญญูรู้คุณ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ท างานโดยไม่ย่อท้อ และสุดท้ายคือความมีคุณธรรมและจริยธรรม 
ซึ่งจะต้องปลูกฝัง ให้เกิดขึ้นให้ได้ ศาสตร์พระราชาสู่โรงเรียน จึงเป็นความส าคัญที่ศธ. ควรน้อมน าสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง ผู้รายงานได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมการใช้ศาสตร์พระราชาเป็นส่วนสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อาทิ เป็นคณะกรรมการการประชุมคณะกรรมการผู้ด าเนินงานตามโครงการน้อมน าพระบรมราโชบาย
ด้านการศึกษา ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมปันเจิงส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 
ล าพูน 
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2. ภาวะผู้น า (Leadership)  
การพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศได้นั้น หลักส าคัญก็คือ การศึกษา  

เพราะการศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ  ดังนั้นการบริหารการศึกษาจึงควรมีผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถ 
มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะที่จะสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของชาติ  สามารถผลิต
บุคลากรที่เกิดจากผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  ผู้บริหารที่จัดการบริหารทางการศึกษาจึงต้องมีภาวะความ
เป็นผู้น าสูง  ความเป็นผู้น าสามารถพัฒนาได้ด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและน าความรู้
นั้นมาพัฒนาการบริหารการศึกษาได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมในยุคนี้ ผู้รายงานจึงร่วมเป็นคณะกรรมการการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารในต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งประจ าปี 2563 ระหว่างวันที่ 4 ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กัซซัน             
พาโนรามา กอล์ฟ คลับ จังหวัดล าพูน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารที่เข้ารับการอบรม  มีความรู้ความเข้าใจ
ในมาตรฐานวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ิมพูนความรู้ บทบาท หน้าที่   เจตคติ คุณลักษณะ และทักษะการ
ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ และมีภาวะผู้น า 
 

 
 

3. หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)  
หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการควบคุมดูแล 

กิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้กับการ
ด าเนินการในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกมิติ  ซึ่งหลักธรรมาภิบาลหาได้เพียง
สอดล้องกับหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึง ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความถูกต้องชอบธรรมทั้ ง
ปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจากการแทรกแซงจาก
องค์กรภายนอก ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูนได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต และสร้างกลไกป้องกันและยับยั้งการทุจริต ของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้เข้าร่วมการประชุมได้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการ
คัดเลือกเพ่ือเข้ารับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา และบุคลากรในสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ระหว่างวันที่ 10 ถึง 11  สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมกัสซัน ขุนตาล 
กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดล าพูน โดยผู้รายงานได้ร่วมเป็นคณะกรรมการตามโครงการดังกล่าว 
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4. เครือข่ายพันธมิตร (Network for partnership)  
การด าเนินงานด้วยเครือข่ายพันธมิตร เป็นสิ่งที่ส าคัญส าหรับการด าเนินการด้านการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนในทุกมิติ เครือข่ายพันธมิตรจะเป็นแรงส าคัญในการสนับสนุนองค์ความรู้ สนับสนุน
งบประมาณ และปัจจัยสุ่ความส าเร็จในการด าเนินการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ได้
มีเครือข่ายพันธมิตรที่ส าคัญ อาทิ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนการด าเนินการตาม
โครงการห้องเรียนสีเขียว และโรงเรียนสีเขียว เพ่ือให้โรงเรียน ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาได้รับ                 
องค์ความรู้ในการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด และมีความปลอดภัย 

  

 

      7.2 จุดเด่นของนวัตกรรม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน จึงก าหนด จุดเน้นของเขตพ้ืนที่

การศึกษาเกี่ยวกับการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยยึดตามนโยบายส าคัญของส านักงาน
คณะกรรมการการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาซึ่งนักเรียน ทุกคน
จะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการที่ถูกต้อง เหมาะสมและ
ทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพ่ือให้เป็นคนดี มีความสุขและปลอดภัยในสภาพสังคมปัจจุบัน โดยให้
นักเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการดูแลช่วยเหลือ ทันที ทันเวลา ด้วยวิธีการที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหา
จริงที่เกิดข้ึนโดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือลดจ านวนนักเรียนออกกลางคัน  

รูปแบบการเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือแก้ปัญหาเด็กออก
กลางคัน ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน รูปแบบ 3S5R Model ได้ด าเนินการพัฒนา
โดยการน ารูปแบบการบริหารจัดการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามะยมศึกษาล าปาง ล าพูน 3S25R ดังภาพ 
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รูปแบบการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35                    
ให้เป็นองค์กรคุณภาพก าลังสอง ได้พัฒนาจากคณะกรรมการยกร่างรูปแบบการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 (ชื่อเดิมในขณะนั้น) ซึ่งประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระดับเขตพ้ืนที่และ
โรงเรียนในสังกัด อาทิเช่น ผู้บริหารเขตพ้ืนที่ ผู้อ านวยการกลุ่ม/หน่วย  ศึกษานิเทศก์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา
และ ครูผู้สอน และน าไปประชาพิจารณาในการประชุมประจ าเดือนผู้บริหารเขตพ้ืนที่และผู้บริหารสถานศึกษา                        
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 จากนั้นได้น ามาให้ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิรับรองในการประชุม คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                
เขต 35 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมกัสชันขุนตาล กล์อฟแอนด์รีสอร์ท จังหวัดล าพูน โดยมี
รายละเอียดของรูปแบบที่ประกอบด้วย เป้าหมายส าคัญของการบริหารจัดการ คือ 3 มาตรฐาน (3 Standards 
of Education) ทั้งมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษา และ 3 มาตรฐานของส านักงาน
เขตพ้ืนที่ ขับเคลื่อนผ่าน 5 งานบริหาร ประกอบด้วย งานบริหารวิชาการ งานบริหารแผนงานและงบประมาณ                  
งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไป และงานบริหารกิจการนักเรียน  โดยมีการประกันคุณภาพการศึกษา                  
เพ่ือส่งเสริม ก ากับดูแล และประเมินผล  ใช้กระบวนการ 5 ขั้นตอนการปฏิบัติ (5R) โดยผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น า
ในการน าองค์กร น้อมน าศาสตร์พระราชามาเป็นฐานแนวคิดการพัฒนางาน ยึดหลักธรรมมาภิบาล และเป็นผู้
ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรที่ดี ภายใต้ค่านิยมองค์กร I-SMART  ดังนั้นคณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน จึง
น ารูปแบบการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่ ที่ผ่านการประชาพิจารณ์และรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์จุด
เชื่อมโยงกับเป้าหมายส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งก็มี 3 มาตรฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเพ่ือการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
  1) มาตรฐานด้านนักเรียน มี 1 มาตรฐาน 6 ตัวบ่งชี้ เน้นให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักและเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อื่น สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
  2) มาตรฐานด้านกระบวนการ มี 1 มาตรฐาน 3 ตัวบ่งชี้ เน้นให้มีการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีคุณภาพโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สร้างและพัฒนาเครือข่าย
ผู้ปกครอง เครือข่ายสหวิชาชีพ 
  3) มาตรฐานด้านปัจจัย มี 1 มาตรฐาน 5 ตัวบ่งชี้ เน้นให้มีบุคลากร สื่อ เครื่องมือที่พอเพียงและ
หลากหลาย เพ่ือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
      นอกจากนั้นยังได้น ากระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนตามรูปแบบการบริหารจัดการของเขตพ้ืนที่
การศึกษาล าปาง ล าพูน มาวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับกระบวนการตามวงจรคุณภาพของเดมม่ิง PDCA ทบทวน และ
พัฒนาคู่มือและแนวทางกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับภาระงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามเป้าหมาย มี
การติดตาม สะท้อนผลเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งจากการวิเคราะห์ข้อมูลการรายงานผลในระบบ DMC และ
การประชุมผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนทุกโรงเรียน 
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    7.3 ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
    จากความส าคัญและสภาพปัจจุบันปัญหาของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปางล าพูน จึงได้ก าหนดนโยบายให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งจัดให้
มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด าเนินการอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง โดยพัฒนารูปแบบแนวทางการ
ด าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือลดอัตราการออกกลางคันสู่สถานศึกษาที่
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้นักเรียนทุกคนปลอดภัยไม่ออกจากระบบการศึกษาได้รับการดูแลเอาใจใส่ ปกป้องและ
คุ้มครองจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถพัฒนาตนเองเพ่ือการศึกษาต่อและเพ่ือการประกอบอาชีพสู่อนาคตที่ดี 
โดยมีขั้นตอนการแก้ปัญหาดังกรอบแนวคิดดังนี้ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.กฎหมาย พรบ.ระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษา เด็กและเยาวชน 
2. นโยบาย กลยุทธ์ และ
จุดเน้นของ
กระทรวงศึกษาธิการและ
สพฐ. 
3. มาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและมาตรฐาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
4.แนวคิดเก่ียวกับการ
ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
5.แนวคิดเก่ียวกับการ
พัฒนาทักษะชีวิต 

1. สภาพปัจจุบันปัญหา
ของการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และความต้องการในการ
พัฒนา 

2. ผลการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/ผล
การติดตามการขับเคลื่อน
นโยบายกระทรวงฯ 

แนวทางการด าเนินงาน
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน สพม.ลปลพ 
ด้วยRe 5stepsคือ 

1.Review & Classifies
ศึกษา/จ าแนก 
2. Re-check to Goal 
ทบทวนสู่เป้าหมาย 
3. Real various 
Activities หลากหลาย
กิจกรรมปฏิบัติ 
4.Recommend & 
Support ส่งเสริม 
ชี้แนะ   
5. Report to BP.
รายงานสรุปสู่ความเป็น
เลิศ 
 

นวัตกรรม 

การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน

1.โรงเรียนมีแนวทางการ
ด าเนินงานตามระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ชัดเจน 

2.นักเรียนทุกคนมีความ
ปลอดภัยในระบบการศึกษา 
มีทักษะชีวิต สามารถ
พัฒนาตนเองตามศักยภาพ 
ลดอัตราการออกกลางคัน 
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      7.4 เทคโนโลยี 
การด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาล าปาง 

ล าพูน ได้ด าเนินการโดยการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน โดยได้ด าเนินการอย่างเป็นระบบ           มี
รายละเอียดของขั้นตอนการด าเนินการ ขั้นที่ 1 การวางแผน(Planning) เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน                   
สู่การปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตรงประเด็น ดังนั้นส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
ล าปาง ล าพูน จึงได้ประชุมคณะกรรมการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ขั้นที่ 2 การด าเนินงาน 
(Doing) เป็นขั้นตอนการลงมือปฏิบัติ ขั้นที่ 3 การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล(Checking) โดยแต่งตั้งทีมนิเทศ 
ติดตาม และประเมินผลของกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา ตรวจเยี่ยม 
ชี้แนะ ส่งเสริมและสนับสนุน (R5=4: Recommend & Support) การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาในประเด็นการด าเนินการตามกระบวนการทั้ง 5 ขั้นตอนเพ่ือลดอัตราการออกกลางคัน             
มีความปลอดภัยในสถานศึกษาและการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้  รวมทั้งประเมินระบบ/ให้ผลย้อนกลับ  ขั้นที่ 4 
การรายงานผล และสะท้อนผล เพื่อการปรับปรุง และพัฒนา (Action) รายงานสรุปสู่ความเป็นเลิศ                        
(R5: Report to BP.) ในรอบปีโรงเรียนน าเสนอวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือนักเรียนในการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมพัฒนานักเรียน มายังเขตพ้ืนที่ แสดงถึงผลการด าเนินงาน             
ที่ประสบความส าเร็จ โดยมีคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียน และครูที่มีผลงานในการคุ้มครอง                    
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นที่ประจักษ์ ส่งเสริมเติมเต็มสู่การเผยแพร่ผลงานในเวทีระดับที่สูงขึ้นสร้างขวัญก าลังใจ 
มีการยกย่องชมเชยโรงเรียน/ผู้บริหาร/ครู และน าผลการด าเนินงานมาทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบฯ          
ต่อไป  ซึ่งโรงเรียนได้น าไปปรับ และใช้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการจัดท าข้อมูลสารสนเทศ ดังตัวอย่างระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่โรงเรียนได้พัฒนาขึ้น  เช่น 
 
    โรงเรียนธรีกานท์บ้านโฮ่ง 
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โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา 
 

 
  
โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ล าพูน 
 

 
 




