
 

 

  



 

คำนำ 

 

 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545  

จะพบว่าการศกึษาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาผูเ้รียน  โดยยึดผูเ้รียนเป็นสำคัญมากขึ้น  มุ่งหวัง

ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม  กล่าวคือ  ให้เป็นคนดี  คนเก่ง  คนมีความสุข  อีกทั้งสภาพสังคมที่มี

ความเป็นสากลและสลับซับซ้อนมากขึ้น  ความเจรญิก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นไป

อย่างรวดเร็วฉับพลัน  จึงมีเหตุการณ์ที ่เป็นปัญหาเข้ามาเกี ่ยวข้องกับผู ้เรียนของเราอย่างมากมาย  

โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  ความปลอดภัยในชีวิต  ปัญหายาเสพ

ติดซึ่งเป็นภัยรอบข้างสำหรับเด็กและเยาวชน  จึงจำเป็นต้องมีผู้ชี ้แนะให้คำแนะนำ  ให้ความรักความ

ไว้วางใจและความเข้าใจแก่เด็กทุกคนเพื่อหวังให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ  และเป็นคนดีมีพฤติกรรมที่

ดีอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย  และมีความสุข 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนให้มีความสมบูรณ์ทั ้งด้านร่างกัย  จิตใจ  สติปัญญา  

ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรมและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  โดยผ่านกระบวนการทาง

การศึกษาซึ่งโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลส่งเสริมการจัดการศึกษาของนักเรียน                             

ทุกระดับชั้น  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  ได้ตระหนักถึงความสัมคัญของการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกัน  และการป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน  

เพื่อให้ผ่านภาวะวิกฤติ  และสามารถดำรงชีวิตอยู ่ในสังคุมได้อย่างรู ้เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงในยุค

โลกาภวิัฒน์ 

 ด้วยเหตุน ี ้ ระบบดูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียน  งานก ิจการน ักเร ียน  กล ุ ่มบร ิหารงานทั ่วไป                                    

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จงึกำหนดให้มกีารดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งถือเป็น

การเน้นบทบาทของครูที่ปรึกษาอย่างเด่นชัดมากขึ้น  คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเล่มนี้จัดทำขึ้น

โดยคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน  ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์มทุกอย่างในระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน  เช่น  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  คัดกรองนักเรียน  เยี่ยมบ้าน ฯลฯ เพื่อเป็นครูมือแก่ครูที่ปรึกษา

และผู้สนใจ  ได้ศึกษาเรียนรู ้เพื ่อเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  ป้องกันและปัญหา  และส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ  คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่ง  

เอกสารฉบับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษา  ถ้าข้อความหรือเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ไม่ครบถ้วน

สมบูรณ์อย่างไร  ทางคณะผู้จัดทำก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี้ดว้ย 
 

 

  

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน  

 งานกิจการนักเรยีน  กลุ่มบรหิารงานทั่วไป 

 โรงเรยีนสุราษฎร์พทิยา  สังกัด สพม.เขต 11 
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ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานกจิการนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรยีนสุราษฎรพ์ิทยา 
 

งานกิจการนักเรียน 

 งานกิจการนักเรียนเป็นอีกหนึ่งภาระงานที่สำคัญสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  รูจ้ักผูเ้รียนเป็นรายบุคคล  มีขอ้มูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ผู้เรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการ

วางแผนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะ

เศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง  สิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

นอกจากนี้  ต้องพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกดิ

การเรียนรูร้ะบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ  ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อ

สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตรยิ์มีจิตสาธารณะใช้ชีวติอย่างพอเพียงปรับตัวมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน

สามารถเลือกดำเนนิชีวติ อย่างผู้มภีูมริู้และมีภูมิธรรม 
 

วสิัยทัศน์ 

งานกิจการนักเรียน  มุ่งพัฒนานักเรียนให้มคี่านิยมและพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์

เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากสังคม  สามารถประสานชุมชนร่วมธำรงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยและ

วิถีพุทธ  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

นโยบาย   

1. นักเรียนมคีวามซื่อสัตย์  มีวินัย  เคารพกฎหมาย  กติกาของสังคมและบทบาทหน้าที่ตามระบบ

ประชาธิปไตย 

2. ส่งเสริม  ปลูกผัง  อบรมให้นักเรียนมคีุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมที่ดีงาม  ยึดมั่นในคำสั่งสอน

ของศาสนา 

3. นักเรียนมนีิสัยรักความสะอาด  รักธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  

4. นักเรียนหลีกเลี่ยงและละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง 

5. นักเรียนรูจ้ักดำรงชีวติ  และประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ 



 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกจิการนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป(กิจการนักเรียน) 

1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. งานบริหารระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา 
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4. งานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบัติเหตุ 

5. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน 

6. งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

7. งานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน 

8.งานต่อต้านยาเสพติด/โรงเรียนสีขาว 

9.งาน TO BE NUMBER 1 

10.งานโรงเรียนสุจริต 

11.งานสโมสรอินเตอร์แรคท์ 

18.งานพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลฯ 

17.งานสำนักงาน 

16.งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

15.งานแผนงานและงบประมาณ 

12.งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย 

14.งานสารวัตรนักเรียนและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 

13.งานเครือข่ายผู้ปกครอง 



 

ตอนที่  1 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

หลักการ และเหตุผล การจัดระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันจำนวนไม่น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่

สร้างสรรค์ในสังคมทำให้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง ครู อาจารย์

และคนทำงานด้านเด็กจะใช้ความรักความปรารถนาดีอย่างมากมายเพียงใดก็ตามไม่อาจพิทักษ์ปกป้องและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชนใหป้ลอดภัย  หรอืมีพฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวังไว้จากการประมวลสถิติข้อมูล

สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงาน ต่าง ๆ พบว่า เด็กและเยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียนในระดับ

การศกึษาขั้นพื้นฐานและระดับอื่น ๆ ส่วนหนึ่งมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ดังนี้ 

1. ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงขั้น หมกมุ่น และเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกม

จนไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ก่อใหเ้กิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม 

2. นิยมประลองความเร็วโดยการแข่งรถมอเตอร์ไซค์มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ที่ผิด

กฎหมาย เป็นนักซิ่งวัยใส และเป็นสก๊อย (สาวนอ้ยซ้อนท้ายหนุ่มกับนักซิ่ง ) 

3. ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท จับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความ

ปั่นป่วนในชุมชน ไปจนถึง การยกพวกตีกัน 

4. มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อง มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง ขาดความ

รับผิดชอบ 

5. เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย เริ่มจากการใชบุ้หรี่ เหล้า ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟ และสารอันตรายที่แพร่

ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน 

6. ขาดหลักยึดเหนี ่ยวทางจิตใจ ไม่เห็นความสำคัญของหลักศาสนา ค่านิยมความเป็นไทย

ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพื่อน ติดสื่อ และให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่า

ความมคีุณธรรมนำใจ 

นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมอาทิ  ติดการพนัน นิยม

เสี่ยงโชค  การมั่วสุมในหอพัก  ไม่ชอบไปโรงเรียน  หนีเรียน  ทำร้ายรังแกกันเอง  หมกมุ่นกับสื่อที่ไม่

สร้างสรรค์นิยมบริโภคอาหารกรุบกอบ  อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ  เครียด  ซึมเศร้า  มองโลกใน             

แง่ร้าย  ไม่สนใจต่อปัญหาสังคมอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็น

ผลมาจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้ 

 

 



 

1. ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัว 

ครอบครัวเป็นสภาพแวดล้อมที ่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน 

พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม  ส่งเสริมให้

แสดงออกในทางที่ไม่ถูกต้อง  ปล่อยปละละเลย  เรียนรู้การใช้ความรุนแรงจากสมาชิกในครอบครัว 

ครอบครัวแตกแยกผู ้ปกครองบีบบังค ับ  กดดัน  และคาดหวังในตัวเด ็กเกินกว่าความเป็นจริง                         

ไม่มีบรรยากาศที่สร้างความรักความอบอุ่น ความสมัครสมานสามัคคีเติบโตในท่ามกลางความสับสน             

ไม่มีความหวัง ขาดการอบรมบ่มนสิัยและไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวติ 

2. ปัจจัยเสี่ยงจากโรงเรียน 

โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็ก  เป็นบ่อเกิดของคุณงามความดีโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ

ความรู้ความสามารถ  ของเด็กและเยาวชน  ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า  และสังคมแต่โรงเรียน

จำนวนไม่น้อยยังขาดความพร้อมที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหวังของสังคม  

จากการติดตามพบว่าโรงเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจัง  ขาดการจัดการที่เหมาะสมต่อ

การพิทักษ์  ปกป้องคุ้มครองและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้อย่างเท่าทัน  ทั่วถึง  ถูกต้องและ               

เป็นธรรม  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความสำคัญกฎระเบียบ

มากกว่าชีวติจิตใจของนักเรียน พัฒนาผู้เรยีนโดยไม่คำนึงถึงองค์รวม  ตลอดถึงการจัดการกลับปัญหาของ

นักเรียนโดยขาดการมสี่วนร่วม  และยังเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน 

3. ปัจจัยเสี่ยงจากชุมชนและสังคม 

ความล้มเหลวในชีวิตของเด็กและเยาวชน  เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และต้นทุนทาง

ความรู้สึกของผู้ปกครองอย่างประเมินค่าไม่ได้สังคมไทยยังละเลยต่อการจัดระเบียบแบบแผนในชุมชน  

ชุมชนอ่อนแอขาดสัมพันธภาพที ่ดีระหว่างสมาชิกในสังคมต่างคนต่างอยู ่  เอาหูไปนา  เอาตาไปไร่               

ปล่อยใหม้ีการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน  ยอมรับการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่

สร้างสรรค์ละเลยต่อปัญหาของเด็กและเยาวชน  ไม่ให้ความสำคัญต่อท่าทีของเด็กและเยาวชน มองเด็ก

และเยาวชนที่ประสบปัญหาดว้ยทัศนะ และท่าทีที่ตอกย้ำซ้ำเติม 

4. ปัจจัยเสี่ยงจากเพื่อน 

เพื่อนเป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นธรรมชาติที่เด็กและเยาวชนทุกคนต้องมแีต่

เพื่อนก็เป็นดาบสองคมที่อาจทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยก้าวพลาด  เช่น  เพื่อนที่มีนิสัยเกเรเป็น

อันธพาลเสเพล  สำมะเลเทเมา การคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางก้าวร้าวเสี่ยงภัย มั่วสุม

เบี ่ยงเบน หรือการได้ร ับแรงบีบคั ้น  กดดัน  ข่ มขู ่  หรือการไม่ได้ร ับการยอมรับจากกลุ ่มเพื ่อน                         

ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทั้งสิน้ 

 



 

5. ปัจจัยเสี่ยงจากบุคลิกภาพหรอืตัวนักเรียน 

เด็กและเยาวชนแต่ละคนมีภาวะด้านพัฒนาการแตกต่างกัน มีบุคลิกภาพภายในและภายนอกตาม

สภาพความเป็นตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะ  เช่น  มีข้อจำกัดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองและการรับรู้ไม่มี

ความตระหนักในคุณค่าความสำคัญของตนเอง  ขาดทักษะในการคิด  บกพร่องทางการเรียนรู้ปฏิเสธ

ค่านิยมหรือศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ  ไม่มีทักษะในการสื่อสาร  ปฏิเสธไม่เป็น  ควบคุมอารมณ์และ

ความเครียดไม่ได้รวมทั้งการมปีัญหาดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจิต 

ด้วยสภาพและปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนดังได้กล่าวถึงข้างต้นสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจาก

ความร่วมมือของกรมสุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษา  ในอดีต จะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่จะช่วยให้

โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้เป็นกลไกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ 21             

ซึ่งแวดล้อมไปด้วยข้อมูลข่าวสารปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเร็ว  ร้อน  แรง  และร้าว  ได้อย่าง

เท่ากัน  ทั่วถึง  ถูกต้องและเป็นธรรมกับเด็กและเยาวชนทุกคน 
  

ความหมาย ความสำคัญ และคุณค่า ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถมี

คุณธรรมจริยธรรม  และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น

นอกจากจะดำเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว  การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหา            

ต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ  เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทางด้าน

การสื่อสารเทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการ

แข่งขันทุกรูปแบบก่อให้เกิดความทุกข์ความวิตกกังวล  ความเครียด  ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต  

และสุขภาพกายของทุกคนจนนำไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤตทางสังคม   

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติของนักเรียน ให้มคีวามสมบูรณ์พร้อม

อย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มี

ทักษะในการดำรงชีวิต  กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  จัดทำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น  

ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในโรงเรียนที่ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ดังนั้นทุก

โรงเรียนในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผดิชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติผูเ้รียน  และแก้วิกฤตสังคม

จึงควรนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละ

โรงเรียน 



 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ให้แก่

นักเรียน เพื่อใหน้ักเรียนมคีุณลักษณะที่พึงประสงค์มภีูมิคุม้กันทางจิตใจ มคีุณภาพชวีิตที่ดี มีทักษะในการ

ดำรงชีวติและรอดพ้นจากสภาวะวกิฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง

เป็นระบบ  มีขั้นตอน  มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน 

ผู้บริหารและครูทุกคน  มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน  มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่

ตรวจสอบได้ 
 

วัตถปุระสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้โรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         

มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน  มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ

ตรวจสอบและประเมนิผลได้ 
 

กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ

มีขัน้ตอน  มคีรูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่

เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศกึษา  อันได้แก่คณะกรรมการสถานศกึษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  

ผูบ้ริหาร  และครูทุกคน  มีวิธีการและเครื่องมอืที่ชัดเจน  มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่

ตรวจสอบได้ 

          กระบวนการและขั ้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบสำคัญ           

5 ประการ  ดังน้ี 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. การคัดกรองนักเรียน 

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 

5. การส่งต่อ 

การรู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคล 

ด้วยความหลากหลายของนักเรียนและนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีพื ้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่

แตกต่างกัน  ผ่านการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมในหลายลักษณะ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น การรู้



 

ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ครูอาจารย์มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น

สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริม การ

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทางซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากเครื่องมือและวิธีการ

ที่หลากหลาย ตามหลักวิชาการ  มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา  โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหา

นักเรียน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลอืนักเรียน 

การคัดกรองนักเรยีน 

การคัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนซึ่งจะเป็น

ประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและ

ความต้องการจำเป็นด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการแบ่ง

นักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มปกติคือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของ

โรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมคิุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 

2. กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน                 

ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี 

3. กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของ

โรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลอืและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 

4. กลุ ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่ง

ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับ

เดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่ งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพ

ความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขัน้สูงสุด 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน                

แต่สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น  จำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและ           

หาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกัน  และการแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็น

ปัญหาของสังคมการสร้างภูมคิุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จงึเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และ

มีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโต เป็นบุคคลที่มคีุณภาพของสังคมต่อไป 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาใหก้ับนักเรียนนัน้มหีลายเทคนิควิธีการ  แต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษาจำเป็นต้อง

ดำเนนิการมอีย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1. การใหค้ำปรึกษาเบือ้งตน้ 

2. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 



 

การส่งเสริมพัฒนานักเรยีน 

การส่งเสริมพัฒนานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือ

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา  กลุ่มความสามารถพิเศษให้มีคุณภาพมากขึ้นได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภูมิใจใน

ตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่ม

เสี่ยง/มีปัญหาและเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป  การส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีที ่โรงเรียน

สามารถพิจารณาดำเนนิการได้แต่มีกิจกรรมหลักสำคัญที่โรงเรียนตอ้งดำเนินการ คือ 

1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม 

2. การเยี่ยมบ้าน 

3. การจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรยีน (Classroom meeting) 

4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวติและกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

การส่งต่อนักเรยีน 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาหากมีกรณีที่บางปัญหามีความยากต่อ

การช่วยเหลือหรอืช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญเฉพาะ

ด้านต่อไปเพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้นหากปล่อยให้เป็น

บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงลำพังความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือ

ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไขซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการ

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือคัดกรองนักเรียนก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่ ละ

กรณี 

การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบคือ  

1. การส่งต่อภายในครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่

กับลักษณะปัญหาเช่นส่งต่อครูแนะแนวครูพยาบาลครูประจำวิชาหรอืครูฝ่ายปกครอง 

2. การส่งต่อภายนอกครูแนะแนวหรือครูฝ่ายปกครองเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอกหากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มคีวามยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลอืได้ 
 

 

 

 

 

 



 

กระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรียน       

กระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ที ่แสดงในแผนภูมิเป็นความ

รับผิดชอบ ของครูที่ปรึกษาตลอดกระบวนการโดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร   

ครูที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ปกครอง  ซึ่งมวีิธีการและเครื่องมือตัวอย่างสรุป  ได้ดังนี้ 

กระบวนการดำเนินงาน วิธีการ เครื่องมอื 

1.การรู้จักนักเรียนเปน็

รายบุคคล 

   1.1 ดา้นความสามารถ 

        -  การเรียน 

        -  ความสามารถอื่น ๆ 

   1.2    ด้านสุขภาพ 

         - ร่างกาย 

         - จิตใจ 

         - พฤตกิรรม  

   1.3  ดา้นครอบครวั 

         - เศรษฐกจิ 

         - การคุ้มครองนักเรียน 

   1.4 ด้านอื่นๆ   

ศกึษาข้อมูลจากการใช ้

ระเบียนสะสม 

แบบประเมนิพฤติกรรม 

เด็ก  (SDQ)  

      3)  อื่นๆ เช่น 

         -  แบบประเมินความฉลาดทาง

อารมณ์(E.Q.)   

แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

แบบสังเกตพฤตกิรรม 

นักเรียน 

แบบสัมภาษณ์     

                                                     

1) ระเบียนสะสม 

2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก(SDQ) 

3) อื่นๆ เช่น 

       -  แบบประเมินความฉลาดทาง

อารมณ(์E.Q.) 

       -  แบบสัมภาษณ์นักเรียน 

       -  แบบสังเกตพฤตกิรรม  นักเรียน   

       -  แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและ

เยี่ยมบ้านนักเรียนฯลฯ                

2.การคดักรองนักเรียน                                         

   2.1 กลุ่มปกต ิ

   2.2 กลุ่มเสี่ยง/มปีัญหา 

ดำเนนิการต่อไป 

1) วิเคราะห์ข้อมูลจาก 

   1.1 ระเบียนสะสม 

   1.2 แบบประเมินพฤตกิรรมเด็ก(SDQ) 

   1.3 แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 

2) คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรอง

ของโรงเรียน 

 

1) เกณฑ์การคัดกรอง 

2) แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลอื

นักเรียนเป็นรายบุคคล 

3) แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็น

ห้อง 

 

3.ส่งเสริมนักเรียน 

(สำหรบันักเรียนทุกกลุ่ม) 

ดำเนนิการต่อไป 

จัดกิจกรรมโฮมรูม 

(Homeroom) 

จัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 

(Classroom meeting)  

จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ครู           พจิารณาว่า

เหมาะสมในการส่งเสริมนักเรียนให้มี

คุณภาพมากขึน้ 

 

1) แนวทางในการจัดกจิกรรมโฮมรูมของ

โรงเรียน 

2) แนวทางการจัดกิจกรรมประชุม

ผู้ปกครองช้ันเรียนของโรงเรียน 

3) แบบบันทึก /สรุปประเมินผลการดำเนนิ

กิจกรรม 

* โฮมรูม 

*ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 

* อื่นๆ 



 

กระบวนการดำเนินงาน วิธีการ เครื่องมอื 

4.การป้องกันการแก้ไขปัญหา 

(จำเป็นมากสำหรับนักเรียน 

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา) 

ดำเนนิการต่อไปน้ี 

1) ให้การปรึกษาเบ้ืองต้น 

2) ประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

เพื่อการจัดกิจกรรมสำหรับการป้องและ

ช่วยเหลอืปัญหาของนักเรียนคอื 

   2.1 กิจกรรมในห้องเรียน 

   2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   2.3 กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน 

   2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม 

   2.5 กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 

1) แนวทางในการจัดกจิกรรมเพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหาของนักเรียน5 กิจกรรม 

2) แบบบันทึกสรุปการคัดกรองและ

ช่วยเหลอืนักเรียนเป็นรายบุคคล 

3) แบบบันทึกรายงานผลการดแูล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

5.การส่งต่อ 

   5.1 ส่งต่อภายใน 

   5.2 ส่งต่อภายนอก 

ดำเนนิการต่อไปน้ี 

1) บันทึกการส่งนักเรียนไปยังครูท่ีเกี่ยวข้อง

ในการช่วยเหลอืนักเรียนต่อไป  เช่น ครูแนะ

แนว ครูปกครองครูประจำวิชา ครูพยาบาล 

เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งต่อภายใน 

2) บันทึกการส่งนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญ

ภายนอกโดยครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง

เป็นผู้ดำเนนิการซึ่งเป็นการส่งต่อภายนอก 

 

1) แบบบันทึกการส่งต่อของโรงเรียน 

2) แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลอื

นักเรียน 

หมายเหตุ : ครูสามารถพิจารณาเลือกใช้วธิีการและเครื่องมอือื่น ๆ เพิ่มเตมินอกเหนอืจากที่ระบุเพื่อการ

ดำเนนิงาน อย่างมปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  ตามความเหมาะของสภาพของนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ขอบข่ายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ประโยชนข์องการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

นักเรยีน 

1. ได้รับการดูแลช่วยเหลอืพัฒนาด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต และสภาพแวดลอ้มทางด้านสังคมอย่างท่ัวถึง 

2. ได้รับการส่งเสริม  พัฒนา  ปอ้งกันแก้ไขปัญหาทัง้ด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ 

3. ได้รู้จักตนเอง  สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข 

4. มทัีกษะชีวิตและมีสัมพันธภาพท่ีดกีับเพื่อน  ครู  และผู้ปกครอง 

 ครู 

1. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

2. มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน 

3. มีผลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศกึษา 

4. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 

ผู้ปกครอง  ชุมชน 

1. ตระหนักการมสี่วนร่วมกับโรงเรียน 

2. เข้าใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน 

3. เป็นตัวอย่างที่ดแีก่บุตรหลานและบุคคลในชุมชน 

4. มีสัมพันธ์ภาพที่ดกีับบุตรหลาน  เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง 

ผู้บริหาร 

1. รู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ 

2. ได้ขอ้มูลพืน้ฐานของนักเรียนใช้ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน  หลักสูตรและ

คุณภาพการจัดการศกึษา 

3. มีรูปแบบและกระบวนการพัฒนาและการพัฒนาเชงิระบบภายใต้การมีส่วนร่วม 

โรงเรยีน 

1. มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศกึษา 

2. ได้รับการยอมรับ  การสนับสนุน  และความร่วมมอืจากชุมชน  บุคลากร  องค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3. มีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ละเอื้ออาทร 

เขตพื้นที่การศึกษา 

1. พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน 

2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานการนิเทศติดตามผล  ประเมนิผลและการศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 



 

3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลระดับบุคคล  และระดับโรงเรียน  เพื่อพัฒนางานต่อไป 

 ประเทศชาติ 

1. นักเรียนมคีุณภาพดี  มีปัญญาและมีความสุข 

2. มีการเชื่อมโยงขอ้มูลของเยาวชนทุกระดับ 

3. ลดปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน  ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ  

4. ประชาชนมีคุณภาพเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ 
 

ข้อที่พึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

1) การรักษาความลับ 

1.1) เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ให้การช่วยเหลอืและแก้ไขต้องไม่นำไปเปิดเผย ยกเว้นเพื่อขอ

ความช่วยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ระบุชื่อ - สกุลจริงของนักเรียนและการเปิดเผยควร

เป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรตินักเรียน 

1.2) บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน ควรเก็บไว้ในที่เหมาะสมและสะดวกการเรียกใช้ 

1.3) การรายงานช่วยเหลอืนักเรียน ควรรายงานในส่วนที่เปิดได้ โดยให้เกียรตแิละคำนงึถึง

ประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ 

2) การแก้ไขปัญหา 

2.1) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถ้วนและหา

วิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับเหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุ

เดียวแต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 

2.2) ปัญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกันและ

วิธีการช่วยเหลือที่ประสบความสำเร็จกับนักเรียนคนหนึ่ง ก็ไม่เหมาะกับนักเรียนอีกคนหนึ่งเนื่องจากความ

แตกต่างของบุคคล ดังนั้นการช่วยเหลือโดยเฉพาะการให้การปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือสำเร็จ

ตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรือทักษะการช่วยเหลือที่ครูแต่ละคนสามารถเรียนรู ้ ฝึกฝน            

เพื่อการนำไปใช้ใหเ้หมาะสมกับแต่ละปัญหาในนักเรียนแต่ละคน



 

ตอนที่  2 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

 

 การดูแลช่วยเหลอืนักเรียนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชวีิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโต

อย่างมีคุณภาพ  สามารถดำรงชีวติอย่างเป็นสุขในสังคม 

 การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  เป็นระบบที่มกีระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน  ประกอบด้วย  การรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริมพัฒนานักเรียน  การป้องกันและแก้ไขปัญหา  

และการส่งต่อ  ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานดังนี้ 

1. สำนักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

2. สำนักงานเขตพืน้ที่การศกึษา (สพท.) 

3. สถานศกึษา 

➢ ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

➢ ครูทุกคน 

➢ นักเรียน 

➢ คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

➢ บุคลากรอื่น ๆ  

4. ผูป้กครองและชุมชน 

➢ ผูป้กครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง 

➢ ชุมชน 

5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

➢ ภาครัฐ 

➢ ภาคเอกชน  เอกชน 

➢ องค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่น/ปกครองพิเศษ 

➢ องค์กรอิสระ 

 

 

 

 

 



 

1. บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นหน่วยงานกลางที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนด

นโยบายการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู ้ปฏิบัติ  คือ  

สถานศึกษาสามารถดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จึงมีบทบาทหนา้ที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

1. กำหนดนโยบายและหน่วยงานท ี่

ร ับผ ิดชอบใน สพฐ. ด ้านการด ูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน 

❖ กำหนดยุทธศาสตร์  เป้าหมายและจุดเน้นการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

❖ มอบหมายหน่วยงานที่รับผดิชอบใน สพฐ. อย่างชัดเจน 

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป ็นเคร ือข ่ายการดำเน ินงานด ูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน 

❖ เชญิประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อวางแผนร่วมกัน 

3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ สพท. เกิดการ

พัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติด้านการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

❖ พัฒนาบุคลากรใน สพท. ให้มีความเข้มแข็งด้านองค์

ความรู้และการปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

❖ ส่งเสริม สพท. ให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาด้าน

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

4.ส น ั บ ส น ุ นช ่ ว ย เ ห ล ื อ ให ้  ส พท . 

สถานศึกษาสามารถดำเนินงานการ

ด ูแลช ่วยเหล ือน ักเร ียนได ้อย ่างมี

ประสิทธิภาพ 

❖ ช ่วยเหล ือแก ้ไขป ัญหาอ ุปสรรคของ สพท. และ

สถานศึกษา  อันเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่ประสบ

ความสำเร็จ 

5.ส่งเสริมให้ สพท. มีระบบติดตาม

ประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า

อย่างต่อเน่ือง 

❖ กำกับ  ตดิตาม  และตรวจสอบการดำเนินงานด้านการ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของ สพท. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนของโรงเรียนภายในสังกัด  รวมทั้งการประสาน  ติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน  จึงมีบทบาท

หนา้ที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้  

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

1.นำนโยบ ายก ารด ู แล ช่ วย เ หล ื อ

นักเรยีนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

❖ จัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนและปัญหาพฤติกรรมนักเรียนของสถานศกึษา 

❖ จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครือข่าย

ให้คำปรึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการของ

นักเรียนและบริการแก่ผูส้นใจ 

❖ จัดให้มีแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนในระดับพื้นที่ 

❖ น ิ เทศ  ต ิดตามผล  รายงานความก ้าวหน ้าการ

ดำเนนิงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษา 

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิด

ก า ร พ ั ฒ น า อ ง ค ์ ค ว า ม ร ู ้ แ ล ะ

ความสามารถในการปฏิบัติด้านการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

❖ ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้  ความสามารถ  เทคนิค

และทักษะในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียนได้ 

❖ จัดทำมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร ียน

สำหร ับ เป ็นแนวทางนก ารพ ัฒนาค ุณภาพของ

สถานศกึษา 

❖ สนับสนุนให้สถานศกึษา  ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพื่อนำผลมาพัฒนางาน

ให้มปีระสิทธิภาพยิ่งขึน้ 

❖ จัดให้มีเครือข่ายประสานงานและแลกเปลี ่ยนองค์

ความรูด้้านการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

3.สนับสนุน  ช่วยเหลือสถานศึกษา

สามารถดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีนได้อย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ 

❖ ช่วยเหลือ  แก้ไขปัญหา  อุปสรรคของสถานศึกษาให้ประสบ

ความสำเร็จ 

❖ จัดกลุ่มสถานศึกษาให้เป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพช่วยเหลือ

ดูแลซึ่งกันและกันจนสามารถดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 



 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื ่อร ่วมมือกันดำเนินงานการด ูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน 

❖ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานกับ

หน่วยงานอื่น ๆ เช่น 

- จัดประชุมสัมมนาหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องในพื ้นที่

ร่วมกับสถานศึกษาให้รับรู้บทบาทการปฏิบัติงานระบบ

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

- ร่วมเป็นคณะทำงาน  คณะกรรมการดำเนินงาน 

- ขอรับความร่วมมอืช่วยเหลอืและสนับสนุน 

5. ต ิดตามประเม ินผลและรายงาน

ระบบการดูแลนักเรยีนของสถานศึกษา 

❖ ชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ 

เพื ่อให้เก ิดเจตคติที ่ด ีต ่อระบบการดูแลช่วยเหล ือ

นักเรียนและนำไปปฏิบัติได้จริง 

❖ สร้างขวัญ  กำลังใจ  และประชาสัมพันธ์ระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่าง

ต่อเนื่อง 

❖ ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษา 
 

3. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 

 สถานศึกษา  เป็นสถาบันที่ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่จะทำให้การดำเนินงานตามระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเร ียนประสบความสำเร็จ  ซ ึ ่งประกอบด้วย  ผู ้บร ิหารสถานศึกษา  ครู  น ักเร ียน  

คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  และบุคลากรอื่น ๆ  

3.1 ผูบ้ริหารสถานศกึษา 

ในฐานะที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำสูงสุดในสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและให้

ความสำคัญในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จจึงควรมีบทบาทหน้าที่

และแนวทางดำเนินงานดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

1. บริหารจัดการให้มีระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาให้

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

❖ กำหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์การดำเนินงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

❖ สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเห็นคุณค่า

และความจำเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 



 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

 ❖ กำหนดโครงสร้างการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนให้เหมาะสมกับสถานศกึษา 

❖ แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินตามความเหมาะสม 

❖ ประชุมคณะกรรมการและกำหนดเกณฑ์จำแนกกลุ่ม

นักเรียน 

 ❖ ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้

เพิ่มเติมมีทักษะเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยา่ง

ต่อเนื่อง 

2. ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับ

หน่วยงานและบุคคลภายนอก  เช่น

ผู้ปกครอง  เครือข่ายผู้ปกครอง  องค์กร

ต่าง ๆ สาธารณสุข  โรงพยาบาล  สถานี

ตำรวจ  ฯลฯ 

❖ เชญิร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการช่วยเหลือ

นักเรียน 

❖ ประชุมปรึกษาหารอืและขอความร่วมมือ 

3. ด ู แล   ก ำก ั บ  น ิ เ ทศ   ต ิ ดต าม  

ประเม ินผล  สนับสนุนและให้ขวัญ

กำลังใจในการดำเนินงาน 

❖ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน 

❖ นิเทศ  กำกับ ตดิตาม  ประเมนิผล 

❖ ยกย่องให้รางวัล  เผยแพร่ผลงานการดำเนินงานในโอกาส

ต่าง ๆ  
 

3.2 ครูประจำชั้น/ครูท่ีปรกึษา 

ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา  เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด  และเป็นบุคลากรหลักใน

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  จงึควรมบีทบาทหนา้ที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

1.รู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคล ❖ ศึกษาและรวบรวมข ้อม ูลพ ื ้นฐานของนักเร ียนเป็น

รายบุคคล  จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนเป็น

รายบุคคล 

❖ หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูล  

และปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบัน  



 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

 ❖ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

❖ วิเคราะห์ขอ้มูล 

2. คัดกรองนักเรยีน ❖ ดำเนนิการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด 

❖ สรุปผลการจำแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม 

3. จัดก ิจกรรมต่าง ๆ เพื ่อส ่งเสร ิม

พัฒนา 

❖ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิโดย 

- เยี่ยมบ้าน 

- กิจกรรมโฮมรูม 

- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

- ประชุมผู้ปกครอง 

- จดหมายข่าว 

- กิจกรรมด้านศลิปะ  ดนตรี  กีฬา 

- กิจกรรมอื่น ๆ  

❖ จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน 

4. จัดกิจกรรมป้องกัน  แก้ไข  ช่วยเหลือ ❖ ให้คำปรึกษา 

❖ ให้ความช่วยเหลอืเบือ้งตน้ 

❖ ประสานความช่วยร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือ

แก้ไข 

5. ส่งต่อ ❖ ดำเนนิการส่งต่อภายในไปยังบุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

6. รายงานผล ❖ รายงานผลระหว่างดำเนินการ 

❖ รายงานผลเมื่อสิน้สุด 
 

หมายเหตุ  การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน  ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาควร

รายงานผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนการดำเนินงาน  เพื่อการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนา 
 

3.3 ครูประจำวิชา/ครูท่ัวไป 

ครูทุกคนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร            

มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินงาน

ดังนี้ 



 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

ดูแลนักเรียนและให้คำปรึกษาเบื้องต้น

แก่นักเรยีน 

❖ ศกึษา  สังเกต  ดูแล  รวบรวมข้อมูล 

❖ ประสานงานกับครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริม

ป้องกัน  แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

❖ จัดกิจกรรมส่งเสรมิ  ป้องกัน  แก้ไขเพื่อพัฒนานักเรียน 
 

3.4 ครูแนะแนว 

ครูแนะแนว  เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดระบบงานแนะแนว  ซึ่งมีความสัมพันธ์

กับระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  จึงควรมีบทบาทหนา้ที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

1.สนับสนุนครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา

ในการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

❖ ให้คำปรึกษาช่วยเหลอืแก่ครูประจำช้ัน/ครูที่ปรึกษา 

❖ ให้ความม่ันใจ  กำลังใจกับผูร้่วมงานในการปฏิบัติงาน 

❖ ให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งด้านการเรียน  อาชีพ  ชีวิต  

และสังคม  ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 

❖ จำทำการศกึษารายกรณี (Case Study) 

2.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา ❖ จัดกิจกรรมป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรม

นักเรียน 

❖ ให้นักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพของ

แต่ละบุคคล 

3.จัดก ิจกรรมป้องก ัน แก้ไขปัญหา 

ช่วยเหลือ 

❖ ให้คำปรึกษา 

❖ ให้ความช่วยเหลอื 

❖ ประสานความร่วมมือกับครูประจำชั ้น/ครูที ่ปรึกษา  

ผูป้กครอง  และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

❖ อื่น ๆ  

4. ส่งต่อ ❖ ส่งต่อผู้เช่ียวชาญภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 ครูหัวหน้าระดับ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

1.ติดตาม กำกับ การดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีนของครูประจำชั้น/ครูท่ีปรกึษา 

❖ วางแผนการกำกับ ติดตาม การทำงานของครูประจำชั้น/

ครูที่ปรึกษา ให้ชัดเจนและรับรู้โดยทั่วกัน 

❖ อำนวยความสะดวกแก่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาในการ

ดำเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

❖ บันทึกหลักฐานการปฏิบ ัต ิงาน  และจัดทำรายงาน

ประเมินผลระบบ  ส่งผูบ้ริหาร 

2.ประสานงานผู้เกี ่ยวข้องในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน 

❖ จัดประชุมครูในระบบ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

❖ จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี 

❖ ให้คำแนะนำปรึกษาแกครูประจำช้ัน/ครูที่ปรึกษา 

❖ ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก

สถานศกึษา 
 

3.6  นักเรยีน 

นักเรียน  เป็นบุคคลที่มบีทบาทสำคัญในระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนทั้งเป็นผู้รับการช่วยเหลือ

และให้ความช่วยเหลือแกสถานศึกษาเพื่อให้กำดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ  จงึมบีทบาทหนา้ที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

ม ีบทบาทหน ้าท ี ่ ของน ักเร ียนและ

สนับสนุนการดำเนินงานระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน 

❖ ให้ความร่วมมอืกับคณะกรรมการนักเรียน 

❖ ให้ความร่วมมอืในการสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนใน

สถานศกึษา 

❖ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

❖ สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน  พี่ช่วยน้อง 

❖ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศกึษา 

❖ ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบ้าน 

 

 



 

3.7 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นองค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงาน  

ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาการศกึษา  จงึควรมบีทบาทหนา้ที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

ให้การสนับสนุนด้านการดูแลช่วยเหลือ

นักเรยีน 

❖ ให้คำปรึกษาในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

❖ เสนอแนะแนวทางในการส่งเสรมิพัฒนา  แก้ไขนักเรียน 

❖ ติดต่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในการ

ส่งเสริม  พัฒนาแก้ไข 

❖ อำนวยความสะดวกในการประสานงานเมื่อสถานศึกษา

ต้องการความช่วยเหลอื  
 

4. บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและชุมชน 

ผู้ปกครองและชุมชน  เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนในพื้นที่มากที่สุดที่จะให้

การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้อย่างดี  ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ปกครอง  เครือข่ายผู้ปกครอง  ชมรม  สมาคม

ผูป้กครอง  และบุคคลในชุมชน 

4.1 ผู้ปกครอง/เครอืข่ายผู้ปกครอง 

ผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง  เป็นบุคคลและคณะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียน  จึงควรมี

บทบาทหนา้ที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

1.อบรมดูแลและเป็นแบบอย่างที่ดีใน

การดำรงชีว ิตครอบครัว  มีความรัก

ความเข้าใจ  และให้ความอบอุ่น 

❖ จัดสภาพแวดล้อม  ประสบการณ์ให้นักเรียนได้สัมผสักับ

ตัวอย่างที่ด ี

❖ สนับสนุนส่งเสริมให้กำลังใจนักเรียนในการเข้าร ่วม

กิจกรรมต่าง ๆ ตามความสนใจ  และศักยภาพของ

ตนเอง 

❖  ใช้หลักจติวิทยาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 

2.สนับสนุนให้ความร่วมมือ  วางแผนร่วมมือ

กับสถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่

เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน

ปัญหานักเรียน 

❖ เข้าร่วมประชุม วางแผน หาแนวทางการดำเนินงาน 

❖ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน 

และแก้ไขปัญหานักเรียน 



 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

3.เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดำเนิน

ชวีิตทีดีให้แก่นักเรียน 

❖ ให้คำปรึกษา  คำแนะนำที่ดแีก่นักเรียน 

❖ เสนอแนะแนวทางในการดำเนินชีวติที่ดีให้นักเรียน 
 

4.2 ชุมชน 

ชุมชน  เป็นสังคมที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมและพฤติกรรมของเด็ก  บุคคลทุกคนในชุมชนมีส่วน

ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนนแนวทางที่เหมาะสม  จึงควรมีบทบาท

หนา้ที่และแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางดำเนินงาน 

สนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรยีน 

❖ จัดสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน 

❖  ช่วยสอดส่องดูแลนักเรียน 

❖ เป็นแหล่งการเรยีนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน 

❖ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 

❖ ให้ข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมของนักเรียนกับสถานศึกษา 

❖ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศกึษา 
 

5. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

 การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผลจำเป็นอย่าง

ยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนนสังคม  และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ  การประสานงานและการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการ

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา  สถานศกึษา  ควรประสานความ

ร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน  เช่น  กรมสุขภาพจิต  ศูนย์อนามัย  สาธารณสุขจังหวัด  โรงพยาบาล  

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  สื่อมวลชน  สำนักงานตำรวจ  องค์กร

เอกชน  องค์กรอิสระ  เป็นต้น  ซึ่งมคีวามสามารถใหก้ารสนับสนุนและใหค้วามร่วมมอืได้ดังนี้ 

1. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ 

2. สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งด้านความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา

พฤติกรรม 

3. ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละ

บุคคล 



 

4. เป็นแหล่งการเรียนรู ้และฝึกงาน  และเพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักเรียนตามความสามารถ  

ความสนใจ  และความถนัด 

5. ติดตามผล  สะท้อนปัญหา  และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

6. ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  เผยแพร่ข้อมูล  ข่าวสาร  สารสนเทศที่เป็นประโยชน์

และน่าสนใจ 

7. ให้การสนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนอย่างต่อเนื่อง  

 

 

  



 

ตอนที่  3 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

การดำเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศกึษา 

 สามารถบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเร ียน  โดยการใช้วงจรเดมิ ่ง ( PDCA)                         

ดังแผนภาพต่อไปนี ้
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

  
 

 

 

 

ศึกษาสภาพและทิศทางการดำเนินงาน 

การวางแผนการดำเนินงานจัดระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ดำเนินตามแผน 

นิเทศ  กำกับ  ติดตาม 

ประเมินเพ่ือทบทวน (ประเมินภายใน) 

ผลการประเมิน 

พัฒนาต่อเน่ือง 

ปรับปรุง 

สรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์ 



 

แนวปฏิบัติของสถานศึกษา 
  

 การนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าสู่สถานศกึษา  มีแผนการดำเนินงานที่ประกอบด้วย

กิจกรรมต่าง ๆ และนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา  1  รอบปี  ซึ่งมคีวามสำคัญต่อประสิทธิภาพของ

ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

แผนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของสถานศึกษา 

(ในรอบระยะเวลา  1  ปี  ระหว่างเดือนมีนาคม - มีนาคม  ถัดไป) 

การดำเนินงาน ระยะเวลาประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1. เตรยีมการและวางแผน

ดำเนินงาน 

กิจกรรมที่  1  แต่งตัง้คณะกรรมการ 

กิจกรรมที่  2  วิเคราะห์สภาพความ

พร้อมพื้นฐานของสถานศกึษาและ

จัดทำแผนปฏิบัติงาน 

มีนาคม - เมษายน ผูบ้ริหาร 

ทีมสนับสนุน 

2. ปฏิบัติตามแผน 

กิจกรรมที่  3  สร้างความตระหนัก

และความเข้าใจกับบุคลากร 

กิจกรรมที่  4  ดำเนินการตามระบบ

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

พฤษภาคม - มีนาคม  

ปีถัดไป 

ทีมสนับสนุน 

ครูทุกคนในโรงเรยีน 

3. กำกับ  ติดตาม  ประเมินและ

รายงาน 

กิจกรรมที่  5  ประเมินเพื่อทบทวน 

กิจกรรมที่  6  ประเมินผลเพื่อพัฒนา

และสรุปรายงาน 

- สิงหาคม  และ  มกราคม  

สำหรับกิจกรรมที่  5   

- กุมภาพันธ์  สำหรับ

กิจกรรมที่  6   

- คณะกรรมการประเมิน

เพื่อทบทวน 

- ทีมนำและทีมสนับสนุน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. เตรยีมการและวางแผนดำเนินงาน 

กิจกรรมที่  1  แต่งตั้งคณะกรรมการ 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ได้คณะกรรมการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศกึษา 

2) เพื่อใหได้ผู้รับผดิชอบการดำเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

วิธีดำเนินการ 

 ผูบ้ริหารและคณะผูร้ับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ดังนี้ 

1) ประชุมหารอืเพื่อกำหนดโครงสรา้งบุคลากรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศกึษา 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ)  คณะกรรมการประสานงาน (ทีมสนับสนุน)  และ

คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ) 

3) กำหนดบทบาท  หน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ  คณะกรรมการประสานงานและ

คณะกรรมการดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

กิจกรรมที่  2  วิเคราะห์สภาพความพร้อมพื้นฐานของสถานศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติงาน 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ทราบสภาพพื้นฐานของสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  เพื่อให้

เป็นข้อมูสำหรับวางแผนดำเนินงาน 

2) เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษาตลอดปีการศกึษา 

วิธีดำเนินการ 

 คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) และ/หรือคณะกรรมการประสานงาน (ทีมสนับสนุน) 

ดำเนินการดังน้ี 

1) วิเคราะห์สภาพพื้นฐานของสถานศกษา  โดยใช้แบบประเมินหรือแบบสำรวจการดำเนินงานระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  หรือแบบสอบถามความพร้อมพืน้ฐานของสถานศกึษาที่สถานศึกษาจัดทำ

ขึน้เอง  เพื่อศกึษาจุดแข็ง  จุดอ่อนในด้านต่าง ๆ ของสถานศกึษาที่มีผลต่อการช่วยเหลอืนักเรียน

และข้อเสนอแนะของครู  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในสถานศกึษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียน 

2) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อใช้เป็นแนวทางนการจัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลอื

นักเรียนของสถานศกึษา  และการจัดกิจกรรมหรอืโครงการเพื่อสนับสนุนให้ระบบการดูแล

ช่วยเหลอืนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 



 

2.ปฏิบัติตามแผน 

กิจกรรมที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับบุคลากร 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้บุคลากรทุกคนในสถานศกึษา  ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของกระบวนการระบบ

ดูแลช่วยเหลอืนักเยนโดยมีครูที่ปรึกษา  เป็นบุคลากรหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2) เพื่อให้บุคลากรทุกคนในสถานศกึษามีความเข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ของการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

3) เพื่อให้บุคลากรทุกคนในสถานศกึษาเข้าใจในขั้นตอน  วิธีการดำเนินงานและมีการประสานความ

ร่วมมอืกับผูเ้กี่ยวข้องในสถานศกึษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วิธีดำเนินการ 

คณะกรรมการประสานงานดำเนนิการสร้างความเข้าใจกับบุคลากร  โดยอาจจัดในลักษณะ 

1) ประชุมชีแ้จงและสร้างความเข้าใจใหก้ับบุคลากรในสถานศกึษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทัศนคติ

ที่ดตี่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีความยินดีร่วมมอืร่วมใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลอืนักเรียน 

2) ฝกึอบรมบุคลากร  โดยเฉพาะครูที่ปรึกษาให้มคีวามรู้  ความสามารถเบือ้งต้น 

3) ประชาสัมพันธ์งานการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่าง

ต่อเนื่อง 

4) ประเมินผลการสร้างความรู้ความเข้าใจใหก้ับบุคลากรในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนและนำผลการ

ประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรต่อไป 
 

กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ครูได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่กำหนดไว้ 

2) เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพของนักเรียน 

วิธีการดำเนินการ 

1) ครูที่ปรึกษาดำเนนิการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ดังรายละเอียด

ในตอนที่ 2 ซึ่งมสีาระสำคัญสรุปได้ดังนี้ 

➢ การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ซึ่งอย่างนอ้ยต้องครอบคลุมด้านความสามารถ  ด้านสุขภาพ  

ด้านครอบครัว 

➢ การคัดกรองนักเรียนโดยจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม  คือ  กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง/มปีัญหา 

➢ การส่งเสริมนักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลด้วยการจัดกิจกรรมดังนี้ 



 

  - กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 

  - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองช้ันเรยีน (Classroom meeting) 

➢ การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาดว้ยวิธีการดังนี้ 

  - ให้การปรึกษาช่วยเหลอื 

  - จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน คอื กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรม

เสริมหลักสูตร  กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy)  กิจกรรมซ่อมเสริม  และกิจกรรมการสื่อสารกับ

ผูป้กครอง 

➢ กิจกรรมส่งนักเรียนไปรับการช่วยเหลือจากครูอื่น ๆ เช่น ครูแนะแนวหรอืครูฝ่ายปกครอง เป็นต้น 

2) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและควรบันทึกทุกขั้นตอน 

3) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานหัวหนา้ระดับช้ัน 
 

3.กำกับ ติดตาม  ประเมิน  และรายงาน 

กิจกรรมที่  5  ประเมินเพื่อทบทวน 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อทราบผลการดำเนินงาน  ปัญหา และอุปสรรคที่มใีนแต่ละระดับและนำข้อมูลไปใช้ในการทบทวน

และปรับปรุงระหว่างการดำเนินงาน 

2) เพื่อให้ได้รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละระดับช้ันสำหรับการจัดทำสรุปรายงานของ

สถานศกึษาต่อไป 

วิธีดำเนินการ 

1) คณะกรรมการอำนวยการแต่งตัง้ผูท้ำหน้าที่ประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และ

การดำเนินงานของครูในแต่ละระดับช้ัน 

2) ดำเนนิการประเมินแต่ละระดับช้ัน  โดยผุท้ี่ได้รับคำสั่งแต่งตัง้หรอืผู้แทนครูในแต่ละระดับซึ่งได้รับการ

อบรมหรือมีความรู้มีทักษะในการประเมินโดยดำเนินการประเมินสลับระหว่างระดับช้ัน 

3) นำผลดังกล่าวมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึน้ 

4) ดำเนนิการประเมินคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดำเนินงานของครูในแต่ละระดับ  

ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

5) ผูท้ำหน้าที่ประเมนิจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของแต่ละระดับช้ันส่งคณะกรรมการ

ประสานงาน  เพื่อรายงานผู้บริหารสถานศกึษาต่อไป 

 



 

ทุกกิจกรรมที่กล่าวถงึนั้น

ผู้บริหารมีความสำคัญย่ิงต่อ

ความสำเร็จ  ของระบบการ

ดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงาน 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อให้ได้รายงานสรุปการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนในแต่ละภาคเรียนและปีการศึกษา 

2) เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง  พัฒนาระบบ  วิธีการดำเนินงานดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของ

สถานศกึษาให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วิธีการดำเนินการ 

1) ครูที่ปรึกษาแต่ละคนจัดทำรายงานการดำเนินงานเสนอหัวหน้าระดับช้ัน (ประธานคณะกรรมการ

ดำเนนิงาน) ทุกสิน้ภาคเรียน 

2) คณะกรรมการดำเนินงานแต่ละระดับจัดทำรายงานสรุปเป็นระดับ  เสนอคณะกรรมการประสานงาน 

3) คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ได้จากหัวหน้าระดับและจากการประเมิน

เพื่อทบทวนของแต่ละรับมาจัดทำรายงานเป็นภาพรวมของสถานศกึษา เสนอคณะกรรมการอำนวยการ 

4) คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการดังนี้ 

➢ ประชุมพิจารณา  รายงานคณะกรรมการประสานงานในข้อ 3) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศกึษาให้ผูเ้กี่ยวข้องทราบ 

➢ นิเทศ กำกับ ตดิตาม  การดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานและคณะกรรมการ

ดำเนนิงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งมกีารประชุมตดิตามผลอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยภาคเรียนละ            

2 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารจึงควรสนับสนุนการดำเนนิงาน หรือให้ขวัญ

กำลังใจแก่ครูด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ร่วมประชุมกับครู

ในระดับต่าง ๆ ซึ่งจัดสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป็นคร้ังคราว

และควรจัดคาบว่างให้ครูในแต่ละระดับชัน้ว่างพร้อม

กันเพื่อสะดวกต่อการประชุมดูแลช่วยเหลอืนักเรียน

หรือให้การนเิทศแก่ครู  เป็นต้น 

 



 

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรกึษา 

แนวปฏิบติัของครูที่ปรึกษา 

 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนนิงาน  มี

ภารกิจกหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน  5  กิจกรรมดังนี้   

1. การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. การคัดกรอง 

3. การส่งเสริมและพัฒนา 

4. การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข 

5. การส่งต่อ 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดทิศทางกล
ยุทธ์ระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 

วิเคราะหส์ภาพปัญหา  
ศึกษาข้อมูลพฤติกรรม

นักเรียน 
บริบทชุมชน/โรงเรียน 

นิเทศ  กำกับติดตาม  และประเมิน 

ปรับปรุงพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

พรบ.การศึกษาแห่งชาต ิ

กลยุทธ์/นโยบาย 

การจัดการศึกษา 

สพฐ/สพม 

อบรม/พัฒนา  
ศึกษาดูงาน 

ดำเนินงานตามนโยบาย
อนุมัติแผนงาน/โครงการ 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

- ทีมนำ  
- ทีมประสาน 
- ทีมทำ 

P 

R 

O 

A 

การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 11 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ประธาน) หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน  (รองประธาน) หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กรรมการและเลขาฯ) 

หัวหน้าระดับชั้น /รองหน้าระดับช้ัน 

ครูที่ปรึกษา 

การคัดกรองนักเรียน 

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

รายงาน 

สรุปผลการดำเนินงาน 

ส่งเสริมและพัฒนา 

ปกติ/เสี่ยง/มีปัญหา ปัญหา 
ช่วยเหลือ

ส่งต่อ 

ส่งต่อ 

1.ครูประจำชั้น 
2.ครูพยาบาล 
3.ครูแนะแนว 
4.ผู้ปกครอง/โรงพยาบาล 
5.ครูฝ่ายปกครอง 

1.กิจกรรมโฮมรูม 
2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
3.กิจกรรมบูรณาการในคาบประชุม
ระดับ 
4.กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
5.กิจกรรมกีฬาสี 
6.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
7.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
8.กิจกรรมค่ายคุณธรรม 
9.เครือข่ายผู้ปกครอง และอ่ืน ๆ  

1.ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
2.แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) 
3.แบบประเมิน EQ 

1.การศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล 
2.การเยี่ยมบ้าน 
3.การสังเกต 
4.ระเบียนสะสม 

บุคคลในข้อ 1 – 5 ร่วมกันอบรมนักเรียนกลุม่เสี่ยง/มีปญัหา/ควบคมุความประพฤติ/บำเพ็ญ

ประโยชน์ตามความเหมาะสม 



 

 

 

 

 

การบรหิารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำหนดทิศทาง/กลยุทธ์ 

นิเทศ  กำกับ  ติดตามประเมินผล 

ดำเนินงานตามระบบ 

- การรู้จักนักเรียน 

- การคัดกรอง 

- การส่งเสริม 

- การช่วยเหลือ,แก้ไข 

- การส่งต่อ 

- การประเมินและรายงาน 

 
 

การวางระบบและแบบแผนการ

ดำเนินงาน 

ปรับปรุง พัฒนา  สรุปรายงาน  ประชาสัมพันธ์ 

กำหนดมาตรฐาน นโยบาย
ของ

โรงเรียน 

- วิเคราะหส์ภาพ
ปัญหา 

- ศักยภาพของ
โรงเรียน 

- บริบทชุมชน 

P 

D 

C 

A 



 

โครงสร้างการปฏบิัติงานของระบบดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

1.การรู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคล 

นักเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน  หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม

หลากหลายรูปแบบ  ทั้งด้านบวกและด้านลบ  ดังนั้น  การรู้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่ง

สำคัญที่จะช่วยครูที่ปรึกษามีความเข้าใจในนักเรียนมากขึ้นสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรอง

นักเรียน  เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการป้องกัน  แก้ไข  และช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกทาง   

ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา  โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน     

ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดขอ้ผดิพลาดต่อการช่วยเหลอืนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด 
 

ข้อมูลพื้นฐานของนักเรยีน 

ครูที่ปรึกษาควรมีขอ้มูลเกี่ยวกับนักเรียน  ดังนี้ 

1. ด้านความสามารถ 

1.1 การเรียน 

1.2 ความสามารถพิเศษ/อัจฉริยะ 

2. ด้านสุขภาพ 

2.1 ร่างกาย/ความพิการ 

2.2 จติใจ-พฤติกรรม 

3. ด้านครอบครัว 

3.1 เศรษฐกิจ 

3.2 การคุ้มครองสวัสดิภาพ 

4. ด้านสารเสพติด 

5. ด้านความปลอดภัย 

6. พฤติกรรมทางเพศ 

7. ด้านอื่น ๆ ที่ครูพบเพิ่มเติม ซึ่งมคีวามสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดูแลเหลอืนักเรียน 

  



 

2.การคัดกรองนักเรยีน 

 การคัดกรองนักเรียน  เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดที่ได้จากการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้ว

นำผลที่ได้มาจำแนกตามเกณฑ์การคัดกรองที่สถานศกึษาได้จัดทำขึน้ 

 

 

 

 

การคัดกรองนักเรยีน จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

ข้อมูลนักเรยีน  

 สถานศึกษาควรมีการประชุมครูกำหนดเกณฑ์การคัดกรองเพื่อจัดกลุ่ม

นักเรียนร่วมกัน  ให้เป็นที่ยอมรับของครูในสถานศึกษาและสอดคล้องกับสภาพ

ความเป็นจริง รวมทั้งให้มีการกำหนดเกณฑ์ว่า ความรุนแรงหรือความถี่เท่าไหร่จึง

จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมปีัญหา 

คัดกรอง 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมปัีญหา 

หมายถงึ  นกัเรียนท่ีไม่มี

พฤตกิรรมท่ีเป็นปัญหา

และส่งผลกระทบต่อ

ชวีติประจำวันของตนเอง

หรือสังคมส่วนรวมใน

ด้านลบ 

หมายถงึ  นกัเรียนท่ีมี

พฤตกิรรมเบ่ียงเบนไป

จากเดิม เช่นเก็บตัว 

แสดงออกเกินขอบเขต 

การปรับตัวทางเพศไม่

เหมาะสม ทดลองส่ิงเสพ

ตดิ ผลการเรียน

เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 

หมายถงึ  นกัเรียนท่ีมี

พฤตกิรรมเป็นปัญหา

ชัดเจน มผีลกระทบต่อวถิี

ชวีติประจำวันของตนเอง

หรือสังคมส่วมรวมใน

ด้านลบ 

อย่า 
ให้นักเรียนรู้ว่าตนเองจัดอยู่ในดา้นใด  เป็นความลับ 



 

 จากการคัดกรองจะพบเด็กที่มคีวามตอ้งการพิเศษแทรกอยู่ในเด็กทั้ง 3 กลุ่ม  ซึ่งเด็ที่มคีวาม

ต้องการพิเศษเหล่านี้  ได้แก่ 

1. เด็กที่มคีวามบกพร่องทางด้านการมองเห็น 

2. เด็กที่มคีวามบกพร่องทางด้านการได้ยิน 

3. เด็กที่มคีวามบกพร่องทางสติปัญญา 

4. เด็กที่มคีวามบกพร่องทางร่างกาย 

5. เด็กที่มปีัญหาทางด้านการเรียนรู้ 

6. เด็กที่มปีัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม 

7. เด็กอาทิสตกิ 

8. เด็กอัจฉริยะ 

โรงเรยีนต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กเหล่าน้ี  ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 

  



 

3.การส่งเสริมและพัฒนา 

 การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน  เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่

ปรึกษา  ให้เป็นบุคคลที่มคีุณภาพ  มคีวามภาคภูมิใจใจตนเองซึ่งจะช่วยป้องกันมิใหน้ักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม

ปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรอืกลุ่มมปีัญหาและเป็นการช่วยใหน้ักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลับมามี

พฤติกรรมดขีึน้ตามที่สถานศกึษาหรอืชุมชนคาดหวัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ข้อควรตระหนักในการดำเนินกิจกรรม 

1. การจัดกิจกรรม ประชุมผูป้กครองช้ันเรยีน ครูที่ปรึกษาควรระมัดระวังคำพูดที่ก่อใหเ้กิดความรู้สกึ

ทางลบหรือการต่อต้านจากผูป้กครอง เช่น การตำหนนิักเรียน หรอืผูป้กครอง การแจ้งข้อบกพร่อง

ของนักเรียนในที่ประชุม 

2. ครูที่ปรึกษา ควรใชค้ำพูดที่แสดงถึงความเข้าใจในตัวนักเรียน แสดงถึงความห่วงใย เอาใจใส่ของครู

ที่มตี่อนักเรียนทุกคน 

3. ครูที่ปรึกษาควรนำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผูป้กครองตระหนักในความรับผดิชอบและตอ้งการ

ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องของนักเรียนร่วมกับสถานศกึษา 

4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน  ควรเป็นกิจกรรมหลากหลายตามความสนใจของ

นักเรียน เช่น ดนตร ีกีฬา ศิลปะ เป็นต้น 

 

 

 

การจัดประชุม

ผู้ปกครองช้ันเรียน 

(Classroom meeting)  

กิจกรรม

พัฒนา

ผู้เรียน 

กิจกรรมโฮมรูม/

ประชุมระดับช้ัน 

โครงการ

พเิศษต่าง ๆ  

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา 



 

4.การป้องกันช่วยเหลือแก้ไข 

 ในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ครูที่ปรึกษา ควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่

สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ย/มีปัญหา  นั้นจำเป็นอย่างมากที่ตอ้งให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชุดและหา

วิธีการช่วยเหลอื  ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา  โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของ

สังคม 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรยีนมีหลายเทคนิควธิีการ 

1. การให้คำปรึกษาเบือ้งต้น 

2. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

3. การตดิตาม  ดูแลช่วยเหลอื 

 

 

 

  

การให้คำปรกึษา 

กิจกรรมใน      

ชั้นเรยีน 

สื่อสารกับ

ผู้ปกครอง 

กิจกรรมเสรมิ

หลักสูตร 

กิจกรรม

ซ่อมเสริม 

การป้องกัน  ช่วยเหลือและแก้ไข 



 

5.การส่งต่อ 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  โดยครูที่ปรึกษาตามกระบวนการการป้องกันและช่วยเหลอื

นักเรียนนัน้  ในกรณีที่มปีัญหายากต่อการช่วยเหลอืหรือช่วยเหลอืแล้วนักเรียนมพีฤติกรรมไม่ดีขึ้นนัน้  ก็

ควรส่งต่อผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านกรณีที่มเีด็กมีความสามารถพิเศษหรอืเด็กอัจฉริยะ  เด็กที่มคีวามตอ้งการ

พิเศษ  เด็กด้อยโอกาส  ก็ควรส่งต่อผู้เช่ียวเฉพาะด้านหรอืหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้นักเรียนได้รับการ

ส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น 
 

 การส่งต่อ  แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1. การส่งต่อภายใน  ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรอืผูเ้กี่ยวข้องที่สามารถใหค้วาม

ช่วยเหลอืนักเรียนได้  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพปัญหา และความต้องการของนักเรียน 

2. การส่งต่อภายนอก เป็นการส่งนักเรียนไปให้ผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางหรอืองค์กรที่เกี่ยวข้องได้

ช่วยเหลอืพัฒนานักเรียน  กรณีที่เกินความสามารถของสถานศกึษา  โดยครูแนะแนวหรอื

ผูเ้กี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อและมีการตดิต่อรับทราบผลการช่วยเหลอืเป็นระยะอย่าง

ต่อเนื่อง  การดำเนินการส่งต่ออย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 



 

การดำเนนิงานระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียนของครูแนะแนว/ผู้เกี่ยวข้อง 

แนวการปฏิบัติของครูแนะแนว/ครูฝ่ายปกครอง/ครูฝ่ายวิชาการ/งานอนามัยที่รับนักเรียน

จากการส่งต่อของครูที่ปรึกษา 

 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  เมื่อครูที่ปรึกษาได้ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเบื้องต้นแล้ว  

พบกรณีที่ยากต่อการแก้ไข  จึงดำเนนิการส่งต่อให้ครูแนะแนว/ครูฝ่ายปกครอง/ครูฝ่ายวิชาการ/งานอนามัย 

ดำเนนิการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนต่อดังแผนภาพแสดงกระบวนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน 

 

แผนผังแสดงกระบวนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหานักเรยีนของครูแนะแนวและผู้เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ 

รับนักเรียนต่อจากครูที่ปรึกษา 

ประชุมปรึกษารายกรณี 

ส่งต่อผู้เช่ียวชาญภายนอก 

พฤติกรรม 

พฤติกรรม 

ส่งกลับครูที่ปรึกษาให้

ดูแลช่วยเหลอืต่อไป 
ส่งต่อภายใน 

ส่งต่อภายนอก 

ดขีึ้น 

ดขีึ้น 

ไม่ดขีึ้น 

ไม่ดขีึ้น/ยากต่อการช่วยเหลือ 



 

 ครูแนะแนวหรือฝ่ายที่เกี่ยข้องรับนักเรียนส่งต่อจากครูที่ปรึกษา  ดำเนนิการให้คำปรึกษาช่วยเหลือ

และประสานกับครูที่ปรึกษา  เพื่อแจง้ผลการช่วยเหลอื 

 ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมดีขึ้น  ก็จะอยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็นำเข้าที่ประชุม

ปรึกษารายกรณี  เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน  จนพฤติกรรมดขีึน้ก็ส่งกลับไปอยู่ในความ

ดูแลของครูปรึกษา 

 ในบางกรณี  แมจ้ะเข้าที่ประชุมปรึกษารายกรณีแล้วก็ยังไม่ดีขึ้น  ยากต่อการช่วยเหลื่อผูท้ี่เกี่ยวข้อง

อาจจเป็นฝ่ายปกครองหรอืแนะแนวก็ดำเนินส่งต่อไปยังผูเ้ชี่ยวชาญภายนอกเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป 

 การส่งต่อเป็นวิธีการช่วยเหลือนักเรียนอย่างถูกวิธี  ตามทักษะในวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ

ทางเพื่อให้เกิดผลดทีี่สุดต่อนักเรียน 

 

ข้อควรตระหนัก 

 ในกรณีที่นักเรียนเปลี่ยนช่วงช้ันและสถานศกึษา  ควรมีการส่งต่อข้อมูล  เช่น  ความสามารถพิเศษ  

ปัญหาพฤติกรรม  โรคประจำตัวที่ม ี เพื่อให้มกีารช่วยเหลอือย่างต่อเนื่องและให้ผูดู้แลในสถานศึกษาใหม่มี

ข้อมูลเบื ้องต้นในการวางแผนป้องกัน  ส่งเสริมและช่วย เหลือได้ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งต่อขอ้มูล  เป็นความลับ  และส่งต่อผู้เกี่ยวข้องโดยตรง 

 

ผลสำเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

1. บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

2. ผูร้ับผิดชอบ  วางระบบและดำเนนิงานตามระบบได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

3. ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนสามารถบูรณาการเข้ากับภารกิจของสถานศกึษาได้ 

4. สร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตย 

5. มีสารสนเทศของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

6. มีขอ้มูลการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนนิงาน  สรุปรายงานและ

ประชาสัมพันธ์ 

 

 



 

การปฏบิัติงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัดระบบย่อย บันทึกมาตรฐาน 

1. รู้จักนักเรยีนเป็น

รายบุคคล 

1.ครูที่ปรึกษาใช้เครื่องมอืต่าง ๆ ในการรูจ้ักนักเรียนเป็น

รายบุคคล  ดังนี้ 

    1.1 ศึกษาข้อมูลนักเรียนจากระเบียนสะสม 

    1.2 ประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

          - แบบประเมินพฤติกรรม SDQ 

          - แบบประเมิน EQ 

          - แบบสัมภาษณ์ 

          - แบบสังเกตพฤติกรรม 

          - การเยี่ยมบ้านเพื่อทราบข้อมูล 

1. รอ้ยละ  100  ของครูเข้าใจระบบ

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียนได้ดี 

2. ร้อยละ  80  มกีารบันทึกข้อมูลใน

ระเบียนสะสมสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน 

3. รอ้ยละ 100 ของนักเรียนได้รับการ

ประเมินพฤติกรรม 

1) แบบประเมินผลการประชุมครู

ระบบดูแล 

2) ระเบียนสะสม 

3) แบบประเมินพฤติกรรม

นักเรียน  

    - แบบประเมินพฤติกรรม 

SDQ 

    - แบบประเมิน EQ 

    - แบบรู้จักนักเรียนเป็น

รายบุคคล 

4) แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน 

คัดกรองนักเรยีน 

(กลุ่มปกติ/กลุ่มเสี่ยง/

กลุ่มมีปัญหา) 

2.ครูที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพเพื่อคัดกรอง

นักเรียน 

   2.1 วิเคราะห์ขอ้มูลจากระเบียนสะสมและเครื่องมอื

ย่อยที่ใชใ้นการศกึษานักเรียนรายบุคคล 

   2.2 ประเมินพฤติกรรมนักเรียนร่วมกับครูประจำวิชา

หรอืผูท้ี่เกี่ยวข้องจาก SDQ EQ หรอืเครื่องมืออื่น ๆ  

   2.3 จัดนักเรียนเป็นกลุ่มตามเกณฑ์การคัดกรองของ

โรงเรียน 

1. รอ้ยละ  100 ของนักเรียนมขี้อมูล

การคัดกรองสมบูรณ์และต่อเนื่อง 

2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการ

คัดกรองแยกเป็นกลุ่ม 

1) เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 

2) แบบบันทึกการคัดกรอง

นักเรียน 

3) แบบสรุปผลการคัดกรอง

นักเรียนและช่วยเหลอืนักเรียน 



 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัดระบบย่อย บันทึกมาตรฐาน 

ส่งเสรมินักเรยีน 3. ครูที่ปรึกษาดำเนนิการส่งเสริมนักเรียนโดยจัด

กิจกรรม(นักเรียนทุกกลุ่ม) 

   3.1 กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 

       - เพื่อให้เกิดทักษะชีวิต 

       - เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

       - เพื่อให้มคีวามฉลาดทางอารมณ์ 

   3.2 จัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรยีน (Classroom 

Meeting) 

   3.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 

   3.4 กิจกรรมอื่น ๆ มุ่งพัฒนาผูเ้รียน 

1. รอ้ยละ 100 ของครู  ได้จัด

กิจกรรมโฮมรูมตามแผนและแนวทาง

ที่วางไว้ 

2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความ

พอใจต่อกิจกรรมโฮมรูม 

3. รอ้ยละ 80 ของผูป้กครองที่ร่วม

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองมีความพึง

พอใจ 

1) สมุดบันทึกกิจกรรมอบรม

ระดับและโฮมรูม 

2) บันทึการประชุมผูป้กครองช้ัน

เรียน 

3) แบบรายงานผลการประชุม

ผูป้กครอง 

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหา 

4.ผู้เรยีนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง/มปีัญหา ครูที่ปรึกษาให้ความ

ช่วยเหลอืเบือ้งตน้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ดังนี้    

   4.1 การให้คำปรึกษาเบือ้งตน้ 

   4.2 การประสานกับผูเ้กี่ยวข้องจัดกิจกรรม 

     - กิจกรรมในห้องเรียน 

     - กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     - กิจกรรมเพือ่นช่วยเพื่อน  

     - กิจกรรมการสื่อสารกับผูป้กครอง 

     - กิจกรรมเยี่ยมบ้าน 

1.รอ้ยละ  100  ของนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง

หรอืมีปัญหาได้รับการดูแลช่วยเหลอื

เบื้องต้นอยา่งถูกต้อง 

2. รอ้ยละ 100 ของนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง

หรอืมีปัญหาครูที่ปรกึษาได้มกีารเยี่ยม

บ้านหรอืสื่อสารกับผูป้กครอง 

3. รอ้ยละ 80 ของนักเรียนกลุ่มเสีย่ง

หรอืมีปัญหามีพฤติกรรมและ

คุณลักษณะที่พงึประสงค์ดีขึน้ 

4.ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มเสีย่ง

หรอืมีปัญหาได้รับการเยี่ยมบา้น 

1) แบบสรุปผลการคัดกรองและ

ช่วยเหลอืนักเรียน  

2) การประสานสัมพันธ์

ผูป้กครองกับครู 

3) แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

4) แบบบันทึกการจัดกิจกรรม

ช่วยเหลอืนักเรียน 



 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัดระบบย่อย บันทึกมาตรฐาน 

พฤติกรรมดีขึ้นหรอืไม่  

และส่งต่อ 

5.สถาพปัญหาร้ายแรง  ครูที่ปรึกษาไม่สามารถ

ช่วยเหลอืเบือ้งตน้หรอืต่อเนื่องได้ให้ดำเนินการ 

การส่งต่อภายใน 

   5.1 ครูที่ปรึกษาบันทึกการส่งต่อนักเรียนไปยังครูที่

เกี่ยวข้อง  

        - ครูแนะแนว/หัวหน้าระดับ 

        - รองผูอ้ำนวยการที่ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 

การส่งต่อภายนอก 

   5.2 บันทึกการส่งนักเรียนไปยังผูเ้ชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ 

ภายนอก โดยครูแนะแนว หรอืรองผูอ้ำนวยการที่ดูแล

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ 

1. รอ้ยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มมี

ปัญหาได้รับการช่วยเหลอืจากครูที่

เกี่ยวข้องโดยการส่งต่อจากครูที่

ปรึกษา 

2. ร้อยละ  60 ของนักเรียนกลุ่มมี

ปัญหาได้รับการส่งต่อไปยัง

ผูเ้ชี่ยวชาญดูแลช่วยเหลอื  

1) บันทึกการส่งต่อ โดยครูที่

ปรึกษา 

2) แบบรายงานแจ้งผลการ

ช่วยเหลอืนักเรียน 

รายงานผล 6.ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับรายงานผล 

   6.1 รายงานผลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลตาม

อัตราส่วนที่ได้รับมอบหมาย 

   6.2 รายงานนักเรียนเป็นภาพรวมระดับช้ัน 

   6.3 รายงานผลการประเมินกระบวนการต่าง ๆ ของ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   6.4 ประเมินความพึงพอใจของครู ผูป้กครองและ

นักเรียนที่มีต่อการจัดระบบ 

1. รอ้ยละ 80 ของครูได้ร่ายงานผล

การดูแลช่วยเหลอืนักเรียนตาม

แนวทางที่กำหนดไว้ 

2. ร้อยละ 100 ของครู เขา้ร่วม

ประเมินทบทวนการปฏิบัติงาน 

3. รอ้ยละ 80 โรงเรยีนมีข้อมูลการ

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียนเป็นปัจจุบัน

หรอืมีปัญหาได้รับการเยี่ยมบ้าน 

1) บันทึกการนเิทศตดิตามการ

ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนจากแฟ้มสะสมงานครู

และผลที่เกิดขึน้กับนักเรียน 

2) รายงานผลการประเมิน

ทบทวนระบบดูแลช่วยเหลอื

นักเรียน 

 



 

กระบวนการ วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัดระบบย่อย บันทึกมาตรฐาน 

รายงานผล (ต่อ)    6.5 ประเมนิทบทวนระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  3) บันทึกการประชุมผูป้กครอง

ช้ันเรยีน 

4) บันทึกผลการประเมินทบทวน

การปฏิบัติงานของระดับต่าง ๆ 

ทุกระดับชั้น 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ภาคผนวก 



 

เครื่องมือการรู้จักนกัเรยีน 

ตัวอย่างเครี่องมอืทางการแนะแนว  สามารถนำไปใช้ในการรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

เครื่องมือ ใช้เพื่ออะไร ได้อะไร 

1.แบบสังเกต ใช้ตรวจสอบพฤติกรรมของ

นักเรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ  

ได้ขอ้มูลที่สมบูรณ์  ละเอียด

ชัดเจน ถูกต้อง 

2.แบบสัมภาษณ์ ใช้สอบถามนักเรียนและ

ผูเ้กี่ยวข้องกับนักเรียนทุกคน 

ได้ขอ้เท็จจริงทั้งที่เป็นข้อมูลและ

พฤติกรรมของผูถู้กสัมภาษณ์  

ซึ่งเป็นแหล่งขอ้มูล 

3.การเขียนอัตชีวประวัติ ให้นักเรียนเขียนบรรยาย

เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองทั้งที่เป็น

ความคิด  ความรู้สกึพฤติกรรม  

ความสัมพันธ์กับผูเ้กี่ยวข้อง  

และความใฝ่ฝัน  เกี่ยวกับอนาคต 

ได้ขอ้มูลของนักเรียนเกี่ยวกับ

ความคิด  ความรู้สกึความ

ต้องการ  สัมพันธภาพของ

นักเรียนกับผูเ้กี่ยวข้องที่ผ่าน

กระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว 

4.ระเบียนสะสม ใช้รวบรวมข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยกับ

ข้อมูลนักเรียนทุกด้าน  ทั้งสภาพ

ทั่วไป  ประวัติการเรยีน  ประวัติ

สุขภาพ  พฤติกรรม ฯลฯ 

ได้ขอ้มูลที่เป็นหลักฐานสำหรับ

สถานศกึษานำไปใช้ในการวาง

แผนการดูแลช่วยเหลอืและ

พัฒนานักเรียน 

5.แบบบันทกึการเยี่ยมบ้าน ใช้เมื่อครูต้องการรูข้้อมุลเบือ้ง

ต้นเกี่ยวกับครอบครัวและความ

เป็นอยู่ของนักเรียน 

ได้รูจ้ักและเข้าใจถึง

สภาพแวดล้อม แสภาพ

ครอบครัวและฐานะทาง

เศรษฐกิจของนักเรียนตามสภาพ

ที่เป็นจริง 

6.สังคมมิติ ใช้สำรวจสัมพันธภาพของ

นักเรียนกับเพื่อน 

ได้รูค้วามสัมพันธของนักเรียนใน

หอ้งเรียนเพื่อจัดกลุ่มการเรียนรู้

หรอืให้ความช่วยเหลอืนักเรียน 

7.แบบสอบถาม ใช้สำรวจช้อมูลนักเรียนใน

เรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ  

อาจใชเ้ป็นกลุ่มหรอืบุคคลก็ได้ 

ได้ขอ้มูลในประเด็นที่ครูต้องการ

ทราบ  สามารถใช้กับนักเรียน

ครววละมาก ๆ และ

ประหยัดเวลา 

 

 



 

เคร่ืองมือ ใช้เพื่ออะไร ได้อะไร 

8.แบบสำรวจ ใช้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน

ความรูส้ึกนึกคิด เจตคติ 

ได้ขอ้มูลที่ต้องการรู้ตาม

จุดประสงค์ที่วางไว้เพื่อการรู้จัก

นักเรียนและสิ่งแวดล้อมของ

นักเรียน 

9.แบบบันทกึสุขภาพ ใช้บันทึกข้อมูลดา้นสุขภาพของ

นักเรียน 

ได้ช้อมูลสุขภาพนักเรียน 

10.แฟ้มสะสมงาน ใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน

ของนักเรียน 

ได้ขอ้มูลที่ครูจะใช้ประเมนิ

กระบวนการทำงาน และผลงาน

ของนักเรียน ซึ่งนำมาเพื่อจัดการ

ส่งเสริมป้องกันช่วยเหลอื

นักเรียนต่อไป 

11.การศึกษารายกรณี นำข้อมูลทั้งหมดของนักเรียนมา

ศกึษาวิเคราะห์สังเคราะห์และ

ตีความเพื่อให้เกิดความถูกต้อง 

ชัดเจน 

ได้รายละเอียดเกี่ยวกับตัว

นักเรียน  เพื่อใช้ในการส่งเสริม

ป้องกันช่วยเหลอืเฉพาะบุคคล 

12.การเขียนเรยีงความ ใช้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ

ความรูส้ึกนึกคิดของนักเรียน

สภาพแวดล้อม  บุคคลที่

เกี่ยวข้องกับนักเรียนตาม

วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 

ได้ขอ้มูลจากนักเรียนโดยตรว

ตามวัตถุประสงค์หรือหัวข้อที่ตัง้

ไว้ 

13.แบบระเบียนพฤติการณ์ ใช้เพื่อรายงานพฤติกรรมของ

นักเรียนว่าทำอะไรที่ไหนเมื่อไร 

อย่างไร โดยครูหลาย ๆ คน  ใน

หลาย ๆ เหตุการณ์ 

ได้รับรู้พฤติกรรมของนักเรียนใน

หลาย ๆ สถานการณ์ และจาก

บุคคลหลาย ๆ คน 

14.การเขียนบันทกึประจำวัน ใช้เพื่อใหน้ักเรียนบันทึก

พฤติกรรมที่ตนทำในแต่ละวัน 

ได้ขอ้มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ

นักเรียนในแต่ละวัน 

 

 

  



 

ตัวอย่างเครี่องมือ 

การรูจ้ักนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 แบบบันทึกรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

การคัดกรองนักเรียน 

 แบบประเมิน SDQ (ฉบับนักเรียนประเมนิตนเอง) 

 แบบประเมิน SDQ (ฉบับครูประเมินนักเรียน) 

 แบบประเมิน SDQ (ฉบับผูป้กครองประเมนินักเรียน) 

 แบบประเมิน EQ 

 แบบประเมิน SNAP -IV 

 แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น 

 แบบทดสอบการตดิเกม 

 แบบบันทึกการคัดกรองสรุปข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์ 

การส่งเสริมพัฒนา 

 แบบบันทึกกิจกรรมอบรมระดับ/โฮมรูม 

 สรุปจำนวนการประชุมผูป้กครอง 

 รายงานจัดกิจกรรมประชุมผูป้กครอง 

การป้องกันและแก้ไขปญัหา 

 แบบบันทึกประสานสัมพันธ์ผูป้กครองกับครูที่ปรึกษา 

 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา 

 แบบบันทึกการตดิต่อกับผูป้กครองเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 แบบรับรองการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนผดิระเบียบ 

 แบบบันทึกการให้ปากคำ 

 แบบแจ้งผลการช่วยเหลอืนักเรียน 

การส่งต่อ 

 ขอความร่วมมอืในการช่วยเหลอืนักเรียน   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

แบบบันทึกรู้จักนักเรียนเป นรายบุคคล 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานกิจการนักเรียน 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

               
ชื่อ – สกุล ...................................................................ชื่อเล่น..........................วัน/เดือน/ป เกิด………………………..อายุ…....ป  

 เลขประจ าตัวนักเรียน…………………………..เลขประจ าตัวประชาชน………………………………….หมู่เลือด……… 
เป นบุตรคนที่................   ในจ านวนพี่น้อง...................คน       เป นผู้หญิง........................คน      เป นผู้ชาย.......................คน 

 บิดาชื่อ........................................................อาชีพ...................................... มีชีวิต   เสียชีวิต  รายได้.............บาท/เดือน 
มารดาชื่อ.....................................................อาชีพ.....................................  มีชีวิต   เสียชีวิต  รายได้............บาท/เดือน 
ปัจจุบัน  บิดา - มารดา   อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง แยกกันอยู่บิดาเสียชีวิตมารดาเสียชีวิต เสียชีวิตทั ง 2 คน 
นักเรียนอาศัยอยู่กับ........................................ 
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ที.่.................ต าบล..........................อ าเ อ.........................จังหวัด................................... 
รหัสไปร  ีย์........................................โทรศัพท.์.................................นักเรียนน าเงินมาโรงเรียนวันละ........................บาท 
ระยะทางจากบ้าน  งโรงเรียน.........................กิโลเมตร    นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดย..................................................... 
สิ่งที่นักเรียนรับผิดชอบที่บ้านคือ..............................................................................................................................................  
นักเรียนรับประทานอาหารวันละ .......   มื อ      มื อเช้า     มื อกลางวัน       มื อเย็น 

 
 
 

 
 
 

อุปนิสัย 
ความใ   ันในอนาคต......................................................... 
วิชาที่ชอบเรียนมากท่ีสุด.................................................... 
เพราะ............................................................................ ......
วิชาที่ไม่ชอบเรียน.............................................................. 
เพราะ..................................................................................  
สิ่งที่ นัด/ความสามาร พิเศ ............................................. 
สิ่งที่ไม่ นัด/ไม่ชอบท า...................................................... 
เวลาว่างชอบท าอะไร.......................................................... 
 

เพ่ือนที่นักเรียนรักและไว้ใจที่สุด  มี .........คน ได้แก่ 
1............................................2...................................
3............................................4...................................  
หากนักเรียนมีปัญหา...นักเรียนต้องการปร ก าใคร 
.....................................................................................  

สิ่งท่ีภูมิ จที่สุด นชีวิตที่ผ่านมา 
..........................................................................................  
ผลการเรียนเ ลี่ยที่ได้ป การศ ก าท่ีผ่านมา.................…...
ผลการเรียนที่คาดหวังในป นี ............................................ 
 

ประวัติการเจ บป วย 
โรคประจ าตัว............................................................. 
อุบัติเหตุที่เคยได้รับ.................................................... 
เคยรัก าตัวที่โรงพยาบาล.......................................... 
แพ้ยา........................................…………................... 
 

สิ่งท่ีอยากบอกคุณครู/ ห้คุณครูช่วย 
.............................................................
.............................................................
...................................................... .......
.. 

 
 

ติดรูปนักเรียน 

ส.ร./ดล.001 



 

  

 
แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน  ป การศึกษา ....................... 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  งานบริหารกิจการนักเรียน 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป  โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา   
***************************************** 

          กลุ่มปกติ    กลุ่มเสี่ยง  ด้าน ........................................   กลุ่มมีปัญหา  ด้าน ......................................... 
1. ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน 

ชื่อ – สกุล นักเรียน ............................................................................ เบอร์โทรศัพท์นักเรียน........................................... 
ส าพบ้านและบริเว ท่ัวไปของบ้าน............................................................................................................................. ...... 
ส าพ ายในบ้าน ................................................................................................................................................................ 
ผู้ที่รับผิดชอบดูแลสมาชิกในบ้าน (หัวหน้าครอบครัว) ........................................................................................................ 
ปัจจุบันพักอยู่กับ     บิดามารดา     บิดา     มารดา   อื่น   (ระบ)ุ ...................................................... 
ลัก  ะที่อยู่อาศัย  บ้านส่วนตัว    บ้านเช่า   หอพัก   อ่ืน   (ระบ)ุ....................................................... 
ลัก  ะนิสัยของนักเรียนในการเรียนที่บ้าน ....................................................................................................................... 
หน้าที่ที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ ายในบ้าน ........................................................................................................................ 

2. ข้อมูลด้านครอบครัว 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว   รักใคร่กันดี  ทะเลาะกันบางครั ง ทะเลาะกันบ่อย  ท าร้ายร่างกาย 
ความต้องการของผู้ปกครองเมื่อนักเรียนเรียนจบชั นสูงสุดของโรงเรียน  
  ศ ก าต่อ  ประกอบอาชีพ(ระบ)ุ ...................................................  อ่ืน   (ระบ)ุ ...................................... 
บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติด ไม่มี มี  (ระบ)ุ .............................. เกี่ยวข้องกันนักเรียนเป น.................... 
ลัก  ะเพ่ือนบ้าน .........................................................................  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ............................................. 
ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน ........................................................................................................................ 
ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน ................................................................................................................................. 
ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน ................................................................................................................................ 
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือ  

   ด้านพฤติกรรมนักเรียน ...................................................................................................... .................................. 
   ด้านการเรียน .................................................................................................................. ..................................... 
   อื่น   .................................................................................................................................................................... 

สิ่งที่ผู้ปกครอง ูมิใจในตัวนักเรียนมากที่สุด คือ .................................................................................................................. 
3. หลัก านบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดย ห้ผู้ปกครองของนักเรียนที่แสดงการต้อนรับครูที่ไปเยี่ยมบ้าน  

ข้าพเจ้า.....................................................................เป นผู้ปกครองของ....................................................................... 
นักเรียนระดับชั น ม. ........../.......... ได้ต้อนรับครู .............................................................................................................. 
  ่งเป นครูที่ปร ก าของนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าได้ท าการต้อนรับเมื่อวันที่...........เดือน………………… 
พ.ศ. ....................... เวลา ................................น.   
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1. ความรู้สึกของผู้ปกครองหรือนักเรียน  ที่มีต่อการเยี่ยมบ้าน 
........................................................................................................................................................................... ..................
................................................................................................................. ............................................................................  
 

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

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

2. แผนที่บ้าน (ที่นักเรียนอยู่อาศัยป จจุบัน) 
  

 

 

 

 

 

 

 

3. ความคิดเห นของครูผู้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 

 

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

วันที่............ เดือน ............................. พ.ศ. ...................... 
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1. แสดงหลัก านภาพ ่ายการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติด าพ ่ายที่พักอาศัยโดยมีนักเรียนผู้ปกครองและครู

ผู้เยี่ยมบ้าน 

 

 

ติด าพ ่ายร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองในข ะ

พูดคุย 

 

 

ติด าพ ่ายร่วมกับนักเรียนและผู้ปกครองในข ะ

พูดคุย 
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โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ฉบับนักเรียนประเมนิตนเอง) 
ช่ือ-สกุล(นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.)............................................................................................... ชั น ม......./.......เลขท่ี ........... 
วัน/เดือน/ป เกิด............................................. เพศ  ชาย   หญิง 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุ าตอบให้ตรงกับความเป นจริงที่เกิดข  นในช่วง 6 เดือน 

พฤติกรรมประเมิน 
ความคิดเห น รวมคะแนน 

ไม่จริง 
ค่อนข้าง

จริง 
จริง 

ด้านที ่
1 2 3 4 5 

1.  ันพยายามจะทำตวัดีกับคนอื่น  ันใส่ใจความรู้ส กคนอื่น         

2.   ันอยู่ไม่นิ่ง   ันนั่งนาน   ไม่ได้         
3.   ันปวดศีร ะ ปวดทอ้ง หรือไม่สบายบ่อย           
4.   ันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน เกม ปากกา เป นต้น)         
5.   ันโกรธแรง และมกัอารม ์เสีย         
6.   ันชอบอยู่กบัตัวเอง  ันชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามลำพัง         
7.   ันมักทำตามที่คนอื่นบอก         
8.   ันขี กังวล         
9.  ใคร   ก็พ ่ง ันได้ ้าเขาเสียใจ อารม ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ         
10.  ันอยู่ไม่สุข  วุ่นวาย         
11.  ันมีเพื่อนสนิท         
12.  ันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย  ันทำให้คนอื่นทำอยา่งที่ ันต้องการได้         
13.  ันไม่มีความสุข ท้อแท ้ร้องไห้บ่อย         
14. เพื่อน   ส่วนมากชอบ ัน         
15.  ันวอกแวกง่าย  ันรู้ส กวา่ไม่มีสมาธิ         
16.  ันกังวลเวลาอยู่ในส านการ ์ที่ไม่คุ้น และเสียความเชื่อมั่นในตนเองง่าย         
17.  ันใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า         
18. มีคนว่า ันโกหก หรือขี โกงบ่อย           
19. เด็ก   คนอื่น  ลอ้เลียนหรือรังแก นั         
20.  ันมักจะอาสาชว่ยเหลือคนอื่น  (พอ่แม่, คร,ู เด็กคนอื่น)         
21.  ันคิดก่อนทำ         
22.  ันเอาของคนอื่นในบ้าน ทีโ่รงเรียน หรือที่อื่น         
23.  ันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกวา่เด็กวยัเดียวกัน         
24.  ันขี กลัว รู้ส กหวาดกลัวได้ง่าย         
25.  ันทำงานได้จนเสร็จ  ความตั งใจในการทำงานของ ันดี         

รวมคะแนน นแต่ละดา้น      

การแปรผล      

รวมคะแนนการแปลผล  ด้านที่ 1 – 4   ได ้..........................  คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม ........................................... 

คะแนนด้านที่ 5   ได ้..........................  คะแนน  มีจุดแข็ง (4–10)  ไม่มีจุดแข็ง (0-3) 

(ด้านหลงั) 
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มีอย่างอ่ืนที่จะบอกอีกหรือไม่............................................................... ........……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
โดยรวมคุณคิดว่าเด กมีป  หา นด้าน ดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ : 
ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม หรือความสามาร เข้ากับผู้อ่ืน 
    ไม่   ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
                    ใช่  มีปัญหาชัดเจน                ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
 ้าตอบว่า  “ไม่”  ไม่ต้องตอบข้อต่อไป 
 ้าคุณตอบ “ ช่”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี้ 
 

ป  หานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว               
             น้อยกว่า 1 เดือน                 1-5 เดือน 
                6–12 เดือน                        มากกว่า 1ป  
 

ป  หานี้ท า ห้เด กรู้สึกไม่สบาย จหรือไม่ 
                      ไม่เลย          เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                           มาก 
 

ป  หานี้รบกวนชีวิตประจ าวันของเด ก นด้านต่าง   ต่อไปนี้หรือไม่        
   ไม่เลย เล กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
ความเป นอยู่ที่บ้าน     
การคบเพื่อน     
การเรียนในห้องเรียน     
กิจกรรมยามว่าง     

 

ป  หาของเด กท า ห้คุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่ 
    ไม่เลย                  เล็กน้อย 
  ค่อนข้างมาก           มาก 

 

 ลงชื่อผู้ท าแบบสอบ าม...................................................……………………… วันที ่................................. 
 

โปรดตรวจสอบอีกครั้งวาทานตอบครบทุกขอ                                               
ขอบคุณที่ใหความรวมมอืกรอกแบบประเมนิน้ี 
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โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) (ฉบับครูเป นผู้ประเมินนักเรียน) 

ช่ือ-สกุล นักเรียนท่ีรับการประเมนิ  (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.).......................................................................ชั น ม......./.......เลขท่ี 
........... วัน/เดือน/ป เกิด............................................. เพศ   ชาย    หญิง 

คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุ าตอบให้ตรงกับความเป นจริงที่เกิดข  นในช่วง 6 เดือน 

พฤติกรรมประเมิน 
ความคิดเห น รวมคะแนน 

ไม่จริง 
ค่อนข้าง

จริง 
จริง 

ด้านที ่
1 2 3 4 5 

1. ห่วงใยความรู้ส กคนอื่น         
2. อยู่ไม่นิ่ง  นั่งนิ่ง   ไม่ได้         
3. มักจะบ่นว่าปวดศีร ะ  ปวดท้อง  หรือไม่สบาย         
4. เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม, ของเล่น, ดินสอ เป นต้น)         
5. มักจะอาละวาด หรือโมโหรา้ย         
6. ค่อนข้างแยกตวั  ชอบเล่นคนเดียว         
7. เช่ือฟัง  มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ตอ้งการ         
8. กังวลใจหลายเร่ือง  ดูวิตกกังวลเสมอ         
9. เป นที่พ ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ อารม ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ         
10.อยู่ไม่สุข  วุ่นวายอยา่งมาก         
11.มีเพื่อนสนิท         
12.มักมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น         
13.ดูไม่มีความสุข  ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย         
14.เป นที่ชื่นชอบของเพื่อน         
15. วอกแวกง่าย   สมาธิสั น         
16.เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในส านการ ์ที่ไม่คุ้น และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง         
17.ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า         
18. ชอบโกหก หรือขี โกง         
19. ูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก         
20.ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น  (พ่อแม่, ครู, เด็กคนอื่น)         
21.คิดก่อนทำ         
22.ขโมยของของที่บ้าน   ทีโ่รงเรียน หรอืที่อื่น         
23.เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน         
24. ขี กลัว รู้ส กหวาดกลัวได้ง่าย         
25.ทำงานได้จนเสร็จ  มีความตั งใจในการทำงาน         

รวมคะแนน นแต่ละดา้น      

การแปรผล      

รวมคะแนนการแปลผล  ด้านที่ 1 – 4   ได ้..........................  คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม ........................................... 

คะแนนด้านที่ 5   ได ้..........................  คะแนน  มีจุดแข็ง (4–10)  ไม่มีจุดแข็ง (0-3) 

         (ด้านหลัง) 
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โดยรวมคุณคิดว่าเด กมีป  หา นด้าน ดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ : 
ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม หรือความสามาร เข้ากับผู้อ่ืน 
    ไม่   ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
                    ใช ่ มีปัญหาชัดเจน                ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
 ้าตอบว่า  “ไม่”  ไม่ต้องตอบข้อต่อไป 
 ้าคุณตอบ “ ช่”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี้ 
 

ป  หานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว               
             น้อยกว่า 1 เดือน                 1-5 เดือน 
                6–12 เดือน                        มากกว่า 1ป  
 

ป  หานี้ทำ ห้เด กรู้สึกไม่สบาย จหรือไม่ 
                      ไม่เลย          เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                           มาก 
 

ป  หานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเด ก นด้านต่าง   ต่อไปนี้หรือไม่        
   ไม่เลย เล กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
ความเป นอยู่ที่บ้าน     
การคบเพ่ือน     
การเรียนในห้องเรียน     
กิจกรรมยามว่าง     

 

ป  หาของเด กทำ ห้คุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่ 
    ไม่เลย                  เล็กน้อย 
  ค่อนข้างมาก           มาก 
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โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
แบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน (SDQ) (ฉบับผู้ปกครองเป นผู้ประเมินนักเรียน) 

ช่ือ-สกุล นักเรียนท่ีรับการประเมนิ(นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.)........................................................ชั น ม......./.......เลขท่ี ........... 
วัน/เดือน/ป เกิด............................................. เพศ   ชาย    หญิง 
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุ าตอบให้ตรงกับความเป นจริงที่เกิดข  นในช่วง 6 เดือน 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง 
ค่อนข้าง

จริง 
จริง 

รวมคะแนน 
ด้านที ่

1 2 3 4 5 
1. ห่วงใยความรู้ส กคนอื่น         
2. อยู่ไม่นิ่ง  นั่งนิ่ง   ไม่ได้         
3. มักจะบ่นว่าปวดศีร ะ  ปวดท้อง  หรือไม่สบาย         
4. เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม, ของเล่น, ดินสอ เป นต้น)         
5. มักจะอาละวาด หรือโมโหรา้ย         
6. ค่อนข้างแยกตวั  ชอบเล่นคนเดียว         
7. เช่ือฟัง  มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ตอ้งการ         
8. กังวลใจหลายเร่ือง  ดูวิตกกังวลเสมอ         
9. เป นที่พ ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ อารม ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ         
10.อยู่ไม่สุข  วุ่นวายอยา่งมาก         
11.มีเพื่อนสนิท         
12.มักมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น         
13.ดูไม่มีความสุข  ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย         
14.เป นที่ชื่นชอบของเพื่อน         
15. วอกแวกง่าย   สมาธิสั น         
16.เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในส านการ ์ที่ไม่คุ้น และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง         
17.ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า         
18. ชอบโกหก หรือขี โกง         
19. ูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก         
20.ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น  (พ่อแม่, ครู, เด็กคนอื่น)         
21.คิดก่อนทำ         
22.ขโมยของของที่บ้าน   ทีโ่รงเรียน หรอืที่อื่น         
23.เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน         
24. ขี กลัว รู้ส กหวาดกลัวได้ง่าย         
25.ทำงานได้จนเสร็จ  มีความตั งใจในการทำงาน         

รวมคะแนน นแต่ละดา้น      

การแปรผล      

รวมคะแนนการแปลผล  ด้านที่ 1 – 4   ได ้..........................  คะแนน จัดอยู่ในกลุ่ม ........................................... 

คะแนนด้านที่ 5   ได ้..........................  คะแนน  มีจุดแข็ง (4–10)  ไม่มีจุดแข็ง (0-3) 

(ด้านหลงั) 

ส.ร./ดล.006 หน้า 1 



 

คุ มีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม่............................................................... .......................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
โดยรวมคุณคิดว่าเด กมีป  หา นด้าน ดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ : 
ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม หรือความสามาร เข้ากับผู้อ่ืน 
    ไม่   ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
                    ใช ่ มีปัญหาชัดเจน                ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
 ้าตอบว่า  “ไม่”  ไม่ต้องตอบข้อต่อไป 
 ้าคุณตอบ “ ช่”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี้ 
 

ป  หานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว               
             น้อยกว่า 1 เดือน                 1-5 เดือน 
                6–12 เดือน                        มากกว่า 1ป  
 

ป  หานี้ทำ ห้เด กรู้สึกไม่สบาย จหรือไม่ 
                      ไม่เลย          เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                           มาก 
 

ป  หานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเด ก นด้านต่าง   ต่อไปนี้หรือไม่        
   ไม่เลย เล กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
ความเป นอยู่ที่บ้าน     
การคบเพ่ือน     
การเรียนในห้องเรียน     
กิจกรรมยามว่าง     

 

ป  หาของเด กทำ ห้คุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่ 
    ไม่เลย                  เล็กน้อย 
  ค่อนข้างมาก           มาก 

 

 
ลงชื่อผู้ทำแบบสอบ าม................................................................. 
 บิดา   มารดา   ผู้ปกครอง (โปรดระบุ)............................................ 

วันที่.......................เดือน................................พ.ศ.................... 
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โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ( 12-17 ป )  ช่วงช้ันที่ 3-4 

ชื่อ – สกุล (นาย/น.ส/ด.ช./ด.ญ.).........................................................................ชั น..........ห้อง........เลขที่........... 
คำชี แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  X  ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับตัวท่านมากท่ีสุด 

ข้อที ่ รายการ 
ไม่จริง 

 
(1) 

จริง
บางคร้ัง 

(2) 

ค่อนข้าง
จริง 
(3) 

จริง
มาก 
(4) 

1 เวลาโกรธหรือไม่สบาย  ันรับรู้ไดว้่าเกิดอะไรข  นกับ ัน     
2  ันบอกไม่ได้ว่าอะไรทำให้ ันรูส้ กกลัว     
3 เมื่อ ูกขัดใจ ันมักรูส้ กหงุดหงิดจนควบคุมอารม ไ์ม่ได ้     
4  ันสามาร คอยเพื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่พอใจ     
5  ันมักมีปฏิกริิยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย     
6 เมื่อ ูกบังคับให้ทำในสิ่งท่ีไม่ชอบ  ันอธิบายเหตผุลจนผู้อื่นยอมรับไม่ได้     
7  ันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอารม ์เปลี่ยนแปลง     
8  ันไม่สนใจกับความทุกข์ของคนอ่ืนท่ี ันไม่รู้จัก     
9  ันไม่ยอมรับในสิ่งท่ีผู้อื่นทำต่างจากท่ี ันคิด     
10  ันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการกระทำของ ัน     
11  ันรู้ส กว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป     
12 แม้จะม ีาระที่ต้องทำ  ันก็ยินดีรบัฟังความทุกข์ของผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ     
13 เป นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผูอ้ื่นเมื่อมีโอกาส     
14  ันเห็นคุ คา่ในน ำใจที่ผู้อื่นมีต่อ นั     
15 เมื่อทำผิด ันสามาร กลา่วคำ ขอโท   ผู้อื่นได้      
16  ันยอมรับข้อผดิพลาดของคนอ่ืนได้ยาก     
17   งแม้จะเสยีประโยชน์ส่วนตัวไปบา้ง  ันก็ยินดีท่ีจะทำเพื่อส่วนรวม     
18  ันรู้ส กลำบากใจในการทำสิ่งใดสิ่งหน ่งเพื่อผู้อื่น     
19  ันไม่รู้ว่า ันเก่งเรื่องอะไร     
20 แม้จะเป นงานยาก ันกม็ั่นใจว่าสามาร ทำได ้     
21 เมื่อทำสิ่งใดไม่สำเร็จ ันรู้ส กหมดกำลังใจ     
22  ันรู้ส กมีค ุค่าเมื่อได้ทำสิ่งต่าง  อย่างเต็มความสามาร      
23 เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง  ันก็จะไม่ยอมแพ ้     
24 เมื่อเริม่ทำสิ่งหน ่งสิ่งใด  ันมักทำตอ่ไปไมส่ำเร็จ     
25  ันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ     
26 บ่อยครั งที่ ันไมรู่้ว่าอะไรทำให้ ันไม่มีความสุข     
27  ันรู้ส กว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป นเรื่องยากสำหรับ ัน     
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ข้อที ่ ข้อความ 
ไม่จริง 

 
(1) 

จริง
บางคร้ัง 

(2) 

ค่อนข้าง
จริง 
(3) 

จริง
มาก 
(4) 

28 เมื่อต้องทำอะไรบางอย่างในเวลาเดียวกัน ันตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง     
29  ันลำบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนท่ีไม่คุ้นเคย     
30  ันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มกีฎระเบียบขัดกับความเคยชินกับ ัน     
31  ันทำความรู้จักผู้อื่นได้ง่าย     
32  ันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน     
33  ันไม่กลา้บอกความต้องการของ นัให้ผู้อื่นรับรู ้     
34  ันทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ทำใหผู้้อื่นเดือดร้อน     
35 เป นการยากสำหรับ ันที่จะโต้แย้งกับผู้อื่น แม้จะมเีหตผุลเพียงพอ     
36 เมื่อไมเ่ห็นด้วยกับผู้อื่น ันสามาร อธิบายเหตผุลที่เขายอมรับได้     
37  ันรู้ส กว่าด้อยกว่าคนอ่ืน     
38  ันทำหน้าท่ีได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด     
39  ันสามาร ทำงานท่ีได้รบัมอบหมายไดด้ีที่สุด     
40  ันไม่มั่นใจในการทำงานท่ียากลำบาก     
41 แม้ส านการ ์จะเลวร้าย  ันก็มีความหวังว่าจะดีข  น     
42 ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ     
43 เมื่อมีเรื่องทำให้เครียด  ันมักปรับเปลี่ยนให้เป นเรื่องผ่อนคลาย หรือสนุกสนาน     
44  ันสนุกสนานทุกครั งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์และวันหยดุพักผ่อน     
45  ันรู้ส กไม่พอใจท่ีผู้อื่นได้รับสิ่งดี  มากกว่า ัน     
46  ันพอใจกับสิ่งท่ี ันเป นอยู่     
47  ันไม่รู้ว่าจะหาอะไรทำ เมื่อรูส้ กเบื่อหน่าย     
48 เมื่อวันว่างจาก าระหน้าที่  ันจะทำในสิ่งท่ี ันชอบ     
49 เมื่อรู้ส กไมส่บายใจ  ันมีวิธีผ่อนคลายอารม ไ์ด้     
50  ันสามาร ผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหนด็เหนื่อยจาก าระหน้าท่ี     
51  ันไม่สามาร ทำใจใหเ้ป นสุขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ     
52  ันทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็ก  น้อย  ที่เกิดข  นเสมอ     

 
******************************* 
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โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

แบบประเมินพฤติกรรม SNAP – IV (Short Form) 

ชื่อ – สกุล (นาย/น.ส/ด.ช./ด.ญ.).........................................................................ชั น..........ห้อง........เลขที่........... 
คำชี แจง : โปรดใส่เครื่องหมาย  X  ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับตัวท่านมากท่ีสุด 

รายการ ไม่เลย เล กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
อาการขาดสมาธ ิ

1. มักไม่ละเอียดรอบคอบหรือสะเพร่าในการท างานต่าง   เช่น การบ้าน     
2. ท าอะไรนาน   ไม่ได ้     
3. ดูเหมือนไม่ค่อยฟังเวลามีคนพดูด้วย     
4. มักท าการบ้านไม่เสร็จ หรือท างานท่ีได้รับมอบหมายไมส่ าเร็จ     
5. จัดระเบยีบงานและกจิกรรมต่าง   ไม่เป  น     
6. มักหลีกเลี่ยงกิจกรรรมที่ต้องใช้ความอดทนในการท าให้ส าเร็จ     
7. ท าของหายบ่อย   (เช่นของเล่น, สมุดจดงาน, เครื่องเขียน ฯลฯ)     
8. วอกแวกง่าย     
9. ขี ลืม     

อาการอยู่ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่น 
10. มือเท้ายุกยิก น่ังบิดไปบิดมา     
11. น่ังไม่ติดที่ ชอบลุกจากท่ีนั่งในชั ้นเรียนหรือจากที่ท่ีควรจะนั่งเรยีบร้อย     
12. ว่ิงหรือป  นป  ายมากเกินควรอย่างไม่รู้ กาละเทศะ     
13. เล่นหรือท ากิจกรรมเงียบ   ไม่เป  น     
14. พร้อมจะเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เหมือน “ติดเครื่อง” อยู่ตลอดเวลา     
15. พูดมาก     
16. มักโพล่งค าตอบออกมาก่อนจะฟังค า ามจบ     
17. ไม่ชอบรอคิว     
18. ชอบสอดแทรกผู้อื่น (เช่น พูดแทรกข ะผู้ใหญ่ก าลังสนทนากัน)     

อาการด้ิอต่อต้าน 
19. อารม ์เสียง่าย     
20. ชอบโต้เ ียงกับผู้ใหญ ่     
21. ไม่ยอมท าตามสิ่งที่ผู้ใหญ่สั่งหรือวางกฎเก ฑ์ไว ้     
22. จงใจก่อกวนผู้อื่น     
23. มักต าหนิผู้อื่นในสิ่งท่ีตนเองท าผิด     
24. ขี ร าคาญ     
25. โกรธข  งบ งต งเป นประจ า     
26. เจ้าคิดเจ้าแค้น     
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แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า นวัยรุ่น Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D) 

ชื่อ...............................................นามสกุล...................................................   เลขที…่………… 

ท่านมีความรู้ส กดังต่อไปนี บ่อยเพียงใดใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา กรุ า √ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้ส กของท่านมากที่สุด 
 นระยะ 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ไม่เลย 

(‹ 1 วัน) 
นาน   คร้ัง 
(1-2 วัน) 

บ่อย   
(3-4 วัน) 

ตลอดเวลา 
(5-7 วัน) 

1.  ันรู้ส กหงุดหงิดง่าย     
2.  ันรู้ส กเบื่ออาหาร     
3.  ันไม่สามาร ขจัดความเศร้าออกจากใจได้ แม ้
จะมีคนคอยช่วยเหลือก็ตาม 

    

4.  ันรู้ส กว่าตนเองดีพอ   กับคนอื่น     
5.  ันไม่มีสมาธ ิ     
6.  ันรู้ส กหดหู ่     
7. ทุก   สิ่งท่ี ันกระท าจะต้อง นืใจ     
8.  ันมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต     
9.  ันรู้ส กว่าชีวิตมีแตส่ิ่งล้มเหลว     
10.  ันรู้ส กหวาดกลัว     
11.  ันนอนไม่เคยหลับ     
12.  ันมีความสุข     
13.  ันไม่ค่อยอยากคุยกับใคร     
14.  ันรู้ส กเหงา     
15. ผู้คนท่ัวไปไม่ค่อยเป นมติรกับ ัน     
16.  ันรู้ส กว่าชีวิตนี สนุกสนาน     
17.  ันร้องไห้     
18.  ันรู้ส กเศร้า     
19. ผู้คนรอบข้างไม่ชอบ ัน     
20.  ันรู้ส กท้อ อยในชีวิต     

รวมคะแนน     

การให้คะแนนและการแปลผล แบบคัดกรอง าวะ  มเศร้าในวัยรุ่น (CES-D)  บับ า าไทย การให้

คะแนนจะให้ตามความรุนแรง หรือความ ่ีของอาการ  มเศร้า มี 4 ระดับ คือ  

ไม่เลย (‹ 1 วัน) ให้ 0 คะแนน   นาน   ครั ง (1-2 วัน) ให้ 1 คะแนน  

บ่อย   (3-4 วัน) ให้ 2 คะแนน   ตลอดเวลา (5-7 วัน) ให้ 3 คะแนน 

การแปลผล เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเก ฑ์ท่ีปกติ ดังนี  คะแนนรวมสูงกว่า 22  ือว่าอยู่ใน

ข่าย าวะ  มเศร้า สมควรได้รับการตรวจวินิจ ัย เพ่ือช่วยเหลือต่อไป 
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แบบทดสอบการติดเกม 

ชื่อ...............................................นามสกุล...................................................   เลขที…่………… 

ท่านมีความรู้ส กดังต่อไปนี บ่อยเพียงใดใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา กรุ า √ ลงในช่องท่ีตรงกับความรู้ส กของท่านมากที่สุด 
 

ข้อคำ าม 
ไม่ ช่เลย 

(0 
คะแนน) 

ไม่น่า ช่ 
(1 คะแนน) 

น่าจะ ช่ 
(2 คะแนน) 

 ช่เลย 
(3 คะแนน) 

ตั งแต่ ันชอบเล่นเกม…  
1. ..... ันสนใจหรือทำกิจกรรมอย่างอ่ืนน้อยลงมาก  

    

2. ..... ันมักเล่นเกมจนลืมเวลา     
3. .....ความสัมพันธ์ระหว่าง ันกับคนในครอบครัวแย่ลง     
4. ..... ันเคยเล่นเกมด กมาก จนทำให้ตื่นไปเรียนไม่ไหว     
5. ..... ันมักเล่นเกมเกินเวลาที่ ันได้รับอนุญาตให้เล่น     
6. ..... ันมักอารม ์เสียเวลามีใครมาบอกให้เลิกเล่นเกม     
7. ..... ันเคยโดดเรียนเพื่อไปเล่นเกม     
8. .....เรื่องท่ี ันคุยกับเพ่ือน  มักเป นเรื่องเก่ียวกับเกม     
9. ..... ันใช้เวลาว่างส่วนใหญไ่ปกับการเล่นเกม     
10. .....การเรียนของ ันแย่ลงกว่าเดิมมาก     
11. .....กลุ่มเพ่ือนที่ ันคบด้วย ชอบเล่นเกมเหมือนกับ ัน     
12. .....เวลาที่ ันพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่นเกมมาก 
 ันมักทำไม่สำเร็จ 

    

13. .....เงินของ ันส่วนใหญ่หมดไปกับเกม (เช่น  ื อบัตร
ชั่วโมง,  ื อหนังสือเกม,  ื อไอเท็มในเกม ฯลฯ 

    

14. .....หลายคนบอกว่า อารม ์ของ ันเปลี่ยนไป (เบื่อง่าย, 
หงุดหงิดง่าย, ขี ร าคาญ ฯลฯ) 

    

15. .....หลายคนบอกว่า พฤติกรรมของ ันเปลี่ยนไป (เ ียง
เก่ง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่รับผิดชอบ ฯลฯ) 

    

16. .....หลายคนบอกว่า ันติดเกม     

รวมคะแนน 
 A 

............. 
B 

............. 
C 

………… 
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แบบบันทึกการคดักรองสรปุข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ชื่อ …………………………………….. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่................... 

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

ข้อมูลนักเรยีน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหา 

1.  ด้านการเรียน  ผลการเรียนเฉลี่ย  

2.00  ขึน้ไป 

 ไม่มี  0  ร  มส.  ทุก

วิชา 

 มาเรียนสาย/ขาดเรียน

ไม่เกิน  2 คร้ัง/สัปดาห ์

 ส่งงานครบ 

 เข้าเรียนทุกคร้ัง 

 ผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 

1.00–2.00 

 มี  0  ร  มส.  1-2  วิชา  ใน  1 

ปีการศึกษา 

 มาเรียนสาย/ขาดเรียน 3 คร้ัง/

สัปดาห ์

 ไม่ส่งงานบางวิชา 

 ไม่เข้าเรียนบางคร้ัง 

 

 ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า  

1.00 

 มี  0  ร  มส.  มากกว่า  2  

วิชา ใน  1 ปีการศึกษา 

 มาเรียนสาย/ขาดเรียน

มากกว่า  3  คร้ัง/สัปดาห ์

 ไม่ส่งงานหลายวชิา 

 ไม่เข้าเรียนหลายคร้ังโดยไม่มี

เหตุจำเป็น 

2.  ด้านความสามารถอื่น ๆ  มีความสามารถพิเศษ  

และชอบแสดง

ความสามารถนั้น

ออกมา 

 มีความสามารถพิเศษ  แต่ไม่

แสดงความสามารถนั้นออกมา 

 ไม่มีความสามารถพิเศษ 

3.  ด้านสุขภาพร่างกาย  น้ำหนักและส่วนสงู

สัมพันธ์กับอาย ุ

 มีร่างกายแขง็แรง 

 ไม่มีโรคประจำตัว 

 ไม่มีปัญหาด้านสายตา 

 น้ำหนักผิดปกติและไมส่ัมพันธ์

กับส่วนสงูหรืออายุเล็กน้อย 

 มีโรคประจำตัว/เจ็บป่วยบ่อย

(ประมาณ  3-4  ครัง้/ปี) 

 ร่างกายไม่แขง็แรง 

 มีปัญหาด้านสายตา(สวมแว่น) 

 น้ำหนักผิดปกติและไม่

สัมพันธ์กับส่วนสูงหรืออายุ

มากชัดเจน 

 มีความพกิารทางร่างกาย 

 ป่วยเป็นโรคร้ายแรง/เรือ้รัง 

 มีปัญหาด้านสายตา(ไม่สวม

แว่น) 

3.  ด้านสุขภาพจิตและ

พฤติกรรม 

-  ด้านอารมณ์ 

-  ด้านความประพฤต ิ

-  ด้านพฤตกิรรมอยู่ไม่นิ่ง 

-  ด้านความสัมพันธก์ับเพื่อน 

-  ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

 ตามแบบประเมิน

พฤติกรรม

(SDQ)/ระเบียนสะสม/

แบบบันทกึการเย่ียม

บ้าน/อื่น ๆ 

 ตามแบบประเมินพฤตกิรรม

(SDQ)/ระเบียนสะสม/แบบ

บันทึกการเย่ียมบ้าน/อื่น ๆ 

 ตามแบบประเมินพฤตกิรรม

(SDQ)/ระเบียนสะสม/แบบ

บันทึกการเย่ียมบ้าน/อื่น ๆ 

4.  ด้านเศรษฐกจิ  ครอบครัวมีรายได้

มากกว่า  5,000  บาท/

เดือน 

 บิดาและมารดามีงาน

ทำ 

 มีเคร่ืองอุปโภค/บรโิภค

ที่จำเป็นเพียงพอ 

 

 

 

 รายไดค้รอบครัว  5,000-

10,000  บาท / เดือน 

 บิดาหรือมารดาตกงาน(1 คน ) 

 ขาดเคร่ืองอุปโภค/บรโิภคที่

จำเป็นเล็กน้อย 

 ครอบครัวมีรายไดต้่ำกว่า  

5,000  บาท/เดือน 

 บิดาและมารดาตกงาน(ทั้ง 2 

คน) 

 ขาดเคร่ืองอุปโภค/บรโิภคที่

จำเป็นจำนวนมาก 



 

ข้อมูลนักเรยีน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหา 

5.  ด้านการคุ้มครองนักเรียน  นักเรียนมีบิดาและ

มารดาดูแลอย่าง

ใกล้ชิด 

 นักเรียนมีครอบครัวที่

อบอุ่น 

 ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน

ที่ดี  ไม่มีแหล่งมั่วสุม

หรือแหลง่เสี่ยง

อันตราย 

 บุคคลในครอบครัวไม่

ใชส้ารเสพติด/เล่นการ

พนัน 

 บิดามารดาแยกทางกนั/บิดา

หรือมารดาเสียชีวติ 

 ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด/

ใกล้แหลง่มั่วสมุ/สถานเรงิรมย ์

 มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย

ด้วยโรคร้ายแรง/เรือ้รัง 

 มีบุคคลในครอบครัวใช้สารเสพ

ติด/เล่นการพนัน 

 

 

 นักเรียนไม่มีผู้ดูแล/มีญาติเป็น

ผู้ดูแล 

 มีการใชค้วามรุนแรงใน

ครอบครัว/บิดาและมารดา

เสียชีวติ 

 มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

 ใชส้ารเสพติด  เช่น  สุรา  

บุหร่ี ฯลฯ 

 

6.  ด้านอื่นๆ 

    6.1  ด้านยาเสพตดิ 

 ไม่เคยใชส้ารเสพติด  มีพฤติกรรมลองเสพสารเสพติด 

เช่น บุหร่ี  สุรา  เคร่ืองดืม่ที่มี

แอลกอฮอล์   

 มีพฤติกรรมใช้สารเสพติด  

เช่น  บุหร่ี  สุรา  เคร่ืองดืม่

แอลกอฮอล์  และสารเสพติด

อื่น ๆ  

    6.2  ด้านเพศ  คบเพื่อน/ปฏิบัติต่อ

เพื่อนต่างเพศได้

เหมาะสม 

 ไม่มีพฤติกรรม

เบี่ยงเบนทางเพศ 

 มีพฤติกรรมการพบปะเพื่อน

ต่างเพศไม่เหมาะสมกับเวลา

และสถานที ่

 มีพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทาง

เพศ  เช่น  ทอม  ตุ๊ด  ดี้  เป็น

ต้น 

 จับคู่กับเพื่อนตา่งเพศ  หรือ

เพศเดียวกัน  โดยแยกกลุ่มอยู่

ด้วยกันสองต่อสอง  หรือไป

ด้วยกันบ่อยคร้ัง 

 มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน 

     เกณฑ์การให้คะแนน  0-7  คะแนน  =  กลุ่มปกติ     คะแนน  8-20  คะแนน  =  กลุ่มเสี่ยง     คะแนน  21-

42  คะแนน  =  กลุ่มมปีัญหา 

(เลือกกลุ่มปกต ิ =  0  คะแนน     เลือกกลุ่มเสี่ยง  =  1  คะแนน     เลือกกลุ่มมีปัญหา  =  2  คะแนน) 

 

สรุปนักเรียนจัดอยู่ในกลุ่ม 

 

   กลุ่มปกต ิ   

  กลุ่มเสี่ยง   

 กลุ่มปัญหา   

 

 

ลงช่ือ ……………………………. ครูประจำชัน้/ครูท่ีปรึกษา 

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

………/………./……… 

 



 

แบบบันทึกกจิกรรมอบรมระดับ/โฮมรูม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ระดับมัธยมศกึษาตอนต้น ระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย 



 

 
 
 

สรุปจำนวนการประชุมผู้ปกครอง  
ภาคเรียนที่  .......  ปีการศึกษา  ............  

วันที่  .........................................................................   
ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

 
ระดับชั้น ........../........... 

 จำนวนนักเรียนท้ังหมด.................................คน 
 มาเข้าร่วมประชุม..........................................คน 
 ไม่มาเข้าร่วมประชุม.....................................คน  ได้แก่ 
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ-สกลุ หมายเหตุ 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   

10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   

 
 
   ลงช่ือ.............................................................(อาจารย์ที่ปรึกษา)       ลงช่ือ.............................................................
(อาจารย์ที่ปรึกษา)      
      (............................................................................)             (............................................................................)
        
  ……../……/……             ……../……/…… 
     ลงช่ือ.............................................................(หัวหน้าระดับ) 
     (............................................................................) 
                 ……../……/…… 

ส.ร./ดล.016   



 

 
รายงานการจัดกิจกรรมประชุมผูป้กครอง (Classroom Meeting) 

ระดับชั้น ม. ......./........   ภาคเรียนที่ ........... ป การศึกษา ................... 
วันที่.......................................................... 

ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 
วัต ุประสงค์ นการจัดกิจกรรม 

1. …………………………………………………………………………………………………………………. 
2. …………………………………………………………………………………………………………………. 
3. …………………………………………………………………………………………………………………. 
4. …………………………………………………………………………………………………………………. 
5. …………………………………………………………………………………………………………………. 

กิจกรรม 
1. จำนวนนักเรียนระดับชั น ม. ......../.........     จำนวน ............. คน 
2. จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมครั งนี  .................... คน 
3. จำนวนผู้ปกครองที่ไม่มาเข้าร่วมกจิกรรมครั งนี  ....................คน 
4. ครูที่ปร ก าจำนวน   ....................  คน  เข้าร่วมได้แก ่

1)........................................................................................ 
2)....................................................................................... 

เนื้อหาสาระจากการจัดกจิกรรมคร้ังนี้ 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................. 
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กิจกรรมทีด่ำเนินการประชุม
1. .................................................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................................. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. .................................................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. .................................................................................................................................................................................. 
   .................................................................................................................................................................................. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป าพในการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

รูป าพในการจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

รูป าพในการจัดกิจกรรม 

ส.ร./ดล.015  หน้า 2 



 

 

 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
  แบบบันทึกประสานสมัพันธ์ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา 

(กรณีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีป  หา) 
 
ชื่อ–สกลุ(นักเรียน).........................................................ชัน้มัธยมศึกษาป ท่ี......../.......เลขท่ี...... 

ชื่อ–สกลุ(ผู้ปกครอง)......................................................เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป น.................. 

 
1. พฤติกรรมของนักเรียนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. แนวทางการแก้ไขของผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ความต้องการของผู้ปกครองท่ีต้องการ ห้โรงเรียนช่วยเหลือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ความรู้สึก/ความคิดเห นของผู้ปกครองท่ีได้มาพบกับครูที่ปรึกษา นครั้งนี้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 

 
ลงชื่อ........................................................                                                                  

(..........................................................................) 
ผู้ปกครอง 

 
 

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

ครูที่ปรึกษา 

 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
 

 

 

 

ส.ร./ดล.017   



 

 

 

แบบบันทึกการ ห้คำปรึกษา 

ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป   

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

ช่ือ – สกุลนักเรียน .........................................................................................  ระดับชั น .........../............. 

วันเดือนป ท่ีให้คำปร ก า .............................................................................. เวลา ............................... น. 

ประเ ทของปัญหา     การเรียน     การปรับตัว 

 บุคลิก าพ     พฤติกรรม 

 อื่น   (ระบุ) ............................................................. 

ประวัติส่วนตัว/ครอบครัว 

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

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

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

ข้อมูลการเรียน 

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

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

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

สภาพป  หา 

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

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

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

วิธีการ ห้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ 

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

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

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

ผลการติดตาม/นัดหมาย 

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

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

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

 

 

ลงช่ือ......................................................ผู้ใหค้ำปร ก า 

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

 

ส.ร./ดล.018   



 

 

 

 

 

แบบบันทึกการติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

ครูที่ปร ก า    1. ............................................................................  

  2. ............................................................................  

วัน/เดือน/ป  ชื่อ - สกุลนักเรียน สาเหตุ ติดต่อทาง ผลการดำเนินงาน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

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

ครูที่ปร ก า 

 
 

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

ครูที่ปร ก า 
 

 

 

ส.ร./ดล.019   



 

 

 

 บรับรองการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนผิดระเบียบ 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

 ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ........................................................................................................ ..... 

ชั นระดับมัธยมศ ก าป ที่ .....................  ห้อง  ................ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะแก้ไขพฤติกรรม (ระบุพฤติกรรม) 

.......................................................................................... โดยจะดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมดังกล่า ว โดย 

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

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

   ่งไม่ ูกระเบียบของโรงเรียนให้เรียบร้อย ายในวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ....................  

พร้อมทั งมารายงานตัวที่ครูที่ปร ก า/หัวหน้าระดับ/งานกิจการนักเรียน  ทราบ ายในวันดังกล่าว 

 หากไม่ปฏิบัติตามคำรับรองนี  และไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ  ข้าพเจ้าจะขอรับโท ตามระเบียบของโรงเรียน

ทุกประการ 

 ขอแสดงความนับ ือ 

นักเรียนได้แก้ไขและมารายงานตัวแล้ว 

 

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

ลงช่ือครูที่ปรึกษา 

 

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

ลงช่ือหัวหน้าระดับช้ัน 

 

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

ลงช่ือหัวหน้างานพฤติกรรมนักเรียน 

 

.............................................. 
(นายสมบัติ  ระมัด) 

ข้าพเจ้าได้รับทราบความประพฤติของนักเรียนแล้วยินดี ห้ความร่วมมือแก้ไข 

 

..............................................ผู้ปกครองนักเรียน  

(........................................................................)  
การรับรองผลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 

 รับรอง 

 ไมร่ับรอง เพราะ ....................................................................... 
.............................................. 

(นายประหยัด  ไทยเสน) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

 

ส.ร./ดล.020   



 

 

 

แบบแจ้งผลการช่วยเหลอืนักเรียน 

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 

 

 ตามท่ีท่านได้ส่งนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)................................................................................  

ระดับชั นมัธยมศ ก าป ที่ ............/..............  มาให้ดำเนินการช่วยเหลือนั น  บัดนี   ได้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน

แล้วสรุปได้ดังนี  

1. .............................................................................................................................................. .................. 

2. ................................................................................................................ ................................................ 

3. ............................................................................................................................. ................................... 

4. ................................................................................................................................................................  

5. ............................................................................................................................. ................................... 

 พฤติกรรมดีข  น 

 พฤติกรรมไม่ดีข  น  และได้ดำเนินการ 

 ส่งต่อ ายใน 

 ส่งต่อ ายนอก 
 

 จ งเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

 

 ลงชื่อ............................................................. 

 (นายประหยัด  ไทยเสน) 

 รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 
 

 

  

ส.ร./ปค.021 



 

 
 

แบบบันทึกการ ห้ปากคำ 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  กลุ่มบริหารงานทั่วไป   

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

ข้าพเจ้า (ด.ช./นาย/ด.ญ./น.ส.).............................................................นามสกุล............................... ....................... 
ชั น ม........../........... รหัสประจำตัว.............................. เบอร์โทรศัพท์นักเรียน .................................................... 
ชื่อครูที่ปร ก า 1............................................................. 2. ........................................................... ...................... 
ได้กระทำผิดกฎระเบียบโรงเรียนคือ ............................................................................ ............................... 
 ข้าพเจ้าขอ ห้ปากคำดังนี้ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
........................................................................... .........................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................    
           ข้าพเจ้าขอสั  าว่า
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................... .......................................
     ข้าพเจ้าขอรับรองว่าที่เขียนมาข้างตนเป นความจริงทุกประการ 

 

(.......................................................................) 
ผู้เขียน   

ความเห นของครูที่ปรึกษา/ครูผู้รับสั  า 
 
................................................................................ 
................................................................................. 
 
ลงชื่อ.................................ครูที่ปรึกษา/ผู้รับสั  า                
 (..........................................................) 

การติดตามแก้ไขและพัฒนา 
 
............................................................................... 
............................................................................... 
 

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

การดำเนินการของงานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ.............................................................. 

(นายประหยัด  ไทยเสน) 
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป 

ส.ร./ด.ล.023   

 



 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  งานกิจการนักเรียน  โรงเรียนสุรา ฎร์พิทยา 

ที ่  วันที.่..........เดือน.................................พ.ศ. .................. 
 

เร่ือง  ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรยีน (ส่งต่อ) 
 

เรียน  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป 
 

          ด้วยนักเรียนช่ือ เด็กชาย/นาย/เด็กหญิง/นางสาว ................................................................. ชั น ม. ......./.......เลขประจำตัว

นักเรียน................ มีปัญหา  ่งเป นอุปสรรคต่อการพัฒนา  ดังนี คือ 

  ด้านการเรียน  ด้านสุข าพ    ด้านครอบครัว 

 ด้านเส ียร าพ  ด้านจิตใจและพฤติกรรม  ด้านปัญหาสิ่งเสพตดิ  

รายละเอียดดังนี   

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

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

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

ข้าพเจ้าไดด้ำเนินการช่วยเหลือในเบื องต้นแล้วดังนี  

อบรม  แนะนำ  ชี แนะ   ว่ากล่าวตักเตือน   บันท กพฤติกรรม   

บันท กพฤติกรรมพร้อมตัดคะแนนความประพฤต ิ อื่น    

แต่ยังคงมีพฤติกรรมดังนี  

 ยังเหมือนเดมิไม่เปลีย่นแปลง (ระบุ) ...................................................................................................... 

 เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข  น 

 

          จ งเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน  ดังกล่าวและขอขอบคุ มา   ท่ีนี  

 

ลงช่ือ ........................................................  ลงช่ือ ........................................................ 

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

                 ครูที่ปร ก าคนท่ี 1 ครูที่ปร ก าคนท่ี 2 

 

ลงช่ือ ...................................................... ลงช่ือ ...................................................... 

(..............................................................)   (นายสมบตัิ  ระมดั) 

     หัวหน้าระดับชั น ม. .........     หัวหน้างานระบบดูแลช่วยนักเรยีน 
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ลงช่ือ ...................................................... ลงช่ือ ...................................................... 

             (นายประหยัด  ไทยเสน)  (นางสมร  เผือกเดช) 

   รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป     ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรา ฎร์พทิยา 

 

หมายเหตุ : ส่งต่อภาย น  ส่งต่อภายนอก 

1. กลุ่มบรหิารงานวิชาการ 1. โรงพยาบาล 

2. กลุ่มบรหิารงานกิจการนักเรยีน 2. ส านีตำรวจ 

3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 3. กรมสุข าพจติ 

4. หัวหน้าระดับ 4. อ่ืน   ............................................................................. 
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