คำนำ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
จะพบว่าการศึกษาในปัจจุบันให้ความสำคัญกับการพัฒนาผูเ้ รียน โดยยึดผูเ้ รียนเป็นสำคัญมากขึ้น มุ่งหวัง
ให้ผู้เรียนมีพัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข อีกทั้งสภาพสังคมที่มี
ความเป็นสากลและสลับซับซ้อนมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ฉับ พลัน จึงมีเ หตุก ารณ์ท ี่เ ป็นปัญ หาเข้ ามาเกี่ย วข้ อ งกับ ผู้เ รีย นของเราอย่ างมากมาย
โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ความปลอดภัยในชีวิต ปัญหายาเสพ
ติดซึ่งเป็นภัยรอบข้างสำหรับเด็กและเยาวชน จึงจำเป็นต้องมีผู้ชี้แนะให้คำแนะนำ ให้ความรักความ
ไว้วางใจและความเข้าใจแก่เด็กทุกคนเพื่อหวังให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นคนดีมีพฤติกรรมที่
ดีอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย และมีความสุข
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี ว ิ ต ของนั ก เรี ย นให้ ม ี ค วามสมบู ร ณ์ ท ั ้ ง ด้ า นร่ า งกั ย จิ ต ใจ สติ ป ั ญ ญา
ความสามารถ มีค ุณธรรมจริย ธรรมและอยู่ใ นสังคมได้ อย่า งมีความสุข โดยผ่านกระบวนการทาง
การศึกษาซึ่งโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลส่งเสริมการจัดการศึกษาของนักเรียน
ทุกระดับชั้น ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้ตระหนักถึงความสัมคัญของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและความจำเป็นเร่งด่วนในการสร้างภูมิคุ้มกัน และการป้องกันแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน
เพื่อให้ผ่านภาวะวิก ฤติ และสามารถดำรงชีว ิตอยู่ใ นสั งคุ มได้ อย่ างรู้เ ท่ าทั นการเปลี ่ย นแปลงในยุ ค
โลกาภิวัฒน์
ด้ ว ยเหตุ น ี ้ ร ะบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น งานกิ จ การนั ก เรี ย น กลุ ่ ม บริ ห ารงานทั ่ ว ไป
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จึงกำหนดให้มกี ารดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งถือเป็น
การเน้นบทบาทของครูที่ปรึกษาอย่างเด่นชัดมากขึ้น คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเล่มนี้จัดทำขึ้น
โดยคณะกรรมการบริหารงานกิจการนักเรียน ซึ่งประกอบด้วยแบบฟอร์มทุกอย่างในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน เช่น รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรองนักเรียน เยี่ยมบ้าน ฯลฯ เพื่อเป็นครูมือแก่ครูที่ปรึกษา
และผู้ส นใจ ได้ศึก ษาเรีย นรู้เ พื ่อเป็น แนวทางในการดูแลช่วยเหลือ นัก เรีย น ในการพัฒนาคุณ ภาพ
การศึกษา ป้องกันและปัญหา และส่งเสริมพัฒนานักเรียนอย่างเป็นระบบ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่ง
เอกสารฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ได้ศึกษา ถ้าข้อความหรือเนื้อหาในเอกสารฉบับนี้ไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์อย่างไร ทางคณะผู้จัดทำก็ขออภัยไว้ ณ ที่น้ดี ว้ ย

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนสุราษฎร์พทิ ยา สังกัด สพม.เขต 11
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ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจการนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
งานกิจการนักเรียน
วิสัยทัศน์
นโยบาย
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ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
งานกิจการนักเรียน
งานกิจการนัก เรีย นเป็น อีก หนึ่ งภาระงานที่ส ำคั ญ สถานศึก ษามีบ ทบาทหน้ าที่ จัด ระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ รูจ้ ักผูเ้ รียนเป็นรายบุคคล มีขอ้ มูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
ผู้เรียนที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานักเรีย นโดยผ่านกระบวนการ
วางแผนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมการเปลี่ย นแปลงทางการเมือง สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
นอกจากนี้ ต้องพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยเกิด
การเรียนรูร้ ะบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์มีจิตสาธารณะใช้ชีวติ อย่างพอเพียงปรับตัวมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน
สามารถเลือกดำเนินชีวติ อย่างผู้มภี ูมริ ู้และมีภูมิธรรม

วิสัยทัศน์
งานกิจการนักเรียน มุ่งพัฒนานักเรียนให้มคี ่านิยมและพฤติกรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์
เป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องจากสังคม สามารถประสานชุมชนร่วมธำรงวัฒนธรรมแบบวิถีไทยและ
วิถีพุทธ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบาย
1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์ มีวินัย เคารพกฎหมาย กติกาของสังคมและบทบาทหน้าที่ตามระบบ
ประชาธิปไตย
2. ส่งเสริม ปลูกผัง อบรมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม ยึดมั่นในคำสั่งสอน
ของศาสนา
3. นักเรียนมีนิสัยรักความสะอาด รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
4. นักเรียนหลีกเลี่ยงและละเว้นสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง
5. นักเรียนรูจ้ ักดำรงชีวติ และประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ

แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกิจการนักเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป(กิจการนักเรียน)

9.งาน TO BE NUMBER 1

1. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

10.งานโรงเรียนสุจริต

2. งานบริหารระดับชั้น/ครูที่ปรึกษา
3. งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมอันพึงประสงค์

11.งานสโมสรอินเตอร์แรคท์
13.งานเครือข่ายผู้ปกครอง

4. งานอนามัยโรงเรียนและประกันอุบัติเหตุ
5. งานส่งเสริมประชาธิปไตยและสภานักเรียน
6. งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน

12.งานเวรยามและรักษาความปลอดภัย

15.งานแผนงานและงบประมาณ

14.งานสารวัตรนักเรียนและแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

7. งานพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน

8.งานต่อต้านยาเสพติด/โรงเรียนสีขาว

16.งานสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
17.งานสำนักงาน
18.งานพัฒนาโปรแกรมระบบดูแลฯ

ตอนที่ 1
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หลักการ และเหตุผล การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันจำนวนไม่น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไม่
สร้างสรรค์ในสังคมทำให้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง ครู อาจารย์
และคนทำงานด้านเด็กจะใช้ความรักความปรารถนาดีอย่างมากมายเพียงใดก็ตามไม่อาจพิทักษ์ปกป้องและ
คุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัย หรือมีพฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวังไว้จากการประมวลสถิติข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงาน ต่าง ๆ พบว่า เด็กและเยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียนในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอื่น ๆ ส่วนหนึ่งมักมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ดังนี้
1. ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงขั้น หมกมุ่น และเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกม
จนไปสู่การประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม
2. นิยมประลองความเร็วโดยการแข่งรถมอเตอร์ไซค์มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ที่ผิด
กฎหมาย เป็นนักซิ่งวัยใส และเป็นสก๊อย (สาวน้อยซ้อนท้ายหนุ่มกับนักซิ่ง )
3. ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท จับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความ
ปั่นป่วนในชุมชน ไปจนถึง การยกพวกตีกัน
4. มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อง มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกั นตนเอง ขาดความ
รับผิดชอบ
5. เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย เริ่มจากการใช้บุหรี่ เหล้า ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟ และสารอันตรายที่แพร่
ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
6. ขาดหลั ก ยึ ด เหนี ่ ย วทางจิต ใจ ไม่ เ ห็ น ความสำคัญ ของหลั ก ศาสนา ค่ า นิ ย มความเป็นไทย
ความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพื่อน ติดสื่อ และให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่า
ความมีคุณธรรมนำใจ
นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมอาทิ ติดการพนัน นิยม
เสี่ยงโชค การมั่วสุมในหอพัก ไม่ชอบไปโรงเรียน หนีเรียน ทำร้ายรังแกกันเอง หมกมุ่นกับสื่อที่ไม่
สร้างสรรค์นิยมบริโภคอาหารกรุบกอบ อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ เครียด ซึมเศร้า มองโลกใน
แง่ร้าย ไม่สนใจต่อปัญหาสังคมอย่างไรก็ตามสาเหตุที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็น
ผลมาจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้

1. ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัว
ครอบครั ว เป็น สภาพแวดล้ อ มที ่ม ี อ ิท ธิ พลต่อ บุ ค ลิ ก ภาพและพฤติก รรมของเด็ก และเยาวชน
พฤติกรรมที่เป็นปัญหาของเด็กและเยาวชนเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ส่งเสริมให้
แสดงออกในทางที่ไ ม่ถูก ต้อง ปล่อยปละละเลย เรียนรู้ก ารใช้ความรุนแรงจากสมาชิก ในครอบครัว
ครอบครั ว แตกแยกผู ้ ป กครองบี บ บั ง คั บ กดดั น และคาดหวั ง ในตั ว เด็ ก เกิ น กว่ า ความเป็ น จริ ง
ไม่มีบรรยากาศที่สร้างความรักความอบอุ่น ความสมัครสมานสามัคคีเติบโตในท่ามกลางความสับสน
ไม่มีความหวัง ขาดการอบรมบ่มนิสัยและไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวติ
2. ปัจจัยเสี่ยงจากโรงเรียน
โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็ก เป็นบ่อเกิดของคุณงามความดีโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพ
ความรู้ความสามารถ ของเด็กและเยาวชน ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า และสังคมแต่โรงเรียน
จำนวนไม่น้อยยังขาดความพร้อมที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหวังของสังคม
จากการติดตามพบว่าโรงเรียนขาดการดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริง จัง ขาดการจัดการที่เหมาะสมต่อ
การพิทักษ์ ปกป้องคุ้มครองและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างเท่าทัน ทั่วถึง ถูกต้องและ
เป็นธรรม จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ความสำคัญกฎระเบียบ
มากกว่าชีวติ จิตใจของนักเรียน พัฒนาผู้เรียนโดยไม่คำนึงถึงองค์รวม ตลอดถึงการจัดการกลับปัญหาของ
นักเรียนโดยขาดการมีส่วนร่วม และยังเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
3. ปัจจัยเสี่ยงจากชุมชนและสังคม
ความล้ ม เหลวในชี ว ิ ต ของเด็ก และเยาวชน เป็ น ความสู ญ เสี ย ทางเศรษฐกิ จ และต้ น ทุ น ทาง
ความรู้สึกของผู้ปกครองอย่างประเมินค่าไม่ได้สังคมไทยยังละเลยต่อการจัดระเบียบแบบแผนในชุมชน
ชุมชนอ่อ นแอขาดสั มพันธภาพที ่ด ีร ะหว่ า งสมาชิ ก ในสั งคมต่ า งคนต่ า งอยู่ เอาหูไ ปนา เอาตาไปไร่
ปล่อยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและเยาวชน ยอมรับการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่
สร้างสรรค์ละเลยต่อปัญหาของเด็กและเยาวชน ไม่ให้ความสำคัญต่อท่าทีของเด็กและเยาวชน มองเด็ก
และเยาวชนที่ประสบปัญหาด้วยทัศนะ และท่าทีที่ตอกย้ำซ้ำเติม
4. ปัจจัยเสี่ยงจากเพื่อน
เพื่อนเป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นธรรมชาติที่เ ด็กและเยาวชนทุกคนต้องมีแต่
เพื่อนก็เป็นดาบสองคมที่อาจทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยก้าวพลาด เช่น เพื่อนที่มีนิสัยเกเรเป็น
อันธพาลเสเพล สำมะเลเทเมา การคบเพื่อนที่มีพฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางก้าวร้าวเสี่ยงภัย มั่วสุม
เบี ่ ย งเบน หรื อ การได้ ร ั บ แรงบี บ คั ้ น กดดั น ข่ ม ขู ่ หรื อ การไม่ ไ ด้ ร ั บ การยอมรั บ จากกลุ ่ ม เพื ่ อ น
ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและเยาวชนทั้งสิน้

5. ปัจจัยเสี่ยงจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียน
เด็กและเยาวชนแต่ละคนมีภาวะด้านพัฒนาการแตกต่างกัน มีบุคลิกภาพภายในและภายนอกตาม
สภาพความเป็นตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น มีข้อจำกัดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองและการรับรู้ไม่มี
ความตระหนักในคุณค่าความสำคัญของตนเอง ขาดทักษะในการคิด บกพร่องทางการเรียนรู้ปฏิเสธ
ค่านิยมหรือศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ ไม่มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิเสธไม่เป็น ควบคุมอารมณ์และ
ความเครียดไม่ได้รวมทั้งการมีปัญหาด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ด้วยสภาพและปัญ หาเกี่ย วกับ เด็ก และเยาวชนดังได้กล่าวถึงข้างต้นสำนัก งานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจาก
ความร่วมมือของกรมสุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษา ในอดีต จะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่จะช่วยให้
โรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ใช้เป็นกลไกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ 21
ซึ่งแวดล้อมไปด้วยข้อมูลข่าวสารปัญหาเศรษฐกิจและสังคมที่มีความเร็ว ร้อน แรง และร้าว ได้อย่าง
เท่ากัน ทั่วถึง ถูกต้องและเป็นธรรมกับเด็กและเยาวชนทุกคน

ความหมาย ความสำคัญ และคุณค่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถมี
คุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น
นอกจากจะดำเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหา
ต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทางด้าน
การสื่อสารเทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการ
แข่งขันทุกรูปแบบก่อให้เกิดความทุกข์ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิต
และสุขภาพกายของทุกคนจนนำไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤตทางสังคม
ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของนักเรียน ให้มคี วามสมบูรณ์พร้อม
อย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มี
ทั ก ษะในการดำรงชี ว ิ ต กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจึ ง ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อกั บ หน่ วยงานที ่ เ กี ่ย วข้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น
ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในโรงเรียนที่ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ดังนั้นทุก
โรงเรียนในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวติ ผูเ้ รียน และแก้วิกฤตสังคม
จึงควรนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรีย นมาประยุก ต์ใ ช้และพัฒนาให้เ หมาะสมกับบริบทของแต่ละ
โรงเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ให้แก่
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มภี ูมิคมุ้ กันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการ
ดำรงชีวติ และรอดพ้นจากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา อันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
ผู้บริหารและครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่
ตรวจสอบได้

วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. เพื่อให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถ
ตรวจสอบและประเมินผลได้

กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
มีขนั้ ตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
ผูบ้ ริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่
ตรวจสอบได้
กระบวนการและขั ้ นตอนของระบบการดู แลช่ วยเหลือ นัก เรีย น มีอ งค์ป ระกอบสำคั ญ
5 ประการ ดังนี้
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน
5. การส่งต่อ
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ด้ว ยความหลากหลายของนัก เรีย นและนัก เรีย นแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่
แตกต่างกัน ผ่านการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมในหลายลักษณะ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น การรู้

ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ครูอาจารย์มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น
สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริม การ
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทางซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากเครื่องมือและวิธีการ
ที่หลากหลาย ตามหลักวิชาการ มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญ หา
นักเรียน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน
การคัดกรองนักเรียน
การคัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนซึ่งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการจำเป็นด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการแบ่ง
นักเรียนเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มปกติคือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมคิ ุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา
2. กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี
3. กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน
4. กลุ่มพิเ ศษ คือ นัก เรีย นที่มี ความสามารถพิเ ศษ มีความเป็นอั จฉริ ย ะแสดงออกซึ่ ง
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับ
เดียวกันภายใต้ส ภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้ก ารส่ งเสริมให้นักเรีย นได้พัฒนาศักยภาพ
ความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขัน้ สูงสุด
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในการดูแลช่ว ยเหลือนัก เรีย น ครูควรให้ความเอาใจใส่ก ับ นัก เรีย นทุก คนอย่างเท่าเทียมกัน
แต่สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น จำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและ
หาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็น
ปัญหาของสังคมการสร้างภูมคิ ุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และ
มีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโต เป็นบุคคลที่มคี ุณภาพของสังคมต่อไป
การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนัน้ มีหลายเทคนิควิธีการ แต่ส่งิ ที่ครูที่ปรึกษาจำเป็นต้อง
ดำเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. การให้คำปรึกษาเบือ้ งต้น
2. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
การส่งเสริมพัฒนานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือ
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษให้มีคุณภาพมากขึ้นได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภูมิใจใน
ตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม ปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง/มีปัญหาและเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่โ รงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป การส่งเสริมพัฒนานักเรีย นมีหลายวิธ ีท ี่โรงเรีย น
สามารถพิจารณาดำเนินการได้แต่มีกิจกรรมหลักสำคัญที่โรงเรียนต้องดำเนินการ คือ
1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม
2. การเยี่ยมบ้าน
3. การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)
4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวติ และกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
การส่งต่อนักเรียน
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรีย นโดยครูที่ปรึกษาหากมีกรณีที่บางปัญหามีความยากต่อ
การช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึนก็ควรดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านต่อไปเพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้นหากปล่อยให้เป็น
บทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงลำพังความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือ
ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไขซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือคัดกรองนักเรียนก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่ ละ
กรณี
การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบคือ
1. การส่งต่อภายในครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับลักษณะปัญหาเช่นส่งต่อครูแนะแนวครูพยาบาลครูประจำวิชาหรือครูฝ่ายปกครอง
2. การส่งต่อภายนอกครูแนะแนวหรือครูฝ่ายปกครองเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกหากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มคี วามยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้

กระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กระบวนการดำเนิ น งานตามระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น ที ่ แ สดงในแผนภูม ิ เ ป็น ความ
รับผิดชอบ ของครูที่ปรึกษาตลอดกระบวนการโดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร
ครูที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ปกครอง ซึ่งมีวิธีการและเครื่องมือตัวอย่างสรุป ได้ดังนี้
กระบวนการดำเนินงาน
1.การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล
1.1 ด้านความสามารถ
- การเรียน
- ความสามารถอื่น ๆ
1.2 ด้านสุขภาพ
- ร่างกาย
- จิตใจ
- พฤติกรรม
1.3 ด้านครอบครัว
- เศรษฐกิจ
- การคุ้มครองนักเรียน
1.4 ด้านอื่นๆ
2.การคัดกรองนักเรียน
2.1 กลุ่มปกติ
2.2 กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา

3.ส่งเสริมนักเรียน
(สำหรับนักเรียนทุกกลุ่ม)

วิธีการ
ศึกษาข้อมูลจากการใช้
ระเบียนสะสม
แบบประเมินพฤติกรรม
เด็ก (SDQ)
3) อื่นๆ เช่น
- แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์(E.Q.)
แบบสัมภาษณ์นักเรียน
แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน
แบบสัมภาษณ์

ดำเนินการต่อไป
1) วิเคราะห์ข้อมูลจาก
1.1 ระเบียนสะสม
1.2 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก(SDQ)
1.3 แหล่งข้อมูลอื่นๆ
2) คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรอง
ของโรงเรียน
ดำเนินการต่อไป
จัดกิจกรรมโฮมรูม
(Homeroom)
จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom meeting)
จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ครู
พิจารณาว่า
เหมาะสมในการส่งเสริมนักเรียนให้มี
คุณภาพมากขึน้

เครื่องมือ
1) ระเบียนสะสม
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก(SDQ)
3) อื่นๆ เช่น
- แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์(E.Q.)
- แบบสัมภาษณ์นักเรียน
- แบบสังเกตพฤติกรรม นักเรียน
- แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและ
เยี่ยมบ้านนักเรียนฯลฯ

1) เกณฑ์การคัดกรอง
2) แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นรายบุคคล
3) แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็น
ห้อง

1) แนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรูมของ
โรงเรียน
2) แนวทางการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียนของโรงเรียน
3) แบบบันทึก /สรุปประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม
* โฮมรูม
*ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
* อื่นๆ

กระบวนการดำเนินงาน
4.การป้องกันการแก้ไขปัญหา
(จำเป็นมากสำหรับนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา)

5.การส่งต่อ
5.1 ส่งต่อภายใน
5.2 ส่งต่อภายนอก

วิธีการ
ดำเนินการต่อไปนี้
1) ให้การปรึกษาเบือ้ งต้น
2) ประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
เพื่อการจัดกิจกรรมสำหรับการป้องและ
ช่วยเหลือปัญหาของนักเรียนคือ
2.1 กิจกรรมในห้องเรียน
2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน
2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม
2.5 กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง
ดำเนินการต่อไปนี้
1) บันทึกการส่งนักเรียนไปยังครูที่เกี่ยวข้อง
ในการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป เช่น ครูแนะ
แนว ครูปกครองครูประจำวิชา ครูพยาบาล
เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งต่อภายใน
2) บันทึกการส่งนักเรียนไปยังผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกโดยครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง
เป็นผู้ดำเนินการซึ่งเป็นการส่งต่อภายนอก

เครื่องมือ
1) แนวทางในการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาของนักเรียน5 กิจกรรม
2) แบบบันทึกสรุปการคัดกรองและ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล
3) แบบบันทึกรายงานผลการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

1) แบบบันทึกการส่งต่อของโรงเรียน
2) แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือ
นักเรียน

หมายเหตุ : ครูสามารถพิจารณาเลือกใช้วธิ ีการและเครื่องมืออื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุเพื่อการ
ดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ ตามความเหมาะของสภาพของนักเรียน

ขอบข่ายการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ประโยชน์ของการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียน
1. ได้รับการดูแลช่วยเหลือพัฒนาด้านสุขภาพกายสุขภาพจิต และสภาพแวดล้อมทางด้านสังคมอย่างทั่วถึง
2. ได้รับการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันแก้ไขปัญหาทัง้ ด้านการเรียนรู้และความสามารถพิเศษ
3. ได้รู้จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
4. มีทักษะชีวิตและมีสัมพันธภาพที่ดกี ับเพื่อน ครู และผู้ปกครอง
ครู
1. ตระหนักและเห็นความสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. มีเจตคติที่ดีต่อนักเรียน
3. มีผลงานสอดคล้องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา
4. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู
ผู้ปกครอง ชุมชน
1. ตระหนักการมีส่วนร่วมกับโรงเรียน
2. เข้าใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน
3. เป็นตัวอย่างที่ดแี ก่บุตรหลานและบุคคลในชุมชน
4. มีสัมพันธ์ภาพที่ดกี ับบุตรหลาน เป็นครอบครัวที่เข้มแข็ง
ผู้บริหาร
1. รู้ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้
2. ได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานของนักเรียนใช้ในการกำหนดแนวทางในการพัฒนานักเรียน หลักสูตรและ
คุณภาพการจัดการศึกษา
3. มีรูปแบบและกระบวนการพัฒนาและการพัฒนาเชิงระบบภายใต้การมีส่วนร่วม
โรงเรียน
1. มีผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา
2. ได้รับการยอมรับ การสนับสนุน และความร่วมมือจากชุมชน บุคลากร องค์กรที่เกี่ยวข้อง

3. มีการพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละเอื้ออาทร
เขตพื้นที่การศึกษา
1. พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน
2. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานการนิเทศติดตามผล ประเมินผลและการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทั้งข้อมูลระดับบุคคล และระดับโรงเรียน เพื่อพัฒนางานต่อไป
ประเทศชาติ
1. นักเรียนมีคุณภาพดี มีปัญญาและมีความสุข
2. มีการเชื่อมโยงข้อมูลของเยาวชนทุกระดับ
3. ลดปัญหาที่ส่งผลต่อเด็กและเยาวชน ลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานต่าง ๆ
4. ประชาชนมีคุณภาพเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ

ข้อที่พึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน
1) การรักษาความลับ
1.1) เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ให้การช่วยเหลือและแก้ไขต้องไม่นำไปเปิดเผย ยกเว้นเพื่อขอ
ความช่วยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ระบุชื่อ - สกุลจริงของนักเรียนและการเปิดเผยควร
เป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรตินักเรียน
1.2) บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน ควรเก็บไว้ในที่เหมาะสมและสะดวกการเรียกใช้
1.3) การรายงานช่วยเหลือนักเรียน ควรรายงานในส่วนที่เปิดได้ โดยให้เกียรติและคำนึงถึง
ประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ
2) การแก้ไขปัญหา
2.1) การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถ้วนและหา
วิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับเหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุ
เดียวแต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
2.2) ปัญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกันและ
วิธีการช่วยเหลือที่ประสบความสำเร็จกับนักเรียนคนหนึ่ง ก็ไม่เหมาะกับนักเรียนอีกคนหนึ่งเนื่องจากความ
แตกต่างของบุคคล ดังนั้นการช่วยเหลือโดยเฉพาะการให้การปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือสำเร็จ
ตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรือทักษะการช่วยเหลือที่ครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน
เพื่อการนำไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหาในนักเรียนแต่ละคน

ตอนที่ 2
บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ สามารถดำรงชีวติ อย่างเป็นสุขในสังคม
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นระบบที่มกี ระบวนการดำเนินงานที่ชัดเจน ประกอบด้วย การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนั กเรียน การส่งเสริมพัฒนานักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา
และการส่งต่อ ดังนั้นจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานดังนี้
1. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
2. สำนักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา (สพท.)
3. สถานศึกษา
➢ ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
➢ ครูทุกคน
➢ นักเรียน
➢ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
➢ บุคลากรอื่น ๆ
4. ผูป้ กครองและชุมชน
➢ ผูป้ กครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง
➢ ชุมชน
5. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
➢ ภาครัฐ
➢ ภาคเอกชน เอกชน
➢ องค์กรการบริหารส่วนท้องถิ่น/ปกครองพิเศษ
➢ องค์กรอิสระ

1. บทบาทหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยงานกลางที่มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนด
นโยบายการดำเนิน งานไปยั งสำนั ก งานเขตพื ้นที ่ก ารศึก ษาในการส่ งเสริม สนับ สนุ นให้ ผู้ป ฏิบ ั ติ คือ
สถานศึกษาสามารถดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้
บทบาทหน้าที่

แนวทางดำเนินงาน

1. กำหนดนโยบายและหน่ ว ยงานที่ ❖ กำหนดยุท ธศาสตร์ เป้าหมายและจุด เน้ นการดู แ ล
รั บ ผิ ด ชอบใน สพฐ. ด้ า นการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน

ช่วยเหลือนักเรียน
❖ มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบใน สพฐ. อย่างชัดเจน

2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ❖ เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนร่วมกัน
เป็ น เครื อ ข่ า ยการดำเนิ น งานดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
3.ส่งเสริมสนับสนุนให้ สพท. เกิดการ ❖ พัฒนาบุคลากรใน สพท. ให้มีความเข้มแข็งด้านองค์
พัฒนาองค์ความรู้สู่การปฏิบัติด้านการ

ความรู้และการปฏิบัติด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ด้วยวิธีการที่หลากหลาย
❖ ส่งเสริม สพท. ให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาด้าน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4.ส น ั บ ส น ุ น ช ่ ว ย เ ห ล ื อ ใ ห ้ ส พ ท . ❖ ช่ ว ยเหลื อ แก้ ไ ขปั ญ หาอุ ป สรรคของ สพท. และ
สถานศึ ก ษาสามารถดำเนิ น งานการ

สถานศึกษา อันเป็นเหตุให้การปฏิบัติงานไม่ประสบ

ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นได้ อ ย่ า งมี

ความสำเร็จ

ประสิทธิภาพ
5.ส่ ง เสริ ม ให้ สพท. มี ร ะบบติ ด ตาม ❖ กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานด้านการ
ประเมินผลและรายงานความก้าวหน้า
อย่างต่อเนื่อง

ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ สพท.

2. บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนภายในสังกัด รวมทั้งการประสาน ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน จึงมีบทบาท
หน้าที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้
บทบาทหน้าที่

แนวทางดำเนินงาน

1.น ำ น โ ย บ า ย ก า ร ด ู แ ล ช่ ว ย เ ห ล ื อ ❖ จัดทำระบบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา

นักเรียนและปัญหาพฤติกรรมนักเรียนของสถานศึกษา
❖ จัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้เป็นเครือข่าย
ให้คำปรึกษาตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
นักเรียนและบริการแก่ผสู้ นใจ
❖ จั ด ให้ ม ี แ ผนงาน โครงการ และกิ จ กรรมการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนในระดับพื้นที่
❖ นิ เ ทศ ติ ด ตามผล รายงานความก้ า วหน้ า การ
ดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

2. ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเกิด ❖ ฝึกอบรมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เทคนิค
การพัฒนาองค์ความรู้และ

และทักษะในการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

ความสามารถในการปฏิ บ ั ต ิ ด ้ า นการ ❖ จั ด ทำมาตรฐานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น
สำหรั บ เป็ น แนวทางนก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพของ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สถานศึกษา
❖ สนับสนุนให้สถานศึกษา ศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนำผลมาพัฒนางาน
ให้มปี ระสิทธิภาพยิ่งขึน้
❖ จั ด ให้ ม ี เ ครื อ ข่ า ยประสานงานและแลกเปลี ่ ย นองค์
ความรูด้ ้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ สถานศึ ก ษา ❖ ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา อุปสรรคของสถานศึกษาให้ประสบ
สามารถดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้อย่างมีระบบมีประสิทธิภาพ

ความสำเร็จ
❖ จัดกลุ่มสถานศึกษาให้เป็นเครือข่ายพัฒนาคุณภาพช่วยเหลือ
ดูแลซึ่งกันและกันจนสามารถดำเนินการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

บทบาทหน้าที่

แนวทางดำเนินงาน

4.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ❖ เป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินงานกับ
เพื ่ อ ร่ ว มมื อ กั น ดำเนิ น งานการดู แ ล

หน่วยงานอื่น ๆ เช่น

- จั ด ประชุ ม สั ม มนาหน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งในพื ้ น ที่
ร่วมกับสถานศึกษาให้รับรู้บทบาทการปฏิบัติงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
- ร่วมเป็นคณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงาน
- ขอรับความร่วมมือช่วยเหลือและสนับสนุน
5. ติ ด ตามประเมิ น ผลและรายงาน ❖ ชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ
ช่วยเหลือนักเรียน

ระบบการดูแลนักเรียนของสถานศึกษา

เพื ่ อ ให้ เ กิ ด เจตคติ ท ี ่ ด ี ต ่ อ ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนและนำไปปฏิบัติได้จริง
❖ สร้างขวัญ กำลังใจ และประชาสัมพันธ์ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
❖ ติดตาม ประเมินผล และรายงานการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา

3. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา
สถานศึกษา เป็นสถาบันที่ประกอบด้วยบุคคลต่าง ๆ ที่จะทำให้ก ารดำเนินงานตามระบบการดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นประสบความสำเร็ จ ซึ ่ ง ประกอบด้ ว ย ผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู นั ก เรี ย น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และบุคลากรอื่น ๆ
3.1 ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
ในฐานะที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้นำสูงสุดในสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการและให้
ความสำคัญในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบผลสำเร็จจึงควรมีบทบาทหน้าที่
และแนวทางดำเนินงานดังนี้
บทบาทหน้าที่

แนวทางดำเนินงาน

1. บริ ห ารจั ด การให้ ม ี ร ะบบการดู แ ล ❖ กำหนดนโยบาย วั ต ถุ ประสงค์ก ารดำเนิ น งานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรีย นของสถานศึก ษาให้
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ

ช่วยเหลือนักเรียน
❖ สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเห็นคุณค่า
และความจำเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

บทบาทหน้าที่

แนวทางดำเนินงาน
❖ กำหนดโครงสร้ า งการบริ ห ารระบบการดูแ ลช่ วยเหลือ
นักเรียนให้เหมาะสมกับสถานศึกษา
❖ แต่งตั้งคณะกรรมการในการดำเนินตามความเหมาะสม
❖ ประชุ ม คณะกรรมการและกำหนดเกณฑ์ จ ำแนกกลุ่ ม
นักเรียน
❖ ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้
เพิ่มเติมมีทักษะเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง

2. ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับ ❖ เชิญร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในการช่วยเหลือ
หน่ ว ยงานและบุ ค คลภายนอก เช่ น

นักเรียน

ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง องค์กร ❖ ประชุมปรึกษาหารือและขอความร่วมมือ
ต่าง ๆ สาธารณสุข โรงพยาบาล สถานี
ตำรวจ ฯลฯ
3. ด ู แ ล ก ำ ก ั บ น ิ เ ท ศ ต ิ ด ต า ม ❖ กำหนดปฏิทินการดำเนินงาน
ประเมิ น ผล สนั บ สนุ น และให้ ข วั ญ ❖ นิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินผล
กำลังใจในการดำเนินงาน

❖ ยกย่องให้รางวัล เผยแพร่ผลงานการดำเนินงานในโอกาส
ต่าง ๆ

3.2 ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนมากที่สุด และเป็นบุคลากรหลักใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้
บทบาทหน้าที่
1.รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

แนวทางดำเนินงาน
❖ ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล พื ้ น ฐานของนั ก เรี ย นเป็ น
รายบุคคล จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล
❖ หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยนำเครื่องมือไปใช้ในการเก็บข้อมูล
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

บทบาทหน้าที่

แนวทางดำเนินงาน
❖ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ
❖ วิเคราะห์ขอ้ มูล

2. คัดกรองนักเรียน

❖ ดำเนินการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ที่กำหนด
❖ สรุปผลการจำแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม

3. จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม ❖ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมโดย
พัฒนา
- เยี่ยมบ้าน
- กิจกรรมโฮมรูม
- สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน
- ประชุมผู้ปกครอง
- จดหมายข่าว
- กิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา
- กิจกรรมอื่น ๆ
❖ จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน
4. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ ❖ ให้คำปรึกษา
❖ ให้ความช่วยเหลือเบือ้ งต้น
❖ ประสานความช่วยร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือ
แก้ไข
5. ส่งต่อ

❖ ดำเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

6. รายงานผล

❖ รายงานผลระหว่างดำเนินการ
❖ รายงานผลเมื่อสิน้ สุด

หมายเหตุ การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุกขั้นตอน ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาควร
รายงานผลการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อการตรวจสอบปรับปรุงพัฒนา
3.3 ครูประจำวิชา/ครูทั่วไป
ครูทุกคนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสู ตร
มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินงาน
ดังนี้

บทบาทหน้าที่
แนวทางดำเนินงาน
ดูแลนักเรียนและให้คำปรึกษาเบื้องต้น ❖ ศึกษา สังเกต ดูแล รวบรวมข้อมูล
แก่นักเรียน
❖ ประสานงานกับครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาเพื่อส่งเสริม
ป้องกัน แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
❖ จัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขเพื่อพัฒนานักเรียน
3.4 ครูแนะแนว
ครูแนะแนว เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดระบบงานแนะแนว ซึ่งมีความสัมพันธ์
กับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้
บทบาทหน้าที่
แนวทางดำเนินงาน
1.สนับสนุนครูประจำชั้น/ครูประจำวิชา ❖ ให้คำปรึกษาช่วยเหลือแก่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
❖ ให้ความมั่นใจ กำลังใจกับผูร้ ่วมงานในการปฏิบัติงาน
❖ ให้คำปรึกษาครอบคลุมทั้งด้านการเรียน อาชีพ ชีวิต
และสังคม ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล
❖ จำทำการศึกษารายกรณี (Case Study)
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา

❖ จั ด กิ จ กรรมป้ อ งกั น ช่ ว ยเหลื อ และแก้ ไ ขพฤติ ก รรม
นักเรียน
❖ ให้นักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพของ
แต่ละบุคคล

3.จั ด กิ จ กรรมป้ อ งกั น แก้ ไ ขปั ญ หา ❖ ให้คำปรึกษา
ช่วยเหลือ
❖ ให้ความช่วยเหลือ
❖ ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ครู ป ระจำชั ้ น /ครู ท ี ่ ป รึ ก ษา
ผูป้ กครอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
❖ อื่น ๆ
4. ส่งต่อ

❖ ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก

3.5 ครูหัวหน้าระดับ
บทบาทหน้าที่
แนวทางดำเนินงาน
1.ติ ด ตาม กำกั บ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ❖ วางแผนการกำกับ ติดตาม การทำงานของครูประจำชั้น/
นักเรียนของครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
ครูที่ปรึกษา ให้ชัดเจนและรับรู้โดยทั่วกัน
❖ อำนวยความสะดวกแก่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาในการ
ดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
❖ บั น ทึ ก หลั ก ฐานการปฏิ บ ั ต ิ ง าน และจั ด ทำรายงาน
ประเมินผลระบบ ส่งผูบ้ ริหาร
2.ประสานงานผู้เ กี่ย วข้องในการดูแล ❖ จัดประชุมครูในระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
ช่วยเหลือนักเรียน
❖ จัดประชุมกลุ่มเพื่อปรึกษาปัญหารายกรณี
❖ ให้คำแนะนำปรึกษาแกครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา
❖ ติดต่อประสานงานกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
3.6 นักเรียน
นักเรียน เป็นบุคคลที่มบี ทบาทสำคัญในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งเป็นผู้รับการช่วยเหลือ
และให้ความช่วยเหลือแกสถานศึกษาเพื่อให้ก ำดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่า งมี
ประสิทธิภาพ จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้
บทบาทหน้าที่
แนวทางดำเนินงาน
มี บ ทบาทหน้ า ที ่ ข องนั ก เรี ย นและ ❖ ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการนักเรียน
สนั บ สนุ น การดำเนิ น งานระบบดู แ ล ❖ ให้ความร่วมมือในการสอดส่องพฤติกรรมของนักเรียนใน
ช่วยเหลือนักเรียน
สถานศึกษา
❖ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
❖ สร้างเครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง
❖ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
❖ ประสานสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับบ้าน

3.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นองค์คณะบุคคลที่ประกอบด้วยตัวแทนหน่วยงาน
ซึ่งมีส่วนในการพัฒนาการศึกษา จึงควรมีบทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้
บทบาทหน้าที่
แนวทางดำเนินงาน
ให้การสนับสนุนด้านการดูแลช่วยเหลือ ❖ ให้ ค ำปรึ ก ษาในการดำเนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียน
นักเรียน
❖ เสนอแนะแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา แก้ไขนักเรียน
❖ ติดต่อขอความร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ในการ
ส่งเสริม พัฒนาแก้ไข
❖ อำนวยความสะดวกในการประสานงานเมื่อสถานศึกษา
ต้องการความช่วยเหลือ
4. บทบาทหน้าที่ของผู้ปกครองและชุมชน
ผู้ปกครองและชุมชน เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดกับนักเรียนในพื้นที่มากที่สุดที่จะให้
การเอาใจใส่ดูแลนักเรียนได้อย่างดี ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง ชมรม สมาคม
ผูป้ กครอง และบุคคลในชุมชน
4.1 ผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง
ผู้ปกครอง/เครือข่ายผู้ปกครอง เป็น บุคคลและคณะบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียน จึงควรมี
บทบาทหน้าที่และแนวทางดำเนินงานดังนี้
บทบาทหน้าที่
แนวทางดำเนินงาน
1.อบรมดูแลและเป็นแบบอย่างที่ด ี ใ น ❖ จัดสภาพแวดล้อม ประสบการณ์ให้นักเรียนได้สัมผัสกับ
การดำรงชี ว ิ ต ครอบครั ว มี ค วามรั ก
ตัวอย่างที่ดี
ความเข้าใจ และให้ความอบอุ่น
❖ สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม ให้ ก ำลั ง ใจนั ก เรี ย นในการเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตามความสนใจ และศั ก ยภาพของ
ตนเอง
❖ ใช้หลักจิตวิทยาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน
2.สนับสนุนให้ความร่วมมือ วางแผนร่วมมือ ❖ เข้าร่วมประชุม วางแผน หาแนวทางการดำเนินงาน
กั บ สถานศึ ก ษาในการแลกเปลี ่ ยนข้ อมูลที่ ❖ ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน
ปัญหานักเรียน

บทบาทหน้าที่

แนวทางดำเนินงาน

3.เป็นที่ปรึกษาหรือแนะแนวทางการดำเนิน ❖ ให้คำปรึกษา คำแนะนำที่ดแี ก่นักเรียน
ชีวิตทีดีให้แก่นักเรียน
❖ เสนอแนะแนวทางในการดำเนินชีวติ ที่ดีให้นักเรียน

4.2 ชุมชน
ชุมชน เป็นสังคมที่มีอิทธิพลต่อค่านิยมและพฤติกรรมของเด็ก บุคคลทุกคนในชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่งเสริมให้ นักเรียนได้พัฒนาตนนแนวทางที่เหมาะสม จึงควรมีบทบาท
หน้าที่และแนวทางการดำเนินงานดังนี้
บทบาทหน้าที่
แนวทางดำเนินงาน
สนับสนุนการดำเนินงานระบบการดูแล ❖ จัดสภาพแวดล้อมของชุมชนที่เอื้อต่อการพัฒนานักเรียน
ช่วยเหลือนักเรียน
❖ ช่วยสอดส่องดูแลนักเรียน
❖ เป็นแหล่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน
❖ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน
❖ ให้ข้อมูลข่าวสารพฤติกรรมของนักเรียนกับสถานศึกษา
❖ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษา
5. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใหครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและบรรลุผลจำเป็นอย่าง
ยิ่งที่จะต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกส่วนนสังคม และเพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีคุณภาพ การประสานงานและการสร้างความร่วมมือร่วมใจในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ควรประสานความ
ร่วมมือทั้งภาครัฐ และเอกชน เช่น กรมสุขภาพจิต ศูนย์อนามัย สาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สื่อมวลชน สำนักงานตำรวจ องค์กร
เอกชน องค์กรอิสระ เป็นต้น ซึ่งมีความสามารถให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือได้ดังนี้
1. ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยต่าง ๆ
2. สอดส่องดูแลให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนทั้งด้านความปลอดภัยและการแก้ไขปัญหา
พฤติกรรม
3. ร่วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนให้ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล

4. เป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกงาน และเพิ่มพูนประสบการณ์แก่นักเรียนตามความสามารถ
ความสนใจ และความถนัด
5. ติดตามผล สะท้อนปัญหา และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนิน การดู แล
ช่วยเหลือนักเรียน
6. ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
และน่าสนใจ
7. ให้การสนับสนุนและเป็นเครือข่ายในการพัฒนาและขยายผลการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

ตอนที่ 3
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
สามารถบริ ห ารจั ด การระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น โดยการใช้ ว งจรเดมิ ่ ง ( PDCA)
ดังแผนภาพต่อไปนี้

ศึกษาสภาพและทิศทางการดำเนินงาน


การวางแผนการดำเนินงานจัดระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน


ดำเนินตามแผน


นิเทศ กำกับ ติดตาม




ประเมินเพื่อทบทวน (ประเมินภายใน)


ผลการประเมิน


พัฒนาต่อเนื่อง



สรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์

ปรับปรุง

แนวปฏิบัติของสถานศึกษา
การนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้าสู่สถานศึกษา มีแผนการดำเนินงานที่ประกอบด้วย
กิจกรรมต่าง ๆ และนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 1 รอบปี ซึง่ มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
แผนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
(ในรอบระยะเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนมีนาคม - มีนาคม ถัดไป)
การดำเนินงาน
1. เตรียมการและวางแผน
ดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 แต่งตัง้ คณะกรรมการ
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์สภาพความ
พร้อมพื้นฐานของสถานศึกษาและ
จัดทำแผนปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติตามแผน
กิจกรรมที่ 3 สร้างความตระหนัก
และความเข้าใจกับบุคลากร
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. กำกับ ติดตาม ประเมินและ
รายงาน
กิจกรรมที่ 5 ประเมินเพื่อทบทวน
กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลเพื่อพัฒนา
และสรุปรายงาน

ระยะเวลาประมาณ
มีนาคม - เมษายน

ผู้รับผิดชอบ
ผูบ้ ริหาร
ทีมสนับสนุน

พฤษภาคม - มีนาคม
ปีถัดไป

ทีมสนับสนุน
ครูทุกคนในโรงเรียน

- สิงหาคม และ มกราคม - คณะกรรมการประเมิน
สำหรับกิจกรรมที่ 5
เพือ่ ทบทวน
- กุมภาพันธ์ สำหรับ
- ทีมนำและทีมสนับสนุน
กิจกรรมที่ 6

1. เตรียมการและวางแผนดำเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้คณะกรรมการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
2) เพื่อใหได้ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วิธีดำเนินการ
ผูบ้ ริหารและคณะผูร้ ับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดังนี้
1) ประชุมหารือเพื่อกำหนดโครงสร้างบุคลากรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา
2) แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) คณะกรรมการประสานงาน (ทีมสนับสนุน) และ
คณะกรรมการดำเนินงาน (ทีมทำ)
3) กำหนดบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการประสานงานและ
คณะกรรมการดำเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กิจกรรมที่ 2 วิเคราะห์สภาพความพร้อมพื้นฐานของสถานศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติงาน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ทราบสภาพพื้นฐานของสถานศึกษาเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้
เป็นข้อมูสำหรับวางแผนดำเนินงาน
2) เพื่อให้ได้แผนปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตลอดปีการศึกษา
วิธีดำเนินการ
คณะกรรมการอำนวยการ (ทีมนำ) และ/หรือคณะกรรมการประสานงาน (ทีมสนับสนุน)
ดำเนินการดังนี้
1) วิเคราะห์สภาพพื้นฐานของสถานศกษา โดยใช้แบบประเมินหรือแบบสำรวจการดำเนินงานระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน หรือแบบสอบถามความพร้อมพืน้ ฐานของสถานศึกษาที่สถานศึกษาจัดทำ
ขึน้ เอง เพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อนในด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่มีผลต่อการช่วยเหลือนักเรียน
และข้อเสนอแนะของครู รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2) วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้เพื่อใช้เป็นแนวทางนการจัดทำโครงการแผนปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา และการจัดกิจกรรมหรือโครงการเพื่อสนับสนุนให้ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.ปฏิบัติตามแผน
กิจกรรมที่ 3 สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับบุคลากร
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นคุณค่าของกระบวนการระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเยนโดยมีครูที่ปรึกษา เป็นบุคลากรหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2) เพื่อให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความเข้าใจบทบาทภาระหน้าที่ของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3) เพื่อให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาเข้าใจในขั้นตอน วิธีการดำเนินงานและมีการประสานความ
ร่วมมือกับผูเ้ กี่ยวข้องในสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วิธีดำเนินการ
คณะกรรมการประสานงานดำเนินการสร้างความเข้าใจกับบุคลากร โดยอาจจัดในลักษณะ
1) ประชุมชีแ้ จงและสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดทัศนคติ
ที่ดตี ่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความยินดีร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อช่วยเหลือนักเรียน
2) ฝึกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะครูที่ปรึกษาให้มคี วามรู้ ความสามารถเบือ้ งต้น
3) ประชาสัมพันธ์งานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้กับบุคลากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ต่อเนื่อง
4) ประเมินผลการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและนำผลการ
ประเมินมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรต่อไป
กิจกรรมที่ 4 ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ครูได้ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่กำหนดไว้
2) เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือจากครูที่ปรึกษาอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพของนักเรียน
วิธีการดำเนินการ
1) ครูที่ปรึกษาดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังรายละเอียด
ในตอนที่ 2 ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
➢ การรูจ้ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุมด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ
ด้านครอบครัว
➢ การคัดกรองนักเรียนโดยจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
➢ การส่งเสริมนักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลด้วยการจัดกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)
- กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)
➢ การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาด้วยวิธีการดังนี้
- ให้การปรึกษาช่วยเหลือ
- จัดกิจกรรมต่าง ๆ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน คือ กิจกรรมในห้องเรียน กิจกรรม
เสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy) กิจกรรมซ่อมเสริม และกิจกรรมการสื่อสารกับ
ผูป้ กครอง
➢ กิจกรรมส่งนักเรียนไปรับการช่วยเหลือจากครูอื่น ๆ เช่น ครูแนะแนวหรือครูฝ่ายปกครอง เป็นต้น
2) บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและควรบันทึกทุกขั้นตอน
3) สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานหัวหน้าระดับชั้น
3.กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน
กิจกรรมที่ 5 ประเมินเพื่อทบทวน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคที่มใี นแต่ละระดับและนำข้อมูลไปใช้ในการทบทวน
และปรับปรุงระหว่างการดำเนินงาน
2) เพื่อให้ได้รายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละระดับชั้นสำหรับการจัดทำสรุปรายงานของ
สถานศึกษาต่อไป
วิธีดำเนินการ
1) คณะกรรมการอำนวยการแต่งตัง้ ผูท้ ำหน้าที่ประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
การดำเนินงานของครูในแต่ละระดับชั้น
2) ดำเนินการประเมินแต่ละระดับชั้น โดยผุท้ ี่ได้รับคำสั่งแต่งตัง้ หรือผู้แทนครูในแต่ละระดับซึ่งได้รับการ
อบรมหรือมีความรู้มีทักษะในการประเมินโดยดำเนินการประเมินสลับระหว่างระดับชั้น
3) นำผลดังกล่าวมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึน้
4) ดำเนินการประเมินคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการดำเนินงานของครูในแต่ละระดับ
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
5) ผูท้ ำหน้าที่ประเมินจัดทำรายงานการประเมินคุณภาพของแต่ละระดับชั้นส่งคณะกรรมการ
ประสานงาน เพื่อรายงานผู้บริหารสถานศึกษาต่อไป

กิจกรรมที่ 6 ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงาน
วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้ได้รายงานสรุปการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในแต่ละภาคเรียนและปีการศึกษา
2) เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง พัฒนาระบบ วิธีการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาให้มปี ระสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
วิธีการดำเนินการ
1) ครูที่ปรึกษาแต่ละคนจัดทำรายงานการดำเนินงานเสนอหัวหน้าระดับชั้น (ประธานคณะกรรมการ
ดำเนินงาน) ทุกสิน้ ภาคเรียน
2) คณะกรรมการดำเนินงานแต่ละระดับจัดทำรายงานสรุปเป็นระดับ เสนอคณะกรรมการประสานงาน
3) คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากหัวหน้าระดับและจากการประเมิน
เพื่อทบทวนของแต่ละรับมาจัดทำรายงานเป็นภาพรวมของสถานศึกษา เสนอคณะกรรมการอำนวยการ
4) คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการดังนี้
➢ ประชุมพิจารณา รายงานคณะกรรมการประสานงานในข้อ 3) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาให้ผเู้ กี่ยวข้องทราบ
➢ นิเทศ กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของคณะกรรมการประสานงานและคณะกรรมการ
ดำเนินงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการประชุมติดตามผลอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยภาคเรียนละ
2 ครัง้

ทุกกิจกรรมที่กล่าวถึงนั้น
ผู้บริหารมีความสำคัญยิ่งต่อ
ความสำเร็จ ของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ผู้บริหารจึงควรสนับสนุนการดำเนินงาน หรือให้ขวัญ
กำลังใจแก่ครูด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ร่วมประชุมกับครู
ในระดับต่าง ๆ ซึ่งจัดสัปดาห์ละ 1 ครัง้ เป็นครั้งคราว
และควรจัดคาบว่างให้ครูในแต่ละระดับชัน้ ว่างพร้อม
กันเพื่อสะดวกต่อการประชุมดูแลช่วยเหลือนักเรียน
หรือให้การนิเทศแก่ครู เป็นต้น

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
แนวปฏิบตั ิของครูที่ปรึกษา
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน มี
ภารกิจกหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน 5 กิจกรรมดังนี้
1. การรูจ้ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรอง
3. การส่งเสริมและพัฒนา
4. การป้องกันช่วยเหลือและแก้ไข
5. การส่งต่อ

การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11

พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
กลยุทธ์/นโยบาย
การจัดการศึกษา
สพฐ/สพม

อบรม/พัฒนา
ศึกษาดูงาน

กำหนดทิศทางกล
ยุทธ์ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน

ดำเนินงานตามนโยบาย
อนุมัติแผนงาน/โครงการ

นิเทศ กำกับติดตาม และประเมิน

ปรับปรุงพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วิเคราะห์สภาพปัญหา
ศึกษาข้อมูลพฤติกรรม
นักเรียน
บริบทชุมชน/โรงเรียน

P

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
- ทีมนำ
- ทีมประสาน
- ทีมทำ

A

O
R

คณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน (ประธาน) หัวหน้าระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน (รองประธาน) หัวหน้างานพัฒนาศักยภาพนักเรียน (กรรมการและเลขาฯ)

หัวหน้าระดับชั้น /รองหน้าระดับชั้น

ครูที่ปรึกษา

รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

การคัดกรองนักเรียน

ช่วยเหลือ
ส่งต่อ

ปัญหา

ปกติ/เสี่ยง/มีปัญหา

ส่งเสริมและพัฒนา
ส่งต่อ

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

1.การศึกษานักเรียนเป็น
รายบุคคล
2.การเยี่ยมบ้าน
3.การสังเกต
4.ระเบียนสะสม
1.ข้อมูลเชิงประจักษ์
2.แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
(SDQ)
3.แบบประเมิน EQ
1.กิจกรรมโฮมรูม
2.กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
3.กิจกรรมบูรณาการในคาบประชุม
ระดับ
4.กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
5.กิจกรรมกีฬาสี
6.กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
7.กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
8.กิจกรรมค่ายคุณธรรม
9.เครือข่ายผู้ปกครอง และอื่น ๆ

รายงาน
บุคคลในข้อ 1 – 5 ร่วมกันอบรมนักเรียนกลุม่ เสี่ยง/มีปญ
ั หา/ควบคุมความประพฤติ/บำเพ็ญ
ประโยชน์ตามความเหมาะสม

การบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
กำหนดทิศทาง/กลยุทธ์
-

กำหนดมาตรฐาน

นโยบาย
ของ
โรงเรียน

-

การวางระบบและแบบแผนการ
ดำเนินงาน

วิเคราะห์สภาพ
ปัญหา
ศักยภาพของ
โรงเรียน
บริบทชุมชน

P

ดำเนินงานตามระบบ
การรู้จักนักเรียน
การคัดกรอง
การส่งเสริม
การช่วยเหลือ,แก้ไข
การส่งต่อ
การประเมินและรายงาน

D

นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินผล

C

ปรับปรุง พัฒนา สรุปรายงาน ประชาสัมพันธ์

A

-

โครงสร้างการปฏิบัติงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
นักเรียนแต่ละคนมีพ ื้นฐานความเป็ น มาของชีวิตที่ไ ม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิดพฤติก รรม
หลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น การรู้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่ง
สำคัญที่จะช่วยครูที่ปรึกษามีความเข้าใจในนักเรียนมากขึ้นสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรอง
นักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนาการป้องกัน แก้ไข และช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกทาง
ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน
ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
ครูที่ปรึกษาควรมีขอ้ มูลเกี่ยวกับนักเรียน ดังนี้
1. ด้านความสามารถ
1.1 การเรียน
1.2 ความสามารถพิเศษ/อัจฉริยะ
2. ด้านสุขภาพ
2.1 ร่างกาย/ความพิการ
2.2 จิตใจ-พฤติกรรม
3. ด้านครอบครัว
3.1 เศรษฐกิจ
3.2 การคุ้มครองสวัสดิภาพ
4. ด้านสารเสพติด
5. ด้านความปลอดภัย
6. พฤติกรรมทางเพศ
7. ด้านอื่น ๆ ที่ครูพบเพิ่มเติม ซึ่งมีความสำคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดูแลเหลือนักเรียน

2.การคัดกรองนักเรียน
การคัดกรองนักเรียน เป็นการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งหมดที่ได้จากการรูจ้ ักนักเรียนเป็นรายบุคคลแล้ว
นำผลที่ได้มาจำแนกตามเกณฑ์การคัดกรองที่สถานศึกษาได้จัดทำขึน้
สถานศึกษาควรมีก ารประชุมครูก ำหนดเกณฑ์ก ารคัดกรองเพื่อจั ดกลุ่ ม
นักเรียนร่วมกัน ให้เป็นที่ยอมรับของครูในสถานศึกษาและสอดคล้องกับ สภาพ
ความเป็นจริง รวมทั้งให้มีการกำหนดเกณฑ์ว่า ความรุนแรงหรือความถี่เท่าไหร่จึง
จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหา
การคัดกรองนักเรียน จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ข้อมูลนักเรียน
คัดกรอง

กลุ่มปกติ

หมายถึง นักเรียนที่ไม่มี
พฤติกรรมทีเ่ ป็นปัญหา
และส่งผลกระทบต่อ
ชีวติ ประจำวันของตนเอง
หรือสังคมส่วนรวมใน
ด้านลบ

อย่า

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มมีปัญหา

หมายถึง นักเรียนที่มี
พฤติกรรมเบี่ยงเบนไป
จากเดิม เช่นเก็บตัว
แสดงออกเกินขอบเขต
การปรับตัวทางเพศไม่
เหมาะสม ทดลองสิ่งเสพ
ติด ผลการเรียน
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ

หมายถึง นักเรียนที่มี
พฤติกรรมเป็นปัญหา
ชัดเจน มีผลกระทบต่อวิถี
ชีวติ ประจำวันของตนเอง
หรือสังคมส่วมรวมใน
ด้านลบ

ให้นักเรียนรู้ว่าตนเองจัดอยู่ในด้านใด เป็นความลับ

จากการคัดกรองจะพบเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษแทรกอยู่ในเด็กทั้ง 3 กลุ่ม ซึ่งเด็ที่มคี วาม
ต้องการพิเศษเหล่านี้ ได้แก่
1. เด็กที่มคี วามบกพร่องทางด้านการมองเห็น
2. เด็กที่มคี วามบกพร่องทางด้านการได้ยิน
3. เด็กที่มคี วามบกพร่องทางสติปัญญา
4. เด็กที่มคี วามบกพร่องทางร่างกาย
5. เด็กที่มปี ัญหาทางด้านการเรียนรู้
6. เด็กที่มปี ัญหาทางด้านอารมณ์และพฤติกรรม
7. เด็กอาทิสติก
8. เด็กอัจฉริยะ
โรงเรียนต้องจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กเหล่านี้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล

3.การส่งเสริมและพัฒนา
การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่
ปรึกษา ให้เป็นบุคคลที่มคี ุณภาพ มีความภาคภูมิใจใจตนเองซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม
ปกติกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาและเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลับมามี
พฤติกรรมดีขึน้ ตามที่สถานศึกษาหรือชุมชนคาดหวัง
โครงการ
พิเศษต่าง ๆ

กิจกรรมโฮมรูม/
ประชุมระดับชั้น
กิจกรรม
พัฒนา
ผู้เรียน

การจัดประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom meeting)

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา
ข้อควรตระหนักในการดำเนินกิจกรรม
1. การจัดกิจกรรม ประชุมผูป้ กครองชั้นเรียน ครูที่ปรึกษาควรระมัดระวังคำพูดที่ก่อให้เกิดความรู้สกึ
ทางลบหรือการต่อต้านจากผูป้ กครอง เช่น การตำหนินักเรียน หรือผูป้ กครอง การแจ้งข้อบกพร่อง
ของนักเรียนในที่ประชุม
2. ครูที่ปรึกษา ควรใช้คำพูดที่แสดงถึงความเข้าใจในตัวนักเรียน แสดงถึงความห่วงใย เอาใจใส่ของครู
ที่มตี ่อนักเรียนทุกคน
3. ครูที่ปรึกษาควรนำกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ผปู้ กครองตระหนักในความรับผิดชอบและต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่บกพร่องของนักเรียนร่วมกับสถานศึกษา
4. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน ควรเป็นกิจกรรมหลากหลายตามความสนใจของ
นักเรียน เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ เป็นต้น

4.การป้องกันช่วยเหลือแก้ไข
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา ควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่
สำหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ย/มีปัญหา นั้นจำเป็นอย่างมากที่ตอ้ งให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชุดและหา
วิธีการช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของ
สังคม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนมีหลายเทคนิควิธีการ
1. การให้คำปรึกษาเบือ้ งต้น
2. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
3. การติดตาม ดูแลช่วยเหลือ

สื่อสารกับ

กิจกรรม

ผู้ปกครอง

ซ่อมเสริม

การให้คำปรึกษา
กิจกรรมเสริม
กิจกรรมใน

หลักสูตร

ชั้นเรียน

การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไข

5.การส่งต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน โดยครูที่ปรึกษาตามกระบวนการการป้องกันและช่วยเหลือ
นักเรียนนัน้ ในกรณีที่มปี ัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้นึ นัน้ ก็
ควรส่งต่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรณีที่มเี ด็กมีความสามารถพิเศษหรือเด็กอัจฉริยะ เด็กที่มคี วามต้องการ
พิเศษ เด็กด้อยโอกาส ก็ควรส่งต่อผู้เชี่ยวเฉพาะด้านหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้นักเรียนได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนาและช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น
การส่งต่อ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือผูเ้ กี่ยวข้องที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพปัญหา และความต้องการของนักเรียน
2. การส่งต่อภายนอก เป็นการส่งนักเรียนไปให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องได้
ช่วยเหลือพัฒนานักเรียน กรณีที่เกินความสามารถของสถานศึกษา โดยครูแนะแนวหรือ
ผูเ้ กี่ยวข้องเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อและมีการติดต่อรับทราบผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง การดำเนินการส่งต่ออย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูแนะแนว/ผู้เกี่ยวข้อง
แนวการปฏิบัติของครูแนะแนว/ครูฝ่ายปกครอง/ครูฝ่ายวิชาการ/งานอนามัยที่รับนักเรียน
จากการส่งต่อของครูท่ปี รึกษา
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เมื่อครูที่ปรึกษาได้ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นแล้ว
พบกรณีที่ยากต่อการแก้ไข จึงดำเนินการส่งต่อให้ครูแนะแนว/ครูฝ่ายปกครอง/ครูฝ่ายวิชาการ/งานอนามัย
ดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อดังแผนภาพแสดงกระบวนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียน
แผนผังแสดงกระบวนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนของครูแนะแนวและผู้เกี่ยวข้อง

รับนักเรียนต่อจากครูที่ปรึกษา

ให้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ

ส่งต่อภายใน

พฤติกรรม

ดีข้นึ

ส่งกลับครูที่ปรึกษาให้
ดูแลช่วยเหลือต่อไป

ไม่ดขี ้นึ

ประชุมปรึกษารายกรณี

พฤติกรรม

ไม่ดขี ้นึ /ยากต่อการช่วยเหลือ

ส่งต่อภายนอก

ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก

ดีข้นึ

ครูแนะแนวหรือฝ่ายที่เกี่ยข้องรับนักเรียนส่งต่อจากครูที่ปรึกษา ดำเนินการให้คำปรึกษาช่วยเหลือ
และประสานกับครูที่ปรึกษา เพื่อแจ้งผลการช่วยเหลือ
ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมดีข้ึน ก็จะอยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาแต่ถ้ายังไม่ดีขึ้นก็นำเข้าที่ประชุม
ปรึกษารายกรณี เพื่อร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาของนักเรียน จนพฤติกรรมดีขนึ้ ก็ส่งกลับไปอยู่ในความ
ดูแลของครูปรึกษา
ในบางกรณี แม้จะเข้าที่ประชุมปรึกษารายกรณีแล้วก็ยังไม่ดีข้ึน ยากต่อการช่วยเหลื่อผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
อาจจเป็นฝ่ายปกครองหรือแนะแนวก็ดำเนินส่งต่อไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอกเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป
การส่งต่อเป็นวิธีการช่วยเหลือนักเรียนอย่างถูกวิธี ตามทักษะในวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละ
ทางเพื่อให้เกิดผลดีที่สุดต่อนักเรียน
ข้อควรตระหนัก
ในกรณีที่นักเรียนเปลี่ยนช่วงชั้นและสถานศึกษา ควรมีการส่งต่อข้อมูล เช่น ความสามารถพิเศษ
ปัญหาพฤติกรรม โรคประจำตัวที่มี เพื่อให้มกี ารช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและให้ผดู้ ูแลในสถานศึกษาใหม่มี
ข้ อ มู ล เบื ้ อ งต้ น ในการวางแผนป้ อ งกั น ส่ ง เสริ ม และช่ ว ยเหลื อ ได้ ท ั น เหตุ ก ารณ์ แ ละมี ป ระสิ ท ธิภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งต่อข้อมูล เป็นความลับ และส่งต่อผู้เกี่ยวข้องโดยตรง
ผลสำเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. บุคลากรทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ผูร้ ับผิดชอบ วางระบบและดำเนินงานตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถบูรณาการเข้ากับภารกิจของสถานศึกษาได้
4. สร้างบรรยากาศการทำงานแบบมีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตย
5. มีสารสนเทศของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. มีขอ้ มูลการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงาน สรุปรายงานและ
ประชาสัมพันธ์

การปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กระบวนการ
1. รู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล

คัดกรองนักเรียน
(กลุ่มปกติ/กลุ่มเสี่ยง/
กลุ่มมีปัญหา)

วิธีการมาตรฐาน
1.ครูที่ปรึกษาใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการรูจ้ ักนักเรียนเป็น
รายบุคคล ดังนี้
1.1 ศึกษาข้อมูลนักเรียนจากระเบียนสะสม
1.2 ประเมินพฤติกรรมนักเรียน
- แบบประเมินพฤติกรรม SDQ
- แบบประเมิน EQ
- แบบสัมภาษณ์
- แบบสังเกตพฤติกรรม
- การเยี่ยมบ้านเพื่อทราบข้อมูล

ตัวชี้วัดระบบย่อย
1. ร้อยละ 100 ของครูเข้าใจระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดี
2. ร้อยละ 80 มีการบันทึกข้อมูลใน
ระเบียนสะสมสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน
3. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการ
ประเมินพฤติกรรม

บันทึกมาตรฐาน
1) แบบประเมินผลการประชุมครู
ระบบดูแล
2) ระเบียนสะสม
3) แบบประเมินพฤติกรรม
นักเรียน
- แบบประเมินพฤติกรรม
SDQ
- แบบประเมิน EQ
- แบบรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล
4) แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน
2.ครูที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลตามสภาพเพื่อคัดกรอง
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนมีข้อมูล 1) เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
นักเรียน
การคัดกรองสมบูรณ์และต่อเนื่อง
2) แบบบันทึกการคัดกรอง
2.1 วิเคราะห์ขอ้ มูลจากระเบียนสะสมและเครื่องมือ 2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนได้รับการ นักเรียน
ย่อยที่ใช้ในการศึกษานักเรียนรายบุคคล
คัดกรองแยกเป็นกลุ่ม
3) แบบสรุปผลการคัดกรอง
2.2 ประเมินพฤติกรรมนักเรียนร่วมกับครูประจำวิชา
นักเรียนและช่วยเหลือนักเรียน
หรือผูท้ ี่เกี่ยวข้องจาก SDQ EQ หรือเครื่องมืออื่น ๆ
2.3 จัดนักเรียนเป็นกลุ่มตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียน

กระบวนการ
ส่งเสริมนักเรียน

ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา

วิธีการมาตรฐาน
3. ครูที่ปรึกษาดำเนินการส่งเสริมนักเรียนโดยจัด
กิจกรรม(นักเรียนทุกกลุ่ม)
3.1 กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)
- เพื่อให้เกิดทักษะชีวิต
- เพื่อให้เกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์
- เพื่อให้มคี วามฉลาดทางอารมณ์
3.2 จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom
Meeting)
3.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
3.4 กิจกรรมอื่น ๆ มุ่งพัฒนาผูเ้ รียน
4.ผู้เรียนอยู่ในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ครูที่ปรึกษาให้ความ
ช่วยเหลือเบือ้ งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้
4.1 การให้คำปรึกษาเบือ้ งต้น
4.2 การประสานกับผูเ้ กี่ยวข้องจัดกิจกรรม
- กิจกรรมในห้องเรียน
- กิจกรรมเสริมหลักสูตร
- กิจกรรมเพือ่ นช่วยเพื่อน
- กิจกรรมการสื่อสารกับผูป้ กครอง
- กิจกรรมเยี่ยมบ้าน

ตัวชี้วัดระบบย่อย
1. ร้อยละ 100 ของครู ได้จัด
กิจกรรมโฮมรูมตามแผนและแนวทาง
ที่วางไว้
2. ร้อยละ 80 ของนักเรียนมีความ
พอใจต่อกิจกรรมโฮมรูม
3. ร้อยละ 80 ของผูป้ กครองที่ร่วม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองมีความพึง
พอใจ

บันทึกมาตรฐาน
1) สมุดบันทึกกิจกรรมอบรม
ระดับและโฮมรูม
2) บันทึการประชุมผูป้ กครองชั้น
เรียน
3) แบบรายงานผลการประชุม
ผูป้ กครอง

1.ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง
หรือมีปัญหาได้รับการดูแลช่วยเหลือ
เบื้องต้นอย่างถูกต้อง
2. ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง
หรือมีปัญหาครูท่ปี รึกษาได้มกี ารเยี่ยม
บ้านหรือสื่อสารกับผูป้ กครอง
3. ร้อยละ 80 ของนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง
หรือมีปัญหามีพฤติกรรมและ
คุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ดีขนึ้
4.ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มเสีย่ ง
หรือมีปัญหาได้รับการเยี่ยมบ้าน

1) แบบสรุปผลการคัดกรองและ
ช่วยเหลือนักเรียน
2) การประสานสัมพันธ์
ผูป้ กครองกับครู
3) แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
4) แบบบันทึกการจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือนักเรียน

กระบวนการ

วิธีการมาตรฐาน
พฤติกรรมดีข้ึนหรือไม่ 5.สถาพปัญหาร้ายแรง ครูที่ปรึกษาไม่สามารถ
ช่วยเหลือเบือ้ งต้นหรือต่อเนื่องได้ให้ดำเนินการ
และส่งต่อ
การส่งต่อภายใน
5.1 ครูที่ปรึกษาบันทึกการส่งต่อนักเรียนไปยังครูที่
เกี่ยวข้อง
- ครูแนะแนว/หัวหน้าระดับ
- รองผูอ้ ำนวยการที่ดูแลงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
การส่งต่อภายนอก
5.2 บันทึกการส่งนักเรียนไปยังผูเ้ ชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ
ภายนอก โดยครูแนะแนว หรือรองผูอ้ ำนวยการที่ดูแล
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้ดำเนินการ
6.ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับรายงานผล
รายงานผล
6.1 รายงานผลการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลตาม
อัตราส่วนที่ได้รับมอบหมาย
6.2 รายงานนักเรียนเป็นภาพรวมระดับชั้น
6.3 รายงานผลการประเมินกระบวนการต่าง ๆ ของ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6.4 ประเมินความพึงพอใจของครู ผูป้ กครองและ
นักเรียนที่มีต่อการจัดระบบ

ตัวชี้วัดระบบย่อย
1. ร้อยละ 100 ของนักเรียนกลุ่มมี
ปัญหาได้รับการช่วยเหลือจากครูที่
เกี่ยวข้องโดยการส่งต่อจากครูที่
ปรึกษา
2. ร้อยละ 60 ของนักเรียนกลุ่มมี
ปัญหาได้รับการส่งต่อไปยัง
ผูเ้ ชี่ยวชาญดูแลช่วยเหลือ

บันทึกมาตรฐาน
1) บันทึกการส่งต่อ โดยครูที่
ปรึกษา
2) แบบรายงานแจ้งผลการ
ช่วยเหลือนักเรียน

1. ร้อยละ 80 ของครูได้ร่ายงานผล
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนตาม
แนวทางที่กำหนดไว้
2. ร้อยละ 100 ของครู เข้าร่วม
ประเมินทบทวนการปฏิบัติงาน
3. ร้อยละ 80 โรงเรียนมีข้อมูลการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นปัจจุบัน
หรือมีปัญหาได้รับการเยี่ยมบ้าน

1) บันทึกการนิเทศติดตามการ
ปฏิบัติงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนจากแฟ้มสะสมงานครู
และผลที่เกิดขึน้ กับนักเรียน
2) รายงานผลการประเมิน
ทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

กระบวนการ
รายงานผล (ต่อ)

วิธีการมาตรฐาน
6.5 ประเมินทบทวนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ตัวชี้วัดระบบย่อย

บันทึกมาตรฐาน
3) บันทึกการประชุมผูป้ กครอง
ชั้นเรียน
4) บันทึกผลการประเมินทบทวน
การปฏิบัติงานของระดับต่าง ๆ
ทุกระดับชั้น

ภาคผนวก

เครื่องมือการรู้จักนักเรียน
ตัวอย่างเครี่องมือทางการแนะแนว สามารถนำไปใช้ในการรูจ้ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล
เครื่องมือ
1.แบบสังเกต
2.แบบสัมภาษณ์

3.การเขียนอัตชีวประวัติ

4.ระเบียนสะสม

5.แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

ใช้เพื่ออะไร
ใช้ตรวจสอบพฤติกรรมของ
นักเรียนในสถานการณ์ต่าง ๆ
ใช้สอบถามนักเรียนและ
ผูเ้ กี่ยวข้องกับนักเรียนทุกคน
ให้นักเรียนเขียนบรรยาย
เรื่องราวเกี่ยวกับตัวเองทั้งที่เป็น
ความคิด ความรู้สกึ พฤติกรรม
ความสัมพันธ์กับผูเ้ กี่ยวข้อง
และความใฝ่ฝัน เกี่ยวกับอนาคต
ใช้รวบรวมข้อมูลเบือ้ งต้นเกี่ยกับ
ข้อมูลนักเรียนทุกด้าน ทั้งสภาพ
ทั่วไป ประวัติการเรียน ประวัติ
สุขภาพ พฤติกรรม ฯลฯ
ใช้เมื่อครูต้องการรูข้ ้อมุลเบือ้ ง
ต้นเกี่ยวกับครอบครัวและความ
เป็นอยู่ของนักเรียน

6.สังคมมิติ

ใช้สำรวจสัมพันธภาพของ
นักเรียนกับเพื่อน

7.แบบสอบถาม

ใช้สำรวจช้อมูลนักเรียนใน
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ
อาจใช้เป็นกลุ่มหรือบุคคลก็ได้

ได้อะไร
ได้ขอ้ มูลที่สมบูรณ์ ละเอียด
ชัดเจน ถูกต้อง
ได้ขอ้ เท็จจริงทั้งที่เป็นข้อมูลและ
พฤติกรรมของผูถ้ ูกสัมภาษณ์
ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
ได้ขอ้ มูลของนักเรียนเกี่ยวกับ
ความคิด ความรู้สกึ ความ
ต้องการ สัมพันธภาพของ
นักเรียนกับผูเ้ กี่ยวข้องที่ผ่าน
กระบวนการคิดวิเคราะห์แล้ว
ได้ขอ้ มูลที่เป็นหลักฐานสำหรับ
สถานศึกษานำไปใช้ในการวาง
แผนการดูแลช่วยเหลือและ
พัฒนานักเรียน
ได้รจู้ ักและเข้าใจถึง
สภาพแวดล้อม แสภาพ
ครอบครัวและฐานะทาง
เศรษฐกิจของนักเรียนตามสภาพ
ที่เป็นจริง
ได้รคู้ วามสัมพันธของนักเรียนใน
ห้องเรียนเพื่อจัดกลุ่มการเรียนรู้
หรือให้ความช่วยเหลือนักเรียน
ได้ขอ้ มูลในประเด็นที่ครูต้องการ
ทราบ สามารถใช้กับนักเรียน
ครววละมาก ๆ และ
ประหยัดเวลา

เครื่องมือ
8.แบบสำรวจ

ใช้เพื่ออะไร
ใช้รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน
ความรูส้ ึกนึกคิด เจตคติ

9.แบบบันทึกสุขภาพ

ใช้บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพของ
นักเรียน
ใช้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน ได้ขอ้ มูลที่ครูจะใช้ประเมิน
ของนักเรียน
กระบวนการทำงาน และผลงาน
ของนักเรียน ซึ่งนำมาเพื่อจัดการ
ส่งเสริมป้องกันช่วยเหลือ
นักเรียนต่อไป
นำข้อมูลทั้งหมดของนักเรียนมา ได้รายละเอียดเกี่ยวกับตัว
ศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์และ
นักเรียน เพื่อใช้ในการส่งเสริม
ตีความเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ป้องกันช่วยเหลือเฉพาะบุคคล
ชัดเจน
ใช้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ
ได้ขอ้ มูลจากนักเรียนโดยตรว
ความรูส้ ึกนึกคิดของนักเรียน
ตามวัตถุประสงค์หรือหัวข้อที่ตงั้
สภาพแวดล้อม บุคคลที่
ไว้
เกี่ยวข้องกับนักเรียนตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
ใช้เพื่อรายงานพฤติกรรมของ
ได้รับรู้พฤติกรรมของนักเรียนใน
นักเรียนว่าทำอะไรที่ไหนเมื่อไร หลาย ๆ สถานการณ์ และจาก
อย่างไร โดยครูหลาย ๆ คน ใน บุคคลหลาย ๆ คน
หลาย ๆ เหตุการณ์
ใช้เพื่อให้นักเรียนบันทึก
ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
พฤติกรรมที่ตนทำในแต่ละวัน
นักเรียนในแต่ละวัน

10.แฟ้มสะสมงาน

11.การศึกษารายกรณี

12.การเขียนเรียงความ

13.แบบระเบียนพฤติการณ์

14.การเขียนบันทึกประจำวัน

ได้อะไร
ได้ขอ้ มูลที่ต้องการรู้ตาม
จุดประสงค์ที่วางไว้เพื่อการรู้จัก
นักเรียนและสิ่งแวดล้อมของ
นักเรียน
ได้ช้อมูลสุขภาพนักเรียน

ตัวอย่างเครี่องมือ
การรูจ้ ักนักเรียนเป็นรายบุคคล
แบบบันทึกรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน

การคัดกรองนักเรียน
แบบประเมิน SDQ (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง)
แบบประเมิน SDQ (ฉบับครูประเมินนักเรียน)
แบบประเมิน SDQ (ฉบับผูป้ กครองประเมินนักเรียน)
แบบประเมิน EQ
แบบประเมิน SNAP -IV
แบบประเมินภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น
แบบทดสอบการติดเกม
แบบบันทึกการคัดกรองสรุปข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ตามเกณฑ์

การส่งเสริมพัฒนา
แบบบันทึกกิจกรรมอบรมระดับ/โฮมรูม
สรุปจำนวนการประชุมผูป้ กครอง
รายงานจัดกิจกรรมประชุมผูป้ กครอง

การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แบบบันทึกประสานสัมพันธ์ผปู้ กครองกับครูที่ปรึกษา
แบบบันทึกการให้คำปรึกษา
แบบบันทึกการติดต่อกับผูป้ กครองเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แบบรับรองการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนผิดระเบียบ
แบบบันทึกการให้ปากคำ
แบบแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน

การส่งต่อ
ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน
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แบบบันทึกรู้จักนักเรียนเปนรายบุคคล
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจการนักเรียน
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา

ติดรูปนักเรียน

ชื่อ – สกุล ...................................................................ชื่อเล่น..........................วัน/เดือน/ปเกิด………………………..อายุ…....ป
เลขประจาตัวนักเรียน…………………………..เลขประจาตัวประชาชน………………………………….หมู่เลือด………
เปนบุตรคนที่................ ในจานวนพี่น้อง...................คน
เปนผู้หญิง........................คน เปนผู้ชาย.......................คน
บิดาชื่อ........................................................อาชีพ...................................... มีชีวิต เสียชีวิต รายได้.............บาท/เดือน
มารดาชื่อ.....................................................อาชีพ.....................................  มีชีวิต  เสียชีวิต รายได้............บาท/เดือน
ปัจจุบัน บิดา - มารดา อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง แยกกันอยู่บิดาเสียชีวิตมารดาเสียชีวิต เสียชีวิตทัง 2 คน
นักเรียนอาศัยอยู่กับ........................................
ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.................หมู่ท.ี่ .................ตาบล..........................อาเ อ.........................จังหวัด...................................
รหัสไปร ีย์........................................โทรศัพท์..................................นักเรียนนาเงินมาโรงเรียนวันละ........................บาท
ระยะทางจากบ้าน งโรงเรียน.........................กิโลเมตร นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดย.....................................................
สิ่งที่นักเรียนรับผิดชอบที่บ้านคือ..............................................................................................................................................
นักเรียนรับประทานอาหารวันละ ....... มือ  มือเช้า  มือกลางวัน  มือเย็น

อุปนิสัย
ความใ ันในอนาคต.........................................................
วิชาที่ชอบเรียนมากที่สุด....................................................
เพราะ..................................................................................
วิชาที่ไม่ชอบเรียน..............................................................
เพราะ..................................................................................
สิ่งที่ นัด/ความสามาร พิเศ .............................................
สิ่งที่ไม่ นัด/ไม่ชอบทา......................................................
เวลาว่างชอบทาอะไร..........................................................
สิ่งที่ภูมิ จที่สุด นชีวิตที่ผ่านมา
..........................................................................................
ผลการเรียนเ ลี่ยที่ได้ปการศก าที่ผ่านมา.................…...
ผลการเรียนที่คาดหวังในปนี............................................

เพื่อนที่นักเรียนรักและไว้ใจที่สุด มี .........คน ได้แก่
1............................................2...................................
3............................................4...................................
หากนักเรียนมีปัญหา...นักเรียนต้องการปรก าใคร
.....................................................................................

ประวัติการเจบปวย
โรคประจาตัว.............................................................
อุบัติเหตุที่เคยได้รับ....................................................
เคยรัก าตัวที่โรงพยาบาล..........................................
แพ้ยา........................................…………...................

สิ่งที่อยากบอกคุณครู/ ห้คุณครูช่วย
.............................................................
.............................................................
.............................................................
..
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แบบบันทึกเยี่ยมบ้านนักเรียน ปการศึกษา .......................
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
*****************************************
 กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง ด้าน ........................................  กลุ่มมีปัญหา ด้าน .........................................
1. ข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
ชื่อ – สกุล นักเรียน ............................................................................เบอร์โทรศัพท์นักเรียน...........................................
ส าพบ้านและบริเว ทั่วไปของบ้าน............................................................................................................................. ......
ส าพ ายในบ้าน ................................................................................................................................................................
ผู้ที่รับผิดชอบดูแลสมาชิกในบ้าน (หัวหน้าครอบครัว) ........................................................................................................
ปัจจุบันพักอยู่กับ  บิดามารดา  บิดา  มารดา  อื่น (ระบุ) ......................................................
ลัก ะที่อยู่อาศัย บ้านส่วนตัว บ้านเช่า หอพัก อื่น (ระบุ).......................................................
ลัก ะนิสัยของนักเรียนในการเรียนที่บ้าน .......................................................................................................................
หน้าที่ที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ ายในบ้าน ........................................................................................................................
2. ข้อมูลด้านครอบครัว
ความสัมพันธ์ในครอบครัว รักใคร่กันดี ทะเลาะกันบางครัง ทะเลาะกันบ่อย ทาร้ายร่างกาย
ความต้องการของผู้ปกครองเมื่อนักเรียนเรียนจบชันสูงสุดของโรงเรียน
 ศก าต่อ ประกอบอาชีพ(ระบุ) ................................................... อื่น (ระบุ) ......................................
บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติด ไม่มี มี (ระบุ) .............................. เกี่ยวข้องกันนักเรียนเปน....................
ลัก ะเพื่อนบ้าน ......................................................................... ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ.............................................
ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน ........................................................................................................................
ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน .................................................................................................................................
ทัศนคติของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน ................................................................................................................................
ความต้องการ/ข้อเสนอแนะของผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือ
 ด้านพฤติกรรมนักเรียน ........................................................................................................................................
 ด้านการเรียน .................................................................................................................. .....................................
 อื่น ....................................................................................................................................................................
สิ่งที่ผู้ปกครอง ูมิใจในตัวนักเรียนมากที่สุด คือ ..................................................................................................................
3. หลัก านบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนโดย ห้ผู้ปกครองของนักเรียนที่แสดงการต้อนรับครูที่ไปเยี่ยมบ้าน
ข้าพเจ้า.....................................................................เปนผู้ปกครองของ.......................................................................
นักเรียนระดับชัน ม. ........../.......... ได้ต้อนรับครู ..............................................................................................................
่งเปนครูที่ปรก าของนักเรียนในปกครองของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้ทาการต้อนรับเมื่อวันที่...........เดือน…………………
พ.ศ. ....................... เวลา ................................น.
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1. ความรู้สึกของผู้ปกครองหรือนักเรียน ที่มีต่อการเยี่ยมบ้าน
........................................................................................................................................................................... ..................
.............................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...........................................ผู้ปกครองนักเรียน
(....................................................................................)
วันที่............... เดือน ................................... พ.ศ. ...................
2. แผนที่บ้าน (ที่นักเรียนอยู่อาศัยปจจุบัน)

3. ความคิดเหนของครูผู้ไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
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) (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง)
ชื่อ-สกุล(นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.)............................................................................................... ชัน ม......./.......เลขที่ ...........
วัน/เดือน/ปเกิด............................................. เพศ ชาย หญิง
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุ าตอบให้ตรงกับความเปนจริงที่เกิดขนในช่วง 6 เดือน
พฤติกรรมประเมิน
1. ันพยายามจะทำตัวดีกับคนอื่น ันใส่ใจความรู้สกคนอื่น
2. ันอยู่ไม่นิ่ง ันนั่งนาน ไม่ได้
3. ันปวดศีร ะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อย
4. ันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน เกม ปากกา เปนต้น)
5. ันโกรธแรง และมักอารม ์เสีย
6. ันชอบอยู่กบั ตัวเอง ันชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามลำพัง
7. ันมักทำตามที่คนอื่นบอก
8. ันขีกังวล
9. ใคร ก็พ่ง ันได้ ้าเขาเสียใจ อารม ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ
10. ันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย
11. ันมีเพื่อนสนิท
12. ันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ันทำให้คนอื่นทำอย่างที่ ันต้องการได้
13. ันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
14. เพื่อน ส่วนมากชอบ ัน
15. ันวอกแวกง่าย ันรู้สกว่าไม่มีสมาธิ
16. ันกังวลเวลาอยู่ในส านการ ์ที่ไม่คุ้น และเสียความเชื่อมั่นในตนเองง่าย
17. ันใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า
18. มีคนว่า ันโกหก หรือขีโกงบ่อย
19. เด็ก คนอื่น ล้อเลียนหรือรังแก นั
20. ันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่, ครู, เด็กคนอื่น)
21. ันคิดก่อนทำ
22. ันเอาของคนอื่นในบ้าน ทีโ่ รงเรียน หรือที่อื่น
23. ันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน
24. ันขีกลัว รู้สกหวาดกลัวได้ง่าย
25. ันทำงานได้จนเสร็จ ความตังใจในการทำงานของ ันดี
รวมคะแนน นแต่ละด้าน
การแปรผล
รวมคะแนนการแปลผล ด้านที่ 1 – 4 ได้ .......................... คะแนน
คะแนนด้านที่ 5 ได้ .......................... คะแนน

ความคิดเหน
ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง

จริง

1

รวมคะแนน
ด้านที่
2 3 4

จัดอยู่ในกลุ่ม ...........................................
 มีจุดแข็ง (4–10)
 ไม่มีจุดแข็ง (0-3)

(ด้านหลัง)

5
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มีอย่างอื่นที่จะบอกอี กหรือไม่.......................................................................………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โดยรวมคุณคิดว่าเดกมีป หา นด้าน ดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ :
ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามาร เข้ากับผู้อื่น
 ไม่
 ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย
 ใช่ มีปัญหาชัดเจน
 ใช่ มีปัญหาอย่างมาก
้าตอบว่า “ไม่” ไม่ต้องตอบข้อต่อไป
้าคุณตอบ “ ช่” กรุณาตอบข้อต่อไปนี้
ป หานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว
 น้อยกว่า 1 เดือน
 6–12 เดือน

 1-5 เดือน
 มากกว่า 1ป

ป หานี้ทา ห้เดกรู้สึกไม่สบาย จหรือไม่
 ไม่เลย
 ค่อนข้างมาก

 เล็กน้อย
 มาก

ป หานี้รบกวนชีวิตประจาวันของเดก นด้านต่าง ต่อไปนี้หรือไม่
ไม่เลย เลกน้อย ค่อนข้างมาก



ความเปนอยู่ที่บ้าน



การคบเพื่อน



การเรียนในห้องเรียน



กิจกรรมยามว่าง

มาก





ป หาของเดกทา ห้คุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่
 ไม่เลย
 เล็กน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก
ลงชื่อผู้ทาแบบสอบ าม...................................................……………………… วันที่ .................................
โปรดตรวจสอบอีกครั้งวาทานตอบครบทุกขอ
ขอบคุณที่ใหความรวมมือกรอกแบบประเมินนี้
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โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) (ฉบับครูเปนผู้ประเมินนักเรียน)
ชื่อ-สกุล นักเรียนที่รับการประเมิน (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.).......................................................................ชัน ม......./.......เลขที่
........... วัน/เดือน/ปเกิด............................................. เพศ  ชาย  หญิง
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุ าตอบให้ตรงกับความเปนจริงที่เกิดขนในช่วง 6 เดือน
พฤติกรรมประเมิน
1. ห่วงใยความรู้สกคนอื่น
2. อยู่ไม่นิ่ง นั่งนิ่ง ไม่ได้
3. มักจะบ่นว่าปวดศีร ะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย
4. เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม, ของเล่น, ดินสอ เปนต้น)
5. มักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย
6. ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว
7. เชื่อฟัง มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ตอ้ งการ
8. กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ
9. เปนที่พ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ อารม ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ
10.อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก
11.มีเพื่อนสนิท
12.มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น
13.ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
14.เปนที่ชื่นชอบของเพื่อน
15. วอกแวกง่าย สมาธิสัน
16.เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในส านการ ์ที่ไม่คุ้น และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
17.ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า
18. ชอบโกหก หรือขีโกง
19. ูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก
20.ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่, ครู, เด็กคนอื่น)
21.คิดก่อนทำ
22.ขโมยของของที่บ้าน ทีโ่ รงเรียน หรือที่อื่น
23.เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน
24. ขีกลัว รู้สกหวาดกลัวได้ง่าย
25.ทำงานได้จนเสร็จ มีความตังใจในการทำงาน
รวมคะแนน นแต่ละด้าน
การแปรผล
รวมคะแนนการแปลผล ด้านที่ 1 – 4 ได้ .......................... คะแนน
คะแนนด้านที่ 5 ได้ .......................... คะแนน

ความคิดเหน
ค่อนข้าง
ไม่จริง
จริง

จริง

1

รวมคะแนน
ด้านที่
2 3 4

จัดอยู่ในกลุ่ม ...........................................
 มีจุดแข็ง (4–10)
 ไม่มีจุดแข็ง (0-3)

(ด้านหลัง)

5
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โดยรวมคุณคิดว่าเดกมีป หา นด้าน ดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ :
ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามาร เข้ากับผู้อื่น
 ไม่
 ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย
 ใช่ มีปัญหาชัดเจน
 ใช่ มีปัญหาอย่างมาก
้าตอบว่า “ไม่” ไม่ต้องตอบข้อต่อไป
้าคุณตอบ “ ช่” กรุณาตอบข้อต่อไปนี้
ป หานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว
 น้อยกว่า 1 เดือน
 6–12 เดือน

 1-5 เดือน
 มากกว่า 1ป

ป หานี้ทำ ห้เดกรู้สึกไม่สบาย จหรือไม่
 ไม่เลย
 ค่อนข้างมาก

 เล็กน้อย
 มาก

ป หานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเดก นด้านต่าง ต่อไปนี้หรือไม่
ไม่เลย เลกน้อย ค่อนข้างมาก



ความเปนอยู่ที่บ้าน



การคบเพื่อน



การเรียนในห้องเรียน



กิจกรรมยามว่าง
ป หาของเดกทำ ห้คุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่
 ไม่เลย
 เล็กน้อย
 ค่อนข้างมาก
 มาก

มาก
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โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) (ฉบับผู้ปกครองเปนผู้ประเมินนักเรียน)
ชื่อ-สกุล นักเรียนที่รับการประเมิน(นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.)........................................................ชัน ม......./.......เลขที่ ...........
วัน/เดือน/ปเกิด............................................. เพศ  ชาย  หญิง
คำชี้แจง ให้ทำเครื่องหมาย  ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุ าตอบให้ตรงกับความเปนจริงที่เกิดขนในช่วง 6 เดือน
พฤติกรรมประเมิน
1. ห่วงใยความรู้สกคนอื่น
2. อยู่ไม่นิ่ง นั่งนิ่ง ไม่ได้
3. มักจะบ่นว่าปวดศีร ะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย
4. เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม, ของเล่น, ดินสอ เปนต้น)
5. มักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย
6. ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว
7. เชื่อฟัง มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ตอ้ งการ
8. กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ
9. เปนที่พ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ อารม ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ
10.อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก
11.มีเพื่อนสนิท
12.มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น
13.ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย
14.เปนที่ชื่นชอบของเพื่อน
15. วอกแวกง่าย สมาธิสัน
16.เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในส านการ ์ที่ไม่คุ้น และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
17.ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า
18. ชอบโกหก หรือขีโกง
19. ูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก
20.ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่, ครู, เด็กคนอื่น)
21.คิดก่อนทำ
22.ขโมยของของที่บ้าน ทีโ่ รงเรียน หรือที่อื่น
23.เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน
24. ขีกลัว รู้สกหวาดกลัวได้ง่าย
25.ทำงานได้จนเสร็จ มีความตังใจในการทำงาน
รวมคะแนน นแต่ละด้าน
การแปรผล
รวมคะแนนการแปลผล ด้านที่ 1 – 4 ได้ .......................... คะแนน
คะแนนด้านที่ 5 ได้ .......................... คะแนน

ไม่จริง

ค่อนข้าง
จริง

จริง
1

รวมคะแนน
ด้านที่
2 3 4

จัดอยู่ในกลุ่ม ...........................................
 มีจุดแข็ง (4–10)
 ไม่มีจุดแข็ง (0-3)

(ด้านหลัง)

5
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คุ มีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม่.........................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
โดยรวมคุณคิดว่าเดกมีป หา นด้าน ดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ :
ด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามาร เข้ากับผู้อื่น
 ไม่
 ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย
 ใช่ มีปัญหาชัดเจน
 ใช่ มีปัญหาอย่างมาก
้าตอบว่า “ไม่” ไม่ต้องตอบข้อต่อไป
้าคุณตอบ “ ช่” กรุณาตอบข้อต่อไปนี้
ป หานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แล้ว
 น้อยกว่า 1 เดือน
 6–12 เดือน

 1-5 เดือน
 มากกว่า 1ป

ป หานี้ทำ ห้เดกรู้สึกไม่สบาย จหรือไม่
 ไม่เลย
 ค่อนข้างมาก

 เล็กน้อย
 มาก

ป หานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเดก นด้านต่าง ต่อไปนี้หรือไม่
ไม่เลย เลกน้อย ค่อนข้างมาก



ความเปนอยู่ที่บ้าน



การคบเพื่อน



การเรียนในห้องเรียน



กิจกรรมยามว่าง

มาก





ป หาของเดกทำ 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) ช่วงชั้นที่ 3-4
ชื่อ – สกุล (นาย/น.ส/ด.ช./ด.ญ.).........................................................................ชัน..........ห้อง........เลขที่...........
คำชีแจง : โปรดใส่เครื่องหมาย X ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด
ไม่จริง
ข้อที่

รายการ
(1)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

เวลาโกรธหรือไม่สบาย ันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขนกับ ัน
ันบอกไม่ได้ว่าอะไรทำให้ ันรูส้ กกลัว
เมื่อ ูกขัดใจ ันมักรูส้ กหงุดหงิดจนควบคุมอารม ไ์ ม่ได้
ันสามาร คอยเพื่อนให้บรรลุเป้าหมายที่พอใจ
ันมักมีปฏิกริ ิยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย
เมื่อ ูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบ ันอธิบายเหตุผลจนผู้อื่นยอมรับไม่ได้
ันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอารม ์เปลี่ยนแปลง
ันไม่สนใจกับความทุกข์ของคนอื่นที่ ันไม่รู้จัก
ันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นทำต่างจากที่ ันคิด
ันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการกระทำของ ัน
ันรู้สกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป
แม้จะมี าระที่ต้องทำ ันก็ยินดีรบั ฟังความทุกข์ของผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือ
เปนเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผูอ้ ื่นเมื่อมีโอกาส
ันเห็นคุ ค่าในนำใจที่ผู้อื่นมีต่อ นั
เมื่อทำผิด ันสามาร กล่าวคำ ขอโท ผู้อื่นได้
ันยอมรับข้อผิดพลาดของคนอื่นได้ยาก
งแม้จะเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ันก็ยินดีที่จะทำเพื่อส่วนรวม
ันรู้สกลำบากใจในการทำสิ่งใดสิ่งหน่งเพื่อผู้อื่น
ันไม่รู้ว่า ันเก่งเรื่องอะไร
แม้จะเปนงานยาก ันก็มั่นใจว่าสามาร ทำได้
เมื่อทำสิ่งใดไม่สำเร็จ ันรู้สกหมดกำลังใจ
ันรู้สกมีคุ ค่าเมื่อได้ทำสิ่งต่าง อย่างเต็มความสามาร
เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ันก็จะไม่ยอมแพ้
เมื่อเริม่ ทำสิ่งหน่งสิ่งใด ันมักทำต่อไปไม่สำเร็จ
ันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ
บ่อยครังที่ ันไม่รู้ว่าอะไรทำให้ ันไม่มีความสุข
ันรู้สกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเปนเรื่องยากสำหรับ ัน

จริง
บางครั้ง
(2)

ค่อนข้าง
จริง
(3)

จริง
มาก
(4)
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ไม่จริง
ข้อที่

ข้อความ
(1)

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

เมื่อต้องทำอะไรบางอย่างในเวลาเดียวกัน ันตัดสินใจได้ว่าจะทำอะไรก่อนหลัง
ันลำบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนทีไ่ ม่คุ้นเคย
ันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มกี ฎระเบียบขัดกับความเคยชินกับ ัน
ันทำความรู้จักผู้อื่นได้ง่าย
ันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน
ันไม่กล้าบอกความต้องการของ นั ให้ผู้อื่นรับรู้
ันทำในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
เปนการยากสำหรับ ันที่จะโต้แย้งกับผู้อื่น แม้จะมีเหตุผลเพียงพอ
เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อื่น ันสามาร อธิบายเหตุผลที่เขายอมรับได้
ันรู้สกว่าด้อยกว่าคนอื่น
ันทำหน้าที่ได้ดี ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด
ันสามาร ทำงานที่ได้รบั มอบหมายได้ดีที่สุด
ันไม่มั่นใจในการทำงานที่ยากลำบาก
แม้ส านการ ์จะเลวร้าย ันก็มีความหวังว่าจะดีขน
ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ
เมื่อมีเรื่องทำให้เครียด ันมักปรับเปลี่ยนให้เปนเรื่องผ่อนคลาย หรือสนุกสนาน
ันสนุกสนานทุกครังกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์และวันหยุดพักผ่อน
ันรู้สกไม่พอใจที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดี มากกว่า ัน
ันพอใจกับสิ่งที่ ันเปนอยู่
ันไม่รู้ว่าจะหาอะไรทำ เมื่อรูส้ กเบื่อหน่าย
เมื่อวันว่างจาก าระหน้าที่ ันจะทำในสิ่งที่ ันชอบ
เมื่อรู้สกไม่สบายใจ ันมีวิธผี ่อนคลายอารม ไ์ ด้
ันสามาร ผ่อนคลายตนเองได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยจาก าระหน้าที่
ันไม่สามาร ทำใจให้เปนสุขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ
ันทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็ก น้อย ที่เกิดขนเสมอ

*******************************

จริง
บางครั้ง
(2)

ค่อนข้าง
จริง
(3)

จริง
มาก
(4)

ส.ร./ดล.008
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
แบบประเมินพฤติกรรม SNAP – IV (Short Form)
ชื่อ – สกุล (นาย/น.ส/ด.ช./ด.ญ.).........................................................................ชัน..........ห้อง........เลขที่...........
คำชีแจง : โปรดใส่เครื่องหมาย X ในช่องที่ท่านเห็นว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด
รายการ
อาการขาดสมาธิ
1. มักไม่ละเอียดรอบคอบหรือสะเพร่าในการทางานต่าง เช่น การบ้าน
2. ทาอะไรนาน ไม่ได้
3. ดูเหมือนไม่ค่อยฟังเวลามีคนพูดด้วย
4. มักทาการบ้านไม่เสร็จ หรือทางานที่ได้รับมอบหมายไม่สาเร็จ
5. จัดระเบียบงานและกิจกรรมต่าง ไม่เป น
6. มักหลีกเลี่ยงกิจกรรรมที่ต้องใช้ความอดทนในการทาให้สาเร็จ
7. ทาของหายบ่อย (เช่นของเล่น, สมุดจดงาน, เครื่องเขียน ฯลฯ)
8. วอกแวกง่าย
9. ขีลืม
อาการอยู่ไม่นิ่ง/หุนหันพลันแล่น
10. มือเท้ายุกยิก นั่งบิดไปบิดมา
11. นั่งไม่ติดที่ ชอบลุกจากที่นั่งในชั ้นเรียนหรือจากที่ที่ควรจะนั่งเรียบร้อย
12. วิ่งหรือป นป ายมากเกินควรอย่างไม่รู้ กาละเทศะ
13. เล่นหรือทากิจกรรมเงียบ ไม่เป น
14. พร้อมจะเคลื่อนไหวอยู่เสมอ เหมือน “ติดเครื่อง” อยู่ตลอดเวลา
15. พูดมาก
16. มักโพล่งคาตอบออกมาก่อนจะฟังคา ามจบ
17. ไม่ชอบรอคิว
18. ชอบสอดแทรกผู้อื่น (เช่น พูดแทรกข ะผู้ใหญ่กาลังสนทนากัน)
อาการดิ้อต่อต้าน
19. อารม ์เสียง่าย
20. ชอบโต้เ ียงกับผู้ใหญ่
21. ไม่ยอมทาตามสิ่งที่ผู้ใหญ่สั่งหรือวางกฎเก ฑ์ไว้
22. จงใจก่อกวนผู้อื่น
23. มักตาหนิผู้อื่นในสิ่งที่ตนเองทาผิด
24. ขีราคาญ
25. โกรธขงบงตงเปนประจา
26. เจ้าคิดเจ้าแค้น

ไม่เลย

เลกน้อย

ค่อนข้างมาก

มาก

ส.ร./ดล.009
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า นวัยรุ่น Center for Epidemiologic Studies-Depression Scale (CES-D)
ชื่อ...............................................นามสกุล................................................... เลขที…่ …………
ท่านมีความรู้สกดังต่อไปนีบ่อยเพียงใดใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา กรุ า √ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สกของท่านมากที่สุด
นระยะ 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา

ไม่เลย
(‹ 1 วัน)

นาน ครั้ง
(1-2 วัน)

บ่อย
(3-4 วัน)

ตลอดเวลา
(5-7 วัน)

1. ันรู้สกหงุดหงิดง่าย
2. ันรู้สกเบื่ออาหาร
3. ันไม่สามาร ขจัดความเศร้าออกจากใจได้ แม้
จะมีคนคอยช่วยเหลือก็ตาม
4. ันรู้สกว่าตนเองดีพอ กับคนอื่น
5. ันไม่มีสมาธิ
6. ันรู้สกหดหู่
7. ทุก สิ่งที่ ันกระท าจะต้อง นื ใจ
8. ันมีความหวังเกี่ยวกับอนาคต
9. ันรู้สกว่าชีวิตมีแต่สิ่งล้มเหลว
10. ันรู้สกหวาดกลัว
11. ันนอนไม่เคยหลับ
12. ันมีความสุข
13. ันไม่ค่อยอยากคุยกับใคร
14. ันรู้สกเหงา
15. ผู้คนทั่วไปไม่ค่อยเปนมิตรกับ ัน
16. ันรู้สกว่าชีวิตนีสนุกสนาน
17. ันร้องไห้
18. ันรู้สกเศร้า
19. ผู้คนรอบข้างไม่ชอบ ัน
20. ันรู้สกท้อ 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 ครัง (1-2 วัน) ให้ 1 คะแนน
บ่อย (3-4 วัน) ให้ 2 คะแนน
ตลอดเวลา (5-7 วัน) ให้ 3 คะแนน
การแปลผล เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้วน ามาเปรียบเทียบกับเก ฑ์ที่ปกติ ดังนี คะแนนรวมสูงกว่า 22 ือว่าอยู่ใน
ข่าย าวะ มเศร้า สมควรได้รับการตรวจวินิจ ัย เพื่อช่วยเหลือต่อไป

ส.ร./ดล.010
แบบทดสอบการติดเกม
ชื่อ...............................................นามสกุล................................................... เลขที…่ …………
ท่านมีความรู้สกดังต่อไปนีบ่อยเพียงใดใน 1 สัปดาห์ที่ผ่านมา กรุ า √ ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สกของท่านมากที่สุด
ไม่ ช่เลย
(0
คะแนน)

ข้อคำ าม

ไม่น่า ช่
น่าจะ ช่
ช่เลย
(1 คะแนน) (2 คะแนน) (3 คะแนน)

ตังแต่ ันชอบเล่นเกม…
1. ..... ันสนใจหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นน้อยลงมาก
2. ..... ันมักเล่นเกมจนลืมเวลา
3. .....ความสัมพันธ์ระหว่าง ันกับคนในครอบครัวแย่ลง
4. ..... ันเคยเล่นเกมดกมาก จนทำให้ตื่นไปเรียนไม่ไหว
5. ..... ันมักเล่นเกมเกินเวลาที่ ันได้รับอนุญาตให้เล่น
6. ..... ันมักอารม ์เสียเวลามีใครมาบอกให้เลิกเล่นเกม
7. ..... ันเคยโดดเรียนเพื่อไปเล่นเกม
8. .....เรื่องที่ ันคุยกับเพื่อน มักเปนเรื่องเกี่ยวกับเกม
9. ..... ันใช้เวลาว่างส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม
10. .....การเรียนของ ันแย่ลงกว่าเดิมมาก
11. .....กลุ่มเพื่อนที่ ันคบด้วย ชอบเล่นเกมเหมือนกับ ัน
12. .....เวลาที่ ันพยายามหักห้ามใจตัวเองไม่ให้เล่นเกมมาก
ันมักทำไม่สำเร็จ
13. .....เงินของ ันส่วนใหญ่หมดไปกับเกม (เช่น ือบัตร
ชั่วโมง, ือหนังสือเกม, ือไอเท็มในเกม ฯลฯ
14. .....หลายคนบอกว่า อารม ์ของ ันเปลี่ยนไป (เบื่อง่าย,
หงุดหงิดง่าย, ขีร าคาญ ฯลฯ)
15. .....หลายคนบอกว่า พฤติกรรมของ ันเปลี่ยนไป (เ ียง
เก่ง, ไม่เชื่อฟัง, ไม่รับผิดชอบ ฯลฯ)
16. .....หลายคนบอกว่า ันติดเกม
รวมคะแนน

A
.............

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

C
…………

แบบบันทึกการคัดกรองสรุปข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล
ชื่อ …………………………………….. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่...................
สำรวจข้อมูล วันที่ ................... เดือน ................................ พ.ศ. .............................
ข้อมูลนักเรียน

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มปัญหา

1. ด้านการเรียน

 ผลการเรียนเฉลี่ย
2.00 ขึน้ ไป
 ไม่มี 0 ร มส. ทุก
วิชา
 มาเรียนสาย/ขาดเรียน
ไม่เกิน 2 ครั้ง/สัปดาห์
 ส่งงานครบ
 เข้าเรียนทุกครั้ง

 ผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ระหว่าง
1.00–2.00
 มี 0 ร มส. 1-2 วิชา ใน 1
ปีการศึกษา
 มาเรียนสาย/ขาดเรียน 3 ครั้ง/
สัปดาห์
 ไม่ส่งงานบางวิชา
 ไม่เข้าเรียนบางครั้ง

 ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่า
1.00
 มี 0 ร มส. มากกว่า 2
วิชา ใน 1 ปีการศึกษา
 มาเรียนสาย/ขาดเรียน
มากกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์
 ไม่ส่งงานหลายวิชา
 ไม่เข้าเรียนหลายครั้งโดยไม่มี
เหตุจำเป็น

2. ด้านความสามารถอื่น ๆ

 มีความสามารถพิเศษ
และชอบแสดง
ความสามารถนั้น
ออกมา
 น้ำหนักและส่วนสูง
สัมพันธ์กับอายุ
 มีร่างกายแข็งแรง
 ไม่มีโรคประจำตัว
 ไม่มีปัญหาด้านสายตา

 มีความสามารถพิเศษ แต่ไม่
แสดงความสามารถนั้นออกมา

 ไม่มีความสามารถพิเศษ

 น้ำหนักผิดปกติและไม่สัมพันธ์
กับส่วนสูงหรืออายุเล็กน้อย
 มีโรคประจำตัว/เจ็บป่วยบ่อย
(ประมาณ 3-4 ครัง้ /ปี)
 ร่างกายไม่แข็งแรง
 มีปัญหาด้านสายตา(สวมแว่น)

 ตามแบบประเมิน
พฤติกรรม
(SDQ)/ระเบียนสะสม/
แบบบันทึกการเยี่ยม
บ้าน/อื่น ๆ

 ตามแบบประเมินพฤติกรรม
(SDQ)/ระเบียนสะสม/แบบ
บันทึกการเยี่ยมบ้าน/อื่น ๆ

 น้ำหนักผิดปกติและไม่
สัมพันธ์กับส่วนสูงหรืออายุ
มากชัดเจน
 มีความพิการทางร่างกาย
 ป่วยเป็นโรคร้ายแรง/เรือ้ รัง
 มีปัญหาด้านสายตา(ไม่สวม
แว่น)
 ตามแบบประเมินพฤติกรรม
(SDQ)/ระเบียนสะสม/แบบ
บันทึกการเยี่ยมบ้าน/อื่น ๆ

3. ด้านสุขภาพร่างกาย

3. ด้านสุขภาพจิตและ
-

พฤติกรรม
ด้านอารมณ์
ด้านความประพฤติ
ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม

4. ด้านเศรษฐกิจ

 ครอบครัวมีรายได้
 รายได้ครอบครัว 5,000มากกว่า 5,000 บาท/
10,000 บาท / เดือน
เดือน
 บิดาหรือมารดาตกงาน(1 คน )
 บิดาและมารดามีงาน
 ขาดเครื่องอุปโภค/บริโภคที่
ทำ
จำเป็นเล็กน้อย
 มีเครื่องอุปโภค/บริโภค
ที่จำเป็นเพียงพอ

 ครอบครัวมีรายได้ต่ำกว่า
5,000 บาท/เดือน
 บิดาและมารดาตกงาน(ทั้ง 2
คน)
 ขาดเครื่องอุปโภค/บริโภคที่
จำเป็นจำนวนมาก

ข้อมูลนักเรียน
5. ด้านการคุ้มครองนักเรียน

6. ด้านอื่นๆ
6.1 ด้านยาเสพติด

6.2 ด้านเพศ

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มปัญหา

 นักเรียนมีบิดาและ
มารดาดูแลอย่าง
ใกล้ชิด
 นักเรียนมีครอบครัวที่
อบอุ่น
 ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชน
ที่ดี ไม่มีแหล่งมั่วสุม
หรือแหล่งเสี่ยง
อันตราย
 บุคคลในครอบครัวไม่
ใช้สารเสพติด/เล่นการ
พนัน
 ไม่เคยใช้สารเสพติด

 บิดามารดาแยกทางกัน/บิดา
หรือมารดาเสียชีวติ
 ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด/
ใกล้แหล่งมั่วสุม/สถานเริงรมย์
 มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย
ด้วยโรคร้ายแรง/เรือ้ รัง
 มีบุคคลในครอบครัวใช้สารเสพ
ติด/เล่นการพนัน

 นักเรียนไม่มีผู้ดูแล/มีญาติเป็น
ผู้ดูแล
 มีการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว/บิดาและมารดา
เสียชีวติ
 มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
 ใช้สารเสพติด เช่น สุรา
บุหรี่ ฯลฯ

 มีพฤติกรรมลองเสพสารเสพติด  มีพฤติกรรมใช้สารเสพติด
เช่น บุหรี่ สุรา เครื่องดืม่ ที่มี
เช่น บุหรี่ สุรา เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์
แอลกอฮอล์ และสารเสพติด
อื่น ๆ
 มีพฤติกรรมการพบปะเพื่อน
 จับคู่กับเพื่อนต่างเพศ หรือ
ต่างเพศไม่เหมาะสมกับเวลา
เพศเดียวกัน โดยแยกกลุ่มอยู่
และสถานที่
ด้วยกันสองต่อสอง หรือไป
ด้วยกันบ่อยครั้ง
 มีพฤติกรรมการเบี่ยงเบนทาง
เพศ เช่น ทอม ตุ๊ด ดี้ เป็น
 มีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
ต้น

 คบเพื่อน/ปฏิบัติต่อ
เพื่อนต่างเพศได้
เหมาะสม
 ไม่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบนทางเพศ

เกณฑ์การให้คะแนน 0-7 คะแนน = กลุ่มปกติ

คะแนน 8-20 คะแนน = กลุ่มเสี่ยง

คะแนน 21-

42 คะแนน = กลุ่มมีปัญหา
(เลือกกลุ่มปกติ = 0 คะแนน

เลือกกลุ่มเสี่ยง = 1 คะแนน

เลือกกลุ่มมีปัญหา = 2 คะแนน)

สรุปนักเรียนจัดอยู่ในกลุ่ม
 กลุ่มปกติ
 กลุ่มเสี่ยง
 กลุ่มปัญหา

ลงชื่อ ……………………………. ครูประจำชัน้ /ครูที่ปรึกษา
(............................................)
………/………./………

แบบบันทึกกิจกรรมอบรมระดับ/โฮมรูม

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส.ร./ดล.016
สรุปจำนวนการประชุมผู้ปกครอง
ภาคเรียนที่ ....... ปีการศึกษา ............
วันที่ .........................................................................
ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ระดับชั้น ........../...........
จำนวนนักเรียนทั้งหมด.................................คน
มาเข้าร่วมประชุม..........................................คน
ไม่มาเข้าร่วมประชุม.....................................คน ได้แก่
รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
ที่
ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
ลงชื่อ.............................................................(อาจารย์ที่ปรึกษา)
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
(............................................................................)
……../……/……

หมายเหตุ

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

……../……/……
ลงชื่อ.............................................................(หัวหน้าระดับ)
(............................................................................)
……../……/……

ส.ร./ดล.015 หน้า 1
รายงานการจัดกิจกรรมประชุมผูป้ กครอง (Classroom Meeting)
ระดับชั้น ม. ......./........ ภาคเรียนที่ ........... ปการศึกษา ...................
วันที่..........................................................
ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
วัต ุประสงค์ นการจัดกิจกรรม
1. ………………………………………………………………………………………………………………….
2. ………………………………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………………………….
4. ………………………………………………………………………………………………………………….
5. ………………………………………………………………………………………………………………….
กิจกรรม
1. จำนวนนักเรียนระดับชัน ม. ......../......... จำนวน ............. คน
2. จำนวนผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมครังนี .................... คน
3. จำนวนผู้ปกครองที่ไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมครังนี ....................คน
4. ครูที่ปรก าจำนวน .................... คน เข้าร่วมได้แก่
1)........................................................................................
2).......................................................................................
เนื้อหาสาระจากการจัดกิจกรรมครั้งนี้
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

ส.ร./ดล.015 หน้า 2
กิจกรรมทีด่ ำเนินการประชุม
1. ..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

รูป าพในการจัดกิจกรรม

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

รูป าพในการจัดกิจกรรม

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

รูป าพในการจัดกิจกรรม

ส.ร./ดล.017
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
แบบบันทึกประสานสัมพันธ์ผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา
(กรณีนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีป หา)
ชื่อ–สกุล(นักเรียน).........................................................ชัน้ มัธยมศึกษาปที.่ ......./.......เลขที.่ .....
ชื่อ–สกุล(ผู้ปกครอง)......................................................เกี่ยวข้องกับนักเรียนเปน..................
1. พฤติกรรมของนักเรียนที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2. แนวทางการแก้ไขของผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการ ห้โรงเรียนช่วยเหลือ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ความรู้สึก/ความคิดเหนของผู้ปกครองที่ได้มาพบกับครูที่ปรึกษา นครั้งนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

ส.ร./ดล.018
แบบบันทึกการ ห้คำปรึกษา
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ชื่อ – สกุลนักเรียน ......................................................................................... ระดับชัน .........../.............
วันเดือนปที่ให้คำปรก า .............................................................................. เวลา ............................... น.
ประเ ทของปัญหา
 การเรียน
 การปรับตัว
 บุคลิก าพ
 พฤติกรรม
 อื่น (ระบุ) .............................................................
ประวัติส่วนตัว/ครอบครัว
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
ข้อมูลการเรียน
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
สภาพป หา
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
วิธีการ ห้คำปรึกษา/ช่วยเหลือ
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................
ผลการติดตาม/นัดหมาย
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................

ลงชื่อ......................................................ผู้ให้คำปรก า
(.......................................................................)

ส.ร./ดล.019

ครูที่ปรก า
วัน/เดือน/ป

แบบบันทึกการติดต่อกับผู้ปกครองเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
1. ............................................................................
2. ............................................................................
ชื่อ - สกุลนักเรียน
สาเหตุ
ติดต่อทาง

ลงชื่อ........................................................
(..........................................................................)
ครูที่ปรก า

ผลการดำเนินงาน

ลงชื่อ........................................................
(..........................................................................)
ครูที่ปรก า

ส.ร./ดล.020
บรับรองการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนผิดระเบียบ
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ข้าพเจ้า (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.) ........................................................................................................ .....
ชันระดับมัธยมศก าปที่ ..................... ห้อง ................ ขอรับรองว่าข้าพเจ้าจะแก้ไขพฤติกรรม (ระบุพฤติกรรม)
.......................................................................................... โดยจะดำเนินการแก้ไขพฤติกรรมดังกล่า ว โดย
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
่งไม่ ูกระเบียบของโรงเรียนให้เรียบร้อย ายในวันที่ ......... เดือน .......................... พ.ศ. ....................
พร้อมทังมารายงานตัวที่ครูที่ปรก า/หัวหน้าระดับ/งานกิจการนักเรียน ทราบ ายในวันดังกล่าว
หากไม่ปฏิบัติตามคำรับรองนี และไม่แจ้งเหตุผลให้ทราบ ข้าพเจ้าจะขอรับโท ตามระเบียบของโรงเรียน
ทุกประการ
ขอแสดงความนับ ือ
นักเรียนได้แก้ไขและมารายงานตัวแล้ว
ลงชื่อครูที่ปรึกษา
..............................................
(........................................................................)
ลงชื่อหัวหน้าระดับชั้น

............................................
(........................................................................)
ลงชื่อหัวหน้างานพฤติกรรมนักเรียน

..............................................
..............................................
(........................................................................)
(นายสมบัติ ระมัด)
ข้าพเจ้าได้รับทราบความประพฤติของนักเรียนแล้วยินดี ห้ความร่วมมือแก้ไข
..............................................ผู้ปกครองนักเรียน
(........................................................................)
การรับรองผลแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน
 รับรอง
 ไม่รับรอง เพราะ .......................................................................
..............................................
(นายประหยัด ไทยเสน)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ส.ร./ปค.021

แบบแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
ตามที่ท่านได้ส่งนักเรียนชื่อ (ด.ช./ด.ญ./นาย/น.ส.)................................................................................
ระดับชันมัธยมศก าปที่ ............/.............. มาให้ดำเนินการช่วยเหลือนัน บัดนี ได้ดำเนินการช่วยเหลือนักเรียน
แล้วสรุปได้ดังนี
1. .............................................................................................................................................. ..................
2. ................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................. ...................................
4. ................................................................................................................................................................
5. ............................................................................................................................. ...................................
 พฤติกรรมดีขน
 พฤติกรรมไม่ดีขน และได้ดำเนินการ
 ส่งต่อ ายใน
 ส่งต่อ ายนอก
จงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.............................................................
(นายประหยัด ไทยเสน)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

ส.ร./ด.ล.023

แบบบันทึกการ ห้ปากคำ
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารงานทั่วไป
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา
วันที่...............เดือน....................................................พ.ศ........................
ข้าพเจ้า (ด.ช./นาย/ด.ญ./น.ส.).............................................................นามสกุล......................................................
ชัน ม........../........... รหัสประจำตัว.............................. เบอร์โทรศัพท์นักเรียน ....................................................
ชื่อครูที่ปรก า 1............................................................. 2. ........................................................... ......................
ได้กระทำผิดกฎระเบียบโรงเรียนคือ ...........................................................................................................
ข้าพเจ้าขอ ห้ปากคำดังนี้
............................................................................................................................. .......................................................
....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .......................................................
ข้าพเจ้าขอสั าว่า
............................................................................................................................. .......................................................
........................................................................................................................................... .......................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าที่เขียนมาข้างตนเปนความจริงทุกประการ
(.......................................................................)
ผู้เขียน
ความเหนของครูที่ปรึกษา/ครูผู้รับสั

า

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

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

ลงชื่อ.................................ครูที่ปรึกษา/ผู้รับสั า
ลงชื่อ...........................................ครูที่ปรึกษา
(..........................................................)
(..........................................................)
การดำเนินการของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
.............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
ลงชื่อ..............................................................
(นายประหยัด ไทยเสน)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป

บันทึกข้อความ

ส.ร./ด.ล.022 หน้า 1

ส่วนราชการ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานกิจการนักเรียน โรงเรียนสุรา ฎร์พิทยา
ที่

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

เรื่อง ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน (ส่งต่อ)
เรียน รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
ด้วยนักเรียนชื่อ เด็กชาย/นาย/เด็กหญิง/นางสาว ................................................................. ชัน ม. ......./.......เลขประจำตัว
นักเรียน................ มีปัญหา ่งเปนอุปสรรคต่อการพัฒนา ดังนีคือ
 ด้านการเรียน  ด้านสุข าพ
 ด้านครอบครัว
 ด้านเส ียร าพ  ด้านจิตใจและพฤติกรรม  ด้านปัญหาสิ่งเสพติด
รายละเอียดดังนี
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ดำเนินการช่วยเหลือในเบืองต้นแล้วดังนี
อบรม แนะนำ ชีแนะ

ว่ากล่าวตักเตือน

บันทกพฤติกรรมพร้อมตัดคะแนนความประพฤติ
แต่ยังคงมีพฤติกรรมดังนี

บันทกพฤติกรรม
อื่น

ยังเหมือนเดิมไม่เปลีย่ นแปลง (ระบุ) ......................................................................................................
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขน
จงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน ดังกล่าวและขอขอบคุ มา ที่นี
ลงชื่อ ........................................................

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

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

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

ครูที่ปรก าคนที่ 1
ลงชื่อ ......................................................
(..............................................................)
หัวหน้าระดับชัน ม. .........

ครูที่ปรก าคนที่ 2
ลงชื่อ ......................................................
(นายสมบัติ ระมัด)
หัวหน้างานระบบดูแลช่วยนักเรียน

ส.ร./ด.ล.022 หน้า 2
ลงชื่อ ......................................................
(นายประหยัด ไทยเสน)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป
หมายเหตุ : ส่งต่อภาย น
1. กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ ......................................................
(นางสมร เผือกเดช)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสุรา ฎร์พทิ ยา
ส่งต่อภายนอก
1. โรงพยาบาล

2. กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

2. ส านีตำรวจ

3. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

3. กรมสุข าพจิต

4. หัวหน้าระดับ

4. อื่น .............................................................................

