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แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  

แนวคดิ 
           การจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายหลัก คือการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ตามหลักสูตร มีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ และมีคุณธรรมจริยธรรมตามแบบที่สังคมคาดหวัง  บทบาทหน้าที่ของโรงเรียนจึงต้องพัฒนา
นักเรียนโดยรอบด้าน และสิ่งสําคัญคือการให้นักเรียนเรียนอยู่ในระบบอย่างมีความสุข พบกับความสําเร็จใน
การศึกษาตามขอบข่ายระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  
ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนานักเรียน  จึงกําหนดให้โรงเรียนในสังกัด  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เพ่ือให้มีกระบวนการทํางานเป็นระบบ  มีความชัดเจน มีการประสานความร่วมมือของผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรียนรวมทั้งวิธีการ กิจกรรมและเครื่องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อันจะส่งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประสบความสําเร็จโดยมีแนวคิดหลักในการดําเนินงาน ดังน้ี   
 1.มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต  เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการท่ี
ต่างกันเน่ืองจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล  ดังน้ันการยึดนักเรียนเป็นสําคัญในการพัฒนาเพ่ือดูแล
ช่วยเหลือ ทั้งด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริมจึงเป็นสิ่งจําเป็น 
 2. ความสําเร็จของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทั้งการร่วมแรง ร่วมใจ 
ร่วมคิด ร่วมทําของทุกฝ่ายที่มีส่วนเก่ียวข้องไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผู้ปกครองหรือชุมชน 
 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจท่ีเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการ
ดําเนินชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง  
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างขั้นตอน  
พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดําเนินการ
ดังกล่าวและมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เก่ียวข้องหรือบุคลากรภายนอก  รวมท้ังการ
สนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียนมีมาตรฐานคุณภาพและหลักฐานการทํางานที่ตรวจสอบได้ 
 

วัตถุประสงค์ของระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
1. เพ่ือให้การดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างระบบและมีประสิทธิภาพ 

 2.เพ่ือให้โรงเรียน  ผู้ปกครอง  หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  หรือชุมชน  มีการทํางานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการทํางานที่มีระบบ  พร้อมด้วย เอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถตรวจสอบหรือรับการ
ประเมินได้ 
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ประโยชนท์ี่จะได้รบัจากการดําเนนิงานระบบการดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน 
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
2.  สมัพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี  และอบอุ่น 
3. นักเรียนรู้จกัตนเองและควบคุมตนเองได้ 

 4. นักเรียนเรยีนรู้อย่างมีความสุข 
 5.ผู้เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างจริงจัง 
 

ปัจจัยสําคญัทีมี่ผลต่อประสทิธิภาพของการดําเนนิงานตามระบบการช่วยเหลือนกัเรียน 
 1. ผู้บริหารโรงเรียน  รวมท้ังผู้ช่วยบริหารโรงเรียนทุกฝ่าย  ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและสนับสนุนการดําเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ 
 2.ครูทุกคนและผู้เก่ียวข้องจําเป็นต้องมีความตระหนักในความสําคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียนและมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
 3. คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดและมีการประชุมในแต่
ละคณะอย่างสมํ่าเสมอตามที่กําหนด 
 4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงานโดยได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนใน
โรงเรียนรวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ จากโรงเรียน        
 5. การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้เก่ียวข้องใน
เรื่องที่เอ้ือประโยชน์ต่อกรดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่งจําเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบ้ืองต้นและ
แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควรดําเนินการอย่างต่อเน่ืองและสม่ําเสมอ 
 6. ผู้ปกครองและเครือข่ายการร่วมพัฒนาในทุกภาคส่วน มีความมุ่งมั่นในการดําเนินงาน 
 

กระบวนการดาํเนนิงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
         กระบวนดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการ
ปฏิบัติงานมีองค์ประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ 
 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2. การคัดกรองนักเรียน 
 3. การส่งเสริมนักเรียน 
 4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 5. การส่งต่อ 
กระบวนการดําเนินงานทั้ง 5 ประการดังกล่าว  แสดงให้เห็นเป็นแผนภูมิในหน้าต่อไปน้ี 
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แผนภูมิแสดงกระบวนการดาํเนนิงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครทูีป่รึกษา 
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กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่แสดงในแผนภูมิเป็นความรับผิดชอบ
ของครูที่ปรึกษาตลอดกระบวนการโดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหารครูที่เก่ียวข้อง
รวมทั้งผู้ปกครอง  ซึ่งมีวิธีการและเคร่ืองมือตัวอย่างสรุป  ได้ดังน้ี  

กระบวนการดาํเนนิงาน วิธีการ เครื่องมือ 

1.การรู้จักนักเรียนเปน็
รายบคุคล 
   1.1 ด้านความสามารถ 
   1.2 ด้านการเรียน 
   1.3 ด้านร่างกาย 
   1.4 ด้านจิตใจ – พฤติกรรม 
   1.5 ด้านเศรษฐกิจ 
   1.6 ด้านการคุ้มครอง
นักเรียน 
   1.7 ด้านสารเสพติด 
   1.8 ด้านเพศสัมพันธ์  
 

ศึกษาข้อมูลจากการใช้ 
1)ระเบียนสะสม 
2)แบบประเมนิพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ)  
3)อ่ืนๆ เช่น 
-แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์(E.Q.) 
-แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
-แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรยีน 
-แบบสัมภาษณ์ 
-แบบบันทึกการเย่ียมบ้าน 
 

1)ระเบียนสะสม 
2) แบบประเมนิพฤติกรรมเด็ก
(SDQ) 
3)อ่ืนๆ เช่น 
-แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์(E.Q.) 
-แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
-แบบสังเกตพฤติกรรม  
นักเรียน   
- แบบสมัภาษณ์ผู้ปกครองและ
เย่ียมบ้านนักเรียน  ฯลฯ         

2.การคดักรองนักเรียน 
2.1กลุ่มปกติ 
2.2กลุ่มเสี่ยง 
2.3 กลุม่มีปัญหา 

ดําเนนิการต่อไป 
1)วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
     1.1ระเบียนสะสม 
     1.2แบบประเมินพฤติกรรม
เด็ก(SDQ) 
     1.3แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 
2)คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์
การคัดกรองของโรงเรียน 

1)เกณฑ์การคัดกรอง 
2)แบบสรุปผลการคัดกรองและ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
3)แบบสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนเป็นห้อง 

3.ส่งเสริมนกัเรียน 
(สําหรับนักเรียนทุกกลุ่ม) 

ดําเนนิการต่อไป 
1)จัดกิจกรรมโฮมรูม 
(Homeroom) 
2)จัดประชุมผูป้กครองช้ันเรียน 
(Classroom meeting)หรือ 
3)จัดกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เหมาะสม
ในการส่งเสริมนักเรียนให้มี
คุณภาพมากย่ิงขึ้น 

 
1)แนวทางในการจัดกิจกรรม
โฮมรูมของโรงเรียน 
2)แนวทางการจัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียนของ
โรงเรียน 
3)แบบบันทึก /สรุปประเมินผล
การดําเนินกิจกรรม 
-โฮมรูม 
-ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
-อ่ืนๆ 
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    กระบวนการดําเนนิงาน                  วิธีการ                 เครื่องมือ 

4.การป้องกนัและแก้ไข
ปญัหา 
(จําเป็นมากสําหรับนักเรียน 
กลุ่มเสี่ยง/กลุม่มีปัญหา) 

ดําเนนิการต่อไปนี ้
1)ให้การปรึกษาเบ้ืองต้น 
2)ประสานงานกับครูและ
ผู้เก่ียวข้องอ่ืนๆ เพ่ือการจัด
กิจกรรมสําหรบัการป้องและ
ช่วยเหลือปัญหาของนักเรียน
คือ 
2.1กิจกรรมในห้องเรียน 
2.2กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.3กิจกรรมเพื่อช่วยเพ่ือน 
2.4กิจกรรมซอ่มเสริม 
2.5กิจกรรมสือ่สารกับ
ผู้ปกครอง 
 

 
1)แนวทางในการจัดกิจกรรม
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา
ของนักเรียน 
2)แบบบันทึกสรุปการคัดกรอง
และช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
3)แบบบันทึกรายงานผลการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5.การส่งต่อ 
   5.1ส่งต่อภายใน 
   5.2ส่งต่อภายนอก 

ดําเนนิการต่อไปนี ้
1)บันทึกการสง่นักเรียนไป
ยังครูที่เก่ียวข้องในการ
ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  
เช่น ครูแนะแนว ครูปกครอง
ครูประจําวิชา ครูพยาบาล 
เป็นต้น ซึ่งเป็นการส่งต่อ
ภายใน 
2)บันทึกการสง่นักเรียนไป
ยังผู้เชียวชาญภายนอกโดย
ครูแนะแนวหรอืฝ่ายปกครอง
เป็นผู้ดําเนินการซึ่งเป็นการ
ส่งต่อภายนอก 

 
1)แบบบันทึกการส่งต่อของ
โรงเรียน 
2)แบบรายงานแจ้งผลการ
ช่วยเหลือนักเรียน 
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มาตรฐานการดําเนนิงานระบบการดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีน 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจัดทําขึ้นตามแนวคิดการบริหารเชิงระบบ โดยมีความสอดคล้อง
เช่ือมโยงกัน ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินมาตรฐานการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษานั้น 
ประกอบด้วย  ด้านปัจจัย  ด้านกระบวนการ และด้านคุณภาพนักเรียน(ผลผลิต)  รายละเอียดแต่ละด้าน มี
ดังน้ี  
ด้านที่ 1   ด้านปัจจัย  

1.1 ผู้บริหารเป็นผู้นําในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1.2 ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.3 ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.5 สถานศึกษามีสื่อ และเคร่ืองมือที่ใช้ในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัย ผลผลติ กระบวนการ 

-ผู้บริหาร 

-ครูประจําชั้น/ท่ีปรึกษา 

-ครูและบุคลากร 

-ผู้ปกครอง 

-นักเรียน 
-ชุมชน 

-งบประมาณ 

-เครือข่ายความร่วมมือ 

-องค์ความรู้ของผู้ปฏิบัติ 

-สถานศึกษา 

-สื่อ เคร่ืองมือดําเนินงาน 
-อ่ืนๆ 

-การรู้จักเด็กรายบุคคล 

-การคัดกรองนักเรียน 

-การส่งเสริม 

-การพัฒนา 

-การป้องกัน 
-การแก้ปัญหา 
-การส่งต่อ 

-การนิเทศ กํากับ ติดตาม 

-การประเมินผล 

-การรายงานผล 

-การปรับปรุงพัฒนางาน 
-อ่ืนๆ 

-จํานวนนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/

กลุ่มมีปัญหาลดน้อยลง 
-นักเรียนมีพฤติกรรม
เป็นไปในแนวทางท่ีพึง
ประสงค ์

-นักเรียนมีคุณภาพ/
คุณลักษณะ 

-ผู้ปกครองพึงพอใจ 

-ชุมชนยอมรับและให้
ความร่วมมือ 
 
 

ข้อมูลย้อนกลับ 



7 
 

ด้านที่ 2   ด้านกระบวนการ 
2.1 การวางระบบบริหารจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

          2.2 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 2.3 การจําแนกคัดกรองนักเรียน 
 2.4 การส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย 
 2.5 การป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน 
 2.6 การส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายสหวิชาชีพ 
 2.7 การจัดกิจกรรมแนะแนวและการให้บรหิารแนะแนวในโรงเรียน 
          2.8 การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.9 การสรุปรายงานผลและข้อเสนอแนะ นํามาพัฒนาปรับปรุงระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านที่ 3    ดา้นคณุภาพนกัเรียน 
          3.1 รูจ้ักตนเองและพ่ึงตนเองได้  
          3.2 มสีุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขลักษณะนิสยัที่ดี  
          3.3 มทีักษะในการหลีกเลี่ยง ป้องกันภัยอันตราย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์  
          3.4 รกัและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ 

3.5 เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน และสังคม  
3.6มีเจตคติทีดี่ และมทีักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต 

แนวทางการดําเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านที่ 1   ด้านปัจจัย  

ตัวชี้วัด แนวทางการปฏบิตั ิ
1.1ผู้บริหารเป็นผู้นําในการ
ดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  

1.ผู้บริหารมีการกําหนดทิศทางเป้าหมายนโยบายการบริหารงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น 
2.ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจและให้ความสําคัญกับงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3.ผู้บริหารมีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเน่ือง  
4.ผู้บริหารมีการสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

1.2 ครูมีเจตคติที่ดีและมี
ความสามารถในการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.ครูตระหนัก เห็นคุณค่าและมีความรู้ ความเข้าใจการดําเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.ครูใกล้ชิดเอาใจใส่ดูแลนักเรียนที่รับผิดชอบอย่างทั่วถึงต่อเน่ือง  
3.ครูสามารถปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
4.ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองในด้านความรู้ ความเข้าใจพฤติกรรม
และพัฒนาการของนักเรียน ความสามารถและทักษะในการวิเคราะห์ผู้เรียน 
การศึกษา และแก้ปัญหารายกรณี 
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ตัวชี้วัด แนวปฏบิตั ิ
 5.ครูให้คําแนะนําช่วยเหลือผู้ร่วมงานและสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน 
1.3 ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการดําเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. ผู้ปกครองมคีวามรู้ความเข้าใจการดูแลบุตรหลาน 
2.ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
3.สถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
4.ชุมชนให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.4 นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1. นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้อ่ืน  
 
2.นักเรียนมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อ่ืน  
3.นักเรียนมีจติอาสาในการช่วยเหลือผู้อ่ืน  
4.มีกลุ่มนักเรยีนแกนนําในการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.5สถานศึกษามีสื่อ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

1.มีสื่อและเคร่ืองมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2.มีสื่อและเคร่ืองมือในการจําแนกคัดกรองนักเรียน 
3.มีแนวปฏิบัติ/เกณฑ์การจําแนกคัดกรองที่อาศัยหลักวิชาและเป็นข้อตกลง
ร่วมกันของสถานศึกษา 
4.มีการรวบรวมจัดหา ใช้ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมและเครื่องมือ
ในการส่งเสริมช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน  
5.มีแบบบันทกึการส่งต่อนักเรียนและบันทกึการติดตามผล 

 
ด้านที่ 2   ด้านกระบวนการ 

ตัวชี้วัด แนวปฏบิตั ิ
2.1 การวางระบบบริหาร
จัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

1.มีโครงสร้างการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
2.มีการคัดสรรและแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3.มีแผนงาน/ โครงการ/ ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจน และมีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
4.มีการศึกษาและพัฒนาการดําเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของ
สถานศึกษา 

2.2 การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล 

1.มีการรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลด้วยวิธีการที่เหมาะสม
หลากหลาย  
2.มีการศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3.มีการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลนักเรียนรายบุคคล/ รายกลุ่ม/ ระดับช้ัน/
ระดับสถานศึกษา 
4.มีการนําข้อมูลไปใช้ในการส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือนักเรียน 
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ตัวชี้วัด แนวปฏบิตั ิ

2.3 การจําแนกคัดกรอง
นักเรียน 

1.มีการจําแนกคัดกรองนักเรียนตามแนวทาง/เกณฑ์ ที่สถานศึกษากําหนด 
2.มีการสรุปผลการจําแนกคดักรองนักเรียนครบทุกคน 
3.มีการสรุปผลการจําแนกคดักรองนักเรียนเป็นระดับช้ันและระดับโรงเรียน 
4.มีการนําผลที่ได้จากการจําแนกคัดกรองนักเรียนมาจัดทําสารสนเทศระดับ
สถานศึกษาและนําไปใช้ในการแก้ปัญหาส่งเสริมพัฒนานักเรียน 

2.4 การส่งเสริมพัฒนา
นักเรียนที่หลากหลาย 

1. มีแผน/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมพัฒนานักเรียนและมีการนําแผนไป
ปฏิบัติ 
2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่สอดคล้องกับสารสนเทศผลการ
คัดกรองนักเรียนของสถานศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมโฮมรูม อย่างต่อเน่ืองช่วยเหลือและพัฒนานักเรียน 
4. มีการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) โดยครูที่ปรกึษา/
ครูประจําช้ัน และผู้ปกครอง ร่วมกันวางแนวทางในการดูแล 
5.มีการติดตามพฤติกรรมจากการช่วยเหลือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนอย่างต่อเน่ือง 
6.มีการประเมินสรุปและรายงานผลการ ดําเนินงาน     

2.5 การป้องกัน ช่วยเหลือ
และแก้ไขปัญหานักเรียน 

1. มีการให้คําปรึกษาเบ้ืองต้น 
2. มีการจัดกิจกรรมซ่อมเสรมิ 
3. มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างทันเหตุการณ์  
4. มีกิจกรรมและ/หรือการจัดการเรียนรู้เพ่ือป้องกันช่วยเหลือและแก้ไขที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา เช่น เพศศึกษา ประสิทธิภาพการเรียนรู้ตกตํ่า ผู้มี
ความสามารถพิเศษและผูม้ีความต้องการพิเศษ ภาวะซึมเศร้า ภาวะทุพ
โภชนาการ ขาดแคลน ด้อยโอกาส การขาดทักษะทางสังคม การใช้ยาในทาง
ที่ผิด สารเสพติด การกลั่นแกล้งรังแก และการใช้ความรุนแรง การลักขโมย 
การหมกมุ่นกับเกมและการพนันฯลฯ  
5.มีกิจกรรมสง่เสริมการดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุม่เพ่ือนนักเรียน
อย่างหลากหลาย ตามสภาพปัญหา เช่น เพ่ือนช่วยเพ่ือน พ่ีดูแลน้อง ฯลฯ 
6.นักเรียนกลุม่เสี่ยง กลุ่มทีม่ีปัญหาได้รับการป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไขให้
มีพฤติกรรมดีขึน้ 

2.6 การส่งต่อนักเรียนที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหา
อย่างเป็นระบบและมี
เครือข่ายสหวิชาชีพ 

1.มีเครือข่ายการส่งต่อภายในและภายนอกโรงเรียน 
2.มีการส่งต่อภายในและ/หรือภายนอกพร้อมกับข้อมูลผลการช่วยเหลือ
เบ้ืองต้น 
3.มีการติดตามประเมินผล สรุปรายงานงานผลการส่งต่อ 
4.มีการปรับปรุงพัฒนาการส่งต่ออย่างมีระบบ 
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ตัวชี้วัด แนวปฏบิตั ิ
 5.มีเครือข่ายสหวิชาชีพที่มีการจัดต้ัง มีแผนดําเนินงาน และมีกิจกรรมการ

ประสานงาน การร่วมดําเนินงานป้องกัน แก้ไข และส่งเสริมดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเน่ือง 

2.7 การจัดกิจกรรมแนะแนว
และการให้บรหิารแนะแนวใน
โรงเรียน 

1.ให้คําปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน 
2.ให้บริการแนะแนวโดยการมีส่วนร่วมของผู้เก่ียวข้อง 
3.จัดให้มีบริการแนะแนวครอบคลุมการแนะแนวการศึกษา อาชีพ รวมทั้งการ
แนะแนวทักษะชีวิต 
4.มีการติดตามผลนักเรียนทัง้ด้านการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ การดําเนิน
ชีวิต 

2.8 การนิเทศ กํากับ ติดตาม 
ประเมินผล รายงานผล และ
พัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.มีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2.มีการดําเนินงานตามแผนอย่างต่อเน่ือง  
3.มีการประเมินผลเพ่ือทบทวนโดยผู้เก่ียวข้อง 

2.9 การสรุปรายงานผลและ
ข้อเสนอแนะ นํามาพัฒนา
ปรับปรุงระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

1.มีการสรุปผลการประเมินและนํามาปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานของ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
2.มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการดําเนินงานแก่สาธารณชน 

 
ด้านที่ 3    ดา้นคณุภาพนกัเรียน 

ตัวชี้วัด แนวปฏบิตั ิ
3.1 รู้จักตนเองและพ่ึงตนเอง
ได้ 

1.รู้ความสนใจ ความถนัด ความสามารถ จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง และมี
การตรวจสอบทบทวนเพ่ือปรับปรุงตนเอง  
2.สามารถวิเคราะห์ตัดสินใจเลือกประพฤติ-ปฏิบัติตนและเข้าร่วมกิจกรรม
ได้อย่างเหมาะสม 
3.กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมเชิงสร้างสรรค์และมั่นใจในตนเอง 
4.สามารถบรหิารจัดการตนเองในด้านการเรียนและการดําเนิน
ชีวิตประจําวันได้  
5.สามารถแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

3.2 มสีุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และสุขลักษณะนิสัยที่ดี 

1.มีนํ้าหนัก/สว่นสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน(กรมอนามัย) 
2.มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3.มีสุขนิสัยในการดํารงชีวิตประจําวัน 
4.สามารถป้องกันดูแลสุขภาพตนเองได้  
5.ร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์และปรับตัวได้ 
6.เป็นแบบอย่างที่ดี ให้คําแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้ 
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ตัวชี้วัด แนวปฏบิตั ิ
3.3 มีทกัษะในการหลีกเลี่ยง 
ป้องกันภัยอันตราย และ
พฤติกรรมที่ไมพึ่งประสงค์ 

1.มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งทีเ่ป็นพิษภัยอันตราย และพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์  
2.สามารถวิเคราะห์และจําแนกสิ่งที่เป็นพิษภัย อันตรายและพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์ 
3.รู้เท่าทันและกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่เป็นพิษภัยอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์  
4.สามารถป้องกันตนเองจากส่ิงเสพติดให้โทษและหลกีเลี่ยงสภาวะเสี่ยงต่อ
ความรุนแรง โรคภัย อุบัติภัยและปัญหาทางเพศ 
5.สามารถชักชวนหรือส่งเสริมให้เพ่ือนประพฤติตนตามแนวทางที่ถูกต้อง
และเหมาะสม 

3.4 รักและเหน็คุณค่าใน
ตนเองและผู้อ่ืน สามารถ
จัดการกับปัญหาและอารมณ์
ของตนเองได้ 

1.ศรัทธาและเช่ือมั่นในตนเอง เห็นคุณค่าและ เคารพศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ของตนเองและผู้อ่ืน 
2.แสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึกได้อย่างเหมาะสม  
3.สามารถใช้หลักเหตุผลในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
4.สามารถจัดการกับปัญหาและสามารถควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์ที่
ไม่พึงประสงค์ของตนเอง  
5.มีทักษะในการสื่อสารรับรูส้ร้างความเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดการ
ทักทาย การแสดงความช่ืนชม การปฏิเสธการรับคําวิพากษ์วิจารณ์ 

3.5 เป็นสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน 
และสังคม  
 

1.รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัว  
2.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
3.ปฏิบัติตามกฎกติกาประเพณีวัฒนธรรม  
4.เป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตสาธารณะ 

3.6มีเจตคติทีดี่ และมทีักษะ
พ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ
สุจริต 

1.รู้จักงานและอาชีพ  
2.รู้ความสนใจด้านอาชีพของตนเอง  
3.มีแนวทางและเหตุผลในการตัดสินใจเลือก อาชีพ 
4.มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพที่ถนัดและสนใจ เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต 

 
กระบวนการระบบดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 
       กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษามี
องค์ประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ  การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล   การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริม
นักเรียน   การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ การส่งต่อในแต่ละองค์ประกอบ มีแนวปฏิบัติ ดังน้ี 

1. การรู้จักนกัเรยีนเปน็รายบคุคล  
 ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มพ้ืีนฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกันหล่อหลอมให้

เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ   ทั้งด้านบวกและลบ  ดังน้ันการรู้ข้อมูลที่จําเป็นเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเป็น
สิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรอง
นักเรียน   เป็นประโยชน์ในการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง  ซึ่งเป็นข้อมูล
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เชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะทําให้ไมเ่กิด
ข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือการเกิดได้น้อยที่สุด  

ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนที่ครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษาควรมีข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนอย่างน้อย  3 ด้าน 
1.   ด้านความสามารถแยกเป็น 

  1.1  ด้านการเรียน 
  1.2  ด้านความสามารถอ่ืน ๆ 
 2.  ด้านสุขภาพแยกเป็น 
  2.1   ด้านร่างกาย 
  2.2   ด้านจิตใจ-พฤติกรรม 
 3.   ด้านครอบครัวแยกเป็น 
  3.1  ด้านเศรษฐกิจ 
  3.2  ด้านการคุมครองนักเรียน 
 4.   ด้านอ่ืน ๆที่ครูพบเพ่ิมเติมซึ่งมีความสําคัญหรือเก่ียวขอ้งกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนที่ครูควรทราบ 
ข้อมูลนกัเรียน รายระเอียดขอ้มูลพื้นฐานทีค่วรทราบ 

  1.ด้านความสามารถ 
      1.2 ด้านการเรียน 
 
 
 
   1.2 ด้านความสามารถอ่ืนๆ 
 

-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแต่ละวิชา 
-ผลการเรียนเฉล่ียในแต่ละภาคเรียน 
-พฤติกรรมการเรียนในห้องเรียนที่มีผลต่อการเรียนรู้ของ
นักเรียน เช่น การไม่ต้ังใจเรียน ขาดเรียน เป็นต้น 
-ฯลฯ 
 -บทบาทหน้าที่พิเศษในโรงเรียน 
 -ความสามารถพิเศษกลุ่มสาระต่าง ๆ  

  2.ด้านสุขภาพ                        
      2.1 ด้านรางกาย 
 
 
 
      2.2  ด้านจิตใจ       

 
-ส่วนสูง  นํ้าหนัก 
-โรคประจําตัว ความบกพร่องทางร่างกาย เช่น การได้ยิน  การ
มองเห็น 
-ฯลฯ 
-อารมณ์ซมึเศร้า/วิตกกังวล 
-ความประพฤติ 
-พฤติกรรมอยูไ่ม่น่ิง /สมาธิสัน้ 
-บุคลิกภาพเก็บตัว/ขี้อาย 
-ฯลฯ 
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      ข้อมูลนักเรียน      รายระเอียดขอ้มูลพื้นฐานทีค่วรทราบ 
3.ด้านครอบครัว    
     3.1ด้านเศรษฐกิจ 
 
 
 
    3.2 ด้านการคุ้มนักเรียน        
 

 
-รายได้ของบิดา มารดา/ผู้ปกครอง 
-อาชีพของผู้ปกครอง 
-ค่าใช้จ่ายที่นักเรียนได้รับในการมาโรงเรียน 
-ฯลฯ 
-จํานวนพ่ีน้อง/บุคคลในครอบครัว 
-สถานภาพของบิดา มารดา 
-บุคคลที่ดูแลรบัผิดชอบนักเรียน 
-ความสําคัญของบุคคลในครอบครัว 
-ลักษณะที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 
-ความเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว/การใช้สารเสพติด   การ
ติดสุรา  การพนัน 
ฯลฯ 

 
วิธีการและเคร่ืองมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

1.การรู้จักนักเรียนเปน็รายบคุคล มีเครื่องมือดังต่อไปน้ี 
 1.ระเบียบสะสม 
 2.แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  

  3. หรืออ่ืน ๆ เช่น  การสัมภาษณ์นักเรียน   การศึกษาจากแฟ้มสะสมผลงาน การเย่ียมบ้าน
การศึกษาข้อมลูจากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตัวเองซึ่งจัดทําโดยกรมอนามัย เป็นต้น 
 2. การคดักรองนักเรียน  มีความสําคัญต่อโรงเรียน  เป็นการพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียน
เพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่มคือ 
  1.  กลุม่ปกติ  คือ นักเรียนทีไ่ด้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนแล้ว อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ 
  2.  กลุม่เสี่ยง คือ  นักเรียนทีจ่ัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียนซึ่งโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 
  3.  กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมปัีญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของ
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้ความช่วยเหลือ ป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 

  การจัดกลุ่มนักเรียนน้ี มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของนักเรียนย่ิงขึ้นและมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเพราะมี
ข้อมูลของนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งหากครูที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพ่ือการจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจนใน
เป้าหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลง มผีลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณี
จําเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
  ผลการคัดกรองนักเรียน  ครทูี่ปรึกษาจําเป็นต้องระมัดระวังอย่างย่ิงที่จะไม่ทําให้นักเรียนรับรู้
ได้ว่าตนถูกจัดกลุ่มอยู่ในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาซึ่งมีความแตกต่างจากกลุ่มปกติโดยเฉพาะนักเรียนวัยรุ่นที่มีความ
ไวต่อการรับรู้(sensitive)แมว่้านักเรียนจะรู้ตัวดีว่า ขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอย่างไรหรือประสบกับปัญหาใดก็ตาม
และเพ่ือเป็นการป้องกันการล้อเลียนในหมูเ่พ่ือนอีกด้วยดังน้ัน ครูที่ปรึกษาต้องเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเป็น
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ความลับ นอกจากน้ีหากครูทีป่รึกษามีการประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือการช่วยเหลือนักเรียน   ก็ควร
ระมัดระวังการสื่อสารที่ทําใหผู้้ปกครองเกิดความรู้สึกว่า บุตรหลานของตนถูกกลุ่มทีผ่ิดปกติแตกต่างจากเพ่ือน
นักเรียนอ่ืนๆ  ซึ่งอาจมีผลเสยีต่อนักเรียนในภายในภายหลังได้ 
 แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการคัดกรองนักเรียน  การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการคัดกรองนักเรียน
น้ัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของครูที่ปรึกษาและยึดถือเกณฑ์การคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเป็นหลักด้วยดังน้ัน 
โรงเรียนจึงควรมีการประชุมครูเพ่ือการพิจารณาเกณฑ์การจัดกลุ่มนักเรยีนร่วมกันเพ่ือให้มีความมาตรฐานหรือ
แนวทางการคัดกรองนักเรียนที่เหมือนกันเป็นที่ยอมรับของครูในโรงเรียน รวมทั้งให้มกีารกําหนดเกณฑ์ว่า
ความรุนแรงหรือความถ่ีของพฤติกรรมเท่าใดจึงจัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 

สําหรับประเด็นการพิจารณาเพ่ือจัดทําเกณฑ์การคัดกรองและแหล่งข้อมลูเพ่ือคัดกรองนักเรียนแต่ละ
ด้าน  มีตัวอย่างตามตารางต่อไปนี้ 

ข้อมูลนกัเรียน กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง มีปญัหา 
1. ด้านความสามารถ 
   1.1 ด้านการเรียน 

 
- ผลการเรียนเฉล่ีย 
  มากกว่า 2.00  
- ผ่านการประเมินผล
การเรียนรายวิชา 
- เข้าเรียนในแต่ละ
รายวิชาเกินร้อยละ 90
ของเวลาเรียน 

 
- ผลการเรียนเฉล่ีย  
  1.50 – 2.00 
- ได้ 0 ร มส ใน
รายวิชาต่าง ๆ 1 – 5 
รายวิชา ใน 1 ภาค
เรียน 
- ผลการประเมินได้ ๐ 
จํานวน 1 – 3 วิชา 
- เข้าเรียนในแต่ละ
รายวิชา เกินร้อยละ 
85 ของเวลาเรียน 
- พฤติกรรมการเรียน
หรือผลการเรียน
เปลี่ยนไปจากเดิมใน
ด้านลบ แต่ยังไม่มี
ผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตประจําวัน 

 
- ผลการเรียนเฉล่ียตํ่า 
  กว่า 1.50 
- ได้ 0 ร มส ใน
รายวิชา ต่าง ๆ รวมกัน
ต้ังแต่ 3  รายวิชาขึ้นไป 
- เข้าเรียนรายวิชาเกิน
ร้อยละ 20 ของเวลา
เรียน 
- พฤติกรรมการเรียน
หรือผลการเรียน
เปลี่ยนไปจากเดิมใน
ด้านลบ และมี
ผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตประจําวัน 

 
 

    1.2 ด้าน 
 ความสามารถพิเศษ 

- ถ้านักเรียนมคีวามสามารถพิเศษ  จะเป็นจุดแข็งของนักเรียนในทุกกลุม่ 
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ข้อมูลนกัเรียน กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง มีปญัหา 
2. ด้านสุขภาพ 
   2.1 ด้านรา่งกาย 

 
- มีนํ้าหนัก ส่วนสูง  
  และอายุสัมพันธ์กัน 
- ร่างกายแข็งแรง 
- ไม่มีโรคประจําตัว 
- เจ็บป่วยเป็นบางคร้ัง  
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อ 
การเรียนหรือ 
พฤติกรรมของนักเรียน 

 
- มีนํ้าหนัก ส่วนสูง 
นํ้าหนักน้อยกว่าบวกลบ 
5 ตามเกณฑ์   
- เจ็บป่วยบ่อยคร้ัง  
- มีโรคประจําตัว  
- มีความพิการทาง 
ร่างกายหรือมีความ 
บกพร่องด้านการได้ยิน 
การมองเห็นหรืออ่ืน ๆ 
  

 
- มีนํ้าหนัก ส่วนสูง 
บวก ลบ มากกว่า 5 
ตามเกณฑ์ 
- เจ็บป่วยบ่อยคร้ัง  
- มีโรคประจําตัว  
- มีความพิการทาง
ร่างกายหรือมีความ 
บกพร่องด้านการได้
ยิน การมองเห็นหรือ
อ่ืน ๆ   

 หมายถึง ลกัษณะที ่
กล่าวข้างต้นยังไม่มี  
ผลกระทบต่อการ 
เรียนหรือพฤติกรรม 
ของนักเรียนหรือยัง 
ไม่มีผลกระทบต่อวิถี 
ชีวิตประจําวันของ 
ตนเองหรือสังคม 
ส่วนรวมในด้านลบ 

 หมายถึง ลกัษณะที ่
กล่าวข้างต้นยังไม่มี  
ผลกระทบต่อการ 
เรียนหรือพฤติกรรม 
ของนักเรียนหรือยัง 
ไม่มีผลกระทบต่อวิถี 
ชีวิตประจําวันของ 
ตนเองหรือสังคม 
ส่วนรวมในด้านลบ 

   2.2 ด้านจิตใจ/
พฤติกรรม 

- มีคะแนนจากแบบ
ประเมินพฤติกรรม 
(SDQ) ในระดับปกติ 
- ไม่มีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหา เช่น ปัญหาด้าน
อารมณ์ จิตใจ 
พฤติกรรมลักขโมย ติด
การพนัน ใช้ยาเสพติด 
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม ด้านชู้สาว 
การต้ังครรภ์ในวัยเรียน 
การปรับตัว เป็นต้น 

- มีคะแนนจากแบบ
ประเมินพฤติกรรม 
(SDQ) ในระดับเสี่ยง 
- ไม่มีพฤติกรรมที่
เบ่ียงเบนไปจากปกติเช่น 
ทดลองด่ืม/เสพ/สูบสิ่ง
เสพติด มีการปรับตัวทาง
เพศไม่เหมาะสม  มี
พฤติกรรมด้านชู้สาว  
การต้ังครรภ์ในวัยเรียน 
เก็บตัวหรือแสดงออก
เกินขอบเขต เริ่มม ี

- มีคะแนนจากแบบ
ประเมินพฤติกรรม 
(SDQ) ในระดับมี
ปัญหา 
- มีพฤติกรรมที่เป็น
ปัญหาชัดเจนทําให้
ตนเองและ/หรือผู้อ่ืน
เดือนร้อน เช่น 
พฤติกรรมลักขโมย 
ติดการพนัน  ใช้สาร
เสพติด พฤติกรรมทาง
เพศที่ไม่เหมาะสม 
การต้ังครรภ์  
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ข้อมูลนกัเรียน กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง มีปญัหา 

  
 
 
 
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของโรงเรียนอย่าง
สม่ําเสมอแต่อาจทําผิด
บ้างในบางครั้งโดยไม่มี
ผลเสียต่อตนเองหรือ
ผู้อ่ืน  

ปัญหาการเรียนสภาพ
อารมณ์เปลี่ยนแปลงไป 
เป็นต้น  
 

- ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของโรงเรียน
บ่อย ๆ แต่ไม่มผีลเสียต่อ
ตนเองหรือผู้อ่ืน  

มีปัญหาการเรยีนชัดเจน 
มีสภาพอารมณ์ จิตใจ 
ผิดปกติ เก็บตัว เป็นต้น 
- ไม่ปฏิบัติตาม
กฎระเบียบข้อบังคับของ
โรงเรียนบ่อยจนทําให้
ตนเองหรือผู้อ่ืนเดือน
ร้อนเสียหาย  

3. ด้านครอบครัว 
    3.1 ด้านเศรษฐกิจ 

 
- ครอบครัวมีอาชีพที่
มั่นคงและสุจรติ มีรายได้
เพียงพอในการเลี้ยงดู
ครอบครัว ซึ่งอาจมีภาระ
หน้ีสินบ้างแต่สามารถ
ชําระหน้ีได้โดยไม่เดือน
ร้อน 

 
- รายได้ครอบครัวอยู่
ระหว่าง 5,000 – 
10,000 บาท/เดือน 
- บิดาหรือมารดาตกงาน 
- มีภาระหน้ีสนิที่มีปัญหา
ในการชําระหน้ีสินเป็น
ครั้งคราว 
- มีเหตุการณ์ให้เกิดการ
สูญเสีย กระทบต่อ
เศรษฐกิจของครอบครัว 
เช่น ไฟไหม้  นํ้าท่วม
บ้าน เป็นต้น 
- นักเรียนไมม่อีาหาร
กลางวันรับประทาน
หรือไม่มีเงินซือ้อุปกรณ์
การเรียน 

 
- รายได้ครอบครัวตํ่ากว่า 
5,000  บาท/เดือน 
 
- บิดาหรือมารดาตกงาน 
- มีภาระหน้ีสนิจํานวน
มากมีปัญหาในการชําระ
หน้ีสิน 
- อาชีพของครอบครัวไม่
มั่นคง เสี่ยงต่ออันตราย 
รายได้น้อย ไม่พอกับ
รายจา่ย 
 
- นักเรียนไมม่ีเงินมา
โรงเรียน ไม่มีเงินซื้อ
อุปกรณ์การเรียน ชุด
นักเรียน อาหารกลางวัน 
ฯลฯ 
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ข้อมูลนกัเรียน กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง มีปญัหา 
    3.2 ด้านการ
คุ้มครองนักเรยีน 

- นักเรียนอาศยัอยู่กับ
พ่อ แม่หรือญาติ  และ
นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่
ดีกับสมาชิกทุกคนใน
ครอบครัว 
 

- นักเรียนอยู่หอพักหรือ
อยู่กับคนรู้จัก หรือญาติ 
แต่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
ต่อกัน 
- ความสัมพันธ์ของ
นักเรียนกับสมาชิกใน
ครอบครัวไม่ราบรื่น มี
ความขัดแย้งและทะเลาะ
กัน 

- บิดาหรือมารดาหย่า
ร้างหรือสมรสใหม่ 
- ที่พักของนักเรียนอยู่ใน
ชุมชนแออัดหรือใกล้
แหล่งมั่วสุม หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวกลางคืน  

- มีบุคคลในครอบครัว
ของนักเรียนใช้สารเสพ
ติด ติดการพนัน มั่วสุม
อบายมุขต่าง ๆ หรือ
เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิต
เวช   

- มลีักษณะเหมือนใน
กลุ่มเสี่ยงแต่ลกัษณะ
ดังกล่าวมีผลกระทบต่อ
การเรียนและพฤติกรรม
ของนักเรียน  

    หมายถึงลกัษณะ
ดังกล่าวยังไม่มี 
ผลกระทบต่อการเรียน
และพฤติกรรมของ
นักเรียน 
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ข้อมูลนกัเรียน กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง มีปญัหา 
4. ด้านอ่ืน  
    4.1 สารเสพติด 

ไม่ยุ่งเก่ียวและสมาคม
กับเพ่ือนที่ยุ่งเก่ียวสาร
เสพติด 

- ซมึ กระสับกระส่าย  
- แยกตัวไม่เข้าร่วม
กิจกรรมขาดเรยีน 
- ไม่สนใจสุขภาพความ
สะอาด 
- คบเพ่ือนในกลุ่มค้ายา/
เสพยา 
- สมาชิกในครอบครัวใช้
ยา/ค้ายา 
 

- ใช้ยาเป็นประจํา 
- มีอาการด้ือยา ใช้ยา
มากขึ้น 
- ต้องการใช้ยา ควบคุม
ตนเองไม่ได้ 
- ไม่สนใจการเรียน 
สังคม ไม่ดูแลตนเอง 

5. การปรบัตัวทาง
เพศ 

- ประพฤติปฏิบัติตน
เหมาะสมกับเพศและ
วัย 

- อยู่ในกลุ่มประพฤติตน
เหมือนเพศตรงข้าม 
- ทํางานพิเศษที่ 
ล่อแหลม่ต่อการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
- จับคู่ชัดเจนและแยก
กลุ่มอยู่ด้วยกันสองต่อ
สองบ่อยคร้ัง 
- อยู่ในกลุ่มขายบริการ 
- มีพฤติกรรมอยู่ด้วยกัน
สองคนนอกเวลาเรียน
บ่อยคร้ัง 

- ประพฤติตนเหมือน
เพศตรงข้าม 
- ขาดเรียนไปกับคู่ของ
ตนเสมอ ๆ  
- อยู่ด้วยกัน 
- ต้ังครรภ์ 
- ขาดบริการทางเพศ 
- มีการมั่วสุมทางเพศ 

หมายเหตุ   หากนักเรียนมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหน่ึงในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหา ให้จัดนักเรียนอยู่ใน 
                กลุ่มมีปัญหา แม้ว่านักเรียนจะมีพฤติกรรมอ่ืน ๆ อยู่ในกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง และ 
      นักเรียนอาจมีปัญหามากกว่า 1 ด้าน 
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3.การส่งเสริมนักเรียน  การส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแล
ของครูที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง หรือกลุ่มมีปัญหาให้มคีุณภาพมากข้ึนมีความ
ภาคภูมิใจในตัวเองในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติกลายเป็นนักเรียนในกลุ่มเสียง หรือกลุ่ม
มีปัญหาและเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมปัีญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคณุภาพ
ตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป  
 วิธีการและเคร่ืองมือเพ่ือการส่งเสริมนักเรียน  การส่งเสริมนักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถ
พิจารณาดําเนินการได้แต่มีกิจกรรมหลักสําคัญที่โรงเรียนต้องดําเนินการ คือ 
 1)การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
 2)การจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน(Classroom meeting) 
 3) การจัดกิจกรรมอ่ืน ๆที่ส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่หลากหลาย 

 4. การป้องกนัและแก้ไขปญัหา  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน  นอกจากจะให้การ
ปรึกษาเบ้ืองต้นแล้วการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการช่วยเหลือนักเรียนก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะจะทําให้การ
ช่วยเหลือมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของครูทุกคนรวมทั้งผู้ปกครองด้วย 
 วิธีการและเคร่ืองมือเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหา  ครทูี่ปรึกษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพ่ือ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้หลายแนวทาง ซึ่งในที่น้ีสรุปไว้ 5 แนวทางทีจ่ําเป็น คือ 
 1)การใช้กิจกรรมเสริมหลักสตูร 
 2)การใช้กิจกรรมในห้องเรียน 
 3)การใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
 4)การใช้กิจกรรมซ่อมเสริม 
 5)การใช้กิจกรรมการสื่อสารกับผู้ปกครอง 
 สําหรับข้อ 2) 3) และ 5) ครทูี่ปรึกษาสามารถดําเนินการด้วยตนเอง  สว่นข้อ 1) และ 4) จําเป็นต้อง
มีการประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือจากครูอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องรวมท้ังการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียนด้วย
แต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือทั้ง 5 กิจกรรมดังกล่าว ครูที่ปรึกษาสามารถขอคําแนะนําความคิดเหน็จากครู
อ่ืน ๆ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ได้ผลดีย่ิงขึน้ 

ข้อที่พึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
1)เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ให้การช่วยเหลือและแก้ไข   ต้องไม่นําไปเปิดเผย ยกเว้นเพ่ือขอความ

ช่วยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เก่ียวข้อง โดยไม่ระบุช่ือ-สกุลจริงของนักเรียนและการเปิดเผยควรเป็นไปใน
ลักษณะทีใ่ห้เกียรตินักเรียน 

2)บันทึกข้อมลูการช่วยเหลือนักเรียน ควรเก็บไว้ในที่เหมาะสมและสะดวกการเรียกใช้ 
3)การรายงานช่วยเหลือนักเรียน ควรรายงานในส่วนที่เปิดได้ โดยให้เกียรติและคํานึงถึงประโยชน์ของ

นักเรียนเป็นสําคัญ 
4)การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถ้วนและหา 

วิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับเหมาะสมกบัสาเหตุน้ัน ๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวแต่
อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เก่ียวเน่ืองสัมพันธ์กัน 
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5) ปัญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคน  ไม่จําเป็นต้องเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกันและวิธีการ
ช่วยเหลือที่ประสบความสําเร็จกับนักเรียนคนหน่ึง ก็ไม่เหมาะกับนักเรียนอีกคนหน่ึงเน่ืองจากความแตกต่าง
ของบุคคล  ดังน้ันการช่วยเหลือโดยเฉพาะการให้การปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือสําเร็จตายตัว เพียงแต่มี
แนวทาง  กระบวนการหรือทักษะการช่วยเหลือที่ครแูต่ละคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพ่ือการนําไปใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละปัญหาในนักเรียนแต่ละคน 

 5. การสง่ต่อ  เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทฺธิภาพ เกิด
ประสิทธิผล จาํเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา เพราะบางปัญหา ครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษาอาจ
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ลุล่วงจึงจําเป็นต้องส่งต่อนักเรียนไปยังส่วนที่เก่ียวข้อง หรือมีความถนัด ความชํานาญ
การเฉพาะทางเพ่ือการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง ตรงประเด็น 
 วิธีการและเคร่ืองมือเพ่ือการส่งต่อ 
 1)บันทึกการสง่นักเรียนไปยังครูที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  เช่น คร ู
แนะแนว ครูปกครองครูประจําวิชา ครูพยาบาล เป็นต้น ซึง่เป็นการส่งต่อภายใน 
 2)บันทึกการสง่นักเรียนไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอกโดยครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครอง 
เป็นผู้ดําเนินการซึ่งเป็นการส่งต่อภายนอก 
 
หลกัเกณฑ์การคดัเลือกระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรยีน เพื่อเขา้ประกวดรบัรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ประเดน็ รายการพจิารณา น้ําหนัก
คะแนน 

หมายเหต ุ

1. การบริหารจัดการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาที่
สะท้อนให้เห็นถึงแนวคิดและวิธีการที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและบริบท
ของสถานศึกษา รวมทั้งความทุ่มเท 
มุ่งมั่น ฝ่าฟันอุปสรรค เพ่ือให้นักเรียน
ทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลอือย่าง
ทั่วถึงและใกลชิ้ด 

1.1 ลักษณะการบริหารจัดการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษาที่สะท้อนให้เห็นถึง
แนวคิดและบรบิทของสถานศึกษา 
รวมท้ังความทุ่มเท มุ่งมั่น ฝ่าฟัน
อุปสรรค 

15 25 

1.2 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและใกล้ชิด 

10 

2. การปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาที่สะท้อน
ให้เห็นถึงคุณภาพและความทุ่มเท มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพด้วยจิต
วิญญาณของความเป็นครู รวมทั้งม ี

2.1 ครแูละบคุลากรทางการศึกษา
ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ มี
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ ด้วยความ
รักและความเมตตาต่อนักเรียน
อย่างไม่มีเง่ือนไข 

10 25 
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ประเดน็ รายการพจิารณา น้ําหนัก
คะแนน 

หมายเหต ุ

 2.2 ครแูละบคุลากรทางการศึกษา 
ดําเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อการ
พัฒนาผู้เรียน 

10  

2.3 ครแูละบคุลากรทางการศึกษา
มีขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา และมีการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม ชุมชน และท้องถิน่  

5 

3. การมีส่วนรว่มของภาคีเครือข่ายทุก
ภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการดูแล
นักเรียนของสถานศึกษาที่สะท้อนให้
เห็นถึงกลไกการบริหารจัดการที่ส่งผล
ให้การมีส่วนรว่มของภาคีเครือข่าย
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบและมี
ความย่ังยืน 

3.1 มีกลยุทธ์ในการประสานงาน
และมฐีานข้อมลูภาคีเครือข่าย 

10 15 

3.2 ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริม สนับสนุน ป้องกัน 
ช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน
ร่วมกับสถานศกึษาเช่ือมโยงอย่าง
เป็นระบบและมีความย่ังยืน 

10 

4. การส่งเสริม สนับสนุน นิเทศ 
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษาทีส่ะท้อนให้เห็นถึงกลไก
การบริหารจัดการอย่างต่อเน่ือง 

4.1 การพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้มีความรู้ ความ
เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลอื
นักเรียน 

5 15 

4.2 การนิเทศ ติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุนการดําเนินงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ 

5 

4.3 การประเมินผลการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

5 

5. สภาพความสําเร็จของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพของนักเรียนอย่างเป็น
องค์รวม ส่งผลต่อครู บุคลากรทางการ
ศึกษา สถานศกึษาและชุมชน 

5.1 ความสําเร็จของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีผลต่อ
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียน
อย่างเป็นองค์รวม 

15 20 
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ประเดน็ รายการพจิารณา น้ําหนัก
คะแนน 

หมายเหต ุ

 5.2 ความสําเร็จของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ส่งผลต่อ
ครู บุคลากรทางการศึกษา 
สถานศึกษา และชุมชน 

5  

รวม 100  
 

เอกสารหลกัฐานประกอบ/ภาคผนวก เชน่  
 1. แผนภูมิการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
 2. หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือและคุม้ครองอย่างทั่วถึง
และใกล้ชิด ส่งผลคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาพรวมสูงขึ้น นักเรียนมคีุณลักษณะทีพึ่ง
ประสงค์ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิต ปลอดจากการออกกลางคันระหว่างเรียน และปลอดสารเสพติดรวมทั้ง
อบายมุขทั้งปวง 
 3. หลักฐานประกอบที่แสดงให้เห็นว่า ครูได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการ
ปฏิบัติงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสะท้อนให้เห็นถงึขวัญ กําลังใจและคุณภาพการปฏิบัติงานของครู 
 4. หลักฐานประกอบการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษา 
 5. หลักฐานประกอบผลการดําเนินงานตามสภาพความสําเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 6. หลักฐานประกอบการส่งเสริม สนับสนุน เสริมสร้างขวัญกําลังใจ ติดตาม นิเทศ และประเมินผล
การดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษาตามสภาพจริง 
 7. ผลงานที่สะท้อนความสําเร็จของสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นองค์รวมทุก
ด้าน 
 8. ผลงานใดบ้างของสถานศึกษาที่เกิดจากการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
คุณภาพสูงเพียงพอท่ีจะสามารถนําไปเผยแพร่ได้  
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สรปุรายงานผลการเย่ียมบ้าน ประจําปกีารศกึษา ………………………. 
โรงเรียน...................................................อําเภอ.......................................... 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา  เขต  ๒ 
…………………………. 

คําชี้แจง  1. ให้โรงเรียนจัดทําข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลให้ชัดเจน 
   2. ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วในโปรแกรมระบบ 
    3. นิยามคําศัพท์       

 กลุม่ปกติ หมายถึง นักเรยีนที่ผ่านการคัดกรองของโรงเรียนอยู่ในระดับกลุ่มปกติทุกด้าน 
 กลุม่เสี่ยง หมายถึง นักเรยีนที่โรงเรียนคัดกรองแล้ว ด้านใดด้านหน่ึงอยู่ในกลุ่มเสี่ยง   
 กลุ่มมีปัญหา หมายถึง  นักเรียนที่โรงเรียนคัดกรองแล้ว ด้านใดด้านหน่ึงอยู่ในกลุ่มมีปัญหา 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียน 

ที ่ ชั้น 
จํานวน
นักเรียน
ทั้งหมด 

การเย่ียมบา้น (คน) 
หมายเหต ุเย่ียมบ้าน

แล้ว 
ยังไม่ได้

เย่ียมบ้าน 
1. ป.1     
2. ป.2     
3. ป.3     
4. ป.4     
5. ป.5     
6. ป.6     
7. ม.1     
8. ม.2     
9. ม.3     

รวม     

ตอนที่ ๒ ข้อมลูของนักเรียนที่ได้รับการเย่ียมบ้าน  
 ๑. ที่อยู่อาศัย  
  ๑. บ้านของตนเอง  จํานวน.....................คน     
  ๒. บ้านเช่า      จํานวน.....................คน 
  3. บ้านญาติ    จํานวน.....................คน 
  3. อ่ืน ๆ   จํานวน.....................คน 
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  ๒. ความเป็นสัดส่วนในการนอน 
 ๑. มีห้องนอนเป็นของตนเอง    จํานวน......................คน  
 2. นอนรวมกับพ่ีน้อง    จํานวน .....................คน 
 3. นอนรวมกับทุกคนในครอบครัว จํานวน......................คน 
 4. อ่ืน ๆ     จํานวน....................คน 
  ๓. นักเรียนอาศัยอยู่กับ 

  ๑. อยู่กับบิดาและมารดา   จํานวน...............คน      
  ๒. อยู่กับบิดา      จํานวน...............คน          
  ๓. อยู่กับมารดา     จํานวน................คน      
  ๔. อยู่กับญาติ    จํานวน................คน      
  ๕. อยู่คนเดียวตามลําพัง    จํานวน................คน      
  ๔.อาชีพของบิดา/มารดา /ผู้ปกครอง 
  ๑. เกษตรกร     จํานวน..................คน    ๒. รับจ้าง        จํานวน................คน 
  ๓. ค้าขาย        จํานวน..................คน   ๔. ทํางานบริษัท จํานวน................คน 
  ๕. รับราชการ    จํานวน.................คน  5. อ่ืน ๆ     จํานวน...............คน 
 5. รายได้ของบิดา/มารดา /ผู้ปกครอง 

 ๑. พ่อแม่มีรายได้น้อยกว่า  ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี   จํานวน .............คน  
 ๒. พ่อแม่มีรายได้ต้ังแต่   ๒๐,๐๐๑ – ๒๖,๐๐๐ บาท/ปี   จํานวน .............คน 
 ๓. พ่อแม่มีรายได้มากกว่า ๒๗,๐๐๐ บาท/ปี   จํานวน .............คน 
6. นักเรียนมีความสามารถพิเศษ ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 
 1. วิทยาศาสตร์ จํานวน...............คน    2. คณิตศาสตร์  จํานวน................คน 
 3. ภาษาอังกฤษ จํานวน................คน    4. คอมพิวเตอร์ จํานวน................คน 
 5. ศิลปะ/ดนตรี  จํานวน................คน          6. กีฬา           จํานวน...............คน 
 7. อ่ืน ๆ      จํานวน................คน 

ตอนที่ ๓ โรงเรียนรายงานผลการคัดกรองนักเรียน  ดังต่อไปน้ี   
 1. ด้านการเรียน   

 1. กลุ่มปกติ  จํานวน.........................คน 
 2. กลุ่มเสี่ยง จํานวน........................คน 
 3. กลุ่มมีปัญหา จํานวน........................คน 

 2. ด้านร่างกาย  
 1. กลุ่มปกติ  จํานวน.........................คน 
 2. กลุ่มเสี่ยง จํานวน........................คน 
 3. กลุ่มมีปัญหา จํานวน........................คน 
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3. ด้านจิตใจ-พฤติกรรม  
 1. กลุ่มปกติ  จํานวน.........................คน 
 2. กลุ่มเสี่ยง จํานวน........................คน 
 3. กลุ่มมีปัญหา จํานวน........................คน 

4. ด้านเศรษฐกิจ  
 1. กลุ่มปกติ  จํานวน.........................คน 
 2. กลุ่มเสี่ยง จํานวน........................คน 
 3. กลุ่มมีปัญหา จํานวน........................คน 

5. ด้านการคุ้มครองนักเรียน 
 1. กลุ่มปกติ  จํานวน.........................คน 
 2. กลุ่มเสี่ยง จํานวน........................คน 
 3. กลุ่มมีปัญหา จํานวน........................คน 

6. ด้านสารเสพติด  
  1. กลุ่มปกติ จํานวน......................คน 
  2. กลุ่มเสี่ยง จํานวน.....................คน แยกเป็น 
   1. บุหรี่  จํานวน.................คน 
   2. เหล้า  จํานวน................คน 
   3. ยาบ้า  จํานวน................คน 
   4. นํ้ากระท่อม จํานวน................คน 
  3. กลุ่มมีปัญหา จํานวน.....................คน แยกเป็น 
   1. บุหรี่  จํานวน.................คน 
   2. เหล้า  จํานวน................คน 
   3. ยาบ้า  จํานวน................คน 
   4. นํ้ากระท่อม จํานวน................คน 
7. ด้านเพศสัมพันธ์    
  1. กลุ่มปกติ  จํานวน..................คน 
  2. กลุ่มเสี่ยง จาํนวน...................คน 
  3. กลุ่มมีปัญหา จํานวน..............คน 
8. สรุปผลการคัดกรองเป็นภาพรวมของโรงเรียน  
 1. กลุ่มปกติ จํานวน.....................คน ร้อยละ ........................คน 
 2. กลุ่มเสี่ยง จํานวน.....................คน   ร้อยละ ........................คน 
 3. กลุ่มมีปัญหา จํานวน.....................คน    รอ้ยละ .......................คน 
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ตัวอย่างแบบการเย่ียมบา้นนักเรียน ของชั้น..................  ปกีารศกึษา .......... 
โรงเรียน..................................................อําเภอ.................................... 

คําชีแ้จง  ให้เติมคําในช่องว่าง .........และ ให้ทําเคร่ืองหมาย     ใน (  )   ตามข้อพิจารณาของท่าน  

ตอนที่ 1 ข้อมลูทั่วไปของนักเรียน 
 1. นักเรียนช่ือ...........................................ช่ือเล่น...................อายุ............ปี เลขที่.............. 
ศาสนา....................เกิดวันที่.........เดือน.......................พ.ศ. ...............เช้ือชาติ................ 
สัญชาติ...................กําลังเรียน อยู่ช้ัน   อนุบาลปีที่........... ประถมศึกษาปีที่ ................ 
 2. เพศ   (     )  ชาย   (    )  หญิง 
 3.  สถานที่ที่ไปเย่ียมบ้าน  
     บ้านเลขที่..................หมู่............................................ถนน.......................................... 
ตําบล.................................อําเภอ....................................................จังหวัด.................................. 
โทรศัพท์(บ้าน)............................................................................................................................. 

ตอนที่ 2 ข้อมูลนักเรียน  
 1.  ลักษณะที่อยู่อาศัย  
     บ้านส่วนตัว     บ้านเช่า  
   บ้านญาติ   อ่ืน ๆ (ระบุ).................................. 
 2. ความเป็นสว่นตัวในการนอน 
    มีห้องนอนเป็นของตัวเอง   นอนรวมกับพ่ีน้อง 
    นอนรวมกับทุกคนในครอบครัว  อ่ืน ๆ  
 3. นักเรียนอาศัยอยู่กับ 
    อยู่กับบิดาและมารดา    อยู่กับบิดา 
    อยู่กับมารดา     อยู่กับญาติ 
    อยู่คนเดียวตามลําพัง 
 4. อาชีพของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง  
    เกษตรกร   รับจ้าง   ค้าขาย  
    ทํางานบริษัท  รับราชการ   อ่ืน ๆ  
 5. รายได้ของบิดา/มารดา/ผู้ปกครอง 
    พ่อแมม่ีรายได้น้อยกว่า 20,000 บาท/ปี 
    พ่อแมม่ีรายได้ต้ังแต่ 20,001 – 26,000 บาท/ปี 
    พ่อแม่รายได้มากกว่า 27,000 บาท/ปี 
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 6. นักเรียนมีความสามารถพิเศษ ในแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 
    วิทยาศาสตร์   คณิตศาสตร์   ภาษาอังกฤษ 
    คอมพิวเตอร์   ศิลปะ/ดนตรี   กีฬา 
    อ่ืน ๆ.................................................................................. 
ตอนที่ 3 อ่ืน ๆ  
1.  แผนผังบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ข้อมูลอ่ืน ๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมา 
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................... 
 
 
     ลงช่ือ............................................ครูประจําช้ัน............. 
           (...........................................) 
     วันที่............เดือน..............................พ.ศ.25............. 
 
 
 

            เหนือ 
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แบบรายงานการจัดกิจกรรม “ ประชุมผูป้กครองชัน้เรียน (Classroom Meeting) ” 
โรงเรียน ............................................ อําเภอ ........................... จังหวัดสงขลา 

สํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสงขลา เขต 2 
-------------------------------- 

 
1.  การจัดกิจกรรม “ ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) ” 

□  จัดกิจกรรม “ สัปดาห์ประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน”  
       ระบุวันที่ ............................................................... 

 
2. รูปแบบการจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน   

  จัดประชุมผู้ปกครองระดับห้องเรียน   (จัดกิจกรรมภายในห้องเรียน) 
  จัดประชุมผู้ปกครองระดับสายช้ันและช่วงช้ัน  (จัดกิจกรรมเช่ือมโยงทุกห้องในระดับช้ัน) 
  จัดประชุมผู้ปกครองระดับโรงเรียน  (จดักิจกรรมเช่ือมโยงทั้งโรงเรียน 

 
3.  จํานวนผู้ปกครองทั้งหมด   จํานวน .................... คน    
    เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  จํานวน ....................  คน 
    
4.  สรุปข้อมูล สาระสําคัญ และผลการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน ในภาพรวม 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................ 
5.  ปัญหา และข้อเสนอแนะในการดําเนินงาน 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ........................................................................................................................................................ 
     ....................................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
     
 

 กรุณาเก็บข้อมูลและจัดเก็บไว้ท่ีโรงเรียน พร้อมภาพถ่ายกิจกรรม 
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แบบรายงานผลการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน  
โรงเรียน........................................../..........  ปีการศึกษา ............. 

………………………….. 
1.จํานวนนักเรียนในความดแูล ทั้งหมด ........... คน   ชาย .......คน   หญิง ........ คน   แยกเป็น 

กลุ่มปกติ ..................................... คน (คิดเป็นร้อยละ...............ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแล) 
กลุ่มเสี่ยง .................................... คน (คิดเป็นร้อยละ...............ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแล) 
ช่วยเหลือได้แล้ว............................คน (คิดเป็นร้อยละ...............ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง) 
อยู่ในระหว่างการช่วยเหลือ...........คน (คิดเป็นร้อยละ...............ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง) 
ส่งต่อ.............................................คน(คิดเป็นร้อยละ...............ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง) 
กลุ่มมีปัญหา...............................คน (คิดเป็นร้อยละ...............ของนักเรียนที่อยู่ในความดูแล) 
ช่วยเหลือได้แล้ว..............................คน (คิดเป็นร้อยละ...............ของนักเรียนกลุ่มมีปัญหา) 
อยู่ในระหว่างการช่วยเหลือ.............คน (คิดเป็นร้อยละ...............ของนักเรียนกลุ่มมีปัญหา) 
ส่งต่อ...............................................คน(คิดเป็นร้อยละ...............ของนักเรียนกลุ่มมีปัญหา) 

2.ผลการดแูลช่วยเหลือนกัเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปญัหา จําแนกตามปญัหาตา่งๆดังนี ้

ด้าน 

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปญัหา 
ช่วยเหลือ
ได้แล้ว 
(คน) 

อยู่ระหว่าง
การช่วยเหลือ 

(คน) 

ส่งต่อ 
(คน) 

ช่วยเหลือ
ได้แล้ว 
(คน) 

อยู่ระหว่าง
การ

ช่วยเหลือ 
(คน) 

ส่งต่อ 
(คน) 

1. ด้านการเรียน       
2. ด้านร่างกาย       
3. ด้านจิตใจ/พฤติกรรม       
4. ด้านเศรษฐกิจ       
5. ด้านการคุ้มครองเด็ก       
6. ด้านสารเสพติด       
7. ด้านเพศสัมพันธ์       
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3. สรปุผลการจัดกิจกรรมนกัเรียนกลุ่มเสีย่งและกลุ่มมีปญัหา  
1. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง จํานวนทัง้หมด..................คน ดงัรายชื่อต่อไปน้ี 

รายชื่อนักเรียน กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด ผลการ 
จัดกิจกรรม กิจกรรม 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

หมายเหตุ ผลการจัดกิจกรรม ให้รายงานผลการดูแลช่วยเหลือ  โดยระบุเป็นตัวเลข  
1 หมายความว่า ช่วยเหลือได้แล้ว 
2 หมายความว่า อยู่ในระหว่างการช่วยเหลือให้การติดตามอีก 6 เดือน 
3.หมายความว่า ไม่สามารถช่วยเหลือได้ ควรส่งต่อ 
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2. 2.นักเรียนกลุม่มีปญัหา จํานวนทั้งหมด..................คน ดังรายชื่อต่อไปน้ี 
 

รายชื่อนักเรียน กิจกรรม ระยะเวลาที่จัด ผลการ 
จัดกิจกรรม กิจกรรม 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
หมายเหต ุผลการจัดกิจกรรม ให้รายงานผลการดูแลช่วยเหลือ  โดยระบุเป็นตัวเลข  

  1 หมายความว่า ช่วยเหลือได้แล้ว 
  2 หมายความว่า อยู่ในระหว่างการช่วยเหลือให้การติดตามอีก 6 เดือน 
  3 หมายความว่า ส่งต่อภายใน 
  4 หมายความว่า ส่งต่อภายนอก 
 

 
                                                      ลงช่ือ ………………………………………………………….รับรองข้อมูล 
         (.............................................................) 
          ตําแหน่ง ผู้อํานวยการโรงเรียน...................................... 
          วันที่..............เดือน................................พ.ศ..25........... 

 


