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คํานํา 
 

ระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  เป*นนโยบายสําคัญท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน กําหนดให7สถานศึกษาในสังกัดทุกแห งนําไปดําเนินการอย างต อเนื่องและจริงจัง ก อให7ระบบ
การดูแลช วยเหลือนักเรียนเป*นตัวชี้วัดความสําเร็จของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
 

จากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอย างรวดเร็ว มีผลกระทบต อผู7คนท้ังด7านบวกและด7านลบ 
จําเป*นต7องอาศัยความร วมมือจากทุกคน ทุกฝ=าย ดูแลช วยเหลือและส งเสริมพัฒนานักเรียนอย าง 
เป*นระบบ มีการทํางานเป*นเครือข ายร วมกันของครู นักเรียน ผู7ปกครองนักเรียน และชุมชน โดยมีผู7บริหาร
สถานศึกษาให7การส งเสริมสนับสนุนการดําเนินงาน อีกท้ังระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
มีจุดมุ งหมายสําคัญท่ีคุณภาพของนักเรียนให7มีความสมบูรณ?พร7อมท้ังด7านร างกาย สติป@ญญา ความรู7
ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรมและชีวิตท่ีเป*นสุข โดยมีบุคลากรทุกคนในโรงเรียนร วมมือกัน
ดําเนินงานท ท้ังผู7บริหาร และครู โดยเฉพาะครูท่ีปรึกษาซ่ึงมีบทบาทสําคัญยิ่งในการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
ครูจึงมีคุณค าน าภาคภูมิใจยิ่งการศึกษา ด7วยเหตุผลความสําคัญดังกล าว จึงได7จัดทําคู มือการดําเนินงาน
ระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด เพ่ือใช7ประกอบโครงการพัฒนาคุณภาพระบบการ
ดูแลช วยเหลือนักเรียน  
 

 หวังว าเอกสารชุดนี้คงเป*นประโยชน?ในการสร7างองค?ความรู7สู การพัฒนาระบบการดูแลช วยเหลือ
นักเรียน ได7อย างยั่งยืนตลอดไป 
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บทท่ี 1 
 
บทนํา 

การพัฒนานักเรียนให7เป*นบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังด7านร างกาย จิตใจ สติป@ญญา ความสามารถ       
มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป*นสุขตามท่ีสังคมมุ งหวัง โดยผ านกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะดาเนินการ ด7วยการส งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล7ว การปEองกันและการช วยเหลือแก7ป@ญหาต าง 
ๆ ท่ีเกิดกับนักเรียนก็เป*นสิ่งสาคัญ เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอย างรวดเร็วในทุกมิติ ท้ังด7านการ
สื่อสาร เทคโนโลยี ป@ญหา เศรษฐกิจ ป@ญหา การระบาดของสารเสพติด ป@ญหาครอบครัว ป@ญหาการ
แข งขันทุกรูปแบบ ก อให7เกิดความทุกข? ความวิตกกังวล ความเครียด ซ่ึงล7วนแต เป*นผลเสียต อสุขภาพจิต
และสุขภาพกายของทุกคน จนนาไปสู การเกิดป@ญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคม  

ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให7มีความสมบูรณ?พร7อมอย างเป*นองค?รวม ท้ังด7าน
ร างกาย สติป@ญญา ความรู7ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให7มีทักษะในการดารงชีวิต จึงจา
เป*นท่ีทุกโรงเรียน ในฐานะหน วยงานท่ีต7องรับผิดชอบในการสร7างเสริมคุณภาพชีวิตผู7เรียน และแก7วิกฤติ
สังคม จึงควรนาระบบดูแลช วยเหลือนักเรียนมาประยุกต?ใช7และพัฒนาให7เหมาะสมกับบริบทของแต ละ
โรงเรียน 

 

นโยบายสู%การปฏิบัต ิ
  

สภาวะวิกฤติ นโยบาย สพฐ. มาตรการสู การปฏิบัติ 
� ภัยสารเสพติด 
� ความล7มเหลวทางการ

เรียน อาชีพ 
� ภัยทางเพศ 
� ความรุนแรงการ     

กลั่นแกล7งรังแก 
� อุบัติภัย    

    ฯลฯ                          

      สถานศึกษาทุกแห งจัดให7มี
ระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน
และกําหนดมาตรการสนับสนุน
ส งเสริมศักยภาพนักเรียนเน7น
กิจกรรมส งเสริม พัฒนาปEองกัน 
แก7ไขป@ญหา และการคุ7มครอง
สิทธิเด็กโดยการมีส วนร วมของ
บุคลากรและหน วยงานท่ี
เก่ียวข7อง 

1. สร7างความเข7มแข็ง 
      ให7โรงเรียนมีมาตรฐานใน
การจัดระบบการดูแลช วยเหลือ
นักเรียน 
2. จัดกิจกรรม 
      ส งเสริมความปลอดภัยด7าน
สิ่งแวดล7อมทางกายภาพทาง
สังคม สิทธิเด็ก ตลอดจนปEองกัน 
แก7ไขป@ญหาต างๆ ของนักเรียน 
เช น ป@ญหาสารเสพติด ป@ญหา
พฤติกรรม ป@ญหาทางเพศ โดย
ประสานความร วมมือกับ
ผู7ปกครองชุมชน และองค?กรใน
ท7องถ่ิน 
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สภาวะวิกฤติ นโยบาย สพฐ. มาตรการสู การปฏิบัติ 

  3. สร7างเครือข าย 
      แลกเปลี่ยนเรียนรู7เชื่อมโยง
ความรู7สารสนเทศและความ
ร วมมือระหว างผู7ปกครอง ชุมชน 
องค?กร และหน วยงานท่ีเก่ียวข7อง 
4. ประสาน 
      การจัดทําข7อมูล สารสนเทศ 
เพ่ือการพัฒนา ส งเสริมแก7ไข 
และส งต อนักเรียนในทุกระดับ
และทุกประเภท 

 

กรอบแนวคิด 
 

 ระบบดูแลช วยเหลือนักเรียนจะประสบความสําเร็จได7 ต7อมีความเชื่อว า 
� ทุกคนต7องการความรัก ความเข7าใจ การให7อภัย การให7โอกาส อยากเป*นคนดี มี

ป@ญญาและมีความสุข 
� ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู7และพัฒนาตนเองได7ตลอดชีวิต เพียงแต ใช7เวลาและ

วิธีการท่ีแตกต างกัน 
� ความสําเร็จของงานต7องอาศัยการร วมใจ ร วมคิด ร วมทํา ของทุกคนท่ีมีส วน

เก่ียวข7อง 
 

ความหมาย 
 การดูแลช%วยเหลือนักเรียน คือ การส งเสริม พัฒนา ปEองกัน และแก7ไขป@ญหาเพ่ือให7นักเรียนได7
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค? มีภูมิคุ7มกันทางจิตใจท่ีเข7มแข็ง คุณภาพชีวิตท่ีดี       
มีทักษะการดํารงชีวิต และรอดพ7นจากวิกฤติท้ังปวง 
 ระบบดูแลช%วยเหลือนักเรียน เป*นกระบวนการดําเนินงานดูแลช วยเหลือนักเรียนท่ีมีข้ันตอน
ชัดเจน พร7อมท้ังมีวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได7 
โดยครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาเป*นบุคลากรหลักในการดําเนินงานและบุคลากรทุกฝ=ายท่ีเก่ียวข7องท้ังในและ
นอกสถานศึกษา อันได7แก  คณะกรรมการสถานศึกษา ผู7ปกครอง ชุมชน ผู7บริหาร และครูทุกคน ฯลฯ      
มีส วนร วม 
 

วัตถุประสงค0 
 1. เพ่ือให7โรงเรียนมีระบบดูแลช วยเหลือนักเรียน โดยมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือท่ีมี
คุณภาพ และมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได7 
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 2. เพ่ือส งเสริมให7ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู7ปกครอง ชุมชน หน วยงาน 
และองค?กรภายนอกมีส วนร วมในการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
 3. เพ่ือให7นักเรียนได7รับการดูแลช วยเหลือและส งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ เป*นคนท่ีสมบูรณ?
ท้ังด7านร างกาย อารมณ? สังคม และสติป@ญญา 
 

ขอบข%ายและมาตรฐานคุณภาพระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียน 
 

ขอบข ายและมาตรฐานคุณภาพระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียนมีท้ังหมด 12 มาตรฐาน 28  
ตัวชี้วัด  ได7แก  ด7านผลผลิต 3 มาตรฐาน 8 ตัวชี้วัด, ด7านกระบวนการ 4  มาตรฐาน 11 ตัวชี้วัด,ด7านป@จจัย 
5  มาตรฐาน 9  ตัวชี้วัด  ซ่ึงได7จัดขอบข ายและมาตรฐานจําแนกในแต ละด7านดังนี้ 

 

1. ด�านผลผลิต (OUT PUT) 
 

ด�าน ขอบข%าย มาตรฐาน เอกสาร/กิจกรรม/หลักฐานท่ีเป!นรูปธรรม 
ผลผลิต คุณลักษณะ 

ของนักเรียน 
1.1 มีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
  ท่ีดีสามารถปรับตัวเข7ากับ 
  สังคมและสิ่งแวดล7อมได7 
       อย างเหมาะสม 

- รายงานการประเมินสุขภาพและสมรรถภาพ
ทางร างกาย 
- รายงานการประเมินความฉลาด ทางอารมณ? 
(E.Q.) 
- รายงานการสรุปป@ญหาพฤติกรรมของนักเรียน 

1.2 สามารถเรียนได7เต็ม 
 ศักยภาพและมีเจตคติท่ีดี 
 ต อการเรียนรู7และการ ทํางาน 
1.3 มีความเป*นอยู ด7านเศรษฐกิจ 
      และสังคมท่ีพอเหมาะกับ 
       ตนเอง 

- ระเบียนสะสม 
- ระเบียนผลการเรียน 
- แฟEมสะสมงาน 
- รายงานสรุปผลการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
   ด7านการสงเคราะห? 
   ด7านการมีรายได7ระหว างเรียน 
- รายงานผลการสํารวจการช วยเหลือนักเรียน 
   ด7านการคุ7มครอง 
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2. ด�านกระบวนการ (PROCESS) 
 

ด�าน ขอบข%าย มาตรฐาน เอกสาร/กิจกรรม/หลักฐานท่ีเป!นรูปธรรม 

กระบวน 
การ 

การบริหาร 
และ 
การจัดการ 

2.1 มีการบริหารและการจัดการด7าน 
การดูแลช วยเหลือ นักเรียนอย างเป*นระบบ
  

- คําสั่งแต งตัง้คณะทาํงาน 
- แผนปฏิบัติการการดูแลช วยเหลือนักเรียน   
- รายงานการประเมินเพื่อทบทวนระบบ 
  การดูแลช วยเหลือนักเรียน 

2.2 มีการพัฒนาครูที่ปรึกษาและบุคลากร
ที่เก่ียวข7องให7มีความรู7  ความเข7าใจ มีเจต
คติที่ดีและมีทักษะในการเป*นครูที่ปรึกษา 
เพื่อให7สามารถปฏิบัติงานในหน7าที่ได7อย าง
มีประสิทธิภาพ 

- แผนพัฒนาครูทีป่รึกษาและบุคลากร 
   ด7านการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
- แบบรายงานผลการพฒันาครูที่ปรึกษา 
  และบุคลากรที่เก่ียวข7อง 

2.3 ครูที่ปรึกษาผู7ปกครองและผู7เก่ียวข7องมี
การประสานสัมพนัธ?กันอย างสมํ่าเสมอ      
และต อเนื่อง 

-  แบบรายงานการประสานงานเพื่อการดูแล
ช วยเหลือนักเรียนกับผู7ปกครอง ฝ=ายต าง ๆ 

  2.4  มีกระบวนการช วยเหลือ 
นักเรียนอย างมีประสิทธิภาพ 

- ระเบียนสะสม 
- รายงานการคัดกรองนักเรียน 
- บันทึกการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
- บันทึกการติดต อประสานงานกับ 
   ผู7เก่ียวข7องในโรงเรียน 
- บันทึกการติดต อประสานงานกับ 
   ผู7ปกครอง 
- บันทึกผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
- แบบรายงานการจัดทุนการศึกษา,  
   ทุนอาหารกลางวันและรายงาน             
   การช วยเหลือนักเรียน 
- สภาพแวดล7อมของโรงเรียน 
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3. ด�านป"จจัย (INPUT) 
 

ด�าน ขอบข%าย มาตรฐาน เอกสาร/กิจกรรม/หลักฐานท่ีเป!นรูปธรรม 
ป@จจัย ฝ=ายบริหาร 3.1 มีความสามารถในการบริหารและ

การจัดการระบบการดูแลช วยเหลือ       
นักเรียน 

- รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจ 
 ของครูในระบบการดูแลช วยเหลือ 
 นักเรียน นิเทศ ติดตามและแบบรายงาน 
   การประเมินเพื่อทบทวนระบบ 
   การดูแลช วยเหลือนักเรียน 

ครูที่ปรึกษา 3.2 ครูที่ปรึกษามีความรู7  
ความเข7าใจ และมีทัศนคตทิี่ด ี
ในบทบาทหน7าที่การดูแลช วยเหลือ
นักเรียน 

- รายงานแบบสํารวจความพึงพอใจของ 
 นักเรียนในระบบการดูแลช วยเหลือ 
   นักเรียน 
- รายงานสรุปผลการให7ความช วยเหลือ 
   นักเรียน 

  3.3 ครูที่ปรึกษามีคุณธรรม จริยธรรม
และมีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค? 

- รายงานการสํารวจความพึงพอใจของ 
  นักเรียนในระบบดูแลช วยเหลือนักเรียน 

ผู7ปกครอง 3.4 ให7ความร วมมือกับโรงเรียน 
ในการเอาใจใส ดูแลช วยเหลือบตุร
หลานของตน 

- รายงานการสื่อสารกับผู7ปกครอง 
- รายงานการจัดพบปะผู7ปกครอง  
   (Classroom meeting) 

สถานที่และ 
สิ่งอํานวย 
ความสะดวก 
ในการ 
ปฏิบัติงาน 

3.5 มีสถานที่จัดเก็บเอกสารข7อมูล
ของนักเรียนเป*นรายบุคคลและ
อุปกรณ? เคร่ืองมือสื่อด7านต าง ๆ  
ที่ใช7ในการดูแลช วยเหลือ 

- รายงานการสํารวจความพึงพอใจ 
  ของ ครูในระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
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ประโยชน0ของการดําเนินงานระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียน 
  

 นักเรียน 
  1. ได7รับการดูแลช วยเหลือและพัฒนาด7านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสภาพแวดล7อมทาง
สังคมอย างท่ัวถึง 
  2. ได7รับการส งเสริม พัฒนา ปEองกันแก7ไขป@ญหาท้ังด7านการเรียนรู7และความสามารถพิเศษ 
  3. ได7รู7จักตนเอง สามารถปรับตัวมีทักษะทางสังคมและอยู ในสังคมได7อย างเป*นสุข 
  4. มีทักษะชีวิตและมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือน ครู และผู7ปกครอง 
 
 ครู 
  1. ตระหนักและเห็นความสําคัญในการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
  2. มีเจตคติท่ีดีต อนักเรียน 
  3. มีผลงานสอดคล7องกับมาตรฐานการประเมินคุณภาพการศึกษา 
  4. มีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู 
 
 ผู�บริหาร 
  1. รู7ศักยภาพของครูในการขับเคลื่อนให7เกิดการปฏิรูปการเรียนรู7 

  2. ได7ข7อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน ใช7ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาผู7เรียน หลักสูตร  
      และคุณภาพการจัดการศึกษา 

  3. มีรูปแบบกระบวนการพัฒนาและการพัฒนาเชิงระบบภายใต7การมีส วนร วม 
 
 ผู�ปกครอง ชุมชน 
  1. ตระหนักในการมีส วนร วมกับโรงเรียน 
  2. เข7าใจถึงวิธีการอบรมสั่งสอนบุตรหลาน 
  3. เป*นตัวอย างท่ีดีแก บุตรหลานและบุคคลในชุมชน 
  4. มีสัมพันธภาพท่ีดีกับบุตรหลาน เป*นครอบครัวท่ีเข7มแข็ง 
 
 โรงเรียน 
  1. มีผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา 
  2. ได7รับการยอมรับ การสนับสนุน และความร วมมือจากชุมชน บุคลากร องค?กรท่ีเก่ียวข7อง 
  3. มีการพัฒนาสังคมแห งการเรียนรู7และเอ้ืออาทร 
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 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
  1. พัฒนานวัตกรรมในการพัฒนานักเรียน 
  2. พัฒนาองค?ความรู7เก่ียวกับการทํางาน การนิเทศติดตามผล ประเมินผล เก่ียวกับระบบ 
     ดูแลช วยเหลือนักเรียน 
  3. มีระบบข7อมูลสารสนเทศท้ังข7อมูลระดับบุคคล และระดับโรงเรียนเพ่ือพัฒนางานต อไป 
 
 ประเทศชาติ 
  1. นักเรียนมีคุณภาพดี มีป@ญญา และมีความสุข 
  2. มีการเชื่อมโยงข7อมูลของเยาวชนทุกระดับ 
  3. ลดป@ญหาท่ีส งผลต อเด็กและเยาวชน ลดค าใช7จ ายของหน วยงานต างๆ 
  4. ประชาชนมีคุณภาพเป*นกําลังอันสําคัญในการพัฒนาประเทศ 
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บทที่ 2 
 

หลักการ นโยบาย แนวคิด ทฤษฏี 
  

 พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ7าอยู หัว ซ่ึงเป*นความตอนหนึ่งในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร แก  นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ในวันอังคารท่ี 28 พฤศจิกายน 2515 
ความว า "เยาวชนทุกคนมิได7ต7องการทําตัวเองให7ตกตํ่าหรือเป*นป@ญหาแก สังคมประการใด แท7ท่ีจริง
ต7องการจะเป*นคนดี มีความสําเร็จ มีฐานะ มีเกียรติ และอยู ร วมกับผู7อ่ืนได7อย างราบรื่น แต การท่ีจะบรรลุ
ถึงจุดประสงค?นั้น จําเป*นต7องอาศัยผู7แนะนําควบคุมให7ดําเนินไปอย างถูกต7อง ในฐานะหน7าท่ีท่ีเป*นครู เป*น
อาจารย? เป*นผู7บริหารการศึกษา ท านจะช วยเขาได7มากท่ีสุด เพราะมีส วนควบคุมใกล7ชิดอยู ทุก ๆ ด7าน 
รองลงมาจากบิดามารดา"  
    รัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 80 (3) "พัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 
การจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให7สอดคล7องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม  
จัดให7มีแผนการศึกษาแห งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให7มีการพัฒนาคุณภาพครู    
และบุคลากรทางการศึกษาให7ก7าวทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมท้ังการปลูกฝ@งให7ผู7เรียนมีจิตสํานึก
ความเป*นไทย มีระเบียบวินัย..."  
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ.ศ.2542 ได7กําหนดความมุ งหมาย และหลักการการจัด
การศึกษา ต7องเป*นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให7เป*นมนุษย?ท่ีสมบูรณ?ท้ังร างการ จิตใจ สติป@ญญา ความรู7และ
คุณธรรม มีจริยธรรมละวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู ร วมกับผู7อ่ืนได7อย างมีความสุข (มาตรา 6) 
และแนวการจัดการศึกษายังได7ให7ความสําคัญแก ผู7เรียนทุกคนโดยยึดหลักว า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู7
และพัฒนาตนเองได7 และถือว าผู7เรียนมีความสําคัญท่ีสุด ต7องส งเสริมให7เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาต7องเน7นความสําคัญท้ังความรู7 คุณธรรม กระบวนการเรียนรู7 
และบูรณาการตามความเหมาะแต ละระดับการศึกษา ซ่ึงเรื่องหนึ่งท่ีกําหนดให7ดําเนินการ คือ ความรู7และ
ทักษะในการประกอบอาชีพ และการดํารงชีวิตอย างมีความสุข (มาตรา 23 ข7อ(5) ) ท้ังนี้ 
การจัดกระบวนการเรียนให7คํานึงถึงความแตกต างระหว างบุคคลให7ผู7เรียนรู7จักประยุกต?ความรู7มาใช7เพ่ือ
ปEองกันและแก7ไขป@ญหา ให7รู7จักคิดเป*น ทําเป*นรวมท้ังปลูกฝ@งคุณธรรมท่ีดีงาม และคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค?ไว7ในทุกวิชา อีกท้ังมีการประสานความร วมมือกับบิด มารดา ผู7ปกครอง และบุคลากร 
ในชุมชนทุกฝ=าย เพ่ือร วมกันพัฒนาผู7เรียนตามศักยภาพ"  
    หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 หลักการ ข7อ 1 “เป*นหลักสูตรการศึกษา       
เพ่ือความเป*นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู7 เป*นเปEาหมายสําหรับพัฒนาเด็ก    
และเยาวชนให7มีความรู7 ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของความเป*นไทยควบคู กับความ        
เป*นสากล” และจุดมุ งหมายของหลักสูตร คือมุ งพัฒนาผู7เรียนให7เป*นคนดี มีป@ญญา มีความสุข มีศักยภาพ
ในการศึกษาต อ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดจุดหมาย ซ่ึงถือเป*นมาตรฐานการเรียนรู7ให7ผู7เรียนเกิด
คุณลักษณะอันพึงประสงค?ท่ีสําคัญ ดังนี้  "เห็นคุณค าของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรม
ของพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ มีคุณธรรม จริยธรรม และค านิยมอันพึงประสงค? มีความคิด
สร7างสรรค? ใฝ=รู7ใฝ=เรียนรักการอ านรักการเรียนรักการค7นคว7า..."  
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  จรรยาบรรณครูต%อผู�รับบริการ 
               1.  ต7องรักและเมตตาเอาใจใสช วยเหลือส งเสริมให7กําลังใจศิษย? 
               2.  ต7องส งเสริมให7เกิดการเรียนรู7 ทักษะ และนิสัยท่ีดีงามแก ศิษย? 
               3.  ต7องประพฤติตนเป*นแบบอย างท่ีดีท้ังกาย วาจา และจิตใจ 
               4.  ต7องไม กระทําตนเป*นปฏิป@กษ?ต อความเจริญ ทางกาย จิตใจ อารมณ?ของศิษย?  
 

มาตรฐานระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียน  
             มาตรฐานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน เพ่ือการประกันคุณภาพระบบการดูแลช วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาและหน วยงานท่ีเก่ียวข7องมีท้ังหมด 3 มาตรฐาน12 ตัวชี้วัด แบ งเป*น 3 ด7าน 
             1.  มาตรฐานด7านนักเรียน มี 1 มาตรฐาน 5 ตัวชี้วัด เน7นให7นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได7
ตามศักยภาพ และสามารถปรับตัวอยู ในสังคมได7อย างมีความสุข  
             2. มาตรฐานด7านกระบวนการ มี 1 มาตรฐาน 3 ตัวชี้วัด เน7นให7มีการบริหารจัดการระบบ 
การดูแลช วยเหลือนักเรียน  
             3.  มาตรฐานด7านป@จจัย มี1 มาตรฐาน4 ตัวชี้วัด เน7นให7มีสื่อ บุคลากร เครื่องมือ เพ่ือการ
ดําเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
  

มาตรฐานด�านนักเรียน  
มาตรฐานท่ี 1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได7ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู ในสังคมได7

อย างมีความสุข  
             ตัวชี้วัดท่ี 1 รู7จักตนเองและพ่ึงตนเองได7  
                ตัวชี้วัดท่ี 2 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขลักษณะนิสัยท่ีดี  
       ตัวชี้วัดท่ี 3 มีทักษะชีวิตและสามารถหลีกเลี่ยง ปEองกันภัย อันตราย และพฤติกรรมท่ีไม  
       พึงประสงค?  
                  ตัวชี้วัดท่ี 4 เป*นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
           ตัวชี้วัดท่ี 5 มีเจตคติท่ีดี และมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
 
มาตรฐานด�านกระบวนการ  
 มาตรฐานท่ี 2 มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช วยเหลือ  
           ตัวชี้วัดท่ี 1 มีการวางระบบบริหารจัดการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
           ตัวชี้วัดท่ี 2 มีการดําเนินงานตามระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
    2.1  มีการรู7จักนักเรียนเป*นรายบุคคล  
                 2.2  มีการคัดกรองนักเรียน  
                 2.3  มีการส งเสริมพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลาย  
                2.4  มีการปEองกัน ช วยเหลือ และแก7ไข  
                  2.5 มีการส งต อนักเรียนท่ีสอดคล7องกับสภาพป@ญหาอย างเป*นระบบ และมีเครือข าย              
สหวิชาชีพ 
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          ตัวชี้วัดท่ี 3 มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการดูแล
ช วยเหลือนักเรียน  
 

มาตรฐานด�านป"จจัย  
มาตรฐานท่ี 3 มีบุคลากร สื่อ เครื่องมือ เพ่ือการดําเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  

          ตัวชี้วัดท่ี 1 ผู7บริหารเป*นผู7นําในการดําเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
            ตัวชี้วัดท่ี 2 ครูมีความสารถในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
            ตัวชี้วัดท่ี 3 ผู7ปกครอง ชุมชน ให7ความร วมมือเอาใจใส ดูแลช วยเหลือนักเรียน  
            ตัวชี้วัดท่ี 4 มีสื่อ เครื่องมือท่ีใช7ในการดําเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
 

เกณฑ0การประเมิน  
 

มาตรฐานด�านนักเรียน  
มาตรฐานท่ี 1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได7ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู ในสังคมได7

อย างมีความสุข  
        ตัวชี้วัดท่ี 1 รู7จักตนเองและพ่ึงตนเองได7  
   เกณฑ?การประเมิน  
          ระดับท่ี 1 ร7อยละ 70 รู7ความสนใจ ความถนัด ความสามารถจุดเด น จุดด7อย 
 ของตนเอง  
          ระดับท่ี 2 ร7อยละ70 มีระดับท่ี 1 และสามารถวิเคราะห?ตัดสินใจเลือกเข7าร วม
กิจกรรมได7อย างเหมาะสม  
          ระดับท่ี 3 ร7อยละ 70 มีระดับท่ี 2 กล7าแสดงออกอย างเหมาะสมและสร7างสรรค?  
        ระดับท่ี 4 ร7อยละ 70 มีระดับท่ี 3 และแก7ป@ญหาได7อย างถูกต7อง เหมาะสม  
                             

        ตัวช้ีวัดท่ี 2 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตและสุขลักษะนิสัยท่ีดี  
        เกณฑ?การประเมิน  
          ระดับท่ี 1 ร7อยละ 70 มีน้ําหนัก ส วนสูง ตามเกณฑ?มาตรฐาน (กรมอนามัย)  
          ระดับท่ี 2 ร7อยละ 70 มีระดับท่ี 1 แลสามารถปEองกัน ดูแลสุขภาพตนเองได7  
          ระดับท่ี 3 ร7อยละ 70 มีระดับท่ี 2 และร าเริง แจ มใส มีมนุษยสัมพันธ?และ
ปรับตัวได7  
          ระดับท่ี 4 ร7อยละ 70 มีระดับท่ี 3 และเป*นแบบอย างท่ีดีให7คําแนะนําแก ผู7อ่ืนได7  
 
         ตัวช้ีวัดท่ี 3 มีทักษะชีวิตสามารถหลีกเลี่ยงปEองกันภัยอันตรายและพฤติกรรมท่ีไม พึง
ประสงค?  
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   เกณฑ?การประเมิน  
          ระดับท่ี 1 ร7อยละ 98 มีความรู7ความเข7าใจ ในสิ่งท่ีเป*นพิษภัย อันตรายและ
พฤติกรรม   ท่ีไม พึงประสงค? 
          
    ระดับท่ี 2 ร7อยละ 98 มีระดับท่ี 1 สามารถวิเคราะห?และจําแนกสิ่งท่ีเป*นพิษภัย
อันตรายและพฤติกรรมท่ีไม พึงประสงค?            
    ระดับท่ี 3 ร7อยละ 98 มีระดับท่ี 2 รู7เท าทันและกล7าท่ีจะปฏิเสธสิ่งท่ีเป*นพิษภัย
อันตรายและพฤติกรรมท่ีไม พึงประสงค?  
           ระดับท่ี 4 ร7อยละ 98 มีระดับท่ี 3 สามารถชักชวนหรือส งเสริมให7เพ่ือนประพฤติ
ตนตามแนวทางท่ีถูกต7องเหมาะสม  
         
   ตัวช้ีวัดท่ี 4 เป*นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
          เกณฑ?การประเมิน  
            ระดับท่ี 1 ร7อยละ 70 รับผิดชอบตามบทบาทหน7าท่ีในฐานะสมาชิก           
ของครอบครัว  
            ระดับท่ี 2 ร7อยละ 70 มีระดับท่ี 1 และปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของสถานศึกษา  
            ระดับท่ี 3 ร7อยละ 70 มีระดับท่ี 2 ปฏิบัติตามประเพณี วัฒนธรรมของชุมชน
และสังคม  
            ระดับท่ี 4 ร7อยละ 70 มีระดับท่ี 3 และเป*นแบบอย างท่ีดีของสถานศึกษา   
ชุมชน และสังคม  
          
   ตัวช้ีวัดท่ี 5 มีเจตคติท่ีดีและทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ  
           เกณฑ?การประเมิน  
    ระดับท่ี 1 ร7อยละ 70 รู7จักการงานและอาชีพ  
            ระดับท่ี 2 ร7อยละ 70 มีระดับท่ี 1 และรู7ความสนใจด7านอาชีพของตนเอง  
            ระดับท่ี 3 ร7อยละ 70 มีระดับท่ี 2 และมีแนวทางในการตัดสินใจเลือกอาชีพ  
            ระดับท่ี 4 ร7อยละ 70 มีระดับท่ี 3 และมีทักษะและประสบการณ?ในการ
ประกอบอาชีพ ท่ีถนัดและสนใจ  
 

มาตรฐานด�านกระบวนการ  
มาตรฐานท่ี 2 มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  

          ตัวช้ีวัดท่ี 1 มีการวางระบบการบริหารจัดการระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
            เกณฑ?การประเมิน  
             ระดับท่ี 1 มีโครงสร7างการบริหารงาน  
             ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีการคัดสรรและแต งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ  
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    ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีแผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนท่ี
ชัดเจน และจัดทําคู มือปฏิบัติงานของสถานศึกษา  
             ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และพัฒนาการดําเนินงานให7สอดคล7องกับบริบทของ
สถานศึกษา  
           
   ตัวช้ีวัดท่ี 2  มีการดําเนินงานตามระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
               2.1 มีการรู7จักนักเรียนเป*นรายบุคคล  
            เกณฑ?การประเมิน  
             ระดับท่ี 1 มีการรวบรวมข7อมูลเป*นรายบุคคลด7วยวิธีหลากหลาย  
             ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีการศึกษาข7อมูลนักเรียนเป*นรายบุคคล  
             ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 มีการวิเคราะห?และสรุปผล  
             ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีการนําข7อมูลไปใช7ส งเสริม พัฒนา           
ช วยเหลือนักเรียน  
             2.2 มีการคัดกรองนักเรียน  
            เกณฑ?การประเมิน  
             ระดับท่ี 1 มีการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ?ท่ีสถานศึกษากําหนด  
             ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 มีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนครบทุกคน  
             ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 มีการสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป*นระดับชั้น  
             ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีการนําผลท่ีได7จากการคัดกรองนักเรียน มาจัดทํา
สารสนเทศระดับสถานศึกษาและนําไปใช7  
             2. 3 มีการส งเสริมพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลาย  
            เกณฑ?การประเมิน  
             ระดับท่ี 1 มีแผนงานโครงการกิจกรรมส งเสริมพัฒนานักเรียน  
             ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 มีการปฏิบัติงานตามแผน  
             ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีการประเมินสรุปผลและรายงานผล  
             ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี3 และมีการติดตามพฤติกรรมและพัฒนาศักยภาพ        
ของนักเรียนอย างต อเนื่อง  
             2. 4 มีการปEองกัน ช วยเหลือ และแก7ไข  

เกณฑ?การประเมิน  
             ระดับท่ี 1 มีการวางแผนการให7คําปรึกษาเบ้ืองต7น การจัดกิจกรรมซ อมเสริม
และสื่อสารกับผู7ปกครอง  
             ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี1และมีกิจกรรมปEองกัน ช วยเหลือและแก7ไขท่ีสอดคล7อง  
กับสภาพป@ญหา  
             ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีการติดตามผลการดูแลช วยเหลืออย างต อเนื่อง  
             ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และนักเรียนกลุ มเสี่ยงกลุ มมีป@ญหาได7รับการปEองกัน
ช วยเหลือแก7ไขให7มีพฤติกรรมดีข้ึน  
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            2.5 มีการส งต อนักเรียนท่ีสอดคล7องกับสภาพป@ญหาอย างเป*นระบบและมีเครือข าย 
สหวิชาชีพ  
                  เกณฑ?การประเมิน  
                   ระดับท่ี 1 มีเครือข ายการส งต อภายในและภายนอก  
                   ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีการส งต อภายในและภายนอกพร7อมข7อมูลการ
ช วยเหลือเบ้ืองต7น  
                   ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีการติดตาม ประเมินผล สรุปผล รายงานผล     
การส งต อ  
                   ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีการปรับปรุงพัฒนาการส งต ออย างเป*นระบบ   
และมีเครือข ายสหวิชาชีพ  
                  

ตัวช้ีวัดท่ี 3 การนิเทศ กํากับ ติดตามดําเนินงานตามระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
                  เกณฑ?การประเมิน  
                   ระดับท่ี 1 มีแผนการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลระบบการดูแลช วยเหลือ
นักเรียน  
                   ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีการดําเนินงานตามแผน  
                   ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 มีการรายงานผล  
                   ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีการนําผลมาปรับปรุงและประชาสัมพันธ?  
 
มาตรฐานด�านป"จจัย  

มาตรฐานท่ี 3 มีบุคลากร สื่อ เครื่องมือเพ่ือการดําเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
                  ตัวช้ีวัดท่ี 1 ผู7บริหารเป*นผู7นําในการดําเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
                  เกณฑ?การประเมิน  
                   ระดับท่ี 1 ผู7บริหารมีนโยบายการบริหารงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
                   ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีความรู7ความเข7าใจให7ความสําคัญงานระบบการ
ดูแลช วยเหลือนักเรียน  
                 ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนางานระบบการดูแล
ช วยเหลือนักเรียน  
                   ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีการสนับสนุนและส งเสริมการดําเนินงานระบบการ
ดูแลช วยเหลือนักเรียน  
                  

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ครูมีความสามารถในการดําเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
                  เกณฑ?การประเมิน  
                   ระดับท่ี 1 มีความรู7ความเข7าใจ  
                   ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 มีการพัฒนาตนเอง  
                   ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และสามารถปฏิบัติงานอย างเป*นระบบ  
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                   ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และให7คําแนะนําช วยเหลือผู7ร วมงานและสร7างเครือข าย
ในการปฏิบัติงาน  
                  

ตัวช้ีวัดท่ี 3  ผู7ปกครอง ชุมชน ให7ความร วมมือเอาใจใส ดูแลช วยเหลือนักเรียน  
                  เกณฑ?การประเมิน  
                   ระดับท่ี 1 มีการติดต อสื่อสารกับโรงเรียน  
                   ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และให7ความร วมมือกับโรงเรียนในกิจกรรมการดูแล
ช วยเหลือนักเรียน  
                   ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีเครือข ายผู7ปกครองในการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
                   ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีแผนงาน โครงการ กิจกรรมในการดูแล ส งเสริม 
ช วยเหลือ และพัฒนาผู7เรียน  
                  

ตัวช้ีวัดท่ี 4  มีสื่อ เครื่องมือท่ีใช7ในการดําเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  
                   ระดับท่ี 1 มีสื่อ เครื่องมือ สําหรับผู7บริหาร ครูแลผู7ปกครองในการรู7จักนักเรียน
เป*นรายบุคคล  
                   ระดับท่ี 2 มีระดับท่ี 1 และมีสื่อ เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน  
                   ระดับท่ี 3 มีระดับท่ี 2 และมีสื่อ เครื่องมือในการส งเสริมพัฒนานักเรียน      
การปEองกัน ช วยเหลือ แก7ไข  
                   ระดับท่ี 4 มีระดับท่ี 3 และมีสื่อ เครื่องมือในการส งต อนักเรียน  
เกณฑ?การประเมิน  
       ระดับท่ี 1 มี 1 ข7อ  
       ระดับท่ี 2 มี 2 ข7อ  
       ระดับท่ี 3 มี 3 ข7อ  
       ระดับท่ี 4 มีครบทุกข7อ 
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แนวคิดเชิงระบบในโรงเรียน 
 

   สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู7 (2547 : 4-34) ได7นําเสนอแนวคิดเชิงระบบไว7ว า หาก 
วิเคราะห?ระบบการทํางานในโรงเรียนจะพบว า ภายใต7ระบบโรงเรียนท่ีเป*นระบบหลักใหญ  จะมีระบบอ่ืนๆ
ท่ีเป*นระบบสนับสนุนซ7อนอยู  ระบบเหล านี้เป*นกระบวนการทํางานในโรงเรียนตามมาตรฐานและตัวบ งชี้
ด7านป@จจัยและด7านกระบวนการท่ีจําเป*นต7องมีการประเมินคุณภาพการทํางาน ท้ังนี้เพราะทุกระบบจะ
ทํางานสัมพันธ?กันเพ่ือให7บรรลุเปEาหมายของโรงเรียน นั่นคือ การพัฒนาผู7เรียนให7ได7มาตรฐานการศึกษาท่ี
กําหนดไว7  กล าวคือ 
    ระบบหลัก (Core System) คือระบบการเรียนรู7 ระบบดูแลช วยเหลือนักเรียน และระบบ
กิจกรรมนักเรียน 
    ระบบสนับสนุน (Support System) คือระบบการนําองค?กร ระบบยุทธศาสตร? ระบบบริหาร
จัดการ  ระบบการดูแลคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพ ระบบการพัฒนาบุคลากร ระบบชุมชนสัมพันธ? และ
ระบบสารสนเทศ                                                                                                
    หากนําเอามาตรฐานการศึกษาด7านป@จจัย ด7านกระบวนการและด7านผลลัพธ?มาทําการวิเคราะห?
และเชื่อมโยงความสัมพันธ?กับระบบหลักและระบบสนับสนุน ก็จะเห็นภาพความสัมพันธ?ระหว างมาตรฐาน
ดังกล าวกับระบบต างๆในโรงเรียนได7ชัดเจนข้ึน นั่นคือ การบริหารจัดการด7านงบประมาณ คน ทรัพยากร
ของโรงเรียน คือป@จจัยนําเข7า ส วนระบบการเรียนรู7 ระบบกิจกรรม และระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
เป*นกระบวนการดําเนินงานของโรงเรียนเพ่ือให7ผลลัพธ?คือ ผู7เรียนมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค? ดังนั้น การ
ประกันคุณภาพภายในโรงเรียนท่ีดี ก็คือ การพัฒนาระบบแต ละระบบให7มีคุณภาพและดํารงรักษา หรือ
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของ ระบบเหล านั้นอย างต อเนื่อง เม่ือทุกระบบมีความเข7มแข็ง การประกันคุณภาพ
ภายในจะมีความเข7มแข็งด7วย 
 สรุปได7ว า ตามแนวคิดเชิงระบบ ระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียนเป*นระบบหลักของโรงเรียน ท่ี
โรงเรียนควรพัฒนาให7เข7มแข็งควบคู ไปกับระบบเรียนรู7 และระบบกิจกรรม เพ่ือส ง ผลให7ระบบการประกัน
คุณภาพภายในมีความเข7มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
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      Input                                     Process                           Output 
    ระบบสนับสนุน                            ระบบหลัก                           ผลลัพธ0 
-  ระบบการนําองค?กร                      -   ระบบเรียนรู7                  ด�านคุณลักษณะผู�เรียน  
-  ระบบยุทธศาสตร?                     
 
-  ระบบบริหารจัดการ                        -  ระบบดูแล 
 -  ระบบการดูแลคุณธรรม                  ช วยเหลือนักเรียน 
    จริยธรรมในวิชาชีพ 
-  ระบบการพัฒนาบุคลากร               -  ระบบกิจกรรมนักเรียน 
-  ระบบชุมชนสัมพันธ? 
 
                                                                        

ระบบสารสนเทศ 
 
 

แผนภาพ   แสดงความสัมพันธ?ระหว างป@จจัยนําเข7า ด7านกระบวนการ และผลลัพธ? กับระบบ 
            
 2.  การประกันคุณภาพด�วยการบริหารระบบคุณภาพ 

 

   สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู7 (2547 : 55) ได7นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการ 
ระบบคุณภาพ ไว7ว า เม่ือคุณภาพดูได7จากมาตรฐานและตัวบ งชี้แล7ว จะเห็นได7ว ากิจกรรมต างๆ ท่ีทําอาจจะ
อยู ในระดับคุณภาพต างๆกัน ซ่ึงจะอาศัยกิจกรรมคุณภาพคนละแบบกัน การบริหาร จัดการระบบคุณภาพ
ในโรงเรียนจะมีองค?ประกอบสําคัญ 2 ส วน คือ การออกแบบระบบ  
คุณภาพและการบริหารระบบคุณภาพ  ดังนี้ 

    2.1   การออกแบบคุณภาพ 
       การออกแบบระบบแต ละระบบ โรงเรียนต7องวิเคราะห?ความสัมพันธ?ระหว างระบบกับ

มาตรฐานและตัวบ งชี้คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ีใช7ประเมินคุณภาพภายนอก ท้ังนี้เพ่ือ
อธิบายท่ีมาท่ีไปของระบบนั้นในโรงเรียน และมองภาพตลอดแนวเพ่ือขอรับการประเมินภายนอก โดยไม 
ต7องไปจัดทําเอกสารหลักฐานข้ึนมาเพ่ือรองรับการประเมินอีก 
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      มาตรฐาน (มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 27 มาตรฐาน) 

      
      ตัวบ%งช้ี             (ตัวบ งชี้มาตรฐาน 97 ตัวบ งชี้)  

        
      เกณฑ0   (โรงเรียนเป*นผู7กําหนดเอง) 

  
      ระบบ (ระบบหลักและระบบสนับสนุนของโรงเรียนท่ีเชื่อมโยงมาตรฐาน) 

  
      ตัวช้ีวัดความสําเร็จ   (วิเคราะห?จากข้ันตอนกระบวนการของระบบแต ละระบบ)  
 
 
แผนภาพ  แสดงข้ันตอนการวิเคราะห?มาตรฐานและตัวบ งชี้ท่ีสัมพันธ?กับระบบ 

          
        มาตรฐาน ในท่ีนี้ หมายถึง มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ ข7อความท่ีอธิบาย
ถึงคุณภาพของการจัดการศึกษา ซ่ึงในการประเมินภายนอกมุ งเน7น 3 ส วน คือ ด7านผู7เรียน (Output) ด7าน
กระบวนการ (Process) และด7านป@จจัย (Input) อาจเรียกว าเป*นมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีโรงเรียนแต ละแห ง
จะต7องมี แต จุดสําคัญอยู ท่ีผลผลิต คือ ผู7เรียน  ส วนท่ีเป*นป@จจัยตัวปEอนในด7านทรัพยากร กระบวนการ
บริหารจัดการ และกระบวนการเรียนการสอน ถึงแม7มีความสําคัญแต สามารถจัดให7หลากหลายได7 ซ่ึงความ
หลากหลายจะต7องคํานึงถึงผู7รับการศึกษาเป*นสําคัญ 
        ตัวบ งชี้ หมายถึง ตัวบ งชี้คุณภาพการศึกษา ซ่ึงระบุไว7ในมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประเมิน
ภายนอก ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือคําอธิบายองค?ประกอบของมาตรฐาน โดยมีรายละเอียดของสิ่ง
ท่ีถูกประเมิน ซ่ึงเป*นตัวบอกถึงความสําเร็จในการดําเนินงานของโรงเรียน เป*นการขยายความเพ่ือให7
มาตรฐานสามารถวัดได7อย างชัดเจนยิ่งข้ึน โรงเรียนต างๆสามารถพัฒนาตัวบ งชี้เพ่ิมเติมจากท่ีระบุไว7 และ
ควรพยายามเชื่อมโยงให7ตัวบ งชี้ท่ีใช7กับการประกันคุณภาพภายในมีตัวร วม หรือสัมพันธ?กับตัวบ งชี้ท่ีใช7กับ
การประกันคุณภาพภายนอก 
        เกณฑ? หมายถึง ระดับคุณภาพท่ีใช7ในการตัดสินความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ท่ี
กําหนด ท้ังนี้โรงเรียนสามารถระบุได7เองท้ังท่ีเป*นเชิงปริมาณและคุณภาพ 
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ตัวอย%างการออกแบบระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียน 

 
                                            จัดกลุ มนักเรียน 
                                            และครูท่ีปรึกษา 

 
 

                                     รู7จักนักเรียนเป*นรายบุคคล 
 

                                               คัดกรอง 
 

                               ใช      
        เสี่ยง/                  ช วยเหลือ/ส งต อ 

                                               มีป@ญหา 
            ไม ใช  

 
      กิจกรรมโฮมรูม 
 
           จัดการประชุมผู7ปกครอง 
 
 
                                           รายงานผลระบบ    
                                      การดูแลช วยเหลือนักเรียน 
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บทท่ี 3 
 
แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
 

บทบาทหน�าท่ี  
 1. บทบาทหน�าท่ีของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
 

บทบาทหน7าท่ี แนวทางดําเนินงาน 
1. นํานโยบายการดูแลช วยเหลือนักเรียนสู    
    การปฏิบัติในสถานศึกษา 

� จัดทําระบบข7อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการดูแล
ช วยเหลือนักเรียนและป@ญหาพฤติกรรม
นักเรียนของสถานศึกษา 

� จัดทําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช7เป*น
เครือข ายให7คําปรึกษาตามสภาพป@ญหาและ
ความต7องการของนักเรียนและบริการแก 
ผู7สนใจ 

� จัดให7มีแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการ
ดูแลช วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

� นิเทศ ติดตามผล รายงานความก7าวหน7าการ
ดําเนินงานดูแลช วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา 

2. ส งเสริมสนับสนุนให7สถานศึกษาเกิดการพัฒนา  
   องค?ความรู7และความสามารถในการปฏิบัติการ  
   ดูแลช วยเหลือนักเรียน 

� ฝrกอบรมบุคลากรให7มีความรู7 ความสามารถ 
เทคนิค และทักษะในการดําเนินงานดูแล
ช วยเหลือนักเรียนได7 

� จัดทํามาตรฐานระบบการดูแลช วยเหลือ
นักเรียนสําหรับเป*นแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา 

� สนับสนุนให7สถานศึกษา ศึกษาวิจัยและพัฒนา
เก่ียวกับระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน เพ่ือ
นําผลมาพัฒนางานให7มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

� จัดให7มีเครือข ายประสานงานและแลกเปลี่ยน
องค?ความรู7ด7านการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
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บทบาทหน7าท่ี แนวทางดําเนินงาน 
3. สนับสนุน ช วยเหลือให7สถานศึกษาสามารถ 
   ดําเนินงานดูแลช วยเหลือนักเรียนได7อย างเป*น 
   ระบบมีประสิทธิภาพ 

� ช วยเหลือ แก7ไขป@ญหา อุปสรรคของ
สถานศึกษาให7ประสงความสําเร็จ 

� จัดกลุ มสถานศึกษาให7เป*นเครือข ายพัฒนา
คุณภาพ ช วยเหลือดูแลซ่ึงกันและกันจน
สามารถดําเนินการระบบดูแลช วยเหลือ
นักเรียนได7 

4. ประสานงานกับหน วยงานท่ีเก่ียวข7องเพ่ือร วมมือ 
   ดําเนินงานการดูแลช วยเหลือนักเรียน 

� เป*นหน วยงานกลางในการประสานการ
ดําเนินงานกับหน วยงานอ่ืนๆ เช น  

- จัดประชุมสัมมนาในพ้ืนท่ีร วมกับ 
             สถานศึกษาให7รับรู7บทบาทการ 

  ปฏิบัติงานระบบการดูแลช วยเหลือ 
  นักเรียน 
- ร วมเป*นคณะทํางาน คณะกรรมการ 
  ดําเนินงาน  
- ขอรับความร วมมือ ช วยเหลือ สนับสนุน 

5. ติดตาม ประเมินผลและรายงานระบบการดูแล 
   ช วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 
 

� ชี้แจงทําความเข7าใจกับสถานศึกษาด7วยวิธีการ
ต างๆ เพ่ือให7เกิดเจตคติท่ีดีต อระบบการดูแล
ช วยเหลือนักเรียนและนําไปปฏิบัติได7จริง 

� สร7างขวัญ กําลังใจ และประชาสัมพันธ?ระบบ
การดูแลช วยเหลือนักเรียน ให7หน วยงานท่ี
เก่ียวข7องทราบอย างต อเนื่อง 

� ติดตาม ประเมินผล และรายงานการ
ดําเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน
ของสถานศึกษา 
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 2. บทบาทหน�าท่ีของสถานศึกษา 
   สถานศึกษา เป*นสถานท่ีประกอบด7วยบุคคลต างๆ ท่ีจะให7การดําเนินงานตามระบบ
ดูแลช วยเหลือนักเรียนประสบผลสําเร็จ ซ่ึงประกอบด7วย ผู7บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบุคลากรอ่ืนๆ  
   2.1 ผู7บริหารสถานศึกษา 
    ในฐานะท่ีผู7บริหารสถานศึกษาเป*นผู7นําสูงสุดในสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการ
และให7ความสําคัญในการดําเนินงานระบบดูแลช วยเหลือนักเรียนให7ประสบผลสําเร็จจึงควรมีบทบาท
หน7าท่ีและแนวทางดําเนินงานดังนี้    
 

บทบาทหน7าท่ี แนวทางดําเนินงาน 
1. บริหารจัดการให7มีระบบการดูแลช วยเหลือ 
   นักเรียนของสถานศึกษาให7ชัดเจนและมี 
   ประสิทธิภาพ 

� กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค? การดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน 

� สร7างความตระหนักให7ครูทุกคนและบุคคลท่ี
เก่ียวข7องเห็นคุณค าและความจําเป*นของระบบ
การดูแลช วยเหลือนักเรียน 

� กําหนดโครงสร7างการบริหารระบบดูแล
ช วยเหลือนักเรียนให7เหมาะสมกับสถานศึกษา 

� แต งต้ังคณะกรรมการในการดําเนินงานตาม
ความเหมาะสม 

� ประชุมคณะกรรมการและกําหนดเกณฑ?จําแนก
กลุ มนักเรียน 

� ส งเสริมให7ครูทุกคนและบุคคลท่ีเก่ียวข7องได7รับ
ความรู7เพ่ิมเติมมีทักษะเก่ียวกับระบบการดูแล
ช วยเหลือนักเรียนอย างต อเนื่อง   

2. ประสานงานระหว างสถานศึกษากับหน วยงาน 
   และบุคคลภายนอก เช น ผู7ปกครอง เครือข าย 
   ผู7ปกครอง องค?กรต างๆ สาธารณสุข โรงเรียน 
   พยาบาล สถานีตํารวจ ฯลฯ 

� เชิญร วมเป*นกรรมและเครือข ายในการ
ช วยเหลือนักเรียน 

� ประชุมปรึกษาหารือและขอความร วมมือ  

3. ดูแล กํากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุน 
   และให7ขวัญกําลังใจในการดําเนินงาน 

� กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 
� นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
� ยกย องให7รางวัลเผบแพร ผลงานการดําเนินงาน

ในโอกาสต างๆ 
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   2.2 ครูประจําชั้น / ครูท่ีปรึกษา  
    ครูประจําชั้น / ครูท่ีปรึกษา เป*นผู7ท่ีอยู ใกล7ชิดกับนักเรียนมากท่ีสุด และเป*น
บุคลากรหลักในการดูแลช วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน7าท่ีและแนวทางดําเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน7าท่ี แนวทางดําเนินงาน 
1. รู7จักนักเรียนเป*นรายบุคคล � ศึกษาและรวบรวมข7อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน

เป*นรายบุคคล จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข7อมูล
นักเรียนรายบุคคล 

� หาข7อมูลเพ่ิมเติมโดยนําเครื่องมือไปใช7ในการ
เก็บข7อมูล และปรับปรุงข7อมูลให7เป*นป@จจุบัน 

� เก็บรวบรวมข7อมูลอย างเป*นระบบ 
� วิเคราะห?ข7อมูล 

2. คัดกรอง จําแนกกลุ มนักเรียน � ดําเนินการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ?ท่ีกําหนด 
� สรุปผลการจําแนกนักเรียนเป*นกลุ ม 

3. จัดกิจกรรมต างๆ เพ่ือส งเสริมพัฒนา � จัดกิจกรรมเพ่ือส งเสริม โดย 
- เยี่ยมบ7าน 
- จัดกิจกรรมโฮมรูม 
- สร7างความสัมพันธ?ระหว างบ7านกับโรงเรียน 
- ประชุมผู7ปกครอง 
- จดหมายข าว 
- อ่ืนๆ 

� จัดกิจกรรมพัฒนาให7เหมาะสมกับกลุ มนักเรียน 
 

4. จัดกิจกรรมปEองกัน แก7ไข ช วยเหลือ � ให7คําปรึกษา 
� ให7ความช วยเหลือเบ้ืองต7น 
� ประสานความร วมมือกับผู7ปกครองในการ

ช วยเหลือแก7ไข 
5. ส งต อ � ดําเนินการส งต อภายในไปยังบุคคลหรือฝ=ายท่ี

เก่ียวข7อง 
6. รายงานผล � รายงานผลระหว างดําเนินการ 

� รายงานผลเม่ือสิ้นสุด 
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   2.3 ครูประจําวิชา/ครูท่ัวไป 
    ครูทุกคนเป*นผู7มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาผู7เรียนให7บรรลุตามจุดมุ งหมายของ
หลักสูตร มีหน7าท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรู7และดูแลช วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน7าท่ีและแนวทาง
ดําเนินงาน ดังนี้ 
 

บทบาทหน7าท่ี แนวทางดําเนินงาน 
ดูแลนักเรียนและให7คําปรึกษาเบ้ืองต7นแก นักเรียน � ศึกษา สังเกต ดูแล รวบรวมข7อมูล 

� ประสานงานกับครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาเพ่ือ
ส งเสริมปEองกัน แก7ไขพฤติกรรมนักเรียน 

� จัดกิจกรรมส งเสริม ปEองกัน แก7ไข เพ่ือพัฒนา
นักเรียน 

 
หมายเหตุ โรงเรียนใดไม มีครูประจําวิชาให7ครูท่ีทําหน7าท่ีครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา ปฏิบัติตามบทบาท 
 หน7าท่ีครูประจําวิชา 
 
   2.4 ครูแนะแนว 
    ครูแนะแนว เป*นบุคคลท่ีมีความรับผิดชอบต อการจัดระบบงานแนะแนว ซ่ึงมี
ความสัมพันธ?กับระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน จึงควรมีบทบาทหน7าท่ีและแนวทางดําเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน7าท่ี แนวทางดําเนินงาน 
1. สนับสนุนครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาในการดูแล 
   ช วยเหลือนักเรียน 

� ให7คําปรึกษาช วยเหลือแก ครูประจําชั้น ครูท่ี
ปรึกษา 

� ให7ความม่ันใจ กําลังใจกับผู7ร วมงานในการ
ปฏิบัติงาน 

� ให7คําปรึกษาครอบคลุมท้ังด7านการเรียนอาชีพ 
ชีวิต และสังคม ท้ังรายกลุ ม และรายบุคคล 

� จัดทําการศึกษารายกรณี (Case Study) 
� เตรียมเครื่องมือสนับสนุนระบบการดูแล

ช วยเหลือนักเรียนอย างครอบคลุมต อเนื่อง 
และเป*นป@จจุบัน 

� ให7คําปรึกษาในการจัดทําข7อมูลนักเรียน
ประกอบกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกรณี
นักเรียนย7ายท่ีเรียน 
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บทบาทหน7าท่ี แนวทางดําเนินงาน 
2. จัดกิจกรรมส งเสริมและพัฒนา � จัดกิจกรรมปEองกันช วยเหลือและแก7ไข

พฤติกรรมนักเรียน 
� ให7นักเรียนจัดกิจกรรมส งเสริมพัฒนาเต็มตาม

ศักยภาพของแต ละบุคคล 
3. จัดกิจกรรมปEองกัน แก7ไข ช วยเหลือ � ให7คําปรึกษา 

� ให7ความช วยเหลือ 
� ประสานความร วมมือกับครูประจําชั้น         

ครูท่ีปรึกษา ผู7ปกครอง และผู7เก่ียวข7อง 
� อ่ืนๆ 

4. ส งต อ � ส งต อผู7เชี่ยวชาญภายนอก 
 
หมายเหตุ โรงเรียนใดท่ีไม มีครูแนะแนว ให7ครูท่ีทําหน7าท่ีครูประชั้น/ครูท่ีปรึกษาปฏิบัติตามบทบาทหน7าท่ี 
 ของครูแนะแนว 
  
   2.5 ครูหัวหน7าระดับชั้น 
 

บทบาทหน7าท่ี แนวทางดําเนินงาน 
1. ติดตาม กํากับ การดูแลช วยเหลือนักเรียนของ    
   ครูประครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา 

� วางแผนกํากับ ติดตาม การทํางานของครู
ประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษา ให7ชัดเจนและรับรู7  
โดยท่ัวกัน 

� อํานวยความสะดวกแก ครูประจําชั้น/ครู        
ท่ีปรึกษา ในการดําเนินงานระบบการดูแล
ช วยเหลือนักเรียน 

� บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และจัดทํา
รายงานประเมินผลระบบ ส งผู7บริหาร 

2. ประสานงานผู7เก่ียวข7องในการดูแลช วยเหลือ 
   นักเรียน 

� จัดประชุมครูในระบบ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การดูแลช วยเหลือนักเรียน 

� จัดประชุมกลุ มเพ่ือนท่ีปรึกษาป@ญหารายกรณี 
� ให7คําแนะนําปรึกษาแก ครูประจําชั้น/ครูท่ี

ปรึกษา 
� ติดต อประสานงานกับเครือข ายท้ังภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 
 
 



 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

�	

   2.6 นักเรียน 
    นักเรียน เป*นบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในระบบดูแลช วยเหลือนักเรียนท้ังเป*นผู7รับ
การช วยเหลือและให7ความช วยเหลือแก สถานศึกษา เพ่ือให7การดําเนินงานระบบดูแลช วยเหลือนักเรียน
เป*นไปอย างมีประสิทธิภาพ จึงมีหน7าท่ีบทบาทหน7าท่ีและแนวทางดําเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน7าท่ี แนวทางดําเนินงาน 
มีบทบาทหน7าท่ีของนักเรียนและสนับสนุนการ
ดําเนินงานระบบดูแลช วยเหลือนักเรียน 

� ให7ความร วมมือกับคณะกรรมการนักเรียน 
� ให7ความร วมมือในการสอดส องพฤติกรรมของ

นักเรียนในสถานศึกษา 
� ปฏิบัติตนเป*นแบบอย างท่ีดี 
� สร7างเครือข ายเพ่ือช วยเพ่ือนพ่ีช วยน7อง 
� เข7าร วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
� ประสานสัมพันธ?ระหว างสถานศึกษากับบ7าน 

 
   2.7 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เป*นองค?คณะบุคคลท่ีประกอบด7วยตัวแทน
หน วยงาน ซ่ึงมีส วนในการพัฒนาการศึกษา จึงควรมีบทบาทหน7าท่ีและแนวทางดําเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน7าท่ี แนวทางดําเนินงาน 
ให7การสนับสนุนด7านการดูแลช วยเหลือนักเรียน � ให7คําปรึกษาในการดําเนินงานระบบดูแล

ช วยเหลือนักเรียน 
� เสนอแนะแนวทางในการส งเสริมพัฒนา แก7ไข

นักเรียน 
� ติดต อขอความร วมมือกับหน วยงานองค?กร

ต างๆ ในการส งเสริม พัฒนา แก7ไข 
� อํานวยความสะดวกในการประสานงานเม่ือ

สถานศึกษาต7องการความช วยเหลือ 
 
 3. บทบาทหน�าท่ีของผู�ปกครองและชุมชน 
   ผู7ปกครอง เป*นบุคคลและกลุ มบุคคลท่ีอยู ใกล7ชิดกับนักเรียนในพ้ืนท่ีมากท่ีสุดท่ีจะให7
การเอาใจใส ดูแลนักเรียนได7อย างดี ซ่ึงประกอบไปด7วยผู7ปกครอง เครือข ายผู7ปกครอง/ชมรม/สมาคม
ผู7ปกครอง และบุคคลในชุมชน 
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   3.1 ผู7ปกครอง/เครือข ายผู7ปกครอง 
    ผู7ปกครอง/เครือข ายผู7ปกครอง เป*นบุคคลท่ีอยู ใกล7ชิดกับนักเรียน จึงควรมีบทบาท
หน7าท่ีและแนวทางดําเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน7าท่ี แนวทางดําเนินงาน 
1. อบรมดูแลและเป*นแบบอย างท่ีดีในการดํารงชีวิต 
    ครอบครัว มีความรัก ความเข7าใจ และให7ความ 
    อบอุ น 

� จัดสภาพแวดล7อม ประสบการณ?ให7นักเรียนได7
สัมผัสกับตัวอย างท่ีดี 

� สนับสนุนส งเสริมให7กําลังใจนักเรียนในการเข7า
ร วมกิจกรรมต างๆ ตามความสนใจ และ
ศักยภาพของตนเอง 

� ใช7หลักจิตวิทยาในการเลี้ยงดูบุตรหลาน 
2. สนับสนุนให7ความร วมมือ วางแผน ร วมกับ 
   สถานศึกษาในการแลกเปลี่ยนข7อมูลท่ีเป*น 
  ประโยชน?ต อการส งเสริมพัฒนา ปEองกัน และ 
  แก7ไขป@ญหานักเรียน 

� เข7าร วมประชุม วางแผน หาแนวทางการ
ดําเนินงาน 

� ให7ข7อมูลท่ีเป*นประโยชน?ต อการส งเสริม พัฒนา 
ปEองกัน และแก7ไขป@ญหานักเรียน 

3. เป*นท่ีปรึกษาหรือแนะแนวทางการดําเนินชีวิต   
   ท่ีดีแก นักเรียน 

� ให7คําปรึกษา คําแนะนําท่ีดีแก นักเรียน 
� เสนอแนะแนวทางในการดําเนินชีวิตท่ีดี       

ให7นักเรียน 
    
   3.2 ชุมชน 
    ชุมชน เป*นสังคมท่ีมีอิทธิพลต อค านิยมและพฤติกรรมของเด็ก บุคคลทุกคนใน
ชุมชนมีส วนร วมในการดูแลช วยเหลือ ส งเสริมให7นักเรียนได7พัฒนาตนในแนวทางท่ีเหมาะสม จึงควรมี
บทบาทหน7าท่ีและแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
 

บทบาทหน7าท่ี แนวทางดําเนินงาน 
สนับสนุนการดําเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือ
นักเรียน 

� จัดสภาพแวดล7อมของชุมชนท่ีเอ้ือต อการ
พัฒนานักเรียน 

� ช วยสอดส องดูแลนักเรียน 
� เป*นแหล งการเรียนรู7เพ่ือพัฒนาศักยภาพ

นักเรียน 
� สร7างความสัมพันธ?ระหว างสถานศึกษากับ

ชุมชน 
� ให7ข7อมูลข าวสารพฤติกรรมของนักเรียนกับ

สถานศึกษา 
� เข7าร วมกิจกรรมของสถานศึกษา 
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 4.  บทบาทหน7าท่ีของหน วยงานท่ีเก่ียวข7องกับการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
  การดําเนินงานการดูแลช วยเหลือนักเรียนให7ครอบคลุมทุกกลุ มเปEาหมาย และบรรลุผล
จําเป*นอย างยิ่งท่ีจะต7องอาศัยการมีส วนร วมของทุกส วนในสังคม และเพ่ือให7เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงานให7สอดคล7องไปในทิศทางเดียวกันอย างมีคุณภาพ การประสานงานและการสร7างความร วมมือ
ร วมใจในการดูแลช วยเหลือนักเรียน จึงเป*นสิ่งสําคัญ ซ่ึงสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา ควร
ประสานความร วมมือท้ังภาครัฐและเอกชน เช น กรมสุขภาพจิต ศูนย?อนามัยเขตฯ  สาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอําเภอ โรงพยาบาล องค?การบริหารส วนท7องถ่ิน การปกครองพิเศษ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สื่อมวลชน สํานักงานตํารวจแห งชาติ องค?กร
เอกชน องค?กรอิสระ ซ่ึงมีความสามารถให7การสนับสนุนและให7ความร วมมือได7ดังนี้ 
   1. ให7คําปรึกษาแนะนําเก่ียวกับพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กวัยต าง ๆ 
   2. สอดส องดูแลให7ความช วยเหลือเด็กและเยาวชนท้ังด7านความปลอดภัยและการ
แก7ป@ญหาพฤติกรรม 
   3. ร วมมือกับสถานศึกษาจัดกิจกรรมส งเสริมนักเรียนให7ได7รับการพัฒนาตามศักยภาพ
ของแต ละบุคคล 
   4. เป*นแหล งการเรียนรู7และฝrกงาน และเพ่ิมพูนประสบการณ?แก นักเรียนตามความรู7 
ความสามารถ ความสนใจ และความถนัด 
   5. ติดตามผล สะท7อนป@ญหา และแสดงความคิดเห็นท่ีเป*นประโยชน?ต อการดําเนินการ
ดูแลช วยเหลือนักเรียน 
   6. ให7ความร วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู7 เผยแพร ข7อมูล ข าวสาร สารสนเทศท่ีเป*น
ประโยชน?และน าสนใจ 
   7. ให7การสนับสนุนและเป*นเครือข ายในการพัฒนาและขยายผลการดําเนินงานดูแล
ช วยเหลือนักเรียนอย างต อเนื่อง  
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แผนการดําเนินงาน 
            การนําเอาระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียนเข7าสู โรงเรียนนั้น มีแผนการดําเนินงานท่ีประกอบ 
ด7วยกิจกรรมต าง ๆ ปฏิบัติอย างต อเนื่องเป*นเวลา 1 รอบปK ซ่ึงมีความสําคัญต อประสิทธิภาพของระบบการ
ดูแลช วยเหลือนักเรียน โดยมีรายละเอียดการดําเนินงานระหว างเดือน มีนาคม- มีนาคม ปKถัดไป ดังนี้ 
  

วิธีการดําเนินงาน ระยะเวลา ผู7รับผิดชอบ 
1. เตรียมการและวางแผนดําเนินงาน 
    กิจกรรมท่ี 1 แต งต้ังคณะกรรมการ 
    กิจกรรมท่ี 2 วิเคราะห?สภาพความพร7อมพ้ืนฐาน  
                    ของโรงเรียนและจัดทําแผนปฏิบัติงาน 
2. ปฏิบัติตามแผน 
   กิจกรรมท่ี 3 สร7างความตระหนักและความเข7าใจกับ  
                   บุคลากร 
   กิจกรรมท่ี 4 ดําเนินการตามระบบการดูแลช วยเหลือ 
                   นักเรียน 
3. กํากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
  กิจกรรมท่ี 5 ประเมินผลเพ่ือทบทวน 
  กิจกรรมท่ี 6 ประเมินผลเพ่ือพัฒนาและสรุปรายงาน 

มีนาคม ถึง เมษายน 
 
 
 
 
พฤษภาคม ถึง มีนาคม ปK
ถัดไป 
 
 
 
สิงหาคมและมกราคม 
กุมภาพันธ? 

- ผู7บริหาร 
- ทีมประสาน 
 
 
 
- ทีมประสาน 
- ครูทุกคน 
 
- คณะกรรมการ
ประเมินผล 
- ทีมนําและ 
ทีมประสาน 

 
 ในการดําเนินงานตามระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน โรงเรียนต7องกําหนดบุคลากรและ
บทบาทหน7าท่ีความรับผิดชอบให7ชัดเจน เพ่ือการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ดังมีโครงสร7างดังแผนภูมิต อไปนี้ 
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การดําเนินงานตามระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียนของครูประจําช้ัน/ครูที่ปรึกษา 

 

             ระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน  เป*นแนวทางท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดไว7เพ่ือดูแลช วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา มีภารกิจหลักท่ีเป*นหัวใจ 
ของการดําเนินงาน 5 องค?ประกอบ คือ(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2547 : 35-55) การรู7จัก
นักเรียนเป*นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน การส งเสริมนักเรียน การปEองกันและแก7ไขป@ญหานักเรียน 
และ การส งต อนักเรียน 
                 1.  การรู�จักนักเรียนเป!นรายบุคคล 
 ความสําคัญ เนื่องจากความแตกต างของนักเรียนแต ละคนท่ีมีพ้ืนฐานความเป*นมาของชีวิต 
ท่ีไม เหมือนกัน หล อหลอมให7เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ  ท้ังด7านบวกและด7านลบ  ดังนั้นการรู7
ข7อมูลท่ีจําเป*นเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเป*นสิ่งสําคัญท่ีจะช วยให7ครูท่ีปรึกษามีความเข7าใจนักเรียนมากข้ึน  
สามารถนําข7อมูลมาวิเคราะห?เพ่ือการคัดกรองนักเรียน เป*นประโยชน?ในการส งเสริม  การปEองกันและแก7ไข
ป@ญหานักเรียนได7อย างถูกทาง ซ่ึงเป*นข7อมูลเชิงประจักษ?มิใช การใช7ความ รู7สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะ
ในการแก7ไขป@ญหานักเรียน ซ่ึงจะทําให7ไม เกิดข7อผิดพลาดต อการช วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได7น7อยท่ีสุดโดย
ใช7ข7อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเป*นสําคัญ ครูควรมีข7อมูลเก่ียวกับนักเรียนอย างน7อย 3 ด7าน คือ  
 
 
 
 
 

โครงสร้างคณะกรรมการในระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

คณะกรรมการอาํนวยการ(ทีมนํา) 

ทมีประสาน 

ทีมทํา 

ชั�น ชั�น ชั�น ชั�น ชั�น ชั�น 
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   2.1.1  ด7านความสามารถ  ประกอบด7วย 
     1)  ด7านการเรียน   
     2)  ด7านความสามารถอ่ืน ๆ   
  2.1.2  ด7านสุขภาพ  ประกอบด7วย 
     1)  ด7านร างกาย   
     2)  ด7านจิตใจ-พฤติกรรม   
  2.1.3  ด7านครอบครัว  ประกอบด7วย 
     1)  ด7านเศรษฐกิจ   
     2)  ด7านการคุ7มครองนักเรียน   
  2.1.4  ด7านอ่ืน ๆ ท่ีครูพบเพ่ิมเติม ซ่ึงมีความสําคัญหรือเก่ียวข7องกับการดูแลช วยเหลือ
นักเรียน   
 ส วนแนวดําเนินการในการรู7จักนักเรียนเป*นรายบุคคล  สรุปได7ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  แสดงข7อมูลพ้ืนฐาน  และรายละเอียดในการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
 
กระบวนการ
ดําเนินงาน/ 

ประเด็นพิจารณา 

 

ข7อมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีควรทราบ 

 
วิธีการ 

 
เครื่องมือ/แหล งข7อมูล 

การรู7จักนักเรียน
เป*นรายบุคคล 
1.  ด7าน
ความสามารถ   
     1.1  ด7าน 
การเรียน   

 
 
 
 
-  ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนในแต ละรายวิชา   
-  ผลการเรียนเฉลี่ยใน
แต ละภาคเรียน/ปK
การศึกษาท่ีผ านมา   
-  ผลการสอบวัดความรู7

มาตรฐานระดับชาติ  
  (NT) 
-  พฤติกรรมการเรียน 

 
 
 
 
-  ศึกษาข7อมูลผล  สัมฤทธิ์
ทางการเรียน  
ผลการวัดความรู7มาตรฐาน
ระดับชาติ (NT) ฯลฯ 
- สังเกตพฤติกรรมการ

เรียนเช น การมาเรียน
อย างสมํ่าเสมอ เวลาเข7า
ชั้นเรียน 

- สัมภาษณ?/สอบถามครู
ประจําวิชา ผู7ปกครอง
นักเรียน อ่ืนๆ 

 
 
 
 
- ระเบียนสะสม 
- แบบประเมินจุดแข็งและ
จุดอ อน 
- แบบทดสอบทางการเรียน
ประเภทต างๆท่ีสถานศึกษา
จัดทําข้ึนหรือแบบทดสอบ
มาตรฐานอ่ืนๆ 
- แบบสํารวจพฤติกรรม
ทางการเรียน 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ? 
- อ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 1 (ต อ) 
 

กระบวนการ
ดําเนินงาน/ 

ประเด็นพิจารณา 

 

ข7อมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีควรทราบ 

 
วิธีการ 

 
เครื่องมือ/แหล งข7อมูล 

1.2  ด7านความ 
สามารถพิเศษ 
       
 
  
 
 
2.  ด7านสุขภาพ   
     2.1  ด7าน
ร างกาย   
  
 
 
 
 
   

-  พฤติกรรมท่ีบ งชี้ถึง
ความสามารถพิเศษ 

- ผลงาน ชิ้นงาน 
โครงงาน 

- เอกสารหลักฐาน 
ร องรอย แสดงถึง
พฤติกรรมท่ีโดดเด น 

 - ความสามารถพิเศษ   
-  การเข7าร วมกิจกรรม

ต าง  ๆ ท้ังในและ
นอกโรงเรียน 

 -  ความปกติ  
ความพิการ หรือความ 
บกพร องทางร างกาย  
เช น การได7ยิน  
การมองเห็น  
ความบกพร องด7าน 
การพูดและภาษา 
ออทิสติก หรือ 
พิการซ7อน 
- โรคประจําตัว  
- ความสัมพันธ?ระหว าง

ส วนสูงกับน้ําหนัก 
- ความสะอาดของ

ร างกาย   
 
 

- สังเกต 
- การแสดงออกถึง

ความสามารถพิเศษ 
ความถนัด ความสนใจ  
การมีบทบาทหน7าท่ีพิเศษ
ในสถานศึกษา 

-  ใช7แบบวัดความ สามารถ
พิเศษ 10 แวว 
-  แบบประเมินพหุป@ญญา 
-  อ่ืนๆ 
- สํารวจนักเรียนท่ีมีความ

ต7องการพิเศษ 
- ศึกษาระเบียนสะสม 
- ศึกษาข7อมูลจากแบบ

บันทึกสุขภาพ 
- การสัมภาษณ? 
- การสอบถาม 
- การสังเกต 
- วิเคราะห?จุดแข็งและ

จุดอ อน 

- ระเบียนสะสม 
- แบบสํารวจความสามารถ

พิเศษ 10 แวว 
- แบบประเมินพฤติกรรม

เด็กอัจฉริยะ 
- แบบประเมินพหุป@ญญา 
- แฟEมสะสมผลงาน 
-แฟEมข7อมูลนักเรียนเก ง  
-แบบสํารวจนักเรียนท่ีมี

ความต7องการพิเศษ 
- ระเบียนสะสม 
- แบบบันทึกสุขภาพ 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ? 
 - อ่ืนๆ 
- บันทึกการเยี่ยมบ7าน 
 



 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

��

 

ตารางท่ี 1 (ต อ) 
 
กระบวนการ
ดําเนินงาน/ 

ประเด็นพิจารณา 

 

ข7อมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีควรทราบ 

 
วิธีการ 

 
เครื่องมือ/แหล งข7อมูล 

2.2  จิตใจ-
พฤติกรรม   
 
 
3.  ด7านครอบครัว   
     3.1  ด7าน
เศรษฐกิจ 

-  สภาพอารมณ?ท่ีมีผลต อ
การดําเนินชีวิตประจําวัน 
เช น ความวิตกกังวล หรือ
ซึมเศร7า 

-  รายได7 ผู7ปกครอง   
-  ภาระหนี้สิน  
-  ความเพียงพอของรายรับ 
รายจ าย 
- จํานวนเงินท่ีนักเรียนได7  
รับและใช7จ ายในแต ละวัน   

- การสอบถาม 
- การสังเกต 
- การประเมินความฉลาด

ทางอารมณ? (EQ) 
- ศึกษาจากระเบียนสะสม 
- สัมภาษณ?นักเรียน/ 
ผู7ปกครอง 
- เยี่ยมบ7าน 
- ศึกษาข7อมูล EIS 

- แบบประเมินSDQ , EQ 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ? 
 
- ระเบียนสะสม 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ7าน 
- แบบระบบข7อมูล

สารสนเทศทางการศึกษา 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ? 
-  อ่ืนๆ 

     3.2  ด7านการ
คุ7มครองสวัสดิภาพ 

-  ความสามารถในการ 
คุ7มครองนักเรียนได7อย าง
ปลอดภัย เหมาะสมของ  
ผู7ปกครอง  
- ความเหมาะสมของสภาพ
ท่ีอยู อาศัย 
- ความสัมพันธ?ของคน 
ในครอบครัว 
-  การถูกคุกคามล วงละเมิด

ทางเพศ 

- ศึกษาจากระเบียนสะสม 
- สังเกต   
- สอบถาม 
- เยี่ยมบ7าน 
- สํารวจเด็กด7อยโอกาส 

- ระเบียนสะสม 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ7าน 
- แบบสํารวจข7อมูลนักเรียน

ด7อยโอกาส 
- แบบสรุปจํานวนนักเรียน

ด7อยโอกาส 
- อ่ืนๆ 
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ตารางท่ี 1 (ต อ) 
 
กระบวนการ
ดําเนินงาน/ 

ประเด็นพิจารณา 

 

ข7อมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีควรทราบ 

 
วิธีการ 

 
เครื่องมือ/แหล งข7อมูล 

4. ด7านสารเสพติด - พฤติกรรมท่ีแสดงออก 
- พฤติกรรมการเรียนใน 
ชั้นเรียน 
- การใช7จ ายเงิน 
- การคบเพ่ือน 
- สุขภาพและบุคลิกภาพ 
- สถานภาพทางครอบครัว
และสิ่งแวดล7อม 
- ผลการตรวจป@สสาวะ 
-  สถานภาพทางครอบครัว

และสิ่งแวดล7อม 
- ข7อมูลการเดินทาง/การใช7

พาหนะ 
- การจัดสภาพแวดล7อมใน

สถานศึกษา 
- การแต งกาย 
 
- บุคลิกภาพ อยู ในกลุ มท่ีมี
พฤติกรรมเหมือนเพศ
ตรงกันข7าม  มีพฤติกรรม
เหมือนเพศตรงกันข7าม 
- สังเกตพฤติกรรมท่ี

แสดงออก 

- การสัมภาษณ? 
- การสอบถาม 
- การสังเกต 
- เยี่ยมบ7าน 

- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ? 
- แบบสอบถาม 
- บันทึกเยี่ยมบ7าน 
- แบบสรุปผลการตรวจ
สุขภาพ 

 
 
 
5.  ด7านความ
ปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
6. พฤติกรรมทาง
เพศ 
-  พฤติกรรมชู7สาว 
-  พฤติกรรม
เบ่ียงเบนทางเพศ 

- ตรวจสุขภาพ 
- ตรวจป@สสาวะ 
 
- ศึกษาข7อมูลจากระเบียน

สะสม 
-จากการประเมิน 
จุดแข็งจุดอ อนของนักเรียน 
- การสัมภาษณ?นักเรียน/

ผู7ปกครอง 
 
- สังเกตพฤติกรรม 
- การสัมภาษณ?นักเรียน/

ผู7เก่ียวข7อง 
- ตอบแบบสอบถาม

ประเภทอ่ืนๆ  
- การทําแบบทดสอบ

บุคลิกภาพ 

- แบบสรุปผลการตรวจ
ป@สสาวะ 

- อ่ืน ๆ 
- ระเบียนสะสม 
- แบบ SDQ 
- แบบบันทึก 
-แบบบันทึกการสังเกต
พฤติกรรมนักเรียน 
- แบบบันทึกการเยี่ยมบ7าน
นักเรียน 
- อ่ืนๆ 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ? 
- แบบทดสอบบุคลิกภาพ 
- ข7อมูลต างๆ จากเพ่ือน 

ฝ=ายปกครอง 
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ครูท่ีปรึกษาควรใช7วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย  เพ่ือให7ได7ข7อมูลนักเรียนท่ีครอบคลุมท้ัง
ด7านความสามารถ  ด7านสุขภาพ  และด7านครอบครัว เครื่องมือท่ีสําคัญ คือ   
             แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  ไม ได7เป*นแบบวัดหรือแบบทดสอบ  แต เป*นเครื่องมือ
สําหรับการคัดกรองนักเรียนด7านพฤติกรรมการปรับตัว ท่ีมีผลเก่ียวเนื่องกับสภาพจิต  ซ่ึงจะช วยให7ครูท่ี
ปรึกษามีแนวการพิจารณานักเรียนด7านสุขภาพจิตมากข้ึน แบบประเมินพฤติกรรมเด็กเป*นเครื่องมือท่ีกรม
สุขภาพจิตจัดทําข้ึนโดยพัฒนาจาก  “The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)”  ของ
ประเทศเยอรมนี ซ่ึงใช7กันแพร หลายในประเทศแถบยุโรป  เพราะมีความเท่ียงและความตรง จํานวนข7อไม 
มากนักคณะผู7จัดทําของกรมสุขภาพจิต โดยแพทย?หญิงพรรณพิมล  หล อตระกูล  เป*นหัวหน7าคณะได7ทํา
การวิจัยเพ่ือวิเคราะห?ค าความเท่ียงและความตรงของแบบประเมิน  และหาเกณฑ?มาตรฐาน  (Norm) ของ
เด็กไทย   
                แบบประเมินพฤติกรรมเด็กมี 3  ชุด  คือ   
    1.  ชุดท่ีครูเป*นผู7ประเมินเด็ก   
    2.  ชุดท่ีพ อแม  ผู7ปกครอง เป*นผู7ประเมินเด็ก 
    3.  ชุดท่ีเด็กประเมินตนเอง   
 แบบประเมินท้ัง 3 ชุด มีเนื้อหาท่ีทางโรงเรียนอาจเลือกใช7ชุดท่ีนักเรียนประเมินตนเองชุดเดียว 
หรือใช7ควบคู กับชุดท่ีครูเป*นผู7ประเมินเพ่ือความแม นตรงยิ่งข้ึน  โดยระยะเวลาท่ีประเมินไม ควรห างจาก
นักเรียนประเมินตนเองเกิน 1  เดือน  ซ่ึงหากเป*นไปได7ควรใช7แบบประเมินท้ัง 3  ชุดพร7อมกัน  เพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต7องของผลท่ีออกมา  
        สรุปได7ว า การรู7จักนักเรียนเป*นรายบุคคล เป*นงานท่ีครูท่ีปรึกษาต7องดําเนินการเพ่ือได7ทราบ
ข7อมูลนักเรียนด7านความสามารถ ด7านสุขภาพ ด7านครอบครัว ด7านอ่ืนๆ โดยใช7ระเบียนสะสม แบบ
สัมภาษณ? แบบบันทึกประวัติ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ) ซ่ึงข7อมูลดังกล าวสามารถนําไปใช7จัด
กลุ มนักเรียนในการคัดกรองได7 

2.  การคัดกรองนักเรียน   
                     การคัดกรองนักเรียน  เป*นการวิเคราะห?ข7อมูลท้ังหมดท่ีได7จากการรู7จักนักเรียนเป*นราย 
บุคคล แล7วนําผลท่ีได7มาจําแนกตามเกณฑ?การคัดกรองท่ีสถานศึกษาได7จัดทําข้ึน  โรงเรียนควรมีการ
ประชุมครู กําหนดเกณฑ?การคัดกรอง เพ่ือจัดกลุ มนักเรียนร วมกัน ให7เป*นท่ียอมรับของครูในโรงเรียน  และ
สอดคล7องกับสภาพความเป*นจริง รวมท้ังให7มีการกําหนดเกณฑ?ว า  ความรุนแรงหรือความถ่ีเท าไร จึงจัดอยู 
ในกลุ มเสี่ยงหรือกลุ มมีป@ญหา 
                      การคัดกรองนักเรียน จะแบ งนักเรียนเป*น  3  กลุ ม  คือ   
         1.  กลุ มปกติ หมายถึง  นักเรียนท่ีไม มีพฤติกรรมท่ีเป*นป@ญหาและส งผลกระทบต อ
ชีวิตประจําวันของตนเองหรือสังคมส วนรวมในด7านลบ 
         2.  กลุ มเสี่ยง หมายถึง  นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากปกติ เช น เก็บตัว 
แสดงออกเกินขอบเขต การปรับตัวทางเพศไม เหมาะสม ทดลองสิ่งเสพติด ส วนผลการเรียน                                     
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ 
  3.  กลุ มมีป@ญหา หมายถึง นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเป*นป@ญหาชัดเจน มีผลกระทบต อ
ชีวิตประจําวันของตนเอง หรือต อสังคมโดยส วนรวมในด7านลบ  
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       จากการคัดกรองจะพบเด็กท่ีมีความต7องการพิเศษแทรกอยู ในเด็กท้ังสามกลุ ม ได7แก  
เด็กท่ีมีความบกพร องทางการมองเห็น  เด็กท่ีมีความบกพร องทางการได7ยิน เด็กท่ีมีความบกพร องทาง
สติป@ญญา   เด็กท่ีมีความบกพร องทางร างกาย  เด็กท่ีมีป@ญหาทางการเรียนรู7 เด็กท่ีมีป@ญหาทางอารมณ?และ
พฤติกรรม  เด็กออทิสติก   เด็กอัจฉริยะ 

 

ตารางท่ี 2  แสดงแนวดําเนินการในการคัดกรองนักเรียน 
  

กระบวนการ
ดําเนินงาน/ 

ประเด็นท่ีพิจารณา 

 
ข7อมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีควรทราบ 

 
วิธีการ 

 
เครื่องมือ/แหล งข7อมูล 

การคัดกรอง 
  กลุ มปกติ 
  กลุ มเสี่ยง 
  กลุ มมีป@ญหา 

- ข7อมูลการศึกษา
นักเรียนเป*น
รายบุคคล 

-แยกนักเรียนตามเกณฑ? 
การคัดกรองและบันทึกลง 
ในแบบสรุปผลการคัดกรอง 
- จัดทําเอกสารสารสนเทศ

การคัดกรองนักเรียน 

- เกณฑ?การคัดกรอง
นักเรียน 
- แบบบันทึกการคัดกรอง
นักเรียน 
-แบบสรุปผลการคัดกรอง 

  
 ผลการคัดกรองนักเรียน  ครูท่ีปรึกษาจําเป*นต7องระมัดระวังอย างยิ่งท่ีจะไม ทําให7นักเรียนรับรู7ได7
ว าตนถูกจัดกลุ มอยู ในกลุ มเสี่ยง/มีป@ญหา แม7ว านักเรียนจะรู7ตัวดีว าขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอย างไร หรือ
ประสบกับป@ญหาใดก็ตาม  และเพ่ือเป*นการปEองกันการล7อเลียนในกลุ มเพ่ือน ดังนั้น ครูท่ีปรึกษาต7องเก็บ
ผลการคัดกรองนักเรียนเป*นความลับ  นอกจากนี้หากครูท่ีปรึกษามีการประสานงานกับผู7ปกครองเพ่ือการ
ช วยเหลือนักเรียน  ก็ควรระมัดระวังการสื่อสารท่ีจะทําให7ผู7ปกครองเกิดความรู7สึกว าบุตรหลาน 
ของตนถูกจัดอยู ในกลุ มท่ีผิดปกติ แตกต างจากนักเรียนอ่ืน  ซ่ึงอาจมีผลเสียต อนักเรียนในภายหลังได7   
               
 สรุปได7ว า  การคัดกรองนักเรียน เป*นการใช7ข7อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนเป*นรายบุคคลมาจัด 
กลุ มตามเกณฑ?ท่ีโรงเรียนกําหนด โดยใช7ระเบียนสะสม  แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน(SDQ)  เป*นต7น ใน
การคัดกรองจะแบ งนักเรียน เป*นกลุ มปกติ กลุ มเสี่ยง กลุ มมีป@ญหา แล7วนําข7อมูลท่ีได7ไปจัดกิจกรรมดูแล
ช วยเหลือ หรือส งเสริมตามกระบวนการต อไป 

3.  การส%งเสริมนักเรียน   
    ความสําคัญ การส งเสริมนักเรียน  เป*นการสนับสนุนให7นักเรียนทุกคนท่ีอยู ในความ ดูแลของ
ครูท่ีปรึกษาให7เป*นบุคคลท่ีมีคุณภาพ  ซ่ึงจะช วยปEองกันมิให7นักเรียนท่ีอยู ในกลุ มปกติ กลายเป*นนักเรียน
กลุ มเสี่ยง/มีป@ญหา และเป*นการช วยให7นักเรียนกลุ มเสี่ยง/มีป@ญหา กลับมาเป*นนักเรียนกลุ มปกติ  และมี
คุณภาพตามท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต อไป   
  วิธีการส งเสริมนักเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาดําเนินการได7 แต มีกิจกรรมหลัก
สําคัญท่ีโรงเรียนต7องดําเนินการ  คือ   
      1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)   
      2. การจัดประชุมผู7ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)   
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รายละเอียดของการส งเสริมนักเรียน  (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2547 : 46-47) 
 

ตารางท่ี 3  แสดงรายละเอียดในการส งเสริมนักเรียน 
 

กระบวนการ
ดําเนินงาน/ 
ประเด็นท่ี
พิจารณา 

 
ข7อมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีควรทราบ 

 
วิธีการ 

 
เครื่องมือ/แหล งข7อมูล 

การส งเสริม
และพัฒนา
นักเรียน 
ครูควรจัด
กิจกรรม
ส งเสริมและ
พัฒนา
นักเรียนทุก
กลุ ม 

-  ข7อมูล
นักเรียนเป*น
รายบุคคล 
-  ข7อมูลการ
คัดกรอง
นักเรียน 

- การจัดกิจกรรมโฮมรูม จัดตาม 
ความต7องการของนักเรียนและให7นักเรียนมี
ส วนร วมในกิจกรรม 
- การจัดประชุมผู7ปกครองชั้นเรียน 
(Classroom meeting) จัดอย างน7อย 
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง มีการสรุปและบันทึก
หลักฐานการประชุม 
- จัดกิจกรรมพัฒนาผู7เรียน 
- โครงการพิเศษอ่ืนๆ 

- แบบสํารวจความ
ต7องการของนักเรียน 
- แบบบันทึกกิจกรรม 
โฮมรูม 
- แบบประเมินผลการจัด
กิจกรรมโฮมรูม 
- แบบบันทึกการประชุม
ผู7ปกครองชั้นเรียน 

 สรุปได7ว า ในการส งเสริมนักเรียน โรงเรียนสามารถเลือกใช7ได7หลายวิธี โดยมีกิจกรรมหลักท่ีควร
ดําเนินการคือ การจัดกิจกรรมโฮมรูม การจัดประชุมผู7ปกครองชั้นเรียน  
 

    4.  การป[องกันและแก�ไขป"ญหานักเรียน 
    ในการดูแลช วยเหลือนักเรียน  ครูท่ีปรึกษาควรให7ความเอาใจใส กับนักเรียนทุกคนเท าเทียม
กัน  แต สําหรับนักเรียนกลุ มเสี่ยง/มีป@ญหานั้นจําเป*นอย างมากท่ีต7องให7ความดูแลใส ใจ 
อย างใกล7ชิดและหาวิธีการช วยเหลือท้ังการปEองกันและการแก7ไขป@ญหา  โดยไม ปล อยปละละเลย         
จนกลายเป*นป@ญหาของสังคม  การปEองกันและแก7ไขป@ญหาของนักเรียนมีหลายเทคนิควิธีการ ได7แก   
   1.  การให7การปรึกษาเบ้ืองต7น     
   2.  การจัดกิจกรรมเพ่ือปEองกันและแก7ไขป@ญหา 
   3.  การติดตาม ดูแลช วยเหลือ 
  รายละเอียดวิธีการปEองกันและแก7ไขป@ญหาดังตารางท่ี 4 
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ตารางท่ี 4  สาระความรู7และแนวดําเนินการให7การปรึกษาเบ้ืองต7นสําหรับนักเรียน 
 

กระบวนการ
ดําเนินงาน/ 

ประเด็นท่ีพิจารณา 

 
ข7อมูลพ้ืนฐาน 
ท่ีควรทราบ 

 
วิธีการ 

 
เครื่องมือ/แหล งข7อมูล 

การปEองกัน
ช วยเหลือและแก7ไข     
ครูควรจัดกิจกรรม
การปEองกัน
ช วยเหลือและแก7ไข
ให7กับกลุ มเสี่ยงและ
กลุ มมีป@ญหา 

-  ข7อมูลนักเรียนเป*น
รายบุคคล ประวัติ
ส วนตัว/ข7อมูลสุขภาพ/
ข7อมูลด7านการเรียน/
ข7อมูลด7านเศรษฐกิจ/
ข7อมูลครอบครัว ฯลฯ 
-  ข7อมูลการคัดกรอง
นักเรียน 
- ข7อมูลจากผู7ท่ีเก่ียวข7อง 
 

- ให7คําปรึกษาเบ้ืองต7น 
- ประสานกับครูและผู7ท่ี
เก่ียวข7องอ่ืน ๆ เพ่ือการจัด
กิจกรรม เช น กิจกรรมใน
ห7องเรียน/กิจกรรมเสริม
หลักสูตร/กิจกรรมซ อม
เสริม/กิจกรรมพัฒนา
ผู7เรียน 
- ติดตามรายงานผล
ผู7เก่ียวข7อง 

- แบบบันทึกการให7
คําปรึกษา 
- แบบบันทึกผล 
การประสานและ
ช วยเหลือนักเรียน 
- แบบบันทึกการดูแล
ช วยเหลือนักเรียน 

 
          กล าวโดยสรุป ครูท่ีปรึกษาควรให7ความเอาใจใส กับนักเรียนทุกคนเท าเทียมกัน แต สําหรับ
นักเรียนกลุ มเสี่ยง/มีป@ญหานั้นจําเป*นอย างมากท่ีต7องให7ความดูแลใส ใจอย างใกล7ชิดและหาวิธีการช วยเหลือ 
ท้ังการปEองกันและการแก7ไขป@ญหา  โดยไม ปล อยปละละเลยจนกลายเป*น 
ป@ญหาของสังคม  เช น การให7คําปรึกษาเบ้ืองต7น การติดตามดูแลช วยเหลือ เป*นต7น 
    5.  การส%งต%อนักเรียน 
    การปEองกันและแก7ไขป@ญหาของนักเรียนโดยครูท่ีปรึกษาตามกระบวนการปEองกันและ
ช วยเหลือนักเรียนนั้น  อาจมีบางกรณีท่ีป@ญหามีความยากต อการช วยเหลือ หรือช วยเหลือแล7วนักเรียนมี
พฤติกรรมไม ดีข้ึน  ก็ควรดําเนินการส งต อไปยังผู7เชี่ยวชาญเฉพาะด7านต อไป  เพ่ือให7ป@ญหาของนักเรียน
ได7รับการช วยเหลืออย างถูกทางและรวดเร็วข้ึน  หากปล อยให7เป*นบทบาทหน7าท่ีของครูท่ีปรึกษา  หรือครู
คนใดคนหนึ่งเท านั้น  ความยุ งยากของป@ญหาอาจมีมากข้ึน  หรือลุกลามกลายเป*นป@ญหาใหญ โตจนยากต อ
การแก7ไข  ซ่ึงการส งต อนักเรียนจําแนกเป*น 2 ลักษณะ  คือ   
       2.5.1  การส งต อภายใน  ครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาส งต อไปยังครูท่ีสามารถในการ
ช วยเหลือนักเรียน ได7ท้ังนี้ข้ึนอยู กับลักษณะป@ญหา เช น ครูแนะแนว  ครูพยาบาล  ครูประจําวิชา หรือฝ=าย
ปกครอง  เป*นต7น   
       2.5.2  การส งต อภายนอก  ครูแนะแนวหรือฝ=ายปกครองเป*นผู7ดําเนินการส งต อไปยัง
ผู7เชี่ยวชาญภายนอก   
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พฤติกรรมของ 
นกัเรียนดีขึ�น

หรือไม่ 

    สําหรับการส งต อภายใน  หากส งต อไปยังครูแนะแนวหรือฝ=ายปกครองจะเป*นการแก7ไข
ป@ญหาท่ียากต อการช วยเหลือของครูท่ีปรึกษา เช น  ป@ญหาเก่ียวกับจิตใจความรู7สึก  ป@ญหาพฤติกรรม
ซับซ7อนหรือรุนแรง  เป*นต7น  ครูท่ีรับต อต7องมีการช วยเหลืออย างเป*นระบบ  และประสานการทํางานกับ
ผู7เก่ียวข7อง  เพ่ือการช วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ  แต หากเกิดกรณียากต อการช วยเหลืออีกก็ต7องส งต อ
ผู7เชี่ยวชาญภายนอกเช นกัน  ซ่ึงกระบวนการท่ีครูแนะแนว/ฝ=ายปกครอง ควรปฏิบัติดังแผนภาพ  
(สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2547 : 53) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
     
 
 

 
แผนภูมิกระบวนการแก7ไขป@ญหานักเรียนของครูแนะแนว/ฝ=ายปกครอง 

 

รับนกัเรียนต่อจากครูประจาํชั�น/ครูที.ปรึกษา 

ส่งกลบัครูที.ปรึกษาใหดู้แล
ช่วยเหลือต่อไป 

ประชุมปรึกษารายกรณี   
(Case Conference)  

พฤติกรรมนกัเรียน
ดีขึ�นหรือไม่ 

ส่งต่อผูเ้ชี.ยวชาญภายนอก 

ไม่ดีขึ�น 

ดีขึ�น 

ดีขึ�น 

ไม่ดีขึ�น / ยากต่อการช่วยเหลือ 

ส่งต่อภายใน 

ส่งต่อภายนอก 
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 นอกจากนี้แนวทางการพิจารณาในการส งต อโดยครูท่ีปรึกษาส งนักเรียนไปพบครูอ่ืนๆ เพ่ือให7
การช วยเหลือต อไปนี้  มีแนวทางการพิจารณาดังนี้   
                   1.  นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม ดีข้ึนหรือแย ลง  แม7ว าครูท่ีปรึกษาจะดําเนิน การ
ช วยเหลือด7วยวิธีการใด  ๆ   
   2.  นักเรียนไม ให7ความร วมมือในการช วยเหลือของครูท่ีปรึกษา  เช น  นัดให7มาพบ   
แล7วไม มาตามนัดอยู เสมอ  ให7ทํากิจกรรมเพ่ือการช วยเหลือก็ไม ยินดีร วมกิจกรรมใดๆ  เป*นต7น   
    3.  ป@ญหาของนักเรียนท่ีเป*นเรื่องเฉพาะด7าน เช น เก่ียวข7องกับความรู7สึก ความสลับ ซับซ7อน
ของสภาพจิตใจ  ท่ีจําเป*นต7องให7การช วยเหลืออย างใกล7ชิดและได7รับการบําบัดทางจิต- วทิยา  ควร
พิจารณาส งต อให7ผู7มีความรู7เฉพาะทางเพ่ือดําเนินการให7ความช วยเหลือต อไป   
 สรุปได7ว า การส งต อนักเรียน เป*นกระบวนการท่ีครูท่ีปรึกษาไม สามารถช วยเหลือหรือ แก7ไข
ป@ญหาได7 จึงส งให7ครูท่ีเก่ียวข7องอ่ืนๆ เช น ครูแนะแนว ฝ=ายปกครอง ช วยเหลือ เป*นการส งต อภายใน    
ส วนกรณีท่ียากต อการช วยเหลือก็จะมีการประสานงานส งต อไปยังผู7เชี่ยวชาญภายนอกให7ช วยเหลือต อไป 
 
ข7อควรตระหนัก 
 ในกรณีท่ีนักเรียนเปลี่ยนช วงชั้นและสถานศึกษา ควรมีการส งต อข7อมูล เช น ความสามารถพิเศษ 
ป@ญหาพฤติกรรม โรคประจําตัวท่ีมี เพ่ือให7มีการช วยเหลืออย างต อเนื่องและให7ผู7ดูแลในสถานศึกษาใหม มี
ข7อมูลเบ้ืองต7นในการวางแผนปEองกัน ส งเสริมและช วยเหลือได7ทันเหตุการณ?และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
อย างยิ่งการส งต อข7อมูลต7องเป!นความลับ และส งต อผู7เก่ียวข7องโดยตรง  
 
สภาพความสําเร็จการดําเนนิงานระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียน 
 

ผลท่ีคาดหวัง ป@จจัย/กระบวนการดําเนินงาน 
โรงเรียน 
โรงเรียนจัดระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
อย างเข7มแข็งรอบด7าน 
1. โรงเรียนมีการจัดระบบการดูแลช วยเหลือ 
    นักเรียน 
   1.1 มีการวางระบบการบริหารจัดการระบบ 
        การดูแลช วยเหลือนักเรียน 
 

1. จัดโครงสร7างและคณะกรรมการดําเนินงานระบบ 
    ดูแล 
2. จัดทําแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานตาม 
    แผนท่ีชัดเจน 
3. กําหนดทิศทางพัฒนาการบริหารงานสอดคล7อง 
    กับบริบทของสถานศึกษา 
4. พัฒนาครูและบุคลากรท่ีเก่ียวข7องให7มีความรู7 
    ความสามารถ ในการดําเนินงานระบบการดูแล 
    ช วยเหลือนักเรียน 
5. ให7การศึกษาแก ผู7ปกครอง (Parent Education)  
    ในเรื่องท่ีเก่ียวข7อง 
6. สนับสนุนป@จจัยท่ีเอ้ือต อการดําเนินงาน ได7แก   
   งบประมาณวัสดุอุปกรณ? สื่อ เครื่องมือต าง ๆ  
   ฯลฯ 
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 7. มีเครือข ายสหวิชาชีพท่ีเก่ียวข7อง เช น ตํารวจ  
   แพทย? นักกฎหมายนักสังคมสงเคราะห?  
   นักจิตวิทยา เป*นต7น 

1.2 มีการดําเนินงานตามระบบการดูแล 
     ช วยเหลือนักเรียน 
 

1. ทําความรู7จักนักเรียนเป*นรายบุคคลด7วย  
    การศึกษาข7อมูลนักเรียนเป*นรายบุคคล        
    การเยี่ยมบ7าน การสังเกต การสอบถาม 
    การสัมภาษณ? การทดสอบ 
2. คัดกรองนักเรียนและนําผลการคัดกรองมาใช7  
   ดําเนินงาน 
3. ส งเสริมและพัฒนานักเรียนโดยการจัดกิจกรรม  
   โฮมรูม การประชุม ผู7ปกครองชั้นเรียน           
   จัดกิจกรรมส งเสริมและพัฒนานักเรียน 
   ท่ีหลากหลาย 
4. จัดกิจกรรมปEองกัน ช วยเหลือ และแก7ไข 
5. ส งต อนักเรียนท่ีสอดคล7องกับสภาพป@ญหาและ 
   มีเครือข าย สหวิชาชีพ 

1.3 มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว 1. ให7คําปรึกษาและฝrกอบรมแก นักเรียนและ  
   ผู7ปกครอง 
2. ให7บริการโดยการมีส วนร วมของผู7เก่ียวข7อง 
3. ให7บริการครอบคลุมการแนะแนวการศึกษา   
   อาชีพ รวมท้ัง การแนะแนวชีวิตและสังคม 
 

1.4  ผู7ปกครอง ชุมชน มีส วนร วม 
      ในการดําเนินงานดูแลช วยเหลือนักเรียน 
 

1. ได7รับการส งเสริมให7มีความรู7ความเข7าใจในการ 
    ดูแลช วยเหลือบุตรหลาน 
2. ร วมมือกับโรงเรียนในการดําเนินงานระบบการ 
    ดูแลช วยเหลือนักเรียน 
3. ร วมสนับสนุนการดําเนินงานเครือข ายผู7ปกครอง 
4. มีบุคลากรจากสาขาอาชีพต าง ๆ ร วมสนับสนุน 
   การดําเนินงานเป*นเครือข ายในรูปสหวิชาชีพ 
5. มีการประสานสัมพันธ?ระหว างโรงเรียน  
   กรรมการสถานศึกษากรรมการเครือข าย 
   ผู7ปกครอง 
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1.5 มีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล 
     พัฒนาระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
 

1. นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผล 
2. รายงานผลการดําเนินงานและเผยแพร        
   ประชาสัมพันธ? 

1.6 มีการผดุงระบบการดูแลช วยเหลือ 
     นักเรียน 

1. นําผลการดําเนินงานมาปรับปรุงพัฒนาเป*นระยะ  
   อย างต อเนื่อง 
2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู7 
3. ประชาสัมพันธ? ยกย องเชิดชูเกียรติ และให7ขวัญ  
   กําลังใจ 
4. ผนึกผสานการดําเนินงานดูแลช วยเหลือนักเรียน 
   ให7อยู ในกิจกรรมการปฏิบัติงานปกติของการ   
   ดํารงชีวิตประจําวันของนักเรียน 
 

2. โรงเรียนมีบุคลากร ส่ือ และเครื่องมือท่ีเอ้ือ 
   ต%อการดําเนินงานระบบการดูแลช%วยเหลือ 
   นักเรียน 
2.1 ผู7บริหารเป*นผู7นําในการดําเนินงานระบบ 
     การดูแลช วยเหลือนักเรียน 
 

1. กําหนดทิศทางการพัฒนาระบบการดูแล  
   ช วยเหลือนักเรียน 
2. กระตุ7นให7ผู7เก่ียวข7องทุกฝ=ายร วมกันดําเนินงาน  
   ระบบดูแลช วยเหลือนักเรียน 
3. มีความรอบรู7เรื่องระบบการดูแลช วยเหลือ 
   นักเรียน 
 

2.2 ครูมีเจตคติท่ีดีและมีความสามารถ 
     ในการดําเนินงานดูแลช วยเหลือนักเรียน 
 

1. ตระหนักและเห็นคุณค าของการดําเนินงาน 
2. มีความรู7 ความเข7าใจ และความสามารถในการ 
   ดําเนินงาน 
3. ครูแนะแนวได7รับการพัฒนาให7เป*นนักจิตวิทยา     
   โรงเรียนเพ่ือช วยแก7ป@ญหาท่ีซับซ7อน 

2.3 โรงเรียนมีสื่อ เครื่องมือท่ีใช7ในการ 
     ดําเนินงานระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน 

1. จัดหาสื่อและเครื่องมือท่ีมีคุณภาพประสิทธิภาพ 
2. ใช7สื่อและเครื่องมือท่ีใช7ในการดําเนินงานให7 
   เหมาะสมมีประสิทธิภาพ และตรงประโยชน? 
   ใช7สอย 

 
 
 
 
 
 



 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

��

ผลท่ีคาดหวัง ป@จจัย/กระบวนการดําเนินงาน 
นักเรียน 
1. นักเรียนทุกคนได�รับการพิทักษ0คุ�มครอง 
และดูแลอย%างท่ัวถึง 
1.1 การมีชีวิตอยู รอดปลอดภัย 
     1.1.1 ให7การดูแลด7านป@จจัยพ้ืนฐาน 
อย างเหมาะสม 
     1.1.2 ให7ความรักความเอาใจใส ด7านสุขภาพ 
1.2 ได7รับการพัฒนา 
     1.2.1 การเล นและการพักผ อน 
     1.2.2 ได7รับการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
     1.2.3 เข7าถึงข7อมูลข าวสาร 
     1.2.4 ได7รับการพัฒนาตามศักยภาพตาม   
ความแตกต างระหว างบุคคล 
1.3 ได7รับการปกปEองคุ7มครอง 
     1.3.1 การล วงละเมิด 
     1.3.2 การทําร7าย 
     1.3.3 การทอดท้ิง ปล อยปละละเลย 
     1.3.4 การเอารัดเอาเปรียบ 
     1.3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัย 
     1.3.6 การคุ7มครองจากสารเสพติด 
     1.3.7 นักเรียนท่ีมีป@ญหาได7รับการแก7ไข 
อย างเหมาะสม 
1.4 การมีส วนร วม 
     1.4.1 แสดงความคิดเห็นในเรื่องท่ีมีผลกระทบ 
     1.4.2 มีบทบาทในชุมชน 
     1.4.3 มีส วนร วมในการตัดสินใจ 
     1.4.4 มีเสรีภาพในการติดต อสื่อสาร 
     1.4.5 มีส วนร วมในการกําหนดกติกา 
และระเบียบในโรงเรียน 
     1.4.6 มีส วนร วมในการกําหนดบทเรียน 
และกิจกรรมต าง ๆ 
 

 
 
 
1. ผู�บริหาร/กรรมการสถานศึกษา กําหนด 
    นโยบายและทิศทาง การส งเสริม สนับสนุนให7  
    ผู7เก่ียวข7องปฏิบัติต อเด็กโดยคํานึงถึง 
    ศักด์ิศรีความเป*นมนุษย?และการพิทักษ?คุ7มครอง   
    เด็กตามอนุสัญญาว าด7วยสิทธิเด็กและ พ.ร.บ.   
    คุ7มครองเด็ก พ.ศ. 2546 
2. ครู สอดแทรกสาระของอนุสัญญาว าด7วยสิทธิ 
    เด็กและ พ.ร.บ. คุ7มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ในการ  
    จัดกิจกรรมการเรียนรู7ตามกลุ มสาระต าง ๆ และ  
    กิจกรรมพัฒนาผู7เรียน 
3. นักเรียน เข7าร วมกิจกรรมและเป*นเครือข าย 
    อาสาสมัครในการดูแลช วยเหลือเพ่ือนให7ได7  
    เรียนรู7ตามศักยภาพและคุ7มครองตามสิทธิเด็ก 
4. ผู�ปกครอง ให7ความคุ7มครอง ดูแลช วยเหลือ  
   นักเรียนให7ดํารงชีวิตอย างมีคุณภาพตามควรแก   
   อัตภาพ 
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2. นักเรียนทุกคนได�รับการส%งเสริมให�เกิด 
   ภูมิคุ�มกันในการดํารงชวิตและการปรับตัว 
   2.1 การเสริมสร7างทักษะการดํารงชีวิต 
   2.2 การจัดการเรียนรู7ด7านเพศศึกษา 
   2.3 ส งเสริมการอยู ร วมกันอย างสันติโดย
ปราศจาก 
       - การใช7ความรุนแรง การกลั่นแกล7งรังแก 
       - การกระทําทารุณทางวาจา จิตใจ  
         และร างกาย 
       - การทําร7ายผู7อ่ืนและตนเอง 
       - การฆ าตัวตาย 
   2.4 การปEองกันและแก7ไขป@ญหาสารเสพติด 
 

1. ผู�บริหาร/กรรมการสถานศึกษา ส งเสริม   
    สนับสนุนการจัดทําแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม  
    เพ่ือสร7างภูมิคุ7มกันให7แก นักเรียนในเรื่อง 
    - การเสริมสร7างทักษะการดํารงชีวิต 
    - การจัดการเรียนรู7ด7านเพศศึกษา 
    - ส งเสริมการอยู ร วมกันอย างสันติ 
    - การปEองกันและแก7ไขป@ญหาสารเสพติด 
2. ครูแนะแนว 
    2.1 จัดกิจกรรมพัฒนาผู7เรียนในเรื่องการ  
         เสริมสร7างทักษะการดํารงชีวิต การเรียนรู7  
         ด7านเพศศึกษา การสร7างวินัยเชิงบวก 
         การจัดกิจกรรมปEองกันป@ญหาสารเสพติด 
    2.2 ให7คําปรึกษาช วยเหลือนักเรียนและ  
         ผู7ปกครองในการปEองกัน แก7ไขป@ญหาด7าน   
         เพศศึกษา การใช7ความรุนแรง 
         ป@ญหาสารเสพติด 
3. ครูท่ีปรึกษา 
    3.1 บูรณาการในกลุ มสาระการเรียนรู7ท่ี   
         รับผิดชอบและจัดกิจกรรมโฮมรูม เพ่ือสร7าง   
         ภูมิคุ7มกัน เรื่อง ทักษะการดํารงชีวิต 
         เพศศึกษา การอยู ร วมกันอย างสันติ         
         การปEองกันป@ญหา สารเสพติด 
    3.2 จัดบรรยากาศการเรียนรู7ท่ีส งเสริมความคิด  
         ทางบวกและสร7างสรรค? และการอยู ร วมกัน   
         อย างสันติ 
4. นักเรียน 
    4.1 เข7าร วมกิจกรรมการเรียนรู7และกิจกรรม 
         พัฒนาผู7เรียน ให7มีทักษะการดํารงชีวิตและ   
         ภูมิคุ7มกันภัยต าง ๆ 
   4.2  เป*นเครือข าย/อาสาสมัคร เพ่ือดูแล  
         ช วยเหลือ เพ่ือนนักเรียน 
5. ผู�ปกครอง/ชุมชน เป*นเครือข ายการเฝEาระวัง 
    และปEองกันพฤติกรรมเสี่ยงและสิ่งแวดล7อมเสี่ยง 
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3. นักเรียนมีส%วนร%วมในการพัฒนาตนเอง 
    และสังคม 
    3.1 การดูแลช วยเหลือตนเองและเพ่ือน 
    3.2 การบําเพ็ญประโยชน?ท้ังในครอบครัว 
         โรงเรียน ชุมชน และสังคม 
    3.3 การแสดงออกถึงสิทธิหน7าท่ีทางการเมือง 
         การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
 

1. ผู�บริหาร/กรรมการสถานศึกษา ส งเสริม  
    สนับสนุนให7มีกิจกรรม/โครงการ/วิธีปฏิบัติตนใน  
    ชีวิตประจําวันในเรื่องต อไปนี้ 
    - การดูแลช วยเหลือตนเองและเพ่ือน 
    - การบําเพ็ญประโยชน?ต อครอบครัว โรงเรียน   
      ชุมชน และสังคม 
    - การรักษาสิทธิและหน7าท่ีตามระบอบ 
      ประชาธิปไตย 
2. ครู 
   2.1 ร วมกับนักเรียนกําหนดกิจกรรม/สถานการณ?  
        และเป|ดโอกาสให7นักเรียนปฏิบัติท้ังในและ    
        นอกห7องเรียน 
   2.2 กระตุ7น ส งเสริม สนับสนุนบทบาทนักเรียน   
        ในการแสดงออกด7านการช วยเหลือตนเอง   
        และเพ่ือนด7านการบําเพ็ญประโยชน? 
        ต อครอบครัว โรงเรียน ชุมชน และสังคม 
        และด7านการรักษาสิทธิหน7าท่ีตามระบอบ       
        ประชาธิปไตยต้ังแต ต7นจบครบกระบวนการ 
   2.3 ให7การเสริมแรงนักเรียนเม่ือปฏิบัติตนอย าง   
        เหมาะสม 
   2.4 เป*นแบบอย างท่ีดีในคุณลักษณะท่ีต7องการ  
        พัฒนานักเรียน 
3. ผู�ปกครอง/ชุมชน 
    3.1 สนับสนุน ส งเสริมให7นักเรียนมีโอกาสเข7า  
         ร วมกิจกรรมของโรงเรียนและชุมชน 
    3.2 ให7การเสริมแรงนักเรียนเม่ือมีการปฏิบัติ   
         อย างเหมาะสม 

3.3 เป*นแบบอย างท่ีดีในคุณลักษณะท่ีต7องการ  
         พัฒนานักเรียน 
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ผลท่ีคาดหวัง ป@จจัย/กระบวนการดําเนินงาน 
4. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการอย%างรอบด�าน 
    4.1 มีสุขภาพกายและสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 
    4.2 พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ? 
         ท่ีเหมาะสม 
    4.3 มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู7อ่ืนและมีบทบาท 
         ในการร วมดูแลและพัฒนาโรงเรียน 
         ชุมชน และสังคมด7วยความเต็มใจ 
    4.4 มีลักษณะใฝ=รู7 เรียนเป*น และพึงพอใจ 
         กับความสําเร็จในการเรียนรู7 
 

1. ผู�บริหาร/กรรมการสถานศึกษา ส งเสริม   
    สนับสนุนการดําเนินงานการส งเสริมพัฒนา    
    นักเรียนทุกคนให7มีพัฒนาการอย างรอบด7าน 
คือ 
    - มีสุขภาพกายและสุขนิสัยท่ีเหมาะสม 
    - พฤติกรรมการแสดงออกทางอารมณ?ท่ี  
      เหมาะสม 
    - มีสัมพันธภาพท่ีดีกับผู7อ่ืนและมีบทบาทในการ    
      ร วมดูแลและพัฒนาโรงเรียน ชุมชน และสังคม 
    - ใฝ=รู7 เรียนเป*น และพึงพอใจกับความสําเร็จ      
      ในการเรียนรู7 
2. ครู 
    2.1 จัดกิจกรรมส งเสริมพัฒนา ปEองกัน แก7ไข 
         ป@ญหา เรื่อง 
         - มีสุขภาพกายและสุขนิสัยท่ีเหมาะสมกับ   
           พัฒนาการของนักเรียน 
         - พัฒนาความฉลาดทางอารมณ? (EQ) 
         - จัดประสบการณ?ตรงให7นักเรียนมีโอกาส  
           นําความรู7 สู การปฏิบัติ ท้ังในและนอก 
           โรงเรียน โดยเน7นอาสาสมัคร ช วยเหลือ  
           บําเพ็ญประโยชน? 
         - จัดแผนและกิจกรรมการเรียนรู7สอดคล7อง 
           กับศักยภาพ 
3. นักเรียน 
    3.1 เรียนอย างมีความสุขและพึงพอใจกับ   
         ความสําเร็จของตน 
    3.2 เป*นเครือข าย/อาสาสมัครในเรื่องการ  
         ส งเสริมสุขภาพการบําเพ็ญประโยชน? 
4. ผู�ปกครอง/ชุมชน 
    4.1 ร วมมือกับโรงเรียนดูแลเอาใจใส นักเรียน  
         อย างใกล7ชิด 
    4.2 ให7ความสําคัญและส งเสริม สนับสนุนการ  
         จัดการศึกษาของโรงเรียน 

มาตรฐานตําแหน%ง และมาตรฐานวิทยฐานะข�าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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(ที่เกี่ยวกบัระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียน) 
ประเภท   ผู7สอนในหน วยงานทางการศึกษา 
สายงานการสอน   ช่ือตําแหน%ง  ครูผู7ช วยและครู  วิทยฐานะ ครูชํานาญการ-ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   ข7อ 4 ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
ประเภท  ผู7บริหารสถานศึกษาและผู7บริหารการศึกษา  
สายงาน  ผู�บริหารสถานศึกษา ช่ือตําแหน%ง  รองผู7อํานวยการสถานศึกษา และผู7อํานวยการสถานศึกษา   
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   ข7อ 12  จัดระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียน 
มาตรฐานของ สมศ. 
มาตรฐานด�านคุณภาพผู�เรียน มาตรฐานท่ี 1 ผู7เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค านิยมท่ีพึงประสงค?  
มาตรฐานด�านการเรียนการสอน 
มาตรฐานท่ี 10 ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย างมีประสิทธิภาพและเน7นผู7เรียนเป*น
สําคัญ        (10.2)  มีการวิเคราะห?ศักยภาพของผู7เรียนและเข7าใจผู7เรียนเป*นรายบุคคล 
มาตรฐานด�านการบริหารและการจัดการศึกษา  
มาตรฐานท่ี 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส งเสริมคุณภาพผู7เรียนอย างหลากหลาย                                                               

    (15.1) มีการจัดและพัฒนาระบบการดูแลช วยเหลือนักเรียนท่ีเข7มแข็งและท่ัวถึง  
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บรรณานุกรม 
 

กระทรวงศึกษาธิการ.  แนวทางการดําเนินงานระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียน.  กรุงเทพฯ :   
   องค?การรับส งสินค7าและพัสดุ, 2547. 

_________.  คู%มือวิทยากรเครือข%ายระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียน.  กรุงเทพฯ : องค?การรับส งสินค7า 
   และพัสดุ, 2547. 

สามัญศึกษา,  กรม.  การดําเนินงานและแก�ไขป"ญหายาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา.   
   กรุงเทพฯ : โรงพิมพ?คุรุสภา, 2544. 

__________.  ระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา,  กรุงเทพฯ :  
   หน วยศึกษานิเทศก?กรมสามัญศึกษา, 2544 

สุขภาพจิต, กรม.  คู%มือการบริหารระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียน ช%วงช้ันท่ี 3- ช%วงช้ันท่ี 4.  
กรุงเทพฯ :  

   องค?การสงเคราะห?ทหารผ านศึก, 2546. 
__________.  คู%มือครูระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียน ช%วงช้ันท่ี 3- ช%วงช้ันท่ี 4.  กรุงเทพฯ :  

   องค?การสงเคราะห?ทหารผ านศึก, 2546. 
สุขภาพจิต, สามัญศึกษา,  กรม.  คู%มือวิทยากรระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียน ช%วงช้ันท่ี 3- ช%วงช้ันท่ี 
4.    

   กรุงเทพฯ : องค?การทหารผ านศึก, 2546. 
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา.  การดําเนินงานระบบการดูแลช%วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

   สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษา 

   ข้ันพ้ืนฐาน.  กรุงเทพฯ : องค?การรับส งสินค7าและพัสดุ, 2547. 
http://www.lrd.in.th/uploaded/ 
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                ตราโรงเรียน 
 
 

            ระเบียนสะสม 
 
 

 
 

                  รูปถ ายนักเรียน 
 
 
 
 
ชื่อนักเรียน.......................................................................................เลขประจําตัว....................................................... 
 
ปKการศึกษา..........................ชั้น............เลขท่ี..........ชื่ออาจารย?ท่ีปรึกษา............................................................... 
 
ปKการศึกษา..........................ชั้น............เลขท่ี..........ชื่ออาจารย?ท่ีปรึกษา............................................................... 
 
ปKการศึกษา..........................ชั้น............เลขท่ี..........ชื่ออาจารย?ท่ีปรึกษา................................................................ 
 
(เริ่มใช7ระเบียนนี้เม่ือ วันท่ี............เดือน.............................................พ.ศ....................) 
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คําแนะนําการใช�ระเบียนสะสม 
 

 ระเบียนสะสมเป*นเครื่องมือท่ีประกอบด7วยข7อมูลส วนตัว  ครอบครัว  การศึกษา อาชีพ   
สุขภาพและบุคลิกภาพ  ซ่ึงจะช วยให7ผู7ท่ีเก่ียวข7องรู7จักและเข7าใจนักเรียนในทุกด7าน  ต้ังแต ระดับ
ประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  อันจะเป*นประโยชน?ต อการปรับปรุงแก7ไขพฤติกรรมและ
การพัฒนาการด7านต าง ๆ ของนักเรียนให7เป*นทรัพยากรมนุษย?ท่ีมีคุณค า การใช7ระเบียนสะสมควรใช7ด7วย
ความรอบคอบและจริงจัง  กล าวคือ 
 1.  มอบให7ครูประจําชั้นหรือครูท่ีปรึกษาเป*นผู7ดําเนินการในการกรอกข7อมูลด7านต าง ๆ ของ
นักเรียนเพ่ือการรู7จักและช วยเหลือนักเรียนในเบ้ืองต7น  และคัดกรองพฤติกรรมป@ญหารุนแรงของนักเรียน
เพ่ือส งต อครูแนะแนว  ประสานงานกับบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข7องกับข7อมูลนั้น  เช น แพทย?   จิตแพทย?   
พยาบาล   เจ7าหน7าท่ีอนามัย   นักจิตวิทยา   เป*นต7น   เพ่ือดําเนินการช วยเหลือนักเรียนต อไป 
 2. ให7นักเรียนกรอกข7อมูลด7านต างๆตามข7อเท็จจริงอย างถูกต7อง ด7วยความต้ังใจและจริงใจเริ่ม
ต้ังแต วันแรกท่ีนักเรียนเข7าเรียนและจะต7องดําเนินการกรอกข7อมูลเพ่ิมเติมอย างต อเนื่องเพ่ือให7เป*นป@จจุบัน
ตลอดเวลาจนกว านักเรียนจะออกจากโรงเรียน  ในการนี้ผู7บริหารโรงเรียนจะต7องตรวจตราดูแลเอาใจใส   
เพ่ือให7ผู7รับผิดชอบจัดทําข7อมูลในระเบียนสะสมและสามารถนําไปใช7ประโยชน?ในการช วยเหลือดูแล
นักเรียนได7อย างจริงจัง 
                3.  จัดให7มีสถานท่ีและตู7เอกสารหรืออุปกรณ?สําหรับเก็บระเบียนสะสมไว7ในท่ีมิดชิดให7เป*น
ระเบียบเรียบร7อย อีกท้ังให7สะดวกสําหรับผู7รับผิดชอบหรือผู7เก่ียวข7องนําไปใช7เพราะเป*นความลับท่ีไม ควร
เป|ดเผยแก คนท่ัวไป 
 4.  จัดให7มีการส งมอบต อระเบียนสะสมระหว างข้ึนชั้นในโรงเรียนเดียวกัน  สําหรับกรณีท่ี
นักเรียนออกจากโรงเรียนเดิมเพ่ือเข7าศึกษาต อในโรงเรียนอ่ืนจะต7องมีการบันทึกเป*นหลักฐานการส งและ
การรับมอบระเบียนสะสม 
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       1. ข�อมูลส%วนตัว 
นักเรียนชื่อ – นามสกุล...............................................................ชื่อเล น..............................อายุ............ปK.................. 
เกิดวันที่.........เดือน..........................พ.ศ......................เชื้อชาต.ิ........................สัญชาต.ิ................ศาสนา................. 
ภูมิลําเนาอยู ที่จงัหวัด...................................ที่อยู ป@จจุบนั............................................................................................. 
.............................................................................................................................โทรศัพท?................................................ 
ป@จจุบนัพักอยู กับ     บิดาและมารดา   บิดา มารดา อ่ืน ๆ (ระบ)ุ......................................... 
ลักษณะของที่อยู      บ7านส วนตัวบ7านเช า     หอพัก ห7องเช า  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ............... 
นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดย   รถประจําทาง  เดิน   อ่ืน ๆ ...........ใช7ระยะเวลาเดินทาง...........นาที 
นักเรียนได7รับค าใช7จ ายจาก..................เป*นเงิน..................บาท/วัน, เดือน o อ่ืน ๆ (ระบุ)................................ 
oค าพาหนะเดินทางไป-กลับ.........บาท/วัน ค าอาหารเช7า-กลางวัน.............บาท/วัน  อ่ืน ๆ ...................... 
เพื่อนในโรงเรียนที่นักเรียนสนิทมากที่สุด ชื่อ-นามสกุล...........................เป*นนักเรียนชั้น.........ห7อง...../........ 
เพื่อนที่อยู ใกล7เคียงหรือรู7จักบ7านของนักเรียน ชื่อ-นามสกุล.....................เป*นนักเรียนชั้น.........ห7อง...../........ 
 

ชั้น สิ่งท่ีนักเรียนภาคภูมิใจในตนเอง สิ่งท่ีนักเรียนอยากปรับปรุงแก�ไข 
สิ่งท่ีนักเรียนต�องการให� 

  โรงเรียน/ครู ช"วยเหลือ 
    

   
    

   
 
ข�อมูลเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง 
วัน/เดือน/ป� ข�อมูล หมายเหตุ 
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2. ข�อมูลครอบครัว 
ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป() 
การศึกษา  การศึกษา รายได�/

เดือน 

ที่อยู"หรือที่ทํางาน โทรศัพท0 

บิดา       

มารดา       

ผู7ปกครอง        
 
ผู7มีหน7าท่ีเป*นผู7ปกครอง คือ      บิดา     มารดา        ผู7อ่ืนซ่ึงเก่ียวข7องกันดังน้ี............................ 
ท่ีอยู ผู7ปกครอง.................................................................................โทรศัพท?................................................. 
ป@จจุบันบิดามารดาของนักเรียน อยู ด7วยกัน  หย าร7าง     แยกกันอยู เพราะ .............. 
  บิดาถึงแก กรรม  มารดาถึงแก กรรม   อ่ืน ๆ ระบุ................. 
ภาระหน้ีสินของครอบครัว  มี  ไม ม ี
ครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกท้ังหมด................คน  ประกอบด7วย.......................................................... 
นักเรียนมีพ่ีน7องร วมบิดาเดียวกัน.............คน  ต างบิดา..............คน  ต างมารดา................คน 

โดยมีพ่ีน7องร วมบิดามารดาเดียวกันเรียงลําดับดังน้ี 

ชื่อ-นามสกุล อายุ 

(ป() 
การศึกษา อาชีพ/

ตําแหน"ง 

รายได�/
เดือน 

สถานศึกษา 
หรือที่ทํางาน 

สถานภาพ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       
 
บุคคลในครอบครัวท่ีนักเรียนไว7ใจมากท่ีสุด ช่ือ-นามสกุล..............................อายุ.............ปK เก่ียวข7องเป*น....... 
ความสัมพันธ?ของครอบครัวระหว างบิดามารดา  รักใคร กันด ี  ขัดแย7งทะเลาะกันบางครั้ง 
  ขัดแย7งทะเลาะกันบ อยครั้ง   ขัดแย7งและทําร7ายร างกายบางครั้ง 
  ขัดแย7งและทําร7ายร างกายบ อยครั้ง  อ่ืน ๆ ระบุ .................................................................. 
บุคคลในครอบครัวมีการใช7สารเสพติด  ไม ม ี
    มี เก่ียวข7องเป*น.........กับนักเรยีน  
ประเภทสารเสพติดท่ีใช7คือ 

  บุหรี่                 สุรา  ยาบ7า   อ่ืน ๆ ระบุ..................................... 
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ข�อมูลเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง 
วัน/เดือน/ป� ข�อมูล หมายเหตุ 

   

   

   

   3. ข�อมูลความสามารถ 
3.   ผลการเรียน  จบชั้น  จากโรงเรียน จังหวัด ผลการเรียนเฉลี่ย 
      ก. โรงเรียนที่เคยศึกษา 

จบชัน้ จากโรงเรียน จังหวัด ผลการเรียนเฉลี่ย 
ป.๖ 
ม. ............ 
ม. ............ 
ม. ............ 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
ข. โรงเรียนที่ศึกษาในป"จจุบัน 

ชั้นเรียน ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ"มวิชา ผลการ 
เรียนเฉลี่ย ไทย สังคม คณิต วิทย0 อังกฤษ .........  ......... 

ชั้น.......ภาคเรียนที่ 1     

     ภาคเรียนที่ 2 
        
        

ชั้น.......ภาคเรียนที่ 1   

    ภาคเรียนที่ 2    
        
        

ชั้น.......ภาคเรียนที่ 1     

    ภาคเรียนที่ 2  
        
        

ค.  เจตคติต อวิชาเรียน 

 วิชาทีช่อบเรียน   1)........................... 2)........................... 3)...........................4)........................... 

 วิชาทีไ่ม ถนัด      1)........................... 2)........................... 3)...........................4)........................... 

ง.  วิชาที่เรียนได7ดี     1)...........................    2)...........................   3)...........................4)........................... 
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3.2  ความสามารถอ่ืน ๆ 

 ความสามารถที่ม ี 1)...........................2)........................... 3)...........................4)........................... 

 ผลงานดีเด น 1)...........................2)............................  3)...........................4)........................... 

3.3  รางวัล/ทุนการศึกษา 

วัน/เดือน/ป� รางวัล ทุนการศึกษา 
   
   
   
ข�อมูลเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 

วัน/เดือน/ป� รางวัล ทุนการศึกษา 
   
   
   

4. ข�อมูลส%วนตัว 
นักเรียนมเีลือดหมู ...............มีตําหนิท่ีเห็นชัดเจนคือ........................................................สีผิว...................... 
โรคประจําตัวท่ีเป*น...........................วิธีแก7ไขเมื่อเกิดอาการคือ.................................................................... 
โรคภมูิแพ7ท่ีเป*นคือ.....................แพ7ยา.....................ยาท่ีใช7ประจํา................................................................ 
นักเรียนมสีายตา     ปกติ   สายตาสั้น      สายตาเอียง      อ่ืน ๆ ระบุ............................... 
นักเรียนสวมแว นตา   ใช    ไม ใช  
นักเรียนมีความบกพร องทางการได7ยิน  มี   ไม ม ี
นักเรียนมีความบกพร องทางร างกาย  มี   ไม ม ี
เคยป=วยหนักหรือเคยประสบอุบัตเิหตุข้ันร7ายแรงถึงข้ันเข7าโรงพยาบาล ดังน้ี..........................เมื่อ พ.ศ............ 

บันทึกการเจรญิเตบิโตของร างกาย (ให7บันทึกภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

ชั้นเรียน     ผลการเรียนเฉลี่ยกลุ"มวิชา อ่ืนๆ 

ชั้น.......ภาคเรียนที่ 1       

ภาคเรียนที่ 2  

ชั้น.ภาคเรียนที่ 1  

      

      

ภาคเรียนที่ 2        

ชั้น..ภาคเรียนที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2  

      

      

ให7นักเรียนทําเครื่องหมาย หน7าข7อความท่ีตรงกับความรู7สึกของ น.ร. (ตอบได7มากกว า 1 ข7อ) 
นักเรียนคิดว%าตนเองเป!นคน 
   วิตกกังวล   ปล อยวาง  เครียด  มีอารมณ?ขัน  ซึมเศร7า ร าเริง 
   ท7อแท7  ขาดกําลังใจ  มีกําลังใจ  มองโลกตามความเป*นจริง 
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   สิ้นหวัง  มีเปEาหมาย  เหงา  ก7าวร7าว  ยืดหยุ น ยิ้มแย7มแจ มใส 
  ควบคุมตนเองได7  ว7าเหว   อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................... 
เมื่อมีป"ญหาเกิดขึ้นนักเรียนมกัจะ 
  เก็บไว7คนเดียว        ปรึกษาเพ่ือน  แก7ป@ญหาด7วยตนเอง      ปรึกษาคร-ูอาจารย? 
  ปรึกษาบิดามารดา/ผู7ปกครอง  อ่ืน ๆ โปรดระบุ............................................................. 
นักเรียนมีคุณลกัษณะด�าน 
  รับผิดชอบ  ตรงต อเวลา  มีวินัย   กตัญ� ู  ซ่ือสัตย?  อดทน 
  กล7าแสดงออก  มีนํ้าใจ  พ่ึงตนเอง   ประหยดั  ขยันมีมนุษย?สัมพันธ? 

       ช วยเหลือผู7อ่ืน   ใฝ=รู7ใฝ=เรยีน    ปรับตัวง าย   รู7จักใช7เวลา 

ข�อมูลเพ่ิมเติม/เปล่ียนแปลง 
วัน/เดือน/ป� ข�อมูล หมายเหตุ 

   

   

   

5. ข�อมูลการวางแผนเก่ียวกับการศึกษาและอาชีพ 
แบบบันทึกการวางแผนการศึกษาและอาชีพ  ชั้น ม............... 
นักเรียนประเมินตนเองในด7านต าง ๆ ดังนี ้
 -  ด7านสุขภาพ................................................ - ด7านเศรษฐกิจ........................................................ 
 -  ด7านการเรียน............................................... - ด7านความสามารถ................................................. 
 -  ด7านความสนใจ............................................ - ด7านบุคลิกภาพ....................................................... 
 -  ด7านอ่ืน ๆ ..................................................................................................................................................... 
นักเรียนมีความสนใจในอาชีพต าง ๆ ดังต อไปนี้ (เรียงจากมากไปหาน7อย) 1)................2)................3)................ 
ซ่ึงผู7ปกครองมีความคิดเห็นดังนี.้.................................................................................................................................. 
และต7องการเลือกสถานศึกษาต อดังนี้ อันดับ 1)....................  อันดับ2)........................ อันดับ3)........................ 
ซ่ึงผู7ปกครองมีความคิดเห็นดังนี.้.................................................................................................................................. 
แบบบันทึกการวางแผนการศึกษาและอาชีพ  ชั้น ม................ 
นักเรียนประเมินตนเองในด7านต าง ๆ ดังนี ้
 -  ด7านสุขภาพ................................................ - ด7านเศรษฐกิจ.................................................... 
 - ด7านการเรียน............................................... - ด7านความสามารถ............................................. 
 - ด7านความสนใจ............................................ - ด7านบุคลิกภาพ.................................................... 
 - ด7านอ่ืน ๆ ..................................................................................................................................................... 
นักเรียนมีความสนใจในอาชีพต าง ๆ ดังต อไปนี้ (เรียงจากมากไปหาน7อย) 1)................2)................3)................ 
ซ่ึงผู7ปกครองมีความคิดเห็นดังนี.้................................................................................................................................. 
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และต7องการเลือกสถานศึกษาต อดังนี้ อันดับ 1)..................  อันดับ2)........................ อันดับ3)...................... 
ซ่ึงผู7ปกครองมีความคิดเห็นดังนี.้................................................................................................................................. 
แบบบันทึกการวางแผนการศึกษาและอาชีพ  ชั้น ม................ 
นักเรียนประเมินตนเองในด7านต าง ๆ ดังนี ้
 -  ด7านสุขภาพ................................................ - ด7านเศรษฐกิจ................................................... 
 -  ด7านการเรียน............................................... - ด7านความสามารถ............................................. 
 -  ด7านความสนใจ............................................ - ด7านบุคลิกภาพ.................................................... 
 -  ด7านอ่ืน ๆ ..................................................................................................................................................... 
นักเรียนมีความสนใจในอาชีพต าง ๆ ดังต อไปนี้ (เรียงจากมากไปหาน7อย) 1)................2)................3)................ 
ซ่ึงผู7ปกครองมีความคิดเห็นดังนี.้................................................................................................................................. 
และต7องการเลือกสถานศึกษาต อดังนี้ อันดับ 1)........................  อันดับ2)..................... อันดับ3)........................ 

ซ่ึงผู7ปกครองมีความคิดเห็นดังนี.้................................................................................................................................ 

6. แผนท่ีแสดงเส�นทางการเดินทางมาโรงเรียน 
ชื่อ - สกุล................................................................................................................................................................................ 

ที่อยู .............................................................................................................................................โทรศัพท?............................ 

ให7นักเรียนเขียนแผนที่แสดงการเดินทางจากโรงเรียนไปบ7าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

��

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  (SDQ)  
(สําหรับครูเป*นผู7ประเมินนักเรียน)   

ชื่อ  -  สกุล  (นาย / นางสาว / ด.ช. / ด.ญ. )  ………                              .ชั้น ……./……..เลขที่  ……….. 
วัน / เดือน / ปKเกิด  …………………………..  เพศ                    ชาย   หญิง 
คําชี้แจง    ให7ทําเคร่ืองหมาย    X ในช องท7ายแต ละข7อให7ครบทุกข7อ  
 กรุณาตอบให7ตรงกับลักษณะของเด็กในช วง  6  เดือนที่ผ านมา 

พฤติกรรมประเมิน ไม%จริง ค%อนข�างจริง จริง 
1. ห วงใยความรู7สึกคนอื่น    
2. อยู ไม นิ่ง  น่ังน่ิง ๆ ไม ได7    
3. มักจะบ นว าปวดศีรษะ  ปวดท7อง    
4. เต็มใจแบ งป@นส่ิงของให7เพื่อน  (ขนม, ของเล น, ดินสอ  เป*นต7น)    
5. มักจะอาละวาด หรือโมโหร7าย    
6. ค อนข7างแยกตัว  ชอบเล นคนเดียว    
7. เช่ือฟ@ง  มักจะทําตามท่ีผู7ใหญ ต7องการ    
8. กังวลใจหลายเร่ือง  ดูกังวลเสมอ    
9. เป*นท่ีพึ่งได7เวลาท่ีคนอื่นเสียใจ  อารมณ?ไม ดี  หรือไม สบายใจ    
10. อยู ไม สุข  วุ นวายอย างมาก    
11. มีเพื่อนสนิท    
12. มักจะมีเร่ืองทะเลาะววิาทกับเด็กอืน่  หรือรังแกเด็กอื่น    
13. ดูไม มีความสุข  ท7อแท7    
14. เป*นท่ีชื่นชอบของเพื่อน    
15. วอกแวกง าย  สมาธิส้ัน    
16. เครียดไม ยอมห างเวลาอยู ในสถานการณ?ที่ไม คุ7น  และขาดความม่ันใจในตนเอง    
17. ใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว า    
18. ชอบโกหก  หรือขี้โกง    
19. ถูกเด็กคนอื่นล7อเลียนหรือรังแก    
20. ชอบอาสาช วยเหลือผู7อื่น  (พ อ, แม , ครู, เด็กคนอื่น)    
21. คิดก อนทํา    
22. ขโมยของท่ีบ7าน  ท่ีโรงเรียนหรือท่ีอืน่    
23. เข7ากับผู7ใหญ ได7ดีกว าเด็กวัยเดียวกนั    
24. ขี้กลัว  รู7สึกหวาดกลัวได7ง าย    
25. ทํางานได7จนเสร็จ มีความต้ังอกต้ังใจในการทํางาน    

คุณมีความเห็นหรือมีความกังวลอ่ืนอีกหรือไม   …………………………………………… 
 คะแนนด7านที่  1     แปลผล  …………………….. 

คะแนนด7านที่  2     แปลผล  ……………………….. 
คะแนนด7านที่  3     แปลผล  ……………………….. 
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คะแนนด7านที่  4     แปลผล  ……………………….. 
           รวมคะแนนทั้ง  4  ด7าน             แปลผล  ………………… 
 คะแนนด7านสัมพันธภาพทางสังคม    แปลผล  ……………….. 
  
 
ฉบับครูประเมิน 
 
โดยรวมคุณคิดว าเด็กมีป@ญหาในด7านใดด7านหนึ่งต อไปนี้หรือไม  
ด7านอารมณ?  ด7านสมาธิ  ด7านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข7ากับผู7อ่ืน 
                           ไม                                                   ใช  มีป@ญหาเล็กน7อย 
                           ใช   มีป@ญหาชัดเจน                              ใช  มีป@ญหาอย างมาก 
ถ7าตอบว า  “ไม ”  ไม ต7องตอบข7อต อไป 
ถ7าคุณตอบว า  “ใช ”  กรุณาตอบข7อต อไปนี ้
ป@ญหานี้เกิดข้ึนมานานเท าไหร แล7ว 
                           น7อยกว า  1  เดือน                          1 – 5  เดือน 
                            6 – 12  เดือน                              มากกว า   1    ปK 
ป@ญหานี้ทาํให7เด็กรู7สึกไม สบายใจหรือไม  
                            ไม เลย                                          เล็กน7อย 
                             ค อนข7างมาก                                  มาก 
ป@ญหานี้รบกวนชีวติประจาํวันของเด็กในด7านต าง ๆ ต อไปนี้หรือไม  
                                                      ไม        เล็กน7อย       ค อนข7างมาก       มาก 
                    การคบเพื่อน 
                   การเรียนในห7องเรียน 
                   ป@ญหานี้ทาํให7คุณหรือครอบครัวเกิดความยุ งยากหรือไม  
                   ไม เลย                              เล็กน7อย 
                   ค อนข7างมาก                      มาก 
 

(ลายมือช่ือ)   …………….. 
   ครูผู7สอน / ครูท่ีปรึกษา / อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ)  ………… 
    วันท่ี ………  เดือน  …………..  พ.ศ.  ……………. 
คะแนนรวมแบบประเมินด7านหลัง    แปลผล  …………..…….. 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
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สรุป  

การให7คะแนนและการแปลผล (สําหรับครูประเมิน) การให7คะแนนแยกตามรายด7าน 
1. พฤติกรรมด�านอารมณ0 

ข�อ คําถาม ไม%จริง อาจจะจริง จริง 
3 มักจะบ นว าปวดศีรษะ  ปวดท7อง 0 1 2 
8 กังวลใจหลายเร่ือง  ดูกังวลเสมอ 0 1 2 
13 ดูไม มีความสุข  ท7อแท7 0 1 2 
16 เครียด ไม ยอมห างเวลาอยู ในสถานการณ?ทีไ่ม คุ7นและขาดความม่ันใจใน

ตนเอง 
0 1 2 

24 ข้ีกลัว  รู7สึกหวาดกลัวได7ง าย 0 1 2 
         0  –  3                      4                   5  -  10  

รวมคะแนน  …….  จัดอยู ในกลุ ม 
                                                            ปกติ                       เสี่ยง                    มีป@ญหา 
 2. ด�านพฤติกรรมเกเร 
ข7อ คําถาม ไม จริง อาจจะจริง จริง 
5 มักจะอาละวาด หรือโมโหร7าย 0 1 2 
7 เชื่อฟ@ง  มักจะทําตามที่ผู7ใหญ ต7องการ 2 1 0 
12 มักจะมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเดก็อ่ืน  หรือรังแกเด็กอ่ืน 0 1 2 
18 ชอบโกหก  หรือข้ีโกง 0 1 2 
22 ขโมยของที่บ7าน  ที่โรงเรียนหรือที่อ่ืน 0 1 2 

 0  –  3                       4                5  -  10  
รวมคะแนน  …….  จัดอยู ในกลุ ม   
                                                ปกติ                     เสี่ยง                 มีป@ญหา 
3. ด�านพฤติกรรมไม%อยู%นิ่ง 

ข7อ คําถาม ไม จริง อาจจะจริง จริง 
2 อยู ไม น่ิง  น่ังน่ิง ๆ ไม ได7 0 1 2 

10 อยู ไม สุข  วุ นวายอย างมาก 0 1 2 

15 วอกแวกง าย  สมาธิสั้น 0 1 2 

21 คิดก อนทํา 2 1 0 

25 ทํางานได7จนเสร็จ มคีวามตั้งอกตั้งใจในการทํางาน 2 1 0 

 0  –  5                           6                     7  -  10  
รวมคะแนน  …….  จัดอยู ในกลุ ม 

 
                                             ปกติ                     เสี่ยง                 มีป@ญหา 
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4. พฤติกรรมด�านความสัมพันธ0กบัเพ่ือน 
ข�อ คําถาม ไม%จริง อาจจะจริง จริง 
6 ค อนข7างแยกตัว ชอบเล นคนเดยีว 0 1 2 

11 มีเพ่ือนสนิท 2 1 0 

14 เป*นท่ีช่ืนชอบของเพ่ือน 2 1 0 

19 ถูกเด็กคนอ่ืนล7อเลียน  หรือรังแก 0 1 2 

23 เข7ากับผู7ใหญ ได7ดีกว ากับเด็กวัยเดยีวกัน 0 1 2 

       0  –  5                    6                   7  -  10  
รวมคะแนน  ………จัดอยู ในกลุ ม 
     
          ปกติ                 เสี่ยง                มีป@ญหา 
5. พฤติกรรมด7านสมัพันธภาพทางสังคม 

ข�อ คําถาม ไม%จริง อาจจะจริง จริง 
1 ห วงใยความรู7สึกคนอ่ืน 0 1 2 

4 เต็มใจแบ งป@นสิ่งของให7เพ่ือน (ขนม, ของเล น, ดินสอ เป*นต7น) 0 1 2 

9 เป*นท่ีพ่ึงได7เวลาท่ีคนอ่ืนเสยีใจ อารมณ?ไม ดี หรือไม สบายใจ 0 1 2 

17 ใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว า 0 1 2 

20 ชอบอาสาช วยเหลือผู7อ่ืน (พ อ แม , คร,ู เพ่ือน, เด็กคนอ่ืน ๆ เป*นต7น) 0 1 2 

                                                                                              4  –  10                    0  - 3                          
  

 
 
รวมคะแนน  ………  จัดอยู ในกลุ ม                 มีจุดแข็ง              ไม มีจุดแข็ง  
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ตารางคะแนนการแปลผลแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
สรุปการให�คะแนนและการแปลผลในภาพรวม (นักเรียนประเมินตนเอง) 

รายการประเมิน ปกต ิ เสี่ยง มีป"ญหา 

คะแนนรวมพฤติกรรมที่เป*นป@ญหา(จากคะแนนรวมพฤติกรรม  4  ด7าน) 0  -  16 17  -  18 19  -  40 
คะแนนรวมพฤติกรรมแต ละด7าน 

1. คะแนนพฤติกรรมด7านอารมณ? 
2. คะแนนพฤติกรรมเกเร 
3. คะแนนพฤติกรรมอยู ไม นิ่ง 
4. คะแนนพฤติกรรมด7านความสัมพันธ?กับเพื่อน 

 
0 - 5 
0 - 4 
0 - 5  
0 - 3 

 
6 
5 
6 
4 

 
7  -  10 
6  -  10 
7  -  10 
5  -  10 

     5.   คะแนนพฤติกรรมด7านสัมพันธภาพทางสังคม ( คะแนนจุดแข็ง ) 4  -  10 0 - 3  ไม มีจุดแข็ง 
สรุปการให�คะแนนและการแปลผลในภาพรวม  ( ฉบับครูประเมินนักเรียน และ ฉบับผู�ปกครองประเมินนักเรียน ) 

รายการประเมิน ปกต ิ เสี่ยง  มีป"ญหา 
คะแนนรวมพฤติกรรมที่เป*นป@ญหา(จากคะแนนรวมพฤติกรรม  4  ด7าน) 0  -  15 16  -  17 18  -  40 

คะแนนรวมพฤติกรรมแต ละด7าน 
1. คะแนนพฤติกรรมด7านอารมณ? 
2. คะแนนพฤติกรรมเกเร 
3. คะแนนพฤติกรรมอยู ไม นิ่ง 
4. คะแนนพฤติกรรมด7านความสัมพันธ?กับเพื่อน 

 
0 – 3 
0 – 3 
0 – 5  
0 -  5 

 
4 
4 
6 
6 

 
5  -  10 
5  -  10 
7  -  10 
7  -  10 

     5.   คะแนนพฤติกรรมด7านสัมพันธภาพทางสังคม ( คะแนนจุดแข็ง ) 4  -  10 0 - 3  ไม มีจุดแข็ง 
การแปลผล (ด�านหลัง) 

ข�อความ ไม%เคย เล็กน�อย ค%อนข�างมาก มาก 
ป"ญหานี้ทําให�รู�สึกไม%สบายใจ 0 0 1 2 
ป"ญหานี้รบกวนชีวิตประจําวันในด�านต%าง ๆ  
     ϑϑϑϑ  ความเป!นอยู%ท่ีบ�าน 0 0 1 2 

     ϑϑϑϑ  การคบเพ่ือน 0 0 1 2 

     ϑϑϑϑ  การเรียนในห�องเรียน 0 0 1 2 

     ϑϑϑϑ  กิจกรรมยามว%าง 0 0 1 2 

สรุปการแปลผล 

คะแนนรวม   0    คะแนน ปกติ 
คะแนนรวม   1 – 2    
คะแนน 

เสี่ยง 

คะแนนรวม   3 – 10    
คะแนน 

มีป"ญหา 
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บันทึกการคัดกรองนักเรียนเป!นรายบุคคล 
โรงเรียน                                              จังหวัดมหาสารคาม (สพป.มค.3) 

 

ช่ือ  ……………………………………….  สกุล  ……………………… 
ช้ัน                                 ปKท่ี          กลุ ม   ……… 
วัน  /  เดือน  /  ปK       ………  /  ………………..  /  ………… 
ครูผู�สรุปผล     

จัดอยู%ในกลุ%ม 
           กลุ มปกต ิ
           กลุ มเสี่ยง / มีป@ญหา 

 

1. ด�านการเรียน            ปกติ    
 เสีย่ง  /  มีป@ญหา                          ผลการเรียนเฉลี่ยต่ํากว า   2.00 
            ไม เข7าเรียนในรายวิชาต าง ๆ  3  -  5  ครั้ง  ต อ  รายวิชา 
              มี  0,  ร,  มส.    1 – 5   รายวิชา   ใน  1   ภาคเรียน 
            อ านหนังสือไม คล อง                        เขียนหนังสือไม ถูก 
            อ านหนังสือไม ถูกต7องสะกดคําผดิ  แม7คําง าย ๆ 
 มาโรงเรียนสายไม ทันกิจกรรมหน7าเสาธง  มากกว า 10  ครั้งใน 1 ภาคเรียน 
              อ่ืน ๆ  ……………………………………… 

2. ด�านความสามารถอ่ืน ๆ              มี  โปรดระบุ  …………………………… 
ไม ชัดเจนในความสามารถด7านอ่ืน  นอกจากด7านการเรยีน 

3. ด�านสุขภาพ 
ปกติ    เสี่ยง / มีป@ญหา 
    ร างกายไม แข็งแรงป=วยบ อย                        มีโรคประจําตัว  

                                 นํ้าหนักผดิปกติและไม สัมพันธ?กับส วนสูงหรอือายุ             มีป@ญหาด7านได7ยิน 
    พิการด7านร างกาย                         มีป@ญหาด7านสายตา 
    อ่ืน ๆ ………………………………. 

4. ด�านสุขภาพจิต และพฤติกรรม 
ด7านอารมณ?   ปกติ    เสี่ยง / มีป@ญหา 
ด7านความประพฤต ิ                         ปกติ    เสี่ยง / มีป@ญหา 
ด7านพฤติกรรมไม อยู น่ิง               ปกติ      เสี่ยง / มีป@ญหา 
ด7านบุคลิกภาพและ                ปกติ      เสีย่ง / มีป@ญหา 
ความสัมพันธ?กับเพ่ือน  ปกติ      เสีย่ง / มีป@ญหา 
ด7านสัมพันธภาพทางสังคม                  ปกติ      เสี่ยง / มีป@ญหา 

5. ด�านเศรษฐกิจ 
                     ปกต ิ  เสีย่ง  /  มีป@ญหา 

  รายได7ครอบครัวต่าํกว า 3,000  บาท  ต อเดือน       มีภาระหน้ีสิน 
  พ อหรือแม ตกงาน        ไม มีเงินพอรับประทานอาหารกลางวัน                                            
 ไม มเีงินซ้ืออุปกรณ?การเรยีน                 ไม มีเงินค าพาหนะมาโรงเรียน 
  อ่ืน ๆ ……………………………………………………… 
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6. ด�านการคุ�มครองนักเรียน 
ปกติ  เสี่ยง  /  มีป@ญหา 
  ไม มผีู7ดูแล    พ อแม แยกทางกันหรือสมรสใหม  
               สภาพแวดล7อมทางบ7านไม ด ี                 มีบุคคลในครอบครัวใช7สารเสพตดิ 
 มีบุคคลในครอบครัวเล นการพนัน  มีความรู7สึกไม ดีต อพ อแม  
 มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป=วยด7วยโรครุนแรง / เรื้อรัง 
 มีการใช7ความรุนแรงในครอบครัว              มีการถูกล วงละเมิดทางเพศ 
  อ่ืน ๆ ……………………………………………….. 
 

7. ด�านอ่ืน ๆ 
ด7านยาเสพติด   ปกต ิ  เสี่ยง  /  มีป@ญหา 
    เคยสูบบุหรี ่ เคยดื่มเครื่องดืม่ท่ีมีแอลกอฮอล? 
     เคยเห็นกัญชา  เคยเสพกัญชา  
     เคยเห็นยาบ7า  เคยเสพยาบ7า 

    เคยดมกาว  อ่ืน ๆ  ………… 
ด7านเพศ   ปกติ  เสี่ยง  /  มีป@ญหา 
     จับคู ชัดเจน     เคยทําอนาจาร / ข มขืน 

         มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนทางเพศ เช น  ทอม    ดี้    ตุ�ด 
                                                                ชอบเท่ียวเตร ตอนกลางคืน                                อ่ืน ๆ …………………………. 

ด7านอ่ืน ๆ  ปกติ  เสี่ยง / มีป@ญหา 
     เคยเล นการพนัน  ชอบทะเลาะวิวาท 
     ข มขู เพ่ือน       ลักทรัพย?ในโรงเรยีน 
    ก อความรําคาญ  รบกวนผู7อ่ืน       พฤติกรรมก7าวร7าว 
    มีป@ญหาในช้ันเรยีน                     แต งกายไม เรียบร7อย 
     อ่ืน ๆ ………………………………… 
สรุป  ………………………………………………………… 
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แบบสรุปผลการคัดกรองและช%วยเหลือนักเรียนเป!นรายบุคคล 
                            ( สําหรับครูท่ีปรึกษา ) 
ช่ือ ………………………………….……….....สกุล……………………....……….…..…ช้ัน  ม……../…….เลขท่ี………….…..กลุ ม……………….…… 
ป"ญหาของนักเรียน 
 1. ด7านความสามารถ 
     การเรียน  คือ ………………………………………………………………….. 
    ความสามารถอื่น ๆ  คือ ……………………………………………………….. 
 2. ด7านสุขภาพ 
                    ร างกาย  คือ ……………………………………………………………………..  
     จิตใจ – พฤติกรรม คือ…………………………………………………………..   
          3.  ด7านครอบครัว 
                    เศรษฐกิจ  คือ……………………………………………………………………. 
                    การคุ7มครองนักเรียน  คือ………………………………………………………   
แผนการแก�ไขป"ญหา 

 จัดกิจกรรมในห7องเรียนโดย…………………………………………………... 
 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดย………………………………………………… 
 จัดกิจกรรมซ อมเสริม  โดย……………………………………………………… 
 จัดกิจกรรมเพื่อนช วยเพื่อน  โดย……………………………………………… 
 ติดต อส่ือสารกับผู7ปกครอง  โดย………………………………………………….   

การดําเนินงานแก�ไขป"ญหา 
วัน  เดือน  ปf วิธีการ ผลการดําเนินงาน 

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

……………………………………………………………………
………………………………………………….…………………
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………………
……………………………… 
 

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

สรุปการดําเนินงาน 
 นักเรียนดีขึ้น  ยุติการช%วยเหลือ 
 ดูแลต%อไปอีกประมาณ 3 เดือน 
 ส%งต%อ …………………………… 

       ลงชื่อ 
                       ( …………………………………….) 
               ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปKท่ี……/…….   กลุ ม………. 
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แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช%วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
( เพ่ือรายงานผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ทุกภาคเรียน ) 

จํานวนนักเรียนในความดูแล…  …….คน     แยกเป!น 
 กลุ%มปกติ ……………….คน  ( ร�อยละ………ของจํานวนนกัเรียนในความดูแล ) 
 กลุ%มเสี่ยง/มีป"ญหา……..คน  ( ร�อยละ………ของจํานวนนักเรียนในความดูแล ) 

ช%วยเหลือได�แล�ว……….คน   อยู%ในระหว%างช%วยเหลือ….…...คน  ส%งต%อ………คน 

  
ผลการดําเนินงานกับกลุ%มช%วยเหลือ  จําแนกตามลักษณะป"ญหาของนักเรียน 

 

ลักษณะป"ญหา 
         ช%วยเหลือได�

แล�ว 
(คน) 

อยู%ในระหว%าง 
การช%วยเหลือ  (คน) 

         ส%งต%อ
ครู……. 

(คน) 
      หมายเหตุ 

ด7านการเรียน     
ด7านสุขภาพ     

ด7านสุขภาพจิต / พฤติกรรม     
ด7านเศรษฐกิจ     

ด7านการคุ7มครองนักเรียน     
อ่ืน ๆ โปรดระบุ     

     
     
     

 
                                                 ลงชื่อ 

                       ( …………………………………….) 
               ครูท่ีปรึกษา ช้ันมัธยมศึกษาปKท่ี……/…….   กลุ ม………. 
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       ตัวอย%างการจัดกิจกรรมโฮมรูม ( Home  room ) 
 

กิจกรรมท่ี  1  สร�างความคุ�นเคย 

วัตถุประสงค0 
1. เพ่ือให7ครูและนักเรียนได7รู7จักคุ7นเคยกัน 
2. เพ่ือให7นักเรียนได7รู7จักกันและกันมากข้ึน 
 

สาระสําคัญ 
การท่ีคนเรามาอยู รวมกัน จําเป*นต7องทําความรู7จักคุ7นเคยกันเพ่ือเป*นพ้ืนฐานในการสร7าง 
สัมพันธภาพและปรับตัวให7อยู ด7วยกันอย างมีความสุข 

 

การดําเนินกิจกรรม 
1. ให7นักเรียนแต ละคนแนะนําตัวเอง เช น ช่ือจริง ช่ือเล น ฯลฯ 
2. ให7นักเรียนจับคู  สัมภาษณ?เพ่ือนแล7วจับกลุ มสัมภาษณ?เพ่ิมข้ึนจาก 2 เป*น 4 เป*น 8 
3. ให7นักเรียนบอกประโยชน?ท่ีได7รับเพ่ิมเติมจากการร วมกิจกรรม 
 

หมายเหตุ  ในห7องท่ีนักเรียนรู7จักกันแล7ว อาจมีการแนะนํารายละเอียดอ่ืน ๆ มากข้ึน  
    ตามท่ีครูท่ีปรึกษาเห็นสมควร 

 

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

 
 

จํานวนครั้ง และระยะเวลา 
ในการดําเนินกิจกรรมแต ละครั้ง 

พิจารณาตามความเหมาะสมของเน้ือหา และวิธีการ 
อีกท้ังยืดหยุ นตามช วงเวลาการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

ของแต ละโรงเรียน 
 

                       
 
 
 

 
 
 
 
 



 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

��

กิจกรรมท่ี  2  ความดี – ความสามารถท่ีมี 
               วัตถุประสงค0 

1. เพ่ือให7นักเรียนตระหนักถึงความดแีละความสามารถพิเศษของตน 
2. เพ่ือให7นักเรียนเกิดความภาคภมูิใจในตนเอง 

                สาระสําคัญ 
 การท่ีบุคคลได7มองเห็นความดี สิ่งท่ีดีหรือความสามารถพิเศษของตนเอง จะทําให7เกิด 
ความภาคภูมิใจในตนเอง เห็นคุณค าของตนเอง ซ่ึงจะเป*นพ้ืนฐานของการพัฒนาตนเองต อไป 

การดําเนินกิจกรรม 
1. ให7นักเรียนแต ละคนเล าถึงงานอดิเรกของตนเอง โดยอาจเสนอเป*นการเล าเรื่อง  

หรือแสดงท าทางโดยใช7ภาษาใบ7 แล7วให7เพ่ือนทาย 
2. ให7นักเรียนแต ละคนเล าถึงความสามารถพิเศษด7านต าง ๆ ของตนเอง หากไม มีคร ู

และเพ่ือนนักเรียนช วยกันให7กําลังใจ และช วยกันบอกถึงกิจกรรม หรือสิ่งท่ีนักเรียนทําได7ด ี
3. ให7นักเรียนเล าการกระทําของตนท่ีรู7สึกประทับใจ หรือประสบการณ?ท่ีทําให7ภาคภมูิใจ 
4. ให7นักเรียนร วมกันสรุปถึงข7อคิดท่ีได7จากการร วมกิจกรรมครั้งน้ี 
 

บันทึกผลการจัดกิจกรรม 
จัดกิจกรรม  วันท่ี ……………………………สถานท่ีจัดกิจกรรม…………………… 
ผลการจัด
กิจกรรม…………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………… 

  

กิจกรรมที่  3  ใฝlรู�ใฝlเรียน 
วัตถุประสงค0 

1. เพ่ือให7นักเรียนตระหนักถึงความสาํคัญในการใฝ=หาข7อมูลความรู7นอกตําราเรียน 
2. เพ่ือให7นักเรียนรู7จักวิธีการแสวงหาและเลือกใช7ข7อมูลข าวสารอย างเหมาะสม 

สาระสําคัญ 
 โลกป@จจุบันเป*นโลกของข7อมูลข าวสารท่ีเปลี่ยนแปลงอยู ตลอดเวลา จําเป*นท่ีเราทุกคน โดยเฉพาะวัยเด็กวัยเรยีน
จะต7องติดตามข าวสารเพ่ือให7มคีวามรู7 ข7อมูลใหม  ๆ รู7เท าทันต อการเปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถนําข7อมูลข าวสาร
ต าง ๆ มาใช7ให7เป*นประโยชน?ต อการเรยีนและการดาํเนินชีวิตประจําวัน 

 
การดําเนินกิจกรรม 

1. ให7นักเรียนร วมกันอภิปรายถึงข7อดี – ข7อเสียของการรบัรู7ข7อมลูข าวสารต าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 
2. ให7นักเรียนนําข าว หรือข7อมลูความรู7จากสิ่งตีพิมพ? วิทยุ โทรทัศน? หรืออ่ืน ๆ มาเล าให7เพ่ือน ๆ ฟ@ง พร7อม

ท้ังวิเคราะห?ข7อคิดท่ีได7 แล7วครูนําอภิปรายซักถาม 
3. ให7นักเรียนท่ีมีประสบการณ?จากการสื่อสารทางอินเตอร?เน็ตมาเล าประโยชน?หรือสิ่งไม ดีท่ีได7จากการใช7

อินเตอร?เน็ต และให7อภิปรายร วมกันถึงข7อระมัดระวังในการใช7อินเตอร?เน็ต 
4. ให7นักเรียนสรุปประโยชน?ท่ีได7รับจากการมีนิสยัใฝ=หาความรู7นอกตําราเรียน 
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กิจกรรมที่  4  การพัฒนาตนด�านการเรียน 
วัตถุประสงค0 

1. เพ่ือให7นักเรียนได7ประเมินตนเองในด7านการเรียน 
2. เพ่ือให7นักเรียนสามารถบอกวิธีท่ีจะพัฒนาตนเองในเรื่องการเรียน 

สาระสําคัญ 
 การส งเสริมให7นักเรียนได7สํารวจและรู7จักตนเองในเรื่องการเรียน จะช วยให7นักเรียน มองเห็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเองด7านการเรียนให7ประสบความสําเร็จ 

การดําเนินกิจกรรม 
1. ครูอธิบายเกณฑ?การจบหลักสูตร 
2. ให7นักเรียนรายงานการแก7ไข 0 , ร , มส , มผ สําหรับนักเรียนท่ีผลการเรียนดังกล าว 
3. ให7นักเรียนรายงานผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาแต ละภาคเรียนโดยเสนอเป*นกราฟแท ง 
4. ให7นักเรียนท่ีได7ผลการเรียนดีในแต ละรายวิชาเล าวิธีการเรียนท่ีทําให7ประสบผลสําเร็จ 
5. ครูนําอภิปรายเรื่องการจัดแบ งเวลาในการ……………………. 

- การทําการบ7าน   การดหูนังสือ  การทํากิจกรรมนอกหลักสูตร การช วยงานผู7ปกครอง 
- การทําโน7ตย อ 

กิจกรรมที่  5  ภัยใกล�ตัว 
วัตถุประสงค0 

1. เพ่ือให7นักเรียนตระหนักถึงภัยท่ีอยู รอบตัว 
2. เพ่ือให7นักเรียนรู7จักวิธีปEองกันและแก7ไขป@ญหาท่ีพบ 

สาระสําคัญ 
 ท ามกลางภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมป@จจุบันมีภยัต าง ๆ เกิดข้ึนมากมายโดยท่ีเราไม คาดคิดหรือ
ระวังตัว การรู7เท าทันเหตุการณ?และการเรียนรู7ทักษะการแก7ป@ญหาเฉพาะหน7าจะเป*นการเตรียมตัวให7นักเรียนรู7จักปEองกัน
หลีกเลี่ยงหรือสามารถแก7ไขสถานการณ?เฉพาะหน7าได7อย างมีประสิทธิภาพ 

การดําเนินกิจกรรม 
1. ให7นักเรียนวิเคราะห?ข าวเก่ียวกับภยัใกล7ตัวจากหนังสือพิมพ?และอภิปรายร วมกัน เก่ียวกับสาเหตุ วิธีการ 

ปEองกัน วิธีการแก7ไข หากตนเองประสบกับเหตุการณ?ดังกล าว 
2. ให7นักเรียนเล าประสบการณ?เก่ียวกับภัยท่ีเคยเกิดกับตนเอง และวิธีการแก7ไขของนักเรียนครูนําอภิปราย 

ซักถาม 
3. ให7นักเรียนอภิปรายภยัท่ีอาจเกิดข้ึนได7ในชีวิตประจําวัน นอกเหนือจากข าวในหนังสือพิมพ? และวิธีการ 

ปEองกัน เช น ความปลอดภัยในห7องนํ้า การไปติวท่ีบ7านเพ่ือน การเดนิในท่ีเปลี่ยว การเท่ียวกลางคืน การแต งกาย ฯลฯ 
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กิจกรรมที่  6  มารยาทในโอกาสต%าง ๆ 
 

วัตถุประสงค0 
1. เพ่ือให7นักเรียนสามารถบอกประโยชน?ของการมีมารยาทท่ีด ี
2. เพ่ือให7นักเรียนปฏิบัติตนได7อย างเหมาะสมในโอกาสต าง ๆ 

สาระสําคัญ 
 มารยาทท่ีงดงามทําให7เพ่ิมคุณค าของตนและเป*นท่ีช่ืนชมของผู7พบเห็น นักเรียนจึงควรได7เรียนรู7ถึงการปฏิบัติตน
ให7มีมารยาทเหมาะสมกับโอกาส เวลา และสถานท่ี 

การดําเนินกิจกรรม 
1. ให7นักเรียนบอกถึงมารยาทของตนเองหรือของเพ่ือน ๆ ท่ีได7รับคําชมเชยและอภิปราย 

ร วมกันถึงเหตผุลท่ีได7รับคําชมน้ัน 
2. ให7นักเรียนสาธิตการแสดงมารยาทท่ีได7รับการชมเชย 
3. ให7นักเรียนแสดงบทบาทสมมตสิําหรับมารยาทในด7านต าง ๆ ดังน้ี 

- มารยาทในการใช7โทรศัพท? 
- มารยาทในการรับประทานอาหาร 
- มารยาทในการเข7าห7องประชุม 
- มารยาทในการเข7าพบผู7ใหญ  , ครู , อาจารย? 

ฯลฯ 
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ0 
ชื่อ……………………………………………………….ชั้น……………เลขท่ี……………กลุ%ม…….. 

ความฉลาดทางอารมณ?คือ ความสามารถทางอารมณ?ในการดําเนินชีวิตอย างสร7างสรรค?และมีความสุข 
การรู7จักความฉลาดทางอารมณ?ของตนเองเพ่ือพัฒนาและการใช7ศักยภาพตนเองในการดําเนินชีวิตครอบครัว การทํางาน
และการอยู ร วมกับผู7อ่ืนได7อย างมีความสุขและประสบความสําเร็จ กรมสุขภาพจิตได7ตระหนักถึงความสําคัญของความ
ฉลาดทางอารมณ?จึงได7สร7างแบบประเมินสําหรับประชาชนเพ่ือใช7ประเมินตนเอง 

คําแนะนํา  
แบบประเมินน้ีเป*นประโยคท่ีมีข7อความเก่ียวกับอารมณ?และความรู7สึกท่ีแสดงออกในลักษณะต าง ๆ แม7ว าประโยคอาจไม 
ตรงกับท่ีท านเป*นอยู ก็ตามให7ท านเลือกคําตอบท่ีตรงกับท านมากท่ีสดุ ไม มคํีาตอบท่ีถูกหรือผิด ดีหรือไม ด ี

โปรดตอบตามความเป!นจริงและตอบทุกข�อ เพ่ือท%านจะได�รู�จักตนเองและวางแผนพัฒนาตนต%อไป 
มีคําตอบ 4 คําตอบ สําหรับข7อความแต ละประโยคคือ   ไม%จริง   จริงบางคร้ัง   ค%อนข�างจริง    จริงมาก    
โปรดใส เครื่องหมาย   4   ในช องท่ีท านเห็นว าตรงกับตัวท านมากท่ีสุด   
 

รายการประเมิน ไม%
จริง 

จริง
บางครั้ง 

ค%อน 
ข�างจริง 

จริง
มาก 

คะแนน 

1 เวลาโกรธหรือไม สบายใจ ฉันรับรู7ได7ว าเกิดอะไรข้ึนกับฉัน      
2. ฉันบอกไม ได7ว าอะไรทําให7ฉันรู7สึกโกรธ      
3. เมื่อถูกขัดใจฉันรู7สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ?ไม ได7      
4. ฉันสามารถคอยเพ่ือให7บรรลุเปEาหมายท่ีพอใจ      
5. ฉันมีปฏิกิริยาโต7ตอบป@ญหาเพียงเล็กน7อย      
6. ฉันถูกบังคับให7ทําในสิ่งท่ีไม ชอบ ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู7อ่ืนยอมรับได7      

รวม 
7. ฉันสังเกตได7 เมื่อคนใกล7ชิดมีอารมณ?เปลี่ยนแปลง      
8. ฉันไม สนใจกับความทุกข?ของผู7อ่ืนท่ีฉันไม รู7จัก      
9. ฉันไม ยอมรับในสิ่งท่ีผู7อ่ืนทําต างจากท่ีฉันคิด      
10. ฉันยอมรับได7ว าผู7อ่ืนก็มีเหตผุลท่ีจะไม พอใจในการกระทําของฉัน      
11. ฉันรู7สึกว าผู7อ่ืนเรียกร7องความสนใจมากเกินไป      
12. แม7จะมภีาระท่ีต7องทํา ฉันยินดีรับฟ@งความทุกข?ของผู7อ่ืนท่ีต7องการความ

ช วยเหลือ 
     

รวม 
13. เป*นเรื่องธรรมดาท่ีจะเอาเปรียบผู7อ่ืนเมื่อมีโอกาส      
14. ฉันเห็นคุณค าในนํ้าใจท่ีผู7อ่ืนมีต อฉัน      
15. เมื่อทําผิดฉันสามารถกล าวคําว า “ขอโทษ” ผู7อ่ืนได7      
16. ฉันยอมรับข7อผดิพลาดของผู7อ่ืนได7ยาก      
17. ถึงแม7จะต7องเสยีประโยชน?ส วนตัวไปบ7าง ฉันก็ยินดีท่ีจะทําเพ่ือส วนรวม      
18. ฉันรู7สึกลําบากใจในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือผู7อ่ืน      

รวม 
ต อด7านหลัง   ข7อ 23……. 
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รายการประเมิน ไม%จริง จริง
บางครั้ง 

ค%อนข�างจริง จริงมาก คะแนน 

19. ฉันไม รู7ว าฉันเก งเรื่องอะไร      
20. แม7จะเป*นงานยาก ฉันก็ม่ันใจว าสามารถทําได7      
21. เม่ือทําส่ิงใดไม สําเร็จ ฉันรู7สึกหมดกําลังใจ      
22. ฉันรู7สึกมีคุณค าเม่ือได7ทําส่ิงต าง ๆ อย างเต็มความสามารถ      
23. เม่ือต7องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันจะไม ยอมแพ7      
24. เม่ือเริ่มทําส่ิงหน่ึงส่ิงใด ฉันมักทําต อไปไม สําเร็จ      

รวม 
25. ฉันพยายามหาสาเหตุท่ีแท7จริงของป@ญหาโดยไม คิดเอาเองตามใจชอบ      

26. บ อยครั้งท่ีฉันไม รู7ว าอะไรทําให7ฉันไม มีความสุข      
27. ฉันรู7สึกว าการตัดสินใจแก7ป@ญหาเป*นเรื่องยากสําหรับฉัน      
28. เม่ือต7องการทําอะไรหลายอย างในเวลาเดียวกัน ฉันตัดสินใจได7ว าจะทําอะไรก อนหลัง      
29. ฉันลําบากใจเม่ือต7องอยู กับคนแปลกหน7าหรือคนท่ีไม คุ7นเคย      
30. ฉันทนไม ได7เม่ือต7องอยู ในสังคมท่ีมีกฎระเบียบขัดกับความเคยชินของฉัน      

รวม 
31 ฉันทําความรู7จักผู7อื่นได7ง าย      
32. ฉันมีเพ่ือนสนิทหลายคนท่ีคบกันมานาน      
33. ฉันไม กล7าบอกความต7องการของฉันให7ผู7อื่นรู7      
34. ฉันทําในส่ิงท่ีต7องการโดยไม ทําให7ผู7อื่นเดือดร7อน      
35. เป*นการยากสําหรับฉันท่ีจะโต7แย7งกับผู7อื่น แม7จะมีเหตุผลเพียงพอ      
36. เม่ือไม เห็นด7วยกับผิอื่น ฉันสามารถอธิบายเหตุผลท่ีเขายอมรับได7      

รวม 
37. ฉันรู7สึกด7อยกว าผู7อื่น      
38. ฉันทําหน7าท่ีได7ดี ไม ว าจะอยู ในบทบาทใด      
39. ฉันสามารถทํางานท่ีได7รับมอบหมายได7ดีท่ีสุด      
40. ฉันไม ม่ันใจในการทํางานท่ียากลําบาก      

รวม 
41. แม7ว าสถานการณ?จะเลวร7าย ฉันก็มีความหวังว าจะดีขึ้น      
42. ทุกป@ญหามักมีทางออกเสมอ      
43. เม่ือมีเรื่องท่ีทําให7เครียด ฉันมักปรับเปล่ียนให7เป*นเรื่องผ อนคลายหรือสนุกสนานได7      

รวม 
44. ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห?และวันพักผ อน      
45. ฉันรู7สึกไม พอใจท่ีผู7อื่นได7รับส่ิงดี ๆ มากกว าฉัน      
46. ฉันพอใจกับส่ิงท่ีฉันเป*นอยู       
47. ฉันไม รู7ว าจะหาอะไรทําเม่ือรู7สึกเบ่ือหน าย      
48. เม่ือว างเว7นจากภาระหน7าท่ี ฉันจะทําในส่ิงท่ีฉันชอบ      
49. เม่ือรู7สึกไม สบายใจ ฉันมีวิธีผ อนคลายอารมณ?ได7      
50. ฉันสามารถผ อนคลายตนเองได7 แม7จะเหน็ดเหน่ือยจากภาระหน7าท่ี      
51. ฉันไม สามารถทําใจให7เป*นสุขได7จนกว าจะได7ทุกส่ิงท่ีต7องการ      
52. ฉันมักทุกข?ร7อนกับเรื่องเล็ก ๆ น7อย ๆ ท่ีเกิดขึ้นเสมอ      

รวม 
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                  การให�คะแนน                   แบ งเป*น   2   กลุ มในการให7คะแนนดังน้ี 
 

        กลุ มท่ี 1 ได7แก ข7อ           กลุ มท่ี 2 ได7แก  ข7อ 
1 4 6 7 10 12 14 15 17 20 22 23 25 28  2 3 5 8 9 11 13 16 18 19 21 24 
31 32 34 36 38 39 41 42 43 44 46 48 49 50 26 27 29 30 33 35 37 40 45 47 51 52 

แต ละข7อให7คะแนนดังต อไปน้ี    
ตอบไม จริง  ให7 1 คะแนน  
ตอบจริงบางครั้ง  ให7 2 คะแนน  
ตอบค อนข7างจริง           ให7 3 คะแนน  
 ตอบจริงมาก  ให7 4 คะแนน 

 
แต ละข7อให7คะแนนดังต อไปน้ี 
ตอบไม จริง       ให7 4 คะแนน 
ตอบจริงบางครั้ง       ให7 3 คะแนน 
ตอบค อนข7างจริง      ให7 2 คะแนน 
  ตอบจริงมาก       ให7 1 คะแนน 

   

การรวมคะแนน 
       ด�านดี      หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ?และความต7องการของตนเอง รู7จักเห็นใจผู7อ่ืนและ 
                               มีความรับผิดชอบต อส วนรวม 

ด�านเก%ง หมายถึง ความสามารถในการรู7จักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแก7ป@ญหาและแสดงออกได7
อย างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมสีัมพันธภาพท่ีดีกับผู7อ่ืน 

ด�านสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอย างเป*นสุข 
 

ด7าน ด7านย อย การรวมคะแนน ผลรวมคะแนน 
 
ดี 

1.1 ควบคุมอารมณ? รวมข7อ 1    ถึงข7อ 6    
1.2 เห็นใจผู7อ่ืน รวมข7อ 7    ถึงข7อ 12  
1.3 รับผิดชอบ รวมข7อ 13  ถึงข7อ 18  

 
เก ง 

2.1 มีแรงจูงใจ รวมข7อ 19   ถึงข7อ 24   
2.2 ตัดสินใจและแก7ป@ญหา รวมข7อ 25   ถึงข7อ 30  
2.3 สัมพันธภาพกับผู7อ่ืน รวมข7อ 31   ถึงข7อ  36  

 
สุข 

3.1 ภูมิใจตนเอง รวมข7อ 37    ถึงข7อ 40   
3.2 พึงพอใจในชีวิต รวมข7อ 41    ถึงข7อ 46  
3.3 สุขสงบทางใจ รวมข7อ 47    ถึงข7อ 52  

 

หลังจากรวมคะแนนแต ละด7านเสร็จแล7ว นาํคะแนนที่ได7ไปทําเคร่ืองหมาย x ลงบนเส7นประในกราฟ
ความฉลาดทางอารมณ?แล7วลากเส7นให7ต อกัน และพิจารณาดูว ามีคะแนนด7านใดทีสู่งหรือต่ํากว าช วงคะแนนปกต ิ

ผลที่ได7เป*นเพียงการประเมินโดยสังเขป คะแนนที่ได7ต่ํากว าช วงคะแนนปกติ ไม ได7หมายความว าท านมี
ความผิดปกติในด7านนัน้ เพราะด7านต าง ๆ เหล านี้เป*นสิ่งที่มีการพัฒนาและมีการเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ดังนั้น
คะแนนทีไ่ด7ต่าํจึงเป*นเพียงข7อเตือนใจให7ท านหาแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ?ในด7านนัน้ๆ ให7มาก
ยิ่งข้ึน 

สําหรับรายละเอียดและแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ?มีอยู ในหนังสืออีคิว :  ความฉลาดทาง
อารมณ? หรือคู มือความฉลาดทางอารมณ?ของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งท านสามารถเข7าร วมกิจกรรมพัฒนาความ
ฉลาดทางอารมณ?ที่ทางกรมสุขภาพจิตหรือหน วยงานอ่ืนที่เก่ียวข7องจัดข้ึน 
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เกณฑ0ปกติของคะแนน  EQ  รวม   ดี  เก%ง  สุข 

กลุ มตัวอย างอายุ  14 - 17  ปK 
 

องค0ประกอบ   EQ ตํ่ากว%าปกติ เกณฑ0ปกติ สูงกว%าปกติ 
คะแนน EQ  รวม <<<< 140 140 – 170 >>>>170 

1. องค0ประกอบ ดี <<<< 48 48  -  58                 >>>>58 

1.1 ควบคุมอารมณ? < 13 13  -  17 >17 
1.2 เห็นใจผู7อ่ืน < 16 16  -  20  >20 
1.3 รับผดิชอบ < 16 16  -  22                >22 
2. องค0ประกอบเก%ง <<<< 45 45  -  57 >>>>57 

2.1 มีแรงจูงใจ < 14 14  -  20  >20 
2.2 ตัดสินใจและแก7ป@ญหา < 13 13  -  19 >19 
2.3 สัมพันธภาพกับผู7อ่ืน < 14 14  -  20  >20 
3. องค0ประกอบสขุ <<<< 40 40  -  55  >>>>55 

3.1 ภูมิใจในตนเอง < 9 9  -  13   >13 
3.2 พึงพอใจในชีวิต < 16 16  -  22  >22 
3.3 สุขสงบทางใจ < 15 15  -  21  >21 

กราฟความฉลาดทางอารมณ0 
               0              5   10       15       20         25 
1.1 ควบคุมอารมณ?                 ช วงคะแนนปกติ  = (13-17)                                         

1.2 เห็นใจผู7อ่ืน                      ช วงคะแนนปกติ  = (16-20)  

1.3 รับผดิชอบ                       ช วงคะแนนปกติ  = (16-22)  

2.1 มีแรงจูงใจ                       ช วงคะแนนปกติ  = (14-20)  

2.2 ตัดสินใจและแก7ป@ญหา         ช วงคะแนนปกติ  = (13-17)  

2.3 สัมพันธภาพกับผู7อ่ืน           ช วงคะแนนปกติ  = (16-20)  

3.1 ภูมิใจในตนเอง                  ช วงคะแนนปกติ  = ( 9-13)  

3.2 พึงพอใจในชีวิต                 ช วงคะแนนปกติ  = (16-20)  

3.3 สุขสงบทางใจ                   ช วงคะแนนปกติ  = (13-17)  

หมายเหตุ                            หมายถึงคะแนนช วงปกต ิ
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เกณฑ0ปกติของคะแนน  EQ  รวม ดี เก%ง สุข 

กลุ มตัวอย างอายุ  18  -  25  ปK 
 

องค0ประกอบ   EQ ต่ํากว%าปกต ิ เกณฑ0ปกต ิ สูงกว%าปกต ิ
คะแนน EQ  รวม <<<< 138 138 – 170 >>>>170 

1. องค0ประกอบ ดี <<<< 48 48  -  58 >>>> 58 

1.1 ควบคุมอารมณ? < 14 14  -  18 > 18 
1.2 เห็นใจผู7อ่ืน < 16 16  -  20 > 20 
1.3 รับผดิชอบ < 17 17  -  23 > 23 
2. องค0ประกอบเก%ง <<<< 45 45  -  59 >>>> 59 

2.1 มีแรงจูงใจ < 15 15  -  21 > 21 
2.2 ตัดสินใจและแก7ป@ญหา < 14 14  -  20 > 20 
2.3 สัมพันธภาพกับผู7อ่ืน < 15 15  -  21 > 21 
3. องค0ประกอบสขุ <<<< 42 42  -  56 >>>> 56 

3.1 ภูมิใจในตนเอง < 9 9  -  13 > 13 
3.2 พึงพอใจในชีวิต < 16 16  -  22 > 22 
3.3 สุขสงบทางใจ < 15 15  -  21 > 21 

กราฟความฉลาดทางอารมณ0 
               0              5   10       15       20         25 
1.1 ควบคุมอารมณ?                 ช วงคะแนนปกติ  = (14-18)                                         

1.2 เห็นใจผู7อ่ืน                      ช วงคะแนนปกติ  = (16-20)  

1.3 รับผดิชอบ                      ช วงคะแนนปกติ  = (17-23)  

2.1 มีแรงจูงใจ                      ช วงคะแนนปกติ  = (15-21)  

2.2 ตัดสินใจและแก7ป@ญหา        ช วงคะแนนปกติ  = (14-20)  

2.3 สัมพันธภาพกับผู7อ่ืน           ช วงคะแนนปกติ  = (15-21)  

3.1 ภูมิใจในตนเอง                 ช วงคะแนนปกติ  = (9-13)  

3.2 พึงพอใจในชีวิต                ช วงคะแนนปกติ  = (16-22)  

3.3 สุขสงบทางใจ                  ช วงคะแนนปกติ = (15-21)  

หมายเหตุ                            หมายถึงคะแนนช วงปกต ิ
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เกณฑ0ปกติของคะแนน  EQ  รวม ดี เก%ง สุข 

กลุ มตัวอย างอายุ  26  -  60  ปK 
 

องค0ประกอบ   EQ ตํ่ากว%าปกติ เกณฑ0ปกติ สูงกว%าปกติ 
คะแนน EQ  รวม <<<< 138 143 – 177 >>>> 170 
1. องค0ประกอบ ดี <<<< 49 49  -  59 >>>> 59 
1.1 ควบคุมอารมณ? < 14 14  -  18 > 18 
1.2 เห็นใจผู7อ่ืน < 15 15 -  21 > 21 
1.3 รับผดิชอบ < 17 17  -  23 > 23 
2. องค0ประกอบเก%ง <<<< 48 46 -  62 >>>> 62 
2.1 มีแรงจูงใจ < 18 18  -  24 > 24 
2.2 ตัดสินใจและแก7ป@ญหา < 15 15  -  21 > 21 
2.3 สัมพันธภาพกับผู7อ่ืน < 15 15  -  21 > 21 
3. องค0ประกอบสขุ <<<< 44 44  -  58 >>>> 58 
3.1 ภูมิใจในตนเอง < 10 10  -  14 > 14 
3.2 พึงพอใจในชีวิต < 16 16  -  22 > 22 
3.3 สุขสงบทางใจ < 16 15  -  22 > 22 

กราฟความฉลาดทางอารมณ0 
               0              5   10       15       20         25 
1.1 ควบคุมอารมณ?                 ช วงคะแนนปกติ  = (14-18)                                         

1.2 เห็นใจผู7อ่ืน                      ช วงคะแนนปกติ  = (15-21)  

1.3 รับผดิชอบ                      ช วงคะแนนปกติ  = (17-23)  

2.1 มีแรงจูงใจ                      ช วงคะแนนปกติ  = (18-24)  

2.2 ตัดสินใจและแก7ป@ญหา        ช วงคะแนนปกติ  = (15-21)  

2.3 สัมพันธภาพกับผู7อ่ืน          ช วงคะแนนปกติ  = (15-21)  

3.1 ภูมิใจในตนเอง                 ช วงคะแนนปกติ  = (10-14)  

3.2 พึงพอใจในชีวิต                ช วงคะแนนปกติ  = (16-22)  

3.3 สุขสงบทางใจ                  ช วงคะแนนปกติ = (15-22)  

หมายเหตุ                            หมายถึงคะแนนช วงปกต ิ

 
 


