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  การพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยใช้กลยุทธ์ 2 พ 2 ต โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ

มัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
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ตอนท่ี 1 
การพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์  2  พ  2  ต   
โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรยีนประชารัฐ

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
 

สภาพปัญหาและความเป็นมา   

จากการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ
มัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 โดยชนินทร์  
วรรณมณี (2548 : บทคัดย่อ)พบว่า การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยรวมและ        
รายด้าน คือ  ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการด าเนินงานและด้านปัจจัย  อยู่ในระดับก าลังพัฒนา
และเปรียบเทียบการด าเนินงานตามขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก  ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบว่า         
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ไม่แตกต่างกัน 
 การนิเทศงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม
ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นกระบวนการ
หนึ่งที่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือช่วยเหลือผู้บริหารสถานศึกษาและครูในการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียน แต่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35  มีบุคลากรจ ากัด  แต่ละคนมี
ภารกิจหลายด้านจึงไม่สามารถนิเทศได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องด้วยเหตุนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35 จึงพัฒนาคุณภาพงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35  เพ่ือพัฒนาคุณภาพงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและพัฒนานักเรียนให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป 

ค าส าคัญการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
1.  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม  พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้

นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง คุณภาพ
ชีวิตที่ดี  มีทักษะการด ารงชีวิตที่ดีและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 
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2.  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ที่มี
ขั้นตอนชัดเจน  พร้อมทั้งวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน  มีคุณภาพและมีหลักฐาน การท างาน         
ที่ตรวจสอบได้  โดยมีครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานและบุคลากร         
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสถานศึกษาอันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครองชุมชน  
ผู้บริหารและครูทุกคน 

3.  การพัฒนาคุณภาพงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต หมายถึง 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการ 4 ขั้นตอน โดยความร่วมมือ
ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียน ครูแนะแนวและครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาตามกระบวนการพัฒนา
บุคลากร  พัฒนาโรงเรียน  ติดตาม นิเทศ ก ากับดูแลและตรวจสอบประเมินผลตามภาระงานที่ก าหนด
ในระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียน  เพ่ือให้นักเรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพสูงสุด 

4.  กลยุทธ์ 2พ 2ต หมายถึง กระบวนการพัฒนาคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาโดยมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร พัฒนาการบริหารงานที่เป็นระบบของโรงเรียนมีวิธีการติดตาม  
นิเทศ  ก ากับ  ดูแลส่งเสริมช่วยเหลือในการด าเนินงานและมีการตรวจสอบประเมินผลการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5.  การนิเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง การร่วมมือระหว่างผู้นิเทศกับผู้รับ
การนิเทศ ในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับโรงเรียนและ
ระดับห้องเรียน  เพื่อให้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
 6.  ผู้บริหาร หมายถึง ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้บริหารสถานศึกษาตามแนวนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกด้าน 

7.  ครูแนะแนว หมายถึง ครูที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมายให้ปฏิบัติงานตามภาระงานแนะ
แนวในโรงเรียนปฏิบัติงานแนะแนวของโรงเรียนและหรือปฏิบัติงานแนะแนวในห้องเรียน     

8.  ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นหมายถึงครูท าหน้าที่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาและท าหน้าที่สอน   
9.  โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา       

เขต 35  มีจ านวน 26 โรงเรียน  
11. นักเรียน หมายถึง นักเรียนที่ก าลังศึกษาโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม

ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อยู่ระดับ
มัธยมศึกษา ตอนต้นจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  มีนักเรียนจ านวน 18,982 คน ซึ่งอยู่ในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35   
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แนวคิดการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
 การจัดการศึกษาในปัจจุบันนั้น จัดโดยเน้นนักเรียนเป็นส าคัญ   ซึ่งนักเรียนแต่ละคนมี      
ความแตกต่างกัน มีความต้องการปัญหาแตกต่างกันโดยโรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้แก่นักเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนนั้นมีปัญหาและความต้องการแตกต่างกันและครูส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจใน
การปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเท่าที่ควร ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา   
เขต 35  ได้เห็นความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ
มัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35      
จึงได้รับพัฒนาคุณภาพงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน เพ่ือช่วยกันพัฒนาคุณภาพงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ    

หลักการการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์  2พ 2ต  

โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ  สังกัดส านักงาน        
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 มีหลักการดังนี้ 

1. ศึกษานิเทศก์  (ทีมพัฒนาคุณภาพ)เป็นผู้พัฒนา ติดตาม นิเทศการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

2. ผู้บริหารโรงเรียน(ทีมน า)  ให้การสนับสนุน  ส่งเสริมให้โรงเรียนด าเนินงานระบบ         
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามกระบวนการของขั้นตอน 

3. ครูแนะแนว  เป็นผู้ประสานงาน(ทีมประสาน) ลงมือปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน  เพ่ือเป็นแบบอย่างแก่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 

4. ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น(ทีมท า)ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ระดับห้องเรียนและงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน         
 การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์  2พ 2ต  

โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35  มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
      1. เพ่ือให้โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมี
กระบวนการ  วิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพและมีหลักฐาน  สามารถตรวจสอบได้   

      2. เพ่ือส่งเสริมให้ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน  
หน่วยงานและองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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      3. เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ  เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคมและสติปัญญา 

เป้าหมายการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน            
การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต  

โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ  สังกัดส านักงาน       
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 มีเป้าหมายดังนี้ 

1.  การนิเทศงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งภายในและภายนอก สามารถปฏิบัติได้
อย่างสอดคล้องประสานกันอย่างน้อยภาคเรียนละ  2  ครั้ง 

2.  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น ได้รับการพัฒนาให้สามารถ
จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3.  นักเรียนทุกคน ได้รับการพัฒนาในด้านการศึกษา อาชีพและบุคลิกภาพ 
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ครูแนะแนว 

ผู้บริหารโรงเรียน 

2.การคัดกรอง
นักเรียน 

 

4.การช่วยเหลือ
แก้ไข 

 

5. การส่งต่อ 

 

ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต   
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
                                                                                                    

 
 

 

 

 
 
ที่มา : แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา,  2547:  36 

 (ทมีน ำ) 

ศึกษานิเทศก(์ทีมพฒันาคุณภาพ) 

พ  1. 
พัฒนา

บุคลากร 

 

พ  2. 
พัฒนาระบบ

โรงเรียน 

ต 1.  ติดตาม    
นิเทศ  ช่วยเหลือ

ส่งเสริม 

ต 2 .  ตรวจสอบ 
ประเมินผลและสรุป

รายงานผล 

1.การรู้จัก
นักเรียน 

เป็นรายบุคคล 

3.  ส่งเสริม
พัฒนา 

นักเรียน 

 (ทมีประสำน) 

 (ทมีท ำ) 

รูปแบบการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
โดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต โรงเรยีน 

ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียน
ประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
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ภาพที่  2  Flow Chart  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส าหรับครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น      
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
         ใช่ 
 
 
              ไม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ที่มา : แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา,  2547: 27 
 
 
 

กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
 

กำรคัดกรองนักเรียน 

จัดครูทีป่รึกษำ / จัดกลุ่ม
นักเรียน 

 

เส่ียง/มีปัญหำ
หรือไม่ 

พฒันำด้วยกจิกรรม Homeroom 
 
HhนทH 

ร่วมมือกบัผู้ปกครอง ด้วยกจิกรรมประชุม
ผู้ปกครองช้ันเรียน 

สรุปรำยงำนผล 

ให้ควำมช่วยเหลือและส่งต่อ 



 
 

8 

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและ

โรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35     
 

 นอกจากการก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้
มาตรการเฉพาะเจาะจงที่เหมาะสมกับโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและ
โรงเรียนประชารัฐ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และได้ก าหนดรูปแบบ       
การพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานโดยใช้กลยุทธ์  2พ 2ต โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม
ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดังแสดง
ตามภาพท่ี 1 
 
ภาพที่ 3  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต 
                โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ  
   สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35   
 
 
         พ 1  คือพัฒนาบุคลากร                          พ 2  คือ  พัฒนาระบบโรงเรียน
  
           
 

กลยุทธ์  2 พ 2 ต  
 

          
          ต 1  คือ   ติดตาม  นิเทศ                                           ต 2  คือ      
          ตรวจสอบ  ช่วยเหลือ  ส่งเสริม      ประเมินผลและสรุปรายงานผล   

                     
 
 แนวทางแก้ไขปัญหา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์  2พ 2ต โรงเรียน      
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35  ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ         
กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งได้ก าหนดเป็นนโยบายระดับชาติในการดูแลช่วยเหลือเยาวชน
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ในวัยเรียน  เพราะจะสร้างความตระหนัก แก่ครูอาจารย์ทุกคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้บริหารโรงเรียน
น ามาวางแผนเพ่ือออกแบบการพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนในสังกัด  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของการพัฒนา        
ซ่ึงด าเนนิการในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป  โดยคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาให้โรงเรียนตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ  สังกัดสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ให้สามารถด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต      
จนเกิดคุณภาพตามมาตรฐานของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และลดจ านวนนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาในพฤติกรรมทุกด้านให้ลดน้อยลงหรือหมดไป  ซึ่งผลการพัฒนาดังกล่าวจะ
ท าให้คุณภาพการจัดการศึกษาในภาพรวมของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบล
และโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ดีขึ้นในทุก ๆ ด้านและ
ได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพตามที่สังคมและประเทศชาติต้องการ  

เพ่ือศึกษาผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบและให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ตลอดจนข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไข และพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต ผู้จัดท าคู่มือในฐานะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาให้บรรลุ
จึงจ าเป็นต้องมีการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา          
เขต 35  จึงได้วางแผนการรายงานผลพัฒนาคุณภาพโดยใช้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโดยใช้กลยุทธ์  2พ 2ต โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียน
ประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน 
ชมเชย สนับสนุนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต โรงเรียนตาม
โครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 ในการพัฒนาบุคลากรพัฒนาระบบของโรงเรียน  พัฒนาเครื่องมือในการติดตาม 
นิเทศ ก ากับดูแลและเครื่องมือตรวจสอบประเมินผล เพ่ือส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล  รวมทั้งรายงาน
ผลการด าเนินงานกิจกรรมในโครงการ ตลอดปีงบประมาณ 2563 เป็นต้นไป โดยใช้รูปแบบการรายงาน
ผลการพัฒนาแบบยึดวัตถุประสงค์ของโครงการจึงได้เสนอรายงานผลพัฒนาคุณภาพการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม
ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ให้เกิด
คุณภาพตามมาตรฐานและเกิดความยั่งยืนสืบไป  
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แนวทางการพัฒนาตามกลยุทธ์  2พ  2ต    
  กลยุทธ์  2พ 2ต หมายถึง  กระบวนการพัฒนาในการด าเนินกิจกรรมด้วยวิธีการเชิงระบบ
คุณภาพระบบตามวงจร  PDCA ของโครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ(สถาบันการวิจัยและ
พัฒนาการเรียนรู้,  2548 : 5) ที่ผู้รายงานใช้เป็นกลไกในการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดโดยมีรายละเอียดดังนี้  

  พ 1  พัฒนาบุคลากร หมายถึง การก าหนดนโยบายและผลักดันให้บุคลากรในสังกัด
ตระหนักและเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรีย น           
การกระตุ้น โดยเน้นทักษะชีวิต (Life  Skill) ขององค์การอนามัยโลก (WHO, 1990 อ้างในสภาองค์          
การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี , มปป : 1) 
กล่าวว่า  ทักษะชีวิต คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจ าวัน สามารถใน         
การปรับตัวและมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง ท าให้บุคคลสามารถจัดการสิ่งท้าทายในชีวิตประจ าวันได้            
อย่างเหมาะสมและการสร้างวินัยเชิงบวก โดยใช้แนวคิดทิฤษฎีของสมบัติ  ตาปัญญา รายงานการส ารวจ
ทัศนคติต่อการสร้างวินัยและพฤติกรรมในการสร้างวินัยของครูต่อนักเรียน(2549 : 6) ให้แนวคิดไว้ว่า  
การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นสิ่งแรกที่ครูต้องค านึงมากที่สุดคือการให้โอกาสนักเรียนในฐานะเป็นบุคคล       
ที่ใกล้ชิดและเป็นผู้จัดกิจกรรมภายในห้องเรียนที่เป็นมิตรและยินดีต้อนรับทุกคน  มิใช่มุ่งแต่สอนแต่วิชา
ความรู้ แต่กลับสูญเสียการสอนอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุดต่อพัฒนาการของมนุษย์  นั่นก็คือ         
การสอนให้มีวินัยในตนเอง มีความมุ่งมั่น อดทน และความไวต่อการรับรู้ความต้องการของผู้อ่ืน  
นอกจากนั้นยังมีอีกหลายประการที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุ
ได้ก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและเร่งรัดให้โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายการเป็นผู้น า
ในการพัฒนาระบบการใช้กระบวนการแนะแนวที่เรียกว่า “การแนะแนวมิติใหม่” กระทรวงศึกษาธิการ 
กรมวิชาการ,  2545 : 2)ได้มีแนวคิดหลักว่า  ผู้บริหาร ครูทุกคน พ่อแม่  ผู้ปกครองและทุกส่วนทุกฝ่าย
ในสังคมมีบทบาท  และมีส่วนร่วมในการแนะแนวชีวิตและสังคม  เพ่ือดูแลช่วยเหลือบุคคลในทุกช่วงวัย
ของชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น ที่เป็นไปตามก าหนดเป้าหมายของชีวิตและงานได้อย่าง
เหมาะสมรวมทั้งสามารถพัฒนาตนได้ตามศักยภาพ  จนบรรลุเป้าหมาย ฉะนั้นครูและบุคลากร            
ที่เก่ียวข้องจึงจ าเป็นต้องบริหารจัดการให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุเป้าหมายและหน่วยต้น
สังกัดต้องสนับสนุนงบประมาณ เอกสาร สื่อต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในการพัฒนา
บุคลากรและการด าเนินงาน  ตลอดจนการจัดกิจกรรม  เพ่ือสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
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 พ 2 พัฒนาระบบโรงเรียน  หมายถึงพัฒนาระบบโรงเรียน ส่ งเสริมการด าเนิน                
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามทฤษฏีแนวคิดเชิงระบบเป็นการบริหารงานเชิงระบบ เป็น         
กลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมุ่งหวังที่คุณภาพของนักเรียน             
จากกระบวนการท างานที่มีระบบของครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นค าว่า“ระบบ”มีความหมาย  2 ลักษณะ
(กรมสามัญศึกษา : 2540  กล่าวไว้ในพิชญ์มณฑน์  ลีก าเนิดไทย, 2545 : 14) คือหน่วยการท างานและ
กระบวนการท างาน ดังนี้ 

 1. ระบบที่หมายถึงหน่วยท างาน มีทั้งประเภทระบบที่มีชีวิต เช่นระบบย่อยอาหาร ระบบ
หัวใจและระบบที่ไม่มีชีวิตเช่นระบบรถยนต์ พัดลม รวมทั้งระบบที่ไม่มีตัวตนให้เห็นหรือเห็นบางส่วน  
เช่นระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการศึกษา เป็นต้น ซึ่งระบบที่เป็นหน่วยท างานนี้ประกอบด้วย 

 1)  เป้าหมาย (Goal)  คือความส าคัญสูงสุดที่เกิดจากการท างานของระบบนี้ 
 2) องค์ประกอบพ้ืนฐานและบทบาทหน้าที่  (Element and Function) คือ
ส่วนประกอบที่ส าคัญอันเป็นส่วนย่อยในระบบที่มีหน้าที่หรือมีประโยชน์ใช้งานต่าง ๆ กันเพ่ือร่วมกัน  
ท ากิจกรรมของระบบ  ให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 3)  การประสานงาน (Co-ordination) คือ แนวทางความร่วมมือระหว่างองค์ประกอบ
พ้ืนฐานภายในระบบ  และบทบาทหน้าที่  ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน  และเป็นปัจจุบัน 
 4)  กิจกรรม(Activity) ระบบที่ เป็นหน่วยท างานจะต้องมีกิจกรรมเพ่ือให้ เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมาย  ซึ่งกิจกรรมจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบของระบบ  อันได้แก่  ปัจจัย  
(Input) เช่น วัตถุดิบต่าง ๆ กระบวนการ (Process) คือ วิธีการท างานแล้วเกิดผลผลิต (Products)  
แล้วก่อให้เกิดผลกระทบ  (Impacts)  ซึ่งผลผลิตและผลกระทบนี้รวมกันคือ  เป้าหมายของระบบนั้นๆ 
 2.  ระบบที่หมายถึง  กระบวนการท างาน  คือ ขั้นตอนการท างานที่อาจเรียกชื่อต่าง ๆ  
กัน เช่น วิธีการเชิงระบบ  การท างานเชิงระบบ  หรือการท างานเป็นกระบวนการ  ซึ่งเป็นระบบดังกล่าว
น ามาเพ่ือใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของระบบที่เป็นหน่วยงาน(ในข้อ 1)ลักษณะส าคัญของการ
ท างานที่เป็นกระบวนการหรือวิธีการเชิงระบบ คือ การท างานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ 
 นอกจากนี้ ระบบ ยังอาจหมายถึง การรวมตัวกันขององค์ประกอบต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์
กัน เพื่อจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีท้ังระบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมเช่นระบบรถยนต์จะเป็น
ระบบรูปธรรมระบบการบริหารเป็นระบบนามธรรมเป็นต้น(กรมวิชาการ:2542 อ้างถึงในพิชญ์มณฑน์   
ลีก าเนิดไทย,  2545 : 15) 
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องค์ประกอบของระบบ   
 เมื่อพิจารณาโครงสร้างของระบบแต่ละระบบจะพบว่า  องค์ประกอบที่ส าคัญ  3  ประการ คือ
ปัจจัยเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลงานหรือผลผลิต(Product/Output) ซึ่งระบบ            
เชิงบริหาร หมายถึง องค์กรประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัย
ระหว่างกันในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ องค์ประกอบพ้ืนฐานของทฤษฎี
ระบบ ได้แก ่1. ปัจจัยการน าเข้า Input  2. กระบวนการ Process   3. ผลผลิต Output  4. ผลกระทบ 
Impact  (อ้างถึงในวารสานฅน ปีที่ 22 ฉบับที่ 3/2544)ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
 ปัจจัยน าเข้า หมายถึงทรัพยากรและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ที่อยู่รอบข้างระบบที่ถูกป้อนเข้าไป
ให้ท าหน้าเป็นองค์ประกอบแรกที่จะน าไปสู่การด าเนินงานของระบบเช่นในระบบการอุตสาหกรรม        
ตัวป้อนที่ถือว่าเป็นปัจจัยน าเข้าคือ ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักรชนิดต่าง ๆ และพนักงานในโรงงาน         
ถ้าเป็นระบบทางการศึกษาในโรงเรียนตัวป้อนได้แก่โรงเรียน ครู นักเรียน  อุปกรณ์การเรียนการสอน  
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและตัวนักเรียนเอง  เป็นต้น 
 กระบวนการ  หมายถึง  วิธีการด าเนินงานต่างๆ  ที่ท าให้สิ่งที่ป้อนเข้าไปเกิดการเปลี่ยนแปลง   
ที่จะน าไปสู่ผลงานหรือผลผลิตของระบบ ซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สองของระบบ เช่น ในระบบ
อุตสาหกรรม กระบวนการได้แก่ กรรมวิธีในการผลิตลักษณะต่าง ๆ หรือในระบบการศึกษากระบวนการ
ได้แก่  วิธีการสอน  หรือการบริหารการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ  เป็นต้น 
 ผลงานหรือผลผลิต  เป็นองค์ประกอบสุดท้าย  หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในลักษณะต่าง ๆ ทั้งที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดจากการด าเนินงานในระบบกระบวนการเช่นในระบบอุตสาหกรรม  
ได้แก่ สินค้าส าเร็จรูปต่าง ๆ เช่น รถยนต์  เครื่องบิน เสื้อผ้าและอ่ืน ๆ  ในระบบทางการศึกษา ได้แก่  
ผลสัมฤทธิ์หรือคุณลักษณะของนักเรียนในลักษณะต่างๆ  เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป องค์ประกอบทั้ง  3 ของระบบจะมีการด าเนินงานไปตามล าดับและต่างก็มี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเดียวกันด้วย  ส่วนการควบคุมหรือการตรวจสอบแก้ไขระบบ  เพ่ือมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอาจไม่เป็นไปตามล าดับก็ได้ เช่น ตัวนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าผล           
การตรวจสอบแก้ไขอาจเกิดจากกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือเป็นปัจจัยน าเข้า เป็นต้น ทั้งนี้
เพ่ือให้บรรลุผลระบบต้องเป็นและระบบเป็นตัวขับเคลื่อนที่ใช้หลักตรรกศาสตร์อย่างมีเหตุผล และมี
ความสัมพันธ์กันไปตามข้ันตอนช่วยให้กระบวนการทั้งหลายด าเนิน ไปอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้
การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกและไม่ล าเอียงและสนับสนุนให้โรงเรียน
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับหลักการแนวคิดของ
โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพของนายแพทย์ยงยุทธ์  วงศ์ภิรมย์ศานต์จากกรมสุขภาพจิต (สถาบัน
การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ , 2548 : 38) ที่ใช้กระบวนการบริหารระบบคุณภาพ หมายถึง               
การจัดการระบบให้เกิดคุณภาพทุกระบบตามวงจร PDCA  และยังใช้กระบวนการของภาคีเครือข่าย
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ผู้ปกครอง  หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมตัวกันด้วย ความสมัครใจ เพ่ือร่วมพัฒนา  
ส่งเสริม แก้ไขปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสมาชิกในแต่ละเครือข่าย   
 ต  1  ติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือ ส่งเสริม หมายถึง การติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือส่งเสริม 
ตามหลักการแนวคิดในการนิเทศแบบยุคใหม่(วินัย เกษมเศรษฐ,ม.ป.ป. อ้างถึงในชัด บุญญา,2545:43)
ได้ให้ความหมาย การนิเทศ หมายถึง การประสาน การกระตุ้นและการน าไปสู่ความงอกงามของครู  
และการนิเทศ เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกระตุ้นให้ครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษา ทุกฝ่ายที่
เป็นรายบุคคลหรือหลายคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิรูปวิธีการจัดการตลอดจนวิธีการบริหารจัดการศึกษาที่
มุ่งสู่ความส าเร็จตามมาตรฐานใด ๆ  ของโรงเรียนและของบุคลากรของโรงเรียน ให้สูงขึ้นและรักษาไว้ได้
อย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจให้มีการด าเนินการตามกิจกรรมของโรงเรียน ตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา       
เขต 35 โดยมีจุดประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือ  สนับสนุน ยกย่อง
พัฒนา ประกาศเกียรติคุณ การให้วุฒิบัตร รางวัลเกียรติบัตร ส่งเสริมยกย่องให้เป็นวิทยากร ครูผู้ร่วม
นิเทศ ส่งเสริมการศึกษาดูงาน การอบรมสัมมนา ตลอดจนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน
ของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จให้เป็นที่แพร่หลาย เพื่อน ามาซึ่งความชื่นชมร่วมกัน 
 ต  2  ตรวจสอบ ประเมินผลและสรุปรายงานผล หมายถึง ตรวจสอบ ประเมินผล   
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ า
ต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ขวัญก าลังใจแกครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งสถานศึกษาที่ผ่านผล
การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย ได้รับ  
การยกย่องพัฒนา ประกาศเกียรติคุณ การให้วุฒิบัตร รางวัลเกียรติบัตรโดยใช้กระบวนการประเมิน       
ตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
2547 : 3)ท าการประเมินทั้ง  3  ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านกระบวนการ ด้านปัจจัยและท าการ
ประชุมนิเทศเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเพ่ือเป็นการเสริมแรง ให้ขวัญก าลังใจ 
(Morale) แก่ครูและสถานศึกษาที่ด าเนินงานกิจกรรมของกระบวนการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  Hilgrand  นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด(อ้างถึงในวารสานฅน ปีที่ 22 
ฉบับที่ 3/2544)ให้นิยามว่า ขวัญก าลังใจหมายถึง ทัศนคติของแต่ละหมู่ ซึ่งแสดงออกถึงความเชื่อมั่นใน
ตนเองความจงรักภักดีต่อหมู่คณะที่ท างานอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของ
โรงเรียนที่จะร่วมกันท างานให้ดีที่สุด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
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จากนิยามข้างบนนี้ก็พอจะมองรวม ๆ ได้ว่า ขวัญก าลังใจ เป็นตัวแปรส าคัญและมีบทบาทต่อ
การท างานที่จะท าให้บรรลุความส าเร็จได้อย่างดี ท่ามกลางบรรยากาศที่พึงประสงค์ของโรงเรียนตามนัย
นี้จะเห็นว่า ค าว่า ขวัญก าลังใจกับความสุขนั้นเป็นคนละอย่างกัน เพราะคนที่มีความสุขอาจจะปฏิบัติ
หน้าที่หย่อนไปจนไม่ได้ผลงานตามที่ตั้งไว้ก็ได้ แต่ขวัญก าลังใจจะเป็นเครื่องช่วยจรรโลงก าลังใจ         
การท างานมากกว่า  เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้บริหารทุกท่านก็ควรหาตัวประกอบอ่ืนที่จะน ามาเป็นเครื่องช่วยให้
เกิดสภาพการท างานที่จะส่งผลไปถึงผลส าเร็จของงานขององค์การมากกว่าที่จะคิดถึงการสรรหา          
ความพอใจให้คนในองค์การแต่เพียงอย่างเดียว และควรหาทางจัดฝึกอบรมให้สมาชิกขององค์การได้
พัฒนาต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นการสับเปลี่ยนต าแหน่ง การหมุนเวียนต าแหน่งที่ท ากัน
อย่างมีแผนและมีเหตุผลกิจกรรมเหล่านี้เท่านั้นที่จะน าไปสู่การพัฒนางานได้  ฉะนั้นข้อคิดของปัญหาใน
การบริหาร จึงมักจะอยู่ที่ว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้คนมีขีดความสามารถในการท างานที่สูงขึ้น  และ       
ท าอย่างไรจึงจะท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ดี มุ่งม่ันที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างทางของการท างานและสรุปรายงานหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนรวบรวมเอกสารประกออบ         
การเข้าสู่การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ตารางที่  1  ตัวอย่างแนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

กระบวน 
การ 

วิธีการมาตรฐาน ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ/ 
เกณฑ์ของ
โรงเรียน 

บันทึก
มาตรฐาน 

สอดคล้อง
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัดของ

ระบบการดูแล 
จัดครูที่
ปรึกษา

/ 
จัดกลุ่ม
นักเรียน 

1.ประชุมชี้แจงครูทั้งโรงเรียนเกี่ยวกับ 
1.1 การจัดการจดักลุ่มครูที่ปรึกษา/ครูประจ าช้ัน
และกลุม่นักเรยีน 
1.2 วิธีด าเนินการตามระบบการดแูลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนท่ีเป็นปัจจบุนั 
1.3 แบ่งกลุ่มนักเรียนและครูที่ปรกึษา/ 
ครูประจ าช้ัน 

1.มีครูที่ปรึกษา/ครู
ประจ าช้ัน:นักเรียน
ในอัตราส่วน 1:18 
คน  (อาจจะตาม
ห้องเรียนตามสภาพ
ของโรงเรียน) 

1.ค าสั่งแต่งตั้ง
ครูที่ปรึกษา/
ครุประจ าช้ัน
และกลุม่
นักเรียน 

 

รู้จัก
นักเรียน 
เป็น

รายบุคคล 

1.ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นแตล่ะกลุ่มด าเนินการ
รู้จักนักเรยีนเป็นรายบุคคล โดย 
 1.1 ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามแบบประเมินใน 
ระเบียนสะสม 
 1.2ครูศึกษาข้อมูลนักเรยีนจากระเบียนสะสม 
 1.3ประชุมชี้แจงครูที่ปรึกษาร่วมกันวางแผนการ
เยี่ยมบ้าน 
  1.4ครูที่ปรึกษาเยี่ยมบ้าน  บันทึกการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
2 .ศึกษาข้อมูลผลการเรียน ปพ. 5 , 6 และ
ปัญหาสุขภาพ 
3.น าข้อมูล จากข้อ 1 – 2  มาจัดท าระเบียน
สะสม  (ปพ.8)  และบันทึกข้อมูลในระเบียน
สะสมอย่างต่อเนื่อง 

1.ร้อยละ 100  
ของระเบียนสะสม
มีข้อมูลครบถ้วน
สมบูรณ ์
2.นักเรียนร้อยละ 
100 ได้รบั          
การเยี่ยมบ้าน 
(บันทึกการเยี่ยม
บ้าน / บันทึก 
การสัมภาษณ์
ผู้ปกครองที่มี
ข้อมูลนักเรยีน
เป็นรายบุคคล) 

1.ระเบียน
สะสม (ปพ.8) 
2.แผนและ
ก าหนด 
การเยี่ยมบ้าน 
3.บันทึก 
การเยี่ยมบ้าน
นักเรียนเป็น
รายบุคคล 

 

3.การคัด
กรอง

นักเรียน 

1.ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นจัดใหน้ักเรียน  ครู 

และผูป้กครองประเมินนักเรียนตามแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
2.ครูน าผลการประเมินนักเรยีนตามแบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ)  ข้อมูลจากระเบียนสะสม / 
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน/ แบบบนัทึกการ
สัมภาษณ์ ผู้ปกครอง  มาด าเนินการคัดกรอง
นักเรียนและสรุปผลการคัดกรองนกัเรียน 

1.นักเรียนร้อยละ  
100 ได้รบั      
การคัดกรอง    
ตรงตามสภาพ
ความเป็นจริง 

1.แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) 
2.แบบสรุปผล     
การคัดกรอง 
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กระบวน 

การ 

 
วิธีการมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ/ 
เกณฑ์ของ
โรงเรียน 

บันทึก
มาตรฐาน 

สอดคล้อง
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัดของ

ระบบการดูแล 
เสี่ยง /  

มีปัญหา
หรือไม ่

 
 
 

1.จ าแนกกลุ่มนักเรียนเป็น 2  กลุม่  คือ กลุ่มปกติ
และกลุม่เสี่ยง / มีปัญหา 
2.เมื่อเป็นกลุม่เสีย่งหรือมีปญัหา  ครูที่ปรึกษา/ครู
ประจ าช้ันให้การช่วยเหลือด้วยกิจกรรม ดังน้ี 
  2.1 จัดกิจกรรมในห้องเรียน 
 2.2 จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตร 
2.3 จัดกิจกรรมซ่อมเสริม 
2.4 จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
2.5การสื่อสารกับผู้ปกครอง 
3.หากมีปัญหาเฉพาะใหค้รูที่ปรึกษา/ครูประจ าช้ัน
ส่งต่อนักเรียน ให้เขา้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือเฉพาะ 
เช่น 
   3.1 จิตบ าบัด  (ต้านยาเสพตดิ) 
   3.2 คลินิคแนะแนว 
   3.3 กิจกรรมพัฒนาชีวิต  หรือพัฒนาตนเอง 
4.ประเมินพฤติกรรม นักเรียนซ้ าอกีครั้ง  หลังการ
จัดกิจกรรมป้องกันและกิจกรรมช่วยเหลือ ให้
นักเรียนกลุม่เสี่ยง / มีปญัหา  แลว้ระยะหนึ่งแล้ว
ด าเนินการดังนี้ 
    กรณีที่ 1 ถ้าปรับตัวดีขึ้นให้เข้าร่วมกิจกรรม
ป้องกันและส่งเสริมร่วมกับนักเรียนปกติ 
   กรณีที่ 2 ถ้าปรับตัวไมไ่ด้ใหส้่งตอ่ภายใน  ดังนี ้
- ส่งต่อครูแนะแนว 
- ส่งครูฝ่ายปกครอง 
ส่งต่อภายนอก  ดังนี ้
- โรงพยาบาล 
-  ต ารวจ 
- พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

1.นักเรียนร้อยละ
95  ปลอดจาก           
สิ่งเสพตดิให้โทษ
และสิ่งมอมเมา 
2.นักเรียนร้อยละ 
95 ของแต่ละกลุ่มที่
เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมใน
ระดับมาก 
3.ร้อยละ 90 ของ
ผู้ปกครองนักเรยีน
กลุ่มมีปญัหา  มี
ความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรม
ช่วยเหลือใน 
ระดับมาก 
4.ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนท่ีได้รับ    
การช่วยเหลือ  มี
พฤติกรรมดีขึ้น 

1.รายชื่อ
นักเรียนปกต ิ
2.รายชื่อ
นักเรียนกลุม่
เสี่ยง/มีปัญหา 
3.แบบบันทึก      
การจัด
กิจกรรม 
4.ผลสรุป
ประเมินความ
พึงพอใจ     
ของผู้ปกครอง 
5.ผลสรุป
ประเมิน    
พฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) 
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กระบวน 

การ 

 
วิธีการมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ/ 
เกณฑ์ของ
โรงเรียน 

บันทึก
มาตรฐาน 

สอดคล้อง
มาตรฐาน/

ตัวชี้วัด 

พัฒนา
ด้วย  

กิจกรรม 
โฮมรูม 

  1.ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อก าหนดเรือ่งและกิจกรรม
โฮมรูมตามสภาพปัญหาความต้องการของผู้เรยีน  /
ผู้ปกครอง 
2.ร่วมกันออกแบบกิจกรรมโฮมรมูที่เน้นการ
พัฒนาทักษะชีวิตและทักษะการตรวจบันทึก 
3.จัดกิจกรรมโฮมรมูตามก าหนดการและรายงาน
ผลพัฒนาการของนักเรียนเป็นรายบุคคล / กลุ่ม 
4.ร่วมกันประเมินทบทวนและแก้ไขกิจกรรมที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้เรยีนอย่างถูกต้อง 
5.ประสานงานกับหน่วย หรือองคก์รภายนอกที่จะ
พัฒนารูปแบบการเรียนรูแ้ละกจิกรรมโฮมรูมใหด้ี
ขึ้นและต่อเนื่องระหว่างช้ันปีและชว่งช้ัน 

ร้อยละ 90 ของ
นักเรียนท่ีพอใจ
กิจกรรมโฮมรูม 

แบบบันทึก
การจัด
กิจกรรม 
โฮมรูม     
และผลการจัด
กิจกรรม 

 

ร่วมมือกับ
ผู้ปกครอง    

ด้วย
กิจกรรม
ประชุม

ผู้ปกครอง      
ช้ันเรียน 
(Classroo

m  

Meeting) 

1.จัดให้มีคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย
ระดับชั้นเรียน   ปรึกษาเพื่อระดมทรัพยากร
แนวคิดในการพัฒนานักเรยีนร่วมกันและจัดท า
โครงการร่วมกัน 
2.เตรียมประชุมผู้ปกครองโดยเน้นให้เป็นกิจกรรม
ที่ผู้ปกครองเตรียมความพร้อมร่วมกับครูที่ปรึกษา
ในการจัดกิจกรรม 
3.จัดประชุมผู้ปกครองเชิงสร้างสรรค์  เพื่อ
แลกเปลีย่นข้อมูลเกี่ยวกับนักเรยีน  เพื่อน ามาเป็น
แนวทางและแก้ไขร่วมกัน 
4.จัดกิจกรรมระหว่างครูที่ปรึกษา/ครูประจ าช้ัน/ 
โรงเรียน / ผู้ปกครอง ตามโครงการที่ก าหนด 
5.รายงานผลการพัฒนาผู้เรยีนร่วมกันระหว่าง  
ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นกับผู้ปกครอง 

ร้อยละ 100  ของ
ผู้ปกครองที่พึง
พอใจ  การจัด
ประชุมผู้ปกครอง
ช้ันเรียน 

บันทึกการจัด
ประชุม
ผู้ปกครองและ
ผลการ
ด าเนินการ     
ตามโครงการ 
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กระบวน 

การ 

 
วิธีการมาตรฐาน 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ/ 
เกณฑ์ของ
โรงเรียน 

บันทึก
มาตรฐาน 

สอดคล้อง
มาตรฐาน/
ตัวชี้วัดของ

ระบบการดูแล 
สรุป 

รายงาน
ผล 

1.ครูที่ปรึกษาแตล่ะคนด าเนินการ  สรุปผล 
รายงานการด าเนินการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
2.ประชุมครูที่ปรึกษาแตล่ะระดับช้ัน   
เพื่อสรุปผลการด าเนินงานของระดับชั้น 

1.ร้อยละ  100  
ของครูที่ปรึกษา               
มีสรุปรายงานผล
การด าเนินการใน
ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีน
ที่สมบูรณ ์
2.มีรายงานสรุปผล
การด าเนินการของ
แต่ละระดบัใน 
แต่ละภาคเรียน 

1.บันทึกสรุป 
การด าเนินการ 
ในระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของ 
ครูที่ปรึกษา 
2.บันทึกสรุป
การด าเนินการ
ของแต่ละ
ระดับชั้น 

 

กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

     การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ.  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547: 35)16 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35  ผู้บริหารเป็นผู้บังคับบัญชาโดยมีครูแนะแนวเป็นผู้
ประสานงาน/ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น/ครูผู้สอนร่วมกันด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
มี  5  ขั้นตอน  
 1.  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การศึกษา ส ารวจ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ  
นักเรียนด้านการศึกษา  อาชีพ  บุคลิกภาพและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งเมื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดระบบ
แล้วจะท าให้ครูได้รู้จักนักเรียนและสามารถให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาได้อย่างถูกต้ อง         
ทั้งสามารถช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจตนเองและยอมรับตนเอง 
 2.  การคัดกรองนักเรียน หมายถึง  การพิจารณาข้อมูลของนักเรียนแล้วคัดนักเรียนเป็นกลุ่ม
ปกติ  กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มปัญหา 
 3.  การส่งเสริมพัฒนา  หมายถึง การจัดกิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรม
Classroom  Meeting  การให้ความช่วยเหลือ  ความใกล้ชิด  ความอบอุ่น  ความมั่นใจ เพ่ือจะช่วยให้
นักเรียนสามารถตัดสินใจและช่วยเหลือตนเองได้อย่างฉลาด 
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 4. การช่วยเหลือแก้ไข  หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างที่มีปัญหา
นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงหรือฝึกฝนทักษะในเรื่องที่ตนสนใจ  การจัดบรรยากาศ  สิ่งแวดล้อม
ตลอดจนกิจกรรมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ  
 5. การส่งต่อ หมายถึง การส่งนักเรียนในกรณีที่เกินความสามารถของครูให้ผู้ที่มีความสามารถ
เฉพาะทาง   

ตารางท่ี  2  กระบวนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 กระบวนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ  ต้องได้รับการสนับสนุน  ช่วยเหลือ         
จากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ซึ่งมีวิธีการและเครื่องมือ ดังนี้ 
 
กระบวนการด าเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 

1.การรู้จักนักเรียน  เป็น
รายบุคคล 
 1.1ด้านความสามารถ 
      - การเรียน 
      - ความสามารถอ่ืน ๆ 

ศึกษาข้อมูลจากการใช้ 
1.ระเบียนสะสม 
2.แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) หรือ 
3.อ่ืน ๆ  เช่น 
    - แบบประเมินความฉลาด 
     ทางอารมณ์ (E.Q) 
   - แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
   - แบบสังเกตพฤติกรรม  

นักเรียน 
   - แบบการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

ฯลฯ 

1.ระเบียนสะสม 
2.แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) 
3.แบบประเมินความฉลาด 
 ทางอารมณ์ (E.Q) 
4.แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
5.แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
6.แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
7.แบบการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
8.แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ

นักเรียน 
ฯลฯ 

2.การคัดกรองนักเรียน 
  2.1 กลุ่มปกติ 
  2.2 กลุม่เสี่ยง 
  2.3 กลุ่มมีปัญหา 

ด าเนินการต่อไปนี ้
1.วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
  1.1 ระเบียนสะสม 
  1.2 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ)  
   1.3แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 
2.คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์การ
คัดกรองของโรงเรียน 

1.เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 
2.แบบสรุปผลการคัดกรองและ 

ช่วยเหลือนักเรียน 
3.แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน

เป็นรายห้องเรียน 
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กระบวนการด าเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
3.การส่งเสริมนักเรียน          
(ส าหรับนักเรียนทุกกลุ่ม) 

ด าเนินการต่อไปนี ้
1.จัดกิจกรรมโฮมรูม 

(Homeroom) 
2.จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน

(Classroom  Meeting) 
3.จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ  ที่ครู  

พิจารณาว่าเหมาะสมในการ
ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณภาพ 

   มากขึ้น 

1.แนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
ของโรงเรียน 
2.แนวทางการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน 
3.แบบบันทึก / สรุปประเมินผล 
การด าเนินกิจกรรม 
 - โฮมรูม 
 - กิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
 - อ่ืน ๆ      

4.การป้องกันและ
แก้ปัญหา 

ด าเนินการต่อไปนี ้
1.ให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
2.ประสานกับครูและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน 
ๆ  เพ่ือจัดกิจกรรมป้องกันและ
แก้ปัญหา 
   2.1 กิจกรรมในห้องเรียน 
   2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

     2.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  
   2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม 
   2.5 กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 

1.แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
2.แบบบันทึกการสรุปการคัดกรอง
และช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3.แบบบันทึกรายงานผล  การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

5.การส่งต่อ 
  5.1ส่งต่อภายใน 
  5.2ส่งต่อภายนอก 

ด าเนินการต่อไปนี ้
1.การส่งต่อภายในให้จัดท าบันทึก
การส่งนักเรียนไปยังครูที่เก่ียวข้อง  
เช่น  ครูแนะแนว  ฝ่ายปกครอง  
ครูประจ าวิชา  ครูพยาบาลเป็นต้น 
2.การส่งต่อภายนอกให้จัดท า
บันทึกการส่งนักเรียนไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกโดยครูแนะ
แนวหรือฝ่ายปกครองด าเนินการ 

1.แบบบันทึกการส่งต่อ 
   ของโรงเรียน 
2.แบบรายงานแจ้งผล 
  การช่วยเหลือนักเรียน 

 หมายเหตุ  เพ่ือให้การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามสภาพความพร้อมของ
โรงเรียน  โรงเรียนสามารถเลือกใช้วีการและเครื่องมืออ่ืน  ๆ  ได ้



 
 

21 

 
แนวทางการจัดประชุมประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในชั้นเรียน  (Classroom  Meeting)    
วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือแจ้งผลการเรียน  ความประพฤติ  การปรับตัว  ความสามารถของนักเรียนและอ่ืน ๆ 
 2.เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.เพ่ือสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน  แก้ไขและพัฒนานักเรียน 
เทคนิคการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา 
 1.ท าใจเป็นกลาง  เปิดใจกว้าง  ไม่ด่วนต าหนิ 
 2.ยอมรับปัญหา  ด้วยการรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองก่อน 
 3.ให้โอกาสผู้ปกครองได้ระบายความคับข้องใจ 
 4.ประเมินความเข้าใจถึงปัญหาและตกลงวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ซึ่งเป็นการยอมรับและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ทุกฝ่าย 
 
แนวด าเนินการ 
     ขั้นเตรียมการ 
 1.ก าหนดวันประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียนอย่างน้อย ภาคเรียนละ  1  ครั้ง 
 2.ก าหนดวัตถุประสงค์ในการประชุม 
 3.รวบรวมข้อมูล 
     ขั้นด าเนินการ  แบ่งเป็น 
          การประชุมกลุ่ม 
 1.ผู้ปกครองลงชื่อผู้เข้าประชุม  จัดที่นั่งในห้อง  ควรจัดเป็นรูปตัว U 
 2.แจ้งวัตถุประสงค์ในการนัดหมายให้ผู้ปกครองทราบ 
 3.สร้างความคุ้นเคยระหว่างผู้ปกครองด้วยกัน 
 4.ผู้ปกครองแสดงความชื่นชมในตัวบุตรหลาน 
 5.ผู้ปกครองร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดข้ึนกับบุตรหลานเพ่ือหาแนวทา 
แก้ไขร่วมกัน 
 6.เลือกคณะกรรมการผู้ปกครองในชั้นเรียน 
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          การพบผู้ปกครองเป็นรายบุคคล 
 1.ยกย่องชมเชยนักเรียน 
 2.แจ้งผลการเรียน 
 3.รายงานความประพฤติที่ควรแก้ไข  ปรับปรุง 
 4.หาแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 
 5.สิ่งที่ผู้ปกครองต้องการให้ครูช่วยเหลือ 
 6.ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มาพบกับครูในวันนี้ 
 7.ท าแบบประเมินการประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในชั้นเรียน 
 
         ขั้นสรุปผล 
 1.เพ่ือเป็นหลักฐานในการประชุมแต่ละครั้ง 
 2.เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3.เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการจัดประชุมให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ปกครองในครั้งต่อไป 
 
การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)   
 กิจกรรมโฮมรูม  หมายถึง  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมผู้เรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้  
มีการฝึกปฏิบัติหรือท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านต่าง ๆ เช่น การรู้จักตนเอง การรู้จักผู้อ่ืน
และสิ่งแวดล้อม  ทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิต เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้
จะจัดในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนก็ได้  โดยให้มีบรรยากาศเสมือนบ้าน ที่มีผู้เรียนกับครูที่ปรึกษา        
(ครูประจ าชั้น)/ครูที่ปรึกษาเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกัน 

วัตถุประสงค์ 
 1.เพ่ือให้ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นได้พบผู้เรียนของตนเองอย่างใกล้ชิด  ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์อย่างเต็มที่และมีเป้าหมายนอกเหนือจากการสอนตามปกติ 
 2.เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  ได้รับประสบการณ์เพ่ิมมาขึ้นจากการเรียนปกติ 
 3.เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ  ระหว่างครูกับนักเรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน 

แนวทางการด าเนินการ 
1. ส ารวจความสนใจและความต้องการของ ผู้เรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
2. พิจารณาหัวข้อให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวันแล้วร่วมกัน

อภิปรายและสรุปผล 
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3. สถานศึกษาก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม  หรือจัดท าคู่มือในการจัดกิจกรรมแต่
ละครั้ง  โดยมีจุดมุ่งหมาย  เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับนโยบายของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน      
ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดแต่ให้เหมาะสมและทันสมัยด้วย เช่น  
กิจกรรมสร้างความคุ้นเคย การส ารวจตนเอง  ระเบียบวินัย  การรักษาความสะอาด ความซื่อสัตย์    
การฝึกประชาธิปไตย  การอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืน  เป็นต้น 

4. การจัดกิจกรรมโฮมรูมแต่ละครั้ง  ควรมีการด าเนินการเป็นหลักฐาน  ทั้งก่อนด าเนินการ   
และหลังการด าเนินการ และให้มีการบันทึกสรุปผลที่เกิดข้ึนกับผู้เรียน   หลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง 
 
ตัวอย่าง หัวข้อและกิจกรรมส าหรับจัดกิจกรรมโฮมรูม   

 การจัดกิจกรรมโฮมรูม  ปกติใช้เวลา ประมาณ 10–20  นาที  ในขณะเดียวกันก็อาจมีการจัด
กิจกรรมโฮมรูมที่ใช้เวลานานมากกว่า คือ ประมาณ 50  นาที  จากการประมวลเอกสารและผลงาน       
การศึกษาวิจัยต่าง ๆ  พบว่า  หัวข้อและกิจกรรมที่สมควรน ามาจัดกิจกรรมโฮมรูม ประกอบด้วย 
 1.อบรมมารยาทและการรู้จักกาลเทศะ  เช่น  การท าความเคารพ  มารยาทและสิ่งที่ควร
ปฏิบัติในระหว่างการสนทนา  มารยาทในการรับประทานอาหาร  เป็นต้น 
 2.การชมเชยผู้เรียนที่ท าความดี หรือมีความสามารถพร้อมทั้งแสดงตน 
 3.การดูแลเรื่องความสะอาดของห้องเรียน 
 4.ให้ผู้เรียนน าข่าวจากสื่อต่าง ๆ  เช่น หนังสือพิมพ์  วิทยุ  โทรทัศน์   Website  ต่าง ๆ        
ทางอินเทอร์เน็ต  มาอ่านหรือมาเล่าให้เพื่อนฟัง  แล้วช่วยกันวิจารณ์ข่าว 
 5.การฝึกลักษณะนิสัยที่พึงประสงค์  เช่น  ความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบวินัย  ความตรง
ต่อเวลา  ความมานะพยายาม  ความประหยัด  ความขยันหมั่นเพียร  เป็นต้น 
 6. ให้ผู้เรียนเล่าเหตุการณ์ต่าง ๆ  ที่ประสบจากชีวิตจริง  การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว
อภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน 
 7.ประกาศ  แจ้งข่าวสาร  และความเคลื่อนไหวของสถานศึกษา  เช่น  ก าหนดการสอบ         
การแข่งขันกีฬาสี  การจัดนิทรรศการ  การจัดพิธีไหว้ครู  ผลการประกวดหรือการเข้าร่วมแข่งขัน            
ต่าง ๆ  เป็นต้น 
 8.การอบรมคุณธรรม  จริยธรรม เช่น ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ความสามัคคี  การเสียสละ     
ความซื่อสัตย์  การให้อภัยเป็นต้น 
 9.การช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนอ่อน  เพื่อนช่วยเพื่อน 
 10.แนะแนวการเตรียมตัวสอบ 
 11.ให้ผู้เรียนฝึกทักษะ เช่น ทักษะการสะกดค า  การอ่าน การท่องสูตรต่าง ๆ การท่องศัพท์  
เป็นต้น 
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 12.แนะแนวในเรื่องการด าเนินชีวิต เช่น สุขภาพจิต วัยรุ่น การท างานกลุ่ม  มนุษยสัมพันธ์ 
การคบเพ่ือน  การคบเพ่ือต่างเพศที่เหมาะสม  การหลีกเลี่ยงจากภัยทางสังคม  อาชญากรรม  ปัญหา
การคุกคามทางเพศ  ภัยแอบแฝงจากอินเทอร์เน็ตและปัญหาสารเสพติดเป็นต้น 
 13.การทายปัญหาวิชาการ  ได้แก่  ปัญหาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  
คณิตศาสตร์และความรู้รอบตัวต่าง ๆ 

บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง   
 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน  ศึกษานิเทศก์  ครูแนะแนว  
ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นซึ่งต้องเป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบ  เสียสละเวลา  มีความรู้ความสามารถใน
การนิเทศและการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  บุคลากรดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่
แตกต่างกันดังนี้ 

ผู้บริหารโรงเรียน 
 มีบทบาทดังนี้ 
 1.  พัฒนาตนเอง  โดยศึกษาจากเอกสารแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 2.  ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 3.  ให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   โรงเรียน 
เครือข่ายลิกไนต์ 2 ด้านปัจจัยต่าง ๆ  เช่น  เวลาในการด าเนินการ  วัสดุ  อุปกรณ์แก่ครูแนะแนว/ 
ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
 4.  นิเทศ  ติดตาม  ก ากับดูแล  ช่วยเหลือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ในระดับโรงเรียนและห้องเรียน  ร่วมกับศึกษานิเทศก์ 
 5.  ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 6.  ให้ก าลังใจ  ชื่นชมผลงานของครูอย่างสม่ าเสมอ 
 7.  รับรองผลการด าเนินงานของครูในโรงเรียน 
 8.  ส่งเสริมความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู  ผู้ปกครองและชุมชน 
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ศึกษานิเทศก์ 
 มีบทบาทดังนี้ 
 1. พัฒนาตนเองในเรื่อง  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  การแนะแนว  จิตวิทยา 
การเรียนรู้  การเรียนการสอน  การนิเทศการศึกษา 
 2.  ร่วมปฏิบัติงานกับผู้บริหารโรงเรียน  ครูแนะแนว/ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
 3.  นิเทศ  ติดตามการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 4.  สรุปผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 5.  รายงานผลการด าเนินงาน 
ครูแนะแนว 
 มีบทบาทดังนี้ 
 1.  ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียน  เพ่ือวางแผนและจัดท าโครงการ 
 2.  ประสานกับคณะครูในโรงเรียน 
 3.  พัฒนาตนเอง  โดยศึกษาจากเอกสารแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน   
 4.  ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 5.  ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม
ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35   คือ      
งานระบบการดูแลช่วยเหลือระดับโรงเรียน และงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับห้องเรียน 
 6.  เป็นที่ปรึกษาของครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นในการจัดบริการ  จัดกิจกรรมและ 
การเก็บ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 7.  ประสานงานกับผู้ปกครอง 
 8.  ให้ค าปรึกษาครู  นักเรียน  ผู้ปกครอง 
 9.  สรุปและประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
 มีบทบาทดังนี้ 
 1. ให้ความร่วมมือกับผู้บริหารโรงเรียนและครูแนะแนว 
 2. รวบรวมข้อมูลนักเรียน  จัดท าข้อมูลเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน        
 3. พัฒนาตนเอง  โดยศึกษาจากเอกสารแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 4. ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 5.ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับห้องเรียน   
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 6. สรุป รายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  35   ระดับห้องเรียน  ให้ผู้บริหารโรงเรียนทราบ 

     ผลที่คาดว่าจะได้รับ   
 การด าเนินการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35  คาดว่าจะมีประโยชน์ดังนี้ 
 1.  ศึกษานิเทศก์  มีแนวทาง  วิธีการและเครื่องมือประกอบการปฏิบัติการนิเทศในโรงเรียน 
 2.  ผู้บริหารโรงเรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  มีทักษะและประสบการณ์ในการนิเทศภายในและ
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มขึ้น 
 3.  ครูแนะแนว  มีความรู้  ความเข้าใจ  ทักษะและประสบการณ์ในการด าเนินงานและพัฒนา
คุณภาพงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับโรงเรียนและระดับห้องเรียน  ให้มีประสิทธิภาพ
และเป็นแบบอย่างแก่ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นในการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 4.  ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น  มีความรู้  ความเข้าใจ  สามารถด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพ
งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ในระดับห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
 5.  นักเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง  เข้าใจตนเองในด้านการศึกษา  อาชีพและบุคลิกภาพ  
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 6.  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อเหตุการณ์ยุคปัจจุบัน 
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ตอนที่ 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
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ตอนท่ี 2 
แนวทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน

คุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ  
สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา  เขต  35   

ระดับโรงเรียน/ห้องเรียน ของครูแนะแนว/ครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษา   

 การน าแนวคิดการบริหารเชิงระบบมาใช้ในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จะท าให้
การด าเนินงานมีความชัดเจน และสามารถติดตามประเมินผลเป็นระยะ ก่อให้เกิดการพัฒนาต่อไปได้
อย่างดี ซึ่งปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็คือครูที่ปรึกษา ส่วนครูอ่ืน ๆ เป็น
ผู้สนับสนุนการด าเนินงาน  ส าหรับกระบวนการมี  5 ประการ  ตามที่กล่าวมาข้างต้น  ส่วนผลผลิต       
ที่มุ่งหวังในส่วนของการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็คือ   นักเรียนมีพฤติกรรม
โดยรวมเปลี่ยนแปลงไปในด้านที่ดี  เรียนรู้อย่างมีความสุข  ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจ าเป็นต้องมีข้อมูล
ย้อนกลับ เพ่ือการจัดระบบให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นในการด าเนินการของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา          
เขต  35  ได้มีการประชุมติดตามประเมินผลทุก  ๆ  เดือน  และประเมินทบทวนเมื่อสิ้นปีการศึกษา 

ตารางที ่ 3  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบนพ้ืนฐานของทฤษฎีเชิงระบบ   
 

ปัจจัย     กระบวนการ          ผลผลิต 
         

     ครูที่ปรึกษา            การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล   - ปริมาณนักเรียนในกลุ่มที่ 
                               การคัดกรองนักเรียน               มีปัญหาลดลง 
                               การส่งเสริมนักเรียน             -นักเรียนมีพฤติกรรมโดยรวม 
                               การป้องกันและแก้ไขปัญหา     ดีขึ้นจากการพัฒนาในด้าน 
                               การส่งต่อนักเรียน      ความสามารถในทางการเรียน 
                                                                             ด้านสุขภาพหรือด้านครอบครัว 
                                                                           - นักเรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี 
                                                                             กับครูที่ปรึกษา 
                                                                           - นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข 

                                           

                                         ข้อมูลย้อนกลับ 
 
ที่มา : พิชญ์มณฑน์  ลีก าเนิดไทย. รายงานการติดตาการด าเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  ปีงบประมาณ  2545(2546 : 17) 
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ตารางท่ี  4  ขั้นตอนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนตามโครงการ
โรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35    

 
 ขั้นตอนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี 4 ขั้นตอน ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ (คู่มือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2544 : 31-55) 

 

ขั้นตอน กิจกรรม 

1.  การเตรียมการและวางแผน
ด าเนินการ (Plan) 
 
 
2.  การปฏิบัติตามแผน (Do) 
 
 
 
 
3.  การก ากับติดตามประเมิน 

และรายงาน (Check) 
 
4.  น าผลการประเมินไปพัฒนา    
ปรับปรุงการด าเนินงาน(Action)  
                

กิจกรรมที่ 1.  จัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  
กิจกรรมที่ 2. วิเคราะห์สภาพความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรียน        
และจัดท าโครงการ 
 
กิจกรรมที่ 3.  สร้างความตระหนักและความเข้าใจกับ 
บุคลากรในโรงเรียน 
กิจกรรมที่ 4. ด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานระบบการ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
 
กิจกรรมที่ 5. การประเมินเพ่ือทบทวน 
 
 
กิจกรรมที่ 6. การประเมินเพ่ือพัฒนา 
 (น าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป )  
 

  

ขั้นตอนที่  1.   การวางแผนด าเนินงาน (Plan)    
 การวางแผนด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่  1.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จของ
ระบบฯ ดังนั้นโครงสร้างของคณะกรรมการ การประสานการท างานระหว่างคณะกรรมการและ       
บทบาทหน้าที่ของบุคลากรในแต่ละคณะจึงต้องมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามแผน          
การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกกิจกรรม 
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ภาพที ่ 4  โครงสร้างคณะกรรมการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
 

                                        
                                       คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) 
 
 
 
                                                                  คณะกรรมการประสานงาน(ทีมประสาน) 
 
 
 
                                      คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) 
 
 
 
ระดับชั้น ม.1     ระดับชั้น ม.2     ระดับชั้น ม.3     ระดับชั้น ม.4   ระดับชั้น ม.5    ระดับชั้น ม.6 
 
ที่มา : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(2547: 11) 

จากแผนภูมิคณะกรรมการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มี 3 คณะ คือ  
คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) ประกอบด้วย 

1. ผู้อ านวยการโรงเรียน    ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อ านวยการงานวิชาการ   รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการงานบริการ   กรรมการ 
4. รองผู้อ านวยการงานบริหารทั่วไป  กรรมการ 
5.  รองผู้อ านวยการงานกิจการนักเรียน  กรรมการและเลขานุการ 
6.  หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 
  1. ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ในการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
  3. นิเทศ  ติดตาม ก ากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนและระดับชั้น 
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คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน)  ประกอบด้วย 
1.  รองผู้อ านวยการงานกิจการนักเรียน  ประธานกรรมการ 
2.  รองผู้อ านวยการงานบริการ   รองประธานกรรมการ 
3.  หัวหน้าระดับชั้นทุกชั้น   กรรมการ 
4.  หัวหน้างานแนะแนว    กรรมการและเลขานุการ 
5.  ครูแนะแนว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
6.  ครูในงานกิจการนักเรียน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักในการประสานการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
 2. ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า)และคณะกรรมการด าเนินงาน         
(ทีมท า) และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 3. จัดเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานและรับผิดชอบจัดประชุมชี้แจงและการฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่บุคลากรในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4. จัดการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 
 5. รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) แยกเป็น 6 คณะตามระดับชั้น ประกอบด้วย 
1.  หัวหน้าระดับชั้น     ประธานกรรมการ 
2.  รองหัวหน้าระดับชั้น     รองประธานกรรมการ 
3.  ครูประจ าวิชาในระดับชั้นและครูอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง  กรรมการ 
4.  ครูแนะแนว      กรรมการ 
5.  ครูที่ปรึกษาในระดับชั้น    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 
 1. ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจกับคณะกรรมการด าเนินงานใน
ระดับชั้น 
 2. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานประเมินผลและจัดท ารายงานตามระดับชั้น 
 3.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของครูที่ปรึกษา เพ่ือประโยชน์ต่อการดูแล ช่วยเหลือ นกัเรียน
และน าเสนอทีมประสาน 
 4. ประชุมร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 5. ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในงานประจ าของตน 
 6. อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ตารางท่ี  5  ก าหนดบทบาทของบุคลากรในคณะกรรมการด าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้าระดับ      
ครูที่ปรึกษา ครูประจ าวิชาและครูอ่ืน ๆ และครูแนะแนว ดังนี้  
   

บุคลากร บทบาทหน้าที่ 
1. หัวหน้าระดับช้ัน 1.1    ติดตามก ากับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 

1.2   ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.3   จัดประชุมครูในระดับ เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.4   จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษารายกรณี 
1.5   บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจัดท ารายงาน 
 ประเมินผลระดับชั้นส่งผู้บริหารโรงเรียนโดยผ่านทีมประสาน 
1.6     อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ที่มา : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(2547: 21-22)  

2. ครูที่ปรึกษา/                 
     ครูประจ าชั้น 

2.1 ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทั้งการส่งเสริมป้องกันปัญหา  และ 
 การช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในด้านความสามารถด้านสุขภาพและด้าน 
 ครอบครัวหรืออ่ืน ๆ 
2.2  ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตามแนวทางที่ก าหนด  คือ 
          -   การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
          -   การคัดกรองนักเรียน 
          -   การดูแลนักเรียนเบื้องต้น 
          -   การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
          -   การส่งต่อ 
2.3  ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
2.4 บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ 
2.5  อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ทีม่า : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(2547: 18-19) 
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(ต่อ)ตารางท่ี  5  ก าหนดบทบาทของบุคลากร 
 

บุคลากร บทบาทหน้าที่ 
3. ครูประจ าวิชา 
    และครูอื่น ๆ 
     

3.1  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนแก่ครูที่ปรึกษา 
3.2  ให้ความร่วมมือกับครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 
ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี  ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับ       
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3.4  บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน  สรุปผลและรายงานส่งหัวหน้าระดับชั้น 
อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ที่มา : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(2547: 20) 

4.  ครูแนะแนว 4.1 จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในคาบแนะแนว หรือจัดท าโครงการกิจกรรม 
       กลุ่มต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ซึ่งเป็นการสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือ 
       นักเรียน 
4.2  สนับสนุนและเป็นแกนหลักให้กับครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียน 
4.3 ให้การปรึกษานักเรียนที่มีปัญหาในกรณีที่ครูที่ปรึกษาไม่สามารถแก้ไข  
     หรือยากต่อการช่วยเหลือ 
4.4  ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี  
4.5  ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนว   
      ให้ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ ภายนอกและติดตามผลการช่วยเหลือนั้น     
4.6  บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งผู้บริหาร 
      หรือหัวหน้าระดับ 
4.7  อ่ืน ๆ  ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
ที่มา : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.(2547: 20-21) 
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ภาพที ่ 5    ความสัมพันธ์ของการท างานแบบร่วมคิด ร่วมท า ร่วมประสาน   
 

                                              คณะกรรมการอ านวยการ 
                                                      (ทีมน า) 
                                        (ประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 
 
 
 
 
 
 คณะกรรมการด าเนินงาน   คณะกรรมการประสานงาน 
  (ทีมท า)             (ทีมประสาน) 
      (ประชุมอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง)          (ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง) 
ที่มา: สถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้, 2548 : 127 
 

กิจกรรมที่ 2. วิเคราะห์สภาพความพร้อมพ้ืนฐานของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม
ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 และจัดท า
โครงการ     

1.  ก าหนดปัญหาและความต้องการจ าเป็นสภาพพื้นฐานของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต  35   

ก าหนดปัญหาและความต้องการจ าเป็นของการพัฒนาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต ด้วยการท าการวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการประเมินการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนในสังกัดและผลการนิเทศ 
ติดตามการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม
ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สอบถาม
ด้านความรู้  ความเข้าใจในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของผู้บริหารและ                
ครูผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ า
ต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 พบว่า โรงเรียน 
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้ตามมาตรฐานของระบบครู         
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในระดับน้อยรวมทั้ง
ผู้บริหารยังไม่มีความตระหนักในบทบาทของผู้น าในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 2.  การวิเคราะห์ทางเลือกในการแก้ปัญหาของข้อมูล    
วิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ท าให้ได้แนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีชื่อว่า  การพัฒนาการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา          
เขต  35 โดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต ซึ่งมีแนวทางในการด าเนินงานดังนี้ 

1. การจัดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจนเพ่ือการใช้มาตรการที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มโดยการส ารวจ
สภาพปัจจุบันของการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา          
เขต  35  ที่เป็นปัญหาและจัดเป็น 4 กลุ่ม คือกลุ่มตัวอย่าง  กลุ่มมาตรฐาน กลุ่มพัฒนาและกลุ่ม         
ควรปรับปรุง โดยให้ความหมายของแต่ละกลุ่มดังนี้ 
   1.1. กลุ่มตัวอย่าง  หมายถึง  โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม
ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  35  ที่สามารถ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้มาตรฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับ
คุณภาพดีมาก 
   1.2 กลุ่มมาตรฐาน  หมายถึง   โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม
ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สามารถ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้มาตรฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับ
คุณภาพดี 

1.3  กลุ่มพัฒนา  หมายถึง  โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม
ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ที่สามารถ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้มาตรฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในระดับ
คุณภาพพอใช้  ที่พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยความมุ่งม่ัน  โดยมีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็น
กลุ่มดีได้  หากได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสมก็สามารถยกระดับได้ดีมากตามล าดับ 
   1.4  กลุ่มควรปรับปรุง  หมายถึง  โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ
มัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35       
ที่ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ไม่ผ่านเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ต้องได้รับการส่งเสริมสนับสนุนค่อนข้างมาก  เพ่ือสามารถพัฒนาเป็นกลุ่มพัฒนา  
กลุ่มมาตรฐานหรือกลุ่มตัวอย่างได้ตามล าดับ 
 
 



 
 

36 

2.  จากนั้นผู้รายงานได้ก าหนดรูปแบบในการพัฒนาการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 โดยใช้กลยุทธ์ 2 พ 2 ต มีรายละเอียดดังนี้ 

  พ  1  พัฒนาบุคลากร หมายถึง การก าหนดนโยบายและผลักดันให้บุคลากรในสังกัด
ตระหนักและเห็นความส าคัญและความจ าเป็นในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     
การกระตุ้น โดยเน้นทักษะชีวิต (Life  Skill) ขององค์การอนามัยโลก (WHO, 1990 อ้างในสภาองค์การ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์  สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี, มปป : 1) 
กล่าวว่า  ทักษะชีวิต คือ ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจ าวัน  สามารถใน       
การปรับตัวและมีพฤติกรรมที่ถูกต้อง  ท าให้บุคคลสามารถจัดการสิ่งท้าทายในชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสมและการสร้างวินัยเชิงบวก โดยใช้แนวคิดทิฤษฎีของสมบัติ  ตาปัญญา รายงานการส ารวจ
ทัศนคติต่อการสร้างวินัยและพฤติกรรมในการสร้างวินัยของครูต่อนักเรียน(2549 : 6 ) ให้แนวคิดไว้ว่า  
การสร้างวินัยเชิงบวก เป็นสิ่งแรกที่ครูต้องค านึงมากที่สุดคือการให้โอกาสนักเรียนในฐานะเป็นบุคคลที่
ใกล้ชิดและเป็นผู้จัดกิจกรรมภายในห้องเรียนที่เป็นมิตรและยินดีต้อนรับทุกคน  มิใช่มุ่งแต่สอนแต่วิชา
ความรู้ แต่กลับสูญเสียการสอนอีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุดต่อพัฒนาการของมนุษย์  นั่นก็คือ       
การสอนให้มีวินัยในตนเอง มีความมุ่งมั่นอดทนและความไวต่อการรับรู้ความต้องการของผู้ อ่ืน
นอกจากนั้นยังมีอีกหลายประการที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุ
ได้ก็ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและเร่งรัดให้โรงเรียนด าเนินการตามนโยบายการเป็นผู้น า
ในการพัฒนาระบบการใช้กระบวนการแนะแนวที่เรียกว่า “การแนะแนวมิติใหม่”(กระทรวงศึกษาธิการ 
กรมวิชาการ, 2545 : 2)ได้มีแนวคิดหลักว่า ผู้บริหาร ครูทุกคน พ่อแม่ ผู้ปกครองและทุกส่วนทุกฝ่ายใน
สังคมมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการแนะแนวชีวิตและสังคม  เพ่ือดูแลช่วยเหลือบุคคลในทุกช่วงวัยของ
ชีวิต ให้มีคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีข้ึน ที่เป็นไปตามก าหนดเป้าหมายของชีวิตและงานได้อย่างเหมาะสม
รวมทั้งสามารถพัฒนาตนได้ตามศักยภาพ  จนบรรลุเป้าหมาย ฉะนั้นครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องจึง
จ าเป็นต้องบริหารจัดการให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนบรรลุเป้าหมายและหน่วยต้นสังกัดต้อง
สนับสนุนงบประมาณ เอกสาร สื่อต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องและพร้อมทั้งให้ค าปรึกษาในการพัฒนาบุคลากร
และการด าเนินงาน  ตลอดจนการจัดกิจกรรม  เพ่ือสนับสนุนปัจจัยเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ         
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

 พ  2  พัฒนาระบบโรงเรียน หมายถึง พัฒนาระบบโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพ
มัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  
ส่งเสริมการด าเนินการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตามทฤษฏีแนวคิดเชิงระบบเป็นการบริหารงาน         
เชิงระบบ เป็นกลยุทธ์ที่น ามาใช้ในการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมุ่งหวังที่คุณภาพ          
ของนักเรียน จากกระบวนการท างานที่มีระบบของครูที่ปรึกษา /ครูประจ าชั้นค าว่า “ระบบ”              
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มีความหมาย  2  ลักษณะ(กรมสามัญศึกษา : 2540  กล่าวไว้ในพิชญ์มณฑน์  ลีก าเนิดไทย, 2545 : 14) 
คือหน่วยการท างานและกระบวนการท างาน ดังนี้ 

 1. ระบบที่หมายถึงหน่วยท างาน มีทั้งประเภทระบบที่มีชีวิต เช่นระบบย่อยอาหาร ระบบ
หัวใจและระบบที่ไม่มีชีวิตเช่นระบบรถยนต์ พัดลม รวมทั้งระบบที่ไม่มีตัวตนให้เห็นหรือเห็นบางส่วน  
เช่น ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการศึกษา เป็นต้น ซึ่งระบบที่เป็นหน่วยท างานนี้ประกอบด้วย 

 1)  เป้าหมาย (Goal)  คือความส าคัญสูงสุดที่เกิดจากการท างานของระบบนี้ 
 2)  องค์ประกอบพ้ืนฐานและบทบาทหน้าที่ (Element and Function)คือ
ส่วนประกอบที่ส าคัญอันเป็นส่วนย่อยในระบบ  ที่มีหน้าที่  หรือมีประโยชน์ใช้งานต่าง ๆ กัน เพ่ือร่วมกัน
ท ากิจกรรมของระบบ  ให้เกิดความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 3)  การประสานงาน(Co-ordination)คือ  แนวทางความร่วมมือระหว่างองค์ประกอบ
พ้ืนฐานภายในระบบ  และบทบาทหน้าที่  ซึ่งจะต้องมีความชัดเจน  และเป็นปัจจุบัน 
 4)  กิจกรรม(Activity) ระบบที่ เป็นหน่วยท างานจะต้องมีกิจกรรมเพ่ือให้ เกิด
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งกิจกรรมจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีองค์ประกอบของระบบอันได้แก่ ปัจจัย  
(Input)เช่น วัตถุดิบต่างๆ กระบวนการ (Process) คือ วิธีการท างานแล้วเกิดผลผลิต(Products) แล้ว
ก่อให้เกิดผลกระทบ(Impacts) ซึ่งผลผลิตและผลกระทบนี้รวมกันคือ  เป้าหมายของระบบนั้นๆ 
 2.  ระบบที่หมายถึง  กระบวนการท างาน  คือ ขั้นตอนการท างานที่อาจเรียกชื่อต่าง ๆ  
กัน เช่น  วิธีการเชิงระบบ  การท างานเชิงระบบ  หรือการท างานเป็นกระบวนการ  ซึ่งเป็นระบบ
ดังกล่าวน ามาเพ่ือใช้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของระบบที่เป็นหน่วยงาน(ในข้อ 1) ลักษณะส าคัญ
ของการท างานที่เป็นกระบวนการหรือวิธีการเชิงระบบ คือ การท างานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ต้นจนจบ 
 นอกจากนี้ ระบบ ยังอาจหมายถึง การรวมตัวกันขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์
กัน เพ่ือจุดมุ่งหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง  ซึ่งมีทั้งระบบที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม เช่น ระบบรถยนต์จะ
เป็นระบบรูปธรรมระบบการบริหารเป็นระบบนามธรรมเป็นต้น(กรมวิชาการ :2542อ้างถึงใน          
พิชญ์มณฑน์  ลีก าเนิดไทย,  2545 : 15) 

องค์ประกอบของระบบ   
 เมื่อพิจารณาโครงสร้างของระบบแต่ละระบบจะพบว่า  องค์ประกอบที่ส าคัญ  3  ประการ คือ
ปัจจัยเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลงานหรือผลผลิต(Product/Output) ซึ่งระบบ            
เชิงบริหาร หมายถึง องค์กรประกอบหรือปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันและมีส่วนกระทบต่อปัจจัย
ระหว่างกันในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ องค์ประกอบพ้ืนฐานของทฤษฎี
ระบบ ได้แก ่1. ปัจจัยการน าเข้า Input  2. กระบวนการ Process   3. ผลผลิต Output  4. ผลกระทบ 
Impact  (อ้างถึงในวารสานฅน ปีที่ 22 ฉบับที่ 3/2544)ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
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 ปัจจัยน าเข้า หมายถึงทรัพยากรและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ที่อยู่รอบข้างระบบที่ถูกป้อนเข้าไป
ให้ท าหน้าเป็นองค์ประกอบแรกที่จะน าไปสู่การด าเนินงานของระบบเช่นในระบบการอุตสาหกรรม        
ตัวป้อนที่ถือว่าเป็นปัจจัยน าเข้าคือ ที่ดิน โรงงาน เครื่องจักรชนิดต่าง ๆ และพนักงานในโรงงาน          
ถ้าเป็นระบบทางการศึกษาในโรงเรียนตัวป้อนได้แก่โรงเรียน ครู นักเรียน  อุปกรณ์การเรียนการสอน  
สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนและตัวนักเรียนเอง  เป็นต้น 
 กระบวนการ  หมายถึง  วิธีการด าเนินงานต่างๆ  ที่ท าให้สิ่งที่ป้อนเข้าไปเกิดการเปลี่ยนแปลง  
ที่จะน าไปสู่ผลงาน  หรือ  ผลผลิตของระบบ  ซึ่งนับได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่สองของระบบ  เช่น         
ในระบบอุตสาหกรรม  กระบวนการได้แก่  กรรมวิธีในการผลิตลักษณะต่าง ๆ  หรือในระบบการศึกษา
กระบวนการได้แก่  วิธีการสอน  หรือการบริหารการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ  เป็นต้น 
 ผลงานหรือผลผลิต  เป็นองค์ประกอบสุดท้าย  หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ในลักษณะต่าง ๆ  ทั้งที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดจากการด าเนินงานในระบบกระบวนการเช่นในระบบอุตสาหกรรม  
ได้แก่  สินค้าส าเร็จรูปต่าง ๆ  เช่นรถยนต์ เครื่องบิน เสื้อผ้าและอ่ืน ๆ  ในระบบทางการศึกษา ได้แก่  
ผลสัมฤทธิ์หรือคุณลักษณะของนักเรียนในลักษณะต่างๆ  เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป  องค์ประกอบทั้ง  3  ของระบบจะมีการด าเนินงานไปตามล าดับและต่างก็มี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเดียวกันด้วย ส่วนการควบคุมหรือการตรวจสอบแก้ไขระบบ เพ่ือมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอาจไม่เป็นไปตามล าดับก็ได้  เช่น  ตัวนักเ รียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า            
ผลการตรวจสอบแก้ไขอาจเกิดจากกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่ง  หรือเป็นปัจจัยน าเข้า เป็นต้น ทั้งนี้
เพ่ือให้บรรลุผลระบบต้องเป็นและระบบเป็นตัวขับเคลื่อนที่ใช้หลักตรรกศาสตร์อย่างมีเหตุผล และมี
ความสัมพันธ์กันไปตามข้ันตอนช่วยให้กระบวนการทั้งหลายด าเนิน ไปอย่างต่อเนื่องและสามารถช่วยให้
การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกและไม่ล าเอียงและสนับสนุนให้โรงเรียน
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ด าเนินการได้อย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับหลักการแนวคิดของ
โครงการระบบดีโรงเรียนมีคุณภาพของนายแพทย์ยงยุทธ์  วงศ์ภิรมย์ศานต์จากกรมสุขภาพจิต(สถาบัน
การวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ , 2548:38) ที่ใช้กระบวนการบริหารระบบคุณภาพ หมายถึง การจัด         
การระบบให้เกิดคุณภาพทุกระบบตามวงจร PDCA  และยังใช้กระบวนการของภาคีเครือข่ายผู้ปกครอง  
หน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมตัวกันด้วย ความสมัครใจ เพ่ือร่วมพัฒนา ส่งเสริม แก้ไข
ปัญหาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสมาชิกในแต่ละเครือข่าย   
 ต 1  ติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือ ส่งเสริม หมายถึง การติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือ ส่งเสริม 
ตามหลักการแนวคิดในการนิเทศแบบยุคใหม่(วินัย เกษมเศรษฐ, ม.ป.ป.อ้างถึงในชัด บุญญา,2545:43)
ได้ให้ความหมาย การนิเทศ หมายถึง การประสาน การกระตุ้นและการน าไปสู่ความงอกงามของครู  
และการนิเทศเพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกระตุ้นให้ครูและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการศึกษา      
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ทุกฝ่ายที่เป็นรายบุคคลหรือหลายคนร่วมมือร่วมใจกันปฏิรูปวิธีการจัดการตลอดจนวิธีการบริหาร
จัดการศึกษาที่มุ่งสู่ความส าเร็จตามมาตรฐานใด ๆ  ของโรงเรียนและของบุคลากรของโรงเรียน ให้
สูงขึ้นและรักษาไว้ได้อย่างต่อเนื่องด้วยความเต็มใจให้มีการด าเนินการตามกิจกรรมของโรงเรียนตาม
โครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริม  ช่วยเหลือ  
สนับสนุน  ยกย่องพัฒนา  ประกาศเกียรติคุณ  การให้วุฒิบัตร  รางวัลเกียรติบัตร ส่งเสริม    ยกย่องให้
เป็นวิทยากร ครูผู้ร่วมนิเทศ ส่งเสริมการศึกษาดู งาน การอบรมสัมมนาตลอดจน การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จให้เป็นที่แพร่หลาย เพ่ือน ามาซึ่ง
ความชื่นชมร่วมกัน 
 ต 2  ตรวจสอบ ประเมินผลและสรุปรายงานผล  หมายถึง ตรวจสอบ ประเมินผล     
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ า
ต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 อย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้ขวัญก าลังใจแกครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรวมทั้งสถานศึกษาที่ผ่าน  
ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้ง  3 ด้าน คือ ด้านผลผลิต ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย ได้รับ
การยกย่องพัฒนา  ประกาศเกียรติคุณ  การให้วุฒิบัตร  รางวัลเกียรติบัตรโดยใช้กระบวนการประเมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐาน, 2547 : 3)ท าการประเมินทั้ง  3  ด้านได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียนด้านกระบวนการ ด้านปัจจัย
และท าการประชุมนิเทศเพ่ือแสดงผลการด าเนินงานของโรงเรียนในสังกัดเพ่ือเป็นการเสริมแรง ให้ขวัญ
ก าลังใจ (Morale) แก่ครูและสถานศึกษาที่ด าเนินงานกิจกรรมของกระบวนการด าเนินงานระบบ       
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  Hilgrand  นักจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด(อ้างถึงในวารสานฅน 
ปีที่ 22 ฉบับที่ 3/2544)ให้นิยามว่า ขวัญก าลังใจหมายถึง ทัศนคติของแต่ละหมู่ ซึ่งแสดงออกถึง         
ความเชื่อมั่นในตนเองความจงรักภักดีต่อหมู่คณะที่ท างานอยู่ในระเบียบวินัยที่ดีและความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของโรงเรียนที่จะร่วมกันท างานให้ดีที่สุด ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

จากนิยามข้างบนนี้ก็พอจะมองรวม ๆ ได้ว่า ขวัญก าลังใจ เป็นตัวแปรส าคัญและมีบทบาทต่อ
การท างานที่จะท าให้บรรลุความส าเร็จได้อย่างดี ท่ามกลางบรรยากาศที่พึงประสงค์ของโรงเรียนตามนัย
นี้จะเห็นว่า ค าว่า ขวัญก าลังใจกับความสุขนั้นเป็นคนละอย่างกัน เพราะคนที่มีความสุขอาจจะปฏิบัติ
หน้าที่หย่อนไปจนไม่ได้ผลงานตามที่ตั้งไว้ก็ได้ แต่ขวัญก าลังใจจะเป็นเครื่องช่วยจรรโลงก าลังใจ        
การท างานมากกว่า  เมื่อเป็นเช่นนี้ผู้บริหารทุกท่านก็ควรหาตัวประกอบอ่ืนที่จะน ามาเป็นเครื่องช่วยให้
เกิดสภาพการท างานที่จะส่งผลไปถึงผลส าเร็จของงานขององค์การมากกว่าที่จะคิดถึงการสรรหา           
ความพอใจให้คนในองค์การแต่เพียงอย่างเดียว และควรหาทางจัดฝึกอบรมให้สมาชิกขององค์การได้
พัฒนาต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้นการสับเปลี่ยนต าแหน่ง การหมุนเวียนต าแหน่งที่ท ากัน
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อย่างมีแผนและมีเหตุผลกิจกรรมเหล่านี้เท่านั้นที่จะน าไปสู่การพัฒนางานได้  ฉะนั้นข้อคิดของปัญหาใน
การบริหาร จึงมักจะอยู่ที่ว่าท าอย่างไรจึงจะท าให้คนมีขีดความสามารถในการท างานที่สูงขึ้น  และ        
ท าอย่างไรจึงจะท าให้บุคลากรมีขวัญก าลังใจที่ด ีมุ่งม่ันที่จะฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการที่อาจจะเกิดขึ้น
ระหว่างทางของการท างานและสรุปรายงานหน่วยงานต้นสังกัดตลอดจนรวบรวมเอกสารประกออบ        
การเข้าสู่การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3  การพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมและการวางแผนพัฒนา   
หลังจากการวิ เคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจ าเป็นในการ พัฒนาคุณภาพ                         

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม
ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แล้ว  
ผู้จัดท าคู่มือ จึงได้ก าหนดโครงการนิเทศ  เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน          
ปีการศึกษา 2563  และเสนอโครงการเพ่ือขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 และ 2564          
เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงานต่อไป  ซึ่งแต่ละโครงการสนองกลยุทธ์ 2พ 2ต ที่ได้ออกแบบไว้ โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 จ านวนและรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จ าแนกตามรายกลยุทธ์ 2 พ 2 ต 

การพัฒนาการด าเนินงาน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนโดยใช้กลยุทธ์ 2พ 2ต 
โครงการ/กิจกรรม 

พ 1 พัฒนาบุคลากร 
 

 ปีงบประมาณ 2563  
1. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูแนะแนวหรือ  
ครูผู้ท าหน้าที่แนะแนว 
2. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการให้ค าปรึกษา
เบื้องต้นของครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
3. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการครูท่ีรับผิดชอบระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์รวมในเด็กและเยาวชน 
ที่มีภาวะเสี่ยง 
4. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้ 
เพศศึกษาในโรงเรียน 
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ตารางท่ี  6  (ต่อ) 
การพัฒนาการด าเนินงาน 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โดยใช้กลยุทธ์  2พ 2ต 

โครงการ/กิจกรรม 

พ  2  พัฒนาระบบโรงเรียน  
 

ปีการศึกษา 2563 -2564  
กิจกรรมการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน ภายในในโรงเรียน 
     - พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเพ่ือวางระบบการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  จ านวน  52 คน 
     - พัฒนาระบบภายในโรงเรียนโดยจัดท าคู่มือการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกโรงเรียน โดยใช้กระบวนการ
บริหารเชิงระบบตามโครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ จ านวน  
26  โรงเรียน 
    - โรงเรียนด าเนินงานตามคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติตามข้ันตอน ทุกโรงเรียน 

ต 1 ติดตาม นิเทศ ก ากับ    
ดูแลช่วยเหลือส่งเสริม   
 

ปีการศึกษา 2563  และ  2564 
 กิจกรรมการประชุมเพ่ือติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และ
สนับสนุนปัจจัยเอื้อ โดยใช้กระบวนการนิเทศทางไกลและ 
การนิเทศตามค าร้องขอ 

ต 2  ตรวจสอบ ประเมินผล
และสรุปรายงาน     

 

ปีการศึกษา 2563  และ  2564 
1.กิจกรรมการประเมินและคัดเลือกครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น โรงเรียนละ  2 คน  รวม  52 คน 
2.กิจกรรมกิจกรรมการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนมีคุณภาพตาม
มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเพ่ือรับเกียรติบัตร
เชิดชูผลงาน  จ านวน  26  โรงเรียน  
3.สรุปผลรายงานหน่วยงานต้นสังกัด 
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ขั้นตอนที่  2.  การปฏิบัติตามแผน (Do)    
บริหารจัดการโครงการโดยใช้การบริหารจัดการเชิงระบบตลอดปีงบประมาณด าเนินงานตาม 

กิจกรรมต่าง  ๆ  ในโครงการตามวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรม  โดยมีรายละเอียดแต่ละกิจกรรมดังนี้ 

โครงการนิเทศเพื่อพัฒนาการด าเนินงานการดแูลช่วยเหลือนักเรียนโดยใชก้ลยุทธ์  2พ 2ต 
กิจกรรมที่ 1  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาครูแนะแนวหรือครูผู้ท าหน้าที่แนะแนว 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือวางแผนการด าเนินการ
ต่อไปนี้  ออกแบบหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดวัน เวลา สถานที่ในการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน  

2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง,วิทยากร, สถานที่เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
4. ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตามก าหนด คือด าเนินการเดือนพฤษภาคม  
5. ประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจครทูี่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
6. ประเมินความพึงพอใจครูที่เข้าประชุม 

กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้นของครูที่ปรึกษา/ 
ครูประจ าชั้น 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. วางแผนการด าเนินการต่อไปนี้  ออกแบบหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ  ก าหนดวัน

เวลา  สถานที่ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ  
3. ประสานผู้เกี่ยวข้องวิทยากร  การใช้สถานที่เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5. ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตามก าหนด  
6. ประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจครูที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
7. ประเมินความพึงพอใจครูที่เข้าประชุม 
8. สรุปรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอผู้บริหารทราบ 

กิจกรรมที่ 3   การประชุมเชิงปฏิบัติการครูท่ีรับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือพัฒนา 
ศักยภาพองค์รวมในเด็กและเยาวชนที่มีภาวะเสี่ยง 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือวางแผนใน         
การด าเนินการต่อไปนี้   ออกแบบหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ   ก าหนดวันเวลา  สถานที่ใน          
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  
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2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง  วิทยากร  การใช้สถานที่เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
4. ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตามก าหนด 
5. ประเมินผลด้านความรู้ความเข้าใจครูที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ 
6. ประเมินความพึงพอใจครูที่เข้าประชุม 
7. สรุปรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเสนอผู้บริหารทราบ 

กิจกรรมที่ 4  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้เพศวิถศีึกษาในโรงเรียน”   
1.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อหาข้อสรุป 

ในการด าเนินการต่อไปนี้  ออกแบบหลักสูตรการประชุมเชิงปฏิบัติการ ก าหนดวันเวลา สถานที่ใน         
การประชุมเชิงปฏิบัติการ  

2.  ประสานผู้เกี่ยวข้อง  วิทยากร  การขอใช้สถานที่เพ่ือประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3.  จัดเตรียมสื่อเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
4.  ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
5.  ด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการตามก าหนด  

        6.  สอบถามความคิดเห็นครูที่เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
        7. ประเมินความพึงพอใจครูที่เข้าประชุม 
         8.  สรุปรายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรายงานให้ผู้บริหารทราบ 

กิจกรรมที่ 5  การพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ภายในในโรงเรียน 
- พัฒนาผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน           

ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพ่ือวางระบบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน              
จ านวน  52  คน 
      -  พัฒนาระบบภายในโรงเรียนโดยจัดท าคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
ทุกโรงเรียน โดยใช้กระบวนการบริหารเชิงระบบตามโครงการระบบดี โรงเรียนมีคุณภาพ จ านวน           
26  โรงเรียน 

- โรงเรียนด าเนินงานตามคู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสู่การปฏิบัติ  
ตามทุกขั้นตอน  

- สอบถามความคิดเห็นในการด าเนินงานทุกโรงเรียนของภาคีเครือข่าย 
- ประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
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กิจกรรมที่ 6 การประชุมเพ่ือติดตาม นิเทศ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุนปัจจัยเอ้ือ โดยใช้
กระบวนการนิเทศทางไกลและการนิเทศตามค าร้องขอ 

1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือวางแผนการด าเนินการ
ต่อไปนี้ ออกแบบเครื่องมือการนิเทศ  

2. ด าเนินงานตามเครื่องมือนิเทศให้โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบล
และโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  35 และก าหนดวัน เวลาใน
การด าเนินงาน  

4. ด าเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน 
5. แบบสอบถามความรู้ความเข้าใจของผู้รับการประชุมปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กระบวนการนิเทศทางไกลและการนิเทศตามค าร้องขอ 
6. ประเมินความพึงพอใจ 
7. สรุปรายงานผลการนิเทศ 

 

           กระบวนการคัดกรองของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 35 
 การด าเนินการตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกกิจกรรมให้เป็นหน้าที่
บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น ใช้กระบวนการ  5  ขั้นตอน 
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งมีสาระส าคัญสรุปได้ ดังนี้ 

1.  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งอย่างน้อยต้องครอบคลุม  9  ด้าน คือ    
 1.1  ด้านการเรียน 

  1.2  ด้านสุขภาพ 
  1.3 ด้านสุขภาพจิต / พฤติกรรม 
  1.4 ด้านเศรษฐกิจ 
  1.5 ด้านการคุ้มครองนักเรียน 
  1.6 ด้านสารเสพติด 
  1.7 ด้านความปลอดภัย 
  1.8 ด้านเพศสัมพันธ์ 
  1.9 ด้านพฤติกรรมติดเกม 

     2. การคัดกรองนักเรียน โดยจัดแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ   
2.1 กลุ่มปกติ   2.2 กลุ่มเสี่ยง   2.3 กลุ่มมีปัญหา 
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ขั้นตอนที่  3. ติดตาม ประเมินและสรุปรายงานผล (Check)   
การติดตาม ประเมินและสรุปรายงานผล โดยมีกิจกรรมโรงเรียนประเมินความก้าวหน้าของ  

การด าเนินงานของครูและสถานศึกษาเพ่ือให้ได้ทราบข้อมูลที่จะน ามาปรับปรุง  แก้ไข  เป็นลักษณะ 
การประเมินภาพรวม โดยด าเนินการดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ      
นักเรียน และการด าเนินงานของครูในแต่ละระดับชั้น 

 2. ด าเนินการประเมินแต่ละระดับชั้น โดยผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้ง หรือผู้แทนครูในแต่ละ
ระดับซึ่งได้รับการอบรมหรือมีความรู้ทักษะในการประเมินให้เป็นผู้ประเมิน  

 3. น าผลดังกล่าวมาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดียิ่งขึ้น 
 4. ด าเนินการประเมินคุณภาพการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การด าเนินงานของครูในแต่ละ

ระดับภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 5. ผู้ท าหน้าที่ประเมินจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพของแต่ละระดับ ส่งคณะกรรมการ

ประสานงานจัดท ารายงานเป็นภาพรวมของโรงเรียนเสนอ คณะกรรมการอ านวยการ 

กิจกรรมที ่ 7  การประเมินและคัดเลือกครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น   
 1. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือวางแผน                    
การด าเนินการต่อไปนี้ ก าหนดวันเวลา สถานที่ในการด าเนินการ การประชาสัมพันธ์  การรับสมัคร   
การส่งหลักฐานการด าเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคัดเลือกครูดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   ฯลฯ 
 2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง การใช้สถานที่ในการด าเนินกิจกรรม 
 3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 4. ด าเนิน การประเมินคัดเลือกครูดีเด่นตามก าหนด 

5. เสนอรายชื่อครูดีเด่นให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 อนุมัติ
ผลการประเมิน 

 6. ประกาศผลการประเมินคัดเลือกครูดีเด่นระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ         
มอบเกียรติบัตรเชิดชูผลงาน 

 7. ประเมินความพึงพอใจครูที่ขอรับการประเมินผลงานดีเด่น 
 8. สรุปรายงานผลการประเมิน 
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กิจกรรมที่  8  การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับเกียรติบัตรเชิดชูผลงาน   
 1.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพ่ือหาข้อสรุปใน          

การด าเนินการต่อไปนี้ เครื่องมือการประเมินเกณฑ์การประเมินคณะกรรมการประเมิน  ก าหนดวันเวลา 
สถานที่ในการประเมิน   

 2.  ประสานผู้เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการประเมิน  การขอใช้พาหนะเพ่ือการด าเนินกิจกรรม
การประเมิน 

 3.  ประชาสัมพันธ์ให้ครูผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 4.  ประชุมคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานระบบ         

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเพ่ือชี้แจงวิธีการประเมิน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  เกณฑ์การประเมิน  
รางวัล  ก าหนดวันเวลา  สถานที่ในการประเมิน ฯลฯ 

 5.  ด าเนินการประเมินสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

 6.  ประเมินผลการการด าเนินกิจกรรมการประเมิน 
 7.  รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารอนุมัติผลการประเมิน 
 8.  ประกาศผลการประเมิน 
 9.  ประเมินความพึงพอใจบุคลากรที่เก่ียวข้องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

             10. ประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาคุณภาพมาตรฐานการด าเนินงานระบบการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนดี มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร 

 11. สรุปรายงานผลการประเมิน ให้ผู้บริหารทราบ 

ขั้นตอนที่  4.  การน าผลการประเมินไปพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน  (Action)   
กิจกรรมที่ 9 ประเมินผลเพื่อพัฒนาและสรุปรายงาน   

 1.  ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น  แต่ละคนจัดท ารายงานการด าเนินงานเสนอหัวหน้าระดับชั้น 
(ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน) ทุกสิ้นภาคเรียน 

 2.  คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละระดับชั้นจัดท ารายงานสรุปเป็นระดับชั้น เสนอ
คณะกรรมการประสานงาน 

 3.  คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากหัวหน้าระดับชั้น  และ
จากการประเมินเพ่ือทบทวนของแต่ละระดับชั้นมาจัดท ารายงานเป็นภาพรวมของโรงเรียนเสนอ             
คณะกรรมการอ านวยการ 
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 4. คณะกรรมการอ านวยการด าเนินการ ดังนี้ 
- ประชุมพิจารณา รายงานคณะกรรมการประสานงานเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  35 และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของโรงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 

- นิเทศ ก ากับ ติดตาม การด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานและคณะกรรมการ
ด าเนินงานทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการประชุมติดตามผลอย่างสม่ าเสมอ ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
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ขั้นตอนการด าเนินงานที่ส าคัญของการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ที่ขั้นตอนการด าเนินงานของ       
ครู ที่ปรึกษา ในขั้นนี้ จะมีรายละเอียดของการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมายหลายด้าน ซึ่งจะน าเสนอให้
เห็นกระบวนการด าเนินงานของครูที่ปรึกษาตามแผนภูมิที่ 6 ที่ได้แสดงไว้ดังนี้ 

ภาพที่  6  กระบวนการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา (กรมสุขภาพจิต. ส านัก
พัฒนาสุขภาพจิต, คู่มือวิทยากรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ช่วงชั้นที่ 3-4 (2546 : 6) 
 

 1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

   2. คัดกรองนักเรียน 
 
 
 

          กลุ่มปกติ                  กลุ่มเสี่ยง                    กลุ่มมีปัญหา 
 
 

 3. ส่งเสริมนักเรียน                        4. ป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 
   ดีขึ้น 
                                                       พฤติกรรม  
                                                             ดีขึ้นหรือไม่ 
 
                     ไม่ดีขึ้น/ ยากต่อการช่วยเหลือ 
 

5.ส่งต่อ (ภายในโรงเรียน) 

ที่มา : พิชญ์มณฑน์  ลีก าเนิดไทย, 2545 : 51 

จากแผนภูมิแสดงให้เห็นกระบวนการด าเนินงานของครูที่ปรึกษาที่จะต้องท าความรู้จัก  และ
เข้าใจนักเรียนในห้องของตน เพ่ือจะน าไปสู่การคัดกรองนักเรียนออกเป็นกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยงและ            
กลุ่มมีปัญหา และดูแลช่วยเหลือหรือจัดกิจกรรมส่งเสริมตามความเหมาะสม 
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แนวทางการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา    
 การพัฒนาคุณภาพงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนตามโครงการโรงเรียน
คุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา          
เขต  35  เป็นหน้าที่หลักของทุกคนในโรงเรียน คือ ผู้บริหาร ครูแนะแนว ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น  
ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  การพัฒนาคุณภาพงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน    
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  มีแนวทางการด าเนินงานดังนี้ 
 

 ระยะที่ 1  ครูแนะแนวปฏิบัติงานแนะแนวต้นแบบ 
 ขั้นตอนนี้  ครูที่ได้รับมอบหมาย  ให้ท าหน้าที่ครูแนะแนวของโรงเรียนด าเนินงานระบบ      
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียน
ประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มี 2 ระดับ เพ่ือศึกษาปัญหา       
การท างานและเป็นแบบอย่างแก่ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นคือ 

 ระดับโรงเรียน  ได้แก่ กิจกรรมต่างๆท่ีเป็นกิจกรรมของครูแนะแนวต้องปฏิบัติ 
                    (ตามรายละเอียดการด าเนินงานของครูแนะแนว) 
ระดับห้องเรียน ได้แก่ กิจกรรมต่างๆที่เป็นกิจกรรมของครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
                    ต้องปฏิบัติ(ตามรายละเอียดการด าเนินงานของครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น) 
            การด าเนินงานระยะนี้ใช้เวลา 1  ภาคเรียน 
ระยะที่ 2  ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นร่วมปฏิบัติงานแนะแนว 
ขั้นตอนนี้ ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นแบ่งหน้าที่ปฏิบัติงานแนะแนว เพ่ือพัฒนา

คุณภาพงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้มีประสิทธิภาพและส่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดผลแก่ผู้เรียนให้
มากที่สุด  (ตามรายละเอียดการด าเนินงาน) 
 

ข้อควรระวัง   
ครูแนะแนวและครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นควรศึกษา บทบาทหน้าที่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 

กับตนเองให้เข้าใจอย่างชัดเจน 
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ตารางท่ี  7  รายละเอียดการด าเนินงาน พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนตาม
โครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต  35 
  

งาน/บริการ 
จุดประสงค์/กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ผู้ปฏิบัติ ส่ือ/เครื่องมือ 
ประกอบการด าเนินงาน 

งานวางแผนด าเนินงานพัฒนาระบบการดูแล  
ช่วยเหลือนักเรียน 
จุดประสงค์ 
     เพ่ือให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยม
ประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 มีระบบแบบ
แผนการด าเนินงานที่ชัดเจน 
กิจกรรมที่ 1  การจัดท าโครงการ 
วิธีด าเนินงาน 

1. เขียนโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 

2. เสนอขออนุมัติโครงการ 
3. เผยแพร่โครงการให้ครูทราบ 

กิจกรรมที่ 2  การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วิธีด าเนินงาน 
1. ประสานงานกับคณะครู 
2. เสนอค าสั่งแต่งตั้ง 
3. ส่งค าสั่งให้ผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ครูแนะแนว 
 
 
 
 
 

ครูแนะแนว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฯ 
 
 
 
 
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
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(ต่อ)  ตารางท่ี  7  รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

งาน/จุดประสงค์/ 
กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ผู้ปฏิบัติ ส่ือ/เครื่องมือ 
ประกอบการด าเนินงาน 

งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  5  กิจกรรม 
1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 จุดประสงค์ 
          เพ่ือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน เรื่อง  
การเรียน  ความสนใจ  ความสามารถ  ความถนัด  
ลักษณะนิสัย สภาพของบิดา- มารดา  ฐานะทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว 

กิจกรรมที่ 1  ส ารวจข้อมูลนักเรียน 
วิธีด าเนินการ 
1.ก าหนดรูปแบบการส ารวจข้อมูล  เช่น การสังเกต   
สังคมมิติ  อัตชีวประวัติ  การศึกษารายกรณี       
ระเบียนสะสม   
2.สร้างและจัดหาเครื่องมือรวบรวมข้อมูล 
3.รวบรวมข้อมูล 
4.วิเคราะห์และวินิจฉัยข้อมูลใน 2 ลักษณะ คือ 
    4.1 ข้อมูลนักเรียนปกติ 
    4.2 ข้อมูลนักเรียนที่เสี่ยงและมีปัญหา 
5.เก็บรวบรวมข้อมูล  ในลักษณะแฟ้มสะสมงาน      
ระเบียนสะสม 
6.เก็บรักษาหรือส่งต่อข้อมูล 2 ลักษณะ คือ 
    6.1 เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นปกติหรือมีปัญหาน้อยไว้ 
ในห้องเรียน 
    6.2 ส่งต่อข้อมูล กรณีท่ีมีปัญหามาก–มากที่สุด    
ให้ครูแนะแนว 

ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน
ระหว่าง 

ครูแนะแนว 
และ 
ครูที่ปรึกษา/
ครูประจ าชั้น 
 
ครูแนะแนว 
 
 
 
ครูแนะแนว 
ครูที่ปรึกษา/
ครูประจ าชั้น 
 
 
ครูที่ปรึกษา/
ครูประจ าชั้น
ครูที่ปรึกษา/
ครูประจ าชั้น 
 
ครูที่ปรึกษา/
ครูประจ าชั้น 

 
1.ระเบียนสะสม 
2.แบบประเมินพฤติกรรม
เด็ก (SDQ) 
3.แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์ (E.Q) 
4.แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
5.แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 
6.แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรียน 
7.แบบการเยี่ยมบ้าน
นักเรียน 
8.แบบบันทึกการตรวจ
สุขภาพนักเรียน 
ฯลฯ 
 
 
 
แฟ้มเก็บข้อมูล 
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(ต่อ)  ตารางท่ี  7  รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

งาน/บริการ 
จุดประสงค์/กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ผู้ปฏิบัติ ส่ือ/เครื่องมือ 
ประกอบการด าเนินงาน 

กิจกรรมที 2  ส ารวจข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน 
วิธีด าเนินงาน 
1.สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล 
2.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.สรุปผลและจัดระบบข้อมูล 

 
 

ครูแนะแนว 
ครูที่ปรึกษา/
ครูประจ าชั้น
ครูที่ปรึกษา/
ครูประจ าชั้น 

 
 

แบบเก็บข้อมูล 

2.การคัดกรองนักเรียน 
จุดประสงค์ 
          เพ่ือคัดกรองนักเรียนเป็น  3  กลุ่ม คือ 
                       2.1 กลุ่มปกติ 
                       2.2 กลุ่มเสี่ยง 
                       2.3 กลุ่มมีปัญหา 
วิธีด าเนินงาน 
1.สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล 
2.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.สรุปผลและจัดระบบข้อมูล 
 

ครูแนะแนว
และ 

ครูที่ปรึกษา/
ครูประจ าชั้น 

1.เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 
2.แบบสรุปผลการคัดกรอง
และ ช่วยเหลือนักเรียน 
3.แบบสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนเป็นรายห้องเรียน 
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(ต่อ)  ตารางท่ี  7  รายละเอียดการด าเนินงาน 
 

งาน/บริการ 
จุดประสงค์/กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 

ผู้ปฏิบัติ ส่ือ/เครื่องมือ 
ประกอบการด าเนินงาน 

3.การส่งเสริมนักเรียน 
 เพ่ือส่งเสริมนักเรียนในทุกด้าน  
(ส าหรับนักเรียน  ทุกกลุ่ม) 
วิธีด าเนินงาน 
1.จัดกิจกรรม โฮมรูม(Homeroom) 
วิธีด าเนินงาน 
      1.ก าหนดเรื่องที่พบนักเรียน  ได้แก่กิจกรรม 
ด้านการศึกษา  อาชีพและบุคลิกภาพ  คุณธรรม  
จริยธรรม  โดยก าหนดเป็นปฏิทิน/ชั่วโมง 
แนะแนว/ วัน/เวลา 
    2. พบนักเรียนทุกคนตามเวลา  และเรื่องท่ีก าหนด 
    3. จัดกิจกรรมให้นักเรียน  ตามเรื่องที่ก าหนดและ  
ตามความต้องการของนักเรียน 
    4. ครูให้ค าปรึกษา  แนะน าตามแนวทางที่ก าหนด 
    5. ถ้าพบนักเรียนมีปัญหาพิเศษ  ให้ลงนัดหมายใน 
การให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่อง  เป็นการส่วนตัวต่อไป 
   6. ประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโฮมรูม/ 
คาบแนะแนว 
2.จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom  Mitting) 
3.สรุปผลและจัดระบบข้อมูล 
 

ผู้บริหาร 
ครูแนะแนว

และ 
ครูที่ปรึกษา/
ครูประจ าชั้น 

1.แนวทางการจัดกิจกรรม
โฮมรูมของโรงเรียน 
2.แนวทางการจัดกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
3.แบบบันทึก / สรุป
ประเมินผลการด าเนิน
กิจกรรม 
      - โฮมรูม 
      - กิจกรรมประชุม 
ผู้ปกครองชั้นเรียน  
       - อ่ืน ๆ      
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(ต่อ)  ตารางท่ี  7  รายละเอียดการด าเนินงาน 
งาน/บริการ 

จุดประสงค์/กิจกรรม/วิธีด าเนินงาน 
ผู้ปฏิบัติ ส่ือ/เครื่องมือ 

ประกอบการด าเนินงาน 
4. การป้องกันและแก้ปัญหา 
วิธีด าเนินงาน 
1.จัดกิจกรรมโฮมรูม  (Homeroom) 
2.จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน(Classroom  Mitting) 
3.ให้ค าปรึกษา 
จุดประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจตนเอง บุคคลและ
สิ่งแวดล้อม 
3.2 เพ่ือให้นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกวิธี 
แก้ปัญหาด้วยตนเองและปรับตัวได้ดี 
วิธีด าเนินการ 
1.ปรับปรุงสถานที่ให้ค าปรึกษาระดับโรงเรียน 
2. ปรับปรุงสถานที่ให้ค าปรึกษาระดับห้องเรียน 
3. ศึกษาข้อมูลนักเรียนที่ต้องการรับค าปรึกษา 
4. ให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล  รายกลุ่ม 
5. คัดแยกนักเรียนที่มีปัญหารุนแรงไปรับค าปรึกษา 
ระดับโรงเรียน 
6. จดบันทึกผู้รับบริการ 
7. ติดตามผลการให้ค าปรึกษา 
8.ศึกษารายกรณี 
9.สรุปผลและจัดระบบข้อมูล 
5.การส่งต่อ  5.1 ส่งต่อภายใน 
                5.2 ส่งต่อภายนอก 
วิธีด าเนินงาน 
1.สร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล 
2.รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
3.สรุปผลและจัดระบบข้อมูล 

ครูแนะแนว
และ 

ครูที่ปรึกษา/
ครูประจ าชั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูแนะแนว
และ 

ครูที่ปรึกษา/ครู
ประจ าชั้น 

1.แนวทางการจัดกิจกรรม         
เพ่ือการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาของนักเรียน 
2.แบบบันทึกการสรุป 
การคัดกรองและช่วยเหลือ 
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
3.แบบบันทึกรายงานผล           
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4.การให้ค าปรึกษา 
5.การศึกษารายกรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.แบบบันทึกการส่งต่อของ 
โรงเรียน 
2.แบบรายงานแจ้งผล       
การช่วยเหลือนักเรียน 
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ตอนที่  3 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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ตอนที่  3 
การประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  
 กรมวิชาการ (2545 : 18-20)  ได้เสนอแนวคิดในการติดตาม ประเมินผลไว้ว่า การติดตาม 
ประเมินผล เป็นการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่  เพียงใด  มีปัญหา อุปสรรคที่
ต้องแก้ไขหรือประสบความส าเร็จ  ควรแก่การขยายผลให้กว้างขวางต่อไปหรือไม่ 

 
 
 

 การประเมินการด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีหลักการดังนี้  
              1.  มีคณะกรรมการ/คณะท างาน ติดตามและประเมินผลโดย
เปิดโอกาสให้ทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วม 

      2.  มีการสร้างตัวชี้วัดความส าเร็จ  ทั้ งด้านคุณภาพผู้ เรียน
(Output)  ด้านกระบวนการ (Process) และด้านปัจจัย (Input) ที่
เปลี่ยนแปลง 
     3. มีการจัดท าเครื่องมือติดตามประเมินผลให้สอดคล้อง       
ตามตัวชี้วัดความส าเร็จที่ก าหนดไว้   

4.จัดท าแผนปฏิบัติการและพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน ให้มีความรู้  ความเข้าใจใน
เทคนิค  วิธีการติดตามและประเมินผล 

5.มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและส่งเสริมการมีเครือข่ายให้เชื่อมโยงพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

6. ใช้วิธีการติดตามประเมินผลที่หลากหลายตามสภาพจริง  และน าข้อมูลย้อนกลับมาใช้พัฒนา
งานให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  รวมทั้งเผยแพร่การด าเนินงานต่อสาธารณชน 

 
 
 
 
 
 

หลักการประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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การด าเนินการประเมินผล 
 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นสิ่งส าคัญ ที่จะท าให้เกิด
การพัฒนาโดยไม่มีการตัดสินผิด/ถูก แต่เป็นการให้ข้อมูลย้อนกลับที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและ         
การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งการประเมินผลการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถด าเนินการ ได้ 2 รูปแบบ คือ 
 1.  การประเมินระหว่างด าเนินการ  ซึ่งท าได้ทุกระยะของการปฏิบัติงาน ด้วยการประชุม  
นิเทศ ติดตาม ในบรรยากาศร่วมคิด ร่วมท า ร่วมกันแก้ไข ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างด าเนินงาน  
โดยใช้แบบบันทึก  แบบรายงานการปฏิบัติงาน หรือแบบประเมิน 

2.  การประเมินผลรวบยอด  ควรท าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือภาคเรียนละ 1 ครั้ง เป็น        
การประเมินเมื่อได้สิ้นสุดการด าเนินงานหรืองานเสร็จสิ้นในช่วงใดช่วงหนึ่ง การประเมินผลในรูปแบบนี้  
ควรประเมินทั้งส่วนที่เป็นคุณภาพผู้เรียน (Output) กระบวนการ(Process) และปัจจัย(Input)              
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องควรมีส่วนร่วมในการประเมินผล  ตลอดจนการน าเสนอผลการประเมิน
ให้ได้ทราบทั่วกัน 
 

ขั้นตอนการประเมินผล 
 การประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
มีข้ันตอนในการประเมินผลดังนี้ 

1.  ก าหนดวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการประเมิน 
2.  ก าหนดสภาพความส าเร็จและตัวชี้วัดซึ่งเป็นตัวแปร 
     ที่จะสะท้อนภาพความส าเร็จ 
3.  ก าหนดแหล่งข้อมูลและบุคลากรที่จะให้ข้อมูลให้ตรงกับตัวชี้วัด 
4.  ก าหนดเทคนิค  วิธีการประเมินผล  ตลอดจนวิธีวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผล 
5.  ก าหนดแผนปฏิบัติการติดตาม และประเมินผล 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 
1.    มีน้ าหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2.    มีความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
3.    ไม่เสพสิ่งเสพติดและสิ่งมอมเมา  รวมทั้งไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
4.    รู้ความถนัด  ความสามารถ  ความสนใจ  จุดเด่น  จุดด้อยของตนเอง พร้อมที่ 
      จะปรับปรุงและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5.    มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินและจ านวน 
      ผลการเรียน  0, ร, มส ต้อง ไม่เกินร้อยละ  3  
6.    มีกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพและได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพ  
7.    มีวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษาเล่าเรียนเพียงพอ  
8.    มีความสามารถในการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ 
9.    สามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันตนให้พ้นภัยจากบุคคลและสังคม 
10.  มีความรู้และทักษะในการดูแลตนเองและผู้อื่นให้ปลอดภัย 
11.  มีกระบวนการท างานที่สร้างความปลอดภัยให้กับตนเองแลผู้อ่ืน 
12.  นักเรียนสามารถหลีกเลี่ยงและป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม 
      ที่เป็นอันตรายทั้งในและนอกโรงเรียน 
13.  นักเรียนปฏิบัติตนเองได้ตามกฎระเบียบวินัยของสถานศึกษาได้ตามศักยภาพ 
      ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอังพึงประสงค์และสมรรถนะของหลักสูตร 
      แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปี พุทธศักราช 2551 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ด้านกระบวนการ (Process) 
1.  สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีโครงการ มีการจัดท าแผน 
    การด าเนินงานชัดเจนและปฏิบัติตามแผนที่ก าหนด 
2.  ก าหนดนโยบายและจัดท าแผนกลยุทธ์ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งเสริม 
    ศักยภาพนักเรียนที่หลากหลาย 
3.  มีกระบวนการในการด าเนินงานและมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักเรียน 
     ที่หลากหลายและมีการตรวจสอบการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
4.  นิเทศ  ติดตามและประเมินเพื่อทบทวนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
5.  จัดท ารายงานผลการประเมิน  เพ่ือทบทวนน าผลประเมินไปปรับปรุงและเผยแพร่ 
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6.  มีแผนพัฒนาที่มุ่งให้ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับ  
    การพัฒนาความรู้  ความสามารถ  คุณธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และ 
    ด าเนินการตามแผนฯ 
7.  มีการจัดกจิกรรมโฮมรูมหรือกิจกรรมแนะแนว 
8.  มีการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อความเป็นอยู่ที่เหมาะสมทั้งด้านสุขภาพจิต 
    ด้านเศรษฐกิจและบรรยากาศการเรียนรู้ 
9.  มีการจัดสภาพแวดล้อมจัดกิจกรรมและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เอ้ือต่อ 
     ความปลอดภัยของนักเรียน 
10.  มีการจัดกฎเกณฑ์  ระเบียบปฏิบัติในเรื่องระบบการประเมินนักเรียนกลุ่มเสี่ยง  
      มีปัญหา ด้านความปลอดภัยและการคุ้มครอง 
11.  มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเหมาะสมกับความถนัด  ความสนใจ   
      ความสามารถพัฒนาการ  ตลอดจนข้อจ ากัดด้านร่างกาย อารมณ์ของผู้เรียน 

ด้านปัจจัย (Input) 
1.  สถานศึกษาให้ความส าคัญและผู้บริหารเป็นผู้น าในการขับเคลื่อนและผดุงระบบ 
2.  ผู้บริหารสามารถประสานสัมพันธ์และสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่าย 
3.  ผู้บริหารสามารถนิเทศ ติดตามและประเมินผล  เพ่ือการทบทวนระบบการดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
4.  ผู้บริหารและผู้รับผิดชอบต้องมีความรู้ ความเข้าใจในภาระงานการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5.  ครูต้องมีเจตคติท่ีดีในการเป็นครูที่ปรึกษา  มีความรัก  ความเอื้ออาทรและเข้าใจ 
     ธรรมชาติของผู้เรียน 
6.  ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นมีความรับผิดชอบ  ในการปฏิบัติที่แสดงถึงการรู้จัก 
    นักเรียนเป็นรายบุคคล 
7.   ครูทุกคนต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีด้านเป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม 
8.   ครูทุกคนต้องมีความรับผิดชอบ  ยุติธรรมและมีวิจารณญาณในการรักษา 
     ความลับของนักเรียน 
9.   ครูทุกคนต้องเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  พัฒนาตนเอง ด้านองค์ความรู้ 
     ทางจิตวิทยาการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 
10. ผู้ปกครองมีการติดต่อสื่อสารและให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรม 
     ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
11. โรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีการสร้าง 
      เครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิของนักเรียน 
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12. โรงเรียนมีศูนย์สารสนเทศท่ีมีข้อมูลสารสนเทศท่ีจ าเป็นในทุกด้านอย่างเพียงพอ   
      โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล  มีระบบการจัดเก็บข้อมูลที่ 
      เป็นมาตรฐานส าหรับผู้ทีเ่กี่ยวข้องสามารถน ามาใช้ร่วมกันได้ 
13. โรงเรียนมีคู่มือ อุปกรณ์  เครื่องมือสิ่งต่าง ๆ  ที่ทันสมัยและรอบด้าน ส าหรับ 
      ครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  ใช้ในการดูแลช่วยเหลือ 
      นักเรียนโดยมีสถานที่เก็บที่ง่ายต่อการน ามาใช้ 
14. โรงเรียนมีอาคารเรียน  อาคารประกอบ  บริเวณโรงเรียน  ระบบสาธารณูปโภค 
     ที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
15. สถานศึกษามีการเสริมแรงให้ขวัญก าลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าระบบ 
     การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรูปธรรมและอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินสถานศึกษาในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
แนวทางการประเมิน 

เครื่องมือและแนวทางการให้คะแนนที่ก าหนดไว้ในคู่มือนี้ สามารถน าไปใช้ได้ ดังนี้ 
ระดับสถานศึกษา 

1. สถานศึกษาประเมินตนเองเพ่ือพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐาน ผู้ประเมินควรประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูอาจารย์ นักเรียน ผู้ปกครอง รวม 5-6 คน ร่วมกัน
พิจารณาตัดสินแต่ละตัวบ่งชี้ โดยศึกษาข้อมูลสารสนาเทศ เอกสารหลักฐาน ผลงานที่ปรากฏอย่าง
ตรงไปตรงมาเพ่ือได้เห็นสภาพและผลการด าเนินงานที่แท้จริง  สามารถน าไปเป็นข้อมูล สารสนเทศ  
เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความยั่งยืนต่อไป 
 2.  หนว่ยงานต้นสังกัดประเมินเพ่ือประกาศเกียรติคุณสถานศึกษา  การประเมินเพ่ือแข่งขันใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือกลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานตันสังกัดตั้งคณะกรรมการประเมิน  ก าหนด
ขั้นตอนที่ชัดเจน และจัดท าเกณฑ์การให้รางวัล   แนวทางการด าเนินงานของสถานศึกษาสามารถใช้
มาตรฐาน 3 ด้านและ 14  ตัวชี้วัด เป็นกรอบในการพิจารณา    

ขอบเขตการประเมินสถานศึกษา 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(2550 )ก าหนดเกณฑ์ตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ในรายละเอียดของการประเมินสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลสถานศึกษาที่ด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ในแต่ละระดับช่วงชั้น สถานศึกษาขอรับการประเมิน การด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน รวม 3 ด้าน มีองค์ประกอบ  ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการและด้านปัจจัย  
ที่ใช้ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
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มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 มาตรฐานและเกณฑ์การประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14  
ตัวชี้วัด ในกรณีที่สถานศึกษาต้องการน าไปใช้ประเมินตนเองเพ่ือการพัฒนาหรือหน่วยงานต้นสังกัด
น าไปใช้ เพ่ือตรวจสอบว่าสถานศึกษาด าเนินการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนว่าผ่ านเกณฑ์
มาตรฐานหรือไม่  ให้พิจารณาผลการตัดสินตามเงื่อนไขต่อไปนี้   

1.  ประเมินทั้ง 14 ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ท่ี ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.ก าหนด 
2.  ผลการประเมินได้ระดับ 3 หรือ 4  ไม่น้อยกว่า 12 ตัวชีว้ัด ไม่มีตัวชี้วัดใดที่มีผลการประเมิน 
    อยู่ใน  ระดับ 1 
3.  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินทั้ง 14 ตัวชี้วัดไม่ต่ ากว่า 28  คะแนน 

เกณฑ์การประเมินเพื่อจัดคุณภาพสถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 คะแนน           32  คะแนนลงไป      คุณภาพระดับ       1 ( ควรปรับปรุง ) 
 คะแนน     33 - 41  คะแนน        คุณภาพระดับ       2 (กลุ่มพัฒนา ) 
          คะแนน    42 - 49   คะแนน         คุณภาพระดับ       3     (กลุม่มาตรฐาน) 
          คะแนน    50 - 56   คะแนน         คุณภาพระดับ       4      (กลุ่มตัวอย่าง) 
 

กรณีที่หน่วยงานต้นสังกัดหรือกลุ่มโรงเรียนจะจัดประกวดโรงเรียนที่ด า เนินการระบบ                    
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมีคุณภาพเพ่ือประกาศเกียรติคุณหรือยกย่องชมเชย สามารถใช้เกณฑ์
การประเมินหรือวิธีการประเมินดังกล่าวมาจัดล าดับผลการประเมินได้ 
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เครื่องมือประเมินการด าเนินงานระบบการดแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

รายการประเมินและเกณฑ์การพิจารณา 

ด้านคุณภาพนักเรียน 

มาตรฐานที่ 1    นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  และสามารถด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข 

ตัวช้ีวัดที่  1    นักเรียนรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ 
ค าอธิบาย   นักเรียนรู้จักตนเองและพ่ึงตนเองได้  หมายถึง  การที่นักเรียนรู้ความถนัด 

ความสามารถ  ความสนใจ  จุดเด่น/จุดด้อยของตนเอง  สามารถวิเคราะห์  ตัดสินใจเลือกเข้าร่วม
กิจกรรมได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์  สามารถด าเนินชีวิตได้อย่าง
ถูกต้อง  เหมาะสมและนักเรียนไม่มีผลการเรียน  0, ร, มส.      

หัวข้อพิจารณา 
1. รู้ ความถนัด ความสามารถ  ความสนใจ   
2. รู้จุดเด่น จุดด้อยของตนเอง 
3. กล้าแสดงออก  อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 
4. สามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง 
5. นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตั้งแต่ ระดับ 1  ขึ้นไปทุกกลุ่มสาระ 

 
แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

              นักเรียนรู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ 
 ระดับ 1  ร้อยละ 75  นักเรียนมีความรู้  ความถนัด  ความสามารถ ความสนใจ จุดเด่น  
                 จุดด้อยในด้านคุณภาพทางการเรียนของตนเองและมีผลการเรียน  0, ร, มส.   
                 ไมเ่กินร้อยละ  3  
 ระดับ 2  ร้อยละ 75  มีระดับ 1 และสามารถวิเคราะห์ ตัดสินใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรม 

 ได้อย่างเหมาะสม 
 ระดับ 3  ร้อยละ75  มีระดับ 2 กล้าแสดงออก  อย่างเหมาะสมและสร้างสรรค์ 

 ระดับ 4  ร้อยละ75  มีระดับ 3 และด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  
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วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 
1.  สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.  สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3.  พิจารณาหลักฐานและผลจากแบบส ารวจ แบบสอบถาม ระเบียนสะสมและ 
     แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ 
4. แบบบันทึกผลการเรียนของนักเรียน 

 
ตัวช้ีวัดที่  2    นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี 

     ค าอธิบาย  นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี หมายถึง การที่นักเรียน 
มีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน  สามารถป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเอง ร่าเริง  แจ่มใส มีมนุษย
สัมพันธ์  ปรับตัวได้และเป็นแบบอย่างที่ดี   

 หัวข้อพิจารณา 
   1 .   มีน้ าหนัก /ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 

      2 .   รู้จักดูแลสุขภาพ และป้องกันตนเองได้ 
3.    ร่าเริง  แจ่มใส  มีมนุษยสัมพันธ์  และปรับตัวได้ 
 

แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

              นักเรียนนักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี 
              ระดับ  1  ร้อยละ  75  นักเรียนมีน้ าหนัก ส่วนสูงตามเกณฑ์มาตรฐาน 
       ระดับ  2  ร้อยละ  75  มีระดับ 1 และสามารถป้องกัน ดูแลสุขภาพตนเองได้ 
       ระดับ  3  ร้อยละ  75  มีระดับ 2 และร่าเริง  แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์  ปรับตัวได้ 
       ระดับ  4  ร้อยละ  75  มีระดับ 3 และเป็นแบบอย่างที่ดี   
 
 

วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 
1.  สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.  สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3.  พิจารณาหลักฐานและผลจากสมุดบันทึกสุขภาพ แบบทดสอบ ระเบียนสะสม  
     สถิติการใช้บริการห้องพยาบาล  ฯลฯ 
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ตัวช้ีวัดที่  3   นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยง ป้องกันภัย อันตรายและพฤติกรรม 
ที่ไม่พึงประสงค์ 
   ค าอธิบาย นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยง ป้องกันภัยอันตรายและพฤติกรรม                   
ที่ไม่พึงประสงค์ หมายถึง  การที่นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และรู้เท่าทันในสิ่งที่เป็นพิษภัยอันตราย
และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ สามารถวิเคราะห์และจ าแนกสิ่งที่เป็นพิษภัยอันตรายและพฤติกรรม                 
ที่ไม่พึงประสงค์ รู้เท่าทันและกล้าที่จะปฏิเสธสิ่งที่เป็นพิษภัยอันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และ
สามารถชักชวนหรือส่งเสริมให้เพ่ือนประพฤติตนตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมและมีนักเรียน                    
ที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไม่เกินร้อยละ  5  

   หัวข้อพิจารณา 
            1.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด เพศและสิ่งมอมเมาท้ังปวง 

   2.  รู้เท่าทันและหลีกเลี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดเพศและสิ่งมอมเมา 
   3.  กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน แก้ไขเกี่ยวกับยาเสพติด เพศ และสิ่งมอมเมาทั้งปวง 
 4.   พฤติกรรมนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ 
  

แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

              นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยง ป้องกันภัย อันตรายและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
 ระดับ 1 ร้อยละ  95 นักเรียนมีทักษะ มีความรู้ความเข้าใจ และรู้เท่าทันในสิ่งที่เป็นพิษภัย 

อันตรายและ นักเรียนต้องมีพฤติกรรมที่เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
และสมรรถนะของตนเองได้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 ระดับ 2 ร้อยละ  95 มีระดับ 1สามารถวิเคราะห์ และจ าแนกสิ่งที่เป็นพิษภัย  อันตราย 
และมีพฤติกรรมที่เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะ 

  ของตนเองได้ตามหลักสูตร 
 ระดับ 3 ร้อยละ  95 มีระดับ 2 รู้เท่าทันและกล้าที่จะปฏิเสธ สิ่งที่เป็นพิษภัย  อันตรายและ 

มีพฤติกรรมที่เป็นไปตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของตนเอง 
  ได้ตามหลักสูตร  

ระดับ 4 ร้อยละ  95 มีระดับ 3 และสามารถชักชวนหรือส่งเสริมให้เพ่ือนมีความประพฤติตน 
  ตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสมของสถานศึกษา 
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วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 
1. สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.  สัมภาษณ์ครู ผู้ปกครองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
3.  หลักฐานและผลงานได้แก่ สถิติการดูแลช่วยเหลือ โล่ เกียรติบัตร  
     รายงานผลการคัดกรอง 
4.  แบบสรุปผลการรายงานพฤติกรรมนักเรียน 
 

ตัวช้ีวัดที่4  นักเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของ
ตนเองได้ 
        ค าอธิบาย  นักเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเองและสามารถจัดการกับปัญหาและ
อารมณ์ของตนเองได้  หมายถึง  การที่นักเรียนรู้จัก รักและเห็นคุณค่าในตนเอง  ควบคุมอารมณ์ของ   
ตนเองได้    สามารถใช้หลักเหตุผลในการลดความขัดแย้งและจัดการกับปัญหาและอารมณ์ได้ 
         หัวข้อพิจารณา 

1.  รู้จักความต้องการและอารมณ์ของตนเอง  
2.  มีเอกลักษณ์ของตนเอง  
3.  มีความภาคภูมิใจในตนเองและชื่นชมผู้อื่น 
4.  รู้จักเข้าใจ  ยอมรับและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
5.  รู้จักควบคุมอารมณ์แสดงออกทางอารมณ์ 
 

แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

              นักเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ ของตนเองได้ 
 ระดับ 1 ร้อยละ  75 นักเรียนมีความรักและเห็นคุณค่าในตนเอง 
 ระดับ 2 ร้อยละ  75 มีระดับ 1 สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
 ระดับ 3 ร้อยละ  75 มีระดับ 2 สามารถใช้หลักเหตุผลในการลดความขัดแย้ง  
 ระดับ 4 ร้อยละ  75 มีระดับ 3 สามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ได้ 

 
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 

        1.  สังเกต  และสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
       2.  สัมภาษณ์ครู  พ่อแม่  ผู้ปกครองและผู้เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
       3.  หลักฐานและผลจาก แบบระเบียนพฤติกรรม   แบบประเมิน EQ   

    แบบประเมินความภาคภูมิใจตนเอง 
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ตัวช้ีวัดที่  5   นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว   โรงเรียน  ชุมชน และสังคม 
 ค าอธิบาย นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว โรงเรียน ชุมชน สังคม หมายถึง

นักเรียนสามารถรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกของครอบครัว ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัย
ของสถานศึกษา ปฏิบัติตามกฎกติกา ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนและสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีและ
มีจิตสาธารณะ 

หัวข้อพิจารณา 
   1.  การปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 

2.  การประพฤติปฏิบัติตามกฎกติกา  ระเบียบ  ประเพณี  วัฒนธรรมของชุมชน   
3.  มีความรับผิดชอบ  บทบาทหน้าที่ของตนเอง  ที่มีต่อครอบครัว 
4.  มีน้ าใจ  ช่วยเหลือ  รักษาสาธารณสมบัติ 

 
แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

                     นักเรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว   โรงเรียน  ชุมชน และสังคม 
ระดับ 1 ร้อยละ  75 นักเรียนมีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิก 

ของครอบครัว 
ระดับ 2 ร้อยละ  75 มีระดับ 1  และสามารถปฏิบัติตนตามกฏระเบียบวินัยของโรงเรียน               
ระดับ 3 ร้อยละ  75 มีระดับ 2 และปฏิบัติตามกฎ  กติกา ประเพณี วัฒนธรรมของ 
          โรงเรียน  ชุมชนและสังคม 
ระดับ 4 ร้อยละ 75 มีระดับ 3  เป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตสาธารณะ 

 
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 
1.   สังเกตและสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.  สัมภาษณ์พ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูและชุมชน 
3.  พิจารณาจากหลักฐาน  ได้แก่  การเยี่ยมบ้าน  ระเบียนสะสม  สมุดรายงาน   
     แบบ SDQ สมุดบันทึกความดี  ฯลฯ 
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 ตัวช้ีวัดที่ 6 นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต 
        ค าอธิบาย  นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพสุจริต 
หมายถึง  การที่นักเรียนรู้จักงานและอาชีพ รู้ความสนใจด้านอาชีพของตนเอง มีแนวทางและเหตุผล                      
ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ  และมีทักษะพ้ืนฐานอาชีพท่ีถนัดและสนใจ  เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต 

หัวข้อพิจารณา 
1.  สัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
2.  สัมภาษณ์ครูผู้ปกครอง 
3.  พิจารณาจากหลักฐาน และผลจากแฟ้มสะสมผลงาน เกียรติบัตร  แบบตรวจสอบ 
     ความสนใจ   ความถนัดทางอาชีพ   
 

แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

                     นักเรียนมีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต 
 ระดับ 1  ร้อยละ 75 นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพท่ีสุจริต 

ระดับ 2  ร้อยละ 75 มีระดับ 1 และรู้ความสนใจด้านอาชีพของตนเอง 
ระดับ 3  ร้อยละ 75 มีระดับ 2 มีแนวทาง  และมีเหตุผลในการตัดสินใจเลือกอาชีพ 

     ระดับ 4  ร้อยละ 75 มีระดับ3 มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพที่ถนัดและสนใจเห็นคุณค่าใน 
                            อาชีพสุจริต 

 
  วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 

  1.  สัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
  2.  สัมภาษณ์ครูผู้ปกครอง 
  3.  พิจารณาจากหลักฐานและผลจาก แฟ้มสะสมผลงาน  เกียรติบัตร   
      แบบตรวจสอบความสนใจ  ความถนัดทางอาชีพ 
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ด้านกระบวนการ 

มาตรฐานที่ 2   กระบวนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 1  สถานศึกษามีการวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ค าอธิบาย   มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ชัดเจนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  หมายถึง  การที่สถานศึกษามีการก าหนดโครงสร้างองค์กรใน         
การท างานมีคณะกรรมการด าเนินงานมีการจัดท าแผนปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีการด าเนินงานตามแผนมี
การประเมินผล  ช่วยให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและก าหนด
อัตราส่วนการดูแลระหว่างครูต่อนักเรียนที่ชัดเจน 

  หัวข้อพิจารณา 
  1.  มีโครงสร้างการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.  มีคณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.  มีแผนงาน/โครงการ/ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจน 
      4.  มีการศึกษาและพัฒนาการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
5.  มีการก าหนดอัตราส่วนครู ต่อนักเรียน 
 

แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

              สถานศึกษามีการวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ระดับ  1  สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 ระดับ  2  มีระดับ  1  และสถานศึกษามีการก าหนด  ครู:นักเรียนในอัตรา 1:20 คน  

และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
 ระดับ  3  มีระดับ  2  และมีแผนงาน  โครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจน   
                     และจัดท าคู่มือปฏิบัติการของสถานศึกษา 
 ระดับ  4  มีระดับ  3  และมีการพัฒนาการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                           สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 
  1.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  2.  พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ  ได้แก่  แผนภูมิโครงสร้าง 
                         การบริหารงาน ค าสั่ง แผนงาน โครงการ ปฏิทินปฏิบัติการ คู่มือการปฏิบัติงาน   

    ค าสั่งในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ฯลฯ 
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ตัวช้ีวัดที่ 2   ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  ค าอธิบาย  ด าเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหมายถึงการด าเนินงาน 
ที่เป็นไปตามขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้แก่  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล         
การคัดกรองนักเรียน  การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักเรียน การป้องกัน  ช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
นักเรียนและการส่งต่อ 
  หัวข้อพิจารณา 
  1)  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   1.1  ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   1.2  การเยี่ยมบ้าน 
   1.3  การสังเกต  การสอบถาม  การสัมภาษณ์  การทดสอบ  ฯลฯ 
   1.4  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 0,ร,มส. ลดจ านวนลงจากปีท่ีผ่านมา  
  2)  การคัดกรองนักเรียน 
   2.1  คัดกรองนักเรียน ทั้ง  9  ด้าน   

ด้านการเรียน    ด้านสุขภาพ   
     ด้านสุขภาพจิต/พฤติกรรม ด้านเศรษฐกิจ   
     ด้านการคุ้มครองนักเรียน  ด้านสารเสพติด   
     ด้านความปลอดภัย  ด้านเพศสัมพันธ์   
     ด้านพฤติกรรมติดเกม 

       แยกตามสภาพปัญหาเป็นกลุ่ม อย่างน้อย  4  กลุ่ม 
      (กลุ่มมีปัญหา  กลุ่มเสี่ยง  กลุ่มมีปัญหา  กลุ่มความสามารถพิเศษ ) 
2.2  ผลการเรียนที่มี 0, ร, มส. ไมเ่กินร้อยละ  3 

  3)  การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
   3.1  กิจกรรมโฮมรูม  (Home  Room)   
   3.2  การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  (Classroom  Meeting) 
   3.3  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาที่หลากหลาย 
  4)  การป้องกัน  ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน 
   4.1  การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
   4.2  กิจกรรมซ่อมเสริม 
   4.3  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
   4.4  กิจกรรมในห้องเรียน 
   4.5  การสื่อสารกับผู้ปกครอง 
  5)  การส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและมีเครือข่ายสหวิชาชีพ 
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แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

                ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับ 1  สถานศึกษาใช้กระบวนการรูจักนักเรียนเป็นรายคุคลที่มุ้งเน้นการช่วยเหลือ 

                     นักเรียน ทกุคนทั้ง 9 ด้านและมีการก าหนดผลสัมฤทธิ์  0 , ร และ มส ของ 
                     นักเรียนมีจ านวนลดลงจากปีการศึกษาที่ผ่านมาแต่ต้องไม่เกินร้อยละ 3 
 ระดับ  2 มีระดับ  1  และมีการคัดกรองนักเรียนตามกลุ่มที่ต้องการช่วยเหลือ 
 ระดับ 3  มีระดับ  2 และมีส่งเสริมพัฒนาและการป้องกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน 

ระดับ 4  มีระดับ  3 และมีการส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและมีเครือข่าย 
           สหวิชาชีพ 
 

 
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 
1.  สังเกต  สอบถาม  สัมภาษณ์  และทดสอบนักเรียนเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 

  2.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  ผู้ปกครอง  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
  3.  พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ  ได้แก่  แผนการด าเนินงาน    

     ร่องรอยกิจกรรม  แบบบันทึกผลการเรียน ระเบียนสะสม  แบบสอบถาม   
     แบบสัมภาษณ์  แบบสังเกต  พฤติกรรม บันทึกการเยี่ยมบ้าน สรุปผลการคัดกรอง   
     แผนการจัดกิจกรรม  โฮมรูม หนังสือเชิญประชุมผู้ปกครองเครือข่าย บันทึก 
    การประชุมผู้ปกครอง เครือข่ายโครงการ/กิจกรรมต่างๆบันทึกการช่วยเหลือเบื้องต้น  
    บันทึกการส่งต่อ   ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการเครือข่าย ฯ  บันทึกการประชุม 
    เครือข่ายฯ  เอกสารสารสนเทศ  รายงานผลการประเมิน  ฯลฯ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3   การนิเทศ  ก ากับ  ติดตาม  ประเมินผล  รายงานผลและพัฒนาระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน 
  ค าอธิบาย การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล หมายถึง สถานศึกษา
ได้ด าเนินการจัดวางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  และน ากระบวนการบริหารงาน
เข้ามาพัฒนางานให้ด าเนินไปได้  โดยมีแผนงาน/โครงการการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และ
รายงานผล  รวมทั้งการน าผลที่ได้มาปรับปรุง  พัฒนาให้มีประสิทธิภาพและการด าเนินงานเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง  ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนอย่างแท้จริง 
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หัวข้อพิจารณา 
  การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล น าผลมาปรับปรุงพัฒนาและ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 

แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 
    การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผลและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ระดับ  1  =  สถานศึกษาก าหนดปฏิทินและมีแผนการนิเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ระดับ  2  =   มีระดับ  1  และด าเนินงานตามแผน  มีการประเมินผล  สรุปผล 
 ระดับ  3  =   มีระดับ  2  และมีโครงการในการน าผลมาปรับปรุง  พัฒนา อย่างต่อเนื่อง 
 ระดับ  4  =   มีระดับ  3  และมีการรายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
 

วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 
  1.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  2.  พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ  ได้แก่  แผนการด าเนินงาน   

    ร่องรอยกิจกรรม  บันทึกการนิเทศติดตาม  รายงานการประเมิน รายงานผล 
    การปฏิบัติงานเอกสารสารสนเทศ จุลสาร วารสารโรงเรยีน เว็บไซต์โรงเรียน  ฯลฯ 

ด้านปัจจัย 

มาตรฐานที่ 3   มีบุคลากร  สื่อ  เครื่องมือ  เพื่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวช้ีวัดที่  1  ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

  ค าอธิบาย  ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
หมายถึง การที่ผู้บริหารมีความรู้ ความเข้าใจเห็นคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นผู้น าใน
การก าหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์การท างานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง นิเทศ ก าหับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หัวข้อพิจารณา 
  1.  นโยบายการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.  ความรู้ ความเข้าใจและเห็นความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.  พัฒนาตนเองและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

4.  การสนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

              ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระดับ 1  ผู้บริหารมีการก าหนดนโยบายการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ระดับ 2  มีระดับ 1 และมีความรู้ความเข้าใจให้ความส าคัญและสร้างความตระหนักให้ 
                      ผู้เกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
         ระดับ 3  มีระดับ 2 และมีการพัฒนาตนเองและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          ระดับ 4  มีระดับ 3  และมีการสนับสนุน  ส่งเสริมและเสริมแรงให้ขวัญก าลังใจให้แก่ 

ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 
  1.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร  ครู และบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  2.  พิจารณาจากหลักฐานและผลงาน ได้แก่ ร่องรอยกิจกรรม โครงการการประชุม  

     อบรม สัมมนา  เอกสารประกอบสัมมนา และรายงานสรุปผลการประชุมอบรม 
     สัมมนา  เป็นต้น 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน 
ค าอธิบาย   ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการด าเนินงานระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน  หมายถึง การที่ครูมีความรู้ ความเข้าใจและพัฒนาตนเองให้มีทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  มีเจตคติที่ดีสามารถให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้ร่วมงาน  และสร้าง
เครือข่ายในการปฏิบัติงานได ้

หัวข้อพิจารณา 
  1.  มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  2.  มีการพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

     อย่างต่อเนื่อง 
  3.  ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

4.  การให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้ร่วมงานและสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน 
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แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

              ครูมีเจตคติท่ีดีและมีความสามารถในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ระดับ 1  ครูมีความรู้ ความเข้าใจและใช้กระบวนการช่วยเหลือนักเรียนด้วยวิธีการ 

ที่หลากหลายรวมทั้งการตรวจสอบผลการเรียนและมีแนวทางการปรับปรุง 
ช่วยเหลือนักเรียน 

 ระดับ 2  มีระดับ 1 และมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบตามข้ันตอน 
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   

           ระดับ 3   มีระดับ 2  และสามารถปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
 ระดับ 4  มีระดับ 3  และให้ค าแนะน าช่วยเหลือผู้ร่วมงานและสร้างเครือข่ายใน 
                     การปฏิบัติงาน 

วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 
  1.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง 
  2.  พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ  ได้แก่ ร่องรอยการด าเนินงาน / 

     กิจกรรม  วุฒิบัตร แบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียน รายงานผล 
     การปฏิบัติงาน ค าสั่ง แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 

 
ตัวช้ีวัดที่  3  ผู้ปกครอง  ชุมชนให้ความร่วมมือเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ค าอธิบาย  ผู้ปกครอง ชุมชนให้ความร่วมมือเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง 
การที่ผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือกับสถานศึกษา อย่างเต็มใจในการเอาใจใส่ ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนหรือบุตรหลาน โดยมีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในการด าเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

หัวข้อพิจารณา 
  1.  ความรู้ความเข้าใจในการดูแลช่วยเหลือบุตรหลาน 
  2.  ความร่วมมือในกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.  มีเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 

4.  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมของเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 
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แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

              ผู้ปกครอง  ชุมชนให้ความร่วมมือเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
          ระดับ 1  ผู้ปกครองมีกิจกรรมที่สามารถติดต่อสื่อสารกับโรงเรียนได้เป็นอย่างดี 
 ระดับ 2  มีระดับ 1 และผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในกิจกรรมการดูแล 
                      ช่วยเหลือนกัเรียน  

ระดับ 3  มีระดับ 2  และสถานศึกษามีเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ระดับ 4  มีระดับ 3  และเครือข่ายผู้ปกครองมีแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรมในการดูแล   
                      ส่งเสริม  พัฒนา  ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหานักเรียน 
 
 

วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 
  1.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง/เครือข่าย  
  2.  พิจารณาจากหลักฐานร่องรอยการด าเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมของเครือข่าย 

     ผู้ปกครองนักเรียน 

ตัวช้ีวัดที่ 4  นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ค าอธิบาย  นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

หมายถึง  การที่นักเรียนให้ความร่วมมือกับครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้ อ่ืน ด้วยความมุ่งมั่น เสียสละและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวม มีการจัดตั้งกลุ่มนักเรียนแกนน าและด าเนินกิจกรรม ส่งเสริม พัฒนาและป้องกัน ช่วยเหลือ 
แก้ไขปัญหานักเรียน 

หัวข้อพิจารณา 
  1.  เจตคติในการเป็นผู้มีจิตอาสาของนักเรียน 
  2.  ความร่วมมือในการให้ข้อมูลแก่ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา 
  3.  มีกลุ่มนักเรียนแกนน าอย่างหลากหลาย 
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แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

              นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.  นักเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่นและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนตาม 
     กฎระเบียบที่สอดคล้องกับคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตรและสมรรถนะ 
     ของนักเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 25 
2.  นักเรียนให้ความร่วมมือกับครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 
     ต่อตนเองและผู้อ่ืน 
3.  โรงเรียนมีกลุ่มนักเรียนแกนน า  และมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน  เช่น  
     ยุวทูตความดี พ่ีสอนน้อง ติวเตอร์ คู่สัญญา ฯลฯ 
4.  โรงเรียนมีกลุ่มนักเรียนแกนน าและมีกิจกรรมช่วยเหลือและป้องกัน แก้ไขปัญหา  เช่น   
 อ.ย. น้อย ยุวชนแนะแนว ทูบีนัมเบอร์วัน คณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรียน/สมัชชา 
 นักเรียน ฯลฯ 

ระดับ  1  มี  1 ข้อ 
ระดับ  2  มี  2 ข้อ 
ระดับ  3  มี  3 ข้อ 
ระดับ  4  มี  4 ข้อ 

วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 
  1.  สัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง 
  2.  พิจารณาร่องรอยจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ ได้แก่ การให้ข้อมูล  

      การรายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มนักเรียนแกนน า  เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดที่  5   มีสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ค าอธิบาย  มีสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

หมายถึง การที่สถานศึกษามีสื่อและเครื่องมือส าหรับผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ในการด าเนินงาน              
ตามขั้นตอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การรูจักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน 
การส่งเสริม พัฒนานักเรียน  การป้องกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งต่อ 

หัวข้อพิจารณา 
  1.  สื่อและเครื่องมือมีประสิทธิภาพ 
  2.  สื่อและเครื่องมือมีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน 
  3.  สื่อและเครื่องมือมีความเชื่อม่ัน มีความเที่ยงตรง และเป็นปรนัย ที่ครอบคลุม 

    ทุกรายการ 
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แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

              มีสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    
         1.  โรงเรียนมีสื่อ  เครื่องมือส าหรับผู้บริหาร  ครูและผู้ปกครอง ในการรู้จักนักเรียน 
               เป็นรายบุคคล 
 2.  โรงเรียนมีสื่อ  เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน 
 3.  โรงเรียนมีสื่อ  เครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนา การป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไข ปัญหา 
               นักเรียน 
 4.  โรงเรียนมีสื่อ  เครื่องมือในการส่งต่อนักเรียน 
 5.  โรงเรียนมีสื่อ  เครื่องมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ระดับ 1  มี 1 ข้อ  
ระดับ 2  มี 2 ข้อ   
ระดับ 3  มี 3 ข้อ     
ระดับ 4  มี 4 ข้อ   

 
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 

  1.  สัมภาษณ์ ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  2.  พิจารณาร่องรอยหลักฐานที่ปรากฏ  ได้แก่  สื่อ  เครื่องมือในการด าเนินงาน 

   ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครบทุกข้ันตอน 
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แบบสรุปการประเมินผล 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-6 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อสถานศึกษา........................................................................... แขวง/ต าบล.............................. 
             เขต /อ าเภอ...................................จังหวัด...................................    
            รหัสไปรษณีย์............................ 

       โทรศัพท์...........................................................................โทรสาร............................................. 
2. ระดับช่วงชั้นที่เปิดสอน /จ านวนนักเรียน 

                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                        จ านวนนักเรียน...........................คน 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                        จ านวนนักเรียน...........................คน 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                        จ านวนนักเรียน...........................คน 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                        จ านวนนักเรียน...........................คน 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                        จ านวนนักเรียน...........................คน 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                        จ านวนนักเรียน...........................คน 
                      อ่ืนๆ ระบุ..........                                    จ านวนนักเรียน...........................คน 
 
                                                                     รวมจ านวนนักเรียน  ทั้งหมด.......................คน 
      3.  จ านวนครูทั้งหมด...................คน    ครูพนักงานราชการ..............คน ครูอัตราจ้าง...................คน 
      4.  จ านวนครูรับผิดชอบดูแลนักเรียนประมาณ ครู 1  คน :  นักเรียน  ......................................  คน 
      5.  เริ่มด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในภาคเรียนที่  ...............ปีการศึกษา................ 
       6. กิจกรรมดีเด่นของโรงเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
            ............................................................................................................................. ........................... 
            ............................................................................................................................. .......................... 
                                                       ลงชื่อ............................................................ 
                                                                (.....................................................) 
                                                                       ผู้บริหารสถานศึกษา 
                                                       วันที.่.........เดือน........................................พ.ศ............. 
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ส่วนที่  2  สรุปรายการประเมินสถานศึกษาที่ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
 

 
รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 
คะแนน ร่องรอยท่ี

ปรากฏ 1 2 3 4 
ด้านที่ 1  คุณภาพนักเรียน 
มาตรฐานที่  1  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและ 
                    สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
1.  นักเรียนรู้จักตนเองและพ่ึงตนเองได้…………………………… 
2.  นักเรียนมีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ดี..................... 
3.  นักเรียนมีทักษะในการหลีกเลี่ยง  ป้องกันภัยอันตรายและ 
     พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์......................................................... 
4.  นักเรียนรักและเห็นคุณค่าในตนเอง  และสามารถจัดการกับปัญหา 
     และอารมณ์ของตนเองได้............................................................... 
5.  นักเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชนและสังคม 
6.  นักเรียนมีเจตคติที่ดี  และมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพ 
     สุจริต................................................................................................. 

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

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

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

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

 

รวมคะแนนย่อย     
รวมคะแนน  ด้านที่  1  

ด้านที่ 2  กระบวนการ 
มาตรฐานที่  2  สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน                         
1.  สถานศึกษามีการวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน...........................................................................................  
2.  ด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน............................. 
3.  มีการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม  ประเมินผล รายงานผลและพัฒนา 
     ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน..................................................... 

 
 
 
.. 
.. 
 
.. 

 
 
 
.. 
.. 
 
.. 

 
 
 
.. 
.. 
 
.. 

 
 
 
.. 
.. 
 
.. 

 

รวมคะแนนย่อย     
รวมคะแนน  ด้านที่  2  
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รายการประเมินและตัวชี้วัด 

ผลการประเมิน 
คะแนน ร่องรอยท่ี

ปรากฏ 1 2 3 4 
ด้านที่ 3  ปัจจัย 
มาตรฐานที่  3  มีบุคลากร  สื่อ  และเครื่องมือ  ที่เอ้ือต่อ 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1.  ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.  ครูมีเจตคติท่ีดีและมีความสามารถในการด าเนินงานระบบการดูแล 
     ชว่ยเหลือนักเรียน............................................................................ 
3.  ผู้ปกครอง  และชุมชน  มีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบ 
     การดูแลช่วยเหลือนักเรียน............................................................... 
4.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน............................................................................................  
5.  มีสื่อ  เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน............................................................................................  

 
 
 
.. 
 
.. 
 
.. 
 
.. 
 
.. 

 
 
 
.. 
 
.. 
 
.. 
 
.. 
 
.. 

 
 
 
.. 
 
.. 
 
.. 
 
.. 
 
.. 

 
 
 
.. 
 
.. 
 
.. 
 
.. 
 
.. 

 

รวมคะแนนย่อย     
รวมคะแนน  ด้านที่  3  

รวมคะแนนทั้ง  3  ด้าน 
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 (ตัวอย่าง) 
 
 

รายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ประจ าภาคเรียนที่…………..…..  ปีการศึกษา  ………….……………………… 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียน………………………………………….………… 
ต าบล................................................. 

อ าเภอ..........................................จังหวัด............................................. 
 
 
 
 
 
 

สหวิทยาเขต............................................................... 
 

สังกัด...............................................................  
 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สรุปรายงานผลการประเมินการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ภาคเรียนที่ ............... ปีการศึกษา  …………………………. 

------------------------ 
 
1.  ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา 

           1.1  ช่ือสถานศึกษา    ………………………………………………………………..    ที่อยู…่…………………………… 

อ าเภอ………………………….จังหวัด……………………….……..โทรศัพท์……..………….โทรสาร………………….. 

           1.2  ระดับชั้นที่เปิดสอน/ จ านวนนักเรียน 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                     จ านวนนักเรียน...........................คน 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2                     จ านวนนักเรียน...........................คน 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3                     จ านวนนักเรียน...........................คน 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4                     จ านวนนักเรียน...........................คน 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                     จ านวนนักเรียน...........................คน 
                      ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6                     จ านวนนักเรียน...........................คน 
                      อ่ืนๆ ระบุ..........                                 จ านวนนักเรียน...........................คน 
 
                                                                   รวมจ านวนนักเรียน  ทั้งหมด.......................คน 
           1.3.  จ านวนครูทั้งหมด.................คน ครูพนักงานราชการ.............คน ครูอัตราจ้าง..............คน 
           1.4 จัดครูรับผิดชอบดูแลนักเรียนอัตราส่วน    ครู  1 คน  ต่อ นักเรียน ………………………….คน     
           1.5 เริ่มด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ตั้งแต่ปี
การศึกษา………………………..………. 
           1.6 กิจกรรมดีเด่นของสถานศึกษาหรือผลงานที่ภาคภูมิใจ ในการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   ปีการศึกษา …………..…...  หรือกิจกรรมที่ได้รับรางวัลหรือกิจกรรมย้อนหลังไม่เกิน  3 ปี)  
                 1…………………………………………………………………………………………………….………………….. 
                 2.. …………………………………………………………………………………………………………………..… 
                 3……………………………………………………………………………………………………………………….. 
                 4.. ……………………………………………………………………………………………………..……………… 
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2.  ข้อมูลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียน  ภาคเรียนที่  ………  ปีการศึกษา  ……………….…….. 
       2.1 จ านวนนักเรียนทั้งหมดในโรงเรียน …….……คน    แยกเป็น 
  กลุ่มปกติ    จ านวน………..คน  (ร้อยละ………….ของนักเรียนทั้งหมด) 
 กลุ่มเสี่ยง   จ านวน………..คน  (ร้อยละ………….ของนักเรียนทั้งหมด) 
 กลุ่มมีปัญหา    จ านวน………..คน  (ร้อยละ………….ของนักเรียนทั้งหมด) 
 กลุ่มความสามารถพิเศษ จ านวน………..คน  (ร้อยละ………….ของนักเรียนทั้งหมด) 
       2.2 การให้ความช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง ทั้ง  9  ด้าน 
   ด้านการเรียน  ช่วยเหลือได้แล้ว   ……คน  อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ   ……คน 
  ด้านสุขภาพ  ช่วยเหลือได้แล้ว   ……คน  อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ   ……คน 
  ด้านสุขภาพจิต/พฤติกรรมช่วยเหลือได้แล้ว ….…คน  อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ      …คน 
  ด้านเศรษฐกิจ  ช่วยเหลือได้แล้ว   ……คน  อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ   ……คน 
  ด้านการคุ้มครองนักเรียนช่วยเหลือได้แล้ว   ……คน  อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ   ……คน 
  ด้านสารเสพติด  ช่วยเหลือได้แล้ว   ……คน  อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ   ……คน 
  ด้านความปลอดภัย ช่วยเหลือได้แล้ว   ……คน  อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ   ……คน 
  ด้านเพศสัมพันธ์  ช่วยเหลือได้แล้ว   ……คน  อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ   ……คน 
  ด้านพฤติกรรมติดเกม ช่วยเหลือได้แล้ว   ……คน  อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ   ……คน 
         รวมนักเรียนกลุ่มเสี่ยงท่ีช่วยเหลือได้แล้ว…………คน  อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ……คน  
      2.3  การให้ความช่วยเหลือกลุ่มมีปัญหา 
 

ลักษณะของปัญหา ช่วยเหลือได้แล้ว 
(คน) 

อยู่ระหว่างการ 
ช่วยเหลือ (คน) 

การส่งต่อ 
(คน) 

หมายเหตุ 

ด้านการเรียน     
ด้านสุขภาพ     
ด้านสุขภาพจิต /พฤติกรรม     
ด้านเศรษฐกิจ     
ด้านการคุ้มครองนักเรียน     
ด้านสารเสพติด     
ด้านความปลอดภัย     
ด้านเพศสัมพันธ์     
ด้านพฤติกรรมติดเกม     
หมายเหตุ      นักเรียน  1  คน  ให้ระบุ  1 ปัญหาที่คิดว่าจ าเป็นต้องช่วยเหลือก่อนเป็นล าดับแรก 
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 2.4  ระดับผลการเรียนของนักเรียน 
 

ผลการ
เรียน/

ระดับชั้น 

ระดับ  4 
จ านวน= คน 

ระดับ  3 
จ านวน= คน 

ระดับ  2 
จ านวน= คน 

ระดับ  1 
จ านวน= คน 

ระดับ  0 
จ านวน= คน 

ระดับ  ร 
จ านวน= คน 

ระดับ  มส. 
จ านวน= คน 

ม. 1        
ม. 2        
ม. 3        
ม. 4        
ม. 5        
ม. 6        
รวม        

3. ผลการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน  (ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
  3.1 ด้านการวางแผน   ระบุว่า  สถานศึกษาได้เตรียมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน   ส าหรับปีการศึกษา  ……………….........  ดังนี้    
           (1)  ด าเนินการประชุมคณะครูในโรงเรียน  สร้างความรู้ความเข้าใจการด าเนินงาน 
           (2)  จัดท าโครงสร้างการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และแต่งตั้ง 
ครูที่ปรึกษาคณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล 
                     (3)  ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน วางแผนจัดท าเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมูล           
วางแผนก าหนดกิจกรรม  และจัดท าโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
    3.2  การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ(ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
       3.2.1  การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล ครูที่ปรึกษาด าเนินการจัดเก็บข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคล  เช่น ระเบียนสะสม บันทึกพฤติกรรมนักเรียน  แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ)   
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) บันทึกการตรวจสุขภาพ  บันทึกผลการเรียน  บันทึกการ
สังเกตพฤติกรรม   แฟ้มสะสมผลงาน   ฯลฯ    

    3.2.2  การเยี่ยมบ้านที่พักนักเรียน  ต่อ 1 คน    ครู ในโรงเรียน…………....คน   

สรุปภาพรวมจากการเยี่ยมที่พักนักเรียนของโรงเรียน(ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
1. นักเรียนอยู่ในสภาพครอบครัวปกติไม่เป็นปัญหากับการเรียน          จ านวน…….คน   
2. นักเรียนอยู่ในสภาพยากล าบาก (ครอบครัวยากจน   บิดามารดาหย่าร้าง ฯลฯ)   จ านวน….…คน   
3. นักเรียนเสี่ยงต่อการกระท าความประพฤติตนไม่สมควร  สมคบกับบุคคลที่น่าจะชักน า                         
     ไปในทางกระท าผิดกฎหมายผิดกฎหมาย  หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมเสี่ยง        จ านวน …....คน 
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           3.2.3  การคัดกรองนักเรียน คณะกรรมการด าเนินงานประชุมวิเคราะห์ข้อมูล ต่าง ๆ  
จากการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามหลักเกณฑ์การคัดกรอง
นักเรียนแบ่งออกเป็นกลุ่ม…………………………………………………………………………………………………………… 
          3.2.4  การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน(Classroom Meeting)(ตัวอย่างการเขียน
รายงาน) 
                   สถานศึกษาจัดประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียน    ระหว่างวันที่………..…………… 
ผู้ปกครองที่เชิญประชุม   ระดับชั้น……..ถึงชั้น……...  จ านวน……….……คน  เข้าร่วมประชุม………….…คน  
สรุปภาพรวมผลของการประชุม   (ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
ผู้ปกครองให้คิดเห็นที่มีประโยชน์ ในการจัดการศึกษาอย่างไร  (ระบ)ุ …………………………………………… 
ผู้ปกครองให้การสนับสนุน  อย่างไร (ระบุ) ………………………………………………………………..………………. 
                    3.2.5  การประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับโรงเรียน (ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
สถานศึกษาเชิญคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองประชุม  จ านวน ……คน  เข้าร่วมประชุม…......คน 
ผลการประชุม   กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง  เสนอโครงการ หรือด าเนินงานจัดกิจกรรมช่วยเหลือ
นักเรียน  คือ…………………………......................................……………………………………………………………… 
………………………………………………….....................................................…………………………………………… 
         3.2.6  การด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรม    (ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 

การส่งเสริมและพัฒนา  นักเรียนทุกกลุ่ม(ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
กิจกรรมที่  1.………………………………………................................……………………………………… ……... 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)………………………………..........................…………………………………………..…... 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ…………….........................………………………………………….…. 
ด้านคุณภาพ………………………………………………………….......................................………………………………. 
 
กิจกรรมที่  2.………………………………………............................…………………………………… …………..
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)……………………………........................…………………………………………………. 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ……….....................…………………………………….……………. 
ด้านคุณภาพ…………………………………………………...........................................……………………………….. 

การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน กลุ่มท่ีมีความสามารถพิเศษ(ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
กิจกรรมที่  1.…………………………………………………………….........................………………… ………... 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)………………………………………………….....................………………………..…... 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ………………………..................……………………………….…. 
ด้านคุณภาพ……………………………………………………………………….................................…………………. 
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กิจกรรมที่  2.……………………………………………………………........................…………………………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)…………………………………………………….....................………………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ…………………………….................……………….……………. 
ด้านคุณภาพ…………………………………………………………………………...............................……………... 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา   (ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 

(1) ด้านการเรียน(ระบุลักษณะที่เป็นปัญหาหรือเสี่ยง อย่างไร        จ านวน……..….คน) 
(ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 

กิจกรรมที่  1.……………………………………… …………………….........................………………………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)………………………………………… ………....................…………………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ………………………………...................…………………………. 
ด้านคุณภาพ…………………………………………………………………………...............................………………. 
 
กิจกรรมที่  2.…………………………………… …………………………......................…………….…….…… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)……………………………………… ……………..................………………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ………………………………................…………………………. 
ด้านคุณภาพ………………………………………………………………………..............................…………..……. 
 
(2) ด้านสุขภาพ(ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
กิจกรรมที่  1.………………………………………… …………………….....................………………………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)……………………………………………………...................…………………………. 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ……………………………….................……………..…………… 
ด้านคุณภาพ……………………………………………………………………………...............................……….……. 
 
กิจกรรมที่  2.……………………………………………………………….....................………………………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)…………………………………………………….................…………………………. 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ…………………………….............……………………..……… 
ด้านคุณภาพ……………………………………………………………………….............................…………..……. 
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(3) ด้านสุขภาพ/พฤติกรรม (ระบุลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  หรือเสี่ยงอย่างไร    จ านวน……คน) 
(ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
กิจกรรมที่  1.………………………………………… ………………......................................……………………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)………………………………………… …….............................…………………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ……………………………..........................……………………………. 
ด้านคุณภาพ………………………………………………………………………….......................................………………. 

กิจกรรมที่  2.………………………………………………………………….............................……………………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)…………………………………… ……………….........................………………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ……………………………….........................…………………………. 
ด้านคุณภาพ……………………………………………………………………………......................................……………. 

(4) ด้านเศรษฐกิจ(ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
กิจกรรมที่  1.………………………………………… ……………………….............................…………...………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)……………………………… ……………………...........................………………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ…………………………….........................……………………………. 
ด้านคุณภาพ…………………………………………………………………………......................................………………. 

กิจกรรมที่  2.……………………………………………………………………..............................…………………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)………………………………… ……………………..........................……………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ……………………………….........................…………………………. 
ด้านคุณภาพ……………………………………………………………………………….......................................…………. 

(5) ด้านการคุ้มครองนักเรียน  (ระบุลักษณะที่เป็นปัญหา หรือเสี่ยง         จ านวน…...........….คน) 
(ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
กิจกรรมที่  1.………………………………………… …………………………...........................………..………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)…………………………………… …………………........................……………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ…………………………………........................………………………. 
ด้านคุณภาพ……………………………………………………………………………......................................……………. 

กิจกรรมท่ี  2.……………………………………………………………………............................….…..…………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)…………………………………… ……………………………….........................………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ………………………………………….......................………………. 
ด้านคุณภาพ……………………………………………………………………………………....................................……. 
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(6) ด้านสารเสพติด      (ระบุประเภทของปัญหา  เช่น  เสพยาบ้า เสพสารระเหย  สูบบุหรี่     
ดื่มสุรา หรือติดบุหรี่  จ านวน...คน (ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
กิจกรรมที่  1.……………………………………… …………………………....................……..……………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)……………………………… ……………………….................……………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ……………………………………................……………………. 
ด้านคุณภาพ……………………………………………………………………………............................……………. 

กิจกรรมที ่ 2.………………………………………………………………………......................……………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)……………………………………… …………………................…………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ……………………………………..............……………………. 
ด้านคุณภาพ…………………………………………………………………………………...........................………. 

  (7) ด้านความปลอดภัย(ระบุลักษณะของปัญหา/เสี่ยงอย่างไรจ านวน...คน)(ตัวอย่างการเขียน

รายงาน)  
กิจกรรมที่  1.…………………………………………………… …………………......................…..…………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)……………………………… ……………………………...................………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ………………………………………..................…………………. 
ด้านคุณภาพ……………………………………………………………………………………..............................……. 

กิจกรรมที่  2.………………………………………………………………………....................………………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)………………………………………… ……………................……………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ………………………………..................………………………. 
ด้านคุณภาพ………………………………………………………………………………............................…………. 

(8) ด้านเพศสัมพันธ์(ระบุลักษณะของปัญหา/ เสี่ยงทางเพศอย่างไร จ านวน...คน) 
(ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
กิจกรรมที่  1.…………………………………… ……………………………......................………………..…… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)…………………………… …………………………...................……………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ………………………………….................………………………. 
ด้านคุณภาพ…………………………………………………………………………….............................……………. 



 
 

88 

 

กิจกรรมที่  2.………………………………………………………………………......................……..………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)……………………… ……………………………………...................………..……… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ…………………………………….................……………………. 
ด้านคุณภาพ……………………………………………………………………….............................…………………. 
(9) ด้านพฤติกรรมการติดเกม(ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
กิจกรรมที่  1.…………………………………… ……………………………...................………………..…… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)…………………………… ………………………...............………………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ…………………………………..............………………………. 
ด้านคุณภาพ……………………………………………………………………………...........................……………. 

กิจกรรมที่  2.…………………………………………………………………………...................…..………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)……………………… ……………………………………………..…...............…… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ……………………………………………….............…………. 
ด้านคุณภาพ………………………………………………………………………………………..........................…. 

(10) ด้านอื่น ๆ ฯลฯ(ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
กิจกรรมที่  1.………………………… ……………………………………………...................……………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)…………………………… ……………………………….............………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ………………………………………............…………………. 
ด้านคุณภาพ……………………………………………………………………………………….........................…. 

กิจกรรมที่  2.……………………………………………………………………………..................…………… 
วิธีด าเนินการ (โดยย่อ)……………………… ……………………………………..............………………… 
ผลการด าเนินงาน / ผลส าเร็จ  ด้านปริมาณ……………………………………….............…………………. 
ด้านคณุภาพ…………………………………………………………………………………..........................………. 
 
หมายเหตุ  1. โรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านใด  ให้ระบุกิจกรรมที่เป็นการป้องกัน ในด้านนั้น ๆ 
     2. โรงเรียนที่มีนักเรียนกลุ่มมีปัญหาให้ระบุกิจกรรมที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาในด้านนั้นๆ 
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4.  ด้านการนเิทศ  ติดตาม  และประเมินผล    (ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
      4.1 สถานศึกษาจัดให้มีการนิเทศ   ติดตามผลการด าเนินงาน  โดยการ…...…………..……… 
…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
……………………………………………...................................................................................……………………… 
                 4.2 คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายใน 
(ประเมินตนเอง)ผลการประเมินภาพรวม   
 ด้านคุณภาพนักเรียน….........................คะแนน    
 ด้านกระบวนการ…............................. คะแนน        
 ด้านปัจจัย………................................. คะแนน    
 ภาพรวมระดับโรงเรียน      คะแนนเฉลี่ย…..............................................……… 
 
5.  การปรับปรุงและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     (ตัวอย่างการเขียนรายงาน) 
                สถานศึกษาได้มีการปรับปรุงหรือพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากปีที่ 
ผ่านมา  คือ …………………………....................................…………………………………………………………….. 
…………………………………………….................................................……………………………………………….. 
6.   หน่วยงานภายนอก / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้การสนับสนุนสถานศึกษา  ได้แก่ 
  6.1  อบต………. จัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน   จ านวน.....…คน   จ านวนเงิน…..….บาท 
          6.2 มูลนิธิ/สมาคม/สื่อ มอบชุดนักเรียน  อุปกรณ์การเรียน นักเรียนยากจน จ านวน…...…คน 
  6.3 ……………………………….....................................…………………………………………………….…… 
   6.4 ……………………………………....................................…………………………………………….……… 
7.  ปัญหาอุปสรรค 
………………………………………………….........................................………………………………………………...….. 
…………………………………………………..........................................……………………………………………………. 
8. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………….......................................………………………………………..….. 
………………………………………………………………......................................…………………………………...….. 
 

ลงชื่อ…………………………………..ผู้สรุปรายงาน 
  (….............………………………….) 

ต าแหน่ง………………………….. 
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9.  ภาคผนวก 
1. โครงสร้าง / แผนผังการบริหารงาน / ปฏิทินปฏิบัติงาน / โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ค าสั่งแต่งตั้งครูที่ปรึกษา / ครูประจ าชั้น  รับผิดชอบนักเรียน 
3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ นิเทศและติดตามประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
5. แบบรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียน(แยกเป็นรายห้องและรายชั้น 
   ข้อมูล ณ วันที่ .................................................... 255…. 
6. รายงานผลการเยี่ยมที่พักนักเรียนภาพรวมระดับโรงเรียน    
7. รายงานผลการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียนภาพรวมระดับโรงเรียน   
8.  ภาพกิจกรรมในแต่ละกิจกรรม  (เล็กน้อย) 
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ตัวอย่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สื่อ/เครื่องมือ 
ประกอบการปฏิบัติงาน    
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ตัวอย่างสื่อ/เครื่องมือประกอบการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน
ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพมัธยมประจ าต าบลและโรงเรียนประชารัฐ สังกัดส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
................................. 

โครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ชื่อโครงการ  ………………………………………………………………….. 
แผนงาน            ……………………………………………..…………………… 
ผู้รับผิดชอบ  ………………………………………………………………….. 
ลกัษณะโครงการ    ………………………………………………………………….. 
ระยะเวลาด าเนินการ ………………………………………………………………….. 
1. หลักการและเหตุผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................. ...............…………… 
2.วัตถุประสงค์ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................…………… 
3. เป้าหมาย 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................…………… 
4.ปฏิทินปฏิบัติงาน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................…………… 
5. งบประมาณ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................…………… 
6. การประเมินผล 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................…………… 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................…………… 
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ระเบียบวาระการประชุม 

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

ระเบียบการประชุมโรงเรียน………… 
ครั้งที่  ….. /……… 

วันที่  ………..เดือน………………..พ.ศ. ………. 
สถานที่ประชุม………………………เริ่มประชุมเวลา………………… 

 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………… 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................…………… 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเสนอเพ่ือทราบ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................…………… 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................…………… 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….............................................................................................…………… 

 
 
 



 
 

94 

ค าสั่งโรงเรยีน 
........................ 

ค าสั่งโรงเรียน…………………… 
ที่ ……./ ……… 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
..………………………………………… 

ด้วยโรงเรียน…………………………..จัดท าโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
โรงเรียนตามโครงการโรงเรียน..........สังกดัส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35  เพ่ือช่วย
ให้นักเรียนสามารถช่วยตนเอง  เข้าใจตนเองและตัดสินใจในด้านการศึกษา  อาชีพและบุคลิกภาพ  
สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  จึงแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนสังกัดส านักเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
1. ……………………             ผู้อ านวยการ   ประธานกรรมการ 
2……………………..             รองผู้อ านวยการ   รองประธานกรรมการ 
3…………………….              คร ู    กรรมการ 
4…………………….              คร ู   กรรมการ 
5……………………..             คร ู    กรรมการ 
6……………………..             คร ู    กรรมการ 
7 ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นทุกคน      กรรมการ 
8. …………………….                     คร ู                       กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่   ปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 35  ตามโครงการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35  ให้มีประสิทธิภาพ 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง  ณ  วันที่…………  เดือน……………พ.ศ……….. 
                 ………………… 
     (……………………..) 
                 ต าแหน่ง………..………… 

       (ที่มาของ แบบส ารวจ ,  แบบประเมิน , แบบบันทึกและเครื่องมือรวบรวมข้อมูล     
จากกรมสามัญศึกษา. 2545) 
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แบบส ารวจข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หรือเติมค าในช่องว่างให้สมบูรณ์ตามสภาพความเป็นจริง 

1.  ข้อมูลส่วนตัว 

 ชื่อ…………………………………….ชื่อสกุล…………………….เข้าเรียนในชั้น…………… 

 วันเดือนปีเกิด……………………………………สถานที่เกิด………………………………….. 

 อ าเภอ…………………….จังหวัด………………………..ประเทศ…………………………….. 

 เชื้อชาติ………………………..สัญชาติ………………………..ศาสนา……………………….. 

 ที่พักอาศัยตามทะเบียนบ้าน………………………………ซอย………………………………… 

 ถนน……………………….ต าบล…………………………..อ าเภอ……………………………. 

 จังหวัด………………………………………………………โทรศัพท์…………………………... 

 ลักษณะของที่อยู่อาศัย      บ้าน        หอพัก        วัด        บ้านเช่า 

 ชื่อเจ้าของที่อยู่…………………………………………………………………………………… 

 ที่พักอาศัยจริงบ้านเลขท่ี……………….ซอย……………………….ถนน……………………… 

 ต าบล……………………อ าเภอ………………จังหวัด…………….โทรศัพท์…………………. 

 อาศัยอยู่กับ    บิดา           มารดา      บิดามารดา      อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 

2. ข้อมูลทางครอบครัว 

 ชื่อบิดา…………………..สัญชาติ………..ศาสนา……………การศึกษา………………...…... 

 อาชีพ……………………………..สถานที่ท างาน………………………………………………. 

 ชื่อมารดา…………………..สัญชาติ………..ศาสนา……………การศึกษา………………...… 

 อาชีพ……………………………..สถานที่ท างาน………………………………………………. 

 ชื่อผู้ปกครองที่อาศัยอยู่ด้วย (ถ้าไม่ได้อยู่กับบิดามารดา)……………………………………….. 

 สัญชาติ…………….ศาสนา………  การศึกษา………………..อาชีพ…………………  

    สถานที่ท างาน…………………………………………………………………………….. 
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 สถานภาพบิดามารดา             อยู่ด้วยกัน            แยกกันอยู่ชั่วคราว    หย่า 

                                   บิดาถึงแก่กรรม   มารดาถึงแก่กรรม 

 ฐานะทางครอบครัว        ดี      ปานกลาง     ค่อนข้างขัดสน      ขัดสน 

พ่ีน้องร่วมสายโลหิต (ที่ยังมีชีวิตอยู่) 

 1. ชื่อ…………………...............................………………….อายุ………………เกี่ยวข้องเป็น………..…………….. 

    การศึกษา……….................……อาชีพ….......................…สถานที่ท างาน…………………………………….. 

 2. ชื่อ………………………….............................………….อายุ………………เกี่ยวข้องเป็น……………....………..
   การศึกษา………….........…………อาชีพ…......................…สถานที่ท างาน………………………..…………….. 

 3. ชื่อ………………............................…………………….อายุ………………เกี่ยวข้องเป็น…………......………….. 

      การศึกษา………..........…………อาชีพ…..........................…สถานที่ท างาน…………………………………….. 

 4. ชื่อ………………………...........................…………….อายุ………………เกี่ยวข้องเป็น…………......………….. 

      การศึกษา……………….......……อาชีพ…...........................…สถานที่ท างาน………………………………….. 

3. การย้ายสถานศึกษา  ประวัติการย้ายที่เรียน 

     1.   โรงเรียน……………........................………….ย้ายเมื่อ…………………….เพราะ……………………….. 

2.   โรงเรียน…………........................…………….ย้ายเมื่อ…………………….เพราะ……………………….. 

3.   โรงเรียน…………………........................…….ย้ายเมื่อ…………………….เพราะ……………………….. 
     การย้ายที่อยู่ 

 1.บ้านเลขท่ี…………หมู่ที่ ……..ต าบล…………..........…..อ าเภอ……...........………จังหวัด………......……. 

 ย้ายเมื่อ…………...............……………………………..เพราะ……………......................………………………… 

     2.บ้านเลขท่ี…………หมู่ที่ ……..ต าบล…….........………..อ าเภอ………..........……จังหวัด……......………. 

        ย้ายเมื่อ…………………...........……………………..เพราะ……………......................………………………… 

4. ประวัติการศึกษา 

ก่อนเข้าโรงเรียนนี้เรียนจบชั้น……………..โรงเรียน……………….........................……………………………….. 

อ าเภอ………….................................……………..จังหวัด……………………………………………………………….. 
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ผลการเรียนครั้งสุดท้าย………………………………..................................……………………………………………...
รางวัลหรือทุนการศึกษาที่ได้รับ………………...............................…………………………………………………….. 

กลุ่มประสบการณ์ที่ชอบเรียน………………………….............................……………………………………………..
กลุ่มประสบการณ์ที่ไม่ชอบเรียน………………….............................…………………………………………….…… 
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)  ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 

ชื่อ  - สกุล นักเรียน......................................................................................ชั้น................เลขที.่.............. 
วัน/เดือน/ปี เกิด....................................  เพศ       (    )      ชาย          (    )        หญิง 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย  ลงในช่องท้ายข้อความ ให้ตอบตรงความเป็นจริง ที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 
ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1 ฉันพยายามจะท าตัวดีกบัคนอื่น  ฉันใส่ใจในความรู้สึกของคนอืน่    
2 ฉันอยู่ไม่นิ่ง  ฉนันั่งนาน ๆ  ไม่ได้    
3 ฉันปวดศีรษะ  ปวดท้อง หรือไมส่บายบ่อย ๆ    
4 ฉันเต็มใจแบ่งปนัสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน , เกม,  ปากกา เป็นต้น)    
5 ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย    
6 ฉันชอบอยู่กับตนเอง  ฉันชอบเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามล าพัง    
7 ฉันมักท าตามที่คนอื่นบอก    
8 ฉันขี้กังวล    
9 ใคร ๆ ก็พึ่งฉันได้ถ้าเขาเสียใจ  อารมณ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ    
10 ฉันอยู่ไม่เป็นสุข  วุ่นวาย    
11 ฉันมีเพื่อนสนิท    
12 ฉันมีเร่ืองทะเลาะวิวาทบ่อยฉันท าให้คนอื่นท าอยา่งที่ฉันต้องการได้    
13 ฉันไม่มีความสุข  ท้อแท้  ร้องไห้บ่อย    
14 เพื่อน ๆ  ส่วนมากชอบฉัน    
15 ฉันวอกแวกง่าย  ฉันรู้สึกว่าไม่มสีมาธิ    
16 ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณท์ี่ไม่คุ้นและเสียความเชื่อมัน่ในตนเองง่าย    
17 ฉันใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า    
18 มีคนว่าฉันโกหก  หรือข้ีโกงบ่อย ๆ    
19 เด็ก ๆ คนอื่น ล้อเลียนหรือรังแกฉัน    
20 ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่ , ครู , เด็กคนอื่น)    
21 ฉันคิดก่อนท า    
22 ฉันเอาของคนอื่นไนบ้าน  ที่โรงเรียน หรือที่อื่น ๆ    
23 ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24 ฉันขี้กลัว  รู้สึกหวาดกลัวไดง้่าย    
25 ฉันท างานได้จนส าเร็จ  ความตั้งใจในการท างานของฉันดี    

นักเรียนมีอย่างอ่ืนที่จะบอกอีกหรือไม่........................................................................... .................. 
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การแปลผล      (ด้านหลังนักเรียนประเมินตนเอง) 

ด้าน ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา 
1.ด้านอารมณ ์    
2.ด้านความประพฤติเกเร    
3.ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง / สมาธิสั้น    
4.ด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับเพื่อน    

รวม 4  ด้าน    
5.ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม    

 โดยรวมแล้วนักเรียนคิดว่า  ตัวเองมีปัญหาในด้านใดต่อไปนี้หรือไม่ 

ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 

 (    )  ไม ่   (    )  ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย 

 (    )  ใช่  มีปัญหาชัดเจน  (    )  ใช่ มีปัญหาหลานอย่าง 

ถ้าตอบว่า “ไม่”  ไม่ต้องตอบค าถามข้อต่อไป 

ถ้าตอบว่า  “ใช่”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี้ 

ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว (    )  น้อยกว่า  1  เดือน   (    )  1 – 5 เดือน 

    (    )  6 – 12  เดือน   (    )  มากกว่า 1  ปี 

ปัญหานี้ท าให้นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ (    )  ไม่เลย  (    )  เล็กน้อย 

      (    )  ค่อนข้างมาก (    )  มาก 

 ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจ าวันของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 

ด้าน ไม ่ เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
ความเป็นอยู่ทีบ่้าน     
การคบเพื่อน     
การเรียนในห้องเรียน     
กิจกรรมยามว่าง     

       ปัญหานี้ท าให้คนรอบข้างเกิดความยุ่งยากหรือไม่ (ครอบครัว  เพ่ือน  ครู  เป็นต้น) 

 (    )  ไม่เลย   (    )  เล็กน้อย 

 (    )  ค่อนข้างมาก  (    )  มาก 

คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง  .............แปลผล................... 
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)  ฉบับครูประเมินนักเรียน 

ชื่อ  - สกุล นักเรียน................................................................ชั้น................เลขที.่.............. 
วัน/เดือน/ปี เกิด....................................  เพศ       (    )      ชาย         (    )        หญงิ 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย ลงในช่องท้ายข้อความ ให้ตอบตรงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6  เดือน 
ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1 ห่วงใยความรู้สึกของคนอื่น    
2 อยู่ไม่นิ่ง   นัง่นิ่ง ๆ ไมไ่ด ้    
3 มักจะบ่นวา่ปวดศีรษะ  ปวดท้อง หรือไม่สบาย    
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ของกิน , เกม ,ปากกา เป็นต้น)    
5 มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย    
6 ค่อนข้างแยกตัว  ฉันชอบเลน่คนเดียว    
7 เชื่อฟัง  มักจะท าตามที่ผู้ใหญ่ตอ้งการ    
8 กังวลใจหลายเร่ือง  ดูวิตกกังวลเสมอ    
9 เป็นที่พึ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ  อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ    
10 อยู่ไม่สุข  วุ่นวายอย่างมาก    
11 มีเพื่อนสนิท    
12 มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกบัเด็กอื่น หรือรังแกเด็กอื่น    
13 ดูไม่มีความสุข  ท้อแท้  ร้องไหบ้่อย    
14 เป็นที่ชืน่ชอบของเพื่อน    
15 วอกแวกง่าย  สมาธิสัน้    
16 เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ทีไ่ม่คุ้น และขาดความเชื่อมั่นใน

ตนเอง 
   

17 ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า    
18 ชอบโกหก  หรือขี้โกง    
19 ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก    
20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่ , ครู ,เด็กคนอื่น)    
21 คิดก่อนท า    
22 ขโมยของที่บ้าน  ที่โรงเรียน หรอืที่อ่ืน    
23 เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24 ขี้กลัว  รู้สึกหวาดกลัวได้งา่ย    
25 ท างานได้จนส าเร็จ  ความตั้งใจในการท างาน    

 คุณมีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม่หรือไม่........................................................... .................. 
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 (ด้านหลังครูประเมินนักเรียน) 
การแปลผล 

ด้าน ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา 
1.ด้านอารมณ ์    
2.ด้านความประพฤติเกเร    
3.ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง / สมาธิสั้น    
4.ด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับเพื่อน    

รวม  4  ด้าน    
5.ด้านสัมพนัธภาพทางสังคม    

 

โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปัญหาในด้านใดต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 
 (    )  ไม ่  (    )  ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย 
 (    )  ใช่  มีปัญหาชัดเจน  (    )  ใช่ มีปัญหาอย่างมาก 
ถ้าตอบว่า “ไม่”  ไม่ต้องตอบค าถามข้อต่อไป 
ถ้าตอบว่า  “ใช่”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี้ 
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว 
 (    )  น้อยกว่า  1  เดือน  (    )  1 – 5 เดือน 
 (    )  6 – 12  เดือน  (    )  มากกว่า 1  ปี 
ปัญหานี้ท าให้นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ 
 (    )  ไม่เลย   (    )  เล็กน้อย 
 (    )  ค่อนข้างมาก  (    )  มาก 
 ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจ าวันของเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 

ด้าน ไม่ เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
ความเป็นอยู่ที่บ้าน     
การคบเพ่ือน     
การเรียนในห้องเรียน     
กิจกรรมยามว่าง     

       ปัญหาของเด็กท าให้คุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่ (ครอบครัว  เพื่อน  ครู  เป็นต้น) 
 (    )  ไม่เลย   (    )  เล็กน้อย 
 (    )  ค่อนข้างมาก  (    )  มาก 
คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง  .............แปลผล...............   ลงชื่อ................................ครูผู้ประเมิน 
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แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน  (SDQ)  ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
ชื่อ  - สกุล นักเรียน................................................................ชั้น................เลขที.่.............. 
วัน/เดือน/ปี เกิด....................................  เพศ       (    )      ชาย          (    )        หญิง 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมาย ลงในช่องท้ายข้อความ  ให้ตอบตรงความเป็นจริง ที่เกิดข้ึนในช่วง 6 เดือน 
ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1 ห่วงใยความรู้สึกของคนอื่น    
2 อยู่ไม่นิ่ง  นัง่นิ่ง ๆ ไมไ่ด ้    
3 มักจะบ่นวา่ปวดศีรษะ  ปวดท้อง หรือไม่สบาย    
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ของกิน , เกม  ,ปากกา เป็นต้น)    
5 มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย    
6 ค่อนข้างแยกตัว  ฉันชอบเลน่คนเดียว    
7 เชื่อฟัง  มักจะท าตามที่ผู้ใหญ่ตอ้งการ    
8 กังวลใจหลายเร่ือง  ดูวิตกกังวลเสมอ    
9 เป็นที่พึ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ  อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ    
10 อยู่ไม่สุข  วุ่นวายอย่างมาก    
11 มีเพื่อนสนิท    
12 มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกบัเด็กอื่น  หรือรังแกเด็กอื่น    
13 ดูไม่มีความสุข  ท้อแท้  ร้องไหบ้่อย    
14 เป็นที่ชืน่ชอบของเพื่อน    
15 วอกแวกง่าย   สมาธิสัน้    
16 เครียด  ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ทีไ่ม่คุ้น และขาดความเชื่อม่ัน

ในตนเอง 
   

17 ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า    
18 ชอบโกหก  หรือขี้โกง    
19 ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก    
20 ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่  , ครู , เด็กคนอื่น)    
21 คิดก่อนท า    
22 ขโมยของที่บ้าน  ที่โรงเรียน หรอืที่อ่ืน    
23 เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24 ขี้กลัว  รู้สึกหวาดกลัวได้งา่ย    
25 ท างานได้จนส าเร็จ  ความตั้งใจในการท างาน    

คุณมีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม่หรือไม่............................................................................. 
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(ด้านหลังผู้ปกครองนักเรียน) 
การแปลผล 

ด้าน ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา 
1.ด้านอารมณ์    
2.ด้านความประพฤติเกเร    
3.ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง / สมาธิสั้น    
4.ด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับเพ่ือน    

รวม 4  ด้าน    
5.ด้านสัมพันธภาพทางสังคม    

โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปัญหาในด้านใดต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อ่ืน 
 (    )  ไม ่   (    )  ใช่ มีปัญหาเล็กน้อย 
 (    )  ใช่  มีปัญหาชัดเจน  (    )  ใช่ มีปัญหาอย่างมาก 
ถ้าตอบว่า “ไม่”  ไม่ต้องตอบค าถามข้อต่อไป 
ถ้าตอบว่า  “ใช่”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี้ 
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว 
 (    )  น้อยกว่า  1  เดือน  (    )  1 – 5 เดือน 
 (    )  6 – 12  เดือน  (    )  มากกว่า 1  ปี 
ปัญหานี้ท าให้นักเรียนรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ 
 (    )  ไม่เลย   (    )  เล็กน้อย 
 (    )  ค่อนข้างมาก  (    )  มาก 
 ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจ าวันของเด็กในด้านต่าง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 

ด้าน ไม่ เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
ความเป็นอยู่ที่บ้าน     
การคบเพ่ือน     
การเรียนในห้องเรียน     
กิจกรรมยามว่าง     

       ปัญหานี้ท าให้คุณหรือครอบครัวเกิดความยุ่งยากหรือไม่  
 (    )  ไม่เลย   (    )  เล็กน้อย 
 (    )  ค่อนข้างมาก  (    )  มาก 
คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง  .............แปลผล...............ลงชื่อ....................................ผู้ปกครอง 
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ 
 

 โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อเพ่ือท่านจะได้รู้จักตนเองและวางแผนพัฒนาตน
ต่อไป  โปรดใส่เครื่องหมาย    ในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด 

 
ข้อที่ 

 
ข้อความ 

ไม่
จริง 

จริง
บาง
ครั้ง 

ค่อน 
ข้าง 
จริง 

จริง
มาก 

1 เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ  ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน     
2 ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรท าให้ฉันรู้สึกโกรธ     
3 เมื่อถูกขัดใจฉันมักรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้     
4 ฉันสามารถคอยเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่พอใจ     
5 ฉันมักมีปฏิกิริยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย     
6 เมื่อถูกบังคับให้ท าในสิ่งที่ไม่ชอบ  ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู้อ่ืน

ยอมรับได้ 
    

7 ฉันสังเกตได้เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง     
8 ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก     
9 ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นท าต่างจากท่ีฉันคิด     
10 ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการกระท าของฉัน     
11 ฉันรู้สึกว่าผู้อ่ืนชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป     
12 แม้จะมีภาระที่ต้องท าฉันก็ยินดีรับฟังความทุกข์ของผู้อื่น 

ที่ต้องการความช่วยเหลือ 
    

13 เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผู้อ่ืนเมื่อมีโอกาส     
14 ฉันเห็นคุณค่าในน้ าใจที่ผู้อื่นมีต่อฉัน     
15 เมื่อท าผิด  ฉันสามารถกล่าวค า  “ขอโทษ”  ผู้อื่นได้     
16 ฉันยอมรับข้อผิดพลาดของผู้อื่นได้ยาก     
17 ถึงแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ฉันก็ยินดีที่จะท าเพ่ือ

ส่วนรวม 
    

18 ฉันรู้สึกล าบากใจในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพ่ือผู้อื่น     
19 ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร      
20 แม้จะเป็นงานยาก  ฉันก็ม่ันใจว่าสามารถท าได้     
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ข้อที่ 
 

ข้อความ 
ไม่
จริง 

จริง
บาง
ครั้ง 

ค่อน 
ข้าง 
จริง 

จริง
มาก 

21 เมื่อท าสิ่งใดไม่ส าเร็จ  ฉันก็รู้สึกหมดก าลังใจ      
22 ฉันรู้สึกมีคุณค่าเมื่อได้ท าในสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ     
23 เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง  ฉันก็จะไม่ยอมแพ้     
24 เมื่อเริ่มท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด  ฉันมักท าต่อไปไม่ส าเร็จ     
25 ฉันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจ

ชอบ 
    

26 บ่อยครั้งที่ฉันไม่รู้ว่าอะไรท าให้ฉันไม่มีความสุข     
27 ฉันรู้สึกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยากส าหรับฉัน     
28 เมื่อต้องท าอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน  ฉันตัดสินใจได้ว่า 

ท าอะไรก่อนหลัง 
    

29 ฉันล าบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนที่ไม่คุ้นเคย     
30 ฉันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับความเคยชิน

ของฉัน 
    

31 ฉันท าความรู้จักผู้อ่ืนได้ง่าย      
32 ฉันมีเพ่ือนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน     
33 ฉันไม่กล้าบอกความต้องการของฉันให้ผู้อ่ืนรู้     
34 ฉันท าในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ท าให้ผู้อื่นเดือดร้อน     
35 เป็นการยากส าหรับฉันที่จะโต้แย้งกับผู้อ่ืนแม้จะมีเหตุผลเพียงพอ     
36 เมื่อไม่เห็นด้วยกับผู้อ่ืน  ฉันสามารถอธิบายเหตุผลที่เขายอมรับได้     
37 ฉันรู้สึกด้อยกว่าผู้อ่ืน         
38 ฉันท าหน้าที่ได้ดีไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทใด     
39 ฉันสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ดีที่สุด      
40 ฉันไม่ม่ันใจในการท างานที่ยากล าบาก     
41 แม้สถานการณ์จะเลวร้าย  ฉันก็มีความหวังว่าจะดีขึ้น     
42 ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ     
43 เมื่อมีเรื่องที่ท าให้เครียด  ฉันมักปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องผ่อนคลาย 

หรือสนุกสนานได้ 
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ข้อ 

 
ข้อความ 

ไม่
จริง 

จริง
บาง
ครั้ง 

ค่อน 
ข้าง 
จริง 

จริง
มา
ก 

44 ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์และ 
วันหยุดพักผ่อน 

    

45 ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อ่ืนได้รับสิ่งดี ๆ  มากกว่าฉัน     
46 ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่     
47 ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรท าเม่ือรู้สึกเบื่อหน่าย     
48 เมื่อว่างเว้นจากภาระหน้าที่  ฉันจะท าในสิ่งที่ฉันชอบ     
49 เมื่อรู้สึกไม่สบายใจ  ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณ์ได้     
50 ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้แม้จะเหน็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที่     
51 ฉันไม่สามารถท าใจให้เป็นสุขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ     
52 ฉันมักทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ     
 
การให้คะแนน  แบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ในการให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
กลุ่มท่ี  1  ได้แก่ข้อ 
1 4 6 7 10 12 14 15 17 20 22 23 25 28 
31 32 34 36 38 39 41 42 43 44 46 48 49 50 
แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
 ไม่จริง  ให้  1  คะแนน  จริงบางครั้ง  ให้  2  คะแนน 
 ค่อนข้างจริง ให้  3  คะแนน  จริงมาก        ให้  4  คะแนน 
 
กลุ่มท่ี  2  ได้แก่ข้อ 
2 3 5 8 9 11 13 16 18 19 21 24 
26 27 29 30 33 35 37 40 45 47 51 52 
แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้ 
ไม่จริง  ให้  4  คะแนน  จริงบางครั้ง ให้  3  คะแนน 
ค่อนข้างจริง ให้  2  คะแนน  จริงมาก               ให้  1  คะแนน 
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์  ส าหรับวัยรุ่น  (อายุ  12-17  ปี)  (ต่อ) 

การรวมคะแนน 

ด้านดี   หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง  

               รู้จักเห็นใจผู้อ่ืนและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ด้านเก่ง            หมายถึง ความสามารถในการรู้จักตนเอง  มีแรงจูงใจ  สามารถตัดสินใจแก้ปัญหา    
และแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง  มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน 

ด้านสุข           หมายถึง  ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 

 

ด้าน ด้านย่อย การรวมคะแนน ผลรวมของคะแนน 

 1.1  ควบคุมตนเอง รวมข้อ  1  ถึงข้อ  6  

ดี 1.2  เห็นใจผู้อ่ืน รวมข้อ  7  ถึงข้อ  12  

 1.3  รับผิดชอบ รวมข้อ  13  ถึงข้อ  18  

 2.1  มีแรงจูงใจ รวมข้อ  19  ถึงข้อ  24  

เก่ง 2.2  ตัดสินใจและแก้ปัญหา รวมข้อ  25  ถึงข้อ  30  

 2.3  สัมพันธภาพ รวมข้อ  31  ถึงข้อ  36  

 3.1  ภูมิใจตนเอง รวมข้อ  37  ถึงข้อ  40  

สุข 3.2  พอใจชีวิต รวมข้อ  41  ถึงข้อ  46  

 3.3  สุขสงบทางใจ รวมข้อ  47  ถึงข้อ  52  

 หลังจากรวมคะแนนแต่ละด้านเสร็จแล้ว   น าคะแนนที่ได้ไปท าเครื่องหมายลงบนเส้นประใน
กราฟ  ความฉลาดทางอารมณ์และลากเส้นให้ต่อกัน  แล้วพิจารณาดูว่ามีคะแนนใดที่สูงหรือต่ ากว่าช่วง
คะแนนปกติ 

 ผลที่ได้เป็นเพียงการประเมินโดยสังเขป  คะแนนที่ได้ต่ ากว่าช่วงคะแนนปกติ  ไม่ได้หมายความ
ว่าท่านมีความผิดปกติในด้านนั้น  เพราะด้านต่าง ๆ เหล่านี้เป็นสิ่งที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา  ดังนั้น  คะแนนที่ได้ต่ า  จึงเป็นข้อเตือนใจให้ท่านหาแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ในด้านนั้น ๆ  ให้มากยิ่งขึ้น 
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 ส าหรับรายละเอียดและแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มีอยู่ในหนังสือ   อีคิว : 
ความฉลาดทางอารมณ์  หรือคู่มือความฉลาดทางอารมณ์  (ส าหรับประชาชน)  ของกรมสุขภาพจิต  
รวมทั้งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ที่ทางกรมสุขภาพจิต หรือหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น 

 

กราฟความฉลาดทางอารมณ์      คะแนนเฉลี่ย
แต่ละด้าน
ย่อย 

1.1 ควบคุมตนเอง ช่วงคะแนนปกติ =3-18      15.5 

1.2 เห็นใจผู้อ่ืน ช่วงคะแนนปกติ = 6-21      18.1 

1.3 รับผิดชอบ ช่วงคะแนนปกติ =7-22      19.3 

2.1 มีแรงจูงใจ ช่วงคะแนนปกติ =5-20      17.3 

2.2ตัดสินใจและ
แก้ปัญหา 

ช่วงคะแนนปกติ = 4-19      16.1 

2.3 สัมพันธภาพ ช่วงคะแนนปกติ =5-20      17.3 

3.1 ภูมิใจตนเอง ช่วงคะแนนปกติ = 9-13      11.0 

3.2 พอใจชีวิต ช่วงคะแนนปกติ =6-22      18.9 

3.3 สุขสงบทางใจ ช่วงคะแนนปกติ =5-21      17.8 

 
วิธีการใช้โปรแกรมวิเคราะห์  SDQ  ,EQ 

1. ใช้ Excel  ในการเปิดโปรแกรม 
2. ช่องที่กรอกข้อมูล คือช่องที่ 4 (ช่องคะแนน)โดยการกรอกข้อมูล  1, 2  หรือ 3  ตามท่ี 

นักเรียนเช็คในแบบประเมิน  แล้วกด  enter  ให้เริ่มตั้งแต่ข้อ 1 จนถึง ข้อที่  25   
การแปลผลจะอยู่ส่วนล่าง  จะแปรเปลี่ยนไปตามข้อมูลที่ใส่   

3. ส่วนด้านหลังแบบประเมิน  ให้กรอกข้อมูลด้านล่างในช่องคะแนน   ตามที่นักเรียนประเมินมา 
( กรอก 0,0,1,2) คะแนนแปรผลจะอยู่ด้านล่าง หากด้านหลังนักเรียนไม่ได้ท าก็ไม่กรอกข้อมูล 

4. เมื่อเสร็จคนที ่1 ให้กรอกข้อมูลแปรผลทั้ง 2 ส่วนลงในแบบประเมินของนักเรียน  แล้วจึงไปท าคนที่  
2  ต่อไป โดยกรอกข้อมูล เริ่มข้อที่ 1 อีกครั้ง เช่นนี้จนครบทุกคน 

0 5 10         15        20      
24   
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แบบคัดกรองนักเรียนและแนวทางการช่วยเหลือ 
(จากระเบียนสะสม  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  และอ่ืน ๆ 

 
ชื่อ – สกุล........................................................................ ......ชั้น..................เลขที.่............ 
1.ด้านการเรียน 
 (    ) กลุ่มปกติ (   ) กลุ่มเสี่ยง (   ) กลุ่มมีปัญหา 
 (    ) ผลการเรียนเฉลี่ย1.00-1.50 (    ) ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.00 

(    )  มาเรียนสาย   5 – 10 ครั้ง     
ใน 1 ภาคเรียน 

(    )  อ่านหนังสือไม่คล่องมาเรียน 

(    )  ไม่เข้าเรียนในวิชาต่าง ๆ       
3–5 ครั้ง ต่อ 1 สาระการเรียนรู้ ,
วิชา 

(    )  เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง     
สะกดค าผิด  แม่แต่ค าง่าย ๆ 

(    )  มี 0,  ร, มส. จ านวน 1-5 
วิชาใน 1 ภาคเรียน 

(    )  ไม่เข้าใจในบทเรียนทุกวิชา 

(    )  อ่านหนังสือไม่คล่อง (    )  ไม่เข้าเรียนในวิชาต่าง ๆ       
มากกว่า 5  ครั้ง  ต่อ 1 สาระการ
เรียนรู้ ,วิชา 

(    )  อ่ืน ๆ  (    )  มี 0,  ร, มส., มผ.  มากกว่า 
5 วิชา  ใน 1 ภาคเรียน 
(    )   มาเรียนสายมากกว่า          
10 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน 
(    )  อ่ืน ๆ 

 
2.ด้านความสามารถอ่ืน ๆ 
 (    )  มี  คือ............................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................................ ............... 
 (    ) ไม่ชัดเจนในความสามารถ 
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3.ด้านสุขภาพ 
(    ) กลุ่มปกติ (   ) กลุ่มเสี่ยง (   ) กลุ่มมีปัญหา 

 (    ) น้ าหนักผิดปกติและไม่
สัมพันธ์กับส่วนสูงหรืออายุ 

(    ) ป่วยเป็นโรคร้ายแรง / เรือรัง 
หรือมีความพิการทางกาย 

(    )  เจ็บป่วยบ่อย ๆ (    )  มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
(หูหนวก) 

(    )  ร่างกายไม่แข็งแรง (    ) มีความบกพร่องทางการ
มองเห็น(ตาบอด) 

(    )  ด้านสายตาสั้น / เอียง (    )  ความเจ็บป่วยที่มีผลกระทบ
ต่อการเรียน 

(    )  ด้านการรับฟัง (    ) อ่ืน ๆ 
(    )  อ่ืน ๆ  คือ......................... 

4. ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม (พิจารณาจากแบบประเมิน SDQ) 

ด้าน ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา 
4.1 ด้านอารมณ์    
4.2 ด้านความประพฤติเกเร    
4.3 ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง / สมาธิสั้น    
4.4 ด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์กับเพ่ือน    
4.5 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม    
5.ด้านเศรษฐกิจ 
(    ) กลุ่มปกติ (   ) กลุ่มเสี่ยง (   ) กลุ่มมีปัญหา 

 (    ) บิดาหรือมาดดา ตกงาน (    ) บิดาหรือมาดดา ตกงาน 
(    ) รายได้น้อย  (5,000 – 
10,000 บาท/เดือน) 

(    )  รายได้น้อยกว่า5,000  บาท/
เดือน 

(    )  ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย (    ) ไม่มีอาหารกลางวัน
รับประทาน 

(    )  ได้เงินมาโรงเรียน 
วันละ...........บาท 

(    )  ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียน 

(    )  อ่ืน ๆ  คือ
.............................. 

(    ) มีภาระหนี้สินจ านวนมาก 
(    )   อ่ืน ๆ  คือ
.............................. 
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6.ด้านการคุ้มครองนักเรียน 
(    ) กลุ่มปกติ (   ) กลุ่มเสี่ยง (   ) กลุ่มมีปัญหา 

 (    ) อยู่หอพัก (    ) ไม่มีผู้ดูแล 
(    ) บิดามารดาแยกทางกัน 
หรือแต่งงานใหม่ 

(    )  มีบุคคลในครอบครัวใช้ 
สารเสพติด /   เล่นการพนัน 

(    )  มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อ 
บิดามารดา 

(    ) มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วย
ด้วยโรครุนแรง / เรื้อรัง 

(    )  อาชีพผู้ปกครองเสี่ยงต่อ
กฎหมาย 

(    )  มีความขัดแย้งและมีการใช้
ความรุนแรงในครอบครัว 

(    )  มีพฤติกรรมส่อไป 
ในทางชู้สาว 

(    ) มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

(    )  มีการใช้แอลกอฮอล์บางครั้ง (    ) มีการมั่วสุมทางเพศ 
(    )  มีการใช้สารเสพติดหรือเล่น
การพนันในครอบครัวเป็นบางครั้ง 

(    ) ติดยาเสพติด 

(    )  ที่พัก อยู่ในชุมชนแออัด 
        หรือใกล้แหล่งมั่วสุม 

(    )  อ่ืน 
ๆ............................................ 

(    )  อ่ืน ๆ  คือ......................... 

 
7. ด้านอ่ืน ๆ 

ด้าน ปกต ิ เสี่ยง มีปัญหา 
 ด้านการใช้สารเสพติด    
ด้านเพศสัมพันธ์    
 
ด้านอื่น ๆ   ที่      เสี่ยง  คือ  1................................................................................................ 
                                          2…………………………………………………………………… 
                                          3…………………………………………………………………… 
                        มีปัญหา  คือ  1....................................................................................... .... 
                                          2..........................................................................................  
                 3.......................................................................................... 
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การประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองในชั้นเรียน 
(Classroom  Meeting) 

รายช่ือผู้ปกครองนักเรียนที่เข้าประชุมประสานสัมพันธ์ ชั้น............... 
 

ที ่ ชื่อ – สกุลนักเรียน ชื่อผู้ปกครอง เกี่ยวข้องเป็น เบอร์โทรศัพท์ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
ลงช่ือ..............................................................ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
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การประสานสัมพันธ์กับผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
 

ชื่อ – สกุล (นักเรียน).............................................................................ชั้น....................เลขท่ี................. 
ชื่อ – สกุล (ผู้ปกครอง)..................................................................เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น................... 
 1.พฤติกรรมของนักเรียนที่ควรยกย่องชมเชย 
 ............................................................................................................................. .........................
..................................................................................................................................... ...............................
...................................................................... ............................................................................................. 
 2.พฤติกรรมของนักเรียนที่ต้องปรับปรุง  แก้ไข 

มาสาย 
(ครั้ง) 

ขาดเรียน
(ครั้ง) 

ทะเลาะ
วิวาท 
(ครั้ง) 

แต่งกาย
ผิด

ระเบียบ 
(ครั้ง) 

พฤติกรรม
ที่ไม่  

เหมาะสม 

ใช้สาร 
เสพติด 

 
ชู้สาว 

ด้าน      
การเรียน 

 
 
 

       

 ............................................................................................................................. .........................
................................................................................................... ........................................................... 
 3.แนวทางการแก้ไข (ของผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา) 
 ............................................................................................................................. .........................
............................................................................................................................. ................................. 
 4.ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการให้โรงเรียนช่วยเหลือ 
 ......................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
 5.ความรู้สึก / ความคิดเห็นของผู้ปกครอง (ที่ได้พบกับครูที่ปรึกษาในครั้งนี้) 
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. ................................. 
 
         ลงชื่อ.................................             ลงชื่อ................................... 
         (..........................................)                                  (.........................................)  
           ครูที่ปรึกษา/ครูที่ปรึกษา                                            ผู้ปกครอง 
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แบบบันทึกสรุปผลการจัดประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom  Meeting) 
 

ครั้งที่ ...........  วันที.่............. เดือน......................................................................พ.ศ............................ 
ผู้บันทึก.........................................................................ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น................................. 
1.ผู้เข้าประชุม  จ านวนผู้ปกครองทั้งหมด..........คน  มาประชุมรวม............คน(มีรายชื่อดังแนบ) 
2.บรรยากาศความร่วมมือในการประชุม (สรุปจากผู้ปกครองท าแบบประเมิน..........คน )  ดังนี้ 

 
รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1.การต้อนรับของครูที่ปรึกษา(ครูประจ าชั้น)  ที่อบอุ่น      
2.ความเหมาะสมของวัน  เวลา  ในการพบผู้ปกครอง      
3.เอกสารที่แจกมีประโยชน์ต่อผู้ปกครอง      
4.ความพอใจในรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมพบผู้ปกครอง      
5.ความประทับใจ        
 
 3.ผลที่ได้รับ 
 ........................................................ ..............................................................................................
............................................................................................................................. ................................ 
 
 4.งานที่ท าต่อเนื่อง 
 ............................................................................................................................. .........................
....................................................................................... ...................................................................... 
 5.ความประทับใจและข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. .........................
.................................................................................................................................. ........................... 

 
    ลงชื่อ.......................................ผู้สรุปผล 

(.....................................) 
ครทูี่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
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คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในชั้นเรียน   
 

ครั้งที.่..............ประจ าภาคเรยีนที่.......................ปีการศึกษา.................. 
รายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองในชั้นเรียน  ระดับชั้น..................... 

 
ที ่ ชื่อ -นามสกุล ลายเซ็น ต าแหน่ง เป็นผู้ปกครองของ 
   ประธาน  
   รองประธาน  
   กรรมการ  
   กรรมการ  
   กรรมการ  
   กรรมการ  
   กรรมการ  
   กรรมการ  
   กรรมการ  
   เลขานุการ  

 
 

ลงชื่อ....................................................ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
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บันทึกการประชุมผู้ปกครอง 
 

ครั้งที่.............ภาคเรียนที่..................ปีการศึกษา............ 
วันที.่............เดือน..............................พ.ศ. ............. 

 
ประเด็นอภิปราย    เรื่องท่ีผู้ปกครองวิตกกังวลในตัวบุตรหลาน  วิธีแก้ไขและอ่ืน ๆ 
 ............................................................................................................................. .........................
.................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. .......................................
................................................................................. ..................................................................... ............
....................................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. .......................................
...................................................................................................................................................... ............
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
.................................................................... ................................................................................................
....................................................... ..................................................................... ......................................
............................................................................................................................. .......................................
......................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................ ......................................
............................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ......................................................
............................................................................................................................. .......................................
...................................... 

 
                   ลงชื่อ....................................................ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 
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แบบส ารวจปัญหาสุขภาพ 
 

ชื่อ…………………………………………….ชั้น……………..ปีการศึกษา………………………. 

ค าชี้แจง  ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย   หน้าข้อความตามสภาพความเป็นจริง  เพ่ือจะได้น า 

ข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน 

…………..1. ได้ยินไม่ชัดเจน 

…………..2. มีน้ าหนวกหรือเจ็บในหู 
…………..3. มองเห็นไม่ชัดเจน 
…………..4. ระคายเคืองนัยน์ตา 

…………..5. เจ็บคอบ่อย ๆ 
…………..6. เป็นหวัดบ่อย 
…………..7. ไอบ่อย ๆ 
…………..8. มีเลือดก าเดาออกเสมอ     
…………..9. มีเลือดออกตามไรฟัน 
. …………10. มีฟันผุ 
…………..11. มีแผลในปาก 
…………..12. ปวดท้องบ่อย ๆ 
…………..13. ปวดศีรษะเสมอ 
…………..14. เหนื่อยและอ่อนเพลียอยู่เสมอ 
…………..15. เป็นลมหน้ามืดบ่อย ๆ 
…………..16. มีอาการหอบบ่อย 
…………..17. มีอาการคันตามผิวหนัง 
…………..18. รู้สึกง่วงนอนเสมอ 
…………..19. นอนไม่ค่อยหลับ 
…………..20. รู้สึกว่ามีความผิดปกติในร่างกายส่วนอื่น ๆ (โปรดระบุ) 
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แบบส ารวจความสนใจของนักเรียน 
ชื่อ………………………........................................……………………..ชั้น………………………………………………… 
ค าชี้แจง   ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย    หน้าข้อความที่นักเรียนมีความรู้สึกว่าชอบหรืออยากท า  
อยากเข้าร่วมกิจกรรม  ถ้าข้อความใดไม่ชอบ  ไม่สนใจให้ใส่เครื่องหมาย  ) 
…………..1. ร้องเพลง 

…………..2. ร าไทย 

…………..3. เล่นดนตรีไทย 
…………..4. เล่นดนตรีสากล 

…………..5. ประดิษฐ์ดอกไม้ 
…………..6. ประดิษฐ์ของช าร่วย 
…………..7. จัดดอกไม้สด 
…………..8. แกะสลักผัก - ผลไม้ 
…………..9. ท าขนม 
. ………….10. ท ากับข้าว 
…………..11 .วาดรูป 
…………..12. งานปั้น 
…………..13. เย็บปักถักร้อย 
…………..14. ตัดเย็บเสื้อผ้า 
…………..15. ปลูกต้นไม้ 
…………..16. ตัดผมชาย 
…………..17. เลี้ยงสัตว ์
…………..18. เล่นกีฬา 
…………..19. เล่นเกมคณิตศาสตร์ 
…………..20. เล่นเกมภาษาอังกฤษ 
…………..21. ทดลองวิทยาศาสตร์ 

…………..22. อ่านหนังสือ 
…………..23. เล่านิทาน   เชิดหุ่น 
…………..24. เล่นละคร 

…………..25. เสริมสวย 
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แบบส ารวจปัญหาการปรับตัวของนักเรียน 
 
โรงเรียน……………………................................………..อ าเภอ  …………………………….จังหวัด…......…………….. 
ชื่อ…………………...................................……………………ชั้น …………………………..   ปีการศึกษา………....…… 
 
ค าชี้แจง    ให้นักเรียนขีดเครื่องหมาย    หน้าข้อความตามสภาพความเป็นจริง  เพ่ือจะได้น าข้อมูล
มาใช้เป็นแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน 
 
………….1. รู้สึกว่าไม่ค่อยมีเพ่ือน 
………….2 รู้สึกว่าเพื่อน ๆ  ไม่ค่อยมีความจริงใจ 
………….3. รู้สึกว่าเพื่อน ๆ  ไม่อยากพูดคุยด้วย 
………….4. รู้สึกว่าเพื่อน ๆ  ชอบรังแก 
………….5. รู้สึกว่าเพื่อน ๆ  ชอบล้อเลียน 
………….6. รู้สึกว่าครูไม่ยุติธรรม 
………….7. รู้สึกว่าครูไม่เข้าใจนักเรียน 
………….8. รู้สึกว่ากลัวครู 
………….9. รู้สึกว่าผู้ปกครองไม่รัก 
………….10. รู้สึกว่าคนในบ้านไม่เข้าใจนักเรียน 
………….11. รู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมจากคนในบ้าน 
………….12. รู้สึกว้าเหว่เมื่ออยู่ในบ้าน 
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แบบส ารวจข้อมูลปัญหาการศึกษาของนักเรียน 
 
โรงเรียน…………………………............................... อ าเภอ………….......…………….จังหวัด………………………….. 
1. ชื่อขสกุล…………………….........………………..  วัน..........เดือน.......................ปีเกิด…......……ชั้น…………… 
2. ชื่อบิดา………………………………........................………  อาชีพ…………………..............…………………………… 
3. ชื่อมารดา………………………….......................……………อาชีพ…………...................................……………….. 

ก่อนเข้าโรงเรียนนี้  เรียนจบชั้น…………….......................................................................………. 
ผลการเรียนครั้งสุดท้าย  คือ………………………. 
รางวัลหรือทุนการศึกษาที่ได้รับ…………………… 

4. กลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาที่ชอบเรียน 
4.1……………………...........................…………สาเหตุที่ชอบเรียนมากเนื่องจาก…………..……………….. 
4.2………………………...........................………สาเหตุที่ชอบเรียนมากเนื่องจาก…………..……………….. 
4.3…………………………..........................……สาเหตุที่ชอบเรียนมากเนื่องจาก…………..……………….. 

5. กลุ่มสาระการเรียนรู้/ รายวิชาที่ไม่ชอบเรียน 
5.1……………......................…………………สาเหตุที่ไม่ชอบเรียนมากเนื่องจาก…………..……………… 
5.2…………………………......................……สาเหตุที่ไม่ชอบเรียนมากเนื่องจาก…………..……………… 
5.3………………………......................………สาเหตุที่ไม่ชอบเรียนมากเนื่องจาก…………..……………… 

6. ตั้งแต่เปิดเทอม  ปีการศึกษานี้  นักเรียนขาดเรียน  ………ครั้ง 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชา………...........................................…………………………………                        
            สาเหตุที่ขาดเรียน  คือ          
 1……………………………………………....................................................................…………………
 2…………………………………………....................................................................…………………… 

3……………………………………………………...................................................................………… 
7. ตั้งแต่เปิดเทอม  ปีการศึกษานี้  นักเรียนขาดส่งการบ้าน ............ ………ครั้ง 
            กลุ่มสาระการเรียนรู้/ รายวิชา……………………………….....................……………………………… 

  สาเหตุที่ขาดส่งการบ้าน  คือ  1.………………………............………………………………………                               
  2…………………………...........…………………………………….. 
  3……..………………………….........……………………………… 
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8.นกัเรียนมีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่น่าพึงพอใจในกลุ่มสาระการเรียนรู้/รายวิชาใดบ้าง 
 8.1……………………………………………………………….....................................………………………. 
 8.2……………………………………………………………………....................................…………………. 
 8.3……………………………………………………………………....................................…………………. 
9. สาเหตุที่ท าให้ผลการเรียนไม่น่าพึงพอใจ  คือ 
 9.1……………………………………………………………………....................................…………………. 
 9.2…………………………………………………………………….....................................…………………. 
 9.3……………………………………………………………………......................................…………………. 
10. นักเรียนมีเป้าหมายด้านการเรียน  คือ……………………………………………..........................………… 
      …………………………………………………………………………………………........................................…… 
      ………………………………………………………………………………………….......................................…… 
      เหตุผล……………………………………………………………………………....................................………… 
      …………………………………………………………………………………………......................................…… 
11. นักเรียนต้องการความช่วยเหลือด้านการเรียน  คือ…………………...................………………………. 
       ……………………………………………………………………………………......................................………… 
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อัตชีวประวัติ 

 

ให้นักเรียนเขียนประวัติของตนเอง 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
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การท าสังคมมิติ 
 

 ชื่อนักเรียน.........................................................ชั้น.............วันที่........................… 
 

สถานการณ์ ถ้าครูให้งานนักเรียนท างานในห้องนี้ นักเรียนจะเลือกท างานร่วมกับเพ่ือนคน
ไหนมากที่สุด  จงบอกชื่อเพ่ือนที่นักเรียนต้องการท างานด้วยมา 3 คน  โดยเรียงล าดับความส าคัญมาก
ที่สุด  
 อันดับที่หนึ่ง............................................................................................................................ 
 อันดับที่สอง............................................................................................................................ 
 อันดับที่สาม............................................................................................................................ 
 
 
แบบสังเกตพฤติกรรมหรือระเบียนพฤติการณ์ 
 
 ชื่อนักเรียน……………………………………………….………………….ชั้น…………………………..………….... 
วันที่………………………เวลา……………..น.  สถานที่…………………………………….…………………..………………. 
พฤติกรรมที่แสดงออก………………………………………………………………….……………………..…………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
ความหมายของพฤติกรรม……………………………………………………………………………..………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
ข้อเสนอแนะของผู้สังเกตในการช่วยเหลือหรือแก้ไข…………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
 

ลงชื่อ ……………………………………ผู้สังเกต 
ต าแหน่ง………………………………… 
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แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 
 
 ครั้งที่……….วัน…………เดือน……............................…… พ.ศ.…………..เวลาเยี่ยมบ้าน………นาท ี
1. ชื่อผู้เยี่ยมบ้าน……………………………………..………………..ชื่อนักเรียน………………………ชัน้…………………. 
2. ชื่อบิดา……………………………………………………………ระดับการศึกษา…………………อาชีพ………………….. 
    สุขภาพ……………………………..……………….ความสนใจ………………………….…………………………………….. 
3. ชื่อมารดา……………………………………………..…………ระดับการศึกษา……………………..อาชีพ……………… 
    สุขภาพ…………………………….……………….ความสนใจ………………………………………………………………… 
4. พ่ีชายหรือน้องชาย ชื่อ     
 1………………………………………………………………………………………… อายุ……………………ปี 
 2…………………………………………………………………..……………………… อายุ……………………ปี 
 3……………………………………………………………..…………………..….. อายุ……………………ปี 
 4…………………………………………………………………….…………………… อายุ………………… ..ปี 
    พ่ีสาวหรือน้องสาว ชื่อ    
 1……………………………………………………………..…………………..….. อายุ……………………ปี 
 2……………………………………………………………..…………………..….. อายุ……………………ปี 
 3……………………………………………………………..…………………..….. อายุ……………………ปี 
 4……………………………………………………………..…………………..….. อายุ……………………ปี 
5.สภาพบ้านและบริเวณท่ีตั้ง……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
6.สภาพภายในและบรรยากาศของบ้าน…………………………………….……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….……………………………… 
7.สภาพแวดล้อมประกอบอื่น ๆ………………………………………………………..…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
8.ลักษณะท่าทีของผู้ปกครอง…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………… 
9.เจตคติของผู้ของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน……………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10.ภาระการเรียนของนักเรียนทางบ้าน…………...………………………..……………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………. 
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11.การปกครองดูแลของพ่อแม่…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12.สภาพความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว……………………………….……………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
13.ความปรารถนาของพ่อแม่ที่มีต่อบุตร…………………………………………….………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
14.ลักษณะของเพ่ือนบ้านและการใช้เวลาว่าง / การเล่น………………………………….…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
15.สิ่งที่โรงเรียนอาจจะช่วยเหลือได้………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…………………………………….………. 
16.สิ่งที่ครอบครัวอาจช่วยเหลือโรงเรียนได้………………………………………..…………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….………………………. 
 

ลงชื่อ…………………………….ครูที่ไปเยี่ยมบ้าน 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
 

ชื่อ………………………………………………………………………………………..ชั้น………………………………………….… 

วัน เดือน  ปี…………………………….………………เวลา……………น.   สถานที่……………..………..ครั้งที่………. 

 

จุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์……………………………..……….………………………………………………………………. 

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

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

สรุปผลจากการสัมภาษณ์…………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

ความคิดเห็นของผู้สัมภาษณ์………………………………………………………………………………………………………. 

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

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

ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

การนัดหมายครั้งต่อไป  วัน เดือน  ปี   …………………เวลา………………น. 

 

    ลงชื่อ ……………………………………ผู้สัมภาษณ์ 
   ต าแหน่ง………………………………… 
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แบบรายงานการศึกษาเป็นรายกรณี 

 
การเขียนรายงานการศึกษาเป็นรายกรณีแบบสมบูรณ์ 
 วิธีการเขียนรายงานการศึกษาเป็นรายกรณีแบบสมบูรณ์  มีหัวข้อต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
     1. ชื่อผู้รับการศึกษา……………………………………………………………….. 
     2. สาเหตุที่ศึกษา………………………………………………………………….. 
    3. วัน เวลาที่ศึกษา………………………………………………………………… 
       4. ลักษณะของปัญหาหรืออาการที่ส าคัญ…………………………………………. 
    5. ข้อมูลจากผู้รับการศึกษา ได้แก่ 

         5.1 ลักษณะทั่วไป  เช่น  
รูปร่าง   …………………………………..…………………… 
หน้าตา   …………………………………..…………………… 
การแต่งกาย  …………………………………..…………………… 
กิริยามารยาท  …………………………………..…………………… 
การแสดงออก …………………………………..…………………… 
ทางสีหน้า  …………………………………..…………………… 

         5.2 ประวัติส่วนตัว  เชน่     
อายุ   …………………………………..…………………… 
วัน เดือน ปีเกิด …………………………………..…………………… 
สถานที่เกิด    …………………………………..…………………… 
เชื้อชาติ     …………………………………..…………………… 
สัญชาติ   …………………………………..…………………… 
บ้านเลขท่ี    …………………………………..…………………… 
ระดับการศึกษา …………………………………..…………………… 
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         5.3 ประวัติครอบครัว  เช่น   
ชื่อบิดา     …………………………………..…………………… 
อายุ      …………………………………..…………………… 
การศึกษา     …………………………………..…………………… 
อาชีพ      …………………………………..…………………… 
เงินเดือน     …………………………………..…………………… 
อุปนิสัย     …………………………………..…………………… 
 
ชื่อมารดา     …………………………………..…………………… 
อายุ       …………………………………..…………………… 
การศึกษา    …………………………………..…………………… 
อาชีพ     …………………………………..…………………… 
เงินเดือน       …………………………………..…………………… 
อุปนิสัย         …………………………………..…………………… 
 
จ านวนพี่น้อง   …………………………………..……………………  
เป็นชายกี่คน       …………………………………..…………………… 
หญิงกี่คน    …………………………………..…………………… 
ผู้รับการศึกษา     …………………………………..……………………    
นักเรียนเป็นบุตรคนที่เท่าไร    ………………………..……………..………………    
สนิทกับพี่น้องคนใดบ้าง     …………………………..………………..…………  
พ่ีน้องแต่ละคนให้ระบุ    …………………………………………..………….    

ชื่อ     …………………………………..…………………… 
อายุ     …………………………………..…………………… 
การศึกษา    …………………………………..…………………… 
อาชีพ     …………………………………..…………………… 
เงินเดือน    …………………………………..…………………… 
อุปนิสัย    …………………………………..…………………… 
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ชื่อ     …………………………………..…………………… 
อายุ     …………………………………..…………………… 
การศึกษา    …………………………………..…………………… 
อาชีพ     …………………………………..…………………… 
เงินเดือน    …………………………………..…………………… 
อุปนิสัย    …………………………………..…………………… 

         5.4 ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว เป็นอย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
         5.5 ประวัติด้านการศึกษา เช่น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาที่ชอบ วิชาที่ไม่ชอบ  
…………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
         5.6 ประวัติด้านสุขภาพ เช่น ส่วนสูง น้ าหนัก โรคที่เจ็บป่วยร้ายแรงทั้งทางกายและ 
ทางจิต………………………………………………………………………………………………............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         5.7 ประวัติด้านสังคม เช่น การคบเพื่อน การเข้าสังคม 
…………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
         5.8 การใช้เวลาว่างหรืองานอดิเรก 
………………………………………………………………………………………………………….......................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...………… 
         5.9 ความใฝ่ฝันในอนาคตหรือจุดมุ่งหวังในชีวิต เช่น     อยากเรียนต่ออะไร  
อยากประกอบอาชีพอะไร 
…………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
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         5.10 เจตคติที่มีต่อตนเอง ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนหรือสังคม 
…………………………………………………………………………………………………………........................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  5.11 เทคนิคท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  มีวิธีใดบ้าง  แต่ละวิธีได้ผลจากการวิเคราะห์  อย่างไร  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       5.12 การวินิจฉัย คือการน าผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลมาพิจารณาทั้งหมดแล้วสรุปว่ามีปัญหาหรือ
ลักษณะพฤติกรรมตามที่ปรากฎพบวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ที่ได้จากแต่ละเทคนิคท่ีสอดคล้องกัน 
…………………………………………………………………………………………………………............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        5.13 การช่วยเหลือ การป้องกัน และการส่งเสริม โดยยึดหลักตามการวินิจฉัย  
ดังนั้น  ถ้าการวินิจฉัยผิดพลาด จะช่วยเหลือผิดพลาด ท าให้การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณีไม่ได้ผล 
…………………………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        5.14 การท านายผล  เช่น  ปัญหานี้จะแก้ไขได้หรือไม่ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        5.15 การติดตามผล เช่น วางแผนว่าจะติดตามผลอย่างใด   จากการติดตามผล 
มาแล้วปรากฏผลอย่างใดบ้าง ดีขึ้น หรือเลวลง หรือเหมือนเดิม 
…………………………………………………………………………………………………………........................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        5.16 สรุปผล และข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะควรจะเสนอแนะส าหรับผู้รับการศึกษา
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้รับการศึกษา ผู้ที่จะศึกษาต่อ 
…………………………………………………………………………………………………………............................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       5.17 ชื่อผู้ศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบสรุประเบียนสะสม 
 
ชื่อ………………………………………….  วัน เดือน ปีเกิด……..............………………………………...…... 
ที่พักอาศัยบ้านเลขที่………..หมู่ที่……....ถนน……….............……..ต าบล…..........………………………………. 
อ าเภอ………………...................………….จังหวัด…………………………………………………………................….. 
ชื่อบิดา…………………………………….......อาชีพ…………………………………………………................................ 
ชื่อมารดา……………………………………...อาชีพ………….................................…………………………………….. 
สถานภาพบิดามารดา……………………………….................................……………………………………………….. 
ประวัติสุขภาพ………………………………………...................................……………………………………………….. 
 โรคประจ าตัว……………………………………...................................………………………………………. 
 โรคที่เคยเป็น…………………………………………...................................…………………………………. 
ผลการเรียนครั้งสุดท้าย……………………………………................................………………………………………… 
ความสนใจ………………………………………………………………........................................…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………......................................................... ..............................……………………… 
ความถนัด………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
ผลงานเดิม…………………………………………………………………........................................………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
สาเหตุที่ออกจากโรงเรียน…………………………………………………………...................................………………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
 
 
 
 



 
 

132 

แบบรายงานการจัดบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 
โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ประจ าเดือน…………………………………………………………………….……..พ.ศ………………………………….……….. 
 
กิจกรรมที่ปฏิบัติ จ านวน  (คน) ชื่อนักเรียนที่รับบริการ 
1.รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบส ารวจ /   
แบบสอบถาม………………………. 

  

2.สัมภาษณ์…………………………...   
3.สังเกตและบันทึกการสังเกต………..   
4.อัตชีวประวัติ………………………..   
5.สังคมมิติ……………………………   
6.ระเบียนสะสม……………………….   
7.เยี่ยมบ้านนักเรียน…………………..   
8.ทดสอบ……………………………...   
9.การศึกษารายกรณี………………….   

 
 ความคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………. 
 

  (ลงชื่อ)……………………………………………..…………..ผู้รายงาน 
        (……………………………..………………………….) 
    วันที่ ……เดือน……………………….…………พ.ศ………………… 
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จุลสารแนะแนว 

 
ปีที  …….………ฉบับที่……………. 

                                                                     ผู้เขียน……………………….……………………………. 
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
สาระส าคัญ…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….……………. 
 
 
                                      ลงชื่อ………………………………ผู้รายงาน 
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การจัดป้ายนิเทศ 

 
เรื่อง………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
วันที่………….……….เดือน………………………………………….…………พ.ศ…………. 
สาระส าคัญ  ประกอบด้วย 
 1.รูปภาพ……………………………………………………………………………….............................................. 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
 2. 2.ข้อความ…………………………………………………………………..........................................……….. 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
    ลงชื่อ ………………………….. ผู้รายงาน 
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รายงานการจัดป้ายนิเทศ 
 
ชื่อผู้รายงาน………………………….......................……โรงเรียน……....................………………………ชั้น…………… 
ระยะเวลาในการจัดป้ายนิเทศ…….................................………………………………..…………………………………. 
เรื่อง…………………………………...........……………………………………........................................…………………….. 
เนื้อเรื่องโดยสรุป………………………………………………………..........................................…………………………… 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
  
  
                                            ลงชื่อ………………………………ผู้รายงาน 
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การจัดเสียงตามสาย 
     
 
โรงเรียน………………............................................………………………………………………………………………….. 
วัน ……...........… เดือน…...............................................…………พ.ศ….........................................………….. 
เรื่อง  …………………………………………………………............................................……………………………………… 
แหล่งข้อมูล……………………………………………………….............................................……………………………….. 
 เนื้อหาโดยสรุป…………………………................................……………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
          ลงชื่อ………...................………………………ผู้รายงาน 
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การปฐมนิเทศ 
 
โรงเรียน…………...........................………………………….วันที่………..เดือน……...........…………พ.ศ…………….. 
สถานที่………………….........................................……………………………เวลา…………………………………………. 
เรื่องท่ีน าเสนอ 
1.……………………………..........................................................………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. …………………………………………………….........................................................………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
4. ……………………………………………………………........................................................………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
5. ……………………………………………………………….......................................................……………………….. 
…………………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 
 
   ลงชื่อ……………………………………………..…………ผู้รายงาน 
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การปัจฉิมนิเทศ 
 
 
โรงเรียน……………………....................……………….วันที่………..เดือน..................………………พ.ศ………………. 
สถานที่……………………….............................................……………………เวลา…………………………………………. 
เรื่องท่ีน าเสนอ 
1.……………………………………………………............................................…………………………………………….... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………….......................................………..….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………….........................................……….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
4. ……………………………………………………………………………………............................................……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………… 
5. ……………………………………………………………………………………...........................................……………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   ลงชื่อ…………….......................…………………ผู้รายงาน 
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กิจกรรมโฮมรูม / คาบแนะแนว 
 
แนวการจัดแนะแนวการศึกษา 
1.การรู้จักตนเอง  
  1.1  การรู้จักตนเองด้านความรู้  ความสามารถ 
 1.2  การรู้จักตนเองด้านความถนัด  

1.3  การรู้จักตนเองด้านการเรียน 
2. การรู้จักสิ่งแวดล้อมทางการศึกษา 

2.1  การจัดการศึกษาในโรงเรียน 
2.1  การจัดการศึกษาในระดับสูงขึ้น 

3. การวางแผนและการพัฒนาของการเรียน 
      3.1 การวางแผนการเรียน 
      3.2 การวางแผนการศึกษาต่อ 
      3.3 การพัฒนาทักษะทางการเรียน (ใฝ่รู้ใฝ่เรียน) 
             3.3.1 ความจ า/สมาธิ 
             3.3.2 ความกล้าแสดงออก 
             3.3.3 นิสัยรักการอ่าน 
             3.3.4 การจดบันทึก 
             3.3.5 การคิดหาเหตุผล 
             3.3.6 การใช้เวลาว่าง 
 
แนวการจัดแนะแนวอาชีพ 
1. การรู้จักตนเอง 

     1.1  ความชอบ  ความสนใจ 
     1.2  ความถนัด 
     1.3  ค่านิยมในอาชีพ 

2. โลกกว้างของอาชีพ 
              2.1 รู้จักอาชีพ 
              2.2 ภาวะตลาด 
              2.3 ความก้าวหน้า 
     2.4 แหล่งอาชีพ 
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3. เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
 3.1 เตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ 
 3.2 กฎหมายที่ควรทราบ 
 3.3 เทคนิคของงาน 
 3.4 วางแผนตัดสินใจเลือกอาชีพ 
 3.5 การเสริมสร้างค่านิยม 
 3.6 เจตคติส าหรับอาชีพ 
 3.7 มลพิษส าหรับอาชีพ 
 3.8 ประสบการณ์ในอาชีพ 
 
แนวการจัดแนะแนวบุคลิกภาพ 
1. การรู้จักการยอมรับและการปรับบุคลิกภาพของตนเอง 

1.1  การคิดและท าอย่างมีเหตุผล 
1.2  การมีอารมณ์มั่นคง 
1.3  การมองโลกในแง่ดี 

  1.4  การรู้จักพ่ึงตนเอง   
       1.5  การเห็นคุณค่าของตนเอง 
2. การรู้จักสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ 

2.1  การเข้าใจสภาพการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อม 
2.2  การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 

3. การเสริมสร้างทักษะทางสังคมเพ่ืออยู่อย่างมีความสุข 
3.1  การมีมนุษยสัมพันธ์ 
3.2  การมีระเบียบวินัย 
3.3  การท างานร่วมกัน 
3.4  การมีจิตใจโอบอ้อมอารีช่วยเหลือผู้อื่น 
3.5  การรู้จักและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย 
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การจัดทัศนศึกษา 
 
วันที่….............……..เดือน …............................................………….พ.ศ…................................................…… 
สถานที่ไป……………………………...............................................…………………………………………………………… 
จ านวนนักเรียน……..............................………..คน       ครูผู้ควบคุม………….................…….คน 
 สาระที่ได้จากการไปทัศนศึกษา………………………………....................................……………………….. 
………………………………………………………………………………………………................................................…….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………… 
 
    ลงชื่อ………...........................…………………..ผู้รายงาน 
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แบบรายงานการจัดบริการสนเทศ 

 
โรงเรียน…………………………............................................………………………………………………………………… 
ประจ าเดือน………….....................................................………..พ.ศ……...........................................……….. 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ จ านวนคน ชั้น ผลการปฏิบัติ 
1.ปฐมนิเทศ    
2.ปัจฉิมนิเทศ    

3.นิทรรศการแนะแนว    
4.จุลสาร    

5.ป้ายนิเทศ    

6.วิทยากรให้ความรู้    

7.ห้องสมุด    

8.เสียงตามสาย    

 
 ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ…………………………...............................………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….………………………….. 
 
    (ลงชื่อ)………………….............…………..ผู้รายงาน 
             (……….............………………….) 
    วันที่ ……เดือน………………พ.ศ………… 
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แบบบันทึกการจัดบริการให้ค าปรึกษา 
    
โรงเรียน………….........……………อ าเภอ.…………………..ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ชื่อนักเรียนที่รับค าปรึกษา…………………...............................………………………...…ชั้น………….……………….. 
รับค าปรึกษาเมื่อวันที่.....……..เดือน…………………..........………..พ.ศ……...………….เวลา…................……….. 
ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับเรื่อง………………………....................................…………………………………………………… 
สรุปข้อมูลปัญหาของนักเรียนจากการให้ค าปรึกษา………....................................………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
 ข้อเสนอแนะของครูผู้ให้ค าปรึกษา…………………………………….................................………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
 
   (ลงชื่อ……………………………..……………….ผู้ให้ค าปรึกษา 
            (……………………………………………) 
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แบบรายงานการจัดบริการให้ค าปรึกษา 
โรงเรียน………………………………………………………………….............................……………..................………… 
ประจ าเดือน…………….................................................……..พ.ศ…………................................................….. 

ล าดับที่ สภาพปัญหา ผู้รับการ
ปรึกษา (คน) 

วิธีการให ้
ความช่วยเหลือ 

ผลการ
ด าเนินการ 

1. ด้านการศึกษากลุ่มสาระฯ 
- คณิตศาสตร์ 
- ภาษาไทย 
- วิทยาศาสตร์ 
- สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
- ภาษาต่างประเทศ 
-สุขศึกษาและพลศึกษา 
-ศิลปศึกษา 

   

2. ด้านบุคลิกภาพ 
- ร่างกาย 
- อารมณ์ 
- สังคม 
- สติปัญญา 

   

3. ด้านอาชีพ 
- ความต้องการท างานระหว่างเรียน 
- ความต้องการพัฒนาอาชีพเมื่อจบ
การศึกษา 
- ความรู้เรื่องอาชีพต่าง ๆ 

   

 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ……………………………...................................…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
   (ลงชื่อ)……………..……............……………..ผู้รายงาน 
              (………………..…..............………….) 
                                    วันที่………..เดือน…..............…………พ.ศ………… 



 
 

145 

แบบสอบถามความต้องการ,ความสนใจ 
 

 นักเรียนต้องการให้โรงเรียนจัดบริการอะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 นักเรียนมีความสนใจ  ในการศึกษา  ,  อาชีพ  และบุคลิกภาพ  อะไรบ้าง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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การสอนซ่อมเสริม 
 
ชื่อ…………………...............................…………………ชั้น……………………………ปีการศึกษา………........…… 
 

วัน เดือน ปี เรื่องท่ี 
สอนซ่อมเสริม 

จ านวน 
นักเรียน 

ผลการสอน 
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ทะเบียนรับทุนการศึกษา 
 
โรงเรียน………………………………………………………………………………..………………พ.ศ…………………………… 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล จ านวนเงิน หมายเหตุ 
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ทะเบียนรับอุปกรณ์การเรียน 
 
โรงเรียน……………………………………………………........……………………พ.ศ…………................................…… 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล ส่ิงที่ได้รับ หมายเหตุ 
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ทะเบียนรับอาหารกลางวัน 

 
โรงเรียน………………………………………………………………..…………พ.ศ……......................................………… 
 

ที ่ ชือ่ - นามสกุล ชั้น……. หมายเหตุ 
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แบบรายงานการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล 
 
โรงเรียน………………………………………………...........……ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ประจ าเดือน…………………………………………………………………..พ.ศ………..................................………….. 
 

กิจกรรมที่ปฏิบัติ จ านวนคน ชั้น ผลการปฏิบัติ 
1.ให้ทุนการศึกษา    
2.ให้อุปกรณ์การเรียน  หนังสือ    
3.สนับสนุนอาหารกลางวัน    

4.จัดเข้ากลุ่มสนใจ    
5.จัดงานให้ท า    

6.สอนซ่อม    

7.สอนเสริม    

8.จัดฝึกงาน    

9.จัดสิ่งอ่ืน ๆ ให้    

 
 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ……………………………………..................................………………………… 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
……………………………………………………………………………………………………................................................... 
 
 
                                             (ลงชื่อ)……...........................………………………..ผู้รายงาน                                                       
               (…………...............................……………….) 
                                                 วันที่ ..........……เดือน............………………พ.ศ………… 
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แบบประเมินการจัดบริการศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
 
โรงเรียน…………………………………..........…………………ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ชื่อผู้รับการนิเทศ……………………….........................................……………………………………………………………. 
ชื่อผู้นิเทศ…………………........................................……………………….ต าแหน่ง………………………………………. 
ครั้งที่ ………………วันที่ ……………..เดือน………...........................…………………..พ.ศ…………...........………….. 
ค าชี้แจง   ให้กาเครื่องหมาย   /  ในช่องผลการประเมินด้านขวามือโดยพิจารณาให้คะแนน  ดังนี้ 
5    คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับดีมาก 
4     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับดี 
3     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับปานกลาง 
2     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับต้องปรับปรุง 
1     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 

รายการประเมิน ผลการประเมินระดับ
คุณภาพ 

การปฏิบัติ 
 5 4 3 2 1 
1.สร้างและจัดหาเครื่องมือเพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลหลากหลาย … … … … … 
2.ด าเนินการรวบรวมข้อมูลตามแผนปฏิบัติการ……………….. … … … … … 
3.บันทึกระเบียนสะสมให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน………………… … … … … … 
4.วิเคราะห์ระเบียนสะสม………………………………………. … … … … … 
5.จัดแฟ้มระบบข้อมูลเพ่ือหาจุดพัฒนา………………………... … … … … … 
6.น าผลการวิเคราะห์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด………… … … … … … 
7.มีการเยี่ยมบ้าน………………………………………………. … … … … … 
8.มีการศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี……………………………. … … … … … 
9.ประชุมปฏิบัติการพัฒนาเครื่องมือสูงสุด……………………. … … … … … 
10. ประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ….. … … … … … 

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     

(ลงชื่อ) ……………….......................…………..ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินการจัดบริการสนเทศ 
 
โรงเรียน……………………………………......………………ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ชื่อผู้รับการนิเทศ……………..................................………………………………………………………………………. 
ชื่อผู้นิเทศ…………………….................................…………………….ต าแหน่ง………………………………………. 
ครั้งที่ ………………วันที่ ……………..เดือน…………................................………………..พ.ศ…………………..… 
ค าชี้แจง   ให้กาเครื่องหมาย   /  ในช่องผลการประเมินด้านขวามือโดยพิจารณาให้คะแนน  ดังนี้ 
    5   คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับดีมาก 
  4     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับดี 
  3     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  2     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับต้องปรับปรุง 
  1     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 

รายการประเมิน ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

 5 4 3 2 1 
1.มีการส ารวจความต้องการ  ความรู้  ข่าวสาร เพ่ือจัดบริการ   
สนเทศด้านการศึกษา  อาชีพและบุคลิกภาพ……………… 

 
….. 

 
…. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

2.วิเคราะห์ข้อมูลและจัดแฟ้มระบบข้อมูลและน าไปใช้วางแผน     
จัดบริการสนเทศ…………………………………………….. 

 
….. 

 
… 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

3.จัดป้ายนิเทศ…………………………………………………. ….. …. ….. ….. ….. 
4.จัดท าจุลสาร  เอกสาร  หนังสือแผ่นเดียว……………………. ….. …. ….. ….. ….. 
5.จัดบริการเสียงตามสาย……………………………………… ….. …. ….. ….. ….. 
6.จัดห้องสมุด  หรือมุมหนังสือ………………………………… ….. …. ….. ….. ….. 
7.จัดนิทรรศการแนะแนว………………………………………. ….. …. ….. ….. ….. 
8.มีการปรับปรุงการจัดบริการสนเทศ………………………….. ….. …. ….. ….. ….. 
9.ประเมินผลและพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ…… ….. …. ….. ….. ….. 

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
        (ลงชื่อ)…………………………..ผู้ประเมิน 
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แบบประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษา 
 
โรงเรียน…………………….........………………………………ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ชื่อผู้รับการนิเทศ…………………..................................…………………………………………………………………. 
ชื่อผู้นิเทศ…………………................................……………………….ต าแหน่ง………………………………………. 
ครั้งที่ ………………วันที่ ……………..เดือน………………............................…………..พ.ศ……………………… 
ค าชี้แจง   ให้กาเครื่องหมาย   /  ในช่องผลการประเมินด้านขวามือโดยพิจารณาให้คะแนน  ดังนี้ 
  5     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับดีมาก 
  4     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับดี 
  3     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  2     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับต้องปรับปรุง 
  1     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 

รายการประเมิน ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

 5 4 3 2 1 
1.มีการส ารวจปัญหาและความต้องการ………….……………. ….. …. ….. ….. ….. 
2.วิเคราะห์ข้อมูลและจัดแฟ้มระบบข้อมูลและน าไปใช้วางแผน     
จัดบริการให้ค าปรึกษา………………………………………. 

 
….. 

 
…. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

3.น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปใช้………………………….…… ….. …. ….. ….. ….. 
4.ให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล………………………………… ….. …. ….. ….. ….. 
5.ให้ค าปรึกษาเป็นกลุ่ม………………………………………. ….. …. ….. ….. ….. 
6.น าปัญหาที่ซับซ้อนเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ……………… ….. …. ….. ….. ….. 
7.ส่งนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน 
    ที่ให้ความช่วยเหลือได้………………………………………. 

 
….. 

 
…. 

 
….. 

 
….. 

 
….. 

8.ให้บริการแก่ผู้ปกครอง………………………………………. ….. …. ….. ….. ….. 
9. ติดตามนักเรียนหลังการให้ค าปรึกษา………………………. ….. …. ….. ….. ….. 
10.ติดตามและประเมินผลการให้บริการค าปรึกษา…………… ….. …. ….. ….. ….. 

 
ข้อเสนอแนะ…………………………………………………………………………… 
 
           (ลงชื่อ)…………….............................……………..ผู้ประเมิน 
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แบบติดตามผลการให้ค าปรึกษา 
เรียน  ผู้ปกครอง (ด.ช./ ด.ญ./ นาย /  นางสาว)………………….......................…………………………….….... 
 เนื่องจากงานแนะแนวของโรงเรียนได้ให้ค าปรึกษาแก่……........................…………………………… 
นักเรียนชั้น…………………ในเรื่อง………………....................................……………………………………………….
ตามวิธีการแนะแนวไปแล้ว   แต่ยังไม่ทราบว่าได้ผลอย่างไร จึงใคร่ขอความกรุณาให้ท่านช่วยติดตาม 
(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)……..................………………….....……………ได้ปรับปรุงตนเองดีขึ้นบ้างหรือไม่  
เพ่ือโรงเรียนจะได้พิจารณาช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  โปรดแจ้งให้ฝ่ายแนะแนวทราบ  โดยการเลือก
ข้อความที่มีอยู่ข้างล่างนี้จะเป็นพระคุณยิ่ง 
     ลงชื่อ ……………….................……………………ครูแนะแนว 
     วันที่………….เดือน…….....................………….พ.ศ.………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ถึงฝ่ายแนะแนว 
ข้าพเจ้าได้ติดตามดูพฤติกรรมของ(ด.ช./ด.ญ./นาย/นางสาว)…..............................……………………………..   
นักเรียนชั้น…………………….มีความเห็นดังนี้ 
1.ด้าน………………………………………………………………………………….. 
    ดีขึ้นมาก    ดีขึ้นเล็กน้อย     เหมือนเดิม        แย่ลง 
2..ด้าน………………………………………………………………………………….. 
    ดีขึ้นมาก    ดีขึ้นเล็กน้อย     เหมือนเดิม        แย่ลง 
3.ด้าน………………………………………………………………………………….. 
    ดีขึ้นมาก    ดีขึ้นเล็กน้อย     เหมือนเดิม        แย่ลง 
4.ด้าน………………………………………………………………………………….. 
    ดีขึน้มาก    ดีขึ้นเล็กน้อย     เหมือนเดิม        แย่ลง 
5.ด้าน………………………………………………………………………………….. 
    ดีขึ้นมาก    ดีขึ้นเล็กน้อย     เหมือนเดิม        แย่ลง 
62..ด้าน………………………………………………………………………………….. 
    ดีขึ้นมาก    ดีขึ้นเล็กน้อย     เหมือนเดิม        แย่ลง 
7.ด้าน………………………………………………………………………………….. 
    ดีขึ้นมาก    ดีขึ้นเล็กน้อย     เหมือนเดิม        แย่ลง 
8.ด้าน………………………………………………………………………………….. 
    ดีขึ้นมาก    ดีขึ้นเล็กน้อย     เหมือนเดิม        แย่ลง 
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แบบประเมินการจัดบริการจัดวางตัวบุคคล 
 
โรงเรียน……………………………......………………………ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 
ชื่อผู้รับการนิเทศ………………………………….................................…………………………………………………. 
ชื่อผู้นิเทศ………………………................................………………….ต าแหน่ง………………………………………. 
ครั้งที ่………………วันที่ ……………..เดือน……….............................…………………..พ.ศ…………………….. 
ค าชี้แจง   ให้กาเครื่องหมาย   /  ในช่องผลการประเมินด้านขวามือโดยพิจารณาให้คะแนน  ดังนี้ 
   5     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับดีมาก 
  4     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับดี 
  3     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับปานกลาง 
  2     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับต้องปรับปรุง 
  1     คะแนน  หมายถึง  ปฏิบัติในระดับต้องปรับปรุงอย่างยิ่ง 

รายการประเมิน ผลการประเมินระดับคุณภาพ 
การปฏิบัติ 

 5 4 3 2 1 
1.มีการส ารวจความสนใจนักเรียน…………………………….. ….. …. ….. ….. ….. 
2.จัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ………………………………………. ….. …. ….. ….. ….. 
3.มีการวิเคราะห์และน าข้อมูลไปใช้……………………………. ….. …. ….. ….. ….. 
4.จัดกิจกรรมกลุ่มสนใจ………………………………………... ….. …. ….. ….. ….. 
5.จัดสอนซ่อมเสริมนักเรียนที่มีปัญหา…………………………. ….. …. ….. ….. ….. 
6. จัดสอนเสริมนักเรียนที่เรียนเก่ง……………………………... ….. …. ….. ….. ….. 
7.มีการจัดหาทุนให้นักเรียน……………………………………. ….. …. ….. ….. ….. 
8.มีการฝึกงานให้แก่นักเรียน………………………………… ….. …. ….. ….. ….. 
9. มีการจัดหารายได้พิเศษแก่นักเรียน…………………………. ….. …. ….. ….. ….. 
10.มีการประสานงานกับแหล่งประกอบการ  …………………. ….. …. ….. ….. ….. 

 
ข้อเสนอแนะ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 
         (ลงชื่อ)…………………………..ผู้ประเมิน 
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แบบติดตามผลนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษา 
 
ค าชี้แจง  โรงเรียนมีความประสงค์จะติดตามผล  นักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนไปแล้ว   
เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงการจัดบริการแนะแนวของโรงเรียนให้ดีขึ้น  จึงขอความร่วมมือให้นักเรียน 
ตอบแบบสอบถามต่อไปนี้ให้ตรงตามความเป็นจริง  ค าตอบทุกค าตอบจะเก็บเป็นความลับและ 
เมื่อนักเรียนตอบแบบสอบถามนี้เรียบร้อยแล้ว  โปรดส่งกลับคืนไปที่งานแนะแนวโรงเรียนด้วย 
 
ชื่อ………………………………..........................…..ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน……....……….…..……..……… 
ระดับชั้น……………………………………..……เมื่อปีการศึกษา…………............................…….…....…………….. 
ปัจจุบัน   ศึกษาต่อที่โรงเรียน…………………………........................…………..…...…..……………. 
   ประกอบอาชีพ……………………………………........................………..…....……………… 
   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………...….....................….………………. 
ถ้าไม่ได้ศึกษาต่อ  หรือไม่ประกอบอาชีพ  เพราะ…………………….......................………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………………….……………………………………………………………………………………
……………….…………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
สถานที่ที่จะติดต่อได้…………………………………………………………………....................................……………... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………………………………………….………………………. 
ข้อเสนอแนะส าหรับงานแนะแนวของโรงเรียน………………………….............................…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบรายงานโครงการ 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
โรงเรียน……………………………………....................................…………………………..ปีการศึกษา………………….. 
วันที่…………….เดือน………………………...................................……………..…………พ.ศ……………....….…………. 
1.ผู้รับผิดชอบ………………………………........................................…………………………………….…………………… 
…………………………………………………….............................................………………………..…………………………. 
2.วัตถุประสงค์………………………………….......................................……………………………………………………… 
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
3.เป้าหมาย………………………………………………......................................…………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.สาระส าคัญของกิจกรรม…………………………………...............................……………………….…………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.กระบวนการด าเนินงาน (การจัดกิจกรรม) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
6.ปัญหาและอุปสรรค……………………………………………..................................………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
7.ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขหรืออ่ืน ๆ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงชื่อ                                       ผู้รายงาน             ลงชื่อ                                   ผู้รับรอง 
           (……………................……… )                 ( ………….....………………….. ) 
   ต าแหน่ง………................……………              ต าแหน่ง……….................…………………….. 
  วันที่……เดือน …............………พ.ศ…………            วันที่ ………เดือน….........………………พ.ศ………… 
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แบบการประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  
โรงเรียน…………………………………………….................................……………………..ปีการศึกษา……………….. 
1.วัตถุประสงค์โครงการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.การด าเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.ระยะเวลาด าเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
4.เป้าหมาย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
5.การด าเนินการ 
กิจกรรมตามแผน ท าได้จริง 
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6.งบประมาณ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 
7.สรุปผลการด าเนินงาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………............................................................................... ..................…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………................................................................................................……………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… 
8.ปัญหาและอุปสรรค 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….............................................................................................…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
9.ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….............................................................................................……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………........................................................................................ .........……… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงชื่อ                                       ผู้รายงาน         ลงชื่อ                            ผู้รับรอง 
        (………………...........……………..)                 (……………………………….) 
ต าแหน่ง………………………...........……                ต าแหน่ง……………………...………………… 
วันที่……เดือน ….................………พ.ศ………… วันที่ ………เดือน……….....…………พ.ศ………… 
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การเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 การเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
จ าแนกข้อมูลไว้  9  ด้านดังนี้ 
 1.  ด้านการเรียน 
 2.  ด้านความสามารถพิเศษ 
 3.  ด้านสุขภาพ 
 4.  ด้านเศรษฐกิจ 
 5.  ด้านการคุ้มครอง (พ.ร.บ.สิทธิเด็ก ปี พ.ศ. 2546) 
 6.  ด้านสารเสพติด 
 7.  ด้านเพศสัมพันธ์ 
 8.  ด้านสิทธิเด็ก(ความปลอดภัย) 
 9.  ด้านพฤติกรรมการติดเกม 
   10. ด้านอื่นๆ  ที่เก่ียวข้อง 
ข้อมูลแต่ละด้านก าหนดตัวบ่งชี้พฤติกรรมเพ่ือใช้เป็นเกณฑ์คัดกรองแต่ละกลุ่ม  รายละเอียด  ดังนี้ 

เกณฑ์การคัดกรอง  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
***************** 

1.  ด้านการเรียน 
  ปกติ   เสี่ยง      มีปัญหา 

[   ]  ผลการเรียนเฉลี่ย 1.00-2.00  [   ]  ผลการเรียนต่ ากว่า 1.00 
[   ]  มาเรียนสาย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ [   ]  มาเรียนสายมากกว่า 3 ครั้งต่อ 
[   ]  ติด 0, ร, มส, 1-2 วิชาต่อ 1 ภาคเรียน       สัปดาห ์

  [   ]  ไม่ส่งงานบางวิชา   [   ]  ติด 0,ร, มส,มากกว่า 2 วิชาต่อ  
        [   ]   ไม่เข้าเรียนบางครั้ง          1 ภาคเรียน 
       [   ]  ไม่ส่งงานหลายวิชา 

[   ]   ไม่เข้าเรียนหลายครั้งโดยไม่มี 
        เหตุจ าเป็น 
[   ]   สมาธิสั้น 
[   ]  ขาดเรียนบ่อย 
[   ]  อ่านหนังสือไม่ออก  
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2. ด้านความสามารถพิเศษ 
 มี ระบุ...........................................................................................................  
 ไม่ชัดเจนในความสามารถ 

3.  ด้านสุขภาพ 
  ปกติ   เสี่ยง      มีปัญหา 

[   ]  น้ าหนักผิดปกติและไม่สัมพันธ์ [   ]  น้ าหนักผิดปกติและไม่สัมพันธ์กับ               
       กับส่วนสูงหรืออายุเล็กน้อย                      สว่นสูงหรืออายุมากชัดเจน 
[   ]  ร่างกายไม่แข็งแรง            [   ]  มีความพิการทางร่างกาย 
[   ]  มีโรคประจ าตัวหรือเจ็บป่วยบ่อย [   ]  ป่วยเป็นโรคร้ายแรง/เรื้อรัง 
[   ]  มีปัญหาด้านสายตา (สวมแว่น) [   ]  มีปัญหาด้านสายตา (ไม่สวมแว่น) 

       [   ]  มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
4.  ด้านเศรษฐกิจ 
  ปกติ   เสี่ยง       มีปัญหา 

[   ]  รายได้ครอบครัว  5,000-10,000  บาท  [   ]  รายได้ครอบครัวต่ ากว่า ต่อเดือน 
                                   5,000   บาทต่อเดือน 

[   ]  บิดาหรือมารดาตกงาน (1 คน)     [   ]  บิดาและมารดาตกงาน(ทั้ง 2 คน) 
             แต่รายได้มากกว่า  5,000  บาท    [   ]  มีภาระหนี้สินจ านวนมาก 
          [   ]  ไม่มีเงินพอรับประทานอาหาร    
                                                                                   กลางวัน 

 [   ]  ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียน 
5.  ด้านการคุ้มครอง (พ.ร.บ.สิทธิเด็ก) 
  ปกติ   เสี่ยง      มีปัญหา 
  [   ]  พ่อแม่แยกทางกัน หรือแต่งงานใหม่ [   ]  ไม่มีผู้ดูแล 
  [   ]  ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด   [   ]  มีความขัดแย้งและมีการใช้ 
         หรือใกล้แหล่งมั่วสุม / สถานเริงรมย์           ความรนุแรงในครอบครัว 
  [   ]  อยู่หอพัก    [   ]  ถูกทารุณ / ท าร้ายจากบุคคล 
  [   ]  มีบุคคลเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง/เรื้อรัง      ใน ครอบครัว 
  [   ]  บุคคลในครอบครัวติดสารเสพย์ติด  [   ]  ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
                 หรือเล่นการพนัน   [   ]  สูบบุหรี ่/ กัญชา / ของมึนเมา 
  [   ]  มีความขัดแย้ง / ทะเลาะกันในครอบครัว 
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6. ด้านสารเสพติด   

     กลุ่มปกติ     กลุ่มเสี่ยง     กลุ่มมีปัญหา 
   (  ) ทะเลาะวิวาทพฤติกรรมเกเร  (  ) มีอาการทางกาย ง่วงซึม 
   (  ) เป็นผู้ติดบุหรี่หรือดื่มสุรา      (  ) มีอาการดื้อยา ใช้ยามากขึ้น 

(  ) ซึม กระสับกระส่าย (  ) ต้องการใช้ยา ควบคุม 
(  ) แยกตัว ไม่เข้ากิจกรรมขาดเรียน       ตนเอง ไม่ได้หงุดหงิด 

   (  ) ไม่สนใจสุขภาพ  ความสะอาด            (  ) หมกมุ่นกับการใช้ยา 
   (  ) ต้องการใช้เงินเพ่ิมข้ึน   (  ) ไม่สนใจการเรียน สังคม

  (  ) คบเพ่ือนในกลุ่มค้ายา เสพยา          ไมดู่แลตนเอง 
   (  ) สมาชิกในครอบครัวใช้ยา เสพยา 
7. ด้านเพศสัมพันธ์   

        กลุ่มปกติ       กลุ่มเสี่ยง     กลุ่มมีปัญหา 
(  ) อยู่ในกลุ่มประพฤติตนเหมือน (  ) ประพฤติตนเหมือนเพศ 
      เพศตรงข้าม                                     ตรงข้าม            
(  ) อยู่ในกลุ่มขายบริการ  (  ) ขาดเรียนไปกับคู่ของตนอยู่   
(  ) ท างานพิเศษที่ล่อแหลมต่อ                 เสมอ 
      การถูกล่วงละเมิดทางเพศ            (  ) อยู่ด้วยกัน 
(  ) จับคู่ชัดเจนและแยกกลุ่ม                  (  ) ขายบริการทางเพศ 
      อยู่ด้วยกันสองต่อสองบ่อยครั้ง           (  ) ตั้งครรภ ์
(  ) มีพฤติกรรมอยู่ด้วยกันสองคน            (  ) มีการมั่วสุมทางเพศ 
      นอกเวลาเรียนบ่อยครั้ง 

8. ด้านสิทธิเด็ก(ความปลอดภัย)  
   ปกต ิ   เสี่ยง      มีปัญหา 

   (  ) เดินทางมาโรงเรียนด้วยตนเอง  (  ) พกพาอาวุธมาโรงเรียน 
        โดยใช้รถจักรยานยนต์   (  ) มีประวัติทะเลาะวิวาท 

- ซ้อน 3 คน  (  ) ชักน า บุคคลภายนอกเข้ามา 
- ไม่มีไฟหน้า ไฟท้าย                 ในโรงเรียน 
- ไม่มีใบขับข่ี (  ) มีพฤติกรรมรวมกลุ่ม  
- ไม่มีกระจก                                ก่อกวนสร้างปัญหา 

    -  ไม่สวมหมวกนิรภัย  (  ) อ่ืน ๆ คือ............................... 
    -  ความเร็วเกนิก าหนด        
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   (  ) มีพฤติกรรมเข้าไปอยู่บริเวณ 
       สถานที่ที่จัดว่าไม่ปลอดภัยใน 

    โรงเรียน 
(  ) ใช้ไม้บรรทัดเหล็ก  มีดคัตเตอร์ 
 (  ) อ่ืน ๆ คือ............................... 

9. ด้านพฤติกรรมติดเกม    ปกติ    เสี่ยง    มีปัญหา 
10. ด้านอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
 9.1………………….   ปกติ    เสี่ยง    มีปัญหา 
 9.2………………….   ปกติ    เสี่ยง    มีปัญหา 
 9.3………………….   ปกติ    เสี่ยง    มีปัญหา 
 9.4………………….   ปกติ    เสี่ยง    มีปัญหา 
 9.5………………….   ปกติ    เสี่ยง    มีปัญหา 
 9.6………………….   ปกติ    เสี่ยง    มีปัญหา 
 9.7………………….   ปกติ    เสี่ยง    มีปัญหา 
 9.8………………….   ปกติ    เสี่ยง    มีปัญหา 
 9.9………………….   ปกติ    เสี่ยง    มีปัญหา 
 9.10………………...  ปกต ิ   เสี่ยง    มีปัญหา 
หมายเหตุนักเรียน  นักเรียนที่มีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในเกณฑ์กลุ่มมีปัญหา ให้จัดอยู่ใน              
กลุ่มมีปัญหา แม้ว่านักเรียนจะมีพฤติกรรมอ่ืนๆ อยู่ในกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยงและนักเรียนอาจมี            
ปัญหามากกว่า 1 ด้าน        

นิยามศัพท์ 

1.  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หมายถึง  การส่งเสริมพัฒนา  ป้องกัน  และแก้ปญัหา          
เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง                
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะการด ารงชีวิต  และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 

2.  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หมายถึง  กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนที่มีขั้นตอนชัดเจน  พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน  และหลักฐานตรวจ  สอบได้  
โดยมีครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษา  เป็นบุคลากรหลักและบุคลากรทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องเข้ามา มีส่วนร่วม 
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3.  การคัดกรองนักเรียน  หมายถึง  การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปวงที่ได้จากการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล  แล้วน าผลมาจ าแนกตามเกณฑ์การคัดกรองที่สถานศึกษาได้จัดท าขึ้น  โดยจะแบ่งนักเรียน
ออกเป็น  3  กลุ่ม   

3.1  กลุ่มปกติ  หมายถึง  นักเรียนที่ไม่มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา  และส่งผลกระทบ 
ต่อชีวิตประจ าวันของตนเอง  หรือสังคมส่วนรวมได้ชัดเจน 

 3.2  กลุ่มเสี่ยง  หมายถึง  นักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ  เช่นเก็บตัว  
แสดงออกเกินขอบเขตของการปรับตัวทางเพศไม่เหมาะสม  ทดลองสิ่งเสพติด  ผลการเรียน 
เปลี่ยนแปลงไปในทางลบ   
  3.3  กลุ่มมีปัญหา  หมายถึง  นักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาชัดเจน  มีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตประจ าวันของตนเอง  หรือต่อสังคมส่วนร่วมในด้านลบ 

วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  จะช่วยให้ครูมีความเข้าใจนักเรียนแต่ละคนมากข้ึน  สามารถ

น าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการคัดกรองและการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ข้อมูลที่สะท้อนสภาพจริงของนักเรียนครบทุกด้านอย่างถูกต้อง  ชัดเจน  ด้วยวิธีการและ

เครื่องมือที่หลากหลาย  น่าเชื่อถือตรวจสอบได้  จะท าให้ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เขาได้เจริญเติบโต  และพัฒนาไปในแนวทางที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน  เพ่ือให้
ได้มาซึ่งข้อมูลดังกล่าว  จ าเป็นต้องอาศัยเครื่องมือในการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย  ดังต่อไปนี้ 

1.  ระเบียนสะสม 2.  การเยี่ยมบ้าน 3.  การสัมภาษณ์   
 4.  การสังเกต  5.  อัตชีวประวัติ  6.  บันทึกประจ าวัน 

7.  ระเบียนพฤติการณ์ 8.  การศึกษารายกรณี 9.  บันทึกสุขภาพ  
 10.  สังคมมติ  11.  บทบาทสมมติ 12.  ภาพวาด 

13.  เรียงความ 14.  แบบส ารวจ  15.  แบบทดสอบ  
16.  แฟ้มสะสม 17.  แบบคัดกรอง 18.  แบบประเมินตนเอง  SDQ     
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ตัวอย่างเครื่องมอืเก็บขอ้มูล     
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แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน 
ระดับชั้น  ม........../..........  ปีการศึกษา.......................... 

ผู้อ านวยการโรงเรียน.............................................................. 
ข้าพเจ้า..........................................................ได้ด าเนินการคัดกรองนักเรียนในความดูแลฯของ

ข้าพเจ้า  จ านวน.......................คน  สรุปผล  ดังนี้ 
ข้อมูล กลุ่มปกติ(คน) กลุ่มเสี่ยง(คน) กลุ่มปัญหา(คน) 

1. ด้านความสามารถ    
-  การเรียน    
- ความสามารถพิเศษ    
2. ด้านสุขภาพ    
- สุขภาพกาย    
- สุขภาพจิต    
3. ด้านครอบครัว    
- เศรษฐกิจ    
- การคุ้มครองนักเรียน    
4. ด้านอื่นๆ    
- ด้านสารเสพติด    
- ด้านเพศสัมพันธ์    
- ทะเลาะวิวาท    
- ด้านพฤติกรรมต่าง ๆ    
5. ด้านศักยภาพ    
- ความสามารถพิเศษ    

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
      ขอแสดงความนับถือ 
 

     ( ลงชื่อ )……………….…………….. 
        (……………………………………) 
      ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น 

               ………./…………./……….. 
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การคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงด้านการใช้สารเสพติด 
 

ระดับชั้น…………../………….ครูที่ปรึกษา……………………………………..…………………………. 
 
ที ่

 
ชื่อ - นามสกุล 

กลุ่มเสี่ยง  
อ่ืน ๆ บุหรี่ เหล้า ยาบ้า เกม 

  เคย
ลอง 

ยังใช้
อยู ่

เคย
ลอง 

ยังใช้
อยู ่

เคย
ลอง 

ยังใช้
อยู ่

เคย
ลอง 

ยังใช้
อยู ่

 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
หมายเหตุ    -  กรณีเคยใช้ให้ระบุครั้งสุดท้ายใช้เมื่อ  วัน เดือน ปี ใด 
       -  ในกรณีที่ยังใช้อยู่  ก าหนดเป็น / ครั้ง / สัปดาห์ เช่น บุหรี่  ยังใช้อยู่  2-3 มวน / ครั้ง 
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แบบประเมินการจัดประชุมผู้ปกครองพบครู 
( Classroom  Meeting ) 

ครั้งที…่………วัน………………..ที…่………..เดือน….............................................…………….พ.ศ…………………. 
ที ่ รายการที่ประเมินสอบถาม ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1 การต้อนรับของโรงเรียนอบอุ่นและเป็นกันเอง      
2 วัน เวลา ในการพบกับผู้ปกครองมีความเหมาะสม      
3 ความพอใจในรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการพบ

ผู้ปกครอง 
     

4 โครงการผู้ปกครองพบครู   Classroom  Meeting  
เป็นโครงการที่ท่านพอใจ 

     

5 หลังจากพบครูที่ปรึกษาของนักเรียนแล้ว                    
ท่านทราบข้อมูลของนักเรียนในความปกครอง ของ
ท่านมากน้อยเพียงใด 

     

6 ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือควบคุมดูแลและ
เอาใจใสนักเรียนในความปกครองของท่าน 

     

7 ท่านได้มีโอกาสแจ้งปัญหาของนักเรียนในความ  
ปกครองของท่านเพ่ือหาทางแก้ไขกับครูที่ปรึกษา
มากน้อยเพียงใด 

     

8 ท่านคิดว่าผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  ควร
เป็น  พ่อ  แม่  ที่แท้จริง 

     

9 ท่านคิดว่า  ควรจัดโครงการประชุมผู้ปกครอง              
พบในชั้นเรียนอีก 

     

สิ่งที่ท่านประทับใจหรือท่านต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือเรื่องใด  (โปรดระบุ ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

     ลงชื่อ…………………………………….ผู้ปกครอง 
      ( ……………………………………………)   
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แบบบันทึกข้อเสนอแนะและปัญหาของนักเรียน 
โดยคณะกรรมการเครือข่ายห้องเรียน / หมู่บ้าน 

 
ห้องเรียน  ม……………/……………../ หมู่บา้น…………………………………….………………. 

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

ประธานกรรมการเครือข่าย  …………………………………….…………………………………………… 
รองประธานกรรมการเครือข่าย           …………………………………….……………………………………………
กรรมการเครือข่าย   …………………………………….……………………………………………
กรรมการเครือข่าย   …………………………………….……………………………………………
เลขานุการ             ……………………………………………………………………………….... 

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

เสนอแนะและปัญหา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………….................................................................................................................. ........................... 
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………. 
 
    ลงชื่อ…………………………….เลขานุการ 
            (…………………………….)    
    
    ลงชื่อ…………………………….ประธานเครือข่าย 
            (…………………………….)  
 
    ลงชื่อ…………………………….ครูที่ปรึกษาครปูระจ าชั้น 
            (…………………………….)  
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แบบบันทึกรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน…………………………………………………………………….………………………………… 
 ข้าพเจ้า………………………………………..ขอรายงานผลนักเรียนในความดูแลของข้าพเจ้า
จ านวน………………………….…คน  แยกเปน็กลุ่ม 

 ปกต…ิ…………….....……คน 

 กลุ่มเสี่ยง………………...คน 

 กลุ่มช่วยเหลือ………….คน 
ได้ช่วยเหลือแล้ว…………….คน  อยู่ในระหว่างช่วยเหลือ……………คน 
ส่งต่อ…………….คน 
ผลการด าเนินงานกับกลุ่มช่วยเหลือ  จ าแนกตามลักษณะปัญหาของนักเรียน 

 
ลักษณะของปัญหา 

ช่วยเหลือได้
แล้ว( คน ) 

อยู่ระหว่าง 
การชว่ยเหลือ 

ส่งต่อ  (คน ) หมายเหตุ 

ด้านการเรียน     
ด้านสุขภาพร่างกาย     
ด้านสุขภาพจิต     
ด้านพฤติกรรมการติดเกม     
ด้านเศรษฐกิจ     
ด้านคุ้มครอง     
ด้านยาเสพติด     
ด้านการทะเลาะวิวาท     
การพนัน     
ชู้สาว     
เบี่ยงเบนทางเพศ     
อ่ืน ๆ     

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
     ขอแสดงความนับถือ 

ลงชื่อ      ลงชื่อ    
 (……………………………………..)                      (………………………………………………..)  
 ครูที่ปรึกษา/ครูปรจ าชั้น              หวัหน้าระดับ 

( ครูที่ปรึกษารายงานภาคเรยีนละ  1  ครั้ง  ส่งหัวหน้าระดับ ) 
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แบบบันทึกการให้ค าปรึกษานักเรียน 
โรงเรียน……………………………………………………ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

วันที่………เดือน………………….พ.ศ……………..   
 
ชื่อ - นามสกุลนักเรียน………..................................…………………………ชั้น ม……/…….อายุ…………...…….ป ี
อาชีพบิดา…………………………………………..................................……….รายได/้เดือน……….......…………บาท 
อาชีพมารดา……………………………………….................................……….รายได/้เดือน……………………….บาท 
สถานภาพบิดามารดา…………….....................……………นักเรยีนมีพี่น้อง……….คน  นักเรียนเป็นคนที่……… 
ให้ค าปรึกษาเรื่อง………………......................................…………………………………………………………………… 
สภาพของปัญหา 
........................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. .......................................
......................................................................................... ........................................................................... 
ทึกการให้ค าปรึกษา
............................................................................................................................. .......................................
............................................................................................................................. .......................................
........................................................................................... ........................................................................ 

ลงชื่อ……………………………ผู้ให้ค าปรึกษา 
                                         (…………………………) 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การติดตามผล  วันที่……..เดือน………………………พ.ศ……… 
ได้ติดตามดูพฤติกรรมของ……………………………………….……………………..ชั้น  ม……./…….มีความเห็นว่า 
1. ด้าน………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 ดีมาก  ดีขึ้นเล็กน้อย          เหมือนเดิม      หนกักว่าเดิม 
2.  ด้าน……………………………………………………………………………………………………………………….………. 

 ดีมาก  ดีขึ้นเล็กน้อย          เหมือนเดิม      หนักกว่าเดิม 
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แบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 ครูที่ปรึกษา…………..........................................……………………….นักเรียนระดับชั้น  ม……./……. 
ชื่อ…………………...............................……….นามสกุล............……………………..ชั้น  ม……/……..เลขที…่……. 
ปัญหาของนักเรียน 

 1. ด้านความสามารถด้านการเรียน   การเรียน     ความสามารถอ่ืนๆ  คือ 

 2. ด้านสุขภาพ     ร่างกาย     จิตใจและพฤติกรรม 

 3. ด้านครอบครัว     เศรษฐกิจ     การคุ้มครองนักเรียน 
แผนการแก้ไขปัญหา 

  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร     จัดกิจกรรมซ่อมเสริม 

  จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน    ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง 
 โดย…………………………………………………………………………………………………………………………. 
การด าเนินงานแก้ไขปัญหา 

วัน  เดือน  ปี วิธีการ ผลการด าเนินการ 
   
   
   
   
   
   
   
   

สรุปผล 

 นักเรียนดีขึ้น  ยุติการช่วยเหลือ  ดูแลต่อไปตลอดภาคเรียน   ส่งต่อ……………….. 

ลงชื่อ……………………….             ลงชื่อ……………………….               ความเห็น……………….                  
         (……………………..)                   (……………………..)                  ………………………….. 
          ครูที่ปรึกษา                             หัวหน้าระดับ                    ………………………….          
            ……./……../…….                          ……./……../…….                 ลงชื่อ…………………… 
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แบบรายงานการส ารวจ  การตรวจค้นและกระท าผิดระเบียบของนักเรียน 

ประจ าสัปดาห์ที่……….วันที่……..เดือน………………………………………..พ.ศ……….. 
ชั้น  ม……../………. ภาคเรียนที่…………..ปีการศึกษา…………….…………. 

รายช่ือนักเรียนที่ไม่เข้าแถวเกิน  3  ครั้ง / สัปดาห์ 
ที ่ ชื่อ - นามสกุล ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
1  1  
2  2  
3  3  
4  4  
5  5  
รายช่ือนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบ  สิ่งของผิดระเบียบจากการตรวจค้น 
 
ที ่

 
ชื่อ - นามสกุล 

ผม
 

เส
ื้อ 

กร
ะโ

ปร
ง 

รอ
งเท

้า 

ถุง
เท

้า 

ดา
ว 

เล
ขป

ระ
จ า

ตัว
 

เล
็บ 

 
สิ่งของ
ที่
ค้นพบ 

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           
 

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

( ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้นสรุปส่งหัวหน้าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทุกเช้าวันศุกร์ ) 
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บรรณานุกรม     
 

กรมวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ.  ชุดการศึกษาด้วยตนเอง:  การแนะแนวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ฉบับท่ี 1  ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับการแนะแนว. กรุงเทพ ฯ:  โรงพิมพ์องค์การ 
 รบัส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์, 2546. 
               .  แผนพัฒนาการแนะแนวใช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  9  
 พ.ศ. 2545 - 2549. กรุงเทพ ฯ:  โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545. 
กรมสุขภาพจิต  ส านักงาน,  กระทรวงสาธารณสุข.  คู่มือดูแลสุขภาพจัดเด็กวัยรุ่นส าหรับครู.                   

       กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกษา,  2546  
               . คู่มือการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนช่วงช้ันที่ 3 – ช่วงชั้นที่ 4   

  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ).  กรุงเทพ ฯ:  ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ 
  ทหารผ่านศึก, 2546. 

               .กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข.  คู่มือวิทยากรระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 โรงเรียนช่วงช้ันที่ 3 – ช่วงชั้นที่ 4  (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ).  กรุงเทพ ฯ:  ส านักงาน

กิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2546. 
               .กรมสุขภาพจิต  กระทรวงสาธารณสุข.  คู่มือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน โรงเรียน ช่วงช้ันที่ 3 – ช่วงชั้นที่ 4  (ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6 ).  กรุงเทพ ฯ:  
ส านักงานกิจการโรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2546. 

กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ. การประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 โรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา.  กรุงเทพ ฯ  :  โรงพิมพ์การศาสนา, 2544. 

               .ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน โรงเรียนสังกัด  กรมสามัญศึกษา.  กรุงเทพ ฯ  :    
            โรงพิมพ์การศาสนา, 2543. 
กรมอนามัย  ส านักงาน ,  กระทรวงสาธารณสุข .  คู่มือการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับประเมิน   

       โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.  กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง 
        ประเทศไทย,  2548  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, ส านักงาน. แบบประเมิน การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน.  กรุงเทพฯ :  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ.), 2547.  
                . คู่มือวิทยากรเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์ 

  องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ),  2547. 
               . คู่มือครูระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้วิกฤติสังคม 

 เส้นทางสู่ครูมืออาชีพ.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์ชวนพิมพ์,  2546 . 
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               . การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้วิกฤติ 
สังคม. กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ ,  2546 . 

               . การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: 
           โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์( ร.ส.พ ),  2547 .  
                 การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา ส าหรับส านักงาน 
           เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและ 

 พัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ), 2547 .   
               .  เกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ.  กรุงเทพมหานคร:  2548 .  
             . คู่มือการประเมินส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  ระบบการดูแลช่วยเหลือ 

  นักเรียน.  กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์(ร.ส.พ), 2547 
              . คู่มือการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
 แก้วิกฤตสังคม.  กรุงเทพ ฯ:  โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2546. 
ชนินทร์  วรรณมณี.  การศึกษาการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  โรงเรียนเครือข่าย 
 ลิกไนต์ 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาล าปาง.  ล าปาง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล 
 การจัดการศึกษา  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาล าปาง, 2548. 
ชัด บุญญา, หลักการแนวคิดในการนิเทศแบบยุคใหม่. กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 8. อัดส าเนา ,  
 2545.  
พิชญ์มณฑน์  ลีก าเนิดไทย. รายงานการติดตาการด าเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา  ปีงบประมาณ  2545. กระทรวงศึกษาธิการ           
กรมสามัญศึกษา หน่วยศึกษานิเทศก์, 2546.  

สภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชน. คู่มือการเสริมสร้างทักษะชีวิตเยาวชนไทยสานสายใยเพื่อสังคม. 
กรุงเทพฯ, มปป. 

สมบัติ  ตาปัญญา  ดร.รายงานการส ารวจทัศนคติต่อการสร้างวินัยและพฤติกรรมในการสร้างวินัยของครู
ต่อนักเรียน. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. 

สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย. หลักและกระบวนการบริหาร. กรุงเทพมหานคร:  
วารสานฅน ปีที่ 22 ฉบับที่ 3/2544. 
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ที่ปรึกษา 
 
ดร.กิตติกร  ค าภีรปรีชา  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ   
    ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ 
ดร.วรศักดิ์  วัชรก าธร  อดีตหัวหน้าหน่วยนิเทศ  
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นายบรรพ์  ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 
น.ส.วลัลา เรือนไชยวงศ์  ผู้อ านวยการส านักพัฒนากิจกรรมนักเรียน 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางวิไลวรรณ ใจแก้ว   ผู้เชี่ยวชาญงานแนะแนว  
    อดีตหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 
    ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางสาวจิราวรรณ ปักกัดตัง รองผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นายประจักษ์  สีหราช  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นางนภาพร  แสงนิล  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นายสรวง  ศรแก้วทุม  หัวหน้ากลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
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   เรียบเรียง/จัดท าต้นฉบับ 
 

นายชนินทร์  วรรณมณี              - ศึกษานิเทศก์ช านาญการช านาญการพิเศษ    
                                           ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

- นายกสมาคมศึกษานิเทศก์การมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย 
  

พิมพ ์
 

นางเบญญาภา  วรรณมณี  ครูช านาญการ 
    โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
      

    ตรวจทาน 
 
นายชนินทร์        วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นางสาววาสนา    บุญมาก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นางชนัดดา        ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศกช านาญการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นายพีรวุทธ์        สีตาบุตร ศึกษานิเทศกช านาญการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
                นใจ  ศึกษานิเทศกช านาญการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นางเบญญาภา  วรรณมณี  ครูช านาญการ 
    โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
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รูปเล่ม 
 

นายบรรพ์          ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 
นางวิไลวรรณ ใจแก้ว   ผู้เชี่ยวชาญงานแนะแนว  
    อดีตหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว 
    ส านักงานวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
นางสาวจิราวรรณ ปักกัดตัง รองผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  
    ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
นายบรรพ์          ใสแจ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 
นายชนินทร์       วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นางสาววาสนา    บุญมาก  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นางชนัดดา        ทิพย์เลิศ ศึกษานิเทศกช านาญการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นายพีรวุทธ์        สีตาบุตร ศึกษานิเทศกช านาญการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
                นใจ  ศึกษานิเทศกช านาญการ 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
นางเบญญาภา  วรรณมณี  ครูช านาญการ 
    โรงเรียนล าปางกัลยาณี 
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 
 

 
 
เอกสาร ศน.ที่ 3/2563 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 35 

 




