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คํานํา 

 
 คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเลมนี้ จัดทําข้ึนเพ่ือเปนแนวทางสําหรับขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 1 ท่ีปฏิบัติงานเก่ียวของ
กับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใชในการดําเนินงานเก่ียวกับการดูแลชวยเหลือนักเรียนประกอบ
กับเปนแนวทางท่ีจะปฏิบัติตอนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหมีความสมบูรณพรอมอยางเปน
องครวม ท้ังดานรางกาย สติปญญา ความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนใหมีทักษะในการดํารงชีวิต 
สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และสงผลดีตอคุณลักษณะอันพึงประสงคตามหลักสูตรการศึกษา   
ข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 
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สวนท่ี 1 
บทนํา 

 

ช่ือกระบวนงาน 

 งานพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

ความหมาย 

 การดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ การสงเสริม พัฒนา การปองกัน และแกไขปญหา เพ่ือใหนักเรียนไดพัฒนา
เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีภูมิคุมกันทางจิตใจท่ีเข็มแข็ง คุณภาพชีวิตท่ีดี มีทักษะ                 
การดํารงชีวิต และรอดพนจากวิกฤติท้ังปวง 

ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ      
มีข้ันตอนชัดเจน พรอมท้ังมีวิธีการและเครื่องมือท่ีมีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได
โดยมีครูประจําชั้นครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย          
ท่ีเก่ียวของท้ังภายในและนอกสถานศึกษา ไดแกคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร ครูทุกคน 
รวมไปถึงบุคคลภายนอกท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซ่ึงจะตองมีวิธีการเครื่องมือท่ีชัดเจน มีมาตรฐาน มีคุณภาพ 
และมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได 
 

ความสําคัญ 
ปจจุบันการพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกาย จิตใจ สติปญญา ความสามารถ       

มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเปนสุขตามท่ีสังคมมุงหวัง โดยผานกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะ
ดําเนินการดวยการสงเสริมสนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและการชวยเหลือแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดกับนักเรียน  
ก็เปนสิ่งสําคัญเนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในทุกมิติ ท้ังดานการสื่อสาร เทคโนโลยี ปญหา 
เศรษฐกิจ ปญหาการระบาดของสารเสพติด ปญหาครอบครัว ปญหาการแขงขันทุกรูปแบบ กอใหเกิดความทุกข 
ความวิตกกังวลความเครียด ซ่ึงลวนแตเปนผลเสียตอสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน จนนําไปสูการเกิด
ปญหา และสภาวะวิกฤติทางสังคม 

ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ใหมีความสมบูรณพรอมอยางเปนองครวม ท้ังดานรางกาย
สติปญญา ความรูความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนใหมีทักษะในการดํารงชีวิต จึงจําเปนท่ีทุกโรงเรียน  
ในฐานะหนวยงานท่ีตองรับผิดชอบในการสรางเสริมคุณภาพชีวิตผูเรียน และแกวิกฤติสังคม จึงควรนําระบบดูแล
ชวยเหลือนักเรียนมาประยุกตใชและพัฒนาใหเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือสงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษา 

ใหเปนไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ 
3. เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีคุณลักษณะ             

ท่ีพึงประสงค และสมรรถนะตามท่ีกําหนด 
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ประโยชน 
     1. นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางท่ัวถึง และตรงตามสภาพปญหา 
     2. สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรียนเปนไปดวยดี  
     3. นักเรียนรูจักตนเอง และควบคุมตนเองได 
     4. นักเรียนเรียนรูอยางมีความสุข และไดรับการสงเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอยางรอบดาน 
     5. ผูเก่ียวของมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอยางเขมแข็ง จริงจัง ดวยความเสียสละ และเอาใจใส 

 

ขอบเขตของงาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางครบวงจร

ไดมาตรฐาน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา
การจัดกิจกรรมพัฒนา และการสงตอ โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมบานนักเรียน กิจกรรมประชุมประจําชั้นเรียน และ
กิจกรรมเพ่ือนท่ีปรึกษา เปนตน 
 

คําจํากัดความ 
1. การดูแลชวยเหลือ หมายถึง การสงเสริม การปองกันและการชวยเหลือ แกไขปญหา โดยวิธีการและ 

เครื่องมือสําหรับครูท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนินงานพัฒนานักเรียน โดยเนนใหนักเรียน   
เปนคนดี คนเกง ปลอดภัยจากสารเสพติด และมีความสุขในการดํารงชีวิต 

2. รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติสวนตัว ประวัติ
การศึกษา ขอมูลดานสุขภาพ ความสามารถพิเศษ ฯลฯ 

3. การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดกลุมนักเรียนตามฐานขอมูลรายบุคคลเปนกลุมปกต ิ         
กลุมมีปญหา และกลุมเสี่ยง 
 4. การจัดกิจกรรมปองกัน หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือนักเรียนกลุมปกติ ปองกันและสรางความ
เขมแข็ง เปนการสรางภูมิคุมกันปองกันความเสี่ยงของนักเรียน 
 5. การจัดกิจกรรมแกปญหา หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือนักเรียนกลุมท่ีมีปญหาดานตางๆ ตามสภาพ
ปญหา เชน การระดมทุนเพ่ือการศึกษาสําหรับเด็กขาดแคลน การเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือนท่ีปรึกษา 
ฯลฯ 
 6. การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ เพ่ือสงเสริม        
ใหนักเรียนไดพัฒนาตามศักยภาพ 
 7. การสงตอ หมายถึง กิจกรรมท่ีจัดเพ่ือนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษหรือมีปญหาเปนพิเศษท่ีตอง
อาศัยการมีสวนรวมจากหนวยงานหรือบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน 

- การสงตอภายใน ครูท่ีปรึกษาสงตอไปยังผูท่ีเก่ียวของภายในโรงเรียน โดยพิจารณาจากปญหา
ของนักเรียน เชน ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูโภชนาการ ครูประจําวิชา หรือฝายกิจการนักเรียน เปนตน  

- การสงตอภายนอก ผูท่ีเก่ียวของภายในโรงเรียนดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหา ยากตอการชวยเหลือ 
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สวนท่ี 2 
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 
1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
  1.1 จัดทําระบบ แผนงาน/โครงสราง และผูรับผิดชอบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
  1.2 ประชมุชี้แจงใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

1.3 ดําเนินการเยี่ยมบานตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน ไดแก การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
การคัดกรองนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา การสงเสริมพัฒนานักเรียน และการสงตอ  

1.4 ติดตาม ประเมินผล ใหการชวยเหลือนักเรียนท่ีพบปญหา 
1.5 สรุปและรายงานผล 

 
2. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทําระบบ แผนงาน/โครงสราง 
และผูรับผิดชอบระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

   

ประชุมชี้แจงใหกับผูบริหารสถานศึกษาและครูผูรับผิดชอบ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ดําเนินการเยี่ยมบานตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน ไดแก 
การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การปองกันและแกไข

ปญหา การสงเสริมพัฒนานักเรียน และการสงตอ 
 

ติดตาม ประเมินผล ใหการชวยเหลือนักเรียนท่ีพบปญหา 

สรุปและรายงานผล 
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3. แบบฟอรมสรุปมาตรฐานงาน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกระบวนงาน: ระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 :กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหสถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ลําดับ

ท่ี 
ผังขั้นตอนการดําเนินงาน รายละเอียดงาน เวลาการดําเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผูรับผิดชอบ 

1.  จัดทําระบบ 
แผนงาน/โครงสราง 

และกําหนด
ผูรับผิดชอบ 

 

 
 

เมษายน 

มีโครงสรางชัดเจน กลุมสงเสรมิการ
จัดการศึกษา 

2. ประชุมชี้แจง 
มอบนโยบาย 

 

 
พฤษภาคม 

- กลุมสงเสรมิการ
จัดการศึกษา 

3.  
ดําเนินการเยี่ยมบาน
ตามกระบวนการ 5 

ข้ันตอน 

 
 

มิถุนายน - กรกฎาคม 

- แบบบันทึกกิจกรรม
การเยี่ยมบาน 
- แบบคัดกรองนักเรียน 
S.D.Q. 
- แบบสรุปผลการคัด
กรองนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการ
จัดการศึกษา/คร/ู

โรงเรียน 

4.  
ติดตาม ประเมินผล 

 

 
สิงหาคม 

มีเอกสารเปนท่ี
ประจกัษ 

กลุมสงเสรมิการ
จัดการศึกษา 

5. สรุปและรายงานผล 
 

สิงหาคม - กันยายน มีแบบสรุปรายงานผล กลุมสงเสรมิการ
จัดการศึกษา/คร/ู

โรงเรียน 

สรุปและรายงานผล 
 

จัดทําระบบ แผนงาน/

โครงสราง และกําหนด

ผูรับผิดชอบ 

ประชุมชี้แจง 
มอบนโยบาย 

 

ดําเนินการเยี่ยมบาน

ตามกระบวนการ  

5 ขั้นตอน 

ติดตาม ประเมินผล 
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สวนท่ี 3 
กระบวนการและข้ันตอนในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ       

มีข้ันตอน มีครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยการมีสวนรวมของบุคลากรทุกฝายท่ีเก่ียวของ     
ท้ังภายในและนอกสถานศึกษา ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน ผูบริหาร และครูทุกคน         
มีวิธีการและเครื่องมือท่ีชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทํางานท่ีตรวจสอบได 
 

กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรียน มีองคประกอบ 5 ประการ คือ 
1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การปองกันและแกไขปญหา 
4. การพัฒนาและสงเสริมนักเรียน 
5. การสงตอ 
 

1. การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
ดวยความแตกตางของนักเรียนแตละคนท่ีมีพ้ืนฐานความเปนมาของชีวิตท่ีไมเหมือนกัน หลอหลอมใหเกิด

พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ท้ังดานบวกและดานลบ ดังนั้นการรูจักขอมูลท่ีจําเปนเก่ียวกับตัวนักเรียนจึงเปน   
สิ่งสําคัญ ท่ีจะชวยใหครูท่ีปรึกษามีความเขาใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนําขอมูลมาวิเคราะหเพ่ือการคัดกรอง
นักเรียน เปนประโยชนในการสงเสริม การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางถูกทาง เปนขอมูล            
เชิงประจักษมิใชการใชความรูสึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแกไขปญหานักเรียน ซ่ึงจะทําใหไมเกิด
ขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียนหรือเกิดไดนอยท่ีสุด 

 

2. การคัดกรองนักเรียน 
การคัดกรองนักเรียน เปนการพิจารณาขอมูลท่ีเก่ียวกับตัวนักเรียน เพ่ือการจัดกลุมนักเรียน อาจนิยาม

กลุมได 4 กลุม คือ 
 2.1 กลุมปกติ คือ นักเรียนท่ีไดรับการวิเคราะหขอมูลตางๆ ตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียนแลว    
อยูในเกณฑของกลุมปกติ ซ่ึงควรไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันและการสงเสริมพัฒนา 
 2.2 กลุมเสี่ยง คือ นักเรียนท่ีจัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยงตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน            
ซ่ึงโรงเรียนตองใหการปองกันหรือแกไขปญหาตามแตกรณี 

2.3 กลุมมีปญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยูในเกณฑของกลุมมีปญหาตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน     
ซ่ึงโรงเรียนตองชวยเหลือและแกปญหาโดยเรงดวน 

2.4 กลุมพิเศษ คือ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความเปนอัจฉริยะ แสดงออกซ่ึงความสามารถ    
อันโดดเดนดานใดดานหนึ่ งหรือหลายดาน อยางเปนท่ีประจักษ เ ม่ือเทียบกับผู มีอายุในระดับเดียวกัน          
ภายใตสภาพแวดลอมเดียวกัน ซ่ึงโรงเรียนตองใหการสงเสริมนักเรียนไดพัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้น
จนถึงข้ันสูงสุด 
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กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

การจัดกลุมนักเรียนนี้ มีประโยชนตอครูท่ีปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยาง
ถูกตอง โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียนยิ่งข้ึน และมีความรวดเร็วในการแกไขปญหา 
เพราะมีขอมูลของนักเรียนในดานตางๆ และหากครูท่ีปรึกษาไมไดคัดกรองนักเรียนเพ่ือการจัดกลุมแลว            
ความชัดเจนในเปาหมายเพ่ือการแกไขปญหาของนักเรียนจะมีนอยลง มีผลตอความรวดเร็วในการชวยเหลือ        
ซ่ึงบางกรณีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน 
 

3. การปองกันและแกไขปญหา 
ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน ครูควรใหความเอาใจใสกับนักเรียนทุกคนอยางเทาเทียมกัน แตสําหรับ

นักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหานั้น จําเปนอยางมากท่ีตองใหความดูแลเอาใจใสอยางใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือ     
ท้ังการปองกันและการแกไขปญหา โดยไมปลอยปละละเลยนักเรียนจนกลายเปนปญหาของสังคม การสราง
ภูมิคุมกัน การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียน จึงเปนภาระงานท่ียิ่งใหญและมีคุณคาอยางมากในการพัฒนา
ใหนักเรียนเติบโตเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคมตอไป 

การปองกันและการแกไขปญหาใหกับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แตสิ่งท่ีครูประจําชั้นหรือ            
ครูท่ีปรึกษาจําเปนตองดําเนินการมีอยางนอย 2 ประการ คือ 

3.1 การใหคําปรึกษาเบื้องตน 
  3.2 การจัดกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไขปญหา 
 

4. การพัฒนาและสงเสริมผูเรียน 
การพัฒนาและสงเสริมนักเรียนเปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคน ไมวาจะเปนนักเรียนกลุมปกติหรือ

กลุมเสี่ยง/มีปญหา กลุมความสามารถพิเศษ ใหมีคุณภาพมากข้ึน ไดพัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจ       
ในตนเองในดานตางๆ ซ่ึงจะชวยปองกันมิใหนักเรียนท่ีอยูในกลุมปกติและกลุมพิเศษกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยง
หรือมีปญหา และเปนการชวยใหนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหากลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังตอไป 

การสงเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณาดําเนินการได แตมีกิจกรรมหลักสําคัญ  
ท่ีโรงเรียนตองดําเนินการ คือ 

4.1 การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
4.2 การเยี่ยมบาน 
4.3 การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
4.4 การจัดกิจกรรมเสริมสรางทักษะการดํารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

 

5. การสงตอ 
ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยครูท่ีปรึกษา อาจมีกรณีท่ีบางปญหามีความยากตอ       

การชวยเหลือหรือชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีข้ึนก็ควรดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
ตอไป เพ่ือใหปญหาของนักเรียนไดรับการชวยเหลืออยางถูกทางและรวดเร็วข้ึน หากปลอยใหเปนบทบาทหนาท่ี
ของครูท่ีปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงลําพัง ความยุงยากของปญหาอาจมีมากข้ึน หรือลุกลามกลายเปนปญหา
ใหญโตจนยากตอการแกไข ซ่ึงครูประจําชั้น/ครูท่ีปรึกษาสามารถดําเนินการไดตั้งแตกระบวนการรูจักนักเรียน   
เปนรายบุคคล หรือการคัดกรองนักเรียน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะปญหาของนักเรียนในแตละกรณี 
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การสงตอแบงเปน 2 แบบ คือ 
1. การสงตอภายใน ครูท่ีปรึกษาสงตอไปยังครูท่ีสามารถใหการชวยเหลือนักเรียนได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ

ลักษณะปญหา เชน สงตอครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจําวิชา หรือฝายปกครอง 
2. การสงตอภายนอก ครูแนะแนวหรือฝายปกครองเปนผูดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอก   

หากพิจารณาเห็นวาเปนกรณีปญหาท่ีมีความยากเกินกวาศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลชวยเหลือได 
 

กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

การคัดกรองนักเรียน 

- แบบบนัทกึการเยี่ยมบ้าน 

- แบบประเมิน S.D.Q. 
 

กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา กลุมพิเศษ 

เสริมภูมิคุมกันและ 
การสงเสริมพัฒนา 

ปองกันและแกไข 
ตามกรณี 

 

ชวยเหลือและ
แกปญหาโดย

เรงดวน 
 

สงเสริมใหนักเรียนได
พัฒนาศักยภาพ

ความสามารถพิเศษถึง
ข้ันสูงสุด 

 

กรณีท่ีโรงเรียนไมส่ามารถดําเนินการได้ 

สง่ตอ่ 

ภายใน ภายนอก 

แบบสรุปผลการคดักรองนกัเรียน 

7 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

กระบวนการดําเนินงานของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดทําระบบ 

วางแผนการทํางาน 

ดําเนินการเยี่ยมบานนักเรียน 

ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา  
เพ่ือวิเคราะหผลจากการเยี่ยมบาน  
จัดกลุมนักเรียนออกเปน 4 กลุม  

พรอมท้ังหาแนวทางสงเสริม ปองกันแกไข 
และชวยเหลือนักเรียน 

จัดทําโครงการใหการสงเสริม ปองกันแกไข 
และชวยเหลือนักเรียนตามปญหาท่ีพบ 

สรุปและรายงานผล 

ผอ.โรงเรียน 

ประชุมช้ีแจง 

จัดทําโครงการ, คําสั่งคณะทํางาน 

กําหนดแบบฟอรม 

รายงานผลการดําเนินงาน 

สพป.ชพ.1 
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คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

สวนท่ี 4 
การขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1. ผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหารทุกฝาย ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

และใหการสนับสนุนการดําเนินงานหรือรวมกิจกรรมตามความเหมาะสมอยางสมํ่าเสมอ 
2. ครูทุกคนและผูเก่ียวของจําเปนตองมีความตระหนักในความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอนักเรียน และมีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกดาน 
3. คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ ตองมีการประสานงานอยางใกลชิด และมีการประชุมในแตละ

คณะอยางสมํ่าเสมอตามท่ีกําหนด 
4. ครูท่ีปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน โดยตองไดรับความรวมมือจากผูเก่ียวของทุกฝาย 
5. การอบรมใหความรูและทักษะ รวมท้ังการเผยแพรขอมูล ความรูแกครูท่ีปรึกษาหรือผูเก่ียวของ        

ในเรื่องท่ีเอ้ือประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนในสิ่งท่ีจําเปนโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องตน    
และแนวทางการแกไขปญหาตางๆ ของนักเรียน ซ่ึงโรงเรียนควรดําเนินการอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 

 

การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
1. ศึกษาสภาพและทิศทางการดําเนินงาน 
2. วางแผนการดําเนินงานจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
3. ดําเนินการตามแผนท่ีกําหนด 
4. นิเทศ กํากับ ติดตาม 
5. ประเมินผลและสรปุรายงาน 

 

การสรางวินัยเชิงบวก(Positive Discipline)  
การสรางวินัย หมายถึง การสอนหรือการฝกคนใหเชื่อฟงกฎระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติตน             

ท้ังในระยะสั้นหรือระยะยาว 
 การสรางวินัยเชิงบวกในหองเรียน เด็กจําเปนตองไดรับอบรมสั่งสอนเพ่ือใหเขาใจและปฏิบัติตามระเบียบ
ของสังคม ซ่ึงหมายรวมถึงการตอรอง และการสรางระบบการใหรางวัลมากกวาการลงโทษดวยการทํารายหรือ    
ใชวาจาทํารายจิตใจ 
 หลัก 7 ประการของการสรางวินัยเชิงบวก 
  1. เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก   

2. พยายามพัฒนาพฤติกรมท่ีพึงประสงค การมีวินัยในตนเองและบุคลิกลักษณะท่ีดี 
  3. พยายามใหเด็กมีสวนรวมมากท่ีสุด 

4. คํานึงถึงความตองการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก 
5. คํานึงถึงแรงจูงใจและโลกทัศนของเด็ก 

  6. พยายามใหเกิดความยุติธรรม เทาเทียมกัน และไมเลือกการปฏิบัติ 
7. เสริมสรางความสามัคคีกลมเกลียวในกลุม 

 ในการสรางวินัยเชิงบวกครูควรพยายามนึกถึงอัตรา 4:1 คือพยายาม“จับถูก” ใหได 4 ครั้ง สําหรับการ
“จับผิด” 1 ครัง้ โดยพยายามทําอยางเสมอตนเสมอปลาย 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

สวนท่ี 5 
เอกสารหลักฐาน 

 
เอกสารหลักฐานที่ใชในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

- ระเบียนสะสม (ป.พ. 8) 
- โครงการเยี่ยมบานนักเรียน 
- คําสั่งเยี่ยมบานนักเรียน 
- บันทึกการเยี่ยมบานนักเรียน 
- แบบบันทึกการสังเกต 
- แบบบันทึกการสัมภาษณ 
- แบบสรุปการเยี่ยมบาน 
- แบบประเมินพฤติกรรมนกัเรียน (SDQ) 3 ฉบับ 
- แบบสรุปการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
- แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล 
- แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน 
- บันทึกการใหคําปรึกษาเบื้องตน ของครูท่ีปรึกษา 
- แบบบันทึกพฤติกรรมและเฝาระวังดูแลชวยเหลือนักเรียน 
- แบบบันทึกการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 
- แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน 
- แบบสรปุผลการชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 
- แบบสรุปผลการดําเนินการปองกันและแกไขปญหานักเรียน 
- แผนกําหนดการจัดกิจกรรมโฮมรูม (Home  Room) 
- แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
- แบบสรุปผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนานักเรียน 
- แบบรายงานผลการชวยเหลือนักเรียน 
- บันทึกขอความสงตอหนวยงานภายใน/ภายนอก 
- แบบสรุปผลการสงตอ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 
 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 
 

โครงการระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

 ช่ือโครงการ   ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 มาตรฐาน สพฐ.   ............................................ 
 สนองกลยุทธโรงเรียน  ............................................ 
 กลุมงานท่ีรับผิดชอบ  กลุมงาน……………….. 
 ผูรับผิดชอบโครงการ  …………………………… 
 ลักษณะโครงการ  โครงการตอเนื่อง 
 ระยะเวลาดําเนินการ  ตลอดปการศึกษา ............ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนการทํางานเนนกระบวนการ มุงเนนใหครูไดรูจักนักเรียนทุกคน
สามารถจะชวยเหลือนักเรียนไดถูกตองสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานความสามารถของผูเรียน การจัดระบบชวยเหลือนักเรียนจึงเปนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนสงเสริมศักยภาพ
ของผูเรียน แกปญหาของผูเรียน ใหสามารถพัฒนาตนเองไดอยางมีคุณภาพ 
2. วัตถุประสงค 
 2.1  ผลผลิต(OUTPUT) 
  1. ผูเรียนไดรับชวยเหลือใหมีความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได 
  2. ผูเรียนไดรับการสงเสริมใหมีความรูมีทักษะพัฒนาตนเองได 
  3. ผูเรียนมีความรูมีความเขาใจท่ีจะเลือกตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตของตนเองได 
 2.2  ผลลัพธ(OUTCOME) 
  1. ผูเรียนมีความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได 
  2. ผูเรียนมีความรูมีทักษะพัฒนาตนเองได 
  3. ผูเรียนมีความรูมีความเขาใจท่ีจะเลือกตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตของตนเองได 
3. เปาหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผูเรียนทุกคนไดรับการชวยเหลือใหมีความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองได 
  3.1.2 ผูเรียนทุกคนไดรับการสงเสริมใหมีความรูมีทักษะพัฒนาตนเองได 
  3.1.3 ผูเรียนมีความรูมีความเขาใจท่ีจะเลือกตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตของตนเองได 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผูเรียนมีทักษะและมีความสามารถท่ีจะพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพ 
  3.2.2 ผูเรียนรูจักเลือกตัดสินใจเก่ียวกับอนาคตของตนเองไดอยางเหมาะสม 

3.2.3 ผูเรียนไดรับการแกไขปญหาดานตางๆตามสภาพอยางเหมาะสม 
 
 
 

- ตวัอยา่ง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

4. การดําเนินงานและกิจกรรม 
 

ท่ี การดําเนินงาน ข้ันตอน ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปจจุบัน  ปญหาและ
ความตองการในการพัฒนา 

Prepare
(เตรียมการ) 

เมษายน  ........... 
 

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

2. ประชุม จัดทําแผนการดําเนินการ Plan พฤษภาคม  ............ คณะครู 

แตงตั้งผูรับผิดชอบ Do ................................................... 

3. ดําเนินการตามแผน/กิจกรรม Do 

ตลอดปการศึกษา 

 

-  การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  ครูประจําชั้น 
-  การคัดกรองนักเรียน  ครูประจําชั้น 
-  การสงเสริมและพัฒนานักเรียน  ครูประจําชั้น 
-  การปองกัน  ชวยเหลือและ
แกไขนักเรียน 

 
ครูประจําชั้น 

-  จัดตั้งเครือขายภายนอก  เพ่ือ
สงตอนักเรียนตามสภาพปญหา 

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

-  มอบทุน / อุปกรณการศึกษา  ................................................... 
 - เสริมสรางทักษะชีวิต   ครูประจําชั้น 

4. นิเทศติดตาม  ประเมินผล check ตุลาคม  ............... ................................................... 

5. ปรับปรุง  พัฒนา action ระหวางการดําเนินการ ................................................... 

6. สรุป/รายงานผล report มีนาคม  .............. ................................................... 

 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณในการดําเนินงาน ท้ังหมด  .................... บาท 
6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
1. โรงเรียนมีแผนการเยี่ยมบานนักเรยีนอยางนอยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

- การบันทึกขอมูล - แบบบันทึกขอมูล 

2. ครูทุกคนจัดทําขอมูลนักเรียนเนนรายบุคคลเพ่ือประโยชนในการ
จัดการเรียนการสอน 

- การบันทึกขอมูลนักเรียน - แบบบันทึกขอมูล 

 
7. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ผูเรียนไดรับชวยเหลือทุกคนและผูเรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพของตน 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 
ลงชื่อ............................................... ผูเสนอโครงการ 
       (............................................) 
    ครโูรงเรียน..................................... 

 
 

ลงชื่อ................................................ผูอนุมัติโครงการ 
     (...................................................) 
 ผูอํานวยการโรงเรียน............................ 
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คําสั่งโรงเรียน.............................. 

ท่ี ............/........................... 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนปการศึกษา ...................... 

....................................................... 
  เพ่ือเปนการสนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเปนไปดวย
ความเรียบรอย มีประสิทธิภาพ และเปนระบบอยางชัดเจน  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗จึง
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียน...........................ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

1.1..........................................  ผูอํานวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2..........................................  ....................  รองประธานกรรมการ 
1.3...........................................  ....................  กรรมการ 

      1.4......................................  ..................  กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหนาท่ีกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค แตงตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ (อยางนอยภาคเรียนละ 
๒ ครั้ง) นิเทศ ติดตาม กํากับการ ดูแล ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
 

 2. คณะกรรมการประสานงานประกอบดวย 
  2.๑  ........................................  ..................  ประธานกรรมการ 

  2.2........................................  ..................  กรรมการ 
  2.3.........................................  ..................  กรรมการและเลขานุการ 
 

  มีหนาท่ีปฏิบัติงานในฐานะเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน
ประสานงานระหวางคณะกรรมการอํานวยการ(ทีมนํา) และคณะกรรมการดําเนินงาน(ทีมทํา)และหนวยงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวของ จัดเอกสาร เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงาน รับผิดชอบจัดประชุมชี้แจงและการฝกอบรมใหแกบุคลากร 
จัดการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลชวยเหลือนักเรียน(อยางนอยเดือนละ ๒ ครั้ง) รายงาน
สรุปผลการดําเนินงาน 

3. คณะกรรมการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนระดับช้ันเรียนประกอบดวย 
  3.1................................................    ประธานกรรมการ 
  3.2 .................................................   กรรมการ 
  3.3 .................................................   กรรมการ 

- ตวัอยา่ง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

  3.4 .................................................   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี  

๑. ประสานงานผูเก่ียวของและดําเนินงานตาม ๕ ข้ันตอนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   
๒. จัดทําระบบสารสนเทศ ขอมูล และบันทึกหลักฐานการดําเนินการปฏิบัติงานตามรายหองเรียน 
๓. ออกเยี่ยมบานนักเรียน 
๔. ประเมินผลและจัดทํารายงานตามระดับชั้น   
๕. ประชุมชี้แจงทําความเขาใจกับคณะกรรมการดําเนินงานในระดับชั้น(อยางนอยสัปดาหละ ๑ 

ครั้ง) ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีในงานประจํา 
ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ ตามภาระหนาท่ี เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการตอไป 
 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

  สั่ง  ณ  วันท่ี ......... เดือน.................. พ.ศ. ................. 
 
 
 

                     (..............................................) 
             ผูอํานวยการโรงเรียน.................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 

 
คําส่ังโรงเรียน.............................. 

ท่ี   .............../............. 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการออกเย่ียมบานนักเรียน ประจําปการศึกษา .................. 

.............................................. 
 การเยี่ยมบานนักเรียนเปนกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดข้ึนตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยกําหนดใหครูท่ี
ปรึกษาปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมบานนักเรียนในความปกครอง โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือสรางความสัมพันธและความเขาใจ
อันดีระหวางผูปกครองกับครูและโรงเรียน และเพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โรงเรียน.. .... ... ... ... ... .... .. .... ... . จึงแตงตั้งครู ท่ีปรึกษาออกเยี่ยมบานนักเรียน ในระหวางวันท่ี 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ถึงวันท่ี . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  และรายงานผลการออกเยี่ยมบานภายในวันท่ี 
.................................. 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๕และ ๓๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และท่ีแกไขเพ่ิมเติม(ฉบับท่ี๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยจึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดังตอไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ  ประกอบดวย 

๑.๑ ....................................  ผูอํานวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
๑.๒ ....................................  ครู ........................... กรรมการ 

  ๑.3.....................................  ครู .......................... กรรมการ 
  ๑.4.....................................  ครู .......................... กรรมการ 
  ๑.5 ....................................  ครู .......................... กรรมการและเลขานุการ           
  มีหนาท่ี  ใหคําปรึกษา คําแนะนํา กํากับดูแล และชวยแกไขปญหาท่ีอาจเกิดข้ึน 
 ๒. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบดวย 
  ๒.๑ ....................................  ครู .................  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ ....................................  ครู .................  กรรมการ 
  ๒.๓....................................  ครู .................  กรรมการ 
  ๒.๔....................................  ครู .................           กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาท่ี จัดสรรงบประมาณ จัดทําเอกสาร แบบบันทึกขอมูลนักเรียน และอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  
มอบใหครูท่ีปรึกษาแตละหองเรียน ประชาสัมพันธเสียงตามสาย เอ้ืออํานวยใหการดําเนินโครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค 
 ๓.คณะกรรมการดําเนินการเย่ียมบานนักเรียนประกอบดวย 

ระดับช้ันอนุบาล ๑  
๑)  ...........................................  ครู ..............  

- ตวัอยา่ง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

ระดับช้ันอนุบาล2 
๑)  ...........................................  ครู ..............  
ระดับช้ันอนุบาล3 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 4 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 
๑)  ...........................................  ครู ............. 
มีหนาท่ี จัดเตรียมขอมูล/สารสนเทศ การเขาเรียน การเขารวมกิจกรรม ของนักเรียนจาก

ครูผูสอนและแบบบันทึกขอมูลนักเรียนจากทางโรงเรียน เพ่ือนําไปเปนขอมูลพบปะกับผูปกครอง บันทึกการเยี่ยม
บานนักเรียน ถายภาพเปนหลักฐานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดเพ่ือนําสงสรุป
รายงานการเยี่ยมบาน ท่ีงานสงเสริม ปองกัน แกไข ปญหาพฤติกรรมนักเรียน เพ่ือการรายงานผลตอตนสังกัด 
นําไปสูการพัฒนาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีสอดคลองกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการของ
นักเรียนแตละคน ตอไป 

 

๔.  คณะกรรมการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ประกอบดวย 
4.1.........................................  ครู .......... ประธานกรรมการ 

  4.2 ........................................  ครู .......... กรรมการ 
4.2 ........................................  ครู .......... กรรมการ 

  4.2 ........................................  ครู .......... กรรมการ 
  4.2 ........................................  ครู .......... กรรมการ 

๑๐)........................................  ครู .........  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

มีหนาท่ี  กํากับติดตามการเยี่ยมบานของครูท่ีปรึกษาแตละระดับชั้น เก็บรวบรวมขอมูล/สถิติ
จากการดําเนินโครงการ วิเคราะห/บันทึกคอมพิวเตอร จัดทําเปนเอกสาร/ขอมูลสารสนเทศ ตามแบบฟอรมท่ี
กําหนดใหเปนปจจุบัน สามารถมาใชประกอบการปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สะดวกรวดเร็วตลอดจน ประเมินและ
รายงานผล การดําเนินโครงการเสนอตอคณะผูบริหารตามลําดับ เพ่ือทราบ   

 

ใหผูไดรับแตงต้ังปฏิบัติหนาตามท่ีไดรับมอบหมายดวยความวิริยะ อุตสาหะ บังเกิดผลดีแก
ราชการสืบไป  

  
 ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 สั่ง  ณ  วันท่ี  .........เดือน...................  พ.ศ. ............... 
 
 
  
 

(................................................) 
ผูอํานวยการโรงเรียน......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

- ตวัอยา่ง - 

 
 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

- ตวัอยา่ง - 

 
 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

- ตวัอยา่ง - 

 
 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

โรงเรียน................................  อําเภอ......................... จังหวัด....................... 
ภาคเรียนท่ี ........... ปการศึกษา ........................... 

 
1. ชื่อ – สกุล นักเรียน........................................................ ชั้น .......................... เลขท่ี .......................... 

วัน เดือน ป ท่ีสังเกตนักเรียน ............................................................................ เวลา ........................ 
สถานท่ี ....................................................................................................................................................... 

2. วัตถุประสงคของการสังเกต คือ ............................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................... 

3. พฤติกรรมท่ีแสดงออก ( บรรยายพฤติกรรมและเหตุการณในสถานการณหนึ่งๆท่ีเกิดข้ึน ) 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

4. ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และแนวทางชวยเหลือ / แกไข 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ลงชื่อ ..................................................... ครูผูสังเกต 
(..........................................................) 
................/........................./................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 
แบบบันทึกการสัมภาษณ 

โรงเรียน...............................  อําเภอ................................ จังหวัด........................ 

ภาคเรียนท่ี ........... ปการศึกษา ........................... 

1. ชื่อ - สกุล ผูถูกสัมภาษณ.............................................................................................................................. 

เก่ียวของกับนักเรียน ชื่อ – สกุล .......................................................................ชั้น ............. เลขท่ี ............ 

วัน เดือน ป ท่ีสังเกตนักเรียน ............................................................................ เวลา ................................ 

สถานท่ีสัมภาษณ.......................................................................................................................................... 

2. วัตถุประสงคของการสัมภาษณ คือ .............................................................................................................. 

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

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

3. สรุปผลจากการสัมภาษณ 

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

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

4. ขอสังเกต 

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

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

5. ขอเสนอแนะ 

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

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

6. นัดสัมภาษณครั้งตอไปเรื่อง ...................................................... สถานท่ี...................................................... 

วัน เดือน ปท่ีนัดสัมภาษณ ..................................................... เวลา ........................................................น. 

 

 

 

ลงชื่อ ..................................................... ผูสัมภาษณ 

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

................/........................./................ 

 

 

 
 

 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

แบบสรุปการเย่ียมบานนักเรียน 

ช้ัน.....................ประจาํปการศึกษา................... 

โรงเรียน............................... อําเภอ....................... จังหวัด............................ 

จํานวนนักเรียน ............... คน  ชาย ........... คน  หญิง .................. คน 

รายการ ขอมูล /รายละเอียดท่ีพบ 
รวม 
(คน) 

รอยละ 

1.บานท่ีอาศัย 1.1 บานตนเอง   
 1.2 อยูอาศัยกับผูอ่ืน   
2.ลักษณะบาน 2.1. บานชั้นเดียว   
 2.2 บานสองชั้น   
 2.3 ลักษณะแบบอ่ืนๆ   
3.สภาพแวดลอมของบาน 3.1 ด ี   
 3.2 พอใช   
 3.3 ไมดี   
 3.4 ควรปรับปรุง   
4. สภาพความเปนอยูของครอบครัว 4.1 อยูรวมกับบิดามารดา   
 4.2 อยูกับบิดา   
 4.3 อยูกับมารดา   
 4.4 อยูตามลําพัง   
 4.5 อยูกับผูอ่ืน   
5. อาชีพของผูปกครอง 5.1 เกษตร   
 5.2 คาขาย   
 5.3 รับราชการ   
 5.4 รับจาง   
 5.5 อ่ืนๆ   
6. สถานทํางานของบิดามารดา 6.1 ในอําเภอเดียวกัน   
 6.2 ในจังหวัดเดียวกัน   
 6.3 ตางจังหวัด   
7. สถานภาพของบิดามารดา 7.1 บิดา มารดา อยูดวยกัน   
 7.2 บิดามารดา หยารางกัน   
 7.3 บิดาถึงแกกรรม   
 7.4 มารดาถึงแกกรรม   
 7.5 บิดาและมารดาถึงแกกรรม   
8. โรคประจําตัว 8.1 มี   
 8.2 ไมมี   
 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

รายการ ขอมูล /รายละเอียดท่ีพบ 
รวม 
(คน) 

รอยละ 

9. ความสัมพันธของสมาชิกในครอบครัว 9.1 อบอุน   
 9.2 เฉยๆ   
 9.3 หางเหิน   
 9.4 อ่ืนๆ   
10. ความรูสึกผูปกครองตอนักเรียน 10.1 พอใจ   
 10.2 เฉยๆ   
 10.3 ไมพอใจ   
 10.4 อ่ืนๆ   
11. วธิีการท่ีผูปกครองอบรมเลี้ยงดู  นักเรียน 11.1 เขมงวดกวดขัน   
 11.2 ตามใจ   
 11.3 ใชเหตุผล   
 11.4 ปลอยปละละเลย   
 11.5 อ่ืนๆ   
12. การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยูท่ีบาน 12.1 อานหนังสือทําการบาน   
 12.2 ชวยงานผูปกครอง   
 12.3 ทํางานบาน   
 12.4 ไมชวยงานเลย   
 12.5 อ่ืนๆ   
13. หนาท่ีรับผิดชอบของนักเรียนภายในบาน 13.1 มีหนาท่ีประจํา   
 13.2 ทําเปนครั้งคราว   
 13.3 ไมมี   
14. รายไดของครอบครัว ผูปกครอง 14.1 นอยกวา 20000 บาท   
รายไดตอป ประมาณ 14.2 20000 – 26999 บาท   
 14.3 27000 ข้ึนไป   
15. รายไดในการใชจายครอบครัว 15.1 เพียงพอ   
 15.2 ไมเพียงพอในบางครั้ง   
 15.3 ขัดสน   
16. การหารายไดพิเศษของนักเรียน 16.1 ไมมีรายไดพิเศษ   
 16.2 มีรายไดพิเศษ   
17. ลักษณะเพ่ือนเลนท่ีบานของนักเรียน 17.1 เพ่ือนรุนเดียวกัน   
โดยปกติ 17.2 เพ่ือรุนนอง   
 17.3 เพ่ือนรุนพ่ี   
 17.4 เพ่ือนทุกรุน   
18. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 18.1 เดิน   
 18.2 รถจักรยาน   



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

รายการ ขอมูล /รายละเอียดท่ีพบ 
รวม 
(คน) 

รอยละ 

 18.3 จักรยานยนต   
 18.4 รถรับ สง / โดยสาร   
 18.5 อ่ืนๆ   
19. ความตองการของผูปกครอง เม่ือนักเรียน 19.1 ศึกษาตอ   
จบการศึกษา 19.2 ประกอบอาชีพ   
 19.3 อ่ืนๆ   
20. ทัศนคติ ความรูสึกของผูปกครองท่ีมีตอ 20.1 พอใจ   
โรงเรียน 20.2 เฉยๆ   
 20.3 ไมพอใจ   
21. ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกับใครมาก 21.1 พอ   
ท่ีสุด 21.2 แม   
 21.3 พ่ี   
 21.4 นอง   
 21.5 บุคคลอ่ืน   
22. เม่ือมีปญหานักเรียนปรึกษาใคร 22.1 พอ   
 22.2 แม   
 22.3 พ่ี   
 22.4 นอง   
 22.5บุคคลอ่ืน   
23. ขอเสนอแนะของผูปกครองตอโรงเรียน 23.1 ดานพฤติกรรมนักเรียน   
 23.2 ดานจัดการเรียนการสอน   
 23.3 ดานบรรยากาศและ

สถานท่ี 
  

 23.4 ดานการบริหารงาน
โรงเรียน 

  

 ดานอ่ืนๆ   
 

 

                                            ลงชื่อ ................................................. ครูท่ีปรึกษา 

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

 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 
 

ชื่อ – สกุล (นาย/ด.ช./น.ส/ด.ญ.)..............................................................................ชั้น........หอง........เลขท่ี........... 
ทําเครื่องหมาย  ในชองวางเพียงชองเดียวในแตละขอคําถามท่ีใกลเคียงกับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเกิดข้ึน
ในชวง  6  เดือนท่ีผานมา 

พฤติกรรมประเมิน ไมจริง จริงบาง จริงแนนอน 
1. ฉันพยายามทําดีตอผูอ่ืน ฉันใสใจความรูสึกคนอ่ืน    
2. ฉันอยูไมสุข  ฉันไมสามารถอยูนิ่งไดนาน    
3. ฉันปวดศีรษะ ปวดทอง หรือคลื่นไสบอยๆ    
4. โดยปกติแลวฉันแบงปนกับผูอ่ืน(อาหาร ปากกา เกมส ฯลฯ)    
5. ฉันโกรธรุนแรงและมักควบคุมอารมณไมได    
6. ฉันมักอยูกับตัวเอง และมักเลนคนเดียวหรืออยูตามลําพัง    
7. โดยปกติแลวฉันทําตามท่ีคนอ่ืนบอก    
8. ฉันกังวลมาก    
9. ฉันชวยเหลือถามีใครบาดเจ็บ ไมสบายใจหรือเจ็บปวย    
10. ฉันหยุกหยิก หรือดิ้นไปดิ้นมาตลอดเวลา    
11. ฉันมีเพ่ือนสนิทอยางนอยหนึ่งคน    
12. ฉันมีเรื่องทะเลาะบอยๆ ฉันบังคับใหผูอ่ืนทําตามท่ีฉันตองการได    
13. ฉันมักไมมีความสุข  เศราหรือรองไหบอยๆ    
14. คนอ่ืนในวัยเดียวกับฉันมักชอบฉัน    
15. ฉันวอกแวกงายไมมีสมาธิ ฉันมีความลําบากท่ีจะใชสมาธ ิ    
16. ฉันวิตกกังวลเม่ืออยูในสถานการณใหมๆ ฉันเสียความม่ันใจงาย    
17. ฉันใจดีกับเด็กท่ีอายุนอยกวา    
18. ฉันถูกกลาวหาวา พูดปดหรือข้ีโกงบอยๆ    
19. เด็กคนอ่ืนๆ แกลงหรือรังแกฉัน    
20. ฉันมักอาสาชวยเหลือผูอ่ืน (พอ  แม  ครู  เด็กอ่ืน)    
21. ฉันคิดกอนทํา    
22. ฉันเอาของท่ีไมใชของฉันออกไปจากบาน โรงเรียน  หรือท่ีอ่ืน    
23. ฉันเขากับผูใหญไดดีกวาเขากับเด็กวัยเดียวกัน    
24. ฉันมีความกลัวหลายเรื่อง  ฉันหวาดกลัวงาย    
25. ฉันทํางานท่ีทําอยูไดเสร็จ ฉันมีสมาธิด ี    
 
 
 
 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

สวนท่ี 2 
 

โดยรวมคุณคิดวาตัวเองมีปญหาในดานอารมณ ดานสมาธิ ดานพฤติกรรมหรือความสามารถเขากับผูอ่ืน 
ดานใดดานหนึ่งหรือไม 

  ไมมีปญหา    มีปญหาเล็กนอย 
  มีปญหาชัดเจน  มีปญหาอยางรุนแรง 

หมายเหตุ   ถาคุณตอบ "มีปญหา..."  โปรดตอบขอ 1-4 ตอไปนี้ดวย 
 
1.  ปญหาท่ีมี  เกิดข้ึนมานานเทาไหรแลว 

นอยกวา  1  เดือน 1 – 5  เดือน 
6 – 12  เดือน  มากกวา  1  ป 

2.  คุณรูสึกหงุดหงิดหรือไมสบายใจกับปญหาท่ีมีหรือไม 
ไมเลย   เล็กนอย 
  คอนขางมาก    มากท่ีสุด 

3.  ปญหาท่ีมี รบกวนชีวิตประจําวันของคุณในดานตางๆ  ตอไปนี้หรือไม 
 ความเปนอยูท่ีบาน 

 ไมเลย   เล็กนอย 
 คอนขางมาก   มากท่ีสุด 
 การคบเพ่ือน 

 ไมเลย   เล็กนอย 
คอนขางมาก  มากท่ีสุด 

 การเรียนในหองเรียน 
ไมเลย   เล็กนอย 
คอนขางมาก    มากท่ีสุด 

 กิจกรรมยามวาง 
ไมเลย   เล็กนอย 
คอนขางมาก  มากท่ีสุด 

4.  ปญหาท่ีมี ทําใหคนรอบขางเกิดความยุงยากหรือไม (ครอบครัว เพ่ือน ครู ฯลฯ) 
ไมเลย   เล็กนอย 
คอนขางมาก  มากท่ีสุด 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับผูปกครองประเมินนักเรียน 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

 
ชื่อ – สกุล (นาย/น.ส/ด.ช./ด.ญ.)...........................................................................ชั้น........หอง........เลขท่ี........... 

คําชี้แจง : ทําเครื่องหมาย X ในชองวางเพียงชองเดียวในแตละขอคําถามท่ีใกลเคียงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
             ท่ีเกิดข้ึนในชวง  6  เดือนท่ีผานมา 

พฤติกรรมประเมิน ไมจริง จริงบาง จริงแนนอน 
1. ใสใจกับความรูสึกคนอ่ืน    
2. อยูไมสุข  เคลื่อนไหวมาก ไมสามารถอยูนิ่งไดนาน    
3. บนปวดศีรษะ ปวดทอง หรือคลื่นไสบอยๆ    
4. เต็มใจแบงปนกับเด็กอ่ืน(ขนม ของเลน ดินสอ ฯลฯ)    
5. แผลงฤทธิ์บอย หรืออารมณรอน    
6. คอนขางอยูโดดเดี่ยวมักเลนตามลําพัง    
7. โดยปกติแลวเชื่อฟง  ทําตามท่ีผูใหญบอก    
8. มีความกังวลหลายเรื่อง ดูเหมือนกังวลบอย    
9. ชวยเหลือถามีใครบาดเจ็บ ไมสบายใจหรือเจ็บปวย    
10. หยุกหยิก หรือดิ้นไปดิ้นมาตลอดเวลา    
11. มีเพ่ือนสนิทอยางนอยหนึ่งคน    
12. มีเรื่องทะเลาะหรือรังแกเด็กอ่ืนบอยๆ    
13. ไมมีความสุข  เศราหรือรองไหบอยๆ    
14. โดยท่ัวไปเปนท่ีชอบพอของเด็กอ่ืน    
15. วอกแวกงายไมมีสมาธิ    
16. วิตกกังวลหรือติดแจเม่ืออยูในสถานการณใหม เสียความ
ม่ันใจงาย 

   

17. ใจดีกับเด็กท่ีอายุนอยกวา    
18. พูดปดหรือข้ีโกงบอยๆ    
19. ถูกเด็กคนอ่ืนแกลงหรือรังแก    
20. มักอาสาชวยเหลือผูอ่ืน (พอ  แม  ครู  เด็กอ่ืน)    
21. คิดกอนทํา    
22. ขโมยของท่ีบาน ท่ีโรงเรียน  หรือท่ีอ่ืน    
23. เขากับผูใหญไดดีกวาเขากับเด็กอ่ืน    
24. มีความกลัวหลายเรื่อง  หวาดกลัวงาย    
25. มีสมาธิในการติดตามทํางานจนเสร็จ    
 
 
 
 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

สวนท่ี 2 
โดยรวมคุณคิดวาเด็กมีปญหาในดานอารมณ ดานสมาธิ ดานพฤติกรรมหรือความสามารถเขากับผูอ่ืน 

ดานใดดานหนึ่งหรือไม 
  ไมมีปญหา    มีปญหาเล็กนอย 
  มีปญหาชัดเจน  มีปญหาอยางรุนแรง 

 
หมายเหตุ   ถาคุณตอบ "มีปญหา..."  โปรดตอบขอ 1-4 ตอไปนี้ดวย 
 
1.  ปญหาท่ีมี  เกิดข้ึนมานานเทาไหรแลว 

นอยกวา  1  เดือน 1 – 5  เดือน 
6 – 12  เดือน  มากกวา  1  ป 

 
2.  เด็กรูสึกหงุดหงิดหรือไมสบายใจกับปญหาท่ีมีหรือไม 

ไมเลย   เล็กนอย 
  คอนขางมาก    มากท่ีสุด 

 
3.  ปญหาท่ีมี รบกวนชีวิตประจําวันของเด็กในดานตางๆ  ตอไปนี้หรือไม 
 ความเปนอยูท่ีบาน 

 ไมเลย   เล็กนอย 
         คอนขางมาก  มากท่ีสุด 
 การคบเพ่ือน 

 ไมเลย   เล็กนอย 
คอนขางมาก  มากท่ีสุด 

 การเรียนในหองเรียน 
ไมเลย   เล็กนอย 
คอนขางมาก    มากท่ีสุด 

 กิจกรรมยามวาง 
ไมเลย   เล็กนอย 
คอนขางมาก    มากท่ีสุด 

 
4.  ปญหาท่ีมี ทําใหคุณหรือครอบครัวเกิดความยุงยากหรือไม 

ไมเลย   เล็กนอย 
คอนขางมาก    มากท่ีสุด 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน   ฉบับครูประเมินนักเรียน 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

 
ชื่อ – สกุล (นาย/น.ส/ด.ช./ด.ญ.)...........................................................................ชั้น........หอง........เลขท่ี........... 

ทําเครื่องหมาย X ในชองวางเพียงชองเดียวในแตละขอคําถามท่ีใกลเคียงกับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีเกิดข้ึนในชวง  
6  เดือนท่ีผานมา 

พฤติกรรมประเมิน ไมจริง จริงบาง จริงแนนอน 
1. ใสใจกับความรูสึกคนอ่ืน    
2. อยูไมสุข  เคลื่อนไหวมาก ไมสามารถอยูนิ่งไดนาน    
3. บนปวดศีรษะ ปวดทอง หรือคลื่นไสบอยๆ    
4. เต็มใจแบงปนกับเด็กอ่ืน(ขนม ของเลน ดินสอ ฯลฯ    
5. แผลงฤทธิ์บอย หรืออารมณรอน    
6. คอนขางอยูโดดเดี่ยวมักเลนตามลําพัง    
7. โดยปกติแลวเชื่อฟง  ทําตามท่ีผูใหญบอก    
8. มีความกังวลหลายเรื่อง ดูเหมือนกังวลบอย    
9. ชวยเหลือถามีใครบาดเจ็บ ไมสบายใจหรือเจ็บปวย    
10. หยุกหยิก หรือดิ้นไปดิ้นมาตลอดเวลา    
11. มีเพ่ือนสนิทอยางนอยหนึ่งคน    
12. มีเรื่องทะเลาะหรือรังแกเด็กอ่ืนบอยๆ    
13. ไมมีความสุข  เศราหรือรองไหบอยๆ    
14. โดยท่ัวไปเปนท่ีชอบพอของเด็กอ่ืน    
15. วอกแวกงายไมมีสมาธิ    
16. วิตกกังวลหรือติดแจเม่ืออยูในสถานการณใหม เสียความ
ม่ันใจงาย 

   

17. ใจดีกับเด็กท่ีอายุนอยกวา    
18. พูดปดหรือข้ีโกงบอยๆ    
19. ถูกเด็กคนอ่ืนแกงหรือรังแก    
20. มักอาสาชวยเหลือผูอ่ืน (พอ  แม  ครู  เด็กอ่ืน)    
21. คิดกอนทํา    
22. ขโมยของท่ีบาน ท่ีโรงเรียน  หรือท่ีอ่ืน    
23. เขากับผูใหญไดดีกวาเขากับเด็กอ่ืน    
24. มีความกลัวหลายเรื่อง  หวาดกลัวงาย    
25. มีสมาธิในการติดตามทํางานจนเสร็จ    
 
 
 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

สวนท่ี 2 
โดยรวมคุณคิดวาเด็กมีปญหาในดานอารมณ ดานสมาธิ ดานพฤติกรรมหรือความสามารถเขากับผูอ่ืน 

ดานใดดานหนึ่งหรือไม 
  ไมมีปญหา    มีปญหาเล็กนอย 
  มีปญหาชัดเจน  มีปญหาอยางรุนแรง 

หมายเหตุ   ถาคุณตอบ "มีปญหา..."  โปรดตอบขอ 1-4 ตอไปนี้ดวย 
 
1.  ปญหาท่ีมี  เกิดข้ึนมานานเทาไหรแลว 

นอยกวา  1  เดือน 1 – 5  เดือน 
6 – 12  เดือน  มากกวา  1  ป 

2.  เด็กรูสึกหงุดหงิดหรือไมสบายใจกับปญหาท่ีมีหรือไม 
ไมเลย   เล็กนอย 
  คอนขางมาก    มากท่ีสุด 

3.  ปญหาท่ีมี รบกวนชีวิตประจําวันของเด็กในดานตางๆ  ตอไปนี้หรือไม 
 การคบเพ่ือน 

 ไมเลย   เล็กนอย 
คอนขางมาก  มากท่ีสุด 

 การเรียนในหองเรียน 
ไมเลย   เล็กนอย 
คอนขางมาก  มากท่ีสุด 

4.  ปญหาท่ีมี ทําใหคุณหรือชั้นเรียนเกิดความยุงยากหรือไม 
ไมเลย   เล็กนอย 
คอนขางมาก  มากท่ีสุด 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

- ตัวอยาง - 

สรุปผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 

ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 

ช้ัน.......................ปการศกึษา……………… 

โรงเรียน.........................  อําเภอ........................  จังหวัด............................ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 

จํานวนนกัเรียน
ท้ังหมด 

การประเมินรายดาน 
ผลการประเมิน SDQ 

กลุมปกติ(คน) กลุมเส่ียง(คน) กลุมมีปญหา(คน) 
 1. อารมณ    

2. ความประพฤติ    
3. ไมอยูนิ่ง    
4. สัมพันธภาพกับเพ่ือน    
ภาพรวมท้ัง 4 ดาน    
รอยละของภาพรวมท้ัง 4 ดาน    

 

จํานวนนกัเรียน
ท้ังหมด 

การประเมินรายดาน 
ผลการประเมิน SDQ  

มีจุดแข็ง(คน) ไมมีจุดแข็ง(คน) 
 ดานสัมพันธภาพทางสังคม   

 

 

ลงชื่อ.................................................ครูท่ีปรึกษา  ลงชื่อ.................................................ครูท่ีปรึกษา 

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

วันท่ี............เดือน............................พ.ศ...............  วันท่ี...........เดือน............................พ.ศ............... 

 
 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล 

โรงเรียน............................................ 
(จากขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล แบบประเมินตนเอง (SDQ) และอ่ืนๆ) 

 
ชือ่ ....................................................... นามสกุล .................................................. เลขประตวั ............................  
ชัน้ ..................... เลขท่ี ................. วันท่ีบันทึกขอมูล ........................... /............................... /.......................... 
ครูผูบันทึก.............................................................................................................................................................. 
1. ความสามารถดานการเรยีน 

ปกติ  เสี่ยง   มีปญหา 
[   ] ผลการเรียนเฉลี่ย 1.00 – 2.00   [   ] ผลการเรียนเฉลี่ยต่ํากวา 1.50 
[   ] มาโรงเรียนสาย 3 ครั้ง/สัปดาห   [   ] อานหนังสือไมออก 
[   ] ติด 0 , ร , มส 1 – 2 วิชาใน 1 ภาคเรียน  [   ] ติด 0 , ร , มส, มผ3 วิชาข้ึนไป 
[   ] อานหนังไมคลอง     [   ] ไมสงงานหลายวิชา 
[   ] ไมเขาเรียนหลายครั้งโดยไมเหตุจําเปน  [   ] เขียนหนังสือไมถูกตองสะกดคําผิด 
        แมแตคํางายๆ 
[   ] อ่ืนๆระบุ................................................  [   ] อ่ืนๆระบุ....................................... 
1.1. ดานความสามารถอ่ืนๆ 

o มีระบุ ………………………………………………………………………………………………………………… 
o ไมมี (ไมชัดเจนในความสามารถดานอ่ืน นอกจากดานการเรียน) 

2. ดานสุขภาพ 
ปกติ  เสี่ยง   มีปญหา 

[   ] น้ําหนักผิดปกติและไมสัมพันธ   [   ] น้ําหนักผิดปกติและไมสัมพันธ 
 กับสวนสูงหรืออายุเล็กนอย    สวนสูงหรืออายุมากชัดเจน 
[   ] สุขภาพรางกายไมแข็งแรง    [   ] มีความพิการทางรางกาย 
[   ] มีโรคประจําตัวท่ีสงผลกระทบ   [   ] ปวยเปนโรครายแรง / เรื้อรงั 
 ตอการเรียนหรือเจ็บปวยบอย    
[   ] มีปญหาดานสายตา /สั้น /เอ้ียง   [   ] มีปญหาในการมองเห็น 
 (ไมมีแวนตาใส)      
[   ] มีปญหาในการไดยินไมชัดเจน   [   ] มีความบกพรองทางการไดยินมาก 
[   ] ผลการเรียนเฉลี่ย 1.00 – 2.00   [   ] ผลการเรียนเฉลี่ยต่ํากวา 1.50 
[   ] มาโรงเรียนสาย 3 ครั้ง/สัปดาห   [   ] อานหนังสือไมออก 
[   ] ติด 0 , ร , มส 1 – 2 วิชาใน 1 ภาคเรียน  [   ] ติด 0 , ร , มส, มผ3 วิชาข้ึนไป 
[   ] อานหนังไมคลอง     [   ] ไมสงงานหลายวิชา 
[   ] ไมเขาเรียนหลายครั้งโดยไมเหตุจําเปน  [   ] เขียนหนังสือไมถูกตองสะกดคําผิด 
[   ] ออทิสติก     [   ] บกพรองในการพูด 
[   ] อ่ืนๆระบุ................................................  [   ] อ่ืนๆระบุ....................................... 

 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

3. ดานสุขภาพจิตและพฤติกรรม (SDQ) 
1) ดานอารมณ   ปกติ  เสี่ยง   มีปญหา 

 2) ดานความพฤติกรรม /เกเร ปกติ  เสี่ยง   มีปญหา 
 3) ดานพฤติกรรมอยูไมนิ่ง/สมาธิสั้น ปกติ  เสี่ยง   มีปญหา 
 4) ดานความสัมพันธกับเพ่ือน ปกติ  เสี่ยง   มีปญหา 

 
สรุป ขอมูลแบบประเมิน SDQ ( จากคะแนนรวม 4 ดาน ) นักเรียนอยูในกลุม 

 
ปกติ  เสี่ยง   มีปญหา 

 
4. ดานครอบครัว 

4.1 ดานเศรษฐกิจ 
ปกติ  เสี่ยง   มีปญหา 

[   ] รายไดครอบครัวตอเดือน   [   ] ยังไมไดชําระคาธรรมเนียมการเรียน 
 ต่ํากวา 10,000 บาท    1 ภาคเรียนข้ึนไป  
[   ] บิดาหรือมารดาตกงาน   [   ] มีภาระหนี้สินจํานวนมาก  
[   ] ใชจายฟุมเฟอย    [   ] ไมมีเงินพอรับประทานอาหารกลาง 
[   ] ไมมีเงินซ้ืออุปกรณการเรียน  [   ] อ่ืนๆระบุ................................................. 
 
4.2 การคุมครองนักเรียน 
 

ปกติ  เสี่ยง   มีปญหา 
[   ] พอแมแยกทางกันหรือแตงงานใหม  [   ] มีความขัดแยงและมีการใชความรุนแรง 
       ในครอบครัว 
[   ] ท่ีพักอาศัยอยูใกลแหลงม่ัว/สถานท่ีเริงรมย [   ] นักเรียนถูกทารุณ /ทํารายจากบุคคลใน 
 ท่ีเสี่ยงตอสวัสดิภาพ    ครอบครัวผูอ่ืน  
[   ] อยูหอพัก    [   ] ถูกลวงละเมิดทางเพศ 
[   ] มีบุคคลในครอบครัวเจ็บปวยดวยโรครายแรง  [   ] ถูกรังแก/ขมขู/รีดไถ เงินหรือสิ่งของ 
[   ] บุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด หรือเลนการพนัน [   ] ไมมีผูดูแล 
[   ] มีความขัดแยง/ทะเลาะกันในครอบครัว  [   ] ไดรับผลกระทบจากโรครายแรง 
[   ] อ่ืนๆระบุ.................................................  [   ] อ่ืนๆระบุ..................................... 
 

5. ดานอ่ืนๆ (ดูรายละเอียดตามเกณฑการคัดกรองของโรงเรียน) 
5.1 ดานเสพติด  ปกติ  เสี่ยง   มีปญหา 
5.2 ดานพฤติกรรมทางเพศ ปกติ  เสี่ยง   มีปญหา 
5.3 ดานความปลอดภัย  ปกติ  เสี่ยง   มีปญหา 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

สรุป  จากภาพรวมจากขอมูลทุกดาน ( ท้ัง 5 ขอ )นักเรียนจัดอยูในกลุม 
 

 ปกต ิ หมายถึง  ปกติในทุกดานท่ีคัดกรอง 
 เส่ียง หมายถึง มีบางดานปกติและเส่ียง 
 มีปญหา หมายถึง มีปกติ / เส่ียง / มีปญหา (หากมีปญหาแมดานเดียว 
    ใหลงสรุปวามีปญหา 

 
 

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

ผูคัดกรอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

- ตัวอยาง - 

 

บันทึกการใหคําปรึกษาเบ้ืองตน ของครูท่ีปรกึษา 
 
 

1 ชื่อ  ………………………….…………….   สกุล  ………..……………....……….    ชื่อเลน  …………..……..…….อายุ  …….……...   
ป   ปจจบุันอยูบานเลขที่.  …………..…หมู…..………..……  ตําบล  ……………..…………… อําเภอ ………………………..…..
จังหวัด  ………………………    ชัน้มัธยมศึกษาปที่  …….. / ...…..  กลุม  ……... โดยมี  ................……………………………
เปนครูที่ปรึกษา 

2 ชื่อบิดา     ………………………………………….…….…..  อายุ …………..ป   อาชีพ  …..………………………. 
ชื่อมารดา    ………………………………………….…….…..  อายุ …………..ป   อาชีพ  …..……………………... 
ปจจุบนัสถานภาพของครอบครัว…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 กระบวนการใหคําปรึกษา 
กรณีปญหา  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
สถานที่ใหคําปรึกษา  …………………………….……..………………………………....….…………  เวลา  ……….………….……….น. 
วันที่  ………….....  เดือน  ……………………………….……….  พ.ศ.  …………………………... 
3.1  ข้ันการสรางสัมพนัธภาพกับนักเรียน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
3.2  ข้ันการพิจารณาทาํความเขาใจกับปญหา 
 …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………... 
3.3  ข้ันกําหนดวิธีการ  และดาํเนินการแกไขปญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 3.4  ข้ันยุติการใหคําปรึกษา 
………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..
..................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผูใหคําปรึกษา 

(……………….…………………..) 

(ลงชื่อ)     ผูรับการใหคําปรึกษา 

(………………….…………………………) 

         วนัท่ี…………../…………..……/………………                      วนัท่ี…………../…………..……/……………… 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

แบบบันทึกพฤติกรรมและการเฝาระวังดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียน.................................. อําเภอ............................ จงัหวัด........................... 

ช่ือ – สกุล นักเรียน.........................................................................ช้ัน ................... เลขท่ี ................... 

วัน /เดือน / ป เรื่อง วิธีการชวยเหลือ /แกไข 
ลายมือช่ือ
นักเรียน 

ลายมือช่ือครู
ท่ีปรึกษา 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

แบบบันทึกการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 
โรงเรียน............................... อําเภอ............................. จงัหวัด.............................. 

 
ชื่อ – นามสกุล .................................................................. .............. ชั้น ................. เลขท่ี ........................ 
ชื่อครูท่ีปรึกษา  1. ................................................................................. 
  2. ................................................................................. 
ปญหาของนักเรียน 
  1. ดานความสามารถ 
    การเรียน คือ ................................................................................................ 
    ความสามารถอ่ืนๆ คือ ................................................................................. 
  2. ดานสุขภาพ 
    รางกาย คือ .................................................................................................. 
    จิตใจ – พฤติกรรม คือ ................................................................................. 
  3. ดานครอบครัว 
    เศรษฐกิจ คือ ............................................................................................... 
    การคุมครองนักเรียน คือ .............................................................................. 
การแกไขปญหา  
 จัดกิจกรรมในหองเรยีน โดย..…………………………………………………………………………………………………..... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย.................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 จัดกิจกรรมซอมเสริม โดย...................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 จัดกิจกรรมเพ่ือนชวยเพ่ือน โดย.............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ติดตอสื่อสารกับผูปกครอง โดย ............................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 อ่ืนๆ ...................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตวัอยา่ง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

การดําเนินงานแกไขปญหา 
 
วัน/เดือน/ป วิธีการ ผลการดําเนินงาน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
สรุปการดําเนินงาน 
  นักเรียนดีข้ึน ยุติการชวยเหลือ 
  ดูแลตอไปอีกประมาณ 3 เดือน 
  สงตอ..................................................... 
 

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

 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน 

โรงเรียน............................ อําเภอ............................. จังหวัด.................................... 

ปการศึกษา .......................... 

นักเรียนช่ือ – สกุล ............................................................ ช้ัน ............................. เลขท่ี .......................... 

ท่ีอยู ............................................................................................................. โทรศัพท .............................. 

ผูปกครองช่ือ .........................................................ท่ีทํางาน ...................................................................... 

วัน /เดือน / ป เรื่องท่ีติดตามดูแล วิธีการติดตามดูแล ช่ือผูติดตามดูแล 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

-ตัวอยาง - 
แบบสรุปผลการชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 

 

ชื่อ …………………………….………...สกุล……………..…..………...ชั้น  ม…….../……….เลขที…่…….. 

ปญหาของนักเรียน 
1.ดานการเรียน คือ …………………………………………………………………………….. 
2.ดานสุขภาพรางกาย คือ …………………………………………………………………………….. 
3.ดานสุขภาพจิต,อารมณ คือ …………………………………………………………………………….. 
4.ดานพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค คือ …………………………………………………………………………….. 
5.ดานเศรษฐกิจ คือ …………………………………………………………………………….. 
6.ดานการคุมครองนักเรียน คือ …………………………………………………………………………….. 
7.ดานพฤติกรรมทางเพศ คือ …………………………………………………………………………….. 
8.ดานยาเสพติด คือ …………………………………………………………………………….. 
9.อ่ืน ๆ โปรดระบ ุ คือ …………………………………………………………………………….. 
แผนการแกไขปญหา 

ο  จัดกิจกรรมในหองเรียน โดย…………………………………………………………………………….………………………..………... 

ο  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย…………………………………………………………………………………………………………….. 

ο  จัดกิจกรรมซอมเสริม โดย…………………………………………………………………………………………………………………… 

ο  จัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน โดย…………………………………………………………………………………………………………… 

ο  ติดตอสื่อสารกับผูปกครอง โดย………………………………………………………………………….…………........................... 
 

การดําเนินงานแกไขปญหา 
วัน /เดือน /ป วิธีการ ผลการดําเนนิงาน 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………………… 

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………….……………………………………………

…………………………………………….………….. 

 

สรุปการดําเนินงาน 

ο นักเรียนดีขึ้น  ยุติการชวยเหลือ ο ดูแลตอไปอีกประมาณ 3 เดือน 

ο สงตอ ………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 
 
 
 

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

ครูที่ปรึกษา ชัน้มัธยมศึกษาปที…่…/……… 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

แบบสรุปผลการดําเนินการปองกันและแกไขปญหานักเรียน 
โรงเรียน......................................... อําเภอ........................................ จังหวัด.............................. 

นักเรียนช้ัน............................. 
ครูท่ีปรึกษาผูดําเนินการและรายงาน 1................................................ 2. .............................................  
วันท่ีรายงาน ...................... เดือน ......................... พ.ศ. ............. 
 

ท่ี ช่ือ – สกุล ปญหาท่ีพบ ส่ิงท่ีดําเนินการจัด
กิจกรรม 

ผลการดําเนิน
กิจกรรม 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 
 

 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

แผนกําหนดการจัดกิจกรรมโฮมรูม(Home  Room) 
ประจําภาคเรียนที่ ……….. ปการศึกษา.............. 

ช้ัน........................ หอง................ 
 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ป เรื่อง/กิจกรรม หมายเหตุ 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

ลงชื่อ 
(…………………………………………………………..) 
ครูท่ีปรึกษา 

ลงชื่อ 
(…………………………………………………………..) 
          หัวหนาระดับชั้น................. 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม(Home  Room) 
 

ครั้งท่ี............. วันท่ี.............. เดือน........................... พ.ศ................. 
กิจกรรม/เรื่อง.......................................................................... 

  

วัตถุประสงค วิธีจัดกิจกรรม ผลท่ีได นักเรียนไมเขารวมกิจกรรม 
 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

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

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

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

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอเสนอแนะ .................................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................... 
 

ลงชื่อ 
(..................................................) 
    หัวหนาหอง/ตัวแทนนักเรียน 

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

ครูท่ีปรึกษา 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

แบบสรุปผลการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนานักเรียน 

โรงเรียน................................... อําเภอ.................................. จังหวัด.................................. 

นักเรียนช้ัน.......................... 

ครูท่ีปรึกษาผูดําเนินการและรายงาน 1. ......................................... 2. ............................................ 

 วันท่ีรายงาน ........................ เดือน ....................... พ.ศ. ........ 

ท่ี ช่ือ – สกุล ปญหาท่ีพบ ส่ิงท่ีดําเนินการจัด
กิจกรรม 

ผลการดําเนิน
กิจกรรม 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

แบบรายงานแจงผลการชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียน............................ อําเภอ................................. จังหวัด.............................. 

 

                                                              วันท่ี ............. เดือน ...........................พ.ศ. ............ 

เรื่อง แจงผลการชวยเหลือนักเรียน 

เรียน ...................................................................... 

 ตามท่ีทานไดสงนักเรียน ชื่อ ........................................................................ ชั้น ม. ........... /................ 

เลขท่ี ............... มาใหดําเนินการชวยเหลือ 

 บัดนี้ (ผูดําเนินการชวยเหลือ) .................................................................................... ไดดาํเนินการให

ความชวยเหลือนักเรียนแลว สรุปผล ดังนี้ 

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

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

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

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

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

 จึงเรียนเพ่ือโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

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

                                                                             ครูท่ีปรึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 

บันทึกขอความ 

 

สวนราชการ  ..................................................................................................................................................... 

ท่ี..........................................................  วันท่ี    ......................................................................... 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหชวยเหลือนักเรียน 

 

เรียน    ...................................................... 

ส่ิงท่ีสงมาดวย .............................................................................. 

 

ดวย (ด.ช./ด.ญ. /นาย/นางสาว).....................................................................................นักเรียน

ชั้น...................... เลขประจาํตัว ....................... มีพฤติกรรมท่ีเปนปญหา ดังนี้ 

พฤติกรรมโดยสรุปคือ  

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

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

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

และไดดําเนินการชวยเหลือแลวสรุปไดดังนี้ 

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

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

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

แตยังคงมีพฤติกรรมคือ 

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

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

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

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและดําเนินการชวยเหลือสงตอนักเรียนดังกลาว 

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

                    (.....................................................) 
ครูท่ีปรึกษา 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 
 

บันทึกขอความ 

สวนราชการ  ..................................................................................................................................................... 

ท่ี................................................................................วันท่ี    ......................................................................... 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหชวยเหลือนักเรียนเพ่ือสงตอหนวยงานภายนอก 

 

เรียน    ผูอํานวยการโรงเรียน....................................................... 

ส่ิงท่ีสงมาดวย .............................................................................. 

 

ดวย (ด.ช./ด.ญ. /นาย/นางสาว)......................................................................................นักเรียน

ชั้น...................... เลขประจาํตัว ....................... มีพฤติกรรมท่ีเปนปญหา ดังนี้ 

พฤติกรรมโดยสรุปคือ 

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

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

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

และไดดําเนินการชวยเหลือแลวสรุปไดดังนี้ 

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

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

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

แตยังคงมีพฤติกรรมคือ 

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

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

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

   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและดําเนินการชวยเหลือสงตอนักเรียนดังกลาว 

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

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

ครูท่ีปรึกษา 

 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

แบบสรุปผลการสงตอนักเรียน 

โรงเรียน.............................. อําเภอ............................. จังหวดั........................... 

นักเรียนช้ัน.......................... 

ครูท่ีปรึกษาผูดําเนินการและรายงาน 1. ....................................... 2. .......................................  

วันท่ีรายงาน ............................................ 

ท่ี ชื่อ – สกุล ปญหาท่ีพบ 

สิ่งท่ีดําเนินการจัดกิจกรรม 

ผลการดําเนินกิจกรรม การสงตอนักเรียน
ภายใน 

การสงตอนักเรียน
ภายนอก 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

- ตัวอยาง - 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผูจัดทํา 

 

นางสาวตรีทิพยนิกรณ ตอนศร ี

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

 



 

คูมือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 

กลุมสงเสรมิการจดัการศึกษาสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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