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ค าน า 
 

 คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเล่มนี้ จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทางส าหรับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต 2 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใช้ในการด าเนินงานเกี่ยวกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบ
กับเป็นแนวทางที่จะปฏิบัติต่อนักเรียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็น
องค์รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต 
ส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และส่งผลดีต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรการศึกษา   
ข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
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ส่วนท่ี 1 
บทน า 

 
ชื่อกระบวนงาน 
 งานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 

ความหมาย 
 การดูแลช่วยเหลือนักเรยีน คือ การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิ คุ้มกันทางจิตใจที่ เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี  มีทักษะ                 
การด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ      
มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้
โดยมีครูประจ าช้ันครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ าย          
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน 
รวมไปถึงบุคคลภายนอกที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน ซึ่งจะต้องมีวิธีการเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐาน มคุีณภาพ 
และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ 
 

ความส าคัญ 
ปัจจุบันการพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ       

มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษาน้ัน นอกจากจะ
ด าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดกับนักเรียน  
ก็เป็นสิ่งส าคัญเนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหา 
เศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิดความทุกข์ 
ความวิตกกังวลความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน จนน า ไปสู่การเกิด
ปัญหา และสภาวะวิกฤติทางสังคม 

ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต จึงจ าเป็นที่ทุกโรงเรียน  
ในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน และแก้วิกฤติสังคม จึงควรน าระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ 
2. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา 

ให้เป็นไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนจบการศึกษาข้ันพื้ นฐาน มี คุณลักษณะ             

ที่พึงประสงค์ และสมรรถนะตามที่ก าหนด 
 

 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ประโยชน์ 
     1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา 
     2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี  
     3. นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้ 
     4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
     5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความเสียสละ และเอาใจใส่ 

 

ขอบเขตของงาน 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบวงจร

ได้มาตรฐาน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
การจัดกิจกรรมพัฒนา และการส่งต่อ โดยมีกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมประชุมประจ าช้ันเรียน และ
กิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา เป็นต้น 
 

ค าจ ากัดความ 
1. การดูแลช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม การป้องกันและการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา โดยวิธีการและ 

เครื่องมือส าหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การด าเนินงานพัฒนานักเรียน โดยเน้นให้นักเรียน   
เป็นคนดี คนเก่ง ปลอดภัยจากสารเสพติด และมีความสุขในการด ารงชีวิต 

2. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติส่วนตัว ประวัติ
การศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความสามารถพิเศษ ฯลฯ 

3. การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดกลุ่มนักเรียนตามฐานข้อมูลรายบุคคลเป็นกลุ่มปกติ          
กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มเสี่ยง 
 4. การจัดกิจกรรมป้องกัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อนักเรียนกลุ่มปกติ ป้องกันและสร้างความ
เข้มแข็ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยงของนักเรียน 
 5. การจัดกิจกรรมแก้ปัญหา หมายถึง กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านต่างๆ ตามสภาพ
ปัญหา เช่น การระดมทุนเพื่อการศึกษาส าหรับเด็กขาดแคลน การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อนที่ปรึกษา 
ฯลฯ 
 6. การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดข้ึนเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพื่อส่งเสริม        
ให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ 
 7. การส่งต่อ หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพื่อนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปัญหาเป็นพิเศษที่ต้อง
อาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานหรือบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

- การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียน โดยพิจารณาจากปัญหา
ของนักเรียน เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูโภชนาการ ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นต้น  

- การส่งต่อภายนอก ผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโรงเรียนด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน 
ในกรณีที่นักเรียนมีปัญหา ยากต่อการช่วยเหลือ 
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ส่วนท่ี 2 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

1. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1.1 จัดท าระบบ แผนงาน/โครงสร้าง และผูร้ับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
  1.2 ประชุมช้ีแจงให้กบัผูบ้รหิารสถานศึกษาและครูผูร้ับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1.3 ด าเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
การคัดกรองนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา การส่งเสริมพัฒนานักเรียน และการส่งต่อ  

1.4 ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนทีพ่บปัญหา 
1.5 สรปุและรายงานผล 

 
2. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าระบบ แผนงาน/โครงสร้าง 
และผูร้ับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   
 

ประชุมช้ีแจงให้กบัผูบ้รหิารสถานศึกษาและครูผูร้ับผิดชอบ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด าเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ 5 ข้ันตอน ได้แก่ 
การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การปอ้งกันและแก้ไขปัญหา 

การสง่เสรมิพัฒนานกัเรียน และการสง่ต่อ 
 

ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนทีพ่บปัญหา 

สรปุและรายงานผล 
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3. แบบฟอร์มสรุปมาตรฐานงาน 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ชื่อกระบวนงาน: ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ล าดับ

ที่ 
ผังขั้นตอนการด าเนนิงาน รายละเอียดงาน เวลาการด าเนินงาน มาตรฐานคุณภาพงาน ผู้รับผิดชอบ 

1.  จัดท าระบบ 
แผนงาน/โครงสร้าง 

และก าหนด
ผู้รบัผิดชอบ 

 

 
 

เมษายน 

มีโครงสร้างชัดเจน กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

2. ประชุมช้ีแจง 
มอบนโยบาย 

 

 
พฤษภาคม 

- กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

3.  
ด าเนินการเยี่ยมบ้าน
ตามกระบวนการ 5 

ข้ันตอน 

 
 

มิถุนายน - กรกฎาคม 

- แบบบันทึกกิจกรรม
การเยี่ยมบ้าน 
- แบบคัดกรองนักเรยีน 
S.D.Q. 
- แบบสรุปผลการคัด
กรองนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา/ครู/

โรงเรียน 

4.  
ติดตาม ประเมินผล 

 

 
สิงหาคม 

มีเอกสารเป็นที่
ประจักษ์ 

กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา 

5. สรปุและรายงานผล 
 

สิงหาคม - กันยายน มีแบบสรปุรายงานผล กลุ่มส่งเสริมการ
จัดการศึกษา/ครู/

โรงเรียน 

สรุปและรายงานผล 
 

จัดท าระบบ แผนงาน/
โครงสร้าง และก าหนด

ผู้รับผิดชอบ 

ประชุมชี้แจง 
มอบนโยบาย 

 

ด าเนินการเยี่ยมบ้าน
ตามกระบวนการ  

5 ขั้นตอน 

ติดตาม ประเมินผล 
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ส่วนท่ี 3 
กระบวนการและข้ันตอนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ       

มีข้ันตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง     
ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน         
มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการท างานที่ตรวจสอบได้ 
 

กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ 
1. การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 
5. การสง่ต่อ 
 

1. การรู้จักนกัเรยีนเปน็รายบคุคล 
ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิด

พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลที่จ า เป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็น   
สิ่งส าคัญ ที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากข้ึน สามารถน า ข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรอง
นักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง เป็นข้อมูล             
เชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะท าให้ไม่เกิด
ข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด 

 

2. การคัดกรองนักเรียน 
การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน อาจนิยาม

กลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ 
 2.1 กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว    
อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 
 2.2 กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน            
ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 

2.3 กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน     
ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 

2.4 กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ แสดงออกซึ่งความสามารถ    
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดียวกัน           
ภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้น
จนถึงข้ันสูงสุด 
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การจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่าง
ถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งข้ึน และมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
เพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่างๆ และหากครูที่ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มแล้ว            
ความชัดเจนในเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ        
ซึ่งบางกรณีจ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 
 

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ส าหรับ

นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น จ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือ     
ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การสร้าง
ภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนา
ให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป 

การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แต่สิ่งที่ครูประจ า ช้ันหรือ            
ครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

3.1 การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
  3.2 การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 
 

4. การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน 
การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือ

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากข้ึน ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจ        
ในตนเองในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
หรือมีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นนักเรี ยนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป 

การส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาด าเนินการได้ แต่มีกิจกรรมหลักส าคัญ  
ที่โรงเรียนต้องด าเนินการ คือ 

4.1 การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
4.2 การเยี่ยมบ้าน 
4.3 การจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) 
4.4 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

5. การส่งต่อ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา อาจมีกรณีที่บางปัญหามีความย ากต่อ       

การช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีข้ึนก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน
ต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วข้ึน หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่
ของครูที่ปรึกษาหรือครคูนใดคนหนึ่งเพียงล าพัง ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากข้ึน หรือลุกลามกลายเป็นปัญหา
ใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษาสามารถด าเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียน   
เป็นรายบุคคล หรือการคัดกรองนักเรียน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่ละกรณี 
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การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ

ลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายปกครอง 
2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ด า เนินการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอก   

หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้ 
 
กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรยีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

การคัดกรองนักเรียน 

- แบบบนัทกึการเย่ียมบา้น 

- แบบประเมิน S.D.Q. 

 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา กลุ่มพเิศษ 

เสริมภูมิคุ้มกันและ 
การสง่เสรมิพัฒนา 

ป้องกันและแก้ไข 
ตามกรณี 

 

ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหาโดย

เร่งด่วน 
 

ส่งเสริมให้นกัเรียนได้
พัฒนาศักยภาพ

ความสามารถพเิศษถึง
ข้ันสูงสุด 

 

กรณีที่โรงเรยีนไม่สามารถด าเนินการได ้

สง่ตอ่ 

ภายใน ภายนอก 

แบบสรุปผลการคดักรองนักเรยีน 
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กระบวนการด าเนนิงานของโรงเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จัดท าระบบ 

วางแผนการท างาน 

ด าเนินการเยี่ยมบ้านนกัเรียน 

ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา  
เพื่อวิเคราะหผ์ลจากการเยี่ยมบ้าน  
จัดกลุม่นักเรียนออกเป็น 4 กลุ่ม  

พร้อมทั้งหาแนวทางสง่เสรมิ ป้องกันแก้ไข 
และช่วยเหลือนักเรียน 

จัดท าโครงการให้การสง่เสรมิ ป้องกันแก้ไข 
และช่วยเหลือนักเรียนตามปัญหาที่พบ 

สรุปและรายงานผล 

ผอ.โรงเรียน 

ประชุมชี้แจง 

จัดท าโครงการ, ค าสั่งคณะท างาน 

ก าหนดแบบฟอร์ม 

รายงานผลการด าเนินงาน 

สพป.ชพ.2 
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ส่วนท่ี 4 
การขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
ปัจจัยส าคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารทุกฝ่าย ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และให้การสนับสนุนการด าเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

2. ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความตระหนักในความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

3. คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการประชุมในแต่ละ
คณะอย่างสม่ าเสมอตามที่ก าหนด 

4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
5. การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง         

ในเรื่องที่เอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสิ่งที่จ าเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องต้น    
และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. ศึกษาสภาพและทิศทางการด าเนินงาน 
2. วางแผนการด าเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 
5. ประเมินผลและสรุปรายงาน 

 

การสร้างวินัยเชิงบวก(Positive Discipline)  
การสร้างวินัย หมายถึง การสอนหรือการฝึกคนให้เช่ือฟังกฎระเบียบหรือแนวทางการปฏิบัติตน             

ทั้งในระยะสั้นหรือระยะยาว 
 การสร้างวินัยเชิงบวกในห้องเรียน เด็กจ าเป็นต้องได้รับอบรมสั่งสอนเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบ
ของสังคม ซึ่งหมายรวมถึงการต่อรอง และการสร้างระบบการให้รางวัลมากกว่าการลงโทษด้วยการท าร้ายหรือ     
ใช้วาจาท าร้ายจิตใจ 
 หลัก 7 ประการของการสร้างวินัยเชิงบวก 
  1. เคารพศักดิ์ศรีของเด็ก   

2. พยายามพัฒนาพฤติกรมที่พึงประสงค์ การมีวินัยในตนเองและบุคลิกลักษณะที่ดี 
  3. พยายามให้เด็กมีส่วนร่วมมากที่สุด 

4. ค านึงถึงความต้องการทางพัฒนาการและคุณภาพชีวิตของเด็ก 
5. ค านึงถึงแรงจูงใจและโลกทัศน์ของเด็ก 

  6. พยายามให้เกิดความยุติธรรม เท่าเทียมกัน และไม่เลือกการปฏิบัติ 
7. เสริมสร้างความสามัคคีกลมเกลียวในกลุ่ม 

 ในการสร้างวินัยเชิงบวกครูควรพยายามนึกถึงอัตรา 4:1 คือพยายาม“จับถูก” ให้ได ้4 ครั้ง ส าหรับการ
“จับผิด” 1 ครั้ง โดยพยายามท าอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
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ส่วนท่ี 5 
เอกสารหลักฐาน 

 
เอกสารหลกัฐานที่ใช้ในระบบการดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 

- ระเบียนสะสม (ป.พ. 8) 
- โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- ค าสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- บันทึกการเยี่ยมบ้านนกัเรียน 
- แบบบันทึกการสงัเกต 
- แบบบันทึกการสมัภาษณ์ 
- แบบสรปุการเยี่ยมบ้าน 
- แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 3 ฉบับ 
- แบบสรปุการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
- แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- แบบสรปุผลการคัดกรองนักเรียน 
- บันทึกการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น ของครูทีป่รกึษา 
- แบบบันทึกพฤติกรรมและเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
- แบบบันทึกการติดตามดูแลนกัเรียน 
- แบบสรปุผลการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- แบบสรปุผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
- แผนก าหนดการจัดกิจกรรมโฮมรมู (Home  Room) 
- แบบบันทึกกจิกรรมโฮมรูม 
- แบบสรปุผลการด าเนินงานส่งเสริมและพฒันานักเรียน 
- แบบรายงานผลการช่วยเหลือนักเรียน 
- บันทึกข้อความส่งต่อหน่วยงานภายใน/ภายนอก 
- แบบสรปุผลการสง่ต่อ 
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ภาคผนวก 
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โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 ชื่อโครงการ   ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 มาตรฐาน สพฐ.   ............................................ 
 สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ............................................ 
 กลุ่มงานท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มงาน……………….. 
 ผู้รับผิดชอบโครงการ  …………………………… 
 ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเน่ือง 
 ระยะเวลาด าเนินการ  ตลอดปีการศึกษา ............ 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการท างานเน้นกระบวนการ มุ่งเน้นให้ครูได้รู้จักนักเรียนทุกคน
สามารถจะช่วยเหลือนักเรียนได้ถูกต้องสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา
ข้ันพื้นฐานความสามารถของผู้เรียน การจัดระบบช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้เรียน แก้ปัญหาของผู้เรียน ให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีคุณภาพ 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1  ผลผลิต(OUTPUT) 
  1. ผู้เรียนได้รับช่วยเหลือให้มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ 
  2. ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้มีทักษะพัฒนาตนเองได้ 
  3. ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจที่จะเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองได้ 
 2.2  ผลลัพธ์(OUTCOME) 
  1. ผู้เรียนมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ 
  2. ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะพัฒนาตนเองได้ 
  3. ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจที่จะเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองได้ 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  3.1.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับการช่วยเหลือให้มีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ 
  3.1.2 ผู้เรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมให้มีความรู้มีทักษะพัฒนาตนเองได้ 
  3.1.3 ผู้เรียนมีความรู้มีความเข้าใจที่จะเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองได้ 
 3.2 เชิงคุณภาพ 
  3.2.1 ผู้เรียนมีทักษะและมีความสามารถที่จะพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ 
  3.2.2 ผู้เรียนรู้จักเลือกตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

3.2.3 ผู้เรียนได้รับการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆตามสภาพอย่างเหมาะสม 
 
 
 

- ตวัอย่าง - 
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4. การด าเนินงานและกิจกรรม 
 

ที่ การด าเนินงาน ข้ันตอน ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รบัผิดชอบ 

1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน  ปัญหาและ
ความต้องการในการพัฒนา 

Prepare
(เตรียมการ) 

เมษายน  ........... 
 

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

2. ประชุม จัดท าแผนการด าเนินการ Plan พฤษภาคม  ............ คณะครู 

แต่งตั้งผูร้ับผิดชอบ Do ................................................... 

3. ด าเนินการตามแผน/กจิกรรม Do 

ตลอดปีการศึกษา 

 
-  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  ครูประจ าช้ัน 
-  การคัดกรองนักเรียน  ครูประจ าช้ัน 
-  การส่งเสรมิและพฒันานักเรียน  ครูประจ าช้ัน 
-  การป้องกัน  ช่วยเหลือและ
แก้ไขนักเรียน 

 
ครูประจ าช้ัน 

-  จัดต้ังเครือข่ายภายนอก  เพื่อ
ส่งต่อนักเรียนตามสภาพปัญหา 

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

-  มอบทุน / อุปกรณ์การศึกษา  ................................................... 
 - เสริมสร้างทักษะชีวิต   ครูประจ าช้ัน 

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

5. ปรับปรงุ  พัฒนา action ระหว่างการด าเนินการ ................................................... 

6. สรปุ/รายงานผล report มีนาคม  .............. ................................................... 
 

5.  งบประมาณ 
 งบประมาณในการด าเนินงาน ทั้งหมด  .................... บาท 
6.  การวัดและประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
1. โรงเรียนมีแผนการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

- การบันทึกข้อมลู - แบบบันทึกข้อมลู 

2. ครูทุกคนจัดท าข้อมูลนกัเรียนเน้นรายบุคคลเพื่อประโยชน์ในการ
จัดการเรียนการสอน 

- การบันทึกข้อมลูนักเรียน - แบบบันทึกข้อมลู 

 
7. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ผู้เรียนได้รับช่วยเหลือทุกคนและผู้เรียนทุกคนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
ลงช่ือ............................................... ผู้เสนอโครงการ 
       (............................................) 
    ครูโรงเรียน..................................... 

 
 

ลงช่ือ................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
     (...................................................) 
 ผู้อ านวยการโรงเรียน............................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

 
ค าสั่งโรงเรียน.............................. 

ที่ ............/........................... 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียนปีการศึกษา ...................... 

....................................................... 
  เพื่อเป็นการสนองนโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 และให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และเป็นระบบอย่างชัดเจน  
  อาศัยอ านาจตามมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ                  
พ.ศ. ๒๕๔๖ และมาตรา๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗จึง
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน...........................ดังนี ้
 1. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

1.1..........................................  ผู้อ านวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 
1.2..........................................  ....................  รองประธานกรรมการ 
1.3...........................................  ....................  กรรมการ 

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

  มีหน้าท่ีก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมคณะกรรมการ (อย่างน้อยภาคเรียนละ 
๒ ครั้ง) นิเทศ ติดตาม ก ากับการ ดแูล ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

 2. คณะกรรมการประสานงานประกอบด้วย 
  2.๑  ........................................  ..................  ประธานกรรมการ 

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

  มีหน้าท่ีปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประสานงานระหว่างคณะกรรมการอ านวยการ(ทีมน า) และคณะกรรมการด าเนินงาน(ทีมท า)และหน่วยงานอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง จัดเอกสาร เครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินงาน รับผิดชอบจัดประชุมช้ีแจงและการฝึกอบรมให้แก่บุคลากร 
จัดการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(อย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง) รายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน 

3. คณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับชั้นเรียนประกอบด้วย 
  3.1................................................    ประธานกรรมการ 
  3.2 .................................................   กรรมการ 
  3.3 .................................................   กรรมการ 

- ตวัอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

  3.4 .................................................   กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าท่ี  

๑. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องและด าเนินงานตาม ๕ ข้ันตอนตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
๒. จัดท าระบบสารสนเทศ ข้อมูล และบันทึกหลักฐานการด าเนินการปฏิบัติงานตามรายห้องเรียน 
๓. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน 
๔. ประเมินผลและจัดท ารายงานตามระดับช้ัน   
๕. ประชุมช้ีแจงท าความเข้าใจกับคณะกรรมการด าเนินงานในระดับช้ัน(อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ 

ครั้ง) ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ในงานประจ า 
ให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง

ความสามารถ ตามภาระหน้าที่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการต่อไป 
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
 

  สั่ง  ณ  วันที่ ......... เดือน.................. พ.ศ. ................. 
 
 
 

                     (..............................................) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

 
ค าสั่งโรงเรียน.............................. 

ท่ี   .............../............. 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจ าปีการศึกษา .................. 

.............................................. 
 การเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนจดัข้ึนตามระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรยีน โดยก าหนดให้ครูที่
ปรึกษาปฏิบัติกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนในความปกครอง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจ
อันดีระหว่างผู้ปกครองกับครแูละโรงเรียน และเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน โรงเรียน................................  จึงแต่งตั้ งครูที่ปรึกษาออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ในระหว่างวันที่ 
..................................  ถึ ง วันที่  ......... ...................  และรายงานผลการออก เยี่ ยมบ้ านภายใน วันที่ 
.................................. 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕และ ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการ กระทรวง ศึกษาธิการ 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ  ประกอบด้วย 

๑.๑ ....................................  ผู้อ านวยการโรงเรียน       ประธานกรรมการ 
๑.๒ ....................................  ครู ........................... กรรมการ 

  ๑.3.....................................  ครู .......................... กรรมการ 
  ๑.4.....................................  ครู .......................... กรรมการ 
  ๑.5 ....................................  ครู .......................... กรรมการและเลขานุการ           
  มีหน้าท่ี  ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ก ากับดูแล และช่วยแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน 
 ๒. คณะกรรมการประสานงาน ประกอบด้วย 
  ๒.๑ ....................................  ครู .................  ประธานกรรมการ 
  ๒.๒ ....................................  ครู .................  กรรมการ 
  ๒.๓....................................  ครู .................  กรรมการ 
  ๒.๔....................................  ครู .................           กรรมการและเลขานุการ 
  มีหน้าท่ี จัดสรรงบประมาณ จัดท าเอกสาร แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
มอบให้ครูที่ปรึกษาแต่ละห้องเรียน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เอื้ออ านวยให้การด าเนินโครงการ บรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 ๓.คณะกรรมการด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนประกอบด้วย 

ระดับชั้นอนุบาล ๑  
๑)  ...........................................  ครู ..............  

- ตวัอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ระดับชั้นอนุบาล2 
๑)  ...........................................  ครู ..............  
ระดับชั้นอนุบาล3 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
๑)  ...........................................  ครู .............. 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
๑)  ...........................................  ครู ............. 
มีหน้าท่ี จัดเตรียมข้อมูล/สารสนเทศ การเข้าเรียน การเข้าร่วมกิจกรรม ของนักเรียนจาก

ครูผู้สอนและแบบบันทึกข้อมูลนักเรียนจากทางโรงเรียน เพื่อน าไปเป็นข้อมูลพบปะกับผู้ปกครอง บันทึกการเยี่ยม
บ้านนักเรียน ถ่ายภาพเป็นหลักฐานตามที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดเพื่อน าส่งสรุป
รายงานการเยี่ยมบ้าน ที่งานส่งเสริม ป้องกัน แก้ไข ปัญหาพฤติกรรมนักเรียน เพื่อการรายงานผลต่อต้น สังกัด 
น าไปสู่การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน ปัญหา และความต้องการของ
นักเรียนแต่ละคน ต่อไป 

 

๔.  คณะกรรมการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ประกอบด้วย 
4.1.........................................  ครู .......... ประธานกรรมการ 

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

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

๑๐)........................................  ครู .........  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

มีหน้าท่ี  ก ากับติดตามการเยี่ยมบ้านของครูที่ปรึกษาแต่ละระดับช้ัน เก็บรวบรวมข้อมูล/สถิติ
จากการด าเนินโครงการ วิเคราะห์/บันทึกคอมพิวเตอร์ จัดท าเป็นเอกสาร/ข้อมูลสารสนเทศ ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนดให้เป็นปัจจบุัน สามารถมาใช้ประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง สะดวกรวดเร็วตลอดจน ประเมินและ
รายงานผล การด าเนินโครงการเสนอต่อคณะผู้บริหารตามล าดับ เพื่อทราบ   

 

ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความวิริยะ อุตสาหะ บังเกิดผลดีแก่
ราชการสืบไป  

  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

 สั่ง  ณ  วันที่  .........เดือน...................  พ.ศ. ............... 
 
 
  
 

(................................................) 
ผู้อ านวยการโรงเรียน......................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

- ตวัอย่าง - 

 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

- ตวัอย่าง - 

 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

- ตวัอย่าง - 

 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
แบบบันทึกการสังเกต 

โรงเรียน................................  อ าเภอ......................... จังหวัด....................... 
ภาคเรียนท่ี ........... ปีการศึกษา ........................... 

 
1. ช่ือ – สกุล นักเรียน........................................................ ช้ัน .......................... เลขที ่.......................... 

วัน เดือน ปี ที่สังเกตนักเรียน ............................................................................ เวลา ........................ 
สถานที่ ..................................................................................................................... .................................. 

2. วัตถุประสงค์ของการสังเกต คือ ............................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................... ....................................................... 

3. พฤติกรรมที่แสดงออก ( บรรยายพฤติกรรมและเหตุการณ์ในสถานการณ์หนึ่งๆที่เกิดข้ึน ) 
.............................................................................................................................................................. ........
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 

4. ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และแนวทางช่วยเหลือ / แก้ไข 
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 

ลงช่ือ ..................................................... ครผูู้สงัเกต 
(..........................................................) 
................/........................./................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 

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

ภาคเรียนท่ี ........... ปีการศึกษา ........................... 

1. ช่ือ - สกุล ผู้ถูกสัมภาษณ์.............................................................................................................................. 
เกี่ยวข้องกบันักเรียน ช่ือ – สกุล .......................................................................ช้ัน ..... ........ เลขที่ ............ 
วัน เดือน ปี ที่สังเกตนักเรียน ............................................................................ เวลา .............. .................. 
สถานที่สมัภาษณ์............................................................................................. ............................................. 

2. วัตถุประสงค์ของการสมัภาษณ์ คือ .............................................................................................. ................ 
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 

3. สรปุผลจากการสัมภาษณ์ 
......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ............ 

4. ข้อสังเกต 
............................................................................................................................. .........................................
............................................................................................................................. ......................................... 

5. ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................... 

6. นัดสัมภาษณ์ครั้งต่อไปเรื่อง ...................................................... สถานที่.................. .................................... 
วัน เดือน ปีที่นัดสัมภาษณ์ ..................................................... เวลา ........................................................น. 
 
 
 

ลงช่ือ ..................................................... ผูส้ัมภาษณ์ 
(..........................................................) 
................/........................./................ 

 

 

 
 

 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
ชั้น.....................ประจ าปีการศึกษา................... 

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

จ านวนนักเรียน ............... คน  ชาย ........... คน  หญิง .................. คน 

รายการ ข้อมูล /รายละเอียดท่ีพบ 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 

1.บ้านที่อาศัย 1.1 บ้านตนเอง   
 1.2 อยู่อาศัยกับผูอ้ื่น   
2.ลักษณะบ้าน 2.1. บ้านช้ันเดียว   
 2.2 บ้านสองช้ัน   
 2.3 ลักษณะแบบอื่นๆ   
3.สภาพแวดล้อมของบ้าน 3.1 ด ี   
 3.2 พอใช้   
 3.3 ไม่ด ี   
 3.4 ควรปรับปรงุ   
4. สภาพความเป็นอยู่ของครอบครัว 4.1 อยู่ร่วมกับบิดามารดา   
 4.2 อยู่กับบิดา   
 4.3 อยู่กับมารดา   
 4.4 อยู่ตามล าพงั   
 4.5 อยู่กับผู้อื่น   
5. อาชีพของผู้ปกครอง 5.1 เกษตร   
 5.2 ค้าขาย   
 5.3 รับราชการ   
 5.4 รับจ้าง   
 5.5 อื่นๆ   
6. สถานท างานของบิดามารดา 6.1 ในอ าเภอเดียวกัน   
 6.2 ในจังหวัดเดียวกัน   
 6.3 ต่างจังหวัด   
7. สถานภาพของบิดามารดา 7.1 บิดา มารดา อยู่ด้วยกัน   
 7.2 บิดามารดา หย่าร้างกัน   
 7.3 บิดาถึงแก่กรรม   
 7.4 มารดาถึงแก่กรรม   
 7.5 บิดาและมารดาถึงแก่กรรม   
8. โรคประจ าตัว 8.1 มี   
 8.2 ไม่มี   
 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

รายการ ข้อมูล /รายละเอียดท่ีพบ 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 

9. ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว 9.1 อบอุ่น   
 9.2 เฉยๆ   
 9.3 ห่างเหิน   
 9.4 อื่นๆ   
10. ความรู้สึกผู้ปกครองตอ่นักเรียน 10.1 พอใจ   
 10.2 เฉยๆ   
 10.3 ไม่พอใจ   
 10.4 อื่นๆ   
11. วิธีการที่ผู้ปกครองอบรมเลี้ยงดู  นักเรียน 11.1 เข้มงวดกวดขัน   
 11.2 ตามใจ   
 11.3 ใช้เหตุผล   
 11.4 ปล่อยปละละเลย   
 11.5 อื่นๆ   
12. การปฏิบัติตนของนักเรียนขณะอยู่ทีบ่้าน 12.1 อ่านหนังสือท าการบ้าน   
 12.2 ช่วยงานผู้ปกครอง   
 12.3 ท างานบ้าน   
 12.4 ไม่ช่วยงานเลย   
 12.5 อื่นๆ   
13. หน้าที่รบัผิดชอบของนักเรียนภายในบ้าน 13.1 มีหน้าทีป่ระจ า   
 13.2 ท าเป็นครั้งคราว   
 13.3 ไม่มี   
14. รายได้ของครอบครัว ผู้ปกครอง 14.1 น้อยกว่า 20000 บาท   
รายได้ต่อปี ประมาณ 14.2 20000 – 26999 บาท   
 14.3 27000 ข้ึนไป   
15. รายได้ในการใช้จ่ายครอบครัว 15.1 เพียงพอ   
 15.2 ไม่เพียงพอในบางครั้ง   
 15.3 ขัดสน   
16. การหารายได้พิเศษของนักเรียน 16.1 ไม่มีรายได้พิเศษ   
 16.2 มีรายได้พิเศษ   
17. ลักษณะเพือ่นเล่นที่บ้านของนักเรียน 17.1 เพื่อนรุ่นเดียวกัน   
โดยปกต ิ 17.2 เพื่อรุ่นน้อง   
 17.3 เพื่อนรุ่นพี ่   
 17.4 เพื่อนทกุรุ่น   
18. การเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน 18.1 เดิน   
 18.2 รถจักรยาน   



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

รายการ ข้อมูล /รายละเอียดท่ีพบ 
รวม 
(คน) 

ร้อยละ 

 18.3 จักรยานยนต์   
 18.4 รถรับ ส่ง / โดยสาร   
 18.5 อื่นๆ   
19. ความต้องการของผู้ปกครอง เมื่อนกัเรียน 19.1 ศึกษาต่อ   
จบการศึกษา 19.2 ประกอบอาชีพ   
 19.3 อื่นๆ   
20. ทัศนคติ ความรู้สึกของผู้ปกครองที่มีต่อ 20.1 พอใจ   
โรงเรียน 20.2 เฉยๆ   
 20.3 ไม่พอใจ   
21. ในครอบครัวนักเรียนสนิทสนมกบัใครมาก 21.1 พ่อ   
ที่สุด 21.2 แม่   
 21.3 พี่   
 21.4 น้อง   
 21.5 บุคคลอื่น   
22. เมื่อมปีัญหานักเรียนปรึกษาใคร 22.1 พ่อ   
 22.2 แม่   
 22.3 พี่   
 22.4 น้อง   
 22.5บุคคลอื่น   
23. ข้อเสนอแนะของผูป้กครองต่อโรงเรียน 23.1 ด้านพฤติกรรมนักเรียน   
 23.2 ด้านจัดการเรียนการสอน   
 23.3 ด้านบรรยากาศและ

สถานที ่
  

 23.4 ด้านการบริหารงาน
โรงเรียน 

  

 ด้านอื่นๆ   
 

 

                                            ลงช่ือ ................................................. ครูทีป่รึกษา 
                                                    ( .............................................) 

 
 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 

Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 
 

ช่ือ – สกุล (นาย/ด.ช./น.ส/ด.ญ.)..............................................................................ช้ัน........ห้อง....... .เลขที่........... 
ท าเครื่องหมาย  ในช่องว่างเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อค าถามที่ใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมของนักเรียนทีเ่กิดข้ึน
ในช่วง  6  เดือนที่ผ่านมา 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง จริงบ้าง จริงแน่นอน 
1. ฉันพยายามท าดีต่อผู้อื่น ฉันใส่ใจความรูส้ึกคนอื่น    
2. ฉันอยู่ไม่สุข  ฉันไม่สามารถอยู่นิ่งได้นาน    
3. ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรอืคลื่นไสบ้่อยๆ    
4. โดยปกติแล้วฉันแบ่งปันกบัผู้อืน่(อาหาร ปากกา เกมส์ ฯลฯ)    
5. ฉันโกรธรุนแรงและมักควบคุมอารมณ์ไม่ได้    
6. ฉันมักอยู่กับตัวเอง และมักเล่นคนเดียวหรืออยู่ตามล าพงั    
7. โดยปกติแล้วฉันท าตามที่คนอื่นบอก    
8. ฉันกังวลมาก    
9. ฉันช่วยเหลือถ้ามีใครบาดเจ็บ ไม่สบายใจหรือเจบ็ป่วย    
10. ฉันหยุกหยิก หรือดิ้นไปดิ้นมาตลอดเวลา    
11. ฉันมีเพื่อนสนิทอย่างน้อยหนึง่คน    
12. ฉันมีเรื่องทะเลาะบ่อยๆ ฉันบังคับให้ผู้อื่นท าตามที่ฉันต้องการได้    
13. ฉันมักไม่มีความสุข  เศร้าหรือร้องไห้บ่อยๆ    
14. คนอื่นในวัยเดียวกับฉันมักชอบฉัน    
15. ฉันวอกแวกง่ายไม่มีสมาธิ ฉันมีความล าบากทีจ่ะใช้สมาธิ    
16. ฉันวิตกกังวลเมือ่อยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆ  ฉันเสียความมัน่ใจง่าย    
17. ฉันใจดีกับเดก็ที่อายุน้อยกว่า    
18. ฉันถูกกล่าวหาว่า พูดปดหรือข้ีโกงบ่อยๆ    
19. เด็กคนอื่นๆ แกลง้หรือรังแกฉัน    
20. ฉันมักอาสาช่วยเหลือผู้อื่น (พ่อ  แม่  ครู  เด็กอื่น)    
21. ฉันคิดก่อนท า    
22. ฉันเอาของที่ไม่ใช่ของฉันออกไปจากบ้าน โรงเรียน  หรอืที่อื่น    
23. ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเข้ากบัเด็กวัยเดียวกัน    
24. ฉันมีความกลัวหลายเรื่อง  ฉันหวาดกลัวง่าย    
25. ฉันท างานที่ท าอยู่ได้เสร็จ ฉันมสีมาธิดี    
 
 
 
 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ส่วนท่ี 2 
 

โดยรวมคุณคิดว่าตัวเองมีปัญหาในด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรมหรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น 
ด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ 

  ไม่มีปัญหา    มีปญัหาเลก็น้อย 
  มีปัญหาชัดเจน  มีปญัหาอย่างรุนแรง 

หมายเหต ุ  ถ้าคุณตอบ "มีปัญหา..."  โปรดตอบข้อ 1-4 ต่อไปนี้ด้วย 
 
1.  ปัญหาทีม่ี  เกิดข้ึนมานานเท่าไหร่แล้ว 

น้อยกว่า  1  เดือน 1 – 5  เดือน 
6 – 12  เดือน  มากกว่า  1  ปี 

2.  คุณรู้สึกหงุดหงิดหรอืไม่สบายใจกบัปญัหาทีม่ีหรือไม่ 
ไม่เลย   เล็กน้อย 
  ค่อนข้างมาก    มากที่สุด 

3.  ปัญหาทีม่ี รบกวนชีวิตประจ าวันของคุณในด้านต่างๆ  ต่อไปนี้หรอืไม่ 
 ความเป็นอยู่ท่ีบ้าน 

 ไม่เลย   เล็กน้อย 
 ค่อนข้างมาก   มากทีสุ่ด 
 การคบเพ่ือน 

 ไม่เลย   เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก  มากทีสุ่ด 

 การเรียนในห้องเรียน 
ไม่เลย   เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก    มากที่สุด 

 กิจกรรมยามว่าง 
ไม่เลย   เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก  มากทีสุ่ด 

4.  ปัญหาทีม่ี ท าให้คนรอบข้างเกิดความยุ่งยากหรือไม่ (ครอบครัว เพื่อน ครู ฯลฯ) 
ไม่เลย   เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก  มากทีสุ่ด 

 

 

 

 

 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

 
ช่ือ – สกุล (นาย/น.ส/ด.ช./ด.ญ.)...........................................................................ช้ัน........ห้อง........เลขที่........... 

ค าช้ีแจง : ท าเครื่องหมาย X ในช่องว่างเพียงช่องเดียวในแตล่ะข้อค าถามที่ใกล้เคียงกับพฤติกรรมของนักเรียน 
             ที่เกิดข้ึนในช่วง  6  เดือนที่ผ่านมา 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง จริงบ้าง จริงแน่นอน 
1. ใส่ใจกบัความรู้สกึคนอื่น    
2. อยู่ไม่สุข  เคลื่อนไหวมาก ไมส่ามารถอยู่นิง่ได้นาน    
3. บ่นปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือคลื่นไสบ้่อยๆ    
4. เต็มใจแบง่ปันกับเดก็อื่น(ขนม ของเล่น ดินสอ ฯลฯ)    
5. แผลงฤทธ์ิบ่อย หรืออารมณ์ร้อน    
6. ค่อนข้างอยู่โดดเดี่ยวมักเล่นตามล าพัง    
7. โดยปกติแล้วเช่ือฟงั  ท าตามที่ผู้ใหญบ่อก    
8. มีความกังวลหลายเรื่อง ดูเหมือนกังวลบ่อย    
9. ช่วยเหลือถ้ามีใครบาดเจ็บ ไม่สบายใจหรอืเจ็บป่วย    
10. หยุกหยกิ หรือดิ้นไปดิ้นมาตลอดเวลา    
11. มีเพื่อนสนิทอย่างน้อยหนึง่คน    
12. มีเรื่องทะเลาะหรือรงัแกเดก็อื่นบอ่ยๆ    
13. ไม่มีความสุข  เศร้าหรือร้องไหบ้่อยๆ    
14. โดยทั่วไปเป็นที่ชอบพอของเด็กอื่น    
15. วอกแวกง่ายไม่มีสมาธิ    
16. วิตกกังวลหรือติดแจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใหม่ เสียความ
มั่นใจง่าย 

   

17. ใจดีกับเด็กที่อายุน้อยกว่า    
18. พูดปดหรือข้ีโกงบ่อยๆ    
19. ถูกเด็กคนอื่นแกลง้หรือรังแก    
20. มักอาสาช่วยเหลือผู้อื่น (พอ่  แม่  ครู  เด็กอื่น)    
21. คิดก่อนท า    
22. ขโมยของทีบ่้าน ที่โรงเรียน  หรือทีอ่ื่น    
23. เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเข้ากบัเด็กอื่น    
24. มีความกลัวหลายเรื่อง  หวาดกลัวง่าย    
25. มีสมาธิในการติดตามท างานจนเสรจ็    
 
 
 
 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ส่วนท่ี 2 
โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปัญหาในด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรมหรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น 

ด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ 
  ไม่มีปัญหา    มีปญัหาเลก็น้อย 
  มีปัญหาชัดเจน  มีปญัหาอย่างรุนแรง 

 
หมายเหต ุ  ถ้าคุณตอบ "มีปัญหา..."  โปรดตอบข้อ 1-4 ต่อไปนี้ด้วย 
 
1.  ปัญหาทีม่ี  เกิดข้ึนมานานเท่าไหร่แล้ว 

น้อยกว่า  1  เดือน 1 – 5  เดือน 
6 – 12  เดือน  มากกว่า  1  ปี 

 
2.  เด็กรู้สกึหงุดหงิดหรอืไม่สบายใจกบัปญัหาที่มีหรือไม่ 

ไม่เลย   เล็กน้อย 
  ค่อนข้างมาก    มากที่สุด 

 
3.  ปัญหาทีม่ี รบกวนชีวิตประจ าวันของเด็กในด้านต่างๆ  ต่อไปนี้หรอืไม ่
 ความเป็นอยู่ท่ีบ้าน 

 ไม่เลย   เล็กน้อย 
         ค่อนข้างมาก  มากทีสุ่ด 
 การคบเพ่ือน 

 ไม่เลย   เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก  มากทีสุ่ด 

 การเรียนในห้องเรียน 
ไม่เลย   เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก    มากที่สุด 

 กิจกรรมยามว่าง 
ไม่เลย   เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก    มากที่สุด 

 
4.  ปัญหาทีม่ี ท าให้คุณหรอืครอบครัวเกิดความยุง่ยากหรือไม่ 

ไม่เลย   เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก    มากที่สุด 

 

 

 

 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน   ฉบับครูประเมินนักเรียน 
Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) 

 
ช่ือ – สกุล (นาย/น.ส/ด.ช./ด.ญ.)...........................................................................ช้ัน........ห้อง........เลขที่....... .... 

ท าเครื่องหมาย X ในช่องว่างเพียงช่องเดียวในแต่ละข้อค าถามที่ใกลเ้คียงกบัพฤติกรรมของนักเรียนทีเ่กิดข้ึนในช่วง  
6  เดือนที่ผ่านมา 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง จริงบ้าง จริงแน่นอน 
1. ใส่ใจกบัความรู้สกึคนอื่น    
2. อยู่ไม่สุข  เคลื่อนไหวมาก ไมส่ามารถอยู่นิง่ได้นาน    
3. บ่นปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือคลื่นไสบ้่อยๆ    
4. เต็มใจแบง่ปันกับเดก็อื่น(ขนม ของเล่น ดินสอ ฯลฯ    
5. แผลงฤทธ์ิบ่อย หรืออารมณ์ร้อน    
6. ค่อนข้างอยู่โดดเดี่ยวมักเล่นตามล าพัง    
7. โดยปกติแล้วเช่ือฟงั  ท าตามที่ผู้ใหญบ่อก    
8. มีความกังวลหลายเรื่อง ดูเหมือนกังวลบ่อย    
9. ช่วยเหลือถ้ามีใครบาดเจ็บ ไม่สบายใจหรอืเจ็บป่วย    
10. หยุกหยกิ หรือดิ้นไปดิ้นมาตลอดเวลา    
11. มีเพื่อนสนิทอย่างน้อยหนึง่คน    
12. มีเรื่องทะเลาะหรือรงัแกเดก็อื่นบอ่ยๆ    
13. ไม่มีความสุข  เศร้าหรือร้องไหบ้่อยๆ    
14. โดยทั่วไปเป็นที่ชอบพอของเด็กอื่น    
15. วอกแวกง่ายไม่มีสมาธิ    
16. วิตกกังวลหรือติดแจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใหม่ เสียความ
มั่นใจง่าย 

   

17. ใจดีกับเด็กที่อายุน้อยกว่า    
18. พูดปดหรือข้ีโกงบ่อยๆ    
19. ถูกเด็กคนอื่นแก้งหรอืรังแก    
20. มักอาสาช่วยเหลือผู้อื่น (พอ่  แม่  ครู  เด็กอื่น)    
21. คิดก่อนท า    
22. ขโมยของทีบ่้าน ที่โรงเรียน  หรือทีอ่ื่น    
23. เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเข้ากบัเด็กอื่น    
24. มีความกลัวหลายเรื่อง  หวาดกลัวง่าย    
25. มีสมาธิในการติดตามท างานจนเสรจ็    
 
 
 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ส่วนท่ี 2 
โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปัญหาในด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรมหรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น 

ด้านใดด้านหนึ่งหรือไม่ 
  ไม่มีปัญหา    มีปญัหาเลก็น้อย 
  มีปัญหาชัดเจน  มีปญัหาอย่างรุนแรง 

หมายเหต ุ  ถ้าคุณตอบ "มีปัญหา..."  โปรดตอบข้อ 1-4 ต่อไปนี้ด้วย 
 
1.  ปัญหาทีม่ี  เกิดข้ึนมานานเท่าไหร่แล้ว 

น้อยกว่า  1  เดือน 1 – 5  เดือน 
6 – 12  เดือน  มากกว่า  1  ปี 

2.  เด็กรู้สกึหงุดหงิดหรอืไม่สบายใจกบัปญัหาที่มีหรือไม ่
ไม่เลย   เล็กน้อย 
  ค่อนข้างมาก    มากที่สุด 

3.  ปัญหาทีม่ี รบกวนชีวิตประจ าวันของเด็กในด้านต่างๆ  ต่อไปนี้หรอืไม่ 
 การคบเพ่ือน 

 ไม่เลย   เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก  มากทีสุ่ด 

 การเรียนในห้องเรียน 
ไม่เลย   เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก  มากทีสุ่ด 

4.  ปัญหาทีม่ี ท าให้คุณหรอืช้ันเรียนเกิดความยุ่งยากหรือไม่ 
ไม่เลย   เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก  มากทีสุ่ด 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

- ตัวอย่าง - 

สรุปผลการประเมินพฤตกิรรมนกัเรียน (SDQ) 
ตามระบบการดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 

 
ชั้น.......................ปกีารศกึษา……………… 

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

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาชุมพร เขต 2 
 

จ านวนนักเรียน
ทั้งหมด การประเมินรายด้าน 

ผลการประเมิน SDQ 
กลุ่มปกติ(คน) กลุ่มเสี่ยง(คน) กลุ่มมีปัญหา(คน) 

 1. อารมณ ์    
2. ความประพฤติ    
3. ไม่อยู่น่ิง    
4. สัมพันธภาพกับเพื่อน    
ภาพรวมท้ัง 4 ด้าน    
ร้อยละของภาพรวมท้ัง 4 ดา้น    

 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 
การประเมินรายด้าน 

ผลการประเมิน SDQ  
มีจุดแข็ง(คน) ไม่มีจุดแข็ง(คน) 

 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม   
 

 

ลงช่ือ.................................................ครูทีป่รกึษา  ลงช่ือ.................................................ครูทีป่รกึษา 
      (................................................)         (.................................................)  
วันที่............เดือน............................พ.ศ...............  วันที่...........เดือน............................พ.ศ............... 
 

 

 

 

 

 

 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 

โรงเรียน............................................ 
(จากข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล แบบประเมินตนเอง (SDQ) และอ่ืนๆ) 

 
ช่ือ ....................................................... นามสกลุ .................................................. เลขประตัว ............................  
ช้ัน ..................... เลขที่ ................. วันที่บันทึกข้อมลู ........................... /............................... /.......................... 
ครูผู้บันทึก................................................................................................................. ............................................. 
1. ความสามารถดา้นการเรียน 

ปกต ิ เสี่ยง   มีปัญหา 
[   ] ผลการเรียนเฉลี่ย 1.00 – 2.00   [   ] ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50 
[   ] มาโรงเรียนสาย 3 ครั้ง/สัปดาห ์   [   ] อ่านหนังสือไม่ออก 
[   ] ติด 0 , ร , มส 1 – 2 วิชาใน 1 ภาคเรียน  [   ] ติด 0 , ร , มส, มผ3 วิชาข้ึนไป 
[   ] อ่านหนังไม่คล่อง     [   ] ไม่ส่งงานหลายวิชา 
[   ] ไม่เข้าเรียนหลายครั้งโดยไมเ่หตจุ าเป็น  [   ] เขียนหนังสือไม่ถูกต้องสะกดค าผิด 
        แม้แต่ค าง่ายๆ 
[   ] อื่นๆระบุ................................................  [   ] อื่นๆระบุ....................................... 
1.1. ด้านความสามารถอ่ืนๆ 

o มีระบุ ………………………………………………………………………………………………………………… 
o ไม่มี (ไม่ชัดเจนในความสามารถด้านอื่น นอกจากด้านการเรยีน) 

2. ด้านสุขภาพ 
ปกต ิ เสี่ยง   มีปัญหา 

[   ] น้ าหนักผิดปกติและไม่สมัพันธ์   [   ] น้ าหนักผิดปกติและไม่สมัพันธ์ 
 กับส่วนสูงหรืออายุเล็กน้อย    ส่วนสูงหรอือายุมากชัดเจน 
[   ] สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง    [   ] มีความพิการทางร่างกาย 
[   ] มีโรคประจ าตัวที่สง่ผลกระทบ   [   ] ป่วยเป็นโรคร้ายแรง / เรื้อรัง 
 ต่อการเรียนหรือเจบ็ป่วยบ่อย    
[   ] มีปัญหาด้านสายตา /สั้น /เอี้ยง   [   ] มีปัญหาในการมองเห็น 
 (ไม่มีแว่นตาใส่)      
[   ] มีปัญหาในการได้ยินไม่ชัดเจน   [   ] มีความบกพร่องทางการได้ยินมาก 
[   ] ผลการเรียนเฉลี่ย 1.00 – 2.00   [   ] ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50 
[   ] มาโรงเรียนสาย 3 ครั้ง/สัปดาห ์   [   ] อ่านหนังสือไม่ออก 
[   ] ติด 0 , ร , มส 1 – 2 วิชาใน 1 ภาคเรียน  [   ] ติด 0 , ร , มส, มผ3 วิชาข้ึนไป 
[   ] อ่านหนังไม่คล่อง     [   ] ไม่ส่งงานหลายวิชา 
[   ] ไม่เข้าเรียนหลายครั้งโดยไมเ่หตจุ าเป็น  [   ] เขียนหนังสือไม่ถูกต้องสะกดค าผิด 
[   ] ออทิสติค     [   ] บกพรอ่งในการพูด 
[   ] อื่นๆระบุ................................................  [   ] อื่นๆระบุ....................................... 

 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

3. ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม (SDQ) 
1) ด้านอารมณ ์   ปกต ิ เสี่ยง   มีปัญหา 

 2) ด้านความพฤติกรรม /เกเร ปกต ิ เสี่ยง   มีปัญหา 
 3) ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น ปกต ิ เสี่ยง   มีปัญหา 
 4) ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ปกต ิ เสี่ยง   มีปัญหา 

 
สรุป ข้อมูลแบบประเมิน SDQ ( จากคะแนนรวม 4 ด้าน ) นักเรียนอยู่ในกลุ่ม 

 
ปกต ิ เสี่ยง   มีปัญหา 

 
4. ดา้นครอบครัว 

4.1 ด้านเศรษฐกิจ 
ปกต ิ เสี่ยง   มีปัญหา 

[   ] รายได้ครอบครัวต่อเดือน   [   ] ยังไม่ได้ช าระค่าธรรมเนียมการเรียน 
 ต่ ากว่า 10,000 บาท    1 ภาคเรียนข้ึนไป 
[   ] บิดาหรอืมารดาตกงาน   [   ] มีภาระหนีส้ินจ านวนมาก 
[   ] ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย    [   ] ไม่มีเงินพอรบัประทานอาหารกลาง 
[   ] ไม่มีเงินซื้ออปุกรณ์การเรียน  [   ] อื่นๆระบุ................................................. 
 
4.2 การคุ้มครองนักเรียน 
 

ปกต ิ เสี่ยง   มีปัญหา 
[   ] พ่อแม่แยกทางกันหรือแต่งงานใหม ่ [   ] มีความขัดแย้งและมีการใช้ความรุนแรง 
       ในครอบครัว 
[   ] ที่พักอาศัยอยู่ใกล้แหล่งมั่ว/สถานที่เริงรมย ์ [   ] นักเรียนถูกทารุณ /ท าร้ายจากบุคคลใน 
 ที่เสี่ยงต่อสวัสดิภาพ    ครอบครัวผู้อื่น 
[   ] อยู่หอพัก    [   ] ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
[   ] มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง  [   ] ถูกรังแก/ข่มขู่/รีดไถ่ เงินหรือสิง่ของ 
[   ] บุคคลในครอบครัวติดสารเสพติด หรอืเล่นการพนัน [   ] ไม่มีผู้ดูแล 
[   ] มีความขัดแย้ง/ทะเลาะกันในครอบครัว  [   ] ได้รับผลกระทบจากโรคร้ายแรง 
[   ] อื่นๆระบุ.................................................  [   ] อื่นๆระบุ..................................... 
 

5. ดา้นอ่ืนๆ (ดูรายละเอียดตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน) 
5.1 ด้านเสพติด  ปกต ิ เสี่ยง   มีปัญหา 
5.2 ด้านพฤติกรรมทางเพศ ปกต ิ เสี่ยง   มีปัญหา 
5.3 ด้านความปลอดภัย  ปกต ิ เสี่ยง   มีปัญหา 
 
 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

สรุป  จากภาพรวมจากข้อมูลทุกด้าน ( ท้ัง 5 ข้อ )นักเรียนจัดอยู่ในกลุ่ม 
 

 ปกติ หมายถึง  ปกติในทุกด้านท่ีคัดกรอง 
 เสี่ยง หมายถึง มีบางด้านปกติและเสี่ยง 
 มีปัญหา หมายถึง มีปกติ / เสี่ยง / มีปัญหา (หากมีปัญหาแม้ด้านเดียว 
    ให้ลงสรุปว่ามีปัญหา 

 
 

    ลงช่ือ ................................................... 
(.............................................) 

ผู้คัดกรอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

- ตัวอย่าง - 

 

บันทึกการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น ของครูท่ีปรึกษา 
 
 

1 ชื่อ  ………………………….…………….   สกุล  ………..……………....……….    ชื่อเล่น  …………..……..…….อายุ  …….……...   
ปี   ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่.  …………..…หมู…่..………..……  ต าบล  ……………..…………… อ าเภอ ………………………..…..
จังหวดั  ………………………    ชั้นมัธยมศึกษาปทีี่  …….. / ...…..  กลุ่ม  ……... โดยมี  ................……………………………
เป็นครูที่ปรึกษา 

2 ชื่อบิดา     ………………………………………….…….…..  อาย ุ…………..ปี   อาชีพ  …..………………………. 
ชื่อมารดา    ………………………………………….…….…..  อาย ุ…………..ปี   อาชีพ  …..……………………... 
ปัจจุบันสถานภาพของครอบครัว…………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3 กระบวนการให้ค าปรึกษา 
กรณีปัญหา  ………………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 
สถานที่ให้ค าปรึกษา  …………………………….……..………………………………....….…………  เวลา  ……….………….……….น. 
วันที่  ………….....  เดือน  ……………………………….……….  พ.ศ.  …………………………... 
3.1  ขั้นการสร้างสัมพันธภาพกับนักเรียน 
 ………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………. 
3.2  ขั้นการพิจารณาท าความเขา้ใจกับปัญหา 
 …………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………... 
3.3  ขั้นก าหนดวิธีการ  และด าเนินการแก้ไขปัญหา 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 3.4  ขั้นยตุิการใหค้ าปรึกษา 
………………………………………………………………………………………………..…………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………..
..................................................................................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)     ผู้ให้ค าปรึกษา 

(……………….…………………..) 

(ลงชื่อ)     ผู้รับการให้ค าปรึกษา 

(………………….…………………………) 

         วนัที่…………../…………..……/………………                      วนัที่…………../…………..……/……………… 

 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

แบบบันทึกพฤติกรรมและการเฝ้าระวังดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียน.................................. อ าเภอ............................ จังหวัด........................... 

ชื่อ – สกุล นักเรียน.........................................................................ชั้น ................... เลขที่ ................... 

วัน /เดือน / ปี เรื่อง วิธีการช่วยเหลือ /แก้ไข 
ลายมือชื่อ
นักเรียน 

ลายมือชื่อครู
ท่ีปรึกษา 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

แบบบันทึกการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
โรงเรียน............................... อ าเภอ............................. จังหวัด.............................. 

 
ช่ือ – นามสกุล .................................................................. .............. ช้ัน ................. เลขที่ ..... ................... 
ช่ือครูที่ปรึกษา  1. ................................................................................. 
  2. ................................................................................. 
ปัญหาของนักเรียน 
  1. ด้านความสามารถ 
    การเรียน คือ ................................................................................................ 
    ความสามารถอื่นๆ คือ ................................................................................ . 
  2. ด้านสุขภาพ 
    ร่างกาย คือ .................................................................................................. 
    จิตใจ – พฤติกรรม คือ ................................................................................. 
  3. ด้านครอบครัว 
    เศรษฐกจิ คือ ............................................................................................... 
    การคุ้มครองนักเรียน คือ .............................................................................. 
การแก้ไขปัญหา  
 จัดกิจกรรมในห้องเรียน โดย..…………………………………………………………………………………………………..... 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 จัดกิจกรรมซ่อมเสริม โดย...................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย..................................................... ......................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง โดย ............................................................................................... .............. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 อื่นๆ ....................................................................................................................... ............................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตวัอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

การด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
 
วัน/เดือน/ป ี วิธีการ ผลการด าเนินงาน 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
สรุปการด าเนินงาน 
  นักเรียนดีข้ึน ยุติการช่วยเหลือ 
  ดูแลต่อไปอีกประมาณ 3 เดือน 
  ส่งต่อ..................................................... 
 

ลงช่ือ ........................................... 
(...........................................) 

 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน 
โรงเรียน............................ อ าเภอ............................. จังหวัด.................................... 

ปีการศึกษา .......................... 

นักเรียนชื่อ – สกุล ............................................................ ชั้น ............................. เลขที่ ................. ......... 
ท่ีอยู่ ............................................................................................................. โทรศัพท์ .............................. 
ผู้ปกครองชื่อ .........................................................ท่ีท างาน ............................................. ......................... 

วัน /เดือน / ปี เรื่องท่ีติดตามดูแล วิธีการติดตามดแูล ชื่อผู้ติดตามดูแล 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

-ตัวอยา่ง - 
แบบสรปุผลการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบคุคล 

 

ชื่อ …………………………….………...สกุล……………..…..………...ชั้น  ม…….../……….เลขที่……….. 

ปัญหาของนกัเรียน 
1.ด้านการเรียน คือ …………………………………………………………………………….. 
2.ด้านสุขภาพร่างกาย คือ …………………………………………………………………………….. 
3.ด้านสุขภาพจิต,อารมณ์ คือ …………………………………………………………………………….. 
4.ด้านพฤติกรรมทีไ่ม่พึงประสงค์ คือ …………………………………………………………………………….. 
5.ด้านเศรษฐกจิ คือ …………………………………………………………………………….. 
6.ด้านการคุ้มครองนักเรียน คือ …………………………………………………………………………….. 
7.ด้านพฤติกรรมทางเพศ คือ …………………………………………………………………………….. 
8.ด้านยาเสพติด คือ …………………………………………………………………………….. 
9.อื่น ๆ โปรดระบ ุ คือ …………………………………………………………………………….. 
แผนการแกไ้ขปัญหา 
  จัดกิจกรรมในห้องเรียน โดย…………………………………………………………………………….………………………..………... 
  จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย…………………………………………………………………………………………………………….. 
  จัดกิจกรรมซ่อมเสริม โดย…………………………………………………………………………………………………………………… 
  จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย…………………………………………………………………………………………………………… 
  ตดิต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง โดย………………………………………………………………………….…………........................... 
 

การด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
วัน /เดือน /ป ี วิธีการ ผลการด าเนินงาน 

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

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

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

 

สรุปการด าเนินงาน 
 นักเรียนดีขึ้น  ยุติการช่วยเหลือ  ดูแลต่อไปอกีประมาณ 3 เดือน 
 ส่งต่อ ………………………………………….…………………………………………………………………………………………... 

 
 
 

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

ครูที่ปรึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่……/……… 

 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

แบบสรุปผลการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
โรงเรียน......................................... อ าเภอ........................................ จังหวัด.............................. 

นักเรียนชั้น............................. 
ครูท่ีปรึกษาผู้ด าเนินการและรายงาน 1................................................ 2. ....................................... ......  
วันท่ีรายงาน ...................... เดือน ......................... พ.ศ. ............. 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ปัญหาท่ีพบ สิ่งท่ีด าเนินการจัด
กิจกรรม 

ผลการด าเนิน
กิจกรรม 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 
 

 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

แผนก าหนดการจดักิจกรรมโฮมรูม(Home  Room) 
ประจ าภาคเรยีนที่ ……….. ปีการศกึษา.............. 

ชั้น........................ ห้อง................ 
 

ครั้งท่ี วัน/เดือน/ปี เรื่อง/กิจกรรม หมายเหต ุ
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 

 

ลงช่ือ 
(…………………………………………………………..) 
ครูที่ปรึกษา 

ลงช่ือ 
(…………………………………………………………..) 
          หัวหน้าระดับช้ัน................. 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

แบบบนัทกึการจดักิจกรรมโฮมรูม(Home  Room) 
 

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

  

วัตถุประสงค์ วิธีจัดกิจกรรม ผลที่ได้ นักเรียนไมเ่ข้าร่วมกจิกรรม 
 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 
............................................... 

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

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

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

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอแนะ ........................................................................................... ......................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................................. ........
........................................................................................................................... ............................................................................... 
 

ลงช่ือ 
(..................................................) 
    หัวหน้าห้อง/ตัวแทนนักเรียน 

 ลงช่ือ 
(..................................................) 

ครูที่ปรึกษา 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

แบบสรุปผลการด าเนินงานส่งเสริมและพัฒนานักเรียน 
โรงเรียน................................... อ าเภอ.................................. จังหวัด.................................. 

นักเรียนชั้น.......................... 

ครูท่ีปรึกษาผู้ด าเนินการและรายงาน 1. ......................................... 2. ........................................... . 

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

ท่ี ชื่อ – สกุล ปัญหาท่ีพบ สิ่งท่ีด าเนินการจัด
กิจกรรม 

ผลการด าเนิน
กิจกรรม 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียน............................ อ าเภอ................................. จงัหวัด.............................. 

 
                                                              วันที่ ............. เดือน ...........................พ.ศ. ............ 

เรื่อง แจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน 

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

 ตามที่ท่านได้สง่นักเรียน ช่ือ ........................................................................ ช้ัน ม. ........... /.... ............ 

เลขที่ ............... มาให้ด าเนินการช่วยเหลือ 

 บัดน้ี (ผู้ด าเนินการช่วยเหลือ) .................................................................................... ได้ด าเนินการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนแล้ว สรปุผล ดังนี้ 

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

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

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

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

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

 จึงเรียนเพื่อโปรดทราบ 

 

       ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                  ( ............................................... ) 
                                                                             ครูที่ปรกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  ............................................................................................................................. ........................ 

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

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลอืนักเรียน 

 

เรียน    ...................................................... 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย .............................................................................. 
 

ด้วย (ด.ช./ด.ญ. /นาย/นางสาว)............................................................................. ........นักเรียน
ช้ัน...................... เลขประจ าตัว ....................... มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ดังนี้ 

พฤติกรรมโดยสรุปคือ  

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

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

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

และได้ด าเนินการช่วยเหลือแล้วสรุปได้ดังนี้ 

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

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

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

แต่ยังคงมีพฤติกรรมคือ 

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

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

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

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและด าเนินการช่วยเหลือส่งตอ่นักเรียนดงักล่าว 

 
ลงช่ือ....................................................... 

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

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ...................................................................................................................................... ............... 

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

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลอืนักเรียนเพื่อสง่ต่อหน่วยงานภายนอก 

 

เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................... 
สิ่งท่ีส่งมาด้วย .............................................................................. 
 

ด้วย (ด.ช./ด.ญ. /นาย/นางสาว)........................................................................ ..............นักเรียน
ช้ัน...................... เลขประจ าตัว ....................... มีพฤติกรรมที่เป็นปัญหา ดังนี ้

พฤติกรรมโดยสรุปคือ 

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

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

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

และได้ด าเนินการช่วยเหลือแล้วสรุปได้ดังนี้ 

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

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

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

แต่ยังคงมีพฤติกรรมคือ 

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

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

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

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและด าเนินการช่วยเหลือส่งตอ่นักเรียนดงักล่าว 

                      ลงช่ือ................................................... 

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

ครูที่ปรึกษา 
 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

แบบสรปุผลการส่งตอ่นกัเรียน 
โรงเรียน.............................. อ าเภอ............................. จังหวัด........................... 

นักเรียนชั้น.......................... 

ครูท่ีปรึกษาผู้ด าเนินการและรายงาน 1. ....................................... 2. .......................................  

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

ที่ ช่ือ – สกุล ปัญหาที่พบ 
สิ่งที่ด าเนินการจัดกจิกรรม 

ผลการด าเนินกิจกรรม การส่งต่อนักเรียน
ภายใน 

การส่งต่อนักเรียน
ภายนอก 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

- ตัวอย่าง - 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้จัดท า 

นางอุไร นบนุ่น  
ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 
 

นางสาวอรวรรณ ล่องลือฤทธ์ิ 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 



 
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

กระทรวงศกึษาธิการ 


