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ค าน า 
 
 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 พบว่า
การศึกษาในปัจจุบันให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญมากขึ้น มุ่งหวังให้ผู้เรียนมี
พัฒนาการแบบองค์รวม กล่าวคือให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข อีกทั้งสภาพสังคมที่มีความเป็นสากลและ
สลับซับซ้อนมากขึ้น ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็วฉับพลัน 
จึงมีเหตุการณ์ท่ีเป็นปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้เรียนของเราอย่างมากมาย 
 ด้วยเหตุนี้หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา จึงก าหนดให้มีการ
ด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งเป็นการเน้นบทบาทของครูที่ปรึกษาอย่างเด่นชัดมากขึ้น     
เอกสารคู่มือเล่มนี้จัดท าขึ้นโดยงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ซึ่งประกอบด้วย
เครื่องมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น ระเบียนสะสม แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน แบบคัดกรอง
นักเรียน เป็นต้น เพ่ือเป็นคู่มือแก่ครูที่ปรึกษาได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป   
 
 

      งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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ตอนที่ 1 
ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

 
ท าไมต้องมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 
 

ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
           การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม การป้องกันและการแก้ไขปัญหา เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการ
ด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตท้ังปวง  
 
บทบาทหน้าที่ของโรงเรียน 
 โรงเรียนเป็นสถาบันที่ประกอบไปด้วยบุคคลต่างๆ ที่จะท าให้การด าเนินงานตามระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประสบผลส าเร็จต้องขึ้นอยู่กับบุคคล ดังนี้ 
 ผู้บริหารโรงเรียน ในฐานะที่ผู้บริหารเป็นผู้น าสูงสุดสามารถบริหารจัดการและให้ความส าคัญในการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางการด าเนินงาน 
1. บริหารจัดการให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

- ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์การด าเนินงานตาม
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องเห็น
คุณค่า และความจ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ก าหนดโครงสร้างการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนให้เหมาะสมกับโรงเรียน 
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บทบาทหน้าที่ แนวทางการด าเนินงาน 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานให้เหมาะสม 

- ประชุมคณะกรรมการและก าหนดเกณฑ์การจ าแนก
กลุ่มนักเรียน 
- ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคคลที่เก่ียวข้องได้รับความรู้
เพ่ิมเติมมีทักษะเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. ประสานงานระหว่างโรงเรียนกับหน่วยงานและ
บุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง 
องค์กรต่างๆ สาธารณสุข สถานีต ารวจ เป็นต้น 

- เชิญร่วมเป็นกรรมการเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
- ประชุมปรึกษาหารือและขอความร่วมมือ 

3. ดูแล ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สนับสนุน
และให้ขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน 

- ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 
- ก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผล 
- ยกย่อง ให้รางวัล เผยแพร่ผลงานการด าเนินงาน 
ในโอกาสต่างๆ  

 
 ครูที่ปรึกษา เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดนักเรียนมากท่ีสุด และเป็นบุคลากรหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมี
บทบาทหน้าที่และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางการด าเนินงาน 
1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล - ศึกษาและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเป็น

รายบุคคล จัดเตรียมเครื่องมือเก็บข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
- หาข้อมูลเพิ่มเติมโดยน าเครื่องมือไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูล และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
- เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
- วิเคราะห์ข้อมูล 

2. คัดกรอง จ าแนกกลุ่มนักเรียน - ด าเนินการคัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
- สรุปผลการจ าแนกนักเรียนเป็นกลุ่ม 

3. จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนา - จัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม โดย เยี่ยมบ้าน จัดกิจกรรม
โฮมรูม สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน 
ประชุมผู้ปกครอง จดหมายข่าว และอ่ืนๆ 
- จัดกิจกรรมพัฒนาให้เหมาะสมกับกลุ่มนักเรียน 

4. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ - ให้ค าปรึกษา 
- ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
- ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือ
แก้ไข 

5. ส่งต่อ - ด าเนินการส่งต่อภายในไปยังบุคคลหรือฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

6. รายงานผล - รายงานผลระหว่างด าเนินการ 
- รายงานผลเมื่อสิ้นสุด 
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 ครูประจ าวิชา/ครูทั่วไป ครูทุกคนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้บรรลุตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร มีหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางการ
ด าเนินงาน ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางการด าเนินงาน 
ดูแลนักเรียน และให้ค าปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน - ศึกษา สังเกต ดูแล รวบรวมข้อมูล 

- ประสานงานกับครูที่ปรึกษา เพื่อส่งเสริม ป้องกัน 
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
- จัดกิจกรรมส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขเพ่ือพัฒนานักเรียน 

 
 ครูแนะแนว เป็นบุคคลที่มีความรับผิดชอบต่อการจัดระบบงานแนะแนว ซึ่งมีความสัมพันธ์กับระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางการด าเนินงาน 
1. สนับสนุนครูที่ปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน - ให้ค าปรึกษาช่วยเหลือแก่ครูที่ปรึกษา 

- ให้ความมั่นใจ ก าลังใจกับผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงาน 
- ให้ค าปรึกษาครอบคลุมทั้งด้านการเรียน อาชีพ ชีวิต
และสังคม ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล 
- จัดท าการศึกษารายกรณี (Case Study) 
- เตรียมเครื่องมือสนับสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน อย่างครอบคลุมต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา - จัดกิจกรรมป้องกัน ช่วยเหลือและแก้ไขพฤติกรรม
นักเรียน 
- ให้นักเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล 

3. จัดกิจกรรมป้องกัน แก้ไข ช่วยเหลือ - ให้ค าปรึกษา 
- ให้ความช่วยเหลือ 
- ประสานความร่วมมือกับครูที่ปรึกษา ผู้ปกครองและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
-อ่ืนๆ 

4. ส่งต่อ ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอก 
 
 ครูหัวหน้าช่วงชั้น/ครูหัวหน้าระดับ จึงมีบทบาทหน้าที่และแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

บทบาทหน้าที่ แนวทางการด าเนินงาน 
1. ติดตาม ก ากับ การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
ครูที่ปรึกษา 

- วางแผนการก ากับ ติดตาม การท างานของครูที่
ปรึกษา ให้ชัดเจนและรับรู้โดยทั่วกัน 
- อ านวยความสะดวกแก่ครูที่ปรึกษาในการด าเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
- บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และจัดท ารายงาน
ต่างๆ ส่งผู้บริหาร 
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บทบาทหน้าที่ แนวทางการด าเนินงาน 
2. ประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วบเหลือ
นักเรียน 

- จัดประชุมครู เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
- จัดประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษาปัญหารายกรณี 
- ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่ครูที่ปรึกษา 
- ติดต่อประสานงานกับเครือข่าย ทั้งภายในและ
ภายนอกโรงเรียน 
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ตอนที่ 2 
กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดแูลชว่ยเหลือนักเรียน 

 
กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ ได้แก่  
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ 
การส่งต่อ ซ่ึงแต่ละองค์ประกอบจะมีความส าคัญ มีวิธีการและเครื่องมือที่แตกต่างกันไป แต่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเอ้ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นบทบาทหน้าที่
ของครูที่ปรึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จึงต้องด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งการส่งเสริม 
ป้องกันปัญหาและการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาในด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัวหรืออ่ืนๆ  
ตามแนวทางที่ก าหนด ดังนี้ 

กระบวนการด าเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
1. การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล  
1.1 ด้านความสามารถ  
   - การเรียน  
   - ความสามารถอ่ืนๆ  
1.2 ด้านสุขภาพ  
   - ร่างกาย  
   - จิตใจ  
   - พฤติกรรม  
1.3 ด้านครอบครัว  
   - เศรษฐกิจ  
   - การคุ้มครองนักเรียน  
1.4 ด้านอื่นๆ        

ศึกษาข้อมูลจาก  
1. ระเบียนสะสม  
2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
หรือ  
3. อ่ืนๆ เช่น  
   - แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (E.Q)  
   - การสัมภาษณ์นักเรียน  
   - การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
   - การเยี่ยมบ้านนักเรียน  
   - อ่ืน ๆ 
            

1. ระเบียนสะสม  
2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
หรือ  
3. อ่ืนๆ เช่น  
   - แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (E.Q.)  
   - แบบสัมภาษณ์นักเรียน  
   - แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและการ
เยี่ยมบ้านนักเรียน  
   - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วย
ตนเอง  
            

2. การคัดกรองนักเรียน  
2.1 กลุ่มปกติ  
2.2 กลุ่มเสี่ยง  
2.3 กลุ่มมีปัญหา  
2.3 กลุ่มความสามารถ
พิเศษ   

วิเคราะห์ข้อมูลจาก  
1. ระเบียนสะสม  
2. แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
หรือ  
3. แหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ  

1. เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน  
2. แบบสรุปผลการคัดกรองและ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  
3. แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน
เป็นห้องเรียน  

3. การส่งเสริมนักเรียน 
(ส าหรับนักเรียนทุกกลุ่ม)  
 
 
 
 
 
 

จัดกิจกรรมต่อไปนี้  
1. กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)  
2. ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
(Classroom meeting) หรือ  
3. กิจกรรมอื่น ๆ ที่ครูพิจารณาว่า
เหมาะสมในการส่งเสริมนักเรียนให้มี
คุณภาพมากขึ้น  

1. แนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมของ
โรงเรียน  
2. แนวทางการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียนของโรงเรียน  
3. แบบบันทึก/สรุปประเมินผลการ
ด าเนินกิจกรรม  
   - โฮมรูม  
   - ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
   - อ่ืน ๆ  
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กระบวนการด าเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
4. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหา  
(จ าเป็นอย่างมากส าหรับ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มี
ปัญหา)  
 
 
 
 
 

1. ให้การปรึกษาเบื้องต้น  
2. ประสานงานกับครูและผู้เก่ียวข้อง
อ่ืน ๆ เพ่ือการจัดกิจกรรมส าหรับการ
ป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
ของนักเรียน  
2.1 กิจกรรมในห้องเรียน  
2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร  
2.3 กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน (Buddy)  
2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม  
2.5 กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง  

1. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 5 
กิจกรรม  
2. แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรองและ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล  
3. แบบบันทึกรายงานผลการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  
 
 

 5. ส่งต่อ  
5.1 ส่งต่อภายใน  
5.2 ส่งต่อภายนอก  
 
 
 
 
 

1. บันทึกการส่งนักเรียนไปยังครูที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
เช่น ครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง ครู
ประจ าวิชา ครูพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็น
การส่งต่อภายใน  
2. บันทึกการส่งนักเรียนไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกโดยครูแนะแนว
หรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการ  

1. แบบบันทึกการส่งต่อของโรงเรียน  
2. แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือ
นักเรียน  
 
 
 
 
 

 
หมายเหตุ ระดับชั้นต่างๆ สามารถพิจารณาเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ระบุเพ่ือ
การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามความเหมาะสมของสภาพโรงเรียน  
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แผนภาพการด าเนนิงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา  
จากกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่กล่าวมาสรุปเป็นแผนภาพการด าเนินงานตามระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษาไดด้ังนี้ 
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ปฏิทินปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ภาคเรียนที่ 1 
วัน เดือน ปี กิจกรรม / วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

วันเปิด 
ภาคเรียนที่ 1 

-  ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานของครูที่ปรึกษา 
-  แจกคู่มือครูที่ปรึกษา 

ครูที่ปรึกษา 
 

หัวหน้าระดับ 
 

สัปดาห์ที่ 1  
ของเดือน มิ.ย.  

- จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
Classroom Meeting 

ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ 

พ.ค. – มิ.ย. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
- ระเบียนสะสม 
- แบบประเมิน SDQ, EQ 
- สัมภาษณ์ 
- สังเกต 
- เยี่ยมบ้าน 
- คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรอง  

นักเรียน ครูที่ปรึกษา 

มิ.ย. - ส่งผลการประเมิน SDQ  
- ส่งผลสรุปการเยี่ยมบ้าน  

ครูที่ปรึกษา 
หัวหน้าระดับ 

หัวหน้าระดับ 

30 มิ.ย.  คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองส่ง
หัวหน้าระดับ  

ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ 

ก.ค.  ส่งสรุปผลการคัดกรองนักเรียน  หัวหน้าระดับ หัวหน้าช่วงชั้น 
ก.ค. ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ 

ก.ค. – ก.ย. กิจกรรมส่งเสริมและป้องกันแก้ไข ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ 
30 ก.ย.  ครูที่ปรึกษาส่งสรุปรายงานผลการดูแลชว่ยเหลือ 

นักเรียนเป็นรายบุคคล  
ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ 

30 ก.ย.  หัวหน้าระดับชั้นรวบรวมส่งสรุปรายงานผล 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

หัวหน้าระดับ หัวหน้าช่วงชั้น 

 
ภาคเรียนที่ 2 

วัน เดือน ปี กิจกรรม / วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
Work shop ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานครูที่ปรึกษาในภาค

เรียนที่ 2 
- แจ้งผลการประเมินผลการท างาน 

ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ 

Workshop รายงานผลการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง นักเรียน ครูที่ปรึกษา 
เปิดเทอม 

สัปดาห์แรก 
หัวหน้าระดับรวบรวมผลการแก้ไขพฤติกรรม 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง ส่งหัวหน้าช่วงชั้น 

หัวหน้าระดับ หัวหน้าช่วงชั้น 

เปิดเทอม 
สัปดาห์ที่2 

จัดประชุม Classroom Meeting   
- ส่งแบบประเมิน 
- ประสานสัมพันธ์ 
- ประชุมเครือข่าย 
- แบบแสดงความคิดเห็น 
- ส่งต่อ 

ผู้ปกครอง 
ครูที่ปรึกษา 

ครูที่ปรึกษา 
หัวหน้าระดับ 
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วัน เดือน ปี กิจกรรม / วิธีการ กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เปิดเทอม 
สัปดาห์ที่4 

- หัวหน้าระดับชั้นสรุปผลการจัดกิจกรรม 
Classroom Meeting 

หัวหน้าระดับ หัวหน้าช่วงชั้น 

1 พ.ย. ส่งผลการคัดกรองภาคเรียนที่ 2 นักเรียน ครูที่ปรึกษา 
1 พ.ย. หัวหน้าระดับสรุปผลการคัดกรองภาคเรียนที่ 2 หัวหน้าระดับ หัวหน้าช่วงชั้น 
1ธ.ค. ครูที่ปรึกษาส่งระเบียนสะสมของห้องเรียน นักเรียน ครูที่ปรึกษา 

16 ธ.ค.  สรุปผลการส่งระเบียนสะสม 
 

หัวหน้าระดับ หัวหน้าช่วงชั้น 

14-18 ก.พ.  ครูที่ปรึกษารวบรวมผลงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 

ครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ 

22 ก.พ.  หัวหน้าช่วงชั้นรวบรวมผลงานของครูที่ปรึกษาใน
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

หัวหน้าระดับ หัวหน้าช่วงชั้น 
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ตอนที่ 3 
เครื่องมือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ก าหนดเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของ

นักเรียน โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของนักเรียน ตาม 5 องค์ประกอบ ของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
ระเบียนสะสม  
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน  
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)  

2. การคัดกรองนักเรียน 
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  
แบบคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล  
แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน  

3. การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
แบบบันทึกการประชุมชั้นเรียน (Classroom Meeting) 

  แบบบันทึกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน  
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 

แบบส ารวจพฤติกรรมนักเรียนหน้าเสาธง 
แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 
แบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

5. การส่งต่อ 
แบบบันทึกการส่งต่อ  
แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน  
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การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

ระเบียนสะสม 
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
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ระเบียนสะสม 

 

 
ระเบียนสะสม 

 
  

 
 
 
 
 

 

 
 

ชื่อนักเรียน.......................................................................  เลขประจ าตัว........................ 
 
 

ครูที่ปรึกษา ชั้น ม.1/ม.4  ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

  ชั้น ม.2/ม.5  ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

  ชั้น ม.3/ม.6  ………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………. 

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดเพชรบูรณ์   

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 
 
 

(เริ่มใช้ระเบียนนี้เมื่อ วันที่............  เดือน..................................  พ.ศ.....................) 
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ค าแนะน าการใช้ระเบียนสะสม 
  ระเบียนสะสมเป็นเครื่องมือที่ประกอบด้วยข้อมูลส่วนตัว ครอบครัว การศึกษา อาชีพ สุขภาพรวมทั้งด้าน
บุคลิกภาพ ซึ่งจะช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้จักและเข้าใจนักเรียนในทุกด้านในตั้งแต่ระดับชั้น อันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุง แก้ไขพฤติกรรมและการพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของนักเรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่
มีคุณค่า การใช้ระเบียนสะสมควรใช้ด้วยความรอบคอบและจริงจัง กล่าวคือ 

  มอบให้ครูที่ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการในการกรอกข้อมูลด้านต่างๆ ของนักเรียนเพ่ือการรู้จักและช่วยเหลือ
นักเรียนในเบื้องต้น  และคัดกรองพฤติกรรมปัญหารุนแรงของนักเรียนเพ่ือส่งต่อครูแนะแนว ประสานงานกับบุคคล
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลนั้นๆ เช่น แพทย์ จิตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่อนามัย นักจิตวิทยา เป็นต้น เพ่ือ
ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลด้านต่างๆ ตามข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ด้วยความตั้งใจและจริงใจเริ่มตั้งแต่วันแรก
ที่นักเรียนเข้าเรียนและจะต้องด าเนินการกรอกข้อมูลเพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลาจนกว่า
นักเรียนจะออกจากโรงเรียน ในการนี้ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องตรวจตราดูแลเอาใจใส่ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบจัดท าข้อมูล
ในระเบยีนสะสมและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนได้อย่างจริงจัง 

จัดให้มีสถานที่และตู้เอกสารหรืออุปกรณ์ส าหรับเก็บระเบียนสะสมไว้ในที่มิดชิดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
อีกทั้งให้สะดวกส าหรับผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้องน าไปใช้ เพราะเป็นความลับที่ไม่ควรเปิดเผยแก่คนทั่วไป 

จัดให้มีการส่งมอบต่อระเบียนสะสมระหว่างขึ้นชั้นในโรงเรียนเดียวกัน ส าหรับกรณีท่ีนักเรียนออกจาก
โรงเรียนเดิมเพ่ือเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนอ่ืนจะต้องมีการบันทึกเป็นหลักฐานการส่งและการรับมอบระเบียนสะสม 
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ข้อมูลด้านส่วนตัว 
 

ช่ือ (นาย/น.ส./ด.ช. /ด.ญ.) ...............................................นามสกุล.........................................ช่ือเล่น...........................อาย.ุ..........ปี 
เกิดวันที.่.............เดือน.....................................พ.ศ.................เชื้อชาติ......................สัญชาต.ิ......................ศาสนา........................... 
ภูมิล าเนาอยู่ที่จังหวัด..................................................ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี...............หมู่ที.่.........ถนน............................................  
ต าบล..................................อ าเภอ....................................จังหวัด.....................................โทรศัพท.์................................................... 
 
ปัจจุบันพักอยู่กับ   บิดาและมารดา บิดา    มารดา   อื่นๆ (ระบ)ุ .................................................... 
ลักษณะของที่อยู ่  บ้านส่วนตัว   บ้านเช่า   หอพัก   ห้องเช่า   

อื่นๆ (ระบ)ุ .................................................... 
นักเรียนเดินทางมาโรงเรียนโดย   รถประจ าทาง   เดิน    อื่นๆ (ระบ)ุ .................................................... 
ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง............นาที 
นักเรียนได้รับค่าใช้จ่ายจาก..........................................เป็นเงิน….................บาท/วัน, เดือน  อื่นๆ (ระบุ).................................... 

ค่าพาหนะเดินทางไปกลับ ............บาท/วัน, เดือน   ค่าอาหารเช้า-กลางวัน............บาท/วัน, เดือน  
อื่นๆ (ระบ)ุ .................................................... 

เพื่อนในโรงเรียนที่นักเรียนสนิทมากท่ีสุด ช่ือ–นามสกลุ....................................................................เป็นนักเรียนช้ัน ม. ........./......... 
เพื่อนที่อยู่ในใกล้เคียงหรือรู้จักบา้นของนักเรียน ช่ือ–นามสกุล.........................................................เป็นนักเรียนช้ัน ม. ........./......... 
เพื่อนที่อยู่ในใกล้เคียงหรือรู้จักบา้นของนักเรียน ช่ือ–นามสกุล.........................................................เป็นนักเรียนช้ัน ม. ........./......... 
 

ช้ัน สิ่งที่นักเรียนภาคภูมิใจในตนเอง สิ่งที่นักเรียนอยากปรับปรุงแก้ไข 
สิ่งที่นักเรียนต้องการให ้
โรงเรียน/ครูช่วยเหลือ 

    
   

    
   

    
   

 
ข้อมูลเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
วัน / เดือน /  ปี ข้อมูล หมายเหต ุ
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ข้อมูลด้านครอบครัว 
 

ช่ือ – นามสกลุ อาย ุ(ปี) การศึกษา อาชีพ รายได/้เดือน ที่อยู่/ที่ท างาน โทรศัพท ์
บิดา 
 

      

มารดา 
 

      

ผู้ปกครอง 
 

      

 
ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ปกครอง คือ   บิดา    มารดา   

ผู้อื่นซึ่งเกี่ยวข้องกันดังนี้.................................................................................. 
ที่อยู่ผู้ปกครอง  บ้านเลขท่ี....................หมู่ที.่..............ถนน..........................................ต าบล.............................................................
อ าเภอ.........................................จังหวัด.........................................โทรศัพท.์...................................................................................... 
ปัจจุบันบิดามารดาของนักเรียน   อยู่ด้วยกัน   หย่าร้าง     

แยกกันอยู่ เพราะ........................................................................ 
บิดาถึงแก่กรรม มารดาถึงแก่กรรม   
อื่นๆ (ระบ)ุ............................................................................................... 

ภาระหนี้สินของครอบครัว    มี    ไม่ม ี
ครอบครัวของนักเรียนมีสมาชิกทั้งหมด................คน ประกอบด้วย.................................................................................................... 
นักเรียนมีพี่น้องร่วมบดิาเดียวกัน............. คน  ต่างบิดา..................คน  ต่างมารดา..............คน 
โดยมีพี่น้องร่วมบดิามารดาเดียวกนัเรียงล าดับ ดังนี ้

ช่ือ-นามสกลุ อาย ุ(ปี) การศึกษา 
อาชีพ/ 
ต าแหน่ง 

รายได/้เดือน 
สถานศึกษา/ 
สถานท่ีท างาน 

สถานภาพ 

       
       
       
       
       

 
บุคคลในครอบครัวที่นักเรียนไว้ใจมากที่สุด ช่ือ–นามสกุล...........................................อาย.ุ........ปี เกี่ยวข้องเป็น............................... 
ความสัมพันธ์ของครอบครัวระหว่างบิดามารดา   รักใคร่กันด ี    ขัดแย้งทะเลาะกันบางครั้ง   
ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง  ขัดแย้งและท าร้ายร่างกายบางครั้ง   ขัดแย้งและท าร้ายร่างกายบ่อยครั้ง  
อื่นๆ (ระบ)ุ....................................................... 
บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติด    ไม่ม ี   

มี  เกี่ยวข้องเป็น...........................................................................กับนักเรียน 
ประเภทสารเสพติดที่ใช้คือ   บุหรี่    สุรา    ยาบ้า   อื่นๆ (ระบ)ุ...................................... 
 
ข้อมูลเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
วัน / เดือน /  ปี ข้อมูล หมายเหต ุ
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ข้อมูลด้านความสามารถ 
 

ผลการเรียน 
โรงเรียนทีเ่คยศึกษา 

จบช้ัน จากโรงเรียน จังหวัด ผลการเรยีนเฉลีย่ 
ป.6    

ม. ................    
ม. ................    
ม. ................    

 
โรงเรียนที่ศึกษาในปัจจุบัน 

ช้ันเรียน 
ผลการเรยีนเฉลีย่กลุม่วิชา ผลการเรยีน 

เฉลี่ย ไทย สังคม คณิตฯ วิทยฯ อังกฤษ ................ ............... 
ม. ...../.... ภาคเรยีนที่ 1         
 ภาคเรยีนที่ 2         
ม. ...../.... ภาคเรยีนที่ 1         
 ภาคเรยีนที่ 2         
ม. ...../.... ภาคเรยีนที่ 1         
 ภาคเรยีนที่ 2         

 
เจตคติต่อวิชาเรียน 

วิชาที่ชอบเรียน 1)......................................................  2)......................................................    
3)......................................................  4)......................................................    

วิชาที่ไม่ถนัด 1)......................................................  2)......................................................    
3)......................................................  4)......................................................    

วิชาที่เรียนไดด้ ี 1)......................................................  2)......................................................    
3)......................................................  4)......................................................    

 
ความสามารถอื่น ๆ 

ความสามารถท่ีม ี 1)......................................................  2)......................................................    
3)......................................................  4)......................................................    

ผลงานดเีด่น 1)......................................................  2)......................................................    
3)......................................................  4)......................................................    

 
รางวัล/ทุนการศึกษา 

วัน / เดือน /  ปี ข้อมูล หมายเหต ุ
   
   
   
   

 
ข้อมูลเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
วัน / เดือน /  ปี ข้อมูล หมายเหต ุ
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ข้อมูลด้านสุขภาพ 

นักเรียนมีหมู่เลือดหมู.่...............มีต าหนิท่ีเห็นชัดเจน คือ....................................................สีผิว......................................................... 
โรคประจ าตัวท่ีเป็น..................................................วิธีแก้ไขเมื่อเกิดอาการ คือ.................................................................................. 
โรคภมูิแพ้ท่ีเป็น คือ.....................................แพ้ยา...................................................ยาที่ใช้เป็นประจ า................................................ 
นักเรียนมสีายตา    ปกติ    สายตาสั้น   สายตาเอียง   อื่นๆ (ระบ)ุ...................................... 
นักเรียนสวมแว่นตา   ใช่    ไม่ใช่ 
นักเรียนมีความบกพร่องทางการได้ยิน    ม ี   ไม่ม ี
นักเรียนมีความบกพร่องทางร่างกาย    ม ี   ไม่ม ี
เคยป่วยหนักหรือประสบอุบัตเิหตขุั้นร้ายแรงถึงขั้นเข้าโรงพยาบาล ดังนี้............................................................................................  
เมื่อ พ.ศ................................. 
บันทึกการเจรญิเตบิโตของร่างกาย (ให้บันทึกภาคเรียนละ 1 ครั้ง) 

ช้ันเรียน วัน/เดือน/ปี อาย ุ น้ าหนัก ( Kg) ส่วนสูง (Cm) ผลการตรวจร่างกาย อื่น ๆ 
ม. ...../.... ภาคเรยีนที่ 1       
 ภาคเรยีนที่ 2       
ม. ...../.... ภาคเรยีนที่ 1       
 ภาคเรยีนที่ 2       
ม. ...../.... ภาคเรยีนที่ 1       
 ภาคเรยีนที่ 2       

ให้นักเรียนท าเครื่องหมาย  หน้าข้อความที่ตรงกับความรู้สึกของนักเรียน  (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
นักเรียนคิดวา่ตนเองเป็นคน 
 วิตกกังวล ปล่อยวาง เครียด มีอารมณ์ขัน ซึมเศร้า ร่าเริง 
 ท้อแท้  ขาดก าลังใจ มีก าลังใจ ว้าเหว ่ เหงา  สิ้นหวัง 
 ก้าวร้าว มีเป้าหมาย ยืดหยุ่น ยิ้มแย้มแจม่ใส  
 ควบคุมตนเองได ้       มองโลกตามความเป็นจริง  อื่นๆ (ระบ)ุ...................................... 
เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนมักจะ 
 เก็บไว้คนเดยีว   ปรึกษาเพื่อน  แก้ปัญหาด้วยตนเอง ปรึกษาคร ู
 ปรึกษาบิดามารดา/ผู้ปกครอง อื่น ๆ (ระบุ) ..................................................... 
นักเรียนมีคณุลักษณะด้าน 
 รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีวินัย  กตัญญ ู ซื่อสัตย ์ อดทน 
 กล้าแสดงออก มีน้ าใจ พึ่งตนเอง ประหยัด ขยัน  มีมนุษย
สัมพันธ์ 
 ช่วยเหลือผู้อื่น ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ปรับตัวง่าย รู้จักใช้เวลาว่าง 
คุณลักษณะที่ควรปรับปรุง คือ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
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ข้อมูลด้านการวางแผนการศึกษาและอาชีพ 
 
แบบบันทึกการวางแผนการศึกษาและอาชีพ ชั้น ม.1/ม.4 

นักเรียนประเมินตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้ 
-  ด้านสุขภาพ........................................................................... -  ด้านเศรษฐกิจ........................................................................ 
-  ด้านการเรียน......................................................................... -  ด้านความสามารถ.................................................................. 
-  ด้านความสนใจ...................................................................... -  ด้านบุคลิกภาพ...................................................................... 
-  ด้านอื่นๆ........................................................................................................................................................................................ 

นักเรียนมีความสนใจในอาชีพต่างๆ ดังต่อไปนี้ (เรียงจากมากไปหาน้อย)  1).........................................................................  
2).........................................................................  3).........................................................................   
ซึง่ผู้ปกครองมีความคิดเห็นดังนี.้.......................................................................................................................................................... 
และต้องการเลือกสถานศึกษาต่อดงันี้ (เรียงจากมากไปหาน้อย)  1).........................................................................  
2).........................................................................  3).........................................................................   
ซึ่งผู้ปกครองมีความคิดเห็นดังนี.้.......................................................................................................................................................... 
 
แบบบันทึกการวางแผนการศึกษาและอาชีพ ชั้น ม.2/ม.5 

นักเรียนประเมินตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้ 
-  ด้านสุขภาพ........................................................................... -  ด้านเศรษฐกิจ........................................................................ 
-  ด้านการเรียน......................................................................... -  ด้านความสามารถ.................................................................. 
-  ด้านความสนใจ...................................................................... -  ด้านบุคลิกภาพ...................................................................... 
-  ด้านอื่นๆ........................................................................................................................................................................................ 

นักเรียนมีความสนใจในอาชีพต่างๆ ดังต่อไปนี้ (เรียงจากมากไปหาน้อย)  1).........................................................................  
2).........................................................................  3).........................................................................   
ซึง่ผู้ปกครองมีความคิดเห็นดังนี.้.......................................................................................................................................................... 
และต้องการเลือกสถานศึกษาต่อดงันี้ (เรียงจากมากไปหาน้อย)  1).........................................................................  
2).........................................................................  3).........................................................................   
ซึ่งผู้ปกครองมีความคิดเห็นดังนี.้.......................................................................................................................................................... 
 
แบบบันทึกการวางแผนการศึกษาและอาชีพ ชั้น ม.3/ม.6 

นักเรียนประเมินตนเองในด้านต่างๆ ดังนี้ 
-  ด้านสุขภาพ........................................................................... -  ด้านเศรษฐกิจ........................................................................ 
-  ด้านการเรียน......................................................................... -  ด้านความสามารถ.................................................................. 
-  ด้านความสนใจ...................................................................... -  ด้านบุคลิกภาพ...................................................................... 
-  ด้านอื่นๆ........................................................................................................................................................................................ 

นักเรียนมีความสนใจในอาชีพต่างๆ ดังต่อไปนี้ (เรียงจากมากไปหาน้อย)  1).........................................................................  
2).........................................................................  3).........................................................................   
ซึ่งผู้ปกครองมีความคิดเห็นดังนี.้.......................................................................................................................................................... 
และต้องการเลือกสถานศึกษาต่อดงันี้ (เรียงจากมากไปหาน้อย)  1).........................................................................  
2).........................................................................  3).........................................................................   
ซึ่งผู้ปกครองมีความคิดเห็นดังนี.้.......................................................................................................................................................... 
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แผนที่แสดงการเดินทางจากโรงเรียนไปบ้าน 

ช่ือ (นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)...............................................นามสกุล............................................ช่ือเล่น.........................อาย.ุ............ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขท่ี...............หมู่ที.่...........ถนน.......................................ต าบล.................................................................. 

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

ให้นักเรียนเขียนแผนท่ีแสดงการเดินทางจากโรงเรียนไปบา้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส.ก.พ.   23 
 

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน 
 
ชื่อ-สกุล...............................................................................ชั้น ม........../............เลขที่................... 
อายุ.........................ปี ชื่อเล่น......................................... 
1. เยี่ยมบ้านนักเรียนวันที่.............เดือน.........................................พ.ศ................. ระหว่างเวลา....... ...................น. 
2. ผู้ให้ข้อมูล............................................................................เกี่ยวข้อง...........................................อายุ..............ป ี       
   การศึกษา................................................................. ........... 
3. ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่.............หมู่ที.่.............บ้าน.........…………………..............ถนน............................................ 
   ต าบล..................................................อ าเภอ.........................…………..….จังหวัด...……........................................ 
   สถานะท่ีอยู่อาศัย    ของตนเอง    บ้านญาติ       

บ้านพัก/บ้านเช่า     อ่ืนๆ (ระบุ) ...……............................................ 
   สภาพภายในบ้าน   สะอาดมีระเบียบ    ไม่ค่อยสะอาดมีระเบียบ     

สกปรกไม่มีระเบียบ    อ่ืนๆ (ระบุ) ...……............................................ 
4. สมาชิกครอบครัวนักเรียนมีทั้งหมด ......................คน   ชาย................คน   หญิง.................คน  
   พ่ีน้องที่เกิดจากบิดามารดาเดียวกัน ......................คน   ชาย................คน   หญิง.................คน 
   พ่ีน้องที่เกิดจากบิดากับมารดาอ่ืน ......................คน   ชาย................คน   หญิง.................คน 
   พ่ีน้องที่เกิดจากมารดากับบิดาอ่ืน ......................คน   ชาย................คน   หญิง.................คน 
5. ความสัมพันธ์ของครอบครัว    

รักใคร่กันดี       ขัดแย้งทะเลาะกันบางครั้ง   
ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง        ขัดแย้งและท าร้ายร่างกายบางครั้ง    
ขัดแย้งและท าร้ายร่างกายบ่อยครั้ง    อ่ืนๆ (ระบุ)........................................... 

6. ปัจจุบันบิดามารดานักเรียน    
อยู่ด้วยกัน    หย่าร้าง     บิดาเสียชีวิต    
มารดาเสียชีวิต    บิดามารดาเสียชีวิต    บิดาสมรสใหม่ 
มารดาสมรสใหม่   บิดามารดาสมรสใหม่  อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

7. นักเรียนอาศัยอยู่กับ  ตามล าพัง     บิดามารดา     บิดา    
มารดา     ญาติ เป็น....................  อ่ืนๆ (ระบุ)............................ 

8. นักเรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดู  
ตามใจ     ใช้เหตุผล     ปล่อยปละละเลย   
เข้มงวดกวดขัน    อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................... 

9. อาชีพของผู้ปกครอง   เกษตรกร    ค้าขาย     รับราชการ    
   รับจ้าง    อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................... 
10. รายได้ของครอบครัวต่อปี     

ไม่เกิน 40,000 บาท  40,001 – 99,999 บาท    100,000 บาทข้ึนไป     
11. รายได้กับรายจ่ายของครอบครัว     
    เพียงพอ       ไม่เพียงพอในบางครั้ง      ขัดสน 
12. บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติด    ไม่มี      

มี  เกี่ยวข้องเป็น.............................กับนักเรียน   
ถ้ามี สารเสพติดที่ใช้ คือ     
    บุหรี่     สุรา    

ยาบ้า     อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................... 
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13. หน้าที่รับผิดชอบที่บ้าน    ไม่มี    ท าครั้งคราวคือ................................................................  
มี  หน้าที่ประจ าคือ..................................................................................... 

14. นักเรียนมีงานพิเศษท า    ไม่มี     
มี (ระบุ)………………...........….....รายได้ต่อ วัน  เดือน......………..บาท 

15. นักเรียนมาโรงเรียน   เดิน    รถจักรยาน    รถจักรยานยนต์ ทะเบียน.....................   
  รถประจ าทาง/รถประจ าหมู่บ้าน 

          อ่ืนๆ (ระบุ)………………...........…................................................................... 
     ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน...............................กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง...............................นาท ี  
16. นักเรียนไดร้ับเงินมาโรงเรียนในแต่ละวัน     

ไม่ได้เลย    ได้บางวัน วันละ...............................บาท 
      ได้ทุกวัน วันละ...............................บาท 
17. นักเรียนเข้านอนเวลา   ก่อน 22.00 น.  22.00 - 24.00 น.     หลัง 24.00 น. 
18. นักเรียนตื่นนอนเวลา   ก่อน 05.00 น.    05.00 - 06.00 น.     หลัง 06.00 น. 
19. นักเรียนนอนค้างคืนบ้านเพ่ือน/คนอ่ืน     ไม่เคย      ครั้งคราว     บ่อยครั้ง    ประจ า 
20. นักเรียนเที่ยวกลางคืน                               ไม่เคย       ครั้งคราว     บ่อยครั้ง    ประจ า    
21. นักเรียนดูโทรทัศน์                                  ไม่เคย      ครั้งคราว     บ่อยครั้ง    ประจ า    
22. นักเรียนเล่นเกมส์                                    ไม่เคย      ครั้งคราว     บ่อยครั้ง    ประจ า 
23. นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือ    ไม่มี      มี เบอร์.............................................................................   
     การพูดโทรศัพท์มือถือ   ครั้งคราว   บ่อยครั้ง   ประจ า  
24. นักเรียนเข้ากับเพื่อนได้       ง่าย    ค่อนข้างง่าย  ยาก 
25. เมื่ออยู่ในกลุ่มเพ่ือนนักเรียนมักจะ     

ผู้น า    ผู้ตาม    ผู้น า/ผู้ตามบางโอกาส 
26. นักเรียนรู้สึกว่าโลกนี้    น่าอยู่    ไม่น่าอยู่         
     นักเรียนรู้สึกว่าตนเอง    มีค่า    ไม่มีค่า 
27. ความต้องการของผู้ปกครองเมื่อเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน     

ศึกษาต่อ     ประกอบอาชีพ (ระบุ)………………...........…....................... 
28. เมื่อโตขึ้นนักเรียนต้องการมีอาชีพ   

1)…………………………………………………………………………..……….………..…………  
2)…………………………………………………………………………..……….………..………… 

29. นักเรียนท าการบ้าน / อ่านหนังสือ    
      ไม่เคย     ครั้งคราว      บ่อยครั้ง     ประจ า 
30. การเรียนของนักเรียนในปัจจุบัน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)        
     ไม่มีปัญหา     เรียนไม่เข้าใจ  เบื่อเรียนบางวิชา                    
            อยากเลิกเรียน       เรียนไม่ทันเพ่ือน      ต้องการให้เพ่ือนช่วย       

ต้องการครูที่เข้าใจและเป็นที่ปรึกษาได้ 
     สาเหตุของปัญหาทางการเรียน คือ........................................................………............................. ...................... 
........................................................……….................................................................. .............................................. 
31. เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นนักเรียนมักจะ    
     เก็บไว้คนเดียว     แก้ปัญหาด้วยตนเอง    ปรึกษาเพ่ือน    

ปรึกษาครู            ปรึกษาบิดามารดา/ผู้ปกครอง     
          อ่ืนๆ (ระบุ)………………...........…................................................................... 
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32. ปัญหาที่นักเรียนก าลังประสบอยู่ในขณะนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
เรื่องครอบครัว   เรื่องการคบเพ่ือน 
เรื่องสุขภาพ   เรื่องเศรษฐกิจ/ทุนการศึกษา 
เรื่องการเลือกอาชีพ  เรื่องการเลือกศึกษาต่อ 
เรื่องการวางตัวในสังคม เรื่องการปรับตัวเข้ากับครูในโรงเรียน 
อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................  

33. คุณลักษณะ/พฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน    

คุณลักษณะ ด ี
ปาน
กลาง 

ปรับปรุง  คุณลักษณะ ด ี
ปาน
กลาง 

ปรับปรุง 

รับผิดชอบ     มีน้ าใจ/เอื้ออาทร    
ขยันหมั่นเพียร     ตรงต่อเวลา    
อดทน     มั่นใจในตนเอง    
มีระเบยีบวินัย     ใฝ่หาความรู ้    
ซื่อสัตย ์     ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    
อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
............................................................................................................................. ......................................... 

    
34. สิ่งที่ผู้ปกครองสามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน......................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
35. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของ      
  ผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน............................................................................................................................  
................................................................................................ ................................................................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
  ผู้เยี่ยมบ้าน................................................................................................................ ................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
.............................................................................. ...................................................................................................  
36. สรุปภาพรวมคุณลักษณะ/พฤติกรรมของนักเรียน 

ด้านดี/เด่น..................................................................................................... ............................................. 
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................................................. .................... 

ด้านที่ต้องปรับปรุง/ด้อย...................................................................................... ...................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 
.................................................................................................................................................................... ............. 
 

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

ผู้ปกครอง 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 ข้าพเจ้า……………....................................................…………………………ครทูี่ปรึกษา ชั้น ม........…../........…..
ได้ด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียนสรุปผลได้ ดังนี้ 

1. จ านวนนักเรียนที่รับผิดชอบ จ านวน..….......คน   
     เยี่ยมบ้านได้   จ านวน..….......คน   
     ยังขาดอีก   จ านวน..….......คน 

และจะด าเนินการให้ครบภายในวันที่..…..............เดือน..............................….......พ.ศ...….............. 
2.  ผลของการเยี่ยมบ้านนักเรียนสามารถคัดกรองนักเรียนได้ดังนี้ 

2.1 กลุ่มปกติ   จ านวน..….......คน   
2.2 กลุ่มเสี่ยง   จ านวน..….......คน   

-ด้านการเรียน  จ านวน..….......คน   
-ด้านเศรษฐกิจ  จ านวน..….......คน   
-การคุ้มครองนักเรียน จ านวน..….......คน   
-ยาเสพติด 

ยาบ้า  จ านวน..….......คน   
บุหรี่  จ านวน..….......คน   
สุรา   จ านวน..….......คน   

 -ทะเลาะวิวาท  จ านวน..….......คน   
2.3 กลุ่มช่วยเหลือ  จ านวน..….......คน   

3.  ประโยชน์ของการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
4.  ข้อเสนอแนะของผู้ปกครอง 
 ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
5.  ข้อเสนอแนะของการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
 ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
 

แบบประเมินพฤติกรรมเด็กชุดนี้ พัฒนาจาก The Strengths and Difficulties Questionaire (SDQ)  
ซ่ึงเป็นแบบคัดกรองพฤติกรรมในเด็กอายุ 3-18 ปี แต่ในการพัฒนาครั้งนี้ ได้พัฒนาแบบคัดกรองเฉพาะส าหรับ
เด็กอายุ 4-16 ปี แบบคัดกรองชุดนี้ประกอบด้วยแบบประเมินพฤติกรรม 3 ชุด ได้แก่  

แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (อายุ 4-18 ปี)  ส าหรับครู 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (อายุ 4-18 ปี)  ส าหรับพ่อ แม่ ผู้ปกครอง 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (อายุ 4-18 ปี)  ส าหรับเด็กประเมนตนเอง 
ในแต่ละชุดประกอบด้วย 2 หน้า  
หน้าที่ 1 เป็นลักษณะพฤติกรรมจ านวน 25 ข้อ ซึ่งมีลักษณะของพฤติกรรมด้านบวก และด้านลบ  

ซึ่งสามารถจัดกลุ่มเป็นกลุ่มพฤติกรรม 5 กลุ่ม ได้แก ่กลุ่มพฤติกรรมด้านอารมณ์  (5 ข้อ) กลุ่มพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง  
(5 ข้อ) กลุ่มพฤติกรรมเกเร  (5 ข้อ) กลุ่มพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือน  (5 ข้อ) และกลุ่มพฤติกรรมด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม  (5 ข้อ) ส่วนในกลุ่ม  1-4  รวมกันเปน็  20  ข้อ  เป็นคะแนนรวมที่แสดงถึงปัญหาพฤติกรรมใน
เด็ก (Total Difficulties score ) ส่วนในกลุ่มที่ 5 เป็น Strength score 
  หน้าที่ 2 ในด้านหลังของแบบประเมิน เป็นการประเมินผลกระทบของพฤติกรรมว่ามีความเรื้อรัง 
ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบข้าง ตัวเด็กเองมีผลต่อสัมพันธภาพทางสังคม ชีวิตประจ าวันของเด็กมากน้อยอย่างไร 
 
ข้อแนะน าการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 

1. ผู้ใช้แบบประเมิน โดยเฉพาะครู, ผู้ปกครอง ควรรู้จักเด็กและมีความใกล้ชิดกับเด็กมาระยะเวลาหนึ่งและ
ควรประเมินทั้ง 25 ข้อ ในครั้งเดียวกัน 

2. การประเมินพฤติกรรมเด็ก เป็นลักษณะพฤติกรรมในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ยกเว้นว่าใช้แบบ
ประเมินพฤติกรรมเด็กในครั้งสุดท้าย 

3. อาจเลือกใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็กฉบับของครู พ่อแม่ หรือแบบประเมินตนเอง หรือใช้ร่วมกัน 
 

การให้คะแนนแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
 แบบประเมินพฤติกรรมจะแบ่งเป็น 5 ด้าน ด้านละ 5 ข้อ ข้อที่ตอบว่าจริง ส่วนมากให้ 2 คะแนน อาจจะ
จริง 1 คะแนน และไม่จริง 0 คะแนน มีอยู่ 5 ข้อ ที่ข้อความตรงข้ามและให้คะแนนกลับกับข้ออ่ืน คะแนนแต่ละ
ด้านจะอยู่ระหว่าง 0-10 คะแนน คะแนนรวม 0-40 คะแนน (รวม 4 ด้าน ยกเว้นด้านสัมพันธภาพทางสังคม) 

หน้าที่ 1 
1. กลุ่มพฤติกรรมด้านอารมณ์ 

ข้อที่ ไม่จริง อาจจะจริง จริง 
3.  มักจะบ่นว่า ปวดศีรษะ ปวดท้อง 0 1 2 
8.  กังวลใจหลายเรื่อง 0 1 2 
13.  ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ 0 1 2 
16.  เครียด ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และ
ขาดความมั่นใจในตนเอง 

0 1 2 

24  ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย 0 1 2 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
นักเรียน 0-5  ปกติ 0-10  เสี่ยง / มีปัญหา 
คร ู 0-3  ปกติ 4-10  เสี่ยง / มีปัญหา 
ผู้ปกครอง 0-3  ปกติ 4-10  เสี่ยง / มีปัญหา 

 
2. กลุ่มพฤติกรรมเกเร 

ข้อที่ ไม่จริง อาจจะจริง จริง 
5.  มักจะอาละวาด หรือโมโหร้าย 0 1 2 
7.  เชื่อฟัง มักจะท าตามท่ีผู้ใหญ่ต้องการ 2 1 0 
12.  มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเด็กอ่ืน หรือ รังแกเด็กอ่ืน 0 1 2 
18.  ชอบโกหกหรือขี้โกง 0 1 2 
22.  ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียนหรือท่ีอ่ืน 0 1 2 

เกณฑ์การให้คะแนน 
นักเรียน 0-4  ปกติ 5-10  เสี่ยง / มีปัญหา 
คร ู 0-3  ปกติ 4-10  เสี่ยง / มีปัญหา 
ผู้ปกครอง 0-3  ปกติ 4-10  เสี่ยง / มีปัญหา 

 
3. กลุ่มพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 

ข้อที่ ไม่จริง อาจจะจริง จริง 
2.  อยู่ไม่นิ่ง นั่งนิ่ง ๆ ไม่ได้ 0 1 2 
10.  อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก 0 1 2 
15.  วอกแวกง่าย สมาธิสั้น 0 1 2 
21.  คิดก่อนท า 2 1 0 
25.  ท างานได้จนเสร็จมีความตั้งใจในการท างาน 2 1 0 

เกณฑ์การให้คะแนน 
นักเรียน 0-5  ปกติ 6-10  เสี่ยง / มีปัญหา 
คร ู 0-5  ปกติ 6-10  เสี่ยง / มีปัญหา 
ผู้ปกครอง 0-5  ปกติ 6-10  เสี่ยง / มีปัญหา 

 
4. กลุ่มพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 

ข้อที่ ไม่จริง อาจจะจริง จริง 
6.  ค่อนข้องแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว 0 1 2 
11.  มีเพื่อนสนิท 2 1 0 
14.  เป็นที่ชื่นชอบของเพ่ือน 2 1 0 
19.  ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก 0 1 2 
23.  เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน 0 1 2 

เกณฑ์การให้คะแนน 
นักเรียน 0-3  ปกติ 4-10  เสี่ยง / มีปัญหา 
คร ู 0-5  ปกติ 6-10  เสี่ยง / มีปัญหา 
ผู้ปกครอง 0-5  ปกติ 6-10  เสี่ยง / มีปัญหา 
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5. คะแนนรวมพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
เป็นคะแนนรวมของพฤติกรรม 4 ด้าน 
เกณฑ์การให้คะแนน 
นักเรียน 0-16 ปกติ 17-40 เสี่ยง / มีปัญหา 
คร ู 0-15 ปกติ 16-40 เสี่ยง / มีปัญหา 
ผู้ปกครอง 0-15 ปกติ 16-40 เสี่ยง / มีปัญหา 

 
6. กลุ่มพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

ข้อที่ ไม่จริง อาจจะจริง จริง 
1.  ห่วงใยความรู้สึกคนอ่ืน 0 1 2 
4.  เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพ่ือน (ขนม, ของเล่น , ดินสอ ) 0 1 2 
9.  เป็นที่พ่ึงได้เวลาที่คนอ่ืนเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่
สบายใจ 

0 1 2 

17.  ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า 0 1 2 
20.  ชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ( พ่อแม่, ครู, เด็กคนอ่ืน ) 0 1 2 

เกณฑ์การให้คะแนน 
นักเรียน 4-10  มีจุดแข็ง 0-3  ไม่มีจุดแข็ง 
คร ู 4-10  มีจุดแข็ง 0-3  ไม่มีจุดแข็ง 
ผู้ปกครอง 5-10  มีจุดแข็ง 0-4  ไม่มีจุดแข็ง 

 
หน้าที่ 2 
ประเมินว่ามีความเรื้อรัง ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบตัวเด็ก มีผลต่อสัมพันธภาพทางสังคมและ

ชีวิตประจ าวันของเด็ก 
ในการประเมินว่าตัวเองมีปัญหาด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ 

ถ้าตอบว่า “ไม”่ ไม่ต้องคิดคะแนนข้อต่อไป 
ถ้าตอบว่า “ใช่” ให้พิจารณาแบบประเมินในหัวข้อต่อไปนี้ 

- ปัญหานี้ท าให้รู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ 
- ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจ าวันในด้านต่าง ๆ หรือไม่ 

ใน 2 หัวข้อนี้ ถ้าตอบว่า “ไม่เลย” หรือ “เล็กน้อย” ให้ 0 คะแนน “ค่อนข้างมาก” ให้ 1 คะแนน “มาก”  
ให้ 2 คะแนนดังนี้ 

ข้อความ ไม่เคย เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
ปัญหานี้ท าให้รู้สึกไม่สบายใจ 0 0 1 2 
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจ าวันในด้านต่างๆ 

- ความเป็นอยู่ที่บ้าน 
- การคบหาเพื่อน 
- การเรียนในห้องเรียน 
- กิจกรรมยามว่าง 

 
0 
0 
0 
0 

 
0 
0 
0 
0 

 
1 
1 
1 
1 

 
2 
2 
2 
2 

สรุปการแปลผลด้านหลัง 
  คะแนนรวม 0 คะแนน  =  ปกติ 
  คะแนนรวม 1 คะแนนขึ้นไป =  เสี่ยง / มีปัญหา 
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ด้านหน้า 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง) 

ช่ือ – นามสกลุ (นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)..........................................................................  ช้ัน  ม........./.........  เลขท่ี  ................... 
วัน / เดือน / ปีเกิด  ........................................................ เพศ  ชาย  หญิง 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย X ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อกรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริง ท่ีเกดิขึ้นในช่วง 6 เดือน 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1.  ฉันพยายามจะท าตัวดีกับคนอ่ืน ฉันใส่ใจความรูส้ึกคนอ่ืน    
2.  ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันน่ังนาน ๆ ไม่ได้    
3.  ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบายบ่อย ๆ    
4.  ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น (ของกิน , เกม , ปากกา เป็นต้น)    
5.  ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสยี    
6.  ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดยีวหรืออยู่ตามล าพัง    
7.  ฉันมักท าตามที่คนอื่นบอก    
8.  ฉันข้ีกังวล    
9.  ใคร ๆ ก็พึ่งฉันได้ถ้าเขาเสียใจ อารมณไ์มด่ีหรือไมส่บายใจ    
10.  ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย    
11.  ฉันมีเพื่อนสนิท    
12.  ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันท าให้คนอื่นท าอย่างท่ีฉันต้องการได้    
13.  ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย    
14.  เพื่อน ๆ ส่วนมากชอบฉัน    
15.  ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกว่าไมม่ีสมาธ ิ    
16.  ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไมลุ่้น และเสยีความเชื่อมั่นในตนเองง่าย    
17.  ฉันใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่า    
18.  มีคนว่าฉันโกหก หรือข้ีโกงง่าย ๆ    
19.  เด็ก ๆ คนอ่ืน ล้อเลียนหรือรงัแกฉัน    
20.  ฉันมักจะอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่, ครู , เด็กคนอื่น)    
21.  ฉันคิดก่อนท า    
22.  ฉันเอาของคนอ่ืนในบ้าน ที่โรงเรียน หรือท่ีอื่น    
23.  ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ไดด้ีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24.  ฉันข้ีกลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    
25.  ฉันท างานได้จนเสรจ็ ความตัง้ใจในการท างานของฉันดี    

 

เธอมีอย่างอื่นที่จะบอกอีกหรือไม่  ..................................................................................................................................................... 
 
การให้คะแนนและการแปลผล (ด้านหน้า) 
 

คะแนนด้านที่  1  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
คะแนนด้านที่  2  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
คะแนนด้านที่  3  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
คะแนนด้านที่  4  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
รวมคะแนนทั้ง  4  ด้าน  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 

 
คะแนนความสามารถทางสังคม  แปลผล   มีจุดแข็ง          ไม่มีจดุแข็ง   
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ด้านหลัง 

โดยรวมเธอคิดว่าตัวเองมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น 

ไม่                                      ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
ใช่  มีปัญหาชัดเจน            ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
 

ถ้าตอบว่า   “ไม่”  ไม่ต้องตอบข้อต่อไป 
 
ถ้าตอบว่า  “ใช่”  กรุณาตอบข้อต่อไป 
 

ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แลว้ 
น้อยกว่า 1 เดือน                1-5 เดือน 
6-12  เดือน                        มากกว่า 1 ป ี

ปัญหานี้ท าให้เธอรูส้ึกไม่สบายใจหรือไม ่
ไม่เลย                                เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก                      มาก 
 

ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจ าวันของเธอในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 
  

 ไม ่ เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
ความเป็นอยู่ท่ีบ้าน     
การคบเพื่อน     
การเรยีนในห้องเรียน     
กิจกรรมยามว่าง     

ปัญหาของเด็กท าให้คณุหรือช้ันเรยีนเกิดความยุ่งยากหรือไม ่
ไม่เลย                          เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก                 มาก 

 
 

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

ครูที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง/อื่นๆ (ระบุ....................................) 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

 
การแปลผล (ด้านหลัง) 
 

คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
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ด้านหน้า 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (ฉบับครูประเมินนักเรียน) 

ช่ือ – นามสกลุ (นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)..........................................................................  ช้ัน  ม........./.........  เลขท่ี  ................... 
วัน / เดือน / ปีเกิด  ........................................................ เพศ  ชาย  หญิง 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย X ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อกรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริง ท่ีเกดิขึ้นในช่วง 6 เดือน 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1.  ใส่ใจกับความรู้สึกคนอ่ืน    
2.  อยู่ไม่สุข เคลื่อนไหวมาก ไมส่ามารถอยู่นิ่งได้    
3.  บ่นปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือคลื่นไส้บ่อย    
4.  เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม , ของเล่น , ดินสอ เป็นต้น)    
5.  แผลงฤทธิ์บ่อย หรืออารมณ์ร้อน    
6.  ค่อนข้างอยู่โดดเดี่ยวมักเล่นคนเดียว    
7.  โดยปกติแล้วเชื่อฟัง ท าตามที่ผู้ใหญ่บอก    
8.  มีกังวลใจหลายเรื่อง ดูเหมือนกังวลบ่อย    
9.  ช่วยเหลือถ้ามีใครบาดเจ็บ ไมส่บายใจ หรือเจ็บป่วย    
10.  หยุกหยิก หรือดิ้นไปดิ้นมาตลอดเวลา    
11.  มีเพื่อนสนิทอย่างน้อยหนึ่งคน    
12.  มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเดก็อ่ืน หรือรังแกเด็กอื่น    
13.  ไม่มีความสุข เศร้า ร้องไห้บ่อย    
14.  โดยทั่วไปเป็นท่ีชอบพอของเด็กอ่ืน    
15.  วอกแวกง่าย  ไม่มีสมาธ ิ    
16.  วิตกกังวลหรือติดแจเมื่ออยู่ในสถานการณ์ใหม่ เสียความมั่นใจง่าย    
17.  ใจดีกับเด็กที่อายุน้อยกว่า    
18.  พูดปดหรือข้ีโกงบ่อย ๆ     
19.  ถูกเด็กคนแกล้งหรือรังแก    
20.  ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่ , ครู , เด็กคนอื่น)    
21.  คิดก่อนท า    
22.  ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือท่ีอื่น    
23.  เข้ากับผู้ใหญ่ไดด้ีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24.  ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    
25.  มีสมาธิในการตดิตามงานได้จนเสร็จ     

 

คุณมีความเห็นหรือกังวลอื่นอีกหรอืไม................................................................................................................................................. 
 
การให้คะแนนและการแปลผล (ด้านหน้า) 
 

คะแนนด้านที่  1  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
คะแนนด้านที่  2  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
คะแนนด้านที่  3  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
คะแนนด้านที่  4  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
รวมคะแนนทั้ง  4  ด้าน  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 

 
คะแนนความสามารถทางสังคม  แปลผล   มีจุดแข็ง          ไม่มีจดุแข็ง   
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ด้านหลัง 

โดยรวมเธอคิดว่าตัวเองมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น 

ไม่                                      ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
ใช่  มีปัญหาชัดเจน            ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
 

ถ้าตอบว่า   “ไม่”  ไม่ต้องตอบข้อต่อไป 
 
ถ้าตอบว่า  “ใช่”  กรุณาตอบข้อต่อไป 
 

ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แลว้ 
น้อยกว่า 1 เดือน                1-5 เดือน 
6-12  เดือน                        มากกว่า 1 ป ี

ปัญหานี้ท าให้เธอรูส้ึกไม่สบายใจหรือไม ่
ไม่เลย                                เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก                      มาก 
 

ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจ าวันของเธอในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 
  

 ไม ่ เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
ความเป็นอยู่ท่ีบ้าน     
การคบเพื่อน     
การเรยีนในห้องเรียน     
กิจกรรมยามว่าง     

ปัญหาของเด็กท าให้คณุหรือช้ันเรยีนเกิดความยุ่งยากหรือไม ่
ไม่เลย                          เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก                 มาก 

 
 

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

ครูที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง/อื่นๆ (ระบุ....................................) 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

 
การแปลผล (ด้านหลัง) 
 

คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
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ด้านหน้า 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน) 

ช่ือ – นามสกลุ (นาย/น.ส./ด.ช./ด.ญ.)..........................................................................  ช้ัน  ม........./.........  เลขท่ี  ................... 
วัน / เดือน / ปีเกิด  ........................................................ เพศ  ชาย  หญิง 
ค าชี้แจง  ให้ท าเครื่องหมาย X ในช่องท้ายหัวข้อให้ครบทุกข้อกรุณาตอบให้ตรงกับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1.  ห่วงใยความรู้สึกคนอ่ืน    
2.  อยู่ไม่นิ่ง น่ังนาน ๆ ไม่ได ้    
3.  มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย    
4.  เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน (ขนม , ของเล่น , ดินสอ เป็นต้น)    
5.  มักจะอาละวาด หรือโมโหรา้ย    
6.  ค่อนข้างแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว    
7.  เชื่อฟัง มักจะท าตามที่ผู้ใหญ่ตอ้งการ    
8.  กังวลใจหลายเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ    
9.  เป็นที่พ่ึงได้เวลาที่คนอ่ืนเสียใจ อารมณไ์ม่ดี หรือไม่สบายใจ    
10.  อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก    
11.  มีเพื่อนสนิท    
12.  มักมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับเดก็อ่ืน หรือรังแกเด็กอื่น    
13.  ดูไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไหบ้่อย    
14.  เป็นที่ช่ืนชอบของเพื่อน    
15.  วอกแวกง่าย  สมาธิสั้น    
16.  เครียด ไมย่อมห่างเวลาอยู่สถานการณ์ทีไ่ม่คุ้น และขาดความเช่ือมั่นในตนเอง    
17.  ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า    
18.  ชอบโกหก หรือข้ีโกง    
19.  ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียนหรือรังแก    
20.  ชอบอาสาช่วยเหลือคนอื่น (พ่อแม่ , ครู , เด็กคนอื่น)    
21.  คิดก่อนท า    
22.  ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือท่ีอื่น    
23.  เข้ากับผู้ใหญ่ไดด้ีกว่าเด็กวัยเดียวกัน    
24.  ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    
25.  ท างานได้จนเสรจ็ มีความตั้งใจในการท างาน    

 

คุณมีความเห็นหรือกังวลอื่นอีกหรอืไม................................................................................................................................................. 
 
การให้คะแนนและการแปลผล (ด้านหน้า) 
 

คะแนนด้านที่  1  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
คะแนนด้านที่  2  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
คะแนนด้านที่  3  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
คะแนนด้านที่  4  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
รวมคะแนนทั้ง  4  ด้าน  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 

 
คะแนนความสามารถทางสังคม  แปลผล   มีจุดแข็ง          ไม่มีจดุแข็ง   
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ด้านหลัง 

โดยรวมเธอคิดว่าตัวเองมีปัญหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้านอารมณ์  ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น 

ไม่                                      ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
ใช่  มีปัญหาชัดเจน            ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
 

ถ้าตอบว่า   “ไม่”  ไม่ต้องตอบข้อต่อไป 
 
ถ้าตอบว่า  “ใช่”  กรุณาตอบข้อต่อไป 
 

ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไหร่แลว้ 
น้อยกว่า 1 เดือน                1-5 เดือน 
6-12  เดือน                        มากกว่า 1 ป ี

ปัญหานี้ท าให้เธอรูส้ึกไม่สบายใจหรือไม ่
ไม่เลย                                เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก                      มาก 
 

ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจ าวันของเธอในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 
  

 ไม ่ เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
ความเป็นอยู่ท่ีบ้าน     
การคบเพื่อน     
การเรยีนในห้องเรียน     
กิจกรรมยามว่าง     

ปัญหาของเด็กท าให้คณุหรือช้ันเรยีนเกิดความยุ่งยากหรือไม ่
ไม่เลย                          เล็กน้อย 
ค่อนข้างมาก                 มาก 

 
 

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

ครูที่ปรึกษา/ผู้ปกครอง/อื่นๆ (ระบุ....................................) 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

 
การแปลผล (ด้านหลัง) 
 

คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง  แปลผล   ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
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การคัดกรองนักเรียน 
 

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
แบบการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 

แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน 
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์  ส าหรับวัยรุ่น (อายุ 12-18ปี) 
(ผู้พัฒนา ส านักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) 

 
ค าชี้แจง 1. โปรดตอบตามความเป็นจริงและตอบทุกข้อเพ่ือท่านจะได้รู้จักตนเองและวางแผนพัฒนาตนต่อไป 

 2. มีค าตอบ 4 ค าตอบ ส าหรับข้อความแต่ละประโยค คือ ไม่จริง, จริงบางครั้ง, ค่อนข้างจริง, จริงมาก   
 3. โปรดใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด 

ข้อค าถาม ไม่จริง 
จริง 

บางครั้ง 
ค่อนข้าง

จริง 
จริง
มาก คะแนน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ ฉันรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับฉัน 
ฉันบอกไม่ได้ว่าอะไรท าให้ฉันรูส้ึกโกรธ 
เมื่อถูกขัดใจ ฉันมักรูส้ึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณไ์ม่ได ้
ฉันสามารถคอยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่พอใจ 
ฉันมักมีปฏิกริิยาโต้ตอบรุนแรงต่อปัญหาเพียงเล็กน้อย 
เมื่อถูกบังคับให้ท าในสิ่งท่ีไม่ชอบ ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผู้อื่นยอมรบัได ้

     

     รวม  
7 
8 
9 
10 
11 
12 

ฉันสังเกตได้เมื่อคนใกล้ชิดมีอารมณ์เปลี่ยนแปลง 
ฉันไม่สนใจกับความทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก 
ฉันไม่ยอมรับในสิ่งท่ีผู้อื่นท าต่างจากท่ีฉันคิด 
ฉันยอมรับได้ว่าผู้อื่นก็อาจมีเหตุผลที่จะไม่พอใจการกระท าของฉัน 
ฉันรู้สึกว่าผู้อื่นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป 
แม้จะมภีาระที่ต้องท าฉันก็ยินดีรบัฟงัความทุกข์ของผู้อื่นที่ต้องการความ
ช่วยเหลือ 

     

     รวม  
13 
14 
15 
16 
17 
18 

เป็นเรื่องธรรมดาที่จะเอาเปรียบผูอ้ื่นเมื่อมีโอกาส 
ฉันเห็นคุณคา่ในน้ าใจที่ผู้อื่นมีต่อฉนั 
เมื่อท าผิด ฉันสามารถกล่าวค า “ขอโทษ” ผู้อื่นได ้
ฉันยอมรับข้อผดิพลาดของผู้อื่นไดย้าก 
ถึงแม้จะต้องเสยีประโยชน์ส่วนตัวไปบ้าง ฉันก็ยินดีท่ีจะท าเพื่อส่วนรวม 
ฉันรู้สึกล าบากใจในการท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผู้อื่น 

     

     รวม  
19 
20 
21 
22 
23 
24 

ฉันไม่รู้ว่าฉันเก่งเรื่องอะไร 
แม้จะเป็นงานยาก ฉันก็มั่นใจว่าสามารถท าได ้
เมื่อท าสิ่งใดไม่ส าเร็จ ฉันกร็ู้สึกหมดก าลังใจ 
ฉันรู้สึกมีคณุค่าเมื่อได้ท าในสิ่งต่าง ๆ อย่างเต็มความสามารถ 
เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะไม่ยอมแพ ้
เมื่อเริม่ท าสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักท าตอ่ไปไมส่ าเร็จ 

     

     รวม  
25 
26 
27 
28 
29 
30 

ฉันพยายามหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ 
บ่อยครั้งที่ฉันไมรู่้ว่าอะไรท าให้ฉันไม่มีความสุข 
ฉันรู้สึกว่าการตัดสินใจแก้ปัญหาเป็นเรื่องยากส าหรับฉัน 
เมื่อต้องท าอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกัน ฉันตัดสินใจได้ว่าท าอะไร
ก่อนหลัง 
ฉันล าบากใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้าหรือคนท่ีมีคุ้นเคย ฉันทนไม่ได้
เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับความเคยชินของฉัน 

     

     รวม  
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ข้อค าถาม ไม่จริง 
จริง 

บางครั้ง 
ค่อนข้าง

จริง 
จริง
มาก คะแนน 

31 
32 
33 
34 
35 
36 

ฉันท าความรู้จักผู้อื่นได้ง่าย 
ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนที่คบกันมานาน 
ฉันไม่กลา้บอกความต้องการของฉนัให้ผู้อื่นรู ้
ฉันท าในสิ่งที่ต้องการโดยไม่ท าใหผู้้อื่นเดือดร้อน 
เป็นการยากส าหรับฉันที่จะโต้แย้งกับผู้อื่นแม้จะมีเหตุผลเพียงพอ 
เมื่อไมเ่ห็นด้วยกับผู้อื่น ฉันสามารถอธิบายเหตผุลที่เขายอมรับได้ 

     

     รวม  
37 
38 
39 
40 

ฉันรู้สกึด้วยกวา่ผู้อื่น 
ฉันท าหนา้ที่ได้ดไีม่วา่จะอยู่ในบทบาทใด 
ฉันสามารถท างานทีไ่ด้รบัมอบหมายไดด้ีที่สดุ 
ฉันไม่มั่นใจในการท างานที่ยากล าบาก 

     

     รวม  
41 
42 
43 
44 
45 
46 

แม้สถานการณ์จะเลวร้าย ฉันก็มีความหวังว่าจะดีขึ้น 
ทุกปัญหามักมีทางออกเสมอ 
เมื่อมีเรื่องที่ท าให้เครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องผ่อนคลายหรือ
สนุกสนานได ้
ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาห์และวันหยดุพักผ่อน 
ฉันรู้สึกไม่พอใจท่ีผู้อื่นได้รับสิ่งดี ๆ มากกว่าฉัน 
ฉันพอใจกับสิ่งท่ีฉันเป็นอยู่ 

     

     รวม  
47 
48 
49 
50 
51 
52 

ฉันไม่รู้ว่าจะหาอะไรท าเมื่อรูส้ึกเบือ่หน่าย 
เมื่อว่างเว้นจากภาระหน้าท่ี ฉันจะท าในสิ่งท่ีฉันชอบ 
เมื่อรู้สึกไมส่บายใจ ฉันมีวิธีผ่อนคลายอารมณไ์ด้ 
ฉันสามารถผ่อนคลายตนเองได้แมจ้ะเหน็ดเหนื่อยจากภาระหน้าที่ 
ฉันไม่สามารถท าใจใหเ้ป็นสุขได้จนกว่าจะได้ทุกสิ่งที่ต้องการ 
ฉันมักทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ท่ีเกิดขึ้นเสมอ 

     

     รวม  

การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ในการให้คะแนนดังต่อไปนี ้
กลุ่มที่  1  ได้แก่ข้อ 

1 4 6 7 10 12 14 15 17 20 22 23 25 28 
31 32 34 36 38 39 41 42 43 44 46 48 49 50 

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี ้
  ไม่จริง    ให้  1  คะแนน  จริงบางครั้ง   ให้  2  คะแนน  

ค่อนข้างจริง   ให้  3  คะแนน  จริงมาก  ให้  4  คะแนน 
กลุ่มที่  2  ได้แก่ข้อ 

2 3 5 8 9 11 13 16 18 19 21 24 
26 27 29 30 33 35 37 40 45 47 51 52 

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี ้
  ไม่จริง    ให้  4  คะแนน  จริงบางครั้ง   ให้  3  คะแนน  

ค่อนข้างจริง   ให้  2  คะแนน  จริงมาก  ให้  1  คะแนน 
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การรวมคะแนน 
ด้านดี      หมายถึง     ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่น  
     และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ด้านเก่ง   หมายถึง     ความสามารถในการรู้จักตนเอง มีแรงจูงใจแก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีสัมพันธ์ภาพที่ดีกับผู้อื่น 
ด้านสุข   หมายถึง     ความสามารถในการด าเนินชีวิตอย่างเป็นสุข 
 

ด้าน ด้านย่อย การรวมคะแนน 
ผลรวมของคะแนน 

รวม 
แปล
ผล 

รวม 
แปล
ผล 

รวม 
แปล
ผล 

ด ี 1.1  ควบคุมตนเอง รวมข้อ     1 ถึงข้อ     6   
  

  

 1.2  เห็นใจผู้อื่น รวมข้อ     7 ถึงข้อ     12   
 1.3  รับผดิชอบ รวมข้อ   13 ถึงข้อ     18   

เก่ง 2.1  มีแรงจูงใจ รวมข้อ     19 ถึงข้อ     24   
   2.2  ตัดสินใจและแก้ปญัหา รวมข้อ     25 ถึงข้อ     30   

 2.3  สัมพันธภาพ รวมข้อ   31 ถึงข้อ     36   
สุข 3.1  ภูมิใจตนเอง รวมข้อ     37 ถึงข้อ     40   

   3.2  พอใจชีวิต รวมข้อ     41 ถึงข้อ     46   
 3.3  สุขสงบทางใจ รวมข้อ   47 ถึงข้อ     52   

หลังจากรวมคะแนนแตล่ะด้านเสรจ็แล้ว น าคะแนนท่ีได้ไปท าเครื่องหมายลงบนเส้นประในกราฟความฉลาดทางอารมณ์
และลากเส้นใหต้่อกัน แล้วพิจารณาดูว่ามีคะแนนใดที่สูงหรือต่ ากว่าช่วงคะแนนปกติ 

ผลที่ได้เป็นเพียงการประเมินโดยสงัเขป คะแนนท่ีได้ต่ ากว่าช่วงคะแนนปกติ ไมไ่ด้หมายความว่า ท่านมีความผดิปกติใน
ด้านนั้น เพราะด้านต่างๆ เหลา่นี้เป็นสิ่งท่ีมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ดังนั้น คะแนนที่ได้ต่ า จึงเป็นข้อเตือนใจให้ท่าน
หาแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนั้นๆ ให้มากยิ่งข้ึน 

ส าหรับรายละเอียดและแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์มอียู่ในหนังสือ อีคิว :ความฉลาดทางอารมณ์ หรือ
คู่มือความฉลาดทางอารมณ์ (ส าหรับประชาชน) ของกรมสุขภาพจิต รวมทั้งท่านสามารถเข้าร่วมกจิกรรมพัฒนาความฉลาดทาง
อารมณ์ที่ทางกรมสุขภาพจิตหรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องจัดขึ้น 

 
กราฟความฉลาดทางอารมณ์ 

     0       5       10       15       20    24  คะแนนเฉลี่ย 
แต่ละด้านย่อย   

     

1.1  ควบคุมตนเอง ช่วงคะแนนปกติ  =  13-17 
       

15.5        

1.2  เห็นใจผู้อื่น ช่วงคะแนนปกติ  =  16-20 
     

18.1      

1.3  รับผิดชอบ ช่วงคะแนนปกติ  =  16-22 
       

19.3        

2.1  มีแรงจูใจ ช่วงคะแนนปกติ  =  14-20 
     

17.3      

2.2  ตัดสินใจและแก้ปัญหา ช่วงคะแนนปกติ  =  13-19 
       

16.1        

2.3  สัมพันธ์ภาพ ช่วงคะแนนปกติ  =  14-20 
     

17.3      

3.1  ภูมิใจตนเอง ช่วงคะแนนปกติ  =  9-13 
       

11.0        

3.2  พอใจชีวิต ช่วงคะแนนปกติ  =  16-22 
       

18.9        

3.3  สุขสงบทางใจ ช่วงคะแนนปกติ  =  15-21 
     

17.8      

 
หมายเหตุ     หมายถึง  ช่วงคะแนนปกติ 
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แบบการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 
 

ข้อมูลนักเรยีน กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปญัหา 
1. ด้านความ 
สามารถ 
1.1 การเรียน 

 
 
- ผลการเรยีนเฉลีย่ 

ม.ปลาย ตั้งแต่ 1.50 ขึ้นไป 
ม.ต้น ตั้งแต่ 1.50 หรือ 55%  
ขึ้นไป 

- ไม่มี 0 , ร, มส ทุกวิชา 
- ไม่เข้าเรียนในวิชาต่างๆ  

ไม่เกิน 3 ครั้ง ใน 1 วิชา 
- มาเรียนสายไมเ่กิน 5 ครั้ง 

ใน 1 ภาคเรียน 

 
 
- ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.50 
- มาเรียนสายมากกว่า 5 ครั้ง 

แต่ไมเ่กิน 10 ครั้ง  
ใน 1 ภาคเรียน 

- ไม่เข้าเรียนในวิชาต่างๆ  
3-5 ครั้ง ต่อ 1 วิชา 

- มี 0, ร, มส 1-5 วิชา  
ใน 1 ภาคเรียน 

- อ่านหนังสือไม่คล่อง 

 
 
- ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.00 
- เขียนหนังสือไม่ถูกต้องสะกดค าผดิ

แม้แต่ค าง่ายๆ 
- ไม่เข้าใจบทเรียนทุกวิชา 
- ไม่เข้าเรียนในวิชาต่างๆ มากกว่า  

5 ครั้ง ต่อ 1 วิชา 
- มี 0, ร, มส  มากกว่า 5 วิชา  

ใน 1 ภาคเรียน 
- มาเรียนสายมากกว่า 10 ครั้ง  

ใน 1 ภาคเรียน 
1.2 ความสามารถ
พิเศษ 

-  ถ้านักเรียนมีความสามารถพิเศษจะเป็นจุดแข็งของนักเรียนในทุกกลุ่ม 

2. ด้านสุขภาพ 
2.1 สุขภาพกาย 

 
- อายุ น้ าหนัก และส่วนสูง 
สัมพันธ์กัน 

- ร่างกายแข็งแรง 
- ไม่มโีรคประจ าตัว 

 
- น้ าหนักผิดปกติและไม่
สัมพันธ์กับส่วนสูงหรืออาย ุ

- ป่วยบ่อยๆ 
- อื่นๆ  .............................. 

 
- ป่วยเป็นโรคร้ายแรง/เรื้อรัง 
- มีความพิการทางกาย มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน การมองเห็น มีโรค
ประจ าตัว 

- อื่นๆ  .............................. 
2.2 สุขภาพจติ - ใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  

- แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)  
โดยพิจารณาตามเกณฑ์ของเครื่องมือนั้นๆ รวมทั้งการพิจารณาควบคู่กับข้อมูลอื่น ๆที่มีเพิม่ขึ้น 

3.  ด้าน
ครอบครัว 
3.1 เศรษฐกิจ 

 
- ครอบครัวมรีายได้พอเพียงต่อ
การเลีย้งครอบครัว 

 
- รายได้ครอบครัว  2,000-
5,000 บาท / เดือน 

- บิดา หรือมารดาตกงาน 
- มีภาระหนี้สินเป็นครั้งคราว 
- ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย 
- อื่น ๆ ............................... 

 
- รายได้ครอบครัวต่ ากว่า  
2,000 บาท/เดือน 

- ไม่มีอาการกลางวันรับประทาน 
- ไม่มเีงินซื้ออุปกรณ์การเรยีน 
- มีภาระหนี้สินจ านวนมาก 
- อื่น ๆ ............................... 

3.2 การคุ้มครอง 
นักเรียน 

- นักเรียนมีความสัมพันธ์ท่ีดี 
กับสมาชิกในครอบครัว 

- ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนที่ดี  
ไม่อยู่ใกล้แหล่งมั่วสมุหรือ
แหล่งเสีย่งอันตราย 

- อยู่หอพัก 
- บิดา มารดา หย่าร้าง หรือ
สมรสใหม ่

- ที่พักอยู่ในชุมชนแออัด หรือ
ใกล้แหล่งมั่วสุม หรือแหล่ง
ท่องเที่ยวกลางคืน 

- มีความขัดแย้งในครอบครัวหรือ
ทะเลาะกันบ่อยครั้ง 

- มีความรูส้ึกไม่ดีต่อบดิาหรือ
มารดา 

- มีพฤติกรรมส่อไปในทางชู้สาว 

- ไม่มผีู้ดูแล 
- มีบุคคลในครอบครัวใช้สารเสพติด 
เล่นการพนัน 

- มีบุคคลในครอบครัวเจบ็ป่วยด้วย 
โรคร้ายแรง / เรื้อรัง 

- มีความขัดแย้งและมีการใช้ความ 
รุนแรงในครอบครัว 

- มีการถูกล่วงละเมดิทางเพศ 
- อื่น ๆ ............................... 
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ข้อมูลนักเรยีน กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปญัหา 
  - มีการใช้สารเสพตดิ หรือเลน่การ

พนันในครอบครัว 
- มีการใช้เครื่องดื่มทีม่ี
แอลกอฮอล์บางครั้ง 

 

4. ด้านอื่นๆ ไม่ใช้สารเสพตดิยกเว้นการดืม่
เบียร์ สรุา หรือ บุหรี่เป็นครั้ง
คราวเพื่อสังคม และยังสามารถ
ควบคุมตนเองได้ 

ใช้ยาบ้าตั้งแต่ 1 ครั้งขึ้นไป  
บุหรี่ , สุรา  บ่อยครั้ง 
ทะเลาะวิวาท 5 ครั้งขึ้นไป 
เล่นการพนัน 5 ครั้งขึ้นไป 

ติดสารเสพติด ได้แก่ บุหรี่ สุรา กัญชา 
ยาบ้า หรือสารเสพติดอื่นๆ  

5. ด้านศักยภาพ ความสามารถพิเศษทีส่ามารถปฏบิัติงานได้อย่างช านาญ แต่ไม่จ าเปน็ต้องได้รับรางวัล 
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แบบคัดกรองนักเรียนและแนวทางการช่วยเหลือ 
 (จากระเบียนสะสมแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) และอ่ืนๆ ) 

 

 
1. ด้านความสามารถของนักเรียน 
     1.1 ความสามารถพิเศษ (เป็นตัวแทนระดับอ าเภอ หรือ เขตพื้นท่ีการศึกษาขึ้นไป) 

ด้านการเรียน (คะแนนเฉลี่ยม.ต้น 3.50 ข้ึนไป , ม.ปลาย  3.25  ขึ้นไป)     
ด้านดนตรี    ระบุ…...............................……………………………............................…........................... 
ด้านกีฬา    ระบุ…...............................……………………………............................…........................... 
ด้านศิลปะ    ระบุ…...............................……………………………............................…........................... 
ด้านอื่นๆ  ระบุ…...............................……………………………............................…........................... 

    1.2 ความสามารถทั่วไป 
มี ระบุ…...............................……………………………............................…........................... 
ไม่ชัดเจนในความสามารถ 

     1.3 ด้านการเรียน 
กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

ม.ต้น 
เกรดเฉลี่ย 
2.00 – 3.49 
 
ม.ปลาย 
เกรดเฉลี่ย 
1.75 – 3.24 

(   )  ผลการเรียนเฉลี่ย ม.ต้น 1.00 - 1.99   
ม.ปลาย 1.00-1.74 

(   )  ผลการเรียนเฉลี่ยต่ ากว่า 1.00 

(   )  อ่านหนังสือไม่คล่อง (   )  อ่านหนังสือไม่ออก 
(   )  มาเรียนสายมากกว่า 5 - 10 ครั้ง  
ใน 1 ภาคเรียน  

(   )  เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง สะกดค าผดิแม้แต่
ค าง่ายๆ 

(   )  ไม่เข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ 3 - 5 ครั้ง 
ต่อ 1 รายวิชา 

(   )  เรยีนไมเ่ข้าใจในบทเรยีนทุกวิชา 

(   )  มี  0  จ านวน 1 – 5  วิชา ใน 1 ภาค
เรียน 

(   )  มาเรยีนสายมากกว่า 10 ครั้ง  
ใน 1 ภาคเรียน 

(   )  อ่ืนๆ คือ……………………………………… (   )  ไม่เข้าเรียนมากกว่า 5 ครั้ง ต่อ 1 รายวิชา 
 (   )  มี 0 มากกว่า 5 วิชา ใน 1 ภาคเรยีน 
 (   )  อ่ืน ๆ คือ………………………………………….. 

 
2. ด้านสุขภาพ 
      2.1 ด้านสุขภาพร่างกาย 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
มีสุขภาพ
ร่างกายสมบูรณ์
แข็งแรง 

(   )  น้ าหนกัผดิปกตแิละไมส่มัพันธ์ กับส่วนสูง
หรืออาย ุ

(   )  ป่วยเป็นโรครา้ยแรง/เรื้อรงั 

(   )  เจบ็ป่วยบ่อย ๆ (   )  มีความพิการทางรา่งกาย 
(   )  ร่างกายไมแ่ขง็แรง (   )  มีความบกพรอ่งทางการไดย้นิ (หูหนวก) 
(   )  สายตา สั้น/เอียง (   )  ความบกพรอ่งทางการมองเห็น (ตาบอด) 
(   )  การรับฟัง (ไม่ชัด) (   )  ความเจ็บป่วยท่ีมผีลกระทบต่อการเรียน 
(   )  อื่นๆ คือ………………………………………..…… (   )  อื่นๆ คือ…………………………………………… 

 
 

ช่ือ - สกุล…………..…………….……...….............................................................................
ช้ัน ม…........./….......... 
เลขท่ี…........................ 
ครูที่ปรึกษา  1. …………………………………………………………………… 
                2. …………………………………………………………………… 
วัน/เดือน/ปี (ท่ีคัดกรอง) …...........…./……………………...…..……../…...........…. 

 กลุ่มพิเศษ 
 กลุ่มปกติ (มดี้านปกติทุกข้อ)    

 
กลุ่มเสี่ยง 
(มีด้านปกติและดา้นเสีย่ง) 

 
กลุ่มมีปญัหา (มีด้านปกติ  
ด้านเสีย่งและด้านมีปญัหา) 
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2.2 ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม (พิจารณาจากแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ)    
ด้านอารมณ ์ ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
ด้านความประพฤต ิ ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
ด้านพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
ผลรวมทั้ง  4  ด้าน ปกติ   เสี่ยง   มีปัญหา 
ด้านสัมพันธภาพทางสังคม มีจุดแข็ง          ไม่มีจดุแข็ง   

 
3. ด้านครอบครัว 
      3.1 ด้านเศรษฐกิจ 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
รายได้ครอบครัว 
มากกว่า 
100,000 บาท 
ต่อปี ขึ้นไป 

(   )  บิดา หรอื มารดาตกงาน (   )  รายไดค้รอบครวัไมเ่กิน 40,000 บาท  
ต่อปี 

(   )  รายไดค้รอบครวั 40,001–99,999 บาท 
ต่อป ี

(   )  ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน 

(   )  ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย (   )  บิดาและมารดาตกงาน 
(   )  ได้เงินมาโรงเรยีนวันละ………....…บาท (   )  ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียน 
(   )  อื่นๆ คือ…………….............................…….. (   )  มีภาระหนีส้ินจ านวนมาก 
 (   )  อื่น ๆ คือ………………………………………...... 

      3.2 ด้านการคุ้มครองนักเรียน 
กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

อยู่ร่วมและ 
ได้รับการดูแล
เอาใจใส่จาก
บิดาและ/หรือ
มารดา 

(   )  อยู่หอพัก / บ้านเช่า (   )  ไม่มีผูดู้แล 

(   )  บิดามารดาแยกทางกันหรือแต่งงานใหม่ 
(   )  มีบุคคลในครอบครัวใช้สารเสพติด/เล่น
การพนัน 

(   )  มีความรู้สึกท่ีไมด่ีต่อบิดา หรอืมารดา 
(   )  มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรค
รุนแรง / เรื้อรัง 

(   )  อาชีพผู้ปกครองเสี่ยงต่อกฎหมาย 
(   )  มีความขัดแย้งและมีการใช้ความรุนแรง 
ในครอบครัว 

(   )  มีการใช้สารเสพตดิ / เล่นการพนันใน
ครอบครัวบางครั้ง 

(   )  มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

(   )  ที่พักอยู่ในชุมชนแออัดหรือใกล้แหล่งมั่ว
สุม      

(   )  ถูกท าร้ายทารุณ 

(   )  อื่นๆ คือ……………............................…….. (   )  อื่นๆ คือ…………….............................…….. 
 
4. ด้านอื่นๆ 
      4.1  สารเสพตดิ 

กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
ไม่ใช้สารเสพตดิ 
ทุกชนิด 

(   )  คบเพ่ือนในกลุ่มค้ายา / เสพยา (   )  มีอาการทางกาย ง่วงซึม  กระสบักระสา่ย   
(   )  สมาชิกในครอบครวั ใช้ยา / ค้ายา (   )  เปน็ผู้จัดหาและจัดจ าหน่าย 
(   )  ทดลองสูบบุหรี่  ดืม่เบียร์ สรุา  กาว  
กัญชา ยาบ้า 

(   )  เปน็ผู้ตดิบุหรี่ หรอื สรุา หรอื สารเสพติด
อื่นๆ 

(   )  อื่นๆ คือ…………….............................……. (   )  อื่นๆ คือ…………….............................…….. 
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4.2  ความปลอดภัย 
กลุ่มปกต ิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 

- เดินทางไป
กลับมีผูป้กครอง
รับส่ง 
- ขับรถตามกฎ
จราจร 

(   )  เดินทางมาโรงเรียนด้วยตนเองโดย
รถจักรยานยนต ์

(   )  พกพาอาวุธมาโรงเรยีน 

(   )  การเดนิทาง / ขับรถ ไมป่ฏบัิตติามกฎ
จราจร 

(   )  มีประวัตทิะเลาะวิวาท 

(   )  มีพฤตกิรรมเข้าอยูใ่นสถานท่ีท่ีจัดว่าไม่
ปลอดภัยในโรงเรยีน 

(   )  มีพฤตกิรรมรวมกลุม่ ก่อกวน สรา้งปัญหา 

(   )  ใช้ไม้บรรทัดเหล็ก มดี คัตเตอร์ ของมีคม 
ฯลฯ 

(   )  ชักน าบุคคลภายนอกที่ไม่น่าไว้วางใจเข้า
มาโรงเรียน 

(   )  อื่นๆ คือ…………….............................…….. (   )  อื่นๆ คือ…………….............................…….. 
      4.3  พฤติกรรมทางเพศ 

กลุ่มปกต ิ  กลุ่มมีปัญหา 
- คบเพื่อนต่าง
เพศตามวัยและ
วุฒิภาวะ 
-ปฏิบัติตนอยู่ใน
ศีลธรรมอันดี
งาม 

(   )  อยู่ในกลุ่มประพฤตตินเหมอืนเพศตรง
ข้าม 

(   )  ประพฤตตินเหมอืนเพศตรงข้าม 

(   )  ท างานพิเศษที่ล่อแหลมต่อการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 

(   )  อยู่ดว้ยกัน  

(   )  จับคู่ชัดเจนและแยกกลุม่อยูด่้วยกันสอง
ต่อสองบ่อยครั้ง 

(   )  มีการมั่วสมุทางเพศ / มเีพศสมัพันธ์ / 
ตั้งครรภ ์

(   )  อยู่ในกลุ่มขายบรกิาร (   )  ขายบรกิารทางเพศ 
(   )  อื่นๆ คือ…………….............................…….. (   )  อื่นๆ คือ…………….............................…….. 

4.4  ด้านอ่ืน ๆ   
เสี่ยง คือ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 มีปัญหา คือ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน 
 

ระดับชั้น ม......../........  ปีการศึกษา.................... 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 ข้าพเจ้า ............................................................... ได้ด าเนินการคัดกรองนักเรียนในความดูแลของข้าพเจ้า  
จ านวน ............คน สรุปผลดังนี้ 

ข้อมูล 
กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 

กลุ่มมีปัญหา/
ช่วยเหลือ 

กลุ่มความสามารถ
พิเศษ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ด้านความสามารถ         

-การเรียน         
-ความสามารถพิเศษ         

2. ด้านสุขภาพ         
-สุขภาพกาย         
-อารมณ์         
-ความประพฤติ         
-พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง         

3. ด้านครอบครัว         
-เศรษฐกิจ         
-การคุ้มครองนักเรียน         

4. ด้านเพศ         
-ชู้สาว         
-เบี่ยงเบนทางเพศ         

5. ด้านอื่น ๆ         
-บุหรี่         
-สุรา         
-ทะเลาะวิวาท         
-การพนัน         
-ยาบ้า         

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

      ขอแสดงความนับถือ 

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

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

………..……./……..………………..……../……..…….. 
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การจัดกิจกรรมส่งเสรมิ 
 

แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
แบบบันทึกการประชุมชั้นเรียน (Classroom Meeting) 

แบบบันทึกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 
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บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
 

สัปดาห์ที่............ 
ระหว่างวันที่.........เดือน...............................พ.ศ................. ถึง วันที่.........เดือน...................... .........พ.ศ................. 

วัน เดือน ปี เรื่อง/สาระกิจกรรม ผลที่ได้รับ 

รูปแบบพัฒนาและ
ส่งเสริมด้าน 

กา
รเร

ียน
 

อัต
ลัก

ษณ
์ขอ

งนั
กเ

รีย
น 

ค่า
นิย

ม 
12

 ป
ระ

กา
ร 

เศ
รษ

ฐก
ิจพ

อเ
พีย

ง 
ทัก

ษะ
กา

รด
 าร

งช
ีวิต

 

วันจันทร์ 
.......... 

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

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

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

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

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

นักเรียนรับทราบ 
นักเรียนรับทราบและปฏิบัติ 
อ่ืนๆ (ระบุ).............................. 
..................................................... 

     

วันอังคาร 
.......... 

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

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

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

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

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

นักเรียนรับทราบ 
นักเรียนรับทราบและปฏิบัติ 
อ่ืนๆ (ระบุ).............................. 
..................................................... 

     

วันพุธ 
.......... 

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

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

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

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

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

นักเรียนรับทราบ 
นักเรียนรับทราบและปฏิบัติ 
อ่ืนๆ (ระบุ).............................. 
..................................................... 

     

วันพฤหัสบดี 
.......... 

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

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

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

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

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

นักเรียนรับทราบ 
นักเรียนรับทราบและปฏิบัติ 
อ่ืนๆ (ระบุ).............................. 
..................................................... 

     

วันศุกร์ 
.......... 

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

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

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

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

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

นักเรียนรับทราบ 
นักเรียนรับทราบและปฏิบัติ 
อ่ืนๆ (ระบุ).............................. 
..................................................... 

     

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

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

หัวหน้าระดับ 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

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

      (....นายยุทธนา  ปานพันธุ์โพธิ์....) 
      ผช.ผอ.บริหารงานกิจการนักเรียน 

………..……./……..………………..……../……..…….. 

ลงชื่อ............................................................... 
      (....นายกิตติศักดิ์  เรือนจันทร์...) 

     ผู้อ านวยการโรงเรียน 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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แบบบันทึกการประชุมชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
 
ชื่อ-สกุล (นักเรียน)………………………………………………………..……….. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่….…../………เลขที…่…….…. 
ชื่อ-สกุล (ผู้ปกครอง)……………………………………………………..……….. เกี่ยวข้องกับนักเรียนเป็น…………………………… 
 
พฤติกรรมของนักเรียนที่ควรยกย่องชมเชย 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
พฤติกรรมของนักเรียนที่ต้องปรับปรุง แก้ไข 

มาสาย 
(ครั้ง) 

ขาดเรียน 
(ครั้ง) 

ทะเลาะวิวาท 
(ครั้ง) 

แต่งกายผิด
ระเบียบ (ครั้ง) 

พฤติกรรมที่ 
ไม่เหมาะสม 

ใช้สาร 
เสพติด 

ชู้สาว ด้านการเรียน 

       0……..….….ตัว 
ร……...…….ตัว 
มส…..……..ตัว 
มผ..…..……ตัว 

 
การด าเนินการแก้ไขของครูที่ปรึกษาได้ด าเนินการไปแล้ว 

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

 
 

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

ผู้ปกครอง 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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แบบประเมิลการประชุมชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
 

ภาคเรียนที่........ครั้งที.่.......วัน.........................ที.่.......เดือน…………………………..…..พ.ศ.…………….. 
 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การต้อนรับของโรงเรียนอบอุ่นและเป็นกันเอง      
2. วัน เวลา ในการพบกับผู้ปกครองมีความเหมาะสม      
3. ความพอใจในรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการพบ
ผู้ปกครอง 

     

4. โครงการผู้ปกครองพบครู เป็นโครงการที่ท่านพอใจ      
5. หลังจากพบครูที่ปรึกษาของนักเรียนแล้ว ท่านทราบข้อมูล
ของนักเรียนในความปกครองของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

6. ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลและ 
เอาใจใส่นักเรียนในความปกครองของท่าน 

     

7. ท่านได้มีโอกาสแจ้งปัญหาของนักเรียนในความปกครอง
ของท่าน เพ่ือหาทางแก้ไขกับครูที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด 

     

8. ท่านคิดว่าผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ควรเป็นพ่อ
แม่ท่ีแท้จริง 

     

9. ท่านคิดว่า ควรจัดโครงการประชุมผู้ปกครองพบในชั้น
เรียนอีก 

     

 

10.  สิ่งที่ท่านประทับใจหรือท่านต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือเรื่องใด (โปรดระบุ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

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

ผู้ปกครอง 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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แบบสรุปผลการจัดประชุมชั้นเรียน (Classroom Meeting) 
 
ภาคเรียนที่........ครั้งที.่.......วัน.........................ที.่.......เดือน…………………………..…..พ.ศ.…………….. 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่.........../….......... 
จ านวนผู้ปกครองทั้งหมด……….……คน  ที่มาประชุมวันนี้……….……คน (มีรายชื่อดังแนบมาพร้อมนี้) 
บรรยากาศความร่วมมือในการประชุม (สรุปจากผู้ตอบแบบประเมิน……….……คน  ดังนี้  

รายการที่ประเมิน 
ระดับความพอใจ 

มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การต้อนรับของโรงเรียนอบอุ่นและเป็นกันเอง      
2. วัน เวลา ในการพบกับผู้ปกครองมีความเหมาะสม      
3. ความพอใจในรูปแบบและวิธีการจัดกิจกรรมการพบ
ผู้ปกครอง 

     

4. โครงการผู้ปกครองพบครู เป็นโครงการที่ท่านพอใจ      
5. หลังจากพบครูที่ปรึกษาของนักเรียนแล้ว ท่านทราบข้อมูล
ของนักเรียนในความปกครองของท่านมากน้อยเพียงใด 

     

6. ท่านต้องการให้ทางโรงเรียนช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลและ 
เอาใจใส่นักเรียนในความปกครองของท่าน 

     

7. ท่านได้มีโอกาสแจ้งปัญหาของนักเรียนในความปกครอง
ของท่าน เพื่อหาทางแก้ไขกับครูที่ปรึกษามากน้อยเพียงใด 

     

8. ท่านคิดว่าผู้ปกครองที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ควรเป็นพ่อ
แม่ท่ีแท้จริง 

     

9. ท่านคิดว่า ควรจัดโครงการประชุมผู้ปกครองพบในชั้น
เรียนอีก 

     

 
10.  ผลที่ได้รับจากผู้ปกครองที่ต้องการให้ทางโรงเรียนปรับปรุง 

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

 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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สรุปปัญหา ความวิตกกังวลของลูกๆ ชั้น ม…......../………... 
 

ค าชี้แจง  ให้ผู้ปกครองอภิปรายกลุ่มย่อย บันทึกความวิตกกังวลที่มีต่อบุตรหลาน และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข 
 

ที ่ ความวิตกกังวล วิธีการแก้ปัญหา (เป็นรูปธรรม) หมายเหตุ 
  

 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

  
 
 

  

 
 

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

ประธานกลุ่มย่อย 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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แบบบันทึกคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่........……/........…… 
 

ที ่ ต าแหน่ง ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ผู้ปกครองของ 

1 
 
 

ประธาน 
    

2 
 
 

รองประธาน 
    

3 
 
 

กรรมการ 
    

4 
 
 

กรรมการ 
    

5 
 
 

เลขานุการ 
    

 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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แบบเสนอแนะและปัญหาของกรรมการเครือข่าย 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่........……/........…… 
 
ประธานกรรมการ ………………………………………………………………………………………… 
รองประธานกรรมการ ………………………………………………………………………………………… 
กรรมการ  ………………………………………………………………………………………… 
กรรมการ  ………………………………………………………………………………………… 
เลขานุการ  ………………………………………………………………………………………… 
ปัญหา   1. ………………………………………………………………………………………… 
    2. ………………………………………………………………………………………… 
    3. ………………………………………………………………………………………… 
    4. ………………………………………………………………………………………… 
    5. ………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะและปัญหา 

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

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

เลขานุการ 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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สรุปความร่วมมือในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี............./.............. 

 
ที ่ ความพึงพอใจในการด าเนินการพัฒนาที่ประสบผลส าเร็จของโรงเรียน หมายเหตุ 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

ที ่ สิ่งที่โรงเรียนควรปรับปรุงแก้ไข หมายเหตุ 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

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

ประธานกรรมการ 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

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

เลขานุการ 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน 
 

แบบส ารวจพฤติกรรมนักเรียนหน้าเสาธง 
แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 

แบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แบบส ารวจพฤติกรรมนักเรียนหน้าเสาธง 
 

ชั้น ม…………/…………  ภาคเรียนที่…………ปีการศึกษา……………………………. 
ประจ าวัน………………………ที่…………เดือน………………………………..………….พ.ศ.……………………… 

รายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าแถว 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล ที ่ ชื่อ – นามสกุล 
1  6  
2  7  
3  8  
4  9  
5  10  

 
รายชื่อนักเรียนที่กระท าผิดระเบียบ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล 

ผม
 

เส
ื้อ 

กร
ะโ

ปร
ง/

กา
งเก

ง 

รอ
งเท

้า 

ถุง
เท

้า 

เล
็บ 

ชุด
ลูก

เส
ือ/

เน
ตร

นา
ร ี

ชุด
พล

าน
าม

ัย 

อื่น
 ๆ

 ระ
บ ุ

1           
2           
3           
4           
5           
6           
7           
8           
9           
10           

 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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แบบบันทึกการให้ค าปรึกษานักเรียน 

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

ชื่อ – นามสกุลนักเรียน……………………………………………......................ชั้น ม.......……/.......……อายุ.......……ป ี
อาชีพบิดา…………………………………………….........................รายได้/เดือน……....................………บาท 
อาชีพมารดา……………………………………………......................รายได้/เดือน……....................………บาท 
สถานภาพบิดามารดา…………....................………………………นักเรียนมีพ่ีน้อง......…….คน  นักเรียนเป็นคนที.่.....……. 
ให้ค าปรึกษาเรื่อง……………………………................................................……………………………………………………………… 
สภาพของปัญหา……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 
บันทึกการให้ค าปรึกษา……………………………………………………………………………………………....................................... 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 
…….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………
…….……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

การติดตามผล  วันที่…….....…เดือน……..............……………..พ.ศ.….......……….. 

ได้ติดตามดูพฤติกรรมของ…………………………………………….........................ชั้น  ม........……/.......……   
มีความเห็นว่า 

1. ด้าน………………………………………………………………………………………………… 
ดีมากขึ้น ดีขึ้นเล็กน้อย เหมือนเดิม หนักกว่าเดิม 

2. ด้าน………………………………………………………………………………………………… 
ดีมากขึ้น ดีขึ้นเล็กน้อย เหมือนเดิม หนักกว่าเดิม 

3. ด้าน………………………………………………………………………………………………… 
ดีมากขึ้น ดีขึ้นเล็กน้อย เหมือนเดิม หนักกว่าเดิม 
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แบบบันทึกการช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

ชื่อ - สกุล…………..…………….…….........................................................ชั้น ม…........./…..........เลขที่…........................ 
ครูที่ปรึกษา  1. …………………………………………………………………… 
                2. …………………………………………………………………… 
 

ปัญหาของนักเรียน 
1. ด้านการเรียน คือ ……………………………………………………………………………..……………..... 
2. ด้านสุขภาพร่างกาย คือ ……………………………………………………………………………..……………..... 
3. ด้านสุขภาพจิต,อารมณ์   คือ ……………………………………………………………………………..……………..... 
4. ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ คือ ……………………………………………………………………………..……………..... 
5. ด้านเศรษฐกิจ คือ ……………………………………………………………………………..……………..... 
6. ด้านการคุ้มครองนักเรียน คือ ……………………………………………………………………………..……………..... 
7. ด้านพฤติกรรมทางเพศ คือ ……………………………………………………………………………..……………..... 
8. ด้านยาเสพติด คือ ……………………………………………………………………………..……………..... 
9. อ่ืนๆ โปรดระบุ คือ ……………………………………………………………………………..……………..... 

 

แผนการแก้ไขปัญหา 
  จัดกิจกรรมในห้องเรียน  โดย………………………………………………………………………………………….. 

จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  โดย………………………………………………………………………………………….. 
จัดกิจกรรมซ่อมเสริม   โดย………………………………………………………………………………………….. 
จัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน  โดย………………………………………………………………………………………….. 
ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง  โดย………………………………………………………………………………………….. 

 

การด าเนินงานแก้ไขปัญหา 
วัน เดือน ปี วิธีการ ผลการด าเนินการ 
   
   
   
   

 

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

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

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

หัวหน้าระดับ 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

 ข้าพเจ้า..............................................................................ขอรายงานผลนักเรียนในความดูแลของข้าพเจ้า 
จ านวน.......................คน แยกเป็นกลุ่ม ปกติ     .....................คน 

กลุ่มเสี่ยง   .....................คน 
กลุ่มช่วยเหลือ  .....................คน 

ได้ช่วยเหลือแล้ว.....................คน  อยู่ในระหว่างช่วยเหลือ.....................คน  ส่งต่อ.....................คน 
ผลการด าเนินงานกับกลุ่มช่วยเหลือจ าแนกตามลักษณะปัญหาของนักเรียน ดังนี้ 
 

ลักษณะของปัญหา 
จ านวนนักเรียน 

หมายเหตุ 
ช่วยเหลือได้แล้ว อยู่ระหว่างการช่วยเหลือ ส่งต่อ 

ด้านการเรียน     
ด้านสุขภาพร่างกาย     
ด้านสุขภาพจิต/พฤติกรรม     
ด้านเศรษฐกิจ     
ด้านคุ้มครอง     
ด้านยาเสพติด     
ด้านเพศ     
อ่ืนๆ โปรดระบุ     

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

 
 

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

หัวหน้าระดับ 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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การส่งต่อ 
 

แบบบันทึกการส่งต่อ (โดยครูท่ีปรึกษา) 
แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน 
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แบบบันทึกการส่งต่อ (โดยครูที่ปรึกษา) 

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

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

เรื่อง  ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน 

เรียน  …………………………………………………………………………………………………………… 

 ด้วยนักเรียน  ชื่อ........................................................................ชั้น ม.........../........... เลขที ่......................  
มีพฤติกรรมพอสรุปได้ดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
และได้ด าเนินการช่วยเหลือแล้วสรุปได้ดังนี้ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แต่ยังคงมีพฤติกรรมดังนี้ 

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

จึงเรียนมาเพ่ือขอความร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนดังกล่าว 

ขอแสดงความนับถือ 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

 
 

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

หัวหน้าระดับชั้น 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน 

    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ 

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

เรื่อง  รายงานผลการช่วยเหลือนักเรียน 

เรียน  หัวหน้าระดับชั้น ม...................... 

ตามท่ีท่านได้ส่งนักเรียน  ชั้น ม.........../...........  มาให้ด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนแล้วสรุปผลดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 
 ด

้าน
คว

าม
สา

มา
รถ

 

 ด
้าน

สุข
ภา

พ 

 ด
้าน

คร
อบ

คร
ัว 

 ด
้าน

เพ
ศ 

 ด
้าน

สา
รเส

พต
ิด 

 ด
้าน

อื่น
ๆ 

(ระ
บุ)

 

ผลการช่วยเหลือ 

ได้ ไม่ได้ 

1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

      ………..……./……..………………..……../……..…….. 
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ตอนที่ 4 
การรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ ก าหนดให้มีการสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

โดยครูที่ปรึกษาเป็นผู้ด าเนินการตามแบบบันทึกต่างๆ  ดังนี้ 
1. แบบสรุปผลการช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน 
2. แบบสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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แบบสรุปผลการช่วยเหลือและส่งเสริมนักเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…........./…..........ปีการศึกษา…............... 
 

ค าชี้แจง  เขียนเครื่องหมาย  ส าหรับช่วยเหลือส่งเสริมได้, เขียนเครื่องหมาย  ส าหรับช่วยเหลือส่งเสริมไม่ได้  

กล
ุ่มป

กต
 ิ

กล
ุ่มส

ัมพ
ันธ

์ภา
พท

าง
สัง

คม
 

กล
ุ่มค

วา
มส

าร
ถพ

ิเศ
ษ 

กลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา 

ด้านการเรียน 
ด้านสุขภาพ : ร่างกาย , 

จิตใจ - พฤติกรรม 
ด้านครอบครัว 

ผลการส่งต่อ 
ภายใน และ 
ภายนอก ภาค 1 ภาค 2 ร่างกาย 

ด้าน 
อารมณ์ 

ความ
ประพฤต ิ

เกเร 

พฤติกรรม 
อยู่ไม่นิ่ง 

ความ 
สัมพันธ ์
กับเพื่อน 

เศรษฐกิจ 
การ 

คุ้มครอง 

             
             

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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แบบสรุปผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…........./…..........ปีการศึกษา…............... 
 

ครูที่ปรึกษา  1. …………………………………………………………………… 
                2. …………………………………………………………………… 
 

จ านวน 
นักเรียน 
ทั้งหมด 

ผลการช่วยเหลือเบื้องต้น 
หมายเหตุ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา รวม 3 กลุ่ม 

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
 
 

         

 
จ านวน

นักเรียนกลุ่ม
ช่วยเหลือ 

สรุปผลการช่วยเหลือนักเรียนด้านต่างๆ 

การเรียน 
สุขภาพ
ร่างกาย 

สุขภาพจิต
พฤติกรรม 

เศรษฐกิจ 
คุ้มครอง
นักเรียน 

อ่ืน ๆ 

ทั้งหมด ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 
  

 
           

 
จ านวน

นักเรียนกลุ่ม
ส่งเสริม

ความสามารถ
พิเศษ 

สรุปผลการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ 

ด้านศิลปะ ด้านดนตรี ด้านกีฬา ด้านคหกรรม 
ด้าน

..................... 
ด้าน

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

ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง ก่อน หลัง 

  
 

           

 
 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

 
 

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

หัวหน้าระดับ 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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แบบบันทึกสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่…........./…..........ปีการศึกษา…............... 
 
ครูที่ปรึกษา  1. …………………………………………………………………… 
                2. …………………………………………………………………… 
 
จ านวนนักเรียนในความดูแล……………….คน  แยกเป็น 
กลุ่มพิเศษ ……………….. คน (ร้อยละ……………………ของจ านวนนักเรียนในความดูแล) 
กลุ่มปกติ   ……………….. คน (ร้อยละ……………………ของจ านวนนักเรียนในความดูแล) 
กลุ่มเสี่ยง ……………….. คน (ร้อยละ……………………ของจ านวนนักเรียนในความดูแล) 
กลุ่มมีปัญหา ……………….. คน (ร้อยละ……………………ของจ านวนนักเรียนในความดูแล) 
 
ช่วยเหลือได้แล้ว…………………คน  อยู่ในระหว่างช่วยเหลือ…………………คน  ส่งต่อ…………………คน 
 
ผลการด าเนินงานกับกลุ่มช่วยเหลือ  จ าแนกตามลักษณะปัญหาของนักเรียน 

ลักษณะปัญหา ช่วยเหลือได้แล้ว 
(จ านวนกรณ)ี 

อยู่ในระหว่างการ 
ช่วยเหลือ (จ านวนกรณ)ี 

ส่งต่อคร…ู………. 
(จ านวนกรณ)ี 

หมาย
เหตุ 

ด้านการเรียน     
ด้านสุขภาพร่างกาย     
ด้านสุขภาพจิต,อารมณ์       
ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์     
ด้านเศรษฐกิจ     
ด้านการคุ้มครองนักเรียน     
ด้านพฤติกรรมทางเพศ     
ด้านยาเสพติด     
อ่ืนๆ โปรดระบุ     

รวม (จ านวนกรณี)     
 

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

ครูที่ปรึกษา 
………..……./……..………………..……../……..…….. 

 
 

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

หัวหน้าระดับ 
………..……./……..………………..……../……..…….. 
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