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ค าน า 

ด้วยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

และก าหนดจุดเน้นเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ 

ดังนี ้ปี พ.ศ.2559 - 2561 เป็นปีแห่งการรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น ปี พ.ศ.2562 เป็นปีแห่งการรู้จัก 

รัก เข้าใจ ห่วงใย ไม่ท้ิงใครไว้ข้างหลัง ปี พ.ศ.2563 เป็นปีแห่ง “สพฐ. ห่วงใย ใส่ใจเด็กนักเรียน” 

ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกันมีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุดโรงเรียนพิชัย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ จึงได้รวบรวม

เอกสารที่เกี่ยวข้องและจัดท าเป็น “คู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา” เพื่อ

ใช้เป็นแนวทางพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งตลอดจนการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

สถานศึกษาอยา่งเข้มแข็งและท่ัวถึง 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนพิชัยจะได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือนี้ใน

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
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การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ความเป็นมา 

  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีจะ 

ด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมีข้ันตอน วิธีการและเครื่องมือการท างานท่ีชัดเจน มีครูประจ าช้ันหรือครูที่ 

ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรและเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

ท้ังภายในและภายนอกโรงเรียน อาทิ คณะกรรมการโรงเรียนขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร ครูทุกคน 

ฯลฯส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จึงก าหนดนโยบายส าคัญให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง

จัดให้มรีะบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และด าเนินการอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนนักเรียน

ทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ช่วยเหลือ พิทักษ์ ปกป้อง คุ้มครองอย่างรอบด้านด้วยกระบวนการท่ีถูกต้อง

เหมาะสมและทันการณ์ ได้รับการพัฒนาในทุกมิติ เพื่อให้เป็นคนดี มีความสุข และปลอดภัยในสภาพสังคม

ปัจจุบัน 

 โรงเรียนพิชัยสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ต าบลในเมือง   อ าเภอพิชัย   
จังหวัดอุตรดิตถ์  53120 เปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 – 6  
    

ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ  

มีคุณธรรมจริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้นนอกจาก 

จะด าเนินการด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดกับ 

นักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญ เนื่องจากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ท้ังด้านการส่ือสาร 

เทคโนโลยี ปัญหา เศรษฐกิจ ปัญหา การระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ 

ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุก 

คน จนน าไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคม ดังนั้น ในการพฒันาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มี

ความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ท้ังด้าน ร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม 

ตลอดจนให้มีทักษะในการด ารงชีวิต จึงจ าเป็นท่ีทุกโรงเรียน ในฐานะหนว่ยงานท่ีต้องรับผิดชอบในการสร้าง

เสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน และแก้วิกฤติสังคม จึงควรน าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนา

ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และ

แก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียน ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที เข็ม

แข็ง คุณภาพชีวิตที ดี มีทักษะการด ารงชีวิต และรอดพ้นจากวิกฤติท้ังปวง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

คือ กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น ระบบมีข้ันตอนชัดเจน พร้อมท้ังมีวิธีการและ

เครื่องมือทีมีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้โดยมีครูประจ าช้ัน/ครูที่ปรึกษาเป็น
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บุคลากรหลักในการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังภายในและนอก

สถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือ

ที ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการท างานที ตรวจสอบได้  

 

 

วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

1. เพื่อให้การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ  

2. เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานท่ี เกี่ยวข้อง มีการ

ท างานร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการท างานท่ีชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบและ

ประเมินผลได้ 

 

ประโยชนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึง และตรงตามสภาพปัญหา 

2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น 

3. นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้ 

4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 

5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความ 

เสียสละ เอาใจใส่ 

 

กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. การคัดกรองนักเรียน 

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 

5. การส่งต่อ 

 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนท่ีมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกันหล่อหลอมให้

เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบท้ังด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลที จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึง

เป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัด
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กรองนักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็น

ข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียนซึ่งจะท าให้ไม่เกิด

ข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยท่ีสุด 

2. การคัดกรองนักเรียน 

การคัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลท่ีเกีย่วกับตัวนักเรียนเพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน 

อาจนิยามกลุ่มได้ 4 กลุ่ม คือ 

กลุ่มปกติ คือ นักเรียนท่ีได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้วอยู่ใน

เกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 

กลุ่มเส่ียง คือ นักเรียนท่ีจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเส่ียงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนซึง่โรงเรียน

ต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี 

กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนซึ่ง

โรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 

กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ แสดงออกซึ่งความสามารถอัน

โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อย่างเป็นที ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดียวกันภายใต้

สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมนักเรียนได้พฒันาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึง

ขั้นสูงสุด 

การจัดกลุ่มนักเรียนนี้มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งขึน้ และมีความรวดเร็วในการ 

แก้ไขปัญหาเพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากครูทีป่รึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพื่อการจัด 

กลุ่มแล้ว ความชัดเจนในเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมนี้อยลง มีผลต่อความรวดเร็วใน 

การช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันแต่ส าหรับ

นักเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหานั้น จ าเป็นอย่างมากท่ีต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการ

ช่วยเหลือท้ังการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม 

การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานท่ียิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมาก

ในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที มีคุณภาพของสังคมต่อไป 

การปอ้งกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนัน้มีหลายเทคนิค วิธีการ แต่ส่ิงท่ีครูประจ าช้ัน/ครู

ปรึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1. การให้ค าปรึกษาเบื้องต้น 
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2. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

4. การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน 

การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือ

กลุ่มเส่ียง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มศักยภาพมีความภาคภูมิใจใน

ตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเส่ียง 

/มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเส่ียง / มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตาม

มาตรฐานที โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป 

การส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีที โรงเรียนสามารถพิจารณาด่าเนินการได้ แต่มีกิจกรรมหลัก

ส าคัญท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการ คือ 

1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม 

2. การเยีย่มบ้าน 

3. การจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom Meeting) 

4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

5. การส่งต่อ 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนกัเรียนโดยครูที ปรึกษา อาจมีกรณีที บางปัญหามีความยากต่อ

การช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญ 

เฉพาะด้านต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อย

ให้เป็นบทบาทหน้าท่ีของครูที ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงล าพังความยุ่งยางของปญัหาอาจมีมากขึ้นหรือ

ลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครูประจ าช้ัน / ครูที่ปรึกษาสามารถด าเนินการได้ต้ังแต่ 

กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือการคัดกรองนักเรียน ท้ังนี้ขึ้นอยูก่ับลักษณะปัญหาของนักเรียนใน

แต่ละกรณีการส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับ

ลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายปกครอง 

2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญภายนอก 

หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาท่ีมีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้ 
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กระบวนการและข้ันตอนการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษา 
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  สถานศึกษาเป็นสถาบันที่ประกอบด้วยบุคคลต่างๆ ที จะท่าให้การด าเนินงานตามระบบการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนประสบผลส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาครู นักเรียน คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และบุคลากรอื่นๆ ดังนี้ 

บทบาทหน้าที ่ แนวทางการด าเนินงาน 
1. บริหารจัดการให้มีระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนของสถานศึกษาให้ชัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ 

- ก าหนดนโยบาย วัตถุประสงค์ การด าเนินงานตามระบบการ 
ดูแลช่วยเหลือ นักเรียน  
- สร้างความตระหนักให้ครูทุกคนและบุคคลท่ีเกีย่วข้องเห็น
คุณค่าและความ จ าเป็นของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- ก าหนดโครงสร้างการบริหารระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้เหมาะสมกับ สถานศึกษา  
- แต่งต้ังคณะกรรมการในการด าเนินงานตามความเหมาะสม  
- ประชุมคณะกรรมการและก าหนดเกณฑ์จ าแนกกลุ่มนักเรียน  
- ส่งเสริมให้ครูทุกคนและบุคคลท่ีเกี่ยวข้องได้รับความรู้เพิ่มเติม
มีทักษะเกี่ยวกับ ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

2. ประสานงานระหว่างสถานศึกษา กับ
หน่วยงานและบุคคลภายนอก เช่น ผู้ปกครอง 
องค์กรต่างๆ สาธารณสุข โรงพยาบาล สถานี 
ต ารวจ ฯลฯ 

- เชิญร่วมเป็นกรรมการและเครือข่ายในการช่วยเหลือนักเรียน 
 - ประชุมปรึกษาหารือและขอความร่วมมือ 

3. ดูแลก ากับ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลสนับ 
สนุนและให้ขวัญก าลังใจในการด าเนินงาน 

- ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน  
- นิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล  
- ยกย่องให้รางวัลเผยแพร่ผลงานการด่าเนินงานในโอกาสต่างๆ 

 

ปัจจัยส าคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารทุกฝ่าย ตระหนักถึงความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน และให้การสนับสนุนการด าเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ าเสมอ 

2. ครูทุกคนแลผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความตระหนักในความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนมีทัศนคติที ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 

3. คณะกรรมการหรือคณะท่างานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการประชุมใน

แต่ละคณะอย่างสม่ าเสมอตามท่ีก าหนด 

4. ครูทีป่รึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
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5. การอบรมให้ความรู้ และทักษะ รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูท่ีปรึกษาหรือผู้เกีย่วข้องใน

เรื่องท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในส่ิงท่ีจ าเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องต้น และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนซึ่งโรงเรียนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

การพัฒนาและขับเคลือ่นระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โรงเรียนพิชัย 

1. ศึกษาสภาพและทิศทางการด าเนินงาน 

2. วางแผนการด าเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนด 

4. นิเทศ ก ากับ ติดตาม 

5. ประเมินเพื่อทบทวน (ประเมินภายใน) 

6. สรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์ 

 

การบริหารจัดการและการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพิชัย 

  1.1 นโยบายของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้าง 

ทักษะชีวิต และการคุ้มครองนักเรียน  

หลักปฏิบัติในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาศัยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เครือข่ายผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา สมาคมครูและ

ผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนพิชยั นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมีการก าหนดวิสัยทัศน์ 

เป้าหมาย พันธกิจ กลยุทธ์ จุดเน้น และวิธีการด าเนินงานดังนี ้

 วิสัยทัศน์ “ โรงเรียนพิชัยสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูช่วยเหลือนักเรียน โดยค านึงถุง

หลักการเสริมสร้างทักษะชีวิตและการคุ้มครองนักเรียนอย่างครบถ้วนท่ัวถึง” 

 นโยบาย  “ระบบการดูแลเข้มแข็ง  เสริมแรงทักษะชีวิต เพื่อพิชิตคุ้มครองนักเรียนอย่าง

ครบถ้วนท่ัวถึง” 

 พันธกิจ  “รู้รอบกรอบบุคคล  กรองกมลบูรณาการ  ประสานเสริมให้พัฒนา  คลายปัญหา

เป็นระบบ เมื่อพานพบรีบส่งต่อ” 

 เป้าหมาย   

1. เพื่อให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อส่งเสริมให้ครูท่ีปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานและ 

องค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนเก่ง ดี มีความสุข 
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กลยุทธ์การด าเนินงาน 

1. ก าหนดนโยบายเป้าหมายการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

2. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

3. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการด าเนินงานเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

4. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5. การจัดระบบท่ีมีประสิทธิภาพทุกกระบวนการ 
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โรงเรียนพิชัยมีรูปแบบการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การเสริมสร้างทักษะชีวิตและ

การคุ้มครองนักเรียน คือ SMART MODEL มีแนวทางในการวิธีด าเนินงานดังนี ้
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ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
โรงเรียนพิชัย  อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 
 
 

แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

 ครูที่ปรึกษาตรวจสอบรายช่ือนักเรียนในโปรแกรม 
ระบบดูแลช่วยเหลือ 

พฤษภาคม  

 ครูที่ปรึกษาบันทึกเวลาเรียนและบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 
ในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ทุกวัน) 

ตลอดปีการศึกษา  

 ครูที่ปรึกษาบันทึกโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
- คัดกรองนักเรียน 11 ด้าน 
- ประเมิน SDQ 
- ประเมิน EQ 

พฤษภาคม-มิถุนายน  

 ครูที่ปรึกษาคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับการอบรม
โครงการห้องเรียนสีขาว พร้อมบันทึกข้อมูล
คณะกรรมการห้องเรียนสีขาวในโปรแกรมระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน www.student.phichai.ac.th  

มิถุนายน  

 อบรมนักเรียนแกนน าห้องเรียนสีขาว ประกอบด้วย
หัวหน้าห้องและนักเรียนท้ัง 4 ฝ่าย ดังนี้                        
1) ฝ่ายการเรียน               2) ฝ่ายการงาน                  
3) ฝ่ายกิจกรรม               4) ฝ่ายสารวัตรนักเรียน 

 แจกแฟ้มเอกสารห้องเรียนสีขาว เพื่อให้แต่ละห้องบันทึก
การท างาน 

มิถุนายน  

 ครูที่ปรึกษาด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 %  
บันทึกข้อมูลพร้อมรูปภาพในโปรแกรมระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน www.student.phichai.ac.th 

กรกฎาคม  

 ด าเนินการคัดกรองนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง/กลุ่มมี
ปัญหาเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา หรือส่งต่อให้กลุ่มงาน 
ท่ีรับผิดชอบด าเนินการต่อไป 

กรกฎาคม  

 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 1 สิงหาคม  
 

 

http://www.student.phichai.ac.th/
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แนวทางการด าเนินงาน ระยะเวลา หมายเหตุ 

 ครูที่ปรึกษาส่งเอกสารประชุมผู้ปกครอง พร้อมบันทึก
ข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง และรูปภาพ
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ให้ครูที่ปรึกษาด าเนินการประชุมผู้ปกครองท่ีไม่ได้เข้าร่วม
ประชุมในวันท่ีก าหนด 

สิงหาคม  

 ครูที่ปรึกษาปริ้นข้อมูลในโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนส่งห้องกิจการนักเรียน ดังนี้ 
- คัดกรองนักเรียน 11 ด้าน / SDQ / EQ 
- สรุปสถิตข้อมูลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

สิงหาคม  

 พบหัวหน้าห้องเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าของการ
ปฏิบัติหน้าท่ีแต่ละฝ่ายงาน และนัดหมายการส่ง       
แบบบันทึกต่างๆ (ส่งทุกเดือน) 

มิถุนายน-
กุมภาพันธ ์

เดือนละครั้ง 

 นิเทศติดตามผลการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว 

 ตรวจป้ายนิเทศในแต่ละห้องเรียน  
โครงสร้างห้องเรียนสีขาว คติพจน์ ยาเสพติดฯ         
ตารางเรียน ตารางเวร กิจกรรมต่างๆ 

กันยายน  

 ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนท่ี 2 พฤศจิกายน  

 ครูที่ปรึกษาด าเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน 25 %  

 บันทึกข้อมูลพร้อมรูปภาพในโปรแกรมระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน www.student.phichai.ac.th 

ธันวาคม-มกราคม  

 ส่งแฟ้มเอกสารการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว  ดังนี้ 
- รายงานผลการด าเนินงานห้องเรียนสีขาว 
- แบบบันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว 

กุมภาพันธ ์  

 ประกาศผลการประเมินห้องเรียนสีขาว 
     ประจ าปีการศึกษา 2562 

กุมภาพันธ ์  

 สรุปรายงานผลการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  

มีนาคม  
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คู่มือการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรยีนพิชัย 
 

1. การลงช่ือเข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. เข้าเว็บไซต์โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีเว็บไซต์ http://student.phichai.ac.th/ 

หรือสแกน QR code ได้จากภาพ 

 
 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงหน้าแรกของโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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2. คลิกท่ีเมนูลงช่ือเข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปท่ี 2 แสดงเมนูส าหรับการลงช่ือเข้าสู่ระบบ 

 

 
รูปท่ี 3 แสดงหน้าแบบฟอร์มส าหรับการลงช่ือเข้าสู่ระบบ 
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3. ลงช่ือเข้าสู่ระบบโดยใช้ ช่ือผู้ใช้ และ รหัสผ่าน ท่ีทางกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนได้จัดเตรียมให้ 

โดยเลือกสถานะในการเข้าใช้งานระบบ ซึ่งมีให้เลือก 5 สถานะ ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผู้บริหาร และ

ผู้ดูแลระบบ  

 
รูปท่ี 4 แสดงการเลือกสถานการณ์เข้าใช้งานโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

  จากนั้นกรอกช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่าน และคลิกท่ีปุ่ม  เพื่อเข้าสู่ระบบ ดังรูปท่ี 5 และเมื่อเข้าสู่

ระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏดังรูปท่ี 6 

 
รูปท่ี 5 แสดงการกรอกข้อมูลช่ือผู้ใช้ และรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ 
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รูปท่ี 6 แสดงหน้าโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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2. การใช้งานโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
1. แนะน าเมนูส าหรับการใช้งานโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 7 แสดงเมนูในโปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 เมนูครูและบุคลากร  แสดงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 

 เมนูผู้ปกครอง  แสดงข้อมูลผู้ปกครองนักเรียนของห้องท่ีปรึกษา โดยสามารถดู  

    และแก้ไขข้อมูลผู้ปกครองได้ 

 เมนูนักเรียน  แสดงข้อมูลนักเรียนของห้องท่ีปรึกษา โดยสามารถดู แก้ไข และ 

    ข้อมูลนักเรียนได้ 

 เมนูค้นหาข้อมูล  ส าหรับค้นหาข้อมูลครู หรือนักเรียน 

 เมนูบันทึกเวลาเรียน ส าหรับบันทึกเวลาการมาเรียนของนักเรียนประจ าวัน 

 เมนูระบบดูแล  ส าหรับจัดการงานท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี ้

 บันทึกกิจกรรมโฮมรูมประจ าวัน 

 บันทึกข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 

 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 

 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

 บันทึกการเยี่ยมบ้าน 

 บันทึกการคัดกรองนักเรียน 11 ด้าน 
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 บันทึกคะแนนความผิด 

 บันทึกคะแนนความดี 

 บันทึกข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง 

 บันทึกรูปภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน 

 เมนูรายงานข้อมูล  แสดงรายงานต่างๆ ของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 เมนูออกจากระบบ  ส าหรับออกจากระบบเมื่อใช้งานระบบดูแลฯ เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ เมนูส่งข้อความ เมนูส่งผลการเรียน และเมนูตั้งค่าระบบ ส าหรับผู้ดูแลระบบใช้งานเท่านั้น 

 

2. เมนู “ครูและบุคลากร” จะแสดงข้อมูลส่วนตัว และสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้ 

 
รูปท่ี 8 แสดงข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร 

 

  หากต้องการแก้ไขให้คลิกท่ี “แก้ไขข้อมูลส่วนตัว”จากนั้นกรอกข้อมูลท่ีต้องการแก้ไข เมื่อแก้ไข

เรียบร้อยแล้ว คลิกท่ีปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูลท่ีแก้ไขลงฐานข้อมูล 
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รูปท่ี 9 แสดงฟอร์มแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของบุคลากร 

 

 3. เมนู “ผู้ปกครอง” แสดงข้อมูลผู้ปกครองนักเรยีนของห้องท่ีปรึกษา และแก้ไขข้อมูลผู้ปกครองได้ 

 
รูปท่ี 10 แสดงช่ือผู้ปกครองของนักเรียน 
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  หากต้องการดูข้อมูลผู้ปกครอง ให้คลิกท่ี “ดูข้อมูล” จะปรากฏดังรูปท่ี 11 และหากต้องการแก้ไข

ข้อมูล ให้คลิกท่ี “แก้ไขข้อมูล” จะปรากฏดังรูปท่ี 12 เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม 

เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล 

 
รูปท่ี 11 แสดงข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน 

 

 
รูปท่ี 12 แสดงแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลผู้ปกครองนักเรียน 
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4. เมนู “นักเรียน” แสดงข้อมูลนักเรียนของห้องท่ีปรึกษา สามารถดู และแก้ไขข้อมูลของนักเรียนได้ 
 

 
รูปท่ี 13 แสดงรายช่ือนักเรียนของห้องท่ีปรึกษา 

 

  หากต้องการดูข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียน ให้คลิกท่ี “ดูข้อมูล” จะปรากฏดังรูปท่ี 14 หาก

ต้องการแก้ไขข้อมูล ให้คลิกท่ี “แก้ไขข้อมูล” จะปรากฏดังรูปท่ี 15 เมื่อแก้ไขข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม 

 เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล และหากต้องการลบข้อมูลนักเรียน ให้คลิกท่ี “ลบข้อมูล” เพื่อ

ลบข้อมูลนักเรียนออกจากฐานข้อมูล (การลบข้อมูลให้ท าด้วยความระมัดระวัง โดยตรวจสอบข้อมูลก่อนท าการ

ลบข้อมูลนักเรียนออกจากระบบ) 
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รูปท่ี 14 แสดงข้อมูลประวัติส่วนตัวของนักเรียน 
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รูปท่ี 15 แสดงแบบฟอร์มแก้ไขข้อมูลนักเรียน 
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5. เมนู “ค้นหาข้อมูล” ใช้ส าหรับการค้นหาข้อมูลบุคลากร และข้อมูลนักเรียน 

 
รูปท่ี 16 แสดงแบบฟอร์มการค้นหาข้อมูล 

 

  หากต้องการค้นหาข้อมูลครู หรือนักเรียน ให้เลือกข้อมูลท่ีต้องการค้นหา โดยก าหนดสถานะ ครู หรือ

นักเรียน จากนั้น ให้กรอกช่ือ หรือนามสกุล ลงในฟอร์ม และกดปุ่ม              เพื่อค้นหาข้อมูลในระบบ  

ดังรูปท่ี 17 และ 18 เมื่อต้องการดูข้อมูลครูที่ต้องการ ให้คลิกท่ี “แสดงข้อมูล” จะปรากฏดังรูปท่ี 19 

 
รูปท่ี 17 แสดงการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มการค้นหา 

 
รูปท่ี 18 แสดงผลรายการค้นหาข้อมูลครู 
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รูปท่ี 19 แสดงข้อมูลครู 

 

6. เมนู “บันทึกเวลาเรียน” ส าหรับการบันทึกการมาเรียนของนักเรียนในแต่ละวัน ของห้องท่ีปรึกษา โดย

ผู้ดูแลระบบจะตรวจสอบการรายงานผลข้อมูลการมาเรียนของนักเรียน ในเวลา 12.00 น. ของแต่ละวัน หาก

คุณครูที่ปรึกษายังไม่ได้ด าเนินการเช็คช่ือนักเรียน ระบบจะส่ง SMS ไปยังโทรศัพท์ของท่านเพื่อแจ้งให้ท่าน

ด าเนินการเช็คช่ือนักเรียน 

 
รูปท่ี 20 แสดงแบบฟอร์มส าหรับการบันทึกเวลาเรียนของนักเรียนในท่ีปรึกษา 
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  หากต้องการบันทึกการมาเรียนให้เลือกสถานะ การมาเรียน ในช่องสถานะ ซึ่งมีให้เลือก 6 สถานะ ดัง

รูปท่ี 21 เมื่อตรวจสอบครบทุกคนแล้ว ให้คลิกท่ีปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล และหาก

ต้องการดูรายงานข้อมูลการมาเรียน ให้ไปท่ีเมนู “รายงานข้อมูล” (ดูรายละเอียดหน้าท่ี ) 
 

 
รูปท่ี 21 แสดงสถานะ การมาเรียนของนักเรียน 

 

7. เมนู “ระบบดูแล” ส าหรับการบันทึกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังรูปท่ี 22 

 
รูปท่ี 22 แสดงรายการแบบฟอร์มบันทึกข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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7.1 บันทึกข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 

   การบันทึกข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงของห้องท่ีปรึกษา ว่ามีพฤติกรรม “ปกติ” หรือ 

“เส่ียง” จากนั้นคลิกปุ่ม                    เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล 

 
รูปท่ี 23 แสดงรายช่ือนักเรียนในห้องท่ีปรึกษาเพื่อบันทึกข้อมูลนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง 

 

  7.2 แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ)  

   การบันทึกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) มี 3 ฉบับ ได้แก่ ครูประเมินนักเรียน 

ผู้ปกครองประเมินนักเรียน และนักเรียนประเมินตนเอง 

 
รูปท่ี 24 แสดงรายช่ือนักเรียนในห้องท่ีปรึกษาส าหรับการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) 
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  โดยครูสามารถบันทึกแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ฉบับครู โดยคลิกท่ี “บันทึก” ในช่องครู 

จะปรากฏแบบฟอร์มส าหรับการประเมินรายคน ดังรูปท่ี 25 เมื่อประเมินเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม   

เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล หากต้องการดูผลการประเมินของนักเรียน ให้คลิกท่ี “แปลผล” จะปรากฏดัง

รูปท่ี 26 

 
รูปท่ี 25 แสดงแบบฟอร์มประเมินพฤติกรรมนักเรยีน (SDQ)  
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รูปท่ี 26 แสดงผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน (SDQ) ท้ัง 3 ฉบับ 

 

 7.3 แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

  การประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียน (นักเรียนจะต้องประเมินด้วยตนเอง)

ครูที่ปรึกษามีหน้าท่ีตรวจสอบว่านักเรียนประเมิน EQ แล้วหรือยัง โดยสามารถตรวจสอบได้ท่ีรายการนี้ และ

สามารถคลิกเข้าไปดูผลการประเมินได้ โดยคลิก “แปลผล” เพื่อดูผลการประเมิน ดังรูปท่ี 27 และ 28 

 
รูปท่ี 27 แสดงรายช่ือนักเรียนในห้องท่ีปรึกษา ส าหรับการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 
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รูปท่ี 28 แสดงสรุปผลคะแนนการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) 

 

 7.4 การบันทึกการเยี่ยมบ้าน 

  การบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนละ 1 ครั้ง สามารถบันทึกการเยี่ยมบ้าน ได้โดย

คลิกท่ี “บันทึก” หรือหากมีข้อมูลแล้วคลิกท่ี “แก้ไข” ดังรูปท่ี 29 โดยภาคเรียนท่ี 1 จะต้องบันทึกเยี่ยมบ้าน 

100% ส่วนภาคเรียนท่ี 2 บันทึกเยี่ยมบ้าน 25% ของจ านวนนักเรียนในห้องเรียน 

 
รูปท่ี 29 แสดงรายช่ือนักเรียนในท่ีปรึกษา ส าหรับบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 การบันทึกเยี่ยมบ้านในแบบฟอร์ม สามารถเพิ่มรูปถ่ายบ้านได้จ านวน 5 รูป และหากบันทึกการเยี่ยม

บ้านเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล ดังรูปท่ี 30 
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รูปท่ี 30 แสดงแบบฟอร์มบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 

 เมื่อบันทึกข้อมูลการเยี่ยมบ้านเรียบร้อยแล้ว หากต้องการแก้ไข ให้คลิกท่ี “แก้ไข” เพื่อแก้ไขข้อมูล

การเยี่ยมบ้าน หากต้องการดูรายละเอียดข้อมูลการเยี่ยมบ้านให้คลิกท่ี “ดู” เพื่อดูรายละเอียด 
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รูปท่ี 31 แสดงรายช่ือนักเรียนในท่ีปรึกษาส าหรับการบันทึก แก้ไข และดูรายละเอียดการเยี่ยมบ้านนักเรียน 

 

 7.5 การบันทึกคะแนนความผิด 

  การบันทึกคะแนนความผิด หรือการตัดคะแนนพฤติกรรมนักเรียน ในกรณีท่ีนักเรียน 

ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน หรือกระท าการใดๆ ท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อื่น จะต้องมีการ

บันทึกคะแนนความผิดโดยครูผู้พบเห็นการกระท า หรือได้รับแจ้งจากนักเรียน ซึ่งจะต้องบันทึกข้อมลูในระบบ

เพื่อตัดคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน  

  การปรับพฤติกรรมนักเรียน  

ทุกปีการศึกษานักเรียนทุกคนจะมีคะแนนพฤติกรรมคนละ 100 คะแนน และเมื่อกระท าความผิดจะ

ถูกหักคะแนนพฤติกรรมโดยบันทึกไว้ในระบบฯ ก่อนส้ินปีการศึกษากลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจะด าเนินการ

รวบรวมผลคะแนน แจ้งหัวหน้าระดับและครูที่ปรึกษาเพื่อรับทราบข้อมูล ซึ่งนักเรียนจะต้องเข้ารับการปรับ

พฤติกรรม โดยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มท่ี 1 มีคะแนนพฤติกรรมต่ ากว่า 50 คะแนน  

  ปรับพฤติกรรมโดยเข้าค่ายปรับพฤติกรรม (กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน) 

กลุ่มท่ี 2 มีคะแนนพฤติกรรมอยู่ระหว่าง 50 - 70 คะแนน  

  ปรับพฤติกรรมโดยบ าเพ็ญประโยชน์ ระยะเวลา 1 เดือน (หัวหน้าระดับ) 

กลุ่มท่ี 3 มีคะแนนพฤติกรรมอยูร่ะหว่าง 71 - 99 คะแนน  

  ปรับพฤติกรรมโดยบ าเพ็ญประโยชน์ ระยะเวลา 2 สัปดาห์ (ครูที่ปรึกษา) 

 

   วิธีการบันทึกความผิด ให้คลิกปุ่ม   เพื่อเลือกนักเรียนท่ีกระท าความผิด โดย

ค้นหาจากช่ือนักเรียน และคลิกปุ่ม เพื่อค้นหารายช่ือนักเรียนท่ีต้องการ จากนั้นคลิกรายช่ือนักเรียน

ท่ีต้องการเพื่อเลือกนักเรียน ดังรูปท่ี 32  
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รูปท่ี 32 แสดงการเลือกรายช่ือนักเรียนท่ีต้องการบันทึกคะแนนความผิด 

   

  จากนั้นกรอกข้อมูลประเภทความผิด ระบุรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและคลิกท่ีปุ่ม  

เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล ดังรูปท่ี 33 เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏรายช่ือนักเรียนท่ีถูกหักคะแนน

ด้านล่างของแบบฟอร์ม หากต้องการลบข้อมูลนักเรียนท่ีถูกหักคะแนนพฤติกรรม โดยคลิกท่ี “ลบ”  
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รูปท่ี 33 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกคะแนนความผิดของนักเรียน และผลคะแนนพฤติกรรมนักเรียน 

 

 7.6 การบันทึกคะแนนความดี 

   การบันทึกคะแนนความดี เพื่อจัดเก็บเป็นคะแนนความดีให้กับนักเรียน ซึ่งมีหลายประเภท 

ดังรูปท่ี 34 โดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม แล้วคลิกปุ่ม  เพื่อจัดเก็บข้อมูลลงฐานข้อมูล เมื่อ

บันทึกเรียบร้อยแล้วสามารถดูผลการบันทึกได้ท่ีเมนู “รายงานข้อมูล” เลือกรายการ “คะแนนพฤติกรรม” 

 

 
รูปท่ี 34 แสดงแบบฟอร์มบันทึกคะแนนความดี 

 

 7.7 บันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

  การบันทึกกิจกรรมโฮมรูมประจ าวัน (สามารถบันทึกได้วันต่อวันเท่านั้น ไม่สามารถบันทึก

ย้อนหลังได้) โดยกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มให้ครบ ระบุประเภทเรื่องท่ีท าการโฮมรูม หากประเภทไม่
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ตรงกับหัวข้อเรื่องท่ีท่านต้องการจะโฮมรูมให้ระบท่ีุช่องอื่นๆ จากนั้นกรอกข้อมูลในฟอร์มให้ครบถ้วน แล้วกด

ปุ่ม     เพื่อจัดเก็บข้อมูล ดังรูปท่ี 35 เมื่อบันทึกเรียบร้อยแล้วจะปรากฏรายการโฮมรูมด้านล่าง

ของหน้าแบบฟอร์ม ดังรูปท่ี 36 

 
รูปท่ี 35 แสดงแบบฟอร์มบันทึกกิจกรรมโฮมรูม 

 
รูปท่ี 36 แสดงรายการกิจกรรมโฮมรูม 

 

  หากต้องการแก้ไข คลิกท่ี “แก้ไข” เพื่อแก้ไข และหากต้องการลบ คลิกท่ี “ลบ” ท้ายช่องรายการ

นั้นๆ และหากต้องการส่ังพิมพ์รายงาน คลิกท่ี [พิมพ์รายงาน] มุมขวาด้านบนของรายการกิจกรรมโฮมรูม 

 

 7.8 บันทึกการคัดรองนักเรียน 11 ด้าน 

  การบันทึกการคัดกรองนักเรียนท้ัง 11 ด้าน เพื่อคัดกรองนักเรียนแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม

ปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา (ต้องรายงานส่งเขตพื้นทีการศึกษา) ครูที่ปรึกษาจะต้องท าการคัดกรอง
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นักเรียนทุกคนในแต่ละปีการศึกษา ท าการคัดกรองโดยคลิกท่ี “คัดกรอง” และสามารถดูผลการคัดกรองได้

โดยคลิกท่ี “ดูผล” และจะมีสถานการณ์คัดกรองของนักเรียนแต่ละคนปรากฏอยู่ด้านท้ายช่ือของนักเรียนเพื่อ

ไว้ใช้ส าหรับตรวจสอบการคัดกรองนักเรียน โดยมสีถานะ 3 สถานะ คือ 

1) คัดกรองแล้ว   หมายถึง  ด าเนินการคัดกรองครบท้ัง 11 ด้าน 

2) ยังคัดกรองไม่ครบทุกด้าน หมายถึง ด าเนินการคัดกรองยังไม่ครบทุกด้าน 

3) ยังไม่ได้คัดกรอง  หมายถึง ยังไม่ได้ด าเนินการคัดกรองนักเรียน 

 
รูปท่ี 37 แสดงบัญชีรายช่ือการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 11 ด้าน 

 

  การคัดกรองนักเรียนท้ัง 11 ด้าน ให้ด าเนินการคัดกรองทีละด้านโดยคลิกเลือกด้านท่ีจะท าการคัด

กรองท่ีเมนูด้านซ้ายมือ และกรอกข้อมูลด้านขวามือ เมื่อกรอกข้อมูลการคัดกรองในแต่ละด้านเรียบร้อยแล้ว

จะต้องกดปุ่ม  ทุกครั้งเพื่อจัดเก็บข้อมูลในระบบ ดังรูปท่ี 38 และ 39 
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รูปท่ี 38 แสดงแบบฟอร์มการคัดกรองนักเรียน 

 

 
รูปท่ี 39 แสดงการคัดกรองนักเรียน 
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รูปท่ี 40 แสดงผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล 11 ด้าน 

 

  7.9 บันทึกข้อมูลเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

   โดยกรอกข้อมูลกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองตามแบบฟอร์ม จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

ประธาน กรรมการ และเลขานุการ จนครบท้ัง 3 ต าแหน่ง โดยเมื่อกดปุ่มบันทึกข้อมูลแล้วจะปรากฏรายช่ือ

ผู้ปกครองด้านบนแบบฟอร์ม และหากต้องการส่ังพิมพ์รายงานข้อมูลคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับ

ห้องเรียน โดยคลิกท่ี [พิมพ์รายงาน] มุมขวาบนของแบบฟอร์ม ดังรูปท่ี 41 และ 42 

รูปท่ี 41 แสดงแบบฟอร์มการบันทึกคณะกรรมการเครือข่ายระดับห้องเรียน 
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รูปท่ี 42 แสดงรายช่ือคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับห้องเรียน 

  7.10 บันทึกรูปภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน 

   อัปโหลดรูปภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน จ านวน 2-5 ภาพ โดยคลิกปุ่ม 

Choose File เพื่อเลือกรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ จากนั้นคลิกปุ่ม เพื่อบันทกึข้อมูลลง

ฐานข้อมูล ดังรูปท่ี 43 และ 44 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 43 แสดงแบบฟอร์มการอัปโหลดรูปภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน 
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รูปท่ี 44 แสดงรูปภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองท่ีอัปโหลดเรียบร้อยแล้ว 

  หากต้องการแก้ไขรูปภาพให้คลิกปุ่ม Choose File ใต้รูปท่ีต้องการเปล่ียน แล้วเลือกรูปภาพใหม่ตาม
ต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม “บันทึกข้อมูล” เพื่อแก้ไขรูปภาพ (เหมือนกับข้ันตอนการอัปโหลดรูปภาพ) 
  หากต้องการพิมพ์รูปภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน คลิกท่ี [พิมพ์รายงาน] มุมขวาบน
ของแบบฟอร์ม จะปรากฏหน้ารายงานรูปภาพกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในช้ันเรียน จากนั้นคลิกปุ่ม 
“พิมพ์รายงาน” ทางด้านล่างสุดของหน้าจอเพื่อพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์ ดังรูปท่ี 45 
 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 45 แสดงการพิมพ์รายงานภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง 
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8. เมนู “รายงานข้อมูล” 

 การรายงานข้อมูลสรุปการบันทึกข้อมูลต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

เป็นสารสนเทศท่ีสามารถน าไปใช้ประกอบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ ซึ่งประกอบด้วยรายงานข้อมูลต่างๆ 

ดังรูปท่ี 46 

 

 
รูปท่ี 46 แสดงประเภทของรายงานข้อมูลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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  8.1 กลุ่มรายงานข้อมูล “รายบุคคล” 

 เวลาเรียน  แสดงเวลาเรียนของนักเรียนรายบุคคล 

 
 ข้อมูล SDQ แสดงผลการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน 
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 คะแนนพฤติกรรม แสดงคะแนนพฤติกรรมของนักเรียน 

 
   

  8.2 กลุ่มรายงานข้อมูล “รายกลุ่ม” 

 เวลาเรียนประจ าวัน แสดงรายงานสถิติเวลามาเรียนประจ าวันของนักเรียนเป็น 

    ระดับช่วงช้ัน  

 
 

 

 

 



 

 
 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนพิชัย http://student.phichai.ac.th 

 เวลาเรียนประเดือน แสดงรายงานสถิติเวลามาเรียนประจ าเดือนของนักเรียน 

    เป็นระดับช่วงช้ัน 

 
 รายช่ือนักเรียนท่ีไม่มาเรียน  แสดงรายช่ือนักเรียนท่ีไม่มาเรียนตามวันท่ี 

     ก าหนด 
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 SDQ    แสดงผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน  

     ฉบับนักเรียนประเมินตนเองเป็นรายห้องเรียน 

ซึ่งในระบบจะมีสรุปผล 3 ฉบับ คือ ของนักเรียน 

ผู้ปกครอง และครู 

 
 SDQ (รวมท้ัง 3 ฉบับ)   แสดงผลการประเมินพฤติกรรมนักเรียน  

     สรุปผลท้ัง 3 ฉบับ เป็นรายห้องเรียน 
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 สรุปสถิติแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ (รายระดับช้ัน)  

 
 สรุปสถิติการคัดกรองนักเรียน (รายระดับช้ัน) 

 
 สรุปผลการประเมินความฉลาดทางอารมณ์ EQ  (รายระดับช้ัน)  

 
 สถิติการเยี่ยมบ้านจ าแนกตามห้องเรียน แสดงข้อมูลสรุปผลการบันทึกการเยี่ยม 

      บ้านของนักเรียนเป็นรายห้องเรียน 
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 สถิติการเยี่ยมบ้านจ าแนกตามระดับช้ัน  แสดงข้อมลูสรุปผลการบันทึกการเยี่ยม 

      บ้านของนักเรียนเป็นรายระดับช้ัน 

 
 คะแนนพฤติกรรม (แยกตามห้องเรียน) 

    แสดงผลคะแนนพฤติกรรมของนักเรียนเป็นรายห้องเรียน และสามารถเข้า 

   ดูข้อมูลคะแนนพฤติกรรมรายบุคคลได้ 
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 นักเรียนท่ีถูกตัดคะแนนพฤติกรรม (จ านวนท้ังหมด) 

           *  กลุ่มท่ี 1 ได้คะแนนต่ ากว่า 50 คะแนน 

           *  กลุ่มท่ี 2 ได้คะแนน 50 - 70 คะแนน 

 
           *  กลุ่มท่ี 3 ได้คะแนน 71 - 99 คะแนน 

 
 การให้คะแนนพฤติกรรมของครู แสดงผลคะแนนท่ีคณะครูได้ให้คะแนน และตัด 

     คะแนนความประพฤติของนักเรียน 
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