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ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  
ความหมาย ความสำคญั และคุณค่า  

การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดำเนินการ 
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็น 
สิ่งสำคัญ  เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ  ทั้งด้านการสื่อสาร  เทคโนโลยี ปัญหา เศรษฐกิจ 
ปัญหาการแพร่ระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบ ก่อให้เกิด 
ความทุกข ์ความวิตกกังวล ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน จนนำไปสู่การ
เกิดปัญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคม  

ดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านรา่งกาย 
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดารงชีวิต จึงจำเป็นที่ทุกโรงเรียน                   
ในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้เรียน และแก้วิกฤติสังคม จึงควรนำระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน  

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคืออะไร ?  
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็ม

ตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดำรงชีวิต และ
รอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง  

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  
มีข้ันตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้โดยมี
ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 
ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก ่คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้บริหาร และ 
ครูทุกคน  มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน  มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้  
วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1. เพ่ือให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ  

2. เพ่ือให้โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทำงาน 
    ร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและ 
    ประเมินผลได้  
ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา  

2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น  

3. นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้  

4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน  

5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่  
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กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ                             

มีข้ันตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง           
ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการ
และเครื่องมือที่ชัดเจน  มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได้  
กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ  
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  

2. การคัดกรองนักเรียน  

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา  

4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน  

5. การส่งต่อ  
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  

ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็น 
สิ่งสำคัญ ที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากข้ึน สามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัดกรองนักเรียน  
ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูล เชิงประจักษ์
มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการ
ช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด                
2. การคัดกรองนักเรียน  

การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียน เพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียน ได ้ 4 กลุ่ม คือ  
2.1 กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว อยู่ใน

เกณฑ์ของกลุ่มปกต ิซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา  
2.2 กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน 

ต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี  
2.3 กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซ่ึง

โรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน  
2.4 กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มคีวามสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ แสดงออกซ่ึงความสามารถอัน 

โดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อม
เดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึง 
ขัน้สูงสุด  การจัดกลุ่มนักเรียนนี้  มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ 
อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น และมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
เพราะ มีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่าง ๆ ซึ่งหากครูทีป่รึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพ่ือการจัดกลุ่มแล้ว  
ความชัดเจน ในเป้าหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ  
ซึ่งบางกรณีจำเป็น ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน  
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3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่สำหรับนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น จำเป็นอย่างมากท่ีต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือ 
ทั้งการป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การสร้างภูมิคุ้มกัน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนา 
ให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมี 
หลายเทคนิค วิธีการ แต่สิ่งที่ครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษา จำเป็นต้องดำเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ  

3.1. การให้คำปรึกษาเบื้องต้น         
 3.2. การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา  
4. การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน  

การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือ                     
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากข้ึน ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองใน
ด้านต่าง ๆ ซ่ึงจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา และ
เป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือ
ชุมชนคาดหวังต่อไป การส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาดำเนินการได ้แต่มีกิจกรรมหลัก
สำคัญ    ที่โรงเรียนต้องดำเนินการ คือ  

4.1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม  

4.2. การเยี่ยมบา้น  

4.3. การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)  

4.4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
5. การส่งต่อ  

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา อาจมีกรณีท่ีบางปัญหามีความยากต่อ 
การช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป 
เพ่ือให้ปัญหา ของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่
ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงลำพัง ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น หรอืลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โต  จน
ยากต่อการแก้ไข   ซึ่งครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
หรือการคัดกรองนักเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่ละกรณี การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ  

5.1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจำวิชา หรือฝ่ายปกครอง  

5.2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก  
หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้  
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ปัจจัยสำคัญท่ีมีผลต่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ชว่ยผู้บริหารทุกฝ่าย ตระหนักถึงความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ

ให้การสนับสนุนการดำเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่ำเสมอ  
2. ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องมีความตระหนักในความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มี

ทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน  
3. คณะกรรมการหรือคณะทำงานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการประชุมในแต่ละคณะอย่าง
สม่ำเสมอตามที่กำหนด  
4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
5. การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสิ่งที่จาเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องต้น และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนซึ่งโรงเรียนควรดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ  
การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
1. ศึกษาสภาพและทิศทางการดาเนินงาน                                                                                                                          
2. วางแผนการดาเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

3. ดำเนินการตามแผนที่กำหนด  

4. นิเทศ กำกับ ติดตาม  

5. ประเมินเพื่อทบทวน (ประเมินภายใน)  

6. สรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์  
มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เพ่ือการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  3  ด้าน ได้แก่  ด้านคุณภาพนักเรียน  ด้านกระบวนการ  และ
ด้านปัจจัย  รวม  3  มาตรฐาน  17  ตัวชี้วัด  ดังนี ้

 ด้านคุณภาพนักเรียน  

มาตรฐานที่  1  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
                ความสุข 
                        ตัวชีว้ัดที่  1  รู้จักตนเองและพ่ึงตนเองได้ 
                        ตัวชีว้ัดที่  2  มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยที่ดี 
                        ตัวชีว้ัดที่  3  มีทักษะในการหลีกเลี่ยง  ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
                        ตัวชีว้ัดที่  4  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  และสามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ 
                                             ของตนเองได้ 
                        ตัวชีว้ัดที่  5  เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 
                        ตัวชีว้ัดที่  6  มีเจตคติที่ดีและมีทักษะพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพสุจริต 
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มาตรฐานที่  2  สถานศึกษามีการจดัระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                         ตัวชี้วัดที่  1  มีการวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                         ตัวชี้วัดที่  2  มีการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                         ตัวชี้วัดที่  3  มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  รายงานผล  และพัฒนาระบบการดูแล 
                                         ช่วยเหลือนักเรียน 
                         ตัวชี้วัดที่  4  มีฐานข้อมูลการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนที่ถูกต้อง  ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน 
และรายงานสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามกำหนด 
                         ตัวชี้วัดที่  5  มีการจัดการความรู้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ด้านปัจจัย 

มาตรฐานที่  3  สถานศึกษามีบุคลากร  สื่อ  และเครื่องมือ  ที่เอ้ือต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
                        ตัวชีว้ัดที่  1  ผู้บริหารเป็นผู้นำในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                        ตัวชีว้ัดที่  2  ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ 
                                        นักเรียนและมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียน 
                         ตัวชี้วัดที่  3  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                         ตัวชี้วัดที่  4  นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                         ตัวชี้วัดที่  5  สถานศึกษามีสื่อ  เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
และมีการจัดกิจกรรมเพ่ือการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่สถานศึกษา 
                         ตัวชี้วัดที่  6  มีนักเรียน YC หรือนักเรียนแนะแนว หรือยุวชนแนะแนว  และมีการดำเนินกิจกรรม
ตามแผนงาน/โครงการในการดำเนินกิจกรรม อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง  เป็นตัวอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้  และมีการ
เผยแพร่ผลงาน 

แนวทางการประเมินสถานศึกษา 
ขอบเขตการประเมินสถานศึกษา 

                             การประเมินสถานศึกษา  มีกรอบแนวทางการประเมินตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 3 ด้าน ได้แก่  ด้านคุณภาพนักเรียน  ด้านกระบวนการ  และด้านปัจจัย  ซึ่งมีตัวชี้วัด   และเกณฑ์การ
ประเมิน  ดังนี้ 
ด้านคุณภาพนักเรียน 
มาตรฐานที่  1  นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ  และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี 
                         ความสุข 
ตัวช้ีวัดที่  1   รู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ 
                         เกณฑ์การประเมิน 
                         ระดับ  1  ร้อยละ  95  รู้ความสนใจ  ความถนัด  ความสามารถ  จุดเด่น  จุดด้อยของตนเอง 
                         ระดับ  2  ร้อยละ  95  มีระดับ  1  และสามารถวิเคราะห์  ตัดสินใจเลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
                                         อย่างเหมาะสม 
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                         ระดับ  3  ร้อยละ  95  มีระดับ  2  และกล้าแสดงออก  อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ 
                         ระดับ  4  ร้อยละ  95  มีระดับ  3  และดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม 
ตัวช้ีวัดที่  2   มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และสุขนิสัยท่ีดี 
                         เกณฑ์การประเมิน 
                         ระดับ  1  ร้อยละ  95  มีน้ำหนัก  ส่วนสูงตามเกณฑ์ฐาน (กรมอนามัย) 
                         ระดับ  2  ร้อยละ  95  มีระดับ  1 และสามารถป้องกันดูและสุขภาพตนเองได้ และ 
                                         ได้รับอาหารเสริม (นม) เหมาะสมกับวัย 
                         ระดับ  3  ร้อยละ  95  มีระดับ  2  และร่าเริงแจ่มใส  มีมนุษยส์ัมพันธ์  ปรับตัวได้ 
                         ระดับ  4  ร้อยละ  95  มีระดับ  3  และเป็นแบบอย่างที่ดี  ให้คำแนะนำแก่ผู้อ่ืนได้ 
ตัวช้ีวัดที่  3   มีทักษะในการหลีกเลี่ยง  ให้ปลอดภัยจากยาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
                         เกณฑ์การประเมิน 
                         ระดับท่ี  1  ร้อยละ  95  มีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เป็นพิษภัย  ของยาเสพติดและพฤติกรรม 
                                        ที่ไม่พึงประสงค์ (เช่น การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร) 
                         ระดับท่ี  2  ร้อยละ  95  มีระดับ  1  และสามารถวิเคราะห์   และจำแนกสิ่งที่เป็นพิษภัยของ 
                                       ยาเสพติด และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
                         ระดับท่ี  3  ร้อยละ 95  มีระดับ  2  รู้เท่าทันและกล้าที่จะปฏิเสธ  สิ่งที่เป็นพิษภัยของยาเสพติด 
                                       และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
                         ระดับท่ี  4  ร้อยละ  95  มีระดับ  3  และสามารถชักชวนหรือส่งเสริมให้เพ่ือนประพฤติตน 
                                       ตามแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดที่  4  รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  และสามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ 
                          เกณฑ์การประเมิน 
                          ระดับ  1  ร้อยละ  95  รัก  และเห็นคุณค่าในตนเอง 
                          ระดับ  2  ร้อยละ  95  มีระดับ  1  สามารถควบคุมอารมณ์ของตนเอง 
                          ระดับ  3  ร้อยละ  95  มีระดับ  2  และสามารถใช้หลักเหตุผล  ในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
                          ระดับ  4  ร้อยละ  95  มีระดับ  3  และสามารถจัดกับปัญหาและอารมณ์ได้ 
ตัวช้ีวัดที่  5  เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว  โรงเรียน  ชุมชน  และสังคม 
                           เกณฑ์การประเมิน 
                           ระดับ  1  ร้อยละ  95  รับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกในครอบครัว 
                           ระดับ  2  ร้อยละ  95  มีระดับ  1  และปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานศึกษา 
                           ระดับ  3  ร้อยละ  95  มีระดับ  2  และปฏิบัติตามกฎ  กติกา  ประเพณี  วัฒนธรรมของ 
                                        ชุมชนในสังคม 
                           ระดับ  4  ร้อยละ  95  มีระดับ  3  และเป็นแบบอย่างที่ดีและมีจิตสาธารณะ 
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ตัวช้ีวัดที ่ 6  มีเจตคติที่ดีและมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต 
                            เกณฑ์การประเมิน 
                           ระดับ  1  ร้อยละ  95  รู้จักงานและอาชีพ 
                           ระดับ  2  ร้อยละ  95  มีระดับ  1  และรู้ความสนใจในอาชีพของตนเอง 
                           ระดับ  3  ร้อยละ  95  มีระดับ  2  มีแนวทาง  เหตุผล  และตัดสินใจเลือกอาชีพได้ 
                           ระดับ  4  ร้อยละ  95  มีระดับ  3  มีทักษะพ้ืนฐานอาชีพที่ถนัดและสนใจ 
                                        เห็นคุณค่าในอาชีพสุจริต 

ด้านกระบวนการ 

มาตรฐานที่  2   สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวช้ีวัดที ่ 1   มีการวางระบบการบริหารงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                            เกณฑ์การประเมิน 
                            ระดับ  1  มีโครงสร้างการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                            ระดับ  2  มีระดับ  1  และมีการคัดสรรและแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ 
                           ระดับ  3  มีระดับ  2  และมีแผนงาน  โครงการ  ปฏิทินปฏิบัติงานตามแผนที่ชัดเจน 
                                         และจัดทำคู่มือปฏิบัติการของสถานศึกษา 
                            ระดับ  4  มีระดับ  3  และมีการพัฒนาการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                                         สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา  
ตัวช้ีวัดที่  2   มีการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                             เกณฑ์การประเมิน 
                              ระดับ  1  พัฒนาวิธีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
                              ระดับ  2  มีระดับ  1  และมีการคัดกรองนักเรียน 
                              ระดับ  3  มีระดับ  2  และมีการส่งเสริมพัฒนาและการป้องกันช่วยเหลือแก้ไขปัญหา
นักเรียนมีการกำหนดมาตรการในการเฝ้าระวัง มีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้นักเรียนมีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้มกัน  
มีความตระหนัก มีจิตสำนึกและเจตคติท่ีจะต่อต้านและ ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีการจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
ช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา (ศูนย์ฉก.ชน.สถานศึกษา) 
                              ระดับ  4  มีระดับ  3  และมีการส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาและมีเครือข่าย  
                        สหวิชาชีพ 
ตัวช้ีวัดที่  3  มีการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผล  รายงานผล  และพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                          เกณฑ์การประเมิน 
                          ระดับ  1  มีแผนการนิเทศ  กำกับ  ติดตาม  ประเมินผลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                          ระดับ  2  มีระดับ  1  และดำเนินงานตามแผน 
                          ระดับ  3  มีระดับ  2  และมีการนำผลมาปรับปรุง  พัฒนา 
                          ระดับ  4  มีระดับ  3  และมีการรายงานผลและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
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ตัวช้ีวัดที่  4  มีฐานข้อมูลการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนที่ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและส่ง 
                     สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกำหนด 
                         เกณฑ์การประเมิน 

     ระดับ  1   มีข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคลในแต่ละด้าน  เช่น  ด้านการเรียน  ด้านความสามารถ    
                   พิเศษ   ด้านสุขภาพ   ด้านพฤติกรรม  ด้านสังคม  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านอื่นๆ  และมี 
                   การคัดกรองนักเรียนในแต่ละกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา  กลุ่ม 
                   ความสามารถพิเศษ 

                           ระดับ  2  มีระดับ  1  และมีการปรับปรุงข้อมูล ในแต่ละกลุ่มทุกด้าน แต่ละด้าน และมีการส่ง 
                                        ต่อข้อมูล 
                           ระดับ  3  มีระดับ  2  และมีการพัฒนาระบบการจัดเก็บข้อมูล  ที่สามารถสืบค้นข้อมูลที่ 
                                        ครบถ้วนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน 
                           ระดับ  4  มีระดับ  3  และมีการส่งฐานข้อมูลให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกำหนด 
        หมายเหตุ  ตัวช้ีวัดนี้ (ตัวช้ีวัดที่ 4)  ให้คณะกรรมการประเมินพิจารณาให้คะแนนได้ 3  
คะแนนเท่านั้น ส่วนอีก 1 คะแนน จะดูจากการที่โรงเรียนส่งงานฐานข้อมูลการคัดกรองพฤติกรรมนักเรียนของ
โรงเรียน ให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามกำหนดเวลา 
ตัวช้ีวัดที่  5  มีการจัดการความรู้ ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                           เกณฑ์การประเมิน 
                           ระดับ  1  มีแผน  หรือแนวทางในการดำเนินการจัดการความรู้ 
                           ระดับ  2  มีระดับ  1  และจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 
                                        คร-ูนักเรียน  บุคคลอื่น ๆ  ในโรงเรียน  
                           ระดับ  3  มีระดับ  2  และถอดประสบการณ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู-นักเรียนกับ 
            โรงเรียนอ่ืน 
                           ระดับ  4  มีระดับ  3  และมีการรายงานผลการดำเนินงาน  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์   

ด้านปัจจัย 
มาตรฐานที่  3  สถานศึกษามีบุคลาการ  สื่อ  เครื่องมือ  ที่เอื้อต่อการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวช้ีวัดที่  1  ผู้บริหารเป็นผู้นำในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                                เกณฑ์การประเมิน 
                                ระดับ  1  มีการกำหนดทิศทาง  เป้าหมาย  นโยบายการบริหารงานระบบการดูแล 
                                             ชว่ยเหลือนักเรียน 
                                ระดับ  2  มีระดับ  1  และมีความรู้ความเข้าใจและให้ความสำคัญงานระบบดูแล 
                                             ชว่ยเหลือนักเรียน 
                                ระดับ  3  มีระดับ  2  และมีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานระบบการดูแลช่วยเหลือ 
                                            นักเรียน 
                                ระดับ  4  มีระดับ  3  และมีการสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานระบบการดูแล 
                                            ช่วยเหลือนักเรียน 
ตัวช้ีวัดที่  2  ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการจัด 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                                                                                      โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 

     8   



                     กิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่นักเรียน 
                                เกณฑ์การประเมิน 
                                ระดับ  1  มีความรู้  ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                                ระดับ  2  มีระดับ  1  และการพัฒนาตนเอง 
                                ระดับ  3  มีระดับ  2  และสามารถปฏิบัตงิานอย่างเป็นระบบ 
                                ระดับ  4  มีระดับ  3  และให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้ร่วมงานและสร้างเครือข่ายในการ 
                                             ปฏิบัติงานรวมถึงมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตแก่ผู้เรียนอย่าง 
                                             ต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดที่  3  ผู้ปกครอง  ชุมชน  มีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                                  เกณฑ์การประเมิน 
                                 ระดับ  1  มีการติดต่อสื่อสารกับสถานศึกษา 
                                 ระดับ  2  มีระดับ  1  และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาในกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ 
                                              นักเรียน 
                                 ระดับ  3  มีระดับ  2  และมีเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                                              พร้อมทั้งมีการจัดประชุมอย่างน้อย ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
                                 ระดับ  4  มีระดับ  3  และเครือข่ายผู้ปกครองมีแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม 
                                              ในการดูแล  ส่งเสริม  ช่วยเหลือ  และพัฒนานักเรียน 
ตัวช้ีวัดที่  4  นักเรียนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                            เกณฑ์การประเมิน 

1. มีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น 

2. ร่วมมือกับครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษาในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน 

3. กลุ่มนักเรียนแกนนำมีกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียน  เช่น  ยุวทูตความดี  พี่สอนน้อง  
     ติวเตอร์  คู่สัญญา ฯลฯ 

4. กลุ่มนักเรียนแกนนำมีกิจกรรมช่วยเหลือและป้องกัน  แก้ไขปัญหา  เช่น อ.ย.น้อย ยุวทูต
แนะแนว  ทูบีนัมเบอร์วัน  คณะกรรมการนักเรียน/สภานักเรียน/สมัชชา/นักเรียน ฯลฯ 

ระดับ  1  มี  1  ข้อ    ระดับ  2  มี  2  ข้อ 
                           ระดับ  3  มี  3  ข้อ    ระดับ  4  มี  4  ข้อ 
ตัวช้ีวัดที ่ 5  สถานศึกษามีสื่อ  เครื่องมือ  ที่ใช้ในการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีการจัด  
                     กิจกรรมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดเข้าสู่สถานศึกษา                                   
                            เกณฑ์การประเมิน 

1. มีสื่อ  เครื่องมือสำหรับผู้บริหาร  ครู  และผู้ปกครอง  ในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2. มีสื่อ  เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน 

3. มีสื่อ  เครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนา  การป้องกัน  ช่วยเหลือ  แก้ไข  ปัญหานักเรียน 
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4. มีสื่อ  เครื่องมือในการส่งต่อนักเรียนและมีการจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด                                      
ของยาเสพติดเข้าสู่สถานศึกษา 

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

ตัวช้ีวัดที่  6  มีนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC)  หรือนักเรียนแนะแนว  หรือยุวชนแนะแนว  และมีการดำเนิน 
              กิจกรรมอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่องและเป็นตัวอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้ 

1. มีการขยายผลจำนวนนักเรียน YC หรือนักเรียนแนะแนว  หรือยุวชนแนะแนวเพ่ิมข้ึน   

2. มีนักเรียน YC หรือนักเรียนแนะแนว  หรือยุวชนแนะแนว  และมีแผนงาน/โครงการ  ใน
การดำเนินกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนในโรงเรียน 

3. นักเรียน YC หรือนักเรียนแนะแนว  หรือยุวชนแนะแนว  ดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/
โครงการที่กำหนด  และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสรุปผลการดำเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ต่อเนื่อง  เป็นตัวอย่างให้สถานศึกษาอ่ืนได้ และมีการเผยแพร่ผลงาน 

4. โรงเรียนมีแผนงาน/โครงการในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน YC  เพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
ในการดำเนินงานอย่างจริงจัง        

     ระดับ 1  มีการขยายผลจำนวนนักเรียน YC หรือนักเรียนแนะแนว หรือยุวชนแนะแนว 
                 เพ่ิมข้ึน 
     ระดับ 2  มีระดับ 1  และมีแผนงาน/โครงการในการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน YC                     
     ระดับ 3  มีระดับ 2   และดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด และบรรลุ 
                 เป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งมีการสรุปผลการดำเนินงาน เผยแพร่ผลงาน 
                 สู่สาธารณชน 
     ระดับ 4  มีระดับ 3  และโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณภาพนักเรียนกลุ่ม YC              
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ข้อแนะนำการใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ( SDQ ) 
(สำหรับคร)ู 

คำชี้แจง 
 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) เป็นแบบประเมินของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  กระทรวง
สาธารณสุข  พัฒนาจาก The  Strengths  and  Difficulties  Questionaire (SDQ) เป็นเครื่องมือที่ผ่านการวิจัย
แล้วว่ามีประสิทธิภาพในการคัดกรองปัญหาเด็กได้ดี  สามารถช่วยเหลือครูในการคัดกรองปัญหาและให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่เด็กในโรงเรียน  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก หรือแบบประเมินตนเอง (SDQ) นี้  เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุ
ระหว่าง 4 - 16 ปี 
 แบบประเมินแต่ละชุดมี 2 หน้า  หน้าแรกเป็นลักษณะพฤติกรรม จำนวน 25 ข้อ  ซึ่งมีลักษณะของ
พฤติกรรมทั้งด้านบวกและด้านลบ  โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มพฤติกรรมได้ 5 ด้าน  ได้แก่ 
    1.  พฤติกรรมด้านอารมณ์ (5 ข้อ) 
    2.   พฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง / สมาธิสั้น  (5 ข้อ) 
    3.   พฤติกรรมเกเร / ความประพฤติ (5 ข้อ) 
    4.   พฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน (5 ข้อ) 
    5. พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม (5 ข้อ) 
 คะแนนรวมของกลุ่มท่ี 1 - 4  เป็นคะแนนที่แสดงถึงปัญหาพฤติกรรมของเด็กในด้านนั้น ๆ (Total 
Difficulties score)  สว่นคะแนนในด้านที่ 5 เป็นคะแนนที่แสดงถึงจุดแข็งของเด็ก (Strength  score)  ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญในการพิจารณานำจุดแข็งมาใช้เพ่ือให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาในด้านอ่ืน ๆ แก่เด็กต่อไป และ ในขณะเดียวกัน
คะแนนด้านสัมพันธภาพทางสังคมก็เป็นตัวบ่งชี้ให้ครูได้ทราบถึงความยากง่ายในการแก้ปัญหา  ถ้าเด็กมีจุดแข็ง 
(คะแนนด้านสัมพันธภาพทางสังคมสูง)  การให้ความช่วยเหลือปัญหาพฤติกรรมจะง่ายกว่าเด็กท่ีไม่มีจุดแข็ง (คะแนน
ด้านสัมพันธภาพทางสังคมต่ำ) เป็นต้น 
 หน้าที่ 2 ในด้านหลังของแบบประเมิน เป็นการประเมินผลกระทบของพฤติกรรมว่ามีความเรื้อรัง  ส่งผล
กระทบต่อบุคคลรอบข้าง  ต่อตัวเด็กเอง  มีผลต่อสัมพันธภาพทางสังคม และชีวิต ประจำวันของเด็กมากน้อยอย่างไร  
ซึ่งในส่วนนี้ใช้คำลงสรุปว่า “เป็นระดับความรุนแรงของปัญหา” 
ข้อแนะนำในการใช้ 
 1.  แบบประเมินตนเอง (SDQ) มี  3  ชุด  คือ 
  1)   แบบประเมินที่นักเรียนประเมินตนเอง  1  ชุด 
  2)  แบบประเมินที่ครูประเมินนักเรียน  1  ชุด 
  3)  แบบประเมินที่ผู้ปกครองประเมินนักเรียน  1  ชุด 
 
 
 
 
 
 

 แบบประเมินทั้ง 3 ชุดนี้  มีลักษณะข้อคำถามคล้ายคลึงกับข้อคำถามในแบบประเมินที่  กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                                                                                      โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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นักเรียนประเมินตนเอง  ตลอดจนการตรวจให้คะแนน   ยกเว้นเกณฑ์การแปลผลต่างกันเล็กน้อย 
 2. ครูที่ประเมินนักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองที่จะประเมิน  ควรรู้จักนักเรียนและมีความ 
  ใกล้ชิดกับนักเรียนมาระยะเวลาหนึ่ง  และควรประเมินทั้ง  25 ข้อ ในครั้งเดียว 
 3. ระยะเวลาที่นักเรียนประเมินตนเอง  ครูประเมินนักเรียน  หรือผู้ปกครองเป็นผู้ประเมิน 
         นักเรียนควรเป็นระยะเวลาที่ใกล้กัน 
 4.   ครั้งแรกอาจให้นักเรียนประเมินตนเองก่อน  แล้วครู/ผู้ปกครอง  สามารถใช้แบบ 
  ประเมินตนเองฉบับของครู / ผู้ปกครอง  ทำการประเมินนักเรียนซ้ำ   เพื่อดูผลที่ได้ว่า 
  สอดคล้องกันหรือไม่ 
 5.  อาจใช้การสัมภาษณ์  หรือเครื่องมืออ่ืนช่วยในการพิจารณาเพ่ิมเติม  กรณีที่เห็นว่าผล 
  ทีไ่ด้ขัดแย้งกับความเป็นจริง อย่าลืมว่า ไม่มีเครื่องมือชนิดใดสมบูรณ์แบบ  ขึ้นอยู่กับ 
      สภาพความพร้อมของผู้ตอบแบบประเมินเป็นสำคัญแบบประเมินตนเองชุดนี้เป็นเพียง     
                 เครื่องมือเพ่ือช่วยเหลือในการคัดกรองปัญหานักเรียนเท่านั้น ไม่ใช่เป็นตัวชี้นำครูใน 
                 การตัดสินปัญหานักเรียน 
 6. การประเมินพฤติกรรมนักเรียน  เป็นการประเมินในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา  ยกเว้น 
      การใช้เพื่อติดตามลักษณะพฤติกรรมของนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                                                                                      โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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                                                     แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) ฉบับนกัเรียนประเมิน            (ด้านหน้า) 
ช่ือ-สกุลนักเรียน (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.) ………………………………………ช้ัน ม. …../…… เลขท่ี …… 
วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………… เพศ   ชาย     หญิง 
คำช้ีแจง  จงทำเครื่องหมาย x ลงในช่องท้ายหัวข้อ กรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 
 
ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1 ฉันพยายามจะทำตวัดีกับคนอื่น ฉันใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่น    
2 ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนานๆ ไม่ได ้    
3 ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรอืไม่สบายบอ่ยๆ    
4 ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอื่น ( ของกิน เกม ปากกา เป็นต้น )    
5 ฉันโกรธแรง และมักอารมณ์เสีย    
6 ฉันชอบอยู่กับตวัเอง ฉันชอบเล่นคนเดียว หรืออยู่ตามลำพัง    
7 ฉันมักทำตามที่คนอื่นบอก    
8 ฉันขี้กังวล    
9 ใครๆ ก็พึ่งฉันได้ถ้าเขาเสียใจ อารมณ์ไม่ดีหรือไม่สบายใจ    
10 ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวาย    
11 ฉันมีเพื่อนสนิท    
12 ฉันมีเรื่องทะเลาะวิวาทบ่อย ฉันทำให้คนอื่นทำอยา่งที่ฉันต้องการได้    
13 ฉันไม่มีความสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย    
14 เพื่อนๆส่วนมากชอบฉัน    
15 ฉันวอกแวกง่าย ฉันรู้สึกวา่ไม่มีสมาธ ิ    
16 ฉันกังวลเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และเสียความเชื่อมั่นในตนเองง่าย    
17 ฉันใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า    
18 มีคนว่าฉันโกหก หรือขีโ้กงบ่อยๆ    
19 เด็กๆ คนอื่น ล้อเลียนหรอืรังแกฉัน    
20 ฉันมักจะอาสาชว่ยเหลือคนอื่น ( พ่อแม ่,คร,ู เด็กคนอื่น )    
21 ฉันคิดก่อนทำ    
22 ฉันเอาของคนอื่นในบ้าน ที่โรงเรียน หรอืที่อื่นๆ    
23 ฉันเข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวยัเดียวกัน    
24 ฉันขี้กลัว รู้สึกหวาดกลวัได้ง่าย    
25 ฉันทำงานได้จนสำเร็จ ความตั้งใจในการทำงานของฉันดี    

 

นักเรียนมีอยา่งอื่นทีจ่ะบอกอีกหรอืไม่ ………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………….………………………………………………………………… 

คะแนนด้านที่ 1      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 2      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 3      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 4      แปลผล ………………. 

 
 รวมคะแนนทั้ง 4ดา้น                        แปลผล ………………… 
คะแนนสัมพันธภาพทางสังคม                         แปลผล ………………… 

 
 
 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                                                                                      โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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(ด้านหลัง) 
 
โดยรวมนักเรยีนคิดว่า ตัวเองมีปญัหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนีห้รอืไม่ 
ด้านอารมณ์   ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น 
                ไม่                                         ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
                ใช่  มีปัญหาชัดเจน                     ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบคำถามข้อต่อไป 
 
ถ้าตอบว่า “ ใช่ ”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี ้
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว 
                 น้อยกว่า  1  เดือน                     1 – 5  เดือน 
                 6 – 12  เดือน                           มากกว่า 1  ปี 
 
ปัญหานี้ทำให้นักเรยีนรูส้ึกไมส่บายใจหรือไม ่
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 
 
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของนักเรียนในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 
 
                                            
                         
                         ความเป็นอยู่ท่ีบ้าน 
                         การคบเพื่อน 
                         การเรียนในห้องเรียน 
                         กิจกรรมยามว่าง 
 
 
 
 
ปัญหานี้ทำให้คนรอบข้างเกดิความยุ่งยากหรือไม่ ( ครอบครัว เพื่อน ครู เป็นต้น ) 
  
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 
 
 
คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง                    แปลผล ……………………………   

 
 
 
 
 

  ไม่ เลก็นอ้ย   ค่อนขา้งมาก มาก 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                                                                                      โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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                                                        แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) ฉบับครูประเมินนักเรียน        (ด้านหน้า)  
ช่ือ-สกุลนักเรียน (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.) ………………………………………ช้ัน ม. …../…… เลขท่ี …… 
วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………… เพศ   ชาย     หญิง 
คำช้ีแจง  จงทำเครื่องหมาย x ลงในช่องท้ายหัวข้อ กรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 
 
ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1 ห่วงใยความรู้สึกของคนอื่น    
2 อยู่ไม่นิ่งนั่งนิ่งๆ ไม่ได้    
3 มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย    
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ( ขนม ,ของเล่น,ดินสอ เป็นต้น )    
5 มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย    
6 ค่อนข้างแยกตวั ชอบเล่นคนเดียว    
7 เช่ือฟัง มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ    
8 กังวลใจหลายเร่ือง ดูวิตกกังวลเสมอ    
9 เป็นที่พึ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ    
10 อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก    
11 มีเพื่อนสนิท    
12 มักมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรงัแกเด็กอื่น    
13 ดูไม่มีความสุข ท้อแท ้ร้องไห้บ่อย    
14 เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อน    
15 วอกแวกง่าย สมาธิสั้น    
16 เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง    
17 ใจดีกับเด็กที่เล็กกวา่    
18 ชอบโกหกหรือขีโ้กง    
19 ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก    
20 ชอบอาสาชว่ยเหลอืคนอื่น ( พ่อ, แม่, คร,ู เด็กคนอื่น )    
21 คิดก่อนทำ    
22 ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อืน่    
23 เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกวา่เด็กวยัเดียวกัน    
24 ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    
25 ทำงานได้จนเสร็จ มีความตั้งใจในการทำงาน    

 

คุณมีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม่………………………………………………………………………….………………………………………………… 
คะแนนด้านที่ 1      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที ่2      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 3      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 4      แปลผล ………………. 

 
 รวมคะแนนทั้ง 4ด้าน                        แปลผล ………………… 

คะแนนสัมพันธภาพทางสังคม                         แปลผล ………………… 
 
 
 
 

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน                                                                                      โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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(ด้านหลัง)  
 
โดยรวมแล้วคณุคิดว่า เด็กมีปญัหาในด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้านอารมณ์   ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น 
                ไม่                                         ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
                ใช่  มีปัญหาชัดเจน                     ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบคำถามข้อต่อไป 
 
ถ้าตอบว่า “ ใช่ ”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี ้
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว 
                 น้อยกว่า  1  เดือน                     1 – 5  เดือน 
                 6 – 12  เดือน                           มากกว่า 1  ปี 
 
ปัญหานี้ทำให้นักเรยีนรูส้ึกไมส่บายใจหรือไม ่
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 
 
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเด็กในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม ่
 
                                            
                         
                         การคบเพื่อน 
                         การเรียนในห้องเรียน 
                          
 
 
 
ปัญหาของเด็กทำให้คณุหรือช้ันเรยีนเกิดความยุ่งยากหรือไม่ ( ครอบครัว เพื่อน ครู เป็นต้น ) 
  
                 ไม่เลย                                    เล็กนอ้ย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 

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

ครูที่ปรึกษา/ครผูู้สอน/อื่นๆ (โปรดระบุ) 
                        …..…../…………./…………… 
คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง                    แปลผล ……………………………  

 
 

  

  ไม่ เลก็นอ้ย   ค่อนขา้งมาก มาก 
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                                                        แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) ฉบับผู้ปกครองประเมิน             (ด้านหน้า) 
ช่ือ-สกุลนักเรียน (นาย/ด.ช./นางสาว/ด.ญ.) ………………………………………ช้ันม. …../…… เลขท่ี …… 
วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………… เพศ   ชาย     หญิง 
คำช้ีแจง  จงทำเครื่องหมาย x ลงในช่องท้ายหัวข้อ กรุณาตอบให้ตรงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 
 
ข้อ รายการประเมิน ไม่จริง ค่อนข้างจริง จริง 
1 ห่วงใยความรู้สึกของคนอื่น    
2 อยู่ไม่นิ่งนั่งนิ่งๆ ไม่ได้    
3 มักจะบ่นว่าปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบาย    
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ( ขนม ,ของเล่น,ดินสอ เป็นต้น )    
5 มักจะอาละวาดหรือโมโหร้าย    
6 ค่อนข้างแยกตวั ชอบเล่นคนเดียว    
7 เช่ือฟัง มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ต้องการ    
8 กังวลใจหลายเร่ือง ดูวิตกกังวลเสมอ    
9 เป็นที่พึ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ    
10 อยู่ไม่สุข วุ่นวายอย่างมาก    
11 มีเพื่อนสนทิ    
12 มักมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเด็กอื่น หรือรงัแกเด็กอื่น    
13 ดูไม่มีความสุข ท้อแท ้ร้องไห้บ่อย    
14 เป็นที่ชื่นชอบของเพื่อน    
15 วอกแวกง่าย สมาธิสั้น    
16 เครียดไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้น และขาดความเชื่อมั่นในตนเอง    
17 ใจดีกับเด็กที่เล็กกวา่    
18 ชอบโกหกหรือขีโ้กง    
19 ถูกเด็กคนอื่นล้อเลียนหรือรังแก    
20 ชอบอาสาชว่ยเหลอืคนอื่น ( พ่อ, แม่, คร,ู เด็กคนอื่น )    
21 คิดก่อนทำ    
22 ขโมยของของที่บ้าน ที่โรงเรียน หรือที่อืน่    
23 เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกวา่เด็กวยัเดียวกัน    
24 ขี้กลัว รู้สึกหวาดกลัวได้ง่าย    
25 ทำงานได้จนเสร็จ มีความตั้งใจในการทำงาน    

 

คุณมีความเห็นหรือความกังวลอื่นอีกหรือไม่………………………………………….………………………………………………………………… 
คะแนนด้านที่ 1      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 2      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 3      แปลผล ………………. 
คะแนนด้านที่ 4      แปลผล ………………. 

 
 รวมคะแนนทั้ง 4ด้าน                        แปลผล ………………… 

คะแนนสัมพันธภาพทางสังคม                         แปลผล ………………… 
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(ด้านหลัง)  
 
โดยรวมคุณคิดว่าเด็กมีปญัหาในดา้นใดด้านหนึ่งต่อไปนีห้รือไม ่
ด้านอารมณ์   ด้านสมาธิ  ด้านพฤติกรรม  หรือความสามารถเข้ากับผู้อื่น 
                ไม่                                         ใช่  มีปัญหาเล็กน้อย 
                ใช่  มีปัญหาชัดเจน                     ใช่  มีปัญหาอย่างมาก 
ถ้าตอบว่า “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบคำถามข้อต่อไป 
 
ถ้าตอบว่า “ ใช่ ”  กรุณาตอบข้อต่อไปนี ้
ปัญหานี้เกิดขึ้นมานานเท่าไรแล้ว 
                 น้อยกว่า  1  เดือน                     1 – 5  เดือน 
                 6 – 12  เดือน                           มากกว่า 1  ปี 
 
ปัญหานี้ทำให้เด็กรู้สึกไมส่บายใจหรือไม ่
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 
 
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันของเด็กในด้านต่างๆ ต่อไปนี้หรือไม ่
 
                                            
                         
                         ความเป็นอยู่ท่ีบ้าน 
                         การคบเพื่อน 
                         การเรียนในห้องเรียน 
                         กิจกรรมยามว่าง 
 
ปัญหานี้ทำให้คณุหรือครอบครัวเกดิความยุ่งยากหรือไม่  
  
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้างมาก                             มาก 
 

 
      ……………………………………………. 
                                                                     ( …………………………………………. ) 
        พ่อ/แม่/อื่นๆ (โปรดระบุ) 
คะแนนรวมแบบประเมินด้านหลัง                    แปลผล ……………………………   

 
 
 

  ไม่ เลก็นอ้ย   ค่อนขา้งมาก มาก 
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การให้คะแนนและการแปลผล 
1. ด้านหน้า 
การให้คะแนนแยกตามรายด้าน 

1. ด้านอารมณ์ 
ข้อ ข้อคำถาม ไม่จริง อาจจะจริง จริง 

3. มักจะบ่นวา่ ปวดศีรษะ  ปวดทอ้ง 0 1 2 
8. กังวลใจหลายเร่ือง  ดูกังวลเสมอ 0 1 2 
13. ดูไม่มีความสุข  ท้อแท ้ 0 1 2 
16. เครียด  ไม่ยอมห่างเวลาอยู่ในสถานการณ์ทีไ่ม่คุ้น  และ 

ขาดความมั่นใจในตนเอง 

     0 1 2 

24. ขี้กลัว  รู้สึกหวาดกลัวได้งา่ย 0 1 2 
                                               0-5                    5-10 
รวมคะแนน........................จัดอยู่ในกลุ่ม                       ปกต ิ                เสี่ยง/มีปัญหา 

2. ด้านความประพฤติ/เกเร 

ข้อ ข้อคำถาม ไม่จริง อาจจะจริง จริง 

5. มักจะอาละวาด  หรือโมโหร้าย 0 1 2 
7. เชื่อฟัง  มักจะทำตามที่ผู้ใหญ่ตอ้งการ 2 1 0 
12. มักจะมีเร่ืองทะเลาะวิวาทกับเดก็อ่ืน  หรือรังแกเด็กอ่ืน 0 1 2 
18. ชอบโกหก  หรือขี้โกง 0 1 2 
22. ขโมยของของที่บ้าน  ทีโ่รงเรียนหรือที่อื่น 0 1 2 

                                                 0-4                5-10 
รวมคะแนน........................จัดอยู่ในกลุ่ม ปกต ิ    เสี่ยง/มีปัญหา 

3. ด้านพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น 

ข้อ ข้อคำถาม ไม่จริง อาจจะจริง จริง 

2. อยู่ไม่นิ่ง  นัง่นิ่ง ๆ ไมไ่ด้ 0 1 2 
10. อยู่ไม่สุข  วุ่นวายอย่างมาก 0 1 2 
15. วอกแวกง่าย  สมาธิสัน้ 0 1 2 
21. คิดก่อนทำ 2 1 0 
25. ทำงานได้จนเสร็จ  มีความตั้งใจในการทำงาน 2 1 0 

                                                               0-5                   6-10 
รวมคะแนน........................จัดอยู่ในกลุ่ม                       ปกต ิ              เสี่ยง/มีปัญหา 
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4. ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 
ข้อ ข้อคำถาม ไม่จริง อาจจะจริง จริง 
6. ค่อนข้างแยกตัว  ชอบเลน่คนเดยีว 0 1 2 
11. มีเพื่อนสนิท 2 1 0 
14. เป็นที่ชืน่ชอบของเพื่อน 2 1 0 
19. ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียน หรือรังแก 0 1 2 
23. เข้ากับผู้ใหญ่ได้ดีกว่าเด็กวัยเดียวกัน 0 1 2 

                                                 0-3                     4-10 
รวมคะแนน........................จัดอยู่ในกลุ่ม                        ปกต ิ                       เสี่ยง/มีปัญหา 

ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
ข้อ ข้อคำถาม ไม่จริง อาจจะจริง จริง 
1. ห่วงใยความรู้สึกคนอื่น 0 1 2 
4. เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน(ขนม, ของเล่น, ดินสอ เป็นตน้) 0 1 2 
9. เป็นที่พึ่งได้เวลาที่คนอื่นเสียใจ  อารมณ์ไม่ดี หรือไม่สบายใจ 0 1 2 
17. ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่า 0 1 2 
20. ชอบอาสาช่วยเหลือผู้อื่น (พ่อแม่, ครู, เด็กคนอ่ืน) 0 1 2 

                                                    4-10                    0-3 
รวมคะแนน........................จัดอยู่ในกลุ่ม                        ปกต ิ                       เสี่ยง/มีปัญหา 

สรปุการให้คะแนนและการแปลผลในภาพรวม (นักเรยีนประเมินตนเอง) 
รายการประเมิน ปกต ิ เสี่ยง/มีปัญหา 

คะแนนรวมพฤติกรรมที่เป็นปัญหา 
(จากคะแนนรวมพฤติกรรม 4 ด้าน) 

0-16 17-40 

คะแนนรวมพฤติกรรมแต่ละด้าน 
1. คะแนนพฤติกรรมด้านอารมณ์ 
2. คะแนนพฤติกรรมเกเร/ความประพฤต ิ
3. คะแนนพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง/สมาธิสั้น 
4. คะแนนพฤติกรรมด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน 

 
0-5 
0-4 
0-5 
0-3 

 
6-10 
5-10 
6-10 
4-10 

5. คะแนนพฤติกรรมด้านสัมพนัธภาพทางสังคม 
(คะแนนจดุแข็ง) 

4-10 
เป็นจุดแข็ง 

ต่ำกว่า 3ไม่มีจุดแข็ง 
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2. ด้านหลัง 
 ประเมินว่ามีความเรื้อรัง  ส่งผลกระทบต่อบุคคลรอบตัวเด็ก  มีผลต่อสัมพันธภาพทางสังคมและ
ชีวิตประจำวันของเด็ก 
 ในการประเมินว่าตัวเองมีปัญหาด้านอารมณ์ ด้านสมาธิ ด้านพฤติกรรม หรือความสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ 
 ถ้าตอบว่า “ไม”่  ไม่ต้องคิดคะแนนข้อต่อไป 
 ถ้าตอบว่า “ใช่”  ให้พิจารณาแบบประเมินในหัวข้อต่อไปนี้ 
  - ปัญหานี้ทำให้รู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ 
  - ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ หรือไม่ 
 ใน 2 หัวข้อนี้  ถ้าตอบว่า “ไม่เลย”  หรือ  “เล็กน้อย”    ให้ 0 คะแนน             
“ค่อนข้างมาก”     ให้ 1 คะแนน              “มาก”  ให้ 2 คะแนน  ดังนี้ 

ข้อความ ไม่เคย เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
ปัญหานี้ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ 0 0 1 2 
ปัญหานี้รบกวนชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ 

 ความเป็นอยู่ที่บ้าน 
 การคบเพ่ือน  
 การเรียนในห้องเรียน 
 กิจกรรมยามว่าง 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 
2 
2 

 
สรุปการแปลผลด้านหลัง 
 คะแนนรวม  0   คะแนน  =   ปกต ิ
 คะแนนรวม   1   คะแนนขึ้นไป       =   เสี่ยง/มปีัญหา 
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การแปลผลแบบประเมินพฤติกรรมเด็กฉบับครู / ผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
คะแนนจากแบบประเมินด้านหน้า (25 ข้อ) 

 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  ฉบับครูประเมินนักเรียน 

รายการประเมิน ปกต ิ เสี่ยง/มีปัญหา 
คะแนนรวม 
- คะแนนพฤติกรรมด้านอารมณ์ 
- คะแนนพฤติกรรมเกเร 
- คะแนนพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 
- คะแนนพฤติกรรมด้านความสมัพันธ์กับเพื่อน 
- คะแนนพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

0-15 
0-3 
0-3 
0-5 
0-5 
4-10 

(มีจุดแข็ง) 

16-40 
4-10 
4-10 
6-10 
6-10 
0-3 

(ไม่มีจุดแข็ง) 
 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก  ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 

รายการประเมิน ปกต ิ เสี่ยง/มีปัญหา 
คะแนนรวม 
- คะแนนพฤติกรรมด้านอารมณ์ 
- คะแนนพฤติกรรมเกเร 
- คะแนนพฤติกรรมอยู่ไม่นิ่ง 
- คะแนนพฤติกรรมด้านความสมัพันธ์กับเพื่อน 
- คะแนนพฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม 

0-15 
0-3 
0-3 
0-5 
0-5 
5-10 

(มีจุดแข็ง) 

16-40 
4-10 
4-10 
6-10 
6-10 
0-4 

(ไม่มีจุดแข็ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



           คณะกรรมการจัดทำคู่มือ 
คณะกรรมการจัดทำคู่มือ 
1. นายสุรวงศ์       สุดสนธิ์        ผูช้่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน   ประธาน 
2. นายสนั่น         คำม่วงไทย     หัวหน้างานส่งเสริมประชาธิปไตย          คณะทำงาน 
3. นางวิไลลักษณ์   ภูแต้มนิล      หวัหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม               คณะทำงาน 
4. นางสิริญากร     จุลลี            หวัหน้างานส่งเสริมระเบียบวินัยฯ                     คณะทำงานและเลขานุการ 
5. นางเพ็ญฬภัทร์   ดีแก่นทราย   หัวหน้างานข้อมูลสารสนเทศนักเรียน                คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ
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ระเบียบโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม         
ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๕ 

 โดยที่เป็นสมควรกำหนดข้อปฏิบัติและข้อห้ามปฏิบัติในการไว้ทรงผมของนักเรียน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนใน

การดำเนินงานของสถานศึกษา มีความเหมาะสมกับสภาวการณป์ัจจุบันและการปฏิบัติตนของนักเรียนเป็นไปด้วย              

ความถูกต้อง รวมทั้งเป็นการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อาศัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒  แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.๒๕๔๖  ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   

ได้วางระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓” ไว้นั้น โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม จึงได้วางระเบียบไว้ 

ดังต่อไปนี้            

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓”    

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป      

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้          

 “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา   

 “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ          

 “หัวหน้าสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีอำนาจหน้าที่

หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา          

 ข้อ ๔ นักเรียนต้องปฏิบัติตนเกี่ยวกับการไว้ทรงผม ดังนี้      

 (๑)  นักเรียนชาย  จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ด้านข้าง ด้านหลัง ต้องยาวไม่เลยตีนผม  ด้านหน้า

และกลางศีรษะให้เป็นไปตามความเหมาะสมและมีความเรียบร้อย      

 (๒)  นักเรียนหญิง  จะไว้ผมสั้นหรือยาวก็ได้ กรณีไว้ผมยาว ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและรวบเรียบร้อย 

 ข้อ ๕  นักเรียนห้ามปฏิบัติตน ดังนี้         

 (๑)  ดัดผม           

 (๒)  ย้อมสีผมให้ผิดไปจากเดิม         

 (๓)  ไว้หนวดหรือเครา           

 (๔)  การกระทำอ่ืนใดซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียน เช่น การตัดแต่งทรงผมเป็นรูปทรงสัญลักษณ์

หรือเป็นลวดลาย  
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 ข้อ ๖ ความในข้อ ๔ และข้อ ๕ มิให้นำมาใช้บังคับแก่นักเรียนที่มีเหตุผลความจำเป็นในการปฏิบัติตามหลัก

ศาสนาของตนหรือการดำเนินกิจกรรมของสถานศึกษา ให้หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต                         

 ข้อ ๗ หากไมป่ฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น และผ่านการตักเตือนแล้ว ยังไม่แก้ไข จะดำเนินตามระเบียบ

ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ 

      ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  

 

      (นายมาโนช   ภูคงก่ิง)     

      ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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     ระเบียบโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม     
       ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.๒๕๖๕  

 อาศัยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖ มาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๕๔๖  ตามที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  ได้วางระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘ ไว้นั้น โรงเรียน

ไตรรัตนวิทยาคม จึงได้วางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้        

 ข้อ ๑  ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบว่าด้วยการการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘”   

 ข้อ ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป      

 ข้อ ๓  ในระเบียบนี้           

 “นักเรียน” หมายความว่า บุคคลที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษา   

 “สถานศึกษา” หมายความว่า โรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ          

 “ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า ผู้อำนวยการ หรือหัวหน้าสถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีอำนาจ

หน้าที่หรือวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา        

 “การกระทำผิด” หมายความว่า  การที่นักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของ

สถานศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการ หรือกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา 

 “การลงโทษ”  หมายความว่า  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด โดยมีความมุ่งหมายเพ่ือ

อบรมสั่งสอน             

 ข้อ ๔ โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทำความผิด มี ๔ สถาน ดังนี้   

 (๑)  ว่ากล่าวตักเตือน          

 (๒)  ทำทัณฑ์บน           

 (๓)  ตัดคะแนนความประพฤติ          

 (๔)  ทำกิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม       

 ข้อ ๕ ห้ามลงโทษนักเรียนและนักศึกษาด้วยวิธีรุนแรง หรือแบบกลั่นแกล้ง หรือลงโทษด้วยความโกรธ  หรือ

ด้วยความพยาบาท โดยให้คำนึงถึงอายุของนักเรียนหรือนักศึกษา และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษ

ด้วยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้เป็นไปเพ่ือเจตนาที่จะแก้นิสัยและความประพฤติไม่ดีของนักเรียนหรือนักศึกษา

ให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหาร

โรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา   
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 ข้อ ๖ การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษากระทำความผิดไม่ร้ายแรง   

 ข้อ ๗ การทำทัณฑ์บน  ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียนและ

นักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์

ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้วแต่ยังเข็ดหลาบ  

 การทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาบันทึกรับทราบความผิดและรับรอง

การทำทัณฑ์บนไว้ด้วย           

 ข้อ ๘  การตัดคะแนนความประพฤติ  ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษากำหนด และให้บันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน    

 ข้อ ๙ การทำกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ใช้ในกรณีที่นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิดที่สมควร

ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงศึกษากำหนด  

    ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕  

 

      (นายมาโนช   ภูคงก่ิง)     

     ผู้อำนวยการโรงเรียนไตรรัตนวิทยาคม 
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