
  

 

 

  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ในฐานะที่มีบทบาทในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่เด็ก
และเยาวชนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้เล็งเห็นว่าภาวะวิกฤตที่เกิดข้ึนต่อเด็กและเยาวชนอย่างมากมาย 
เช่น การทะเลาะวิวาท การแต่งกาย ชูส้าว ยาเสพติด การแข่งรถจักรยานยนต ์บนท้องถนนอยา่งผิดกฎหมาย ฯลฯ ซ่ึง
จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต จึงมีนโยบายส าคัญท่ีจะต้องร่วมมือกับทุกฝ่ายทั้งในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการแก้ไขปัญหานี้  การน าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มาด าเนินการ เป็นเครื่องมือหนึ่ง
ที่ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งยังช่วยเสริมสร้างคุณภาพที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้ง
ทางด้าน ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และวิถีชีวิตที่เป็นสุข 

  วัตถุประสงค์กำรจัดให้มีระบบกำรดูแลนักเรียน  คือ เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มีคุณภาพ และมีหลักฐานการตรวจสอบได้ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษา บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง  ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร
ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือพัฒนาเต็มศักยภาพ
เป็นคนที่สมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา  และประโยชน์ที่นักเรียนจะได้รับจากการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีมาหมาย เช่นได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงภาพปัญหา  มีสัมพันธภาพที่ดีกับครู 
เกิดความรู้สึกที่อบอุ่นและไว้วางใจครู รู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ได้รับการพัฒนา ควำมฉลำดทำง
อำรมณ์ (EQ) ซึ่งเป็นรากฐานในการพัฒนาความฉลาดด้านอ่ืนๆ ต่อไป เรียนรู้อย่างมีความสุข  และได้รับ    
การส่งเสริมพัฒนาเต็มศักยภาพ ได้รับการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตที่ดี  ซึ่งได้แก่ ทักษะการรู้จักตนเอง 
การเรียนรู้ทักษะทางสังคม การจัดการ และสร้างงานอาชีพ 

  ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดท าขึ้นตามแนวคิดการบริหารงานเชิงระบบที่มีโครงสร้าง
ส าคัญ 3 องค์ประกอบได้แก่ ปัจจัย (Input) กระบวนกำร (Process) และ ผลผลิต (Output) โดยที่แต่ละ
องค์ประกอบจะมีรายละเอียดและปฏิสัมพันธ์กันสามารถให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาระบบให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

 

 

 

 



  1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  หมายถึง กระบวนการด าเนินการ 5 ขั้นตอน ได้แก่    
1.) การรู้จักนักเรียนรายบุคคล  2.) คัดกรองนักเรียน  3.) การส่งเสริมพัฒนา  4.) การป้องกันแผนแก้ไขปัญหา 
5.) การส่งต่อ  

  2. การคุ้มครองนักเรียน   หมายถึง  การดูแลช่วยเหลือนักเรียน กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาที่
ต้องสงสัยว่าถูกกระท ารุนแรง หรือล่วงละเมิดต่อผู้อื่น ทั้งนี้ขั้นตอนการปฏิบัติให้ยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

            กระบวนการบริหาร   เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารโรงเรียน และครูซึ่งเป็นบุคลากรหลักใน
การด าเนินงานดูแลช่วยเหลือคุ้มครองนักเรียน  ท างานร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา อย่างเป็นระบบ ซึ่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1  ได้ออกแบบกระบวนการบริหาร ประกอบด้วย  การพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศ  การสร้าง
ภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตผู้เรียน การพิทักษ์สิทธินักเรียน และการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เป็นต้น 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 

   1. การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ   การน านโยบายด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและ
การคุ้มครองนักเรียนไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมได้นั้น โรงเรียนต้องมีฐานข้อมูลของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  เพ่ือวิเคราะห์บริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียนและก าหนดเป้าหมายแผนงานโครงการที่จะส่งเสริม
พัฒนาผู้เรียนนอกจากนั้นต้องจัดประชุมชี้แจงก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรและสร้างเครือข่าย
การท างานทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  

     2. การสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิต  การสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนาทักษะชีวิตให้กับ
ผู้เรียน โรงเรียนมีกิจกรรมในการสร้างภูมิคุ้มกันหลากหลาย เช่น ด้านการป้องกันยาเสพติด ได้แก่ การสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดและพัฒนาทักษะชีวิตให้นักเรียนผ่านกิจกรรมครู ต ารวจ D.A.R.E,ครู  CARE       ใน
โรงเรียน,กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด To be number one ปัญหาด้านเพศ ได้แก่ กิจกรรม YC (Youth 
Counselor) เพศศึกษา กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมที่ดีงาม ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง,พาสปอร์ต/
สมุดความดี,กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมกีฬาพลศึกษา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีการส่งเสริมสิ่งแวดล้อม บริโภคศึกษา ฯลฯ 

   3. การพิทักษ์สิทธินักเรียน การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการปฏิบัติงานของผู้บริหาร  ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และกฎหมายว่าด้วยสิทธิเด็ก โรงเรียนจึงมีหน้าที่พิทักษ์สิทธิเด็กอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันปัญหาต่างๆ ได้แก่ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ   
ความรุนแรงในสถานศึกษา การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการศึกษา เช่น การถูกไล่ออกด้วยเหตุผลต่างๆ เช่น 
ติดเกมส์ ลักขโมย  ตั้งครรภ์  เด็กพิเศษมีปัญหาทางจิต เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมไปถึงปัจจัยอ่ืนๆ เช่น เกิด
อุบัติเหตุทั้งในและนอกโรงเรียน คร-ูนักเรียนได้รับบาดเจ็บเสียชีวิต เป็นต้น 

 



  4. ความส่งเสริมความประพฤตินักเรียน -นักศึกษา   การเฝ้าระวังเริ่มจากการคัดกรอง
นักเรียน การเยี่ยมบ้าน ดูแลความประพฤติและพฤติกรรมของนักเรียน กิจกรรมที่ส่งเสริมระเบียบวินัยความ
รับผิดชอบให้กับนักเรียน ได้แก่ การส่งเสริมกิจกรรมค่านิยมหลัก 12 ประการ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมของ
โรงเรียนทุกด้าน บทบาทของผู้บริหารและครูในด้านของการเฝ้าระวังคือการตรวจติดตามความประพฤติของ
นักเรียน นอกบริเวณโรงเรียนรวมถึงการดูแลพ้ืนที่รอบๆโรงเรียนนี้จะท าให้นักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสม 
เช่น สวนสาธารณะ ร้านเหล้า บุหรี่ หอพัก ร้านเกมส์ อินเทอร์เน็ต  คาราโอเกะ  และสถานบันเทิงทั่วไป แต่
เนื่องจากครูมีจ านวนน้อย จึงควรท างานร่วมกับหน่วยงานและบุคลากรสังกัด        ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ 
ศูนย์เสมารักษ์ เจ้าหน้าที่ต ารวจ วัฒนธรรม ฝ่ายปกครองในอ าเภอ เจ้าหน้าที่สรรพสามิต เจ้าหน้าที่ของพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วัฒนธรรม ฝ่ายปกครองในอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อาสาสมัครภาคเอกชนและผู้ปกครอง เป็นต้น 

  ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนของศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ส ำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำฯ 
  1. งำนรับเรื่องร้องเรียน/วิเครำะห์ข้อมูล 
      1.1 รับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทาง
ร่างกายหรือทางจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา  ในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1.2  วิเคราะห์ข้อมูล/ประมวลผลข้อมูล ประสานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียนส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน(ฉก.ชน.สพฐ.) เพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบหรือ 
พิจารณาสั่งการแล้วแต่กรณี 
      1.3  จัดท าสารสนเทศและระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ เช่น จัดท าฐานข้อมูลโรงเรียนเชิงลึก 
จัดท าฐานข้อมูลการร้องเรียนด้านต่าง ๆ เป็นต้น ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      1.4  ประสานความร่วมมือและให้ค าปรึกษาเจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่  เพื่อด าเนินการช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
   2. งำนคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
       2.1 ด าเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนกรณีท่ีร้องเรียนมาที่ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา (ฉก.ชน.สพป.)หรือได้รับการ
ประสานจากศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
(ฉก.ชน.สพฐ.) 
    2.2 ประสานและอ านวยความสะดวกให้เครือข่ายในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้องในการเข้าช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนให้อยู่ในภาวะที่ปลอดภัย 
    2.3 ติดตามและประสานงานการช่วยเหลือแบบองค์รวม(Holistic Recovery) เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้อง/เครือข่ายเข้าช่วยเหลือและเยียวยาครบทุกด้านรวมถึงการพัฒนาและด ารงเครือข่ายในระดับเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 



 
    2.4 การประสานการปฏิบัติระหว่างเครือข่ายสหวิชาชีพ (OSCC)  กรณีเหตุความรุนแรง          
ถูกละเมิดและไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา  ให้โรงเรียนหรือเขตพ้ืนที่การศึกษาเร่งรัดจัดท ารายงาน
เข้า ชั้นความลับเสนอตามล าดับชั้น พร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลทางโทรสารหรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)ให้
ศูนย์ ฉก.ชน.สพฐ.อีกทางหนึ่งโดยทันที 
 

 บทบำทกำรคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำ 
           ผู้บริหารและครู มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนอย่างเป็นระบบ ดังนี้ 

1. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ได้แก่ ส ารวจนักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรอง
นักเรียน ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน ป้องกันแก้ไข และส่งต่อ 

2. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
3. จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง (Classroom meeting) 
4. จัดท ารายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
5. ดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนทั้งในและนอกชั้นเรียน 
7. จัดกิจกรรมส่งเสริมแนะแนวการให้ค าปรึกษานักเรียน 
8. จัดสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังปัจจัย/พื้นท่ีด้านความเสี่ยงรอบๆตัวเด็กนักเรียน 
9. สร้างเครือข่าย/ผู้ปกครองในชุมชน 
10. มีเครื่องมือในการติดตามดูแลช่วยเหลือเด็กและการปฏิบัติงานที่เป็นระบบ 
11. ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนเบื้องต้นในกรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับเด็กนักเรียน 
12. เฝ้าระวังเด็กเรื่อง ความรุนแรง การถูกล่วงละเมิด ยาเสพติด เป็นพิเศษ     

 กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน  การรายงานผลการปฏิบัติงานมี 2 ส่วน คือ 

1. กรณีระบบปกติ รายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 
2. กรณีเร่งด่วนเกิดเหตุสุดพิเศษ 

 กรณีเร่งด่วนของกำรรำยงำน 

1. กรณีเป็นข่าว สื่อมวลชน เข้าติดตามสถานการณ์ให้สถานศึกษา ประมวลสถานการณ์แล้ว
รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ตามช่องทางการสื่อสาร 
เช่น โทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือราชการ LINE Facebook 

2. กรณีฉุกเฉิน/รุนแรงให้รายงานต่อต้นสังกัดทราบทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง ตามแบบรายงาน  
ฉก.01 โดยติดตามผลพร้อมรายงานเป็นระยะ 

3. กรณีเรื่องยุติแล้ว ให้รายงานการด าเนินงานตามแบบสรุปผลการด าเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนตามล าดับขั้น  

 



ผังกำรบริหำรจัดกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 

 

นโยบำย/กฎหมำย                        ก ำหนดทิศทำง/กลยุทธ์                 -วิเครำะห์สภำพปัญหำ             

     ที่เกี่ยงข้อง                                                                        -ศักยภำพของสถำนศึกษำ     

                                                                                              -บริบทชุมชน           

                                                   ก ำหนดมำตรฐำน 

                                             

                                        กำรวำงระบบและแผนกำรด ำเนินงำน          คณะกรรมกำรด ำเนินงาน     
                                                                                            -ทีมน า 

                                             ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน                                    -ทีมท า 
                                1.   การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล                          -ทีมประสบการณ์     
                              2.   การคัดกรองนักเรียน 
                              3.   การส่งเสริมและพัฒนา 
                              4.   การป้องกันและช่วยเหลือ 
                              5.   การส่งต่อ 
      
                            
                              
                           นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผล 
                            
                            
                           ปรับปรุง/พัฒนำ/ด ำเนินกำรเป็นมำตรฐำน                                              
                                           ของสถำนศึกษำ/สพป. 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยครูประจ ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำในสถำนศึกษำ 

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1  

 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

                                             2.  การคัดกรองนักเรียน 

   

กลุ่มปกติ                                กลุ่มเสี่ยง                         กลุ่มมีปัญหา 
 

3.  ส่งเสริมและพัฒนา                               4. ป้องกันและช่วยเหลือ 

                                       ได้           

                                ไมไ่ด้ 

                                                                5. การส่งต่อ     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มต่ำง ๆ ที่ใชใ้นระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน และฉก ชน. 

1. แบบประเมินตนเองส าหรับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน (SDQ) 

2. แบบสรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียนฉบับรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

3. แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคลฉบับรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษา 

4. แบบสรุปรายงานผลการคัดกรองนักเรียนเป็นรายชั้นเรียนฉบับรายงานต่อ สพป. 

5. แบบบันทึกการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (แบบ ฉก 01) 

6. แบบบันทึกการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (แบบ ฉก 02) 

7. แบบสรุปการด าเนินคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 



แบบประเมินตนเอง (SDQ) (ส ำหรับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน) 
ชื่อ – สกุล  นักเรียนที่รับกำรประเมิน (นำย/ด.ช./นำงสำว/ด.ญ.)      ชั้น    เลขที่     

วัน/ เดือน / ปีเกิด        เพศ     ชำย  หญิง 
ค ำชี้แจง  ให้ท ำเครื่องหมำย   ในช่อง  ท้ำยหัวข้อให้ครบทุกข้อ กรุณำตอบให้ตรงกับลักษณะของเด็กในช่วง 6  เดือน 

พฤติกรรมประเมิน ไม่จริง 
ค่อนข้ำง

จริง 
จริง 

1. ห่วงใยควำมรู้สึกของคนอ่ืน    

2. อยู่ไม่นิ่ง  นั่งนิ่ง ๆ  ไม่ได ้    

3. มักจะบ่นว่ำปวดศีรษะ  ปวดท้อง  หรือไม่สบำย    

4. เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน  (ขนม  ของเล่น  ดินสอ  เป็นต้น)    

5. มักจะอำละวำด  หรือโมโหร้ำย               

6. ค่อนข้ำงแยกตัว  ชอบเล่นคนเดียว     

7. เชื่อฟัง  มักจะท ำตำมที่ผู้ใหญ่ตอ้งกำร    

8. กังวลใจหลำยเรื่อง  ดูวิตกกังวลเสมอ    

9. เป็นที่พ่ึงได้เวลำที่คนอ่ืนเสียใจ  อำรมณไ์ม่ดี  หรือไมส่บำยใจ    

10. อยู่ไมสุ่ข  วุ่นวำยอย่ำงมำก    

11. มีเพื่อนสนิท    

12. มักมีเรื่องทะเลำะวิวำทกับเดก็อ่ืน  หรือรังแกเด็กอื่น                      

13. ดูไมม่ีควำมสุข  ท้อแท้  ร้องไห้บ่อย     

14. เป็นที่ช่ืนชอบของเพื่อน     

15. วอกแวกง่ำย  สมำธิสั้น    

16. เครียด ไมย่อมห่ำงเวลำอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ไมคุ่้น และขำดควำมเช่ือมั่นในตนเอง    

17.ใจดีกับเด็กที่เล็กกว่ำ    

18. ชอบโกหก  หรือข้ีโกง     

19. ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียนหรือรังแก     

20. ชอบอำสำช่วยเหลือคนอื่น  (พ่อแม่  ครู  เด็กคนอ่ืน)    

21. คิดก่อนท ำ    

22. ขโมยของที่บ้ำน  ท่ีโรงเรียน  หรือท่ีอื่น     

23. เข้ำกับผู้ใหญไ่ดด้ีกว่ำเด็กวัยเดียวกัน    

24. ขี้กลัว  รู้สึกหวำดกลัวได้ง่ำย    

25. ท ำงำนได้จนเสร็จ  มคีวำมตั้งใจในกำรท ำงำน     

คุณมีควำมเห็นหรือควำมกังวลอ่ืนอีกหรือไม่         
  คะแนนดำ้นที่  1                           แปลผล      
  คะแนนดำ้นที่  2    แปลผล      

คะแนนดำ้นที่  3                           แปลผล      
  คะแนนดำ้นที่  4    แปลผล      
 รวมคะแนนทั้ง 4  ด้ำน    แปลผล      
 

คะแนนสัมพันธภำพทำงสังคม         แปลผล      



(ด้ำนหลัง) 
     โดนรวมคุณคิดว่ำ เด็กมีปัญหำในด้ำนใดด้ำนหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
     ด้ำนอำรมณ์  ด้ำนสมำธิ ด้ำนพฤติกรรม หรือควำมสำมำรถเข้ำกับผู้อ่ืน 
   ไม่        ใช่  มีปัญหำเล็กน้อย 

  ใช่  มีปัญหำชัดเจน    ใช่  มีปัญหำอย่ำงมำก 
     ถ้ำตอบว่ำ  “ไม่”  ไม่ต้องตอบข้อต่อไป 
     ถ้ำตอบว่ำ  “ใช่”  กรุณำตอบข้อต่อไปนี้ 
     ปัญหำนี้เกิดขึ้นมำนำนเท่ำไหร่แล้ว 

  น้อยกว่ำ  1  เดือน   1 - 5  เดือน 
  6 - 12 เดือน   มำกกว่ำ 1 ปี 

     ปัญหำนี้ท ำให้นักเรียนรู้สึกไม่สบำยใจหรือไม่ 
  ไม่เลย   เล็กน้อย 
  ค่อนข้ำงมำก   มำก 

     ปัญหำนี้รบกวนชีวิตประจ ำวันของนักเรียนในด้ำนต่ำงๆ  ต่อไปนี้หรือไม่ 
 

 ไม่ เล็กน้อย ค่อนข้ำงมำ
ก 

มำก 

กำรคบเพ่ือน     
กำรเรียนในห้องเรียน     

 
     ปัญหำของเด็กท ำให้คุณหรือชั้นเรียนเกิดควำมยุ่งยำกหรือไม่ 
   ไม่เลย   เล็กน้อย 
   ค่อนข้ำงมำก   มำก 
     

   

 

  ลงชื่อ      
           (              ) 
    ครูผู้สอน/ครูที่ปรึกษำ/อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)   
    วันที่ เดือน   พ.ศ.  

คะแนนรวมแบบประเมินด้ำนหลัง                       แปลผล      

 
 



แบบรำยงำนกำรเย่ียมบ้ำนของนกัเรียน 

รำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำนของนักเรียน 

วันท่ีไปเยี่ยมบ้าน               เวลา   น. ถึง           น. 

ช่ือครูที่ท าการเยี่ยมบ้าน           

ช่ือนักเรียน       ช้ัน  ห้อง   

ช่ือครูประจ าช้ัน            

ช่ือบิดา             

ที่อยู่        โทรศัพท ์    

อาชีพ     สุขภาพ        

ช่ือมารดา            

ที่อยู่         โทรศัพท ์   

อาชีพ     สุขภาพ        

จ านวนพี่และน้องรวมมี   คน มีล าดับดังนี้ (ในครอบครัว รวมทั้งร่วมบิดาหรือร่วมมารดา) 

1. ช่ือ       อายุ    ปี ระดับการศึกษา   

อาชีพ เรียน  ท างาน   ว่างงาน เนื่องจาก     

2. ช่ือ       อายุ    ปี ระดับการศึกษา   

อาชีพ เรียน  ท างาน   ว่างงาน เนื่องจาก     

3. ช่ือ       อายุ    ปี ระดับการศึกษา   

อาชีพ เรียน  ท างาน   ว่างงาน เนื่องจาก     

4. ช่ือ       อายุ    ปี ระดับการศึกษา   

อาชีพ เรียน  ท างาน   ว่างงาน เนื่องจาก     

5. ช่ือ       อายุ    ปี ระดับการศึกษา   

อาชีพ เรียน  ท างาน   ว่างงาน เนื่องจาก     

 



 
 

แบบบันทึกกำรสังเกตของผู้เยี่ยมบ้ำนและกำรสัมภำษณ์ผู้ปกครอง 

1. บรรยายรูปร่างและลักษณะภายนอกของบ้านและบริเวณบ้าน      
          

2. บรรยายสภาพลักษณะภายในบ้าน         
          

3. สถานท่ีอ่านหนังสือและท าการบ้านของนักเรียน        
          

4. นักเรียนได้มีส่วนช่วยเหลือบิดามารดาโดย        
          

5. ลักษณะการปรับตัวของนักเรียนเมื่ออยู่บ้าน        
          

6. การอบรมดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง        
          

7. เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครูและโรงเรียน        
          

8. เจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อนักเรียน         
          

9. ความมุ่งหวังของบิดามารดาที่มีต่อบุตร         
          

10. ปัญหาที่ได้พบในการเยี่ยมบ้านครั้งนี้         
          

11. สิ่งที่โรงเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือทางบ้าน        
          

12. สิ่งทางบ้านสามารถให้ความช่วยเหลือแก่ทางโรงเรียน       
          

13. บันทึกถ้อยค าของผู้ปกครองที่ท่านเห็นว่ามีความส าคัญที่จะช่วยให้เข้าใจเด็กได้ดียิ่งข้ึน    
            
        

14. บันทึกข้อเสนอแนะของผู้ปกครองเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น     
          

                                                      ลงช่ือ        ผู้เยี่ยมบ้านนักเรียน 

 
 
 
 



 
 

สรุปรำยงำนกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน (เสนอให้ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน เพื่อพิจำรณำ) 
โรงเรียน ...................................................ปีกำรศึกษำ ................. 

ล าดับที่ ชั้น 
จ านวนนักเรียน

ทั้งหมด 

การคัดกรอง(คน) การเยี่ยมบ้าน(คน) 
หมายเหตุ คัดกรอง

แล้ว 
ยังไม่ได้ 
คัดกรอง 

เยี่ยมบ้าน
แล้ว 

ยังไม่ได้
เยี่ยมบ้าน 

1 ป.1       
2 ป.2       
3 ป.3       
4 ป.4       
5 ป.5       
6 ป.6       
7 ม.1       
8 ม.2       
9 ม.3       

รำยช่ือนักเรียนที่ต้องเฝ้ำระวังเป็นพิเศษ 
ที ่ ชื่อ-นามสกุล ชั้น ที่อยู่ 
    
    

    

    
 

                                               ลงชื่อ      ผู้รายงาน(ผู้ดูแลระบบ) 
                                                          (    ) 
                                         ต าแหน่ง        
 ค าสั่งของผู้อ านวยการโรงเรียน          
             
              



 
 

แบบสรุปกำรคัดกรองนักเรียนรำยบุคคล ในระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ฉบับรำยงำนให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ) 

ชั้นประถมศึกษา / มัธยมศึกษาปีที่ ......../........ ปีการศึกษา............ โรงเรียน................................... สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 
ค ำชี้แจง ขอความร่วมมือจากครูที่ปรึกษาใช้เครื่องมือในการคัดกรองนักเรียน และสรุปผลการคัดกรองเป็นรายบุคคลลงในแบบสรุปผลรายงานผู้อ านวยการโรงเรียน 

ที่ ชื่อ-สกุลนักเรียน 

สัมพันธ์ทำง
สังคม 

ควำม 
สำมำรถ
พิเศษ 

ด้ำนกำรเรยีน 

ด้ำนสุขภำพ รำ่งกำย จติใจ พฤติกรรม ครอบครัว 
ผลกำรคัด

กรอง ร่ำงกำย อำรมณ ์ ควำมประพฤต ิ
สัมพันธภำพ
ทำงสังคม กบั
เพื่อนนักเรียน อยู่ 

ไม่นิ่ง 

เศรษฐกิจ 
(รำยได้ / ปี) 

ควำมคุ้มครอง 

ปกต ิ เสี่ยง มี ไม่มี 
ปกต ิ
2.00 

บกพร่อง 
ต่ ำกว่ำ 
2.00 

แข็ง
แรง 

ไม่
แข็งแรง 

ปกต ิ
ฉุนเฉียว

ง่ำย 
ร่ำเริง เก็บตัว ดี ไม่ด ี

สูงกว่ำ 
15,000 

ต่ ำกว่ำ 
15,000 

อยู่กับ
พ่อแม่ 

ไม่ได้อยู่
กับพ่อ
แม ่

ปกต ิ เสี่ยง 

                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

                                                                                                             ลงชื่อ      ผู้รายงาน 

                                                                                                                                ครูประจ าชั้น 



 
 

                                                       แบบสรุปรายงานผลการคดักรองนักเรียนเปน็รายชั้นเรียน ภาคเรียนที่ ............... ปีการศกึษา .................... (ฉบับรายงาน สพป.ชม.1) 

โรงเรียน................................................................อ ำเภอ.................................................................สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1                               แบบท่ี 1 

ระดับชั้น จ ำนวน  
กลุ่ม

ปกติ 
ด้ำนผลกำรเรียน ด้ำนควำม ด้ำนร่ำงกำย ด้ำนสุขภำพจิต ด้ำนพฤติกรรม ด้ำนสังคม ด้ำนเศรษฐกจิ กำรคุ้มครอง ด้ำนอื่น ๆ 

 
นักเรียน 

   
สำมำรถ 

            
เด็กติดเกม 

พฤติกรรมทำง

เพศ 
สำรเสพติด 

 
ทัง้หมด 

 
เส่ียง 

มี

ปัญหำ 
พเิศษ เสี่ยง มีปัญหำ เสี่ยง มีปัญหำ เสี่ยง มีปัญหำ เสี่ยง มีปัญหำ เสี่ยง มีปัญหำ เสี่ยง มีปัญหำ เสี่ยง มีปัญหำ เสี่ยง มีปัญหำ เสี่ยง มีปัญหำ 

ชัน้ ป.1                                               

ชัน้ ป.2                                               

ชัน้ ป.3                                               

รวม ช้ัน ป.1-ป.3                                               

ชัน้ ป.4                                               

ชัน้ ป.5                                               

ชัน้ ป.6                                               

รวม ช้ัน ป.4-ป.6                                               

ชัน้ ม.1                                               

ชัน้ ม.2                                               

ชัน้ ม.3                                               

รวมช้ัน ม.1-ม.3                                               

ชัน้ ม. 4                                               

ชัน้ ม. 5                                               

ชัน้ ม. 6                                               

รวมช้ัน ม.4-ม. 6                                               

รวมทุกช้ันเรียน                                               



 
 

 

 

 

 
 

แบบบันทึกกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

               สถานศึกษา       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา      อ่ืน ๆ ระบุ....................................... 

สถานศึกษา/หน่วยงาน ที่ให้การช่วยเหลือ..................................................................................... ................... 
อ าเภอ....................................จังหวัด..................................สพป./สพม. ........................................................... 
ผู้ประสบเหตุ...........................................................สถานที่เกิดเหตุ.................... ................................................. 
วัน/เดือน/ปี ที่มาพบ........../.........../.......... เวลา....................น. วัน/เดือน/ปี ที่เกิดเหตุ........../......... ./.......... 
เวลา.....................น. 
ข้อมูลเด็ก 
ชื่อ – สกุล........................................อายุ..........ปี วัน/เดือน/ปี เกิด......./.........../.........  
เลขบัตรประชาชน................................................................................... 
ศึกษำระดับชั้น ระบุ..........................  การศึกษานอกโรงเรียน  ไม่ได้ศึกษา  อ่ืน ๆ  
ศาสนา  พุทธ  อ่ืน ๆ ระบุ................ 
สัญชำติ    ไทย  อ่ืน ๆ ระบุ.............. ชื่อ - นามสกุล บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง...................................... 
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้............................................................................ .............................................
เบอร์โทรศัพท์................................................................................ 
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน................................................................................................ .....................................
เบอร์โทรศัพท์................................................................................ 
ผู้น าส่ง ชื่อ – สกุล..................................................ที่อยู่................................................ ........................... 
เบอร์โทรศัพท์............ ................................................................................ 

ขณะนี้อำศัยอยู่กับใคร (เลือกได้หลำย
ข้อ)                         พ่อแม่    พ่อ   

 แม่    พ่อเลี้ยง                                 
 แม่เลี้ยง   ญาติ     อยู่คนเดียว   

แฟน                               เพ่ือน   
นายจ้าง  อ่ืน ๆ ระบุ.................... 

ข้อมูลพ่อแม่/ผู้ดูแล     ไม่มีปัญหำ 
 คนพิการ     ปัญหาโรคเรื้อรัง                                                         
 ปัญหาเศรษฐกิจ/หนี้สิน   ติดสุรา    การใช้ยาเสพติด     
 การใช้ความรุนแรงในครอบครัว   มีอาการทาง

ประสาท/ทางจิต                                                  

 

 

 

แบบ ฉก.01/1 
กรณีความรุนแรง                                                 
กรณไีม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา                    
กรณลี่วงละเมิดทางเพศ                                
กรณีอื่น ๆ ระบุ.......................................... 



 
 

สำเหตุหลักกำรน ำเข้ำสู่กำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
(  ) กรณีความรุนแรง     การท ารายผู้อ่ืน      การท าร้ายตนเอง      การถูกท าร้ายร่างกาย 
(  ) กรณีล่วงละเมิด    การล่วงละเมิดทางเพศ      การท าอนาจาร     การถูกท าร้ายทางอารมณ์ จิตใจ 
(  ) กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา ระบุ..................................................... 
(  ) กรณีอ่ืน ๆ    ตั้งครรภ์ในวัยเรียน     ยาเสพติด     บุหรี่/สุรา     สุขภาพจิต     อุบตัิเหตุ     อุบัติภัย                                         
         การปล่อยปละละเลย/ทอดทิ้ง      ติดเกม/อินเตอร์เน็ต      อื่น ๆ ระบุ.................................................. 

กำรประเมินสภำพปัญหำเบื้องต้น 
กำรประเมินจิตใจ/พฤติกรรมที่สังเกตเห็น (เลือกได้มากว่า 1 ข้อ) 
(  ) กลัว (  ) วิตกกังวล/เครียด (  ) คิดฟุ้งซ่าน (  ) สับสน 
(  ) ซึม/ไม่พูด (  ) แยกตัว (  ) ปัญหาการเรียน (  ) ซึมเศร้า 
(  ) นอนไม่หลับ (  ) ฝันร้าย (  ) หงุดหงิดง่าย (  ) ก้าวร้าว 
(  ) ไม่มีสมาธิ (  ) หมดหวัง/สิ้นหวัง (  ) คิดฆ่าตัวตาย 
(  ) พูดเพ้อเจ้อ/พูดคนเดียว (  ) หวาดระแวง (  ) หูแว่ว 
(  ) อื่น ๆ...................................................................... 

สภำพปัญหำที่พบ 
.......................................................................... 
.......................................................................... 
................................................................ .......... 
ควำมเสี่ยงที่พบ 
........................................................................... 
...................................................................... ..... 

 
กำรด ำเนินกำรช่วยเหลือเบื้องต้น (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ)   มีการด าเนินคดี  ไม่มีการด าเนินคดี              

 คัดกรอง/ส่งต่อภายใน  ระบุ................................................................................................. ...  
 ส่งต่อภายนอก ระบุ...................................................................................................... ........... 
 ประสานทีมสหวิชาชีพ ระบุ............................................................................................. .......  
 ประสานหน่วยต้นสังกัด ระบุ............................................................................................ .......  
 ติดตามเด็ก (  ) พบ ระบุสถานที่พบ...................................................... (  ) ไม่พบ  
 อ่ืน ๆ ระบุ............................................................................................................... ................. 

กำรรำยงำน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ส านักงานพื้นที่การศึกษา  ฉก. ชน. สพป. / สพม.  ฉก. ชน. สพฐ. 
 อ่ืน ๆ ระบุ............. 

บันทึกกำรติดตำมผล
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................  

         ผู้บันทึก (ตัวบรรจง).......................................................                                                                                                                          
                                           วัน/เดือน/ปี     ................................................................      
 
 
 
           
 

หมำยเหตุ : กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพ่ือประโยชน์ในการช่วยเหลือ และติดตามเด็กนักเรียน 



 
 

 

                          แบบบนัทึกกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

 กรณีความรุนแรง   กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา   การล่วงละเมิดทางเพศ   กรณีอ่ืน ๆ 
ระบุ............................................................................ 

รับแจ้ง วัน/เดือน/ปี .........../........../..........สถานที่เกิดเหตุ........................................................ .................... 
ชื่อ (ด.ญ./ด.ช./นางสาว/นาย)..........................................นามสกุล..................................อายุ........... ..........ปี 
ที่อยู่ปัจจุบัน..................................................................................จังหวัด........................................................ 
รายละเอียดกรณี
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................ ..............................
............................................................................................................................................................................ 
  

 
การด าเนินการครั้งที่......... วัน/เดือน/ปี......./......./........ 
การประเมินสภาพปัญหา............................................... 
.........................................................................................  
การด าเนินการช่วยเหลือ................................................. 
.........................................................................................  
การประสานงาน/ส่งต่อ................................................... 
.........................................................................................  
สิ่งที่ด าเนินการต่อไป...................................................... 
......................................................................................... 
ผู้ด าเนินการ/ผู้รับเรื่อง.................................................... 
.........................................................................................  
 

 
การด าเนินการครั้งที่......... วัน/เดือน/ปี....../....../...... 
การประเมินสภาพปัญหา…………………………………… 
...................................................................................  
การด าเนินการช่วยเหลือ……………………………………. 
………………………………………………………………………. 
การประสานงาน/ส่งต่อ……………………………………… 
...................................................................................  
สิ่งที่ด าเนินการต่อไป.................................................. 
.......................................................................... ......... 
ผู้ด าเนินการ/ผู้รับเรื่อง……………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

 

 

 

แบบ ฉก.01/2 



 
 

 

แบบสรุปผลกำรด ำเนินงำนคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ประจ ำปี 2561 
  ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1 

กรณ ี
ต.ค.
60 

พ.ย.
60 

ธ.ค.
60 

ม.ค.
61 

ก.พ.
61 

มี.ค.
61 

เม.ย.
61 

พ.ค.
61 

มิ.ย.
61 

ก.ค.
61 

สค.
61 

ก.ย.
61 รวม หมำยเหต ุ

1. กรณถีูกละเมิดทำงเพศ                             
1.1 ระหว่างเด็กกับเดก็                   
1.2 ระหว่างคร/ูบุคลากรทางการศกึษากับเด็ก                             
1.3 ระหว่างบุคคลอืน่กับเด็ก                             
1.4 อื่น ๆ                             
2. กรณีควำมรุนแรง                             
2.1 ระหว่างเด็กกับเดก็                             
2.2 ระหว่างคร/ูบุคลากรทางการศกึษากับเด็ก                             
2.3 ระหว่างบุคคลอืน่กับเด็ก                             
2.4 กรณฆี่าตัวตาย/ท าร้ายตัวเอง                             
2.5 อื่น ๆ                             
3. กรณีไม่ได้รับควำมเป็นธรรมทำงกำรศึกษำ                             
3.1 ถูกให้ออกจากสถานศกึษา                             
3.2 เก็บค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสม                             
3.3 ครูปฏิบัติไม่เป็นธรรม                              
3.4 ขาดโอกาสเรียน(ยากจน/ขาดผู้อุปการะ                             
3.5 อื่น ๆ                             
4. กรณีอ่ืน ๆ                             
4.1 ท้องไม่พร้อม(สมยอม)                             
4.2 ท้องไม่พร้อม(ถกูละเมิด)                             
4.3 ภาวะจิตเวช(สมาธิสัน้/LD/ออทิสตกิ/เป็นต้น)                             
4.4 พฤติกรรมไมเ่หมาะสม                             
4.5 ตายจากอุบัตเิหต ุ                             
4.6 ตายจากการจมน้ า                             
4.7  อื่น ๆ                             

รวมท้ังสิ้น                             


