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คานา
สภาพสังคมปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผลจากการเปลี่ยนแปลงทาให้เกิดปัญหาทาง
สังคม เศรษฐกิจ และวัฒ นธรรมที่เข้ามาสู่ สั งคมไทย ทาให้ เกิดผลกระทบต่อเด็กเยาวชนในวัยเรียน
โดยเฉพาะเรื่องพฤติกรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ของเด็ก ความปลอดภัยในชีวิต ปัญหายาเสพติดซึ่ง
เป็นภัยรอบข้างสาหรับเด็กและเยาวชน จึงจาเป็นต้องมีผู้ชี้แนะ ให้คาแนะนา ให้ความรักความไว้วางใจ
และความเข้าใจแก่เด็กทุกคนเพื่อหวังให้เยาวชนเติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็น คนดีมีพฤติกรรมที่ดีอยู่ใน
สังคมอย่างปลอดภัย และมีความสุข
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้เรียน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญมากขึ้น มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีพัฒนาการแบบ
องค์รวม กล่าวคือ ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนมีความสุข อีกทั้งสภาพสังคมที่มีความเป็นสากลและสลับซับซ้อน
มากขึ้น ความเจริ ญก้าวหน้ าทางวิทยาการและเทคโนโลยีส มัยใหม่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ฉับพลัน จึงมี
เหตุการณ์ที่เป็นปัญหาเข้ามาเกี่ยวข้องกับผู้เรียนของเราอย่างมากมาย
ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานต้นสังกัด ของสถานศึกษา จึงกาหนดให้มี
การดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่ง ถือเป็นการเน้นบทบาทของครูที่ปรึกษาหรือ
ครูประจาชั้นอย่างเด่นชัดมากขึ้น คู่มือเล่มนี้จัดทาขึ้นโดย คณะทางานงานแนะแนวและระบบการดูแล
ช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น กลุ่ ม บริ ห ารทั่ ว ไป โรงเรี ย นเชี ย งแสนวิ ท ยาคม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยแบบฟอร์ ม ตาม
กระบวนการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครบองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ เพื่อเป็นคู่มือ
แก่ครูที่ปรึกษาและผู้สนใจ ได้ศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานแนะแนวและ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไม่มากก็น้อย หากเนื้อหาในคู่มือเล่มนี้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างไร คณะ
ผู้จัดทาขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

คณะทางาน
งานแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
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ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ความหมายของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน
พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการทางานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินการ
ดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลภายนอก รวมทั้งการ
สนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน
การดูแลช่วยเหลือ หมายรวมถึง การส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและ
เครื่องมือสาหรับครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการดาเนินงานพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพย์ติด
2. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น
3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้
4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
5. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
3. ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการดาเนินงานตามระบบการช่วยเหลือนักเรียน
การทางานเป็น ทีม เป็ นปั จจั ย สาคัญ ที่มีผ ลต่อประสิ ทธิภาพของการดาเนินงานตามระบบการ
ช่วยเหลือนักเรียน ทีมในโรงเรียนประกอบด้วย ทีมนา คือ ผู้อานวยการ รองผู้อานวยการ ทีมประสาน
คือ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าระดับ ครูแนะแนว ทีมทา คือ ครูที่ปรึกษาหรือครูประจาชั้น โดยทุกฝ่ายมี
แนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. ผู้บริหารโรงเรียน รวมทั้งผู้ช่วยบริหารโรงเรียนทุกฝ่าย ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการดาเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่าง
สม่าเสมอ
2. ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจาเป็นต้องมีความตระหนัก ในความสาคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน
3. คณะกรรมการหรือคณะทางานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดและมีการประชุม
ในแต่ละคณะ อย่างสม่าเสมอตามที่กาหนด
4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสาคัญในการดาเนินงาน โดยได้รับความร่วมมือจากครูทุกคนใน
โรงเรียน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ จากโรงเรียน
5. การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้อง
ในเรื่องที่เอื้อประโยชนาดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นสิ่ งจาเป็น โดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องต้น
และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆของนักเรียน ซึ่งโรงเรียนควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
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4. องค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานที่มีองค์ประกอบสาคัญ 5 ประการ
ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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แต่ละองค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีความสาคัญ มีวิธีการและเครื่องมือที่
แตกต่างกันไป แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันซึ่งเอื้อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นระบบที่
มีประสิทธิภาพ
5. บทบาทภาระหน้าที่ของครูที่ปรึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งการส่งเสริม ป้องกันปัญหา และการช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาในด้านความสามารถ ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัว หรืออื่น ๆ
2. ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามแนวทางที่กาหนด คือ
2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ได้แก่
1) การสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล
2) การเยี่ยมบ้านนักเรียน
3) ข้อมูลจากระเบียนสะสม
4) ข้อมูลจากประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q)
5) ข้อมูลจากการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
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2.2 การคัดกรองนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ, กลุ่มเสี่ยง, กลุ่มมีปัญหา ซึ่งคัดกรอง
นักเรียนได้จาก
1) ระเบียนสะสม
2) ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (E.Q)
3) การสัมภาษณ์ ฯลฯ
2.3 การส่งเสริมนักเรียน โดยใช้กิจกรรมดังนี้
1) กิจกรรมโฮมรูม
2) การจัดประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน (Classroom meeting)
3) กิจกรรมตามแผนงาน/โครงการงานแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2.4 การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรมดังนี้
1) การให้การปรึกษาเบื้องต้น
2) การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
3) การจัดกิจกรรมแผนงาน/โครงการงานแนะแนวและระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4) การจัดกิจกรรมซ่อมเสริม
5) การจัดกิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง เช่น การโทรศัพท์, การเชิญมาพบ,
การเยี่ยมบ้านเพื่อพบปะผู้ปกครอง เป็นต้น
2.5 การส่งต่อนักเรียน ให้บุคคลต่อไปนี้ (กรณีให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้น)
1) ครูแนะแนว (ขอทุนการศึกษา, ให้ความช่วยเหลือปัญหาที่ยากแก่การช่วยเหลือ)
2) ครูปกครอง (ปัญหาระเบียบวินัย, ปัญหาด้านความประพฤติ เป็นต้น)
3) ครูพยาบาล (กรณีปัญหาด้านสุขภาพ) ฯลฯ
3. ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี (กรณีนักเรียนในความดูแลมีปัญหาที่ต้องให้
ความช่วยเหลือ จะประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียน)
4. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานส่งหัวหน้าระดับ
5. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. กระบวนการดาเนินงานของครูที่ปรึกษาในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กระบวนการด าเนิ น งานตามระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น เป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของ
ครูที่ปรึกษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครูที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้ปกครอง ซึ่งมีวิธีการและเครื่องมือตัวอย่างสรุปได้ ดังนี้
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กระบวนการดาเนินงาน

วิธีการ

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล ศึกษาข้อมูลจาก
1.1 ด้านความสามารถ
1) ระเบียนสะสม
- การเรียน
2) ทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
- ความสามารถอื่น ๆ
3) ประเมินความฉลาดทางอารมณ์
1.2 ด้านสุขภาพ
(E.Q)
- ร่างกาย
4) การสัมภาษณ์นักเรียน
- จิตใจ - พฤติกรรม
5) การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
1.3 ด้านครอบครัว
6) การเยีย่ มบ้านนักเรียน ฯลฯ
- เศรษฐกิจ
- การคุ้มครองนักเรียน
1.4 ด้านอื่น ๆ
2. การคัดกรองนักเรียน
2.1 กลุ่มปกติ
2.2 กลุ่มเสี่ยง
2.3 กลุ่มมีปญ
ั หา

วิเคราะห์ข้อมูลจาก
1) ระเบียนสะสม
2) การคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
3) ประเมิน E.Q หรือ
4) แหล่งข้อมูลอื่น ๆ

3. การส่งเสริมนักเรียน (สาหรับ
นักเรียนทุกกลุ่ม)

จัดกิจกรรมต่อไปนี้
1) กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom)
2) ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
(Classroom meeting)
3) กิจกรรมส่งเสริมอื่นๆ ตาม
แผนงาน
ในโครงการงานแนะแนวและ
ระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม

เครื่องมือ
คป.01
คป.02
คป.03
คป.04

ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล
แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน
แบบสรุปการเยีย่ มบ้านนักเรียน
แบบสรุปข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รบั
การช่วยเหลือจากการเยี่ยมบ้าน

คป.05 แบบบันทึกการคัดกรองฯ
คป.06 แบบสรุปผลการคัดกรองฯ

คป.07 แบบบันทึกกิจกรรมโฮมรูม
คป.08 แบบบันทึกการประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
คป.09 บันทึกการให้คาปรึกษาเบื้องต้น
1) ให้การปรึกษาเบื้องต้น
(จาเป็นอย่างมากสาหรับ
(สาหรับครูที่ปรึกษา)
2) ประสานงานกับครูและ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มี
คป.10 แบบบันทึกการสื่อสารกับ
ผู้เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการป้องกัน
ปัญหา)
ผู้ปกครอง
และการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาของ
นักเรียน
2.1 กิจกรรมในห้องเรียน
2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.3 กิจกรรมในโครงการ
2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม
2.5 การสื่อสารกับผู้ปกครอง
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กระบวนการดาเนินงาน
5. ส่งต่อ
5.1 ส่งต่อภายใน
5.2 ส่งต่อภายนอก

วิธีการ

เครื่องมือ

1) บันทึกการส่งนักเรียนไปยังครูที่ คป.11 บันทึกการส่งต่อภายในโรงเรียน
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือ
(โดยครูที่ปรึกษา)
นักเรียนต่อไป เช่น ครูแนะแนว คป.12 แบบรายงานแจ้งผลการ
ฝ่ายปกครอง ครูประจาวิชา
ช่วยเหลือนักเรียน (จากการ
ครูพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นการ
ส่งต่อภายใน)
ส่งต่อภายใน
2) บันทึกการส่งนักเรียนไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกโดย
ครูแนะแนว หรือฝ่ายปกครอง
เป็นผู้ดาเนินการ

หมายเหตุ ระดับชั้นต่างๆ สามารถพิจารณาเลือกใช้วิธีการ และเครือ่ งมืออื่น ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ระบุเพื่อการ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตามความเหมาะสมของสภาพโรงเรียน

7. ข้อที่พึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน
1. การรักษาความลับ
1.1 เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ให้การช่วยเหลือและแก้ไข ต้องไม่นาไปเปิดเผย ยกเว้นเพื่อขอ
ความช่วยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ระบุชื่อ-สกุลจริงของนักเรียนและการเปิดเผยควร
เป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรตินักเรียน
1.2 บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน ควรเก็บไว้ในที่เหมาะสมและสะดวกการเรียกใช้
1.3 การรายงานช่วยเหลือนักเรียน ควรรายงานในส่วนที่เปิดเผยได้ โดยให้เกียรติและคานึงถึง
ประโยชน์ของนักเรียนเป็นสาคัญ
2. การแก้ไขปัญหา
2.1 การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถ้วนและหา
วิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับเหมาะสมกับสาเหตุนั้นๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว
แต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
2.2 ปัญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคน ไม่จาเป็นต้องเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกันและ
วิธีการช่วยเหลือที่ประสบความสาเร็จกับนักเรียนคนหนึ่ง ก็ไม่เหมาะกับนักเรียนอีกคนหนึ่งเนื่องจากความ
แตกต่างของบุคคล ดังนั้นการช่วยเหลือโดยเฉพาะการให้การปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือสาเร็จตายตัว
เพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรือทักษะการช่วยเหลือที่ครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน เพื่อการ
นาไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหาในนักเรียนแต่ละคน
8. การเยี่ยมบ้านนักเรียน
การเยี่ยมบ้านนักเรียน หมายถึง การที่ครูไปเยี่ยมพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้านของเขา
อันจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนและทาให้ครูได้รู้ได้เห็นข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ทางบ้านของนักเรียน
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1.1 จุดมุ่งหมายของการเยี่ยมบ้านนักเรียน
การเยี่ยมบ้านมีจุดมุ่งหมายดังต่อไปนี้
1.1.1 เพื่อให้ครูได้เห็นสภาพแท้จริงของสิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ ทางครอบครัว
ของนักเรียน
1.1.2 เพื่อช่วยให้ครูได้รู้ถึงเจตคติของผู้ปกครองที่มีต่อครู โรงเรียนและนักเรียน
1.1.3 เพื่อสร้างความเข้าใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียน อันจะส่งผลให้
เกิดความร่วมมือที่ดีในการช่วยแก้ปัญหาหรือพัฒนานักเรียน
1.1.4 เพื่อเพิ่มเติมข้อมูล ข้อเท็จจริง บางประการที่เกี่ยวกับเด็กนักเรียนที่ไม่อาจสามารถหา
ได้ด้วยวิธีการอื่นๆ
1.2 หลักการเยี่ยมบ้านนักเรียน
เพื่อให้ผู้ปกครองและนักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อครูและโรงเรียนอีกทั้งยินดีให้ข้อมูลครูที่ไปเยี่ยม
บ้าน จึงควรยึดหลักการดังนี้
2.1.1 ก่อนไปเยี่ยมบ้านควรแจ้งให้นักเรียนทราบล่วงหน้าเพื่อไปบอกกล่าวผู้ปกครอง
ก่อนว่าครูจะเยี่ยมบ้านในวันใดเวลาใด
2.1.2 ครูควรตั้งจุดมุ่งหมายของการไปเยี่ยมบ้านว่าต้องการทราบข้อเท็จจริงหรือ
ข้อมูล
เรื่องใดบ้าง พร้อมทั้งเตรียมหัวข้อที่จะสัมภาษณ์หรือสนทนากับผู้ปกครองของนักเรียน เพื่อให้ได้ข้อมูล
ตามจุดมุ่งหมายนั้น
2.1.3 ศึกษาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนเท่าที่มีอยู่ก่อนไปเยี่ยมบ้านเพื่อการปฏิบัติตัวหรือ
ถามคาถามที่เหมาะสมกับสภาพทางบ้านของนักเรียน
2.1.4 พยายามสร้างให้เกิดความคุ้นเคย ความอบอุ่นใจ ความมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน
2.1.5 ควรสนับสนุนให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมวงสนทนาในระยะแรกที่ครูไปถึง
2.1.6 พยายามให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกต่างๆ ออกมาให้มาก
ในเรื่องที่สนทนากัน
2.1.7 หลีกเลี่ยงการการตาหนิติเตียน การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับตัวนักเรียน ผู้ปกครอง ครู
หรือโรงเรียน
2.1.8 การเยี่ยมบ้านควรคานึงถึงความเหมาะสมของเวลาที่ไปเยี่ยมและระยะเวลาที่เยี่ยมบ้าน
โดยไม่ควรใช้เวลาอย่างเร่งรีบ แต่ไม่ควรจะอยู่นานจนเกินไป
2.1.9 รีบจดบันทึกข้อมูลที่ได้ทันทีหลังจากกลับจากการเยี่ยมบ้าน ซึ่งอาจใช้แบบรายงานการ
เยี่ยมบ้านดังตัวอย่าง ข้างต้น
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คป.01
เลขที่……............……..
รูปถ่าย

ระเบียนสะสมนักเรียนรายบุคคล (ปพ.8)
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คาชี้แจง ให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัว และ กา  ในช่อง  ให้ครบถ้วน สมบูรณ์ (ข้อมูลเหล่านี้
จะเก็บไว้เป็นความลับ )
1. ประวัติส่วนตัวนักเรียน
ชื่อ..........................…............................นามสกุล.......................…............... ชั้น ม……/….…ชื่อเล่น……………..…….................
เลขประจาตัว........................... โทรศัพท์..........…….................เกิดวันที.่ ...............เดือน............….................พ.ศ.......…….......
สถานทีเ่ กิดบ้านเลขที.่ ..............หมู่ท.ี่ ..............................บ้าน.........……..............................ตาบล..................................................
อาเภอ...................……………………………….…........จังหวัด...……………......................................................
อาศัยอยู่กับ..........................................….... ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน ประมาณ………………………………กิโลเมตร
ความสามารถ(พิเศษ)............................................................................................................................................................……….
เดินทางมาโรงเรียนโดย  เดิน  รถจักรยาน รถจักรยานยนต์  รถรับส่ง  อื่น ๆ ( ระบุ)…………...………….........…
ชื่อครูที่ปรึกษา 1....................................….....…….….......…….........2.................................…....………........................................
ชื่อบิดา...........................................................................อายุ.........……..........ปี อาชีพ..............…...…………………..…......................
ชื่อมารดา................................................…..................................อายุ...........……........ปี อาชีพ................…….............……….......
ที่อยู่บิดา/มารดา............................................................................................................……….......โทรศัพท์.........................….......
เป็นบุตรคนที่.......…...........ในจานวนพี่น้องร่วมสายโลหิต..….……........คน เป็นชาย....…................คน หญิง..................…......คน
ประกอบอาชีพแล้ว......................คน อยู่ในความอุปการะของครอบครัว...........................คน
สถานภาพบิดา มารดา  อยูด่ ้วยกัน  แยกกันอยู่  หย่าร้างกัน  อื่น ๆ ระบุ..................................................
รายได้ของครอบครัว  ตั้งแต่ 100,00 บาทต่อปีขึ้นไป  40,001 - 99,999 บาทต่อปี  น้อยกว่า 40,000 บาทต่อปี
ผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเรียนให้คือ.................................………....................……...เกี่ยวข้องเป็น........................……….......................
งานอดิเรกของข้าพเจ้า...............................................………….........................................................................................................
หน้าที่รับผิดชอบภายในบ้านที่ทานอกเหนือการเรียนคือ 1………………………………..………....………..........................……..…………
2............................................……..........................…….. 3...........................................................................................................
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------งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

2. ด้านเกี่ยวกับสุขภาพ
น้าหนัก...................กิโลกรัม ส่วนสูง.................ซม. โรคประจาตัว .......………………..........................................................
โรคที่เคยเป็น ...............................................เมื่อ ปี พ.ศ. ..........................การรักษา.........................………………..................
ประวัติอุบัติเหตุ.....................…...……….............เมื่อ พ.ศ. ....................สถานทีเ่ ข้ารับการรักษา..........……….....................….

3. ด้านเกี่ยวกับเศรษฐกิจ
ข้าพเจ้ามีเงินใช้ จ่ายในการมาโรงเรียนประมาณวันละ ......................……….......บาท
ข้าพเจ้ามีงานพิเศษทาคือ…………………..............………………………..………รายได้เฉลี่ยวันละ…..….........……..บาท
ข้าพเจ้าคิดว่าค่าใช้จ่ายของข้าพเจ้า  มากเกินไป
 พอดี
 ไม่พอใช้บางครั้ง
 น้อยเกินไป

4. ด้านเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน และทางบ้าน
โรงเรียนของข้าพเจ้า
บรรยากาศใน
โรงเรียน
บรรยากาศของ
บ้านข้าพเจ้า







น่าเรียนมาก
อบอุ่นมาก
สามัคคีกัน
อบอุ่นมาก
สามัคคีกัน







น่าเรียนพอควร
อบอุ่นพอควร
ต่างคนต่างอยู่
อบอุ่นพอควร
ต่างคนต่างอยู่







ไม่น่าเรียนเลย
ห่างเหินกัน
แยกกันหลายหมู่
ห่างเหินกัน
ไม่ลงรอยกันทั้งบ้าน

 เงียบเหงาน่าเบื่อ

สิ่งที่ขา้ พเจ้าอยากให้ครอบครัวของข้าพเจ้าปรับปรุง คือ
1............................................................……….......................2…………………………..……………....................…….………….

5. ด้านเกี่ยวกับการเรียน
ปัจจุบันข้าพเจ้า  เรียนไม่เข้าใจ
 เบื่อเรียนบางวิชา
 เรียนไม่ทันเพือ่ น
 อยากเลิกเรียน
 ต้องการให้เพื่อนช่วย
 ต้องการครูทเี่ ข้าใจและเป็นที่ปรึกษาได้
สาเหตุของปัญหาทางการเรียน เพราะ.........................................………....................................................……….........…….
ผลการเรียนเฉลีย่
ม . 1 ปีการศึกษา……………………..
ม . 2 ปีการศึกษา……………………..
ม . 3 ปีการศึกษา……………………..
เกรดเฉลีย่ ……………………………….
เกรดเฉลีย่ ……………………………….
เกรดเฉลีย่ ……………………………….
ม . 4 ปีการศึกษา……………………..
ม . 5 ปีการศึกษา……………………..
ม . 6 ปีการศึกษา……………………..
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
ภาคเรียนที่ 1
ภาคเรียนที่ 2
เกรดเฉลี่ย………… เกรดเฉลี่ย………… เกรดเฉลี่ย…………..

เกรดเฉลี่ย…………..

เกรดเฉลี่ย…………..

เกรดเฉลี่ย…………..

6. ด้านเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพ
ข้าพเจ้ามีเพื่อนสนิท คือ……………...........…………...................………………………ชั้น….................…………………........................
เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนข้าพเจ้า
มักเป็น
ข้าพเจ้าเข้ากับเพือ่ นได้
เมื่อผู้ใหญ่ใช้งานข้าพเจ้ามักจะ
เมื่อมีกิจกรรมกลุ่ม ข้าพเจ้ามักจะ

ผู้นาบางโอกาสผู้ตามบาง
โอกาส
 ง่าย
 ค่อนข้างง่าย
 ยาก
 ทาด้วยความกระตือรือร้น  ทาเพราะเลี่ยงไม่ได้  พยายามหลีกเลี่ยง
 ทางานมากกว่าเพือ่ น
 ทางานเท่ากับเพื่อน  ทางานน้อยกว่าเพือ่ น
 ผู้นา

 ผู้ตาม
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------งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

7. ด้านเกี่ยวกับสุขภาพจิตและค่านิยม
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าโลกนี้  น่าอยู่  ไม่น่าอยู่
ข้าพเจ้ารู้สึกว่าตัวเอง
 มีค่า
 ไม่มีค่า
ข้าพเจ้าคิดว่าคนที่ดีควรมีลักษณะ………………………………………………………………........…………………………………….……………..
ข้าพเจ้าคิดว่าสังคมที่ดีควรมีลกั ษณะ……………………………………………………………………………………………………….……………..

8. เป้าหมายของชีวิตในอนาคต
ข้าพเจ้าอยากประกอบอาชีพ..........................................เพราะ...............................................……………………………..............

9. ปัญหาที่ข้าพเจ้ากาลังประสบอยู่ในขณะนี้
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5







เรื่องครอบครัว
เรื่องการเรียน
เรื่องสุขภาพ
เรื่องเศรษฐกิจ
เรื่องการคบเพื่อน

9.6
9.7
9.8
9.9
9.10







เรื่องการวางตัวในสังคม
เรื่องการใช้เวลาว่าง
เรื่องการเลือกอาชีพ
เรื่องการเลือกศึกษาต่อ
เรื่องการปรับตัวเข้ากับครู-อาจารย์ในโรงเรียน

10. ผลการวัด/ทดสอบ
10.1 ผลการวัดความฉลาดทางอารมณ์.................................................................................................................................
10.2 ผลการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ เป็นบุคคลที่มีบุคลิกภาพ แบบ.........................................................................
อาชีพทีส่ อดคล้อง.......................................................................................................................................................
สาขาอาจเลือกเรียนต่อ...............................................................................................................................................
ถ้าต้องการความช่วยเหลือ / ปรึกษา ข้าพเจ้าต้องการความช่วยเหลือ / ปรึกษา จาก
 บิดา

 มารดา

 ครูแนะแนว

 ครูที่ปรึกษา

 เพื่อน

 อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................

ลงชื่อ……………………………………..ผู้กรอกข้อมูล
(…………………………………….)
วันที…่ ….……..เดือน……..…………………พ.ศ……..………
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------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คป.02

แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจาปีการศึกษา........................
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
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ชื่อ-สกุล นักเรียน...................................................................................... ชื่อเล่น..............................
เลขประจาตัว.......................................ชั้นมัธยมศึกษาปีที่........................
ชื่อครูประจาชั้น 1. .........................................................................
ชื่อครูประจาชั้น 2. .........................................................................
ชื่อผู้ปกครอง 1. ..................................................................
ติดต่อผู้ปกครองที่หมายเลข 1. .....................................................................
ชื่อผู้ปกครอง 2. ..................................................................
ติดต่อผู้ปกครองที่หมายเลข 2. .....................................................................
**นักเรียนอยู่หมู่บ้าน.......................หมู่ที่.......................ตาบล..........................อาเภอ...........................**

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

1. เยี่ยมบ้านนักเรียนวันที่.............เดือน..............................................พ.ศ.................. ระหว่างเวลา....................................น.
2. ผู้ให้ข้อมูล .......................................................เกี่ยวข้อง.................................อายุ.................ปี การศึกษา……............
3. ที่อยูป่ ัจจุบันบ้านเลขที่................หมู่ท.ี่ ............ บ้าน.........…………………..............ถนน.........................................................
ตาบล............................................... อาเภอ.........................…………..…. จังหวัด...…….....................................................
สถานะที่อยู่อาศัย
 ของตนเอง  บ้านญาติ
 บ้านพัก/บ้านเช่า
 อื่นๆ ระบุ...........................................................................
สภาพภายในบ้าน
 สะอาดมีระเบียบ  ไม่ค่อยสะอาดมีระเบียบ  สกปรกไม่มีระเบียบ
 อื่นๆ................................................
4. สมาชิกครอบครัวนักเรียนมีทั้งหมด........................คน ชาย................คน
หญิง.................คน
พี่น้องที่เกิดจากบิดามารดาเดียวกัน.......................คน ชาย................คน
หญิง.................คน
พี่น้องที่เกิดจากบิดากับมารดาอื่น..........................คน ชาย........ ........คน
หญิง.................คน
พี่น้องที่เกิดจากมารดากับบิดาอื่น..........................คน ชาย......... .......คน
หญิง.................คน
5. ความสัมพันธ์ของครอบครัว
 รักใคร่กันดี
 ขัดแย้งทะเลาะกันบางครั้ง
 ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง
 ขัดแย้งและทาร้ายร่างกายบางครั้ง
 ขัดแย้งและทาร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
 อื่นๆ ระบุ ...............................................................
6. ปัจจุบันบิดามารดานักเรียน
 อยู่ด้วยกัน  หย่าร้าง
 บิดาเสียชีวิต  มารดาเสียชีวิต
 บิดามารดาเสียชีวิต
บิดาสมรสใหม่  มารดาสมรสใหม่
 บิดามารดาสมรสใหม่  อื่นๆ ระบุ..............................................................
7. นักเรียนอาศัยอยู่กับ
 ตามลาพัง  บิดามารดา บิดา
 มารดา
 ญาติ เป็น................
 อื่นๆระบุ...........................................
8. นักเรียนได้รับการอบรมเลี้ยงดู
 ตามใจ
 ใช้เหตุผล
 ปล่อยปละละเลย
 เข้มงวดกวดขัน
 อื่นระบุ..............................................
9. อาชีพของผู้ปกครอง
 เกษตรกร
ค้าขาย
 รับราชการ  รับจ้าง
 อื่นๆระบุ............................................................................
10. รายได้ของครอบครัวต่อปี
 ไม่เกิน 40,000 บาท
 40,001 – 99,999 บาท
 100,000 บาทขึ้นไป
11. รายได้กับรายจ่ายของครอบครัว  เพียงพอ
 ไม่เพียงพอในบางครั้ง  ขัดสน
12. บุคคลในครอบครัวมีการใช้สารเสพติด
ไม่มี
มี เกี่ยวข้องเป็น.............................กับนักเรียน
ถ้ามี สารเสพติดที่ใช้คือ
บุหรี่ สุรา
ยาบ้า อื่นๆ ระบุ ............................................
13. หน้าที่รับผิดชอบที่บ้าน
 ไม่มี
 ทาครั้งคราวคือ....................................................................
 มี หน้าที่ประจาคือ..............................................................................................
14. นักเรียนมีงานพิเศษทา
 ไม่มี
 มี ระบุ………………............………………….....
รายได้ต่อ
 วัน เดือน......………..บาท
15. นักเรียนมาโรงเรียน
เดิน
 รถจักรยาน  รถจักรยานยนต์ ทะเบียน........................
 รถรับส่งรายเดือน ทะเบียน...................................
ผู้ขับชื่อ.....................................................โทรศัพท์.............................................
 อื่นๆ.................................................................
ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน................กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง.................นาที
16. นักเรียนได้รับเงินมาโรงเรียนในแต่ละวัน  ไม่ได้เลย
 ได้บางวันๆละ...................บาท
 ได้ทุกวันๆ ละ.....................บาท
17. นักเรียนเข้านอนเวลา
ก่อน 22.00 น.
22.00 - 24.00 น.
หลัง 24.00 น.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.

นักเรียนตื่นนอนเวลา
ก่อน 05.00 น.
นักเรียนนอนค้างคืนบ้านเพื่อน/คนอื่น ไม่เคย
นักเรียนเทีย่ วกลางคืน
 ไม่เคย
นักเรียนดูโทรทัศน์
ไม่เคย
นักเรียนเล่นเกมส์
ไม่เคย
นักเรียนมีโทรศัพท์มือถือ
 ไม่มี
การพูดโทรศัพท์มือถือ
นักเรียนเข้ากับเพื่อนได้
 ง่าย
เมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนนักเรียนมักจะ ผู้นา ผู้ตาม
นักเรียนรู้สึกว่าโลกนี้
 น่าอยู่
นักเรียนรูส้ ึกว่าตนเอง
 มีค่า
ความต้องการของผู้ปกครองเมื่อเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียน

 05.00 - 06.00 น.
หลัง 06.00 น.
ครั้งคราว
 บ่อยครั้ง
ประจา
 ครั้งคราว  บ่อยครั้ง
ประจา
ครั้งคราว
บ่อยครั้ง
ประจา
ครั้งคราว
บ่อยครั้ง
 ประจา
 มี เบอร์................................................
ครั้งคราว
บ่อยครั้ง
ประจา
ค่อนข้างง่าย  ยาก
ผู้นาบางโอกาสผู้ตามบางโอกาส
 ไม่น่าอยู่
 ไม่มีค่า
 ศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ ระบุ...........................................
เมื่อโตขึ้นนักเรียนต้องการมีอาชีพ 1………………………….…………………… 2……….…..…..……….…………...………..
นักเรียนทาการบ้าน / อ่านหนังสือ ไม่เคย
 ครั้งคราว
บ่อยครั้ง
ประจา
การเรียนของนักเรียนในปัจจุบัน ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
 ไม่มีปัญหา  เรียนไม่เข้าใจ
 เบื่อเรียนบางวิชา
 อยากเลิกเรียน  เรียนไม่ทันเพื่อน
ต้องการให้เพื่อนช่วย  ต้องการครูที่เข้าใจและเป็นทีป่ รึกษาได้
สาเหตุของปัญหาทางการเรียน คือ........................................................………...................................................................
เมื่อมีปญ
ั หาเกิดขึ้นนักเรียนมักจะ เก็บไว้คนเดียว
แก้ปัญหาด้วยตนเอง  ปรึกษาเพื่อน
ปรึกษาครู
ปรึกษาบิดามารดา / ผู้ปกครอง
อื่นๆ ระบุ ........................................................................................................
ปัญหาที่นักเรียนกาลังประสบอยู่ในขณะนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เรื่องครอบครัว
 เรื่องการคบเพื่อน
 เรื่องเศรษฐกิจ/ทุนการศึกษา
 เรื่องการวางตัวในสังคม  เรื่องสุขภาพ
 เรื่องการเลือกอาชีพ
 เรื่องการเลือกศึกษาต่อ  เรื่องการปรับตัวเข้ากับครูในโรงเรียน
 อื่นๆ ระบุ..............................................................................................

33. คุณลักษณะ / พฤติกรรมของนักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้าน
ปาน
คุณลักษณะ
ดี
ปรับปรุง
กลาง
ความรับผิดชอบ
ความขยันหมั่นเพียร
ความอดทน
ความมีระเบียบวินัย
ความซื่อสัตย์

คุณลักษณะ

ดี

ปานกลาง

ความมีน้าใจ/เอื้ออาทร
การตรงต่อเวลา
ความมั่นใจในตนเอง
การใฝ่หาความรู้
การใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
อื่นๆ…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปรับปรุง
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------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

34. สิ่งที่ผู้ปกครองสามารถให้การสนับสนุนและช่วยเหลือโรงเรียน
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
35. ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียน
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
ผู้เยี่ยมบ้าน………………………………………………………………………………………………………………….........................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
.....................................................................................
36. สรุปภาพรวมคุณลักษณะ / พฤติกรรมของนักเรียน
ด้านดี / เด่น
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ด้านที่ต้องปรับปรุง / ด้อย
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
ลงชื่อ ...................................ผูเ้ ยีย่ มบ้านนักเรียน
(.................................................)

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

ลงชื่อ ...................................ผูเ้ ยีย่ มบ้านนักเรียน
(.................................................)

ลงชื่อ..........................................ผู้ให้ข้อมูล
(.................................................)
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------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

แผนที่แสดงการเดินทางจากโรงเรียนไปบ้าน
ชื่อ- สกุล................................................................................. ชื่อเล่น............... ชั้น........... เลขที่........
ที่อยู่......................................................................................................โทรศัพท์...........................................

18

ให้นักเรียนบรรยายรายละเอียดในการเดินทางจากโรงเรียนไปบ้านด้วย
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

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

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คป.03

แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียน
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่........../............
ที่
1
2

3

4

5

6
7

8

รายการ
เพศ
ชาย
หญิง
อายุ ( 6 เดือนขึ้นไปนับเป็น 1 ปี)
…….…ปี
……….ปี
……….ปี
การมาโรงเรียน
เดิน
รถจักรยาน
รถจักรยานยนต์
รถรับส่งนักเรียน
อื่นๆ
การได้รับเงินมาโรงเรียน
ไม่ได้เลย
ได้บางวัน
ได้ทุกวัน
จานวนเงินที่ได้มาโรงเรียน
น้อยกว่า 10 บาท
10 - 49 บาท
50 - 100 บาท
มากกว่า 100 บาท
การมีโทรศัพท์มือถือ
มี
ไม่มี
การพูดคุยทางโทรศัพท์มือถือ
เป็นครั้งคราว
บ่อยครั้ง
ประจา
หน้าที่รับผิดชอบที่บา้ น
ไม่มี
ทาเป็นครั้งคราว
มีหน้าที่ประจา

จานวน

ร้อยละ

ปีการศึกษา........................
ที่
9

10

11

12

13

14

15

รายการ
การเข้านอนของนักเรียน
ก่อน 22.00 น.
22.00 - 24.00 น.
หลัง 24.00 น.
การตื่นนอนของนักเรียน
ก่อน 05.00 น.
05.00 - 06.00 น.
หลัง 06.00 น.
การนอนค้างคืนบ้านเพื่อน / คนอื่น
ไม่เคย
เป็นครั้งคราว
บ่อยครั้ง
ประจา
การออก ไปเที่ยวกลางคืน
ไม่เคย
เป็นครั้งคราว
บ่อยครั้ง
ประจา
การดูโทรทัศน์
ไม่เคย
เป็นครั้งคราว
บ่อยครั้ง
ประจา
การเล่นเกมส์
ไม่เคย
เป็นครั้งคราว
บ่อยครั้ง
ประจา
การอ่านหนังสือ / ทาการบ้าน
ไม่เคย
เป็นครั้งคราว
บ่อยครั้ง
ประจา

จานวน

ร้อยละ

19

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

ที่
รายการ
16 นักเรียนเข้ากับเพือ่ นได้
ง่าย
ค่อนข้างง่าย
ยาก
17 นักเรียนรู้สึกว่าโลกนี้

18
19

20

21

22

น่าอยู่
ไม่น่าอยู่
นักเรียนรู้สึกว่าตนเอง
มีค่า
ไม่มีค่า
บ้านที่อยูอ่ าศัย
ของตนเอง
บ้านญาติ
บ้านพัก / บ้านเช่า
อื่นๆ
การอยูอ่ าศัยของนักเรียน
ตามลาพัง
บิดามารดา
บิดา
มารดา
ญาติ
วิธีการอบรมเลี้ยงดูนักเรียน
ตามใจ
ใช้เหตุผล
ปล่อยปละละเลย
เข้มงวดกวดขัน
อื่นๆ
สถานภาพของบิดามารดา
อยู่ด้วยกัน
หย่าร้าง
บิดาเสียชีวิต
มารดาเสียชีวิต
บิดามารดาเสียชีวิต
บิดาสมรสใหม่
มารดาสมรสใหม่
บิดามารดาสมรสใหม่

จานวน

ร้อยละ

ที่
23

รายการ
ความสัมพันธ์ของครอบครัว
รักใคร่กันดี
ขัดแย้งทะเลาะกันบางครั้ง
ขัดแย้งทะเลาะกันบ่อยครั้ง
ขัดแย้งและทาร้ายร่างกาย
บางครั้ง

จานวน

ร้อยละ

ขัดแย้งและทาร้ายร่างกายบ่อยครั้ง

24

25

26

27

28

29

อื่นๆ
อาชีพของผู้ปกครอง
เกษตรกร
ค้าขาย
รับราชการ
รับจ้าง
อื่นๆ
รายได้ของครอบครัวต่อปี
ไม่เกิน 40,000 บาท
40,001 – 99,999 บาท
100,000 บาทขึ้นไป
รายได้กับรายจ่ายของครอบครัว
เพียงพอ
ไม่เพียงพอในบางครั้ง
ขัดสน
การศึกษาของผู้ปกครอง
สูงกว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
อนุปริญญา / ปวส.
ม.ปลาย / ปวช.
ม.ต้น / ม.3
ต่ากว่า ม.ต้น / ม.3
ความต้องการผู้ปกครองจบม.3, ม.6
ศึกษาต่อ
ประกอบอาชีพ
อื่นๆ
การใช้สารเสพติดของครอบครัว
ไม่มี
มี
บุหรี่
สุรา
อื่นๆ

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

2………………….……….………………………………
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------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คป.04

แบบสรุปข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการช่วยเหลือจากการเยี่ยมบ้าน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่……/…… ประจาปีการศึกษา 255….
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ลาดับ

ชื่อ- สกุล

สภาพปัญหา / ข้อมูลโดยรวม

ความจาเป็น

21

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

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

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คป.05

แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล ตามเกณฑ์การคัดกรองนักเรียน
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ - สกุล ……….……………………….……...…............................ ม...… /….......... เลขที.่ ..........
ครูผู้สรุปผล …………………………………...........................................……….......……………………
วัน / เดือน / ปี (ที่คัดกรอง) …....…. / ……....…..…….. / ……….…





กลุ่มพิเศษ
กลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยง



กลุ่มมีปัญหา

(กลุ่มปกติ คือมีด้านปกติทุกข้อ กลุม่ เสี่ยง คือมีด้านปกติและด้านเสี่ยง กลุ่มมีปญ
ั หา คือมีด้านปกติ ด้านเสีย่ งและด้านมีปัญ หา)
1. ด้านความสามารถของนักเรียน
1.1 ความสามารถพิเศษ (เป็นตัวแทนระดับอาเภอ หรือ เขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป)
 ด้านการเรียน (คะแนนเฉลี่ยม.ต้น 3.50 ขึ้นไป , ม.ปลาย 3.25 ขึ้นไป)  ด้านดนตรี  ด้านกีฬา  ด้านศิลปะ
 ด้านอื่นๆ ระบุ…………………………...........................................................................................................…................................…
1.2 ความสนใจและความถนัดจากการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ
อาชีพที่สนใจ ............................................................................................................................................................................
สาขาอาจเลือกเรียนต่อ.............................................................................................................................................................
1.3 ด้านการเรียน
 กลุ่มปกติ

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

 กลุ่มเสี่ยง

 กลุ่มมีปัญหา

( ) ผลการเรียนเฉลีย่ ม.ต้น 1.00-1.99 ม.ปลาย 1.00-1.74 ( ) ผลการเรียนเฉลีย่ ต่ากว่า 1.00
( ) อ่านหนังสือไม่คล่อง
( ) อ่านหนังสือไม่ออก
( ) มาเรียนสายมากกว่า 5 - 10 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน
( ) เขียนหนังสือไม่ถูกต้อง สะกดคาผิดแม้แต่คาง่าย
ๆ
( ) ไม่เข้าเรียนในรายวิชาต่าง ๆ 3 - 5 ครั้ง ต่อ 1 รายวิชา ( ) เรียนไม่เข้าใจในบทเรียนทุกวิชา
( ) มี 0 จานวน 1 – 5 วิชา ใน 1 ภาคเรียน
( ) มาเรียนสายมากกว่า 10 ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน
( ) อื่น ๆ คือ……………………………………………….
( ) ไม่เข้าเรียนมากกว่า 5 ครั้ง ต่อ 1 รายวิชา
( ) มี 0 มากกว่า 5 วิชา ใน 1 ภาคเรียน
( ) อื่น ๆ คือ…………………………………………..

2. ด้านสุขภาพร่างกาย
 กลุ่มปกติ

มีสุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง

 กลุ่มเสี่ยง

( ) น้าหนักผิดปกติและไม่สัมพันธ์ กับส่วนสูงหรืออายุ
( ) เจ็บป่วยบ่อย ๆ
( ) ร่างกายไม่แข็งแรง
( ) สายตา สั้น / เอียง
( ) การรับฟัง (ไม่ชัด)
( ) อื่น ๆ คือ…………………………………………..……
3. ด้านครอบครัว
3.1 ด้านเศรษฐกิจ

 กลุ่มมีปัญหา

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

ป่วยเป็นโรคร้ายแรง / เรื้อรัง
มีความพิการทางร่างกาย
มีความบกพร่องทางการได้ยิน ( หูหนวก )
ความบกพร่องทางการมองเห็น ( ตาบอด )
ความเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อการเรียน
อื่น ๆ คือ……………………………………………

22

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

 กลุ่มปกติ

 กลุ่มเสี่ยง

 กลุ่มมีปัญหา

รายได้
( ) บิดา หรือ มารดาตกงาน
ครอบครัว
( ) รายได้ครอบครัว 40,001 – 99,999 บาท ต่อ ปี
มากกว่า
( ) ใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือย
100,000 บาท ( ) ได้เงินมาโรงเรียนวันละ………....…บาท
ต่อ ปี
( ) อื่น ๆ คือ…………….........................................……..
ขึ้นไป
3.2 ด้านการคุ้มครองนักเรียน
 กลุ่มปกติ

อยู่ร่วมและ
ได้รับการดูแล
เอาใจใส่จาก
บิดาและ/หรือ
มารดา

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

 กลุ่มเสี่ยง

 กลุ่มมีปัญหา

( ) อยู่หอพัก / บ้านเช่า
( ) บิดามารดาแยกทางกันหรือแต่งงานใหม่

( ) ไม่มีผู้ดูแล
( ) มีบุคคลในครอบครัวใช้สารเสพติด/เล่นการพนัน
( ) มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรครุนแรง/
เรื้อรัง
( ) มีความขัดแย้งและมีการใช้ความรุนแรงใน
ครอบครัว
( ) มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
( ) ถูกทาร้ายทารุณ
( ) อื่น ๆ คือ………..………………………………

( ) มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อบิดา หรือมารดา
( ) อาชีพผู้ปกครองเสี่ยงต่อกฎหมาย
( ) มีการใช้สารเสพติด / เล่นการพนันในครอบครัวบางครั้ง
( ) ที่พักอยู่ในชุมชนแออัดหรือใกล้แหล่งมั่วสุม
( ) อื่น ๆ คือ………..………………………………………

4. ด้านอื่นๆ
4.1 สารเสพติด
 กลุ่มปกติ
 กลุ่มเสี่ยง
ไม่ใช้สารเสพ ( ) คบเพื่อนในกลุ่มค้ายา / เสพยา
(
ติด ทุกชนิด
( ) สมาชิกในครอบครัว ใช้ยา / ค้ายา
(
( ) ทดลองสูบบุหรี่ ดื่มเบียร์ สุรา กาว กัญชา ยาบ้า
(
( ) อื่น ๆ คือ…………………………………………….….
(
4.2 ความปลอดภัย
 กลุ่มปกติ
 เสี่ยง
- เดินทางไปกลับ ( ) เดินทางมาโรงเรียนด้วยตนเองโดยรถจักรยานยนต์
(
มีผู้ปกครอง
( ) การเดินทาง / ขับรถ ไม่ปฏิบัตติ ามกฎจราจร
(
รับส่ง
( ) มีพฤติกรรมเข้าอยู่ในสถานที่ที่จัดว่าไม่ปลอดภัยใน รร.
(
- ขับรถตามกฎ
( ) ใช้ไม้บรรทัดเหล็ก มีด คัตเตอร์ ของมีคม ฯลฯ
(
จราจร
( ) อื่น ๆ คือ…………………………………………….….
(
4.3 พฤติกรรมทางเพศ
 เสี่ยง
 กลุ่มปกติ
- คบเพื่อนต่าง ( ) อยู่ในกลุ่มประพฤติตนเหมือนเพศตรงข้าม
เพศตามวัยและ ( ) ทางานพิเศษที่ล่อแหลมต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
วุฒิภาวะ
( ) จับคู่ชัดเจนและแยกกลุ่มอยู่ดว้ ยกันสองต่อสองบ่อยครั้ง
-ปฏิบัติตนอยูใ่ น
( ) อยู่ในกลุ่มขายบริการ
ศีลธรรมอันดี
( ) อื่น ๆ คือ…………………………………………….…
งาม
4.4 ด้านอื่น ๆ …………………………

 เสี่ยง คือ …………............…

รายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท ต่อ ปี
ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน
บิดาและมารดาตกงาน
ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรียน
มีภาระหนี้สินจานวนมาก
อื่น ๆ คือ………………………………………..

)
)
)
)

 กลุ่มมีปญ
ั หา
มีอาการทางกาย ง่วงซึม กระสับกระส่าย
เป็นผู้จัดหาและจัดจาหน่าย
เป็นผู้ติดบุหรี่ หรือ สุรา หรือ สารเสพติดอื่นๆ
อื่น ๆ คือ……………………………………………
 กลุ่มมีปัญหา

)
)
)
)
)

พกพาอาวุธมาโรงเรียน
มีประวัติทะเลาะวิวาท
มีพฤติกรรมรวมกลุ่ม ก่อกวน สร้างปัญหา
ชักนาบุคคลภายนอกที่ไม่น่าไว้วางใจเข้ามาโรงเรียน
อื่น ๆ คือ……………………………………………
 กลุ่มมีปัญหา

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

ประพฤติตนเหมือนเพศตรงข้าม
อยูด่ ้วยกัน
มีการมั่วสุมทางเพศ / มีเพศสัมพันธ์ / ตัง้ ครรภ์
ขายบริการทางเพศ
อื่น ๆ คือ……………………………………………
 มีปัญหา คือ...............................
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------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คป.06

แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล / ชั้น ม. ...../.........
(แยกตามกลุ่มครูที่ปรึกษา)
คาชี้แจง ถ้านักเรียนจัดอยู่ในกลุม่ ปกติ ให้ทาเครื่องหมาย  ลงในช่อง และทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่นักเรียนมีพฤติกรรมที่จัดอยู่ในกลุ่มเสีย่ ง
ที่

ความสามารถ

ชื่อ-สกุล
พิเศษ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

สุขภาพ

ความถนัด/สนใจ การเรียน ร่างกาย

E.Q.

ครอบครัว
เศรษฐกิจ

การคุ้มครอง

อื่นๆ
เสพติด

ปลอดภัย

เพศ

อื่นๆ

24
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------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

ที่

ความสามารถ

ชื่อ-สกุล
พิเศษ

ความถนัด/สนใจ การเรียน

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

สุขภาพ
ร่างกาย

ครอบครัว
E.Q.

เศรษฐกิจ

คุ้มครอง

อื่นๆ
เสพติด

ปลอดภัย

เพศ

อื่นๆ

25

25

รวม
สรุป จานวนนักเรียนทั้งหมด ....................... คน จาแนกเป็น กลุม่ ปกติ ..................... คน คิดเป็นร้อยละ ....... ............ กลุ่มเสี่ยง ..................... คน คิดเป็นร้อยละ ...................
ลงชื่อ....................................................................ครูที่ปรึกษา 1

ลงชื่อ....................................................................ครูที่ปรึกษา 2

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คป.07

แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ครั้งที่................วันที่.............เดือน..............................พ.ศ...................เวลา.................นาที
1. กิจกรรม/เรื่อง............................................................................................................................. ...............
จุดประสงค์
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผลการจัดกิจกรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. สรุปผลการร่วมกิจกรรม
จานวนนักเรียนทั้งหมด ................... คน
เข้าร่วมกิจกรรม
................... คน
ขาด
................... คน
ลา
................... คน
ไม่ทราบสาเหตุ
................... คน
รายชื่อนักเรียนที่ไม่เข้าร่วม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ...............................ครูที่ปรึกษา
(………………………………….)

ลงชื่อ...............................ครูที่ปรึกษา
(………………………………….)
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------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คป.08

แบบบันทึกการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting)
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ครั้งที่ .........../.................... วันที่ ...............เดือน................................. พ.ศ...............................
ผู้บันทึก……………………...............………………………..ชั้น……..........…./……........……
1. จานวนผู้ปกครองที่มาประชุม……....…...คน จากจานวนเต็ม….........……..คน (รายชื่อดังแนบ)
2. บรรยากาศความร่วมมือ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....………………………………………………………..……………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………....………………………………………………..………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. ผลที่ได้รับ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. งานที่ทาต่อเนื่อง
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………....………………………………………………………..……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ข้อเสนอแนะ
…………………………………....………………………………………………………..…………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………
ลงชื่อ...............................ครูที่ปรึกษา
(………………………………….)

ลงชื่อ...............................ครูที่ปรึกษา
(………………………………….)
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------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คป.09

แบบบันทึกการให้คาปรึกษาเบื้องต้น สาหรับครูที่ปรึกษา
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ชื่อนักเรียนผู้รับคาปรึกษา
ครั้งที่
วัน เดือน ปีที่ให้คาปรึกษา

ชั้น

/

ปัญหาที่พบ
ข้อมูลนักเรียน
28

การให้คาปรึกษา

สรุปผลการให้คาปรึกษา/การวางแผนให้คาปรึกษาครั้งต่อไป

ลงชื่อ
(

)
ครูที่ปรึกษา

คป.10

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

แบบบันทึกการสื่อสารกับผู้ปกครอง
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
ชื่อครูที่ปรึกษา................................................................ชั้นมัธยมศึกษาปีท.ี่ ............./.......................

ที่

ว/ด/ป

ชื่อผู้ปกครอง

ชื่อนักเรียน

โทร

วิธีการสื่อสาร
เชิญมา เยี่ยมบ้าน

เรื่องที่สื่อสาร

ผลที่ได้รับ

29

29

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

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

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คป.11

แบบบันทึกการส่งต่อภายในโรงเรียน (โดยครูที่ปรึกษา)
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
วันที่
เรื่อง
เรียน

เดือน

พ.ศ

.

ขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน

ด้วยนักเรียน (ชื่อ – สกุล)
เลขประจาตัว

ชั้น
มีพฤติกรรม / ปัญหา ดังนี้
30

ได้ดาเนินการช่วยเหลือนักเรียนเบือ้ งต้น ดังนี้

ยังมีพฤติกรรม / ปัญหา ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือ ดังนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนดังกล่าวและขอขอบคุณมา
ณ โอกาสนี้
ลงชื่อ
(

)
ครูที่ปรึกษา

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คป.12

แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน (จากการส่งต่อบุคลากรภายในโรงเรียน)
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
วันที่
เดือน
พ.ศ

.

เรื่อง แจ้งผลการช่วยเหลือนักเรียน
เรียน ……………………………………………………
ตามที่ทา่ นได้ส่งนักเรียน ชื่อ ………………………..…………...……………………ชั้น ม.…….…/……………
เลขประจาตัว ………………..…มาให้ดาเนินการช่วยเหลือนัน้ บัดนี้ (ผู้ช่วยเหลือ) …………………………….……….…..……
ได้ดาเนินการให้การช่วยเหลือนักเรียนแล้ว สรุปผล ดังนี้
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………..……………………………………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ
( ………………………………….)
……………………………………………..

31

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คป.13

แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล (สาหรับครูที่ปรึกษา)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ชื่อ …………………………….………...สกุล……………..…..………...ชั้น ม…….../……….เลขที่………..
ปัญหาของนักเรียน
1. ด้านการเรียน
คือ
……………………………………………………………………………..
2. ด้านสุขภาพร่างกาย
คือ
……………………………………………………………………………..
3. ด้านสุขภาพจิต,อารมณ์
คือ
……………………………………………………………………………..
4. ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
คือ
……………………………………………………………………………..
5. ด้านเศรษฐกิจ
คือ
……………………………………………………………………………..
6. ด้านการคุ้มครองนักเรียน
คือ
……………………………………………………………………………..
7. ด้านพฤติกรรมทางเพศ
คือ
……………………………………………………………………………..
8. ด้านยาเสพติด
คือ
……………………………………………………………………………..
9. อื่น ๆ โปรดระบุ
คือ
……………………………………………………………………………..
แผนการแก้ไขปัญหา
 จัดกิจกรรมในห้องเรียน โดย…………………………………………………………………………….………………………..………...
 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดย……………………………………………………………………………………………………………..
 จัดกิจกรรมซ่อมเสริม โดย……………………………………………………………………………………………………………………
 จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย……………………………………………………………………………………………………………
 ติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครอง โดย………………………………………………………………………….…………...........................
การดาเนินงานแก้ไขปัญหา
วัน / เดือน / ปี
วิธีการ
ผลการดาเนินงาน
………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… ……………………………………………………………………….……………………………………………………
………………………………… …………………………………………………………………………………………………….………….............
สรุปการดาเนินงาน
 นักเรียนดีขึ้น ยุติการช่วยเหลือ
 ดูแลต่อไปอีกประมาณ 3 เดือน
 ส่งต่อ ………………………………………….…………………………………..……………………………………………...
ลงชื่อ

ผู้รายงาน
( …………………………………….)
ครูที่ปรึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่……/…….

32

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คป.14

แบบสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่……/…… ประจาปีการศึกษา 255….
โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม อาเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จานวนนักเรียนในความดูแล……………….คน
คน
 กลุ่มพิเศษ …………..
คน
 กลุ่มปกติ …………..
คน
 กลุ่มเสี่ยง……………
คน
 กลุ่มมีปัญหา………..

แยกเป็น
( ร้อยละ……………ของจานวนนักเรียนในความดูแล )
( ร้อยละ……………ของจานวนนักเรียนในความดูแล )
( ร้อยละ……………ของจานวนนักเรียนในความดูแล )
( ร้อยละ……………ของจานวนนักเรียนในความดูแล )

ช่วยเหลือได้แล้ว……..….….คน อยู่ในระหว่างช่วยเหลือ…...….….....คน ส่งต่อ……….……คน
ผลการดาเนินงานกับกลุ่มช่วยเหลือ จาแนกตามลักษณะปัญหาของนักเรียน
ลักษณะปัญหา

ช่วยเหลือได้แล้ว อยู่ในระหว่างการ
ส่งต่อครู………….
(จานวนกรณี) ช่วยเหลือ (จานวนกรณี) (จานวนกรณี)
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หมายเหตุ

ด้านการเรียน
ด้านสุขภาพร่างกาย
ด้านสุขภาพจิต,อารมณ์
ด้านพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านการคุ้มครองนักเรียน
ด้านพฤติกรรมทางเพศ
ด้านยาเสพติด
อื่น ๆ โปรดระบุ

รวม (จานวนกรณี)
ลงชื่อ...............................ครูที่ปรึกษา
(………………………………….)

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

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

คณะผู้จัดทาเอกสารเพื่อเผยแพร่ในหน่วยงาน
ที่ปรึกษา
นายคเณศ
นายวรวัติ
นายปรเมษฐ์
ว่าที่ รต.คธาวุธ

พงศ์สุวรรณ
กิติวงค์
อินเขียว
ใจจุมปา

ผู้อานวยการโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
รองผู้อานวยการฯ กลุ่มนโยบายและแผน
หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ

ผู้พิมพ์/จัดหน้าเอกสาร
นางแสงเดือน

จิเรณุวัฒน์

หัวหน้างานแนะแนว
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คณะทางานงานแนะแนว
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

นางสาววรัญญา
ผู้ตรวจทาน
นางสายรุ้ง
นางสาวสิริพักตร์

ไชยตาจักร์

รักษาดี
แจ้งไพร

เลขานุการงานงานแนะแนว
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คณะทางานงานแนะแนว
และระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

34

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

ปฏิทินงานระบบการดูแลการช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม
ประจาปีการศึกษา 2558

วัน/เดือน/ปี
2 – 20 พ.ค. 2558

23 พ.ค. – 30 มิ.ย.
2558
28-31 พ.ค. 2558
2 มิ.ย. - 31 ก.ค.
2558
16 -30 มิ.ย. 2558

ไม่เกิน 15 ก.ค.
2558

ภายในเดือน ก.ค.
2558
15-30 ก.ย. 2558
ตลอดปีการศึกษา

กิจกรรมการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

1. เตรียมการและวางแผนดาเนินงาน
- จัดกลุ่มนักเรียนและแต่งตั้งครูที่ปรึกษา
- จัดเตรียมเอกสาร/คู่มือ
- อบรม/ประชุมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ทีมพัฒนาคุณภาพ/
หัวหน้าฝ่ายกิจการ
นักเรียน/งานระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

2. ปฏิบัติตามแผน
2.1 รู้จักนักเรียนรายบุคคล
- สารวจ/เก็บข้อมูลส่วนตัวนักเรียนรายบุคคล
- เยี่ยมบ้านนักเรียน
- จัดทา/ปรับปรุงข้อมูลระเบียนสะสม(ปพ.8)
- และอื่นๆ ถ้ามี
2.2 คัดกรองนักเรียนและสรุปผล
- ศึกษาข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
- คัดกรองนักเรียนรายบุคคลด้านต่างๆ
- สรุปผลการคัดกรองนักเรียนด้านต่างๆ
2.3 สรุปรายงานการคัดกรองนักเรียนส่งงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้
 สรุปรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
เป็นรูปเล่ม (แบบฟอร์มตามคู่มือ)
 สรุปรายงานคัดกรองนักเรียนด้าน
ต่างๆ (แบบฟอร์มตามคู่มือ)
 สรุปรายงานการแยกเด็กออกเป็น
กลุ่มๆ เสี่ยง,ปกติ,มีปัญหา
(งานระบบการดูแลจะสรุปภาพรวมระดับโรงเรียน)
3. ประเมินทบทวน ครั้งที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1)

ทีมทา/ครูที่ปรึกษา
ทีมทา/ครูที่ปรึกษา
ทีมทา/ครูที่ปรึกษา
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ทีมทา/ครูที่ปรึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร
ทีw
่ ww.csws.ac.th
ทีมทา/ครูที่ปรึกษา

งานระบบการดูแลฯ
งานกิจการนักเรียน/งาน
ระบบดูแลฯ

2.4 ให้คาปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ หรือส่งต่อนักเรียน ทีมทา/ครูที่ปรึกษา
กลุ่มเสี่ยง และมีปัญหา

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

วัน/เดือน/ปี
ตลอดปีการศึกษา

พ.ย. 2558
20-24 กุมภาพันธ์
2559
1-10 มีนาคม
2559

กิจกรรมการดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

2.5 ส่งเสริมพัฒนา
- จัดกิจกรรมโฮมรูม/แนะแนว
ทีมทา/ครูที่ปรึกษา
- จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
งานกิจการนักเรียน
นักเรียนตามแผนงาน/โครงการฯ
2.6 จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (classroom meeting) งานกิจการนักเรียน/งาน
4. ประเมินทบทวน ครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2)

ระบบดูแลฯ
งานกิจการนักเรียน/งาน
ระบบดูแลฯ

5. สรุปผลการดาเนินงานตลอดปีการศึกษาและ
รายงานผล

งานกิจการนักเรียน/งาน
ระบบดูแลฯ
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------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

ตารางแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต ของเพศหญิง อายุ 12 - 18 ปี
เปรียบเทียบระหว่าง อายุ กับ น้าหนัก
อายุ ( ปี )

12
13
14
15
16
17
18

ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ

ต่ากว่า 29.50
ต่ากว่า 33
ต่ากว่า 36.50
ต่ากว่า 38.50
ต่ากว่า 40
ต่ากว่า 41
ต่ากว่า 41.50

น้าหนัก ( กิโลกรัม )
เกณฑ์ปกติ

29.50 - 53
33 - 55.50
36.50 - 56.50
38.50 - 57
40 - 57.50
41 - 57.50
41.50 - 58

สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

สูงกว่า 53
สูงกว่า 55.50
สูงกว่า 56.50
สูงกว่า 57
สูงกว่า 57.50
สูงกว่า 57.50
สูงกว่า 58

เปรียบเทียบระหว่าง อายุ กับ ส่วนสูง
อายุ ( ปี )

12
13
14
15
16
17
18

ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ

ส่วนสูง ( เซนติเมตร )
เกณฑ์ปกติ

สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

ต่ากว่า 139
ต่ากว่า 143.50
ต่ากว่า 147
ต่ากว่า 148.50
ต่ากว่า 149
ต่ากว่า 149.50
ต่ากว่า 150

139 - 160.50
143.50 - 162.50
147 - 163.50
148.50 - 164
149 - 164
149.50 - 164
150 - 164.50

สูงกว่า 160.50
สูงกว่า 162.50
สูงกว่า 163.50
สูงกว่า 164
สูงกว่า 164
สูงกว่า 164
สูงกว่า 164.50

น้าหนัก ( กิโลกรัม )
เกณฑ์ปกติ

สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

เปรียบเทียบระหว่าง ส่วนสูง กับ น้าหนัก
ส่วนสูง ( เซนติเมตร )

ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ

130 - 135
ต่ากว่า 22.50
22.50 - 38
สูงกว่า 38
136 - 140
ต่ากว่า 25.50
25.50 - 42.50
สูงกว่า 42.50
141 - 145
ต่ากว่า 28.50
28.50 - 47
สูงกว่า 47
146 - 150
ต่ากว่า 31.50
31.50 - 51.50
สูงกว่า 51.50
151 - 155
ต่ากว่า 35.50
35.50 - 55.50
สูงกว่า 55.50
156 - 160
ต่ากว่า 34
34 - 59
สูงกว่า 59
161 - 165
ต่ากว่า 43
43 - 62.50
สูงกว่า 62.50
166 - 170
ต่ากว่า 46.50
46.50 - 65.50
สูงกว่า 65.50
ข้อมูล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2542 เกณฑ์อ้างอิง น้าหนัก ส่วนสูง
และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนคนไทย อายุ 12 - 19 ปี

37

------งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเชียงแสนวิทยาคม เชียงราย----------

ตารางแสดงเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโต ของเพศชาย อายุ 12 - 18 ปีเปรียบเทียบระหว่าง อายุ กับ น้าหนัก
น้าหนัก ( กิโลกรัม )
อายุ ( ปี )
ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ
เกณฑ์ปกติ
สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

12
13
14
15
16
17
18

ต่ากว่า 28
ต่ากว่า 32.50
ต่ากว่า 35.50
ต่ากว่า 40
ต่ากว่า 44
ต่ากว่า 46.50
ต่ากว่า 48

28 - 54.50
32.50 - 58.50
35.50 - 61.50
40 - 64
44 - 66
46.50 - 67
48 - 68

สูงกว่า 54.50
สูงกว่า 58.50
สูงกว่า 61.50
สูงกว่า 64
สูงกว่า 66
สูงกว่า 67
สูงกว่า 68

เปรียบเทียบระหว่าง อายุ กับ ส่วนสูง
อายุ ( ปี )

12
13
14
15
16
17
18

ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ

ส่วนสูง ( เซนติเมตร )
เกณฑ์ปกติ

สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

ต่ากว่า 135.50
ต่ากว่า 141
ต่ากว่า 147.50
ต่ากว่า 153.50
ต่ากว่า 158.50
ต่ากว่า 160.50
ต่ากว่า 161.50

135.50 - 164.50
141 - 170
147.50 - 173
153.50 - 176
158.50 - 177
160.50 - 177.50
161.50 - 179

สูงกว่า 164.50
สูงกว่า 170
สูงกว่า 173
สูงกว่า 176
สูงกว่า 177
สูงกว่า 177.50
สูงกว่า 179

ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ

น้าหนัก ( กิโลกรัม )
เกณฑ์ปกติ

สูงกว่าเกณฑ์ปกติ

ต่ากว่า 23.50
ต่ากว่า 26
ต่ากว่า 28
ต่ากว่า 31.50
ต่ากว่า 34.50
ต่ากว่า 38
ต่ากว่า 42
ต่ากว่า 45.50
ต่ากว่า 44.50
ต่ากว่า 53

23.50 - 37
26 - 41.50
28 - 45
31.50 - 49
34.50 - 58
38 - 57.50
42 - 61.50
45.50 - 65.50
44.50 - 69
53 - 72.50

สูงกว่า 37
สูงกว่า 41.50
สูงกว่า 45
สูงกว่า 49
สูงกว่า 58
สูงกว่า 57.50
สูงกว่า 61.50
สูงกว่า 65.50
สูงกว่า 69
สูงกว่า 72.50

เปรียบเทียบระหว่าง ส่วนสูง กับ น้าหนัก
ส่วนสูง ( เซนติเมตร )

130
136
141
146
151
156
161
166
171
176

-

135
140
145
150
155
160
165
170
175
180

ข้อมูล : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2542 เกณฑ์อ้างอิง น้าหนัก ส่วนสูง
และเครื่องชี้วัดภาวะโภชนาการของประชาชนคนไทย อายุ 12 - 19 ปี
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