
แบบบันทึกการสัมภาษณ์และเยี่ยมบ้านนักเรียน 
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2.   วัตถุประสงค์ที่ต้องไปพบผู้ปกครอง คือ………………………………….……………………………………………………………. 
       ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 
3.   สถำนที่ไปเยี่ยม          บ้ำนเลขท่ี………………...หมู่ที…่…..……. ถนน…………………………………………….……....... 
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               สถำนที่ประกอบอำชีพ คือ………………………………..…………………………………………….. 
      สถำนที่ตั้ง……………………………………………………………………………………………………… 
4.   ชื่อ-สกุลบิดำ……………………………………..….…………อำชีพ……..…….………...….รำยได้…..………..……..บำท/
เดือน 
5.   ชื่อ-สกุลมำรดำ………………….………………………….…อำชีพ………………….…..….รำยได้………….………..บำท/
เดือน 
6. ชื่อผู้ปกครอง..………………………………….………………อำชีพ.............….….……….รำยได้…………………..บำท/เดือน 
7. สภำพภำยในบ้ำนและบริเวณทั่วไป……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………… 
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8. ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว…………………………………………………………………………….……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………… 

9. งำนในบ้ำนที่นักเรียนต้องรับผิดชอบ……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………... 

10. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูที่ไปเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

 ลงชื่อ……………………………………….………     ลงชื่อ…….…..……………..……….……………… 
      (…………………………..…………………..)                (………………..………………………………..) 
           ผู้ปกครอง                  ครูผู้ไปเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
           วันที่………....เดือน………………..…..…พ.ศ………… 

 
 

แบบ ดล. 1 



แผนผังบ้านนักเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



แบบสรุปรายงานผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
โรงเรียนวัดดอนยอ  ชั้น………..    ภำคเรียนที่…….   ปีกำรศึกษำ…………………… 

จ ำนวนนักเรียนในควำมดูแลทั้งหมด …………………………คน 
ออกเยี่ยมบ้ำนแล้ว  จ ำนวน………………………คน คิดเป็นร้อยละ…………………….ของจ ำนวนนักเรียนในควำมดูแล 
ไม่ได้ออกเยี่ยมบ้ำน  จ ำนวน….……….…………คน คิดเป็นร้อยละ…………………….ของจ ำนวนนักเรียนในควำมดูแล 
นักเรียนที่ต้องได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ/แก้ไข  จ ำนวน………………………………….คน 

ที ่ ชื่อ-นำมสกุล ปัญหำที่พบ แนวทำงแก้ไขช่วยเหลือ 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
ปัญหำอุปสรรคของกำรออกเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ลงชื่อ…………………………………ครูประจ ำชั้น        ลงชื่อ……………………………………ครูผู้รับผิดชอบงำนระบบดูแลฯ 
      (………………………………...)            (นำงสำวหทัยรัตน์  พำนทอง) 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ดล. 2 



 
 
 
 
 

ชื่อ ...................................................................... นำมสกุล.............................................. ชั้น........................ 
1.  ความสามารถ 
   มี ระบุ...................................................................................................................... ........ 
   ไม่มี (ไม่ชัดเจนในควำมสำมำรถด้ำนอ่ืน นอกจำกกำรเรียน) 
2. ด้านการเรียน    

 ปกติ  เสี่ยง  มีปัญหา 
  ผลกำรเรียนเฉลี่ย 1.00 - 1.50 

 มำเรียนสำย 5 - 10 ครั้ง  
ใน 1 ภำคเรียน 

 ไม่เข้ำเรียนในวิชำต่ำงๆ 3 - 5 ครั้ง 
ต่อ 1 รำยวิชำ 

 ติด 0 , ร , มส. จ ำนวน 1 – 5  วิชำ  
ใน 1 ภำคเรียน 

 อ่ำนหนังสือไม่คล่อง 
 อ่ืน ๆ คือ........................................... 

 ผลกำรเรียนเฉลี่ยต่ ำกว่ำ 1.00 
 อ่ำนหนังสือไม่ออก 
 เขียนหนังสือไม่ถูกต้องส ำกดค ำผิด แม้แต่ค ำง่ำย ๆ 
 ไม่เข้ำใจในบทเรียนทุกวิชำ 
 ไม่เข้ำเรียนในวิชำต่ำงๆ มำกกว่ำ 5 ครั้ง 
      ต่อ 1 วชิำ 
 ติด 0 , ร , มส. , มผ.  มำกกว่ำ 5 วิชำ 
      ใน 1 ภำคเรียน 
 มำเรียนสำยมำกกว่ำ 10  ครั้ง  
       ใน 1 ภำคเรียน 
 อ่ืนๆ คือ................................................. 

๒. ด้านความสามารถพิเศษ 
 มีคือ..................................................................................................... ........................................................ 

 ไม่ชัดเจนในควำมสำมำรถ...........................................................................................................................  

๓. ด้านสุขภาพร่างกาย 

 ปกติ  เสี่ยง  มีปัญหา 
   น้ ำหนักผิดปกติและไม่สัมพันธ์กับ 

 ส่วนสูงหรืออำยุ  
  เจ็บป่วยบ่อยๆ 
  ร่ำงกำยไม่แข็งแรง 
  ด้ำนสำยตำ สั้น / เอียง 
  ด้ำนกำรรับฟัง 
  อ่ืนๆ คือ............................................... 

 ป่วยเป็นโรคร้ำยแรง/เรื้อรัง  
      หรือมีควำมพิกำรทำงกำย 
 มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน 
 มีควำมบกพร่องทำกำรมองเห็น 
 ควำมเจ็บป่วยที่มีผลกระทบต่อกำรเรียน 
 บกพร่องด้ำนกำรพูด/อ่ำน/เขียน 
 ออทิสติก 
 พิกำรซ้ ำซ้อน 
 อ่ืนๆ ระบุ.............................................................. 

 

แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล 

โรงเรียนวัดดอนยอ   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
(จากข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล,แบบประเมินตนเอง (SDQ) , และอ่ืน ๆ ) 

แบบ ดล. 3 



๔. ด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม (พิจารณาจากแบบประเมิน SDQ) 

๙.๑ ด้ำนอำรมณ์  กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ 
๙.๒ ด้ำนควำมประพฤติ  กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ 
๙.๓ ด้ำนพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง  กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ 
๙.๔ ด้ำนบุคลิกภำพและควำมสัมพันธ์กับเพ่ือน  กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ 

ผลรวมทั้ง  ๔  ด้าน  กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
๙.๕ ด้ำนสัมพันธภำพทำงสังคม  กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหำ 

๕. ด้านเศรษฐกิจ 

 ปกติ  เสี่ยง  มีปัญหา 
   บิดำ หรือ มำรดำตกงำน 

  รำยได้น้อย 5,000 – 10,000 บำท 
  ใช้จ่ำยฟุ่มเฟือย 
  ได้เงินมำโรงเรียนวันละ 5 บำท  
  อ่ืนๆ คือ

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

 รำยครอบครัวได้ต่ ำกว่ำ 5,000 บำท/เดือน 
 ไม่มีอำหำรกลำงวันรับประทำน 
 บิดำและมำรดำตกงำน 
 ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์กำรเรียน 
 ถูกบังคับให้ขำยแรงงำน หรือใช้แรงงำนเด็ก 
 อ่ืนๆ คือ
........................................................... 

๖. ด้านการคุ้มครองนักเรียน 

 ปกติ  เสี่ยง  มีปัญหา 
   อยู่หอพัก 

  พ่อแม่แยกทำงกันหรือแต่งำนใหม่ 
  มีควำมรู้สึกที่ไม่ดีต่อบิดำมำรดำ 
  อำชีพผู้ปกครองเลี่ยงต่อกฎหมำย 
  มีกำรใช้แอลกอฮอล์บำงครั้ง 
  มีกำรใช้สำรเสพติดหรือเล่นกำร

พนันใน ครอบครัวบำงครั้ง 
  ที่พักอำศัยอยู่ในชุมชนแออัดหรือ

ใกล้แหล่งมั่วสุม  
 

 ไม่มีผู้ดูแล 
 บุคคลในครอบครัวใช้สำรเสพติด/เล่นกำรพนัน 
 มีบุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรคร้ำยแรง / 
      เรื้อรัง 
 มีควำมขัดแย้งและมีกำรใช้ควำมรุนแรงใน 
      ครอบครัว 
 ถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 
 มีกำรมั่วสุมทำงเพศ 
 เร่ร่อน 
 ถูกท ำร้ำยทำรุณ 
 เด็กชนกลุ่มน้อย 
 อ่ืนๆ คือ.......................................................... 

 

 

 

 

 



๗. ปัญหายาเสพติด 

 ปกติ  เสี่ยง  มีปัญหา 
   ทะเลำะวิวำท พฤติกรรมเกเร 

  ซึม กระสับกระส่ำย หงุดหงิด 
  แยกตัวไม่เข้ำร่วมกิจกรรม ขำดเรียน 
  ไม่สนใจสุขภำพควำมสะอำด 
  ต้องกำรใช้เงินเพิ่มขึ้น 
  คนเพ่ือนในกลุ่มค้ำยำ / เสพยำ 
  สมำชิกในครอบครัวใช้ยำ / ค้ำยำ 
  เป็นผู้ติดบุหรี่หรือสุรำ 

 มีอำกำรทำงกำย ง่วงซึม 
 มีอำกำรดื้อยำ ใช้ยำมำกขึ้น 
 ต้องกำรใช้ยำ ควบคุมตนเองไม่ได้ 
 หมกมุ่นกำรใช้ยำ 
 ไม่สนใจกำรเรียน สังคม ไม่ดูแลตนเอง 

๘. ด้านความปลอดภัย 

 ปกติ  เสี่ยง  มีปัญหา 
   เดินทำงมำโรงเรียนด้วยตนเอง 

 โดยใช้รถจักรยำนยนต์ 
- ซ้อน ๓ คน 
- ไม่มีใบขับขี่ 
- ไม่สวมหมวกกันน็อค 
- ควำมเร็วเกินก ำหนด 
- ไม่มีไฟหน้ำ ไฟท้ำย 
- ไม่มีกระจกหลัง 

  มีพฤติกรรมเข้ำไปอยู่ในบริเวณหรือ
สถำนที่ที่จัดว่ำไม่ปลอดภัยในโรงเรียน 

  ใช้ไม้บรรทัดเหล็ก มีดคัตเตอร์ 
  อ่ืนๆ คือ............................................. 

 พกพำอำวุธมำโรงเรียน 
 มีประวัติทะเลำะวิวำท 
 ชักน ำบุคคลภำยนอกเข้ำมำในโรงเรียน 
 มีพฤติกรรมรวมกลุ่ม ก่อกวนสร้ำงปัญหำ 
 อ่ืนๆ คือ.......................................................... 

๙. ด้านพฤติกรรมทางเพศ 

 ปกติ  เสี่ยง  มีปัญหา 
   อยู่ในกลุ่มประพฤติตน 

 เหมือนเพศตรงข้ำม 
  ท ำงำนพิเศษที่ล่อแหลมต่อกำรถูก

ล่วง 
 ละเมิดทำงเพศ 

  จับคู่ชัดเจนและแยกกลุ่มอยู่ด้วยกัน 
 สองต่อสองบ่อยครั้ง 

  อยู่ในกลุ่มขำยบริกำร 
  มีพฤติกรรมอยู่ด้วยกันสองต่อสอง

นอก 
 เวลำเรียนบ่อยครั้ง 

 ประพฤติตนเหมือนเพศตรงข้ำม 
 ขำดเรียนไปกับคู่ของตนเสมอๆ 
 อยู่ด้วยกัน 
 ตั้งครรภ์ 
 ขำยบริกำรทำงเพศ 
 มีกำรมั่วสุมทำงเพศ 

 



 

 

 
 
 

 

สรุปการคัดกรอง 
นักเรียนจัดอยู่ในกลุ่ม 
  ปกติ 
  เสี่ยงในด้ำน................................................................................................................. ............................... 
  มีปัญหำในด้ำน................................................................................................................ ........................... 



แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) ฉบับนักเรียนประเมิน 
ชื่อ-สกุลนักเรียน …………………………………………………………………………ชั้น……………………….. เลขที่....................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………………………..…………………… เพศ    ชำย     หญิง 
ค าชี้แจง  จงท ำเครื่องหมำย x ลงในช่องท้ำยหัวข้อ กรุณำตอบให้ตรงควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 
 

ข้อ รำยกำรประเมิน ไม่จริง ค่อนข้ำงจริง จริง 

1 ฉันพยำยำมจะท ำตัวดีกับคนอ่ืน ฉันใส่ใจในควำมรู้สึกของคนอื่น    
2 ฉันอยู่ไม่นิ่ง ฉันนั่งนำนๆ ไม่ได้    
3 ฉันปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบำยบ่อยๆ    
4 ฉันเต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้คนอ่ืน ( ของกิน เกม ปำกกำ เป็นต้น )    
5 ฉันโกรธแรง และมักอำรมณ์เสีย    
6 ฉันชอบอยู่กับตัวเอง ฉันชอบเล่นคนเดียว หรืออยู่ตำมล ำพัง    
7 ฉันมักท ำตำมท่ีคนอ่ืนบอก    
8 ฉันขี้กังวล    
9 ใครๆ ก็พ่ึงฉันได้ถ้ำเขำเสียใจ อำรมณ์ไม่ดีหรือไม่สบำยใจ    

10 ฉันอยู่ไม่สุข วุ่นวำย    
11 ฉันมีเพ่ือนสนิท    
12 ฉันมีเรื่องทะเลำะวิวำทบ่อย ฉันท ำให้คนอ่ืนท ำอย่ำงที่ฉันต้องกำรได้    
13 ฉันไม่มีควำมสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย    
14 เพ่ือนๆส่วนมำกชอบฉัน    
15 ฉันวอกแวกง่ำย ฉันรู้สึกว่ำไม่มีสมำธิ    
16 ฉันกังวลเวลำอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีไม่คุ้น และเสียควำมเชื่อมั่นในตนเองง่ำย    
17 ฉันใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่ำ    
18 มีคนว่ำฉันโกหก หรือขี้โกงบ่อยๆ    
19 เด็กๆ คนอ่ืน ล้อเลียนหรือรังแกฉัน    
20 ฉันมักจะอำสำช่วยเหลือคนอ่ืน ( พ่อแม่ ,คร,ู เด็กคนอ่ืน )    
21 ฉันคิดก่อนท ำ    
22 ฉันเอำของคนอ่ืนในบ้ำน ที่โรงเรียน หรือที่อ่ืนๆ    
23 ฉันเข้ำกับผู้ใหญ่ได้ดีกว่ำเด็กวัยเดียวกัน    
24 ฉันขี้กลัว รู้สึกหวำดกลัวได้ง่ำย    
25 ฉันท ำงำนได้จนส ำเร็จ ควำมตั้งใจในกำรท ำงำนของฉันดี    

นักเรียนมีอย่ำงอ่ืนที่จะบอกอีกหรือไม่ …………………………………………………………………………………….…………………. 
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

คะแนนด้ำนที่ 1      แปลผล ………………. 
คะแนนด้ำนที่ 2      แปลผล ………………. 
คะแนนด้ำนที่ 3      แปลผล ………………. 
คะแนนด้ำนที่ 4      แปลผล ………………. 
รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน                              แปลผล ………………… 
สัมพันธภำพทำงสังคม                               แปลผล ………………… 

 

แบบ ดล. 4 



(ด้ำนหลัง)  
 
โดยรวมนักเรียนคิดว่ำ ตัวเองมีปัญหำในด้ำนใดด้ำนหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้ำนอำรมณ์   ด้ำนสมำธิ  ด้ำนพฤติกรรม  หรือควำมสำมำรถเข้ำกับผู้อ่ืน 
                ไม่                                         ใช่  มีปัญหำเล็กน้อย 
                ใช่  มีปัญหำชัดเจน                     ใช่  มีปัญหำอย่ำงมำก 
ถ้ำตอบว่ำ “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบค ำถำมข้อต่อไป 
 
ถ้ำตอบว่ำ “ ใช่ ”  กรุณำตอบข้อต่อไปนี้ 
ปัญหำนี้เกิดขึ้นมำนำนเท่ำไรแล้ว 
                 น้อยกว่ำ  1  เดือน                     1 – 5  เดือน 
                 6 – 12  เดือน                           มำกกว่ำ 1  ปี 
 
ปัญหำนี้ท ำให้นักเรียนรู้สึกไม่สบำยใจหรือไม่ 
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้ำงมำก                             มำก 
 
ปัญหำนี้รบกวนชีวิตประจ ำวันของเธอในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 
 

ควำมเป็นอยู่ที่บ้ำน 
กำรคบเพ่ือน 
กำรเรียนในห้องเรียน 
กิจกรรมยำมว่ำง 

ไม่ เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
    
    
    
    

ปัญหำนี้ท ำให้คนรอบข้ำงเกิดควำมยุ่งยำกหรือไม่ (ครอบครัว เพื่อน ครู เป็นต้น) 
 (     )  ไม่เลย  (     )  เล็กน้อย 
 (     )  ค่อนข้ำงมำก (     )  มำก 
 

 
 
คะแนนรวมแบบประเมินด้ำนหลัง                          แปลผล ……………………………   

 
 
 
 
 
 



แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) ฉบับครูประเมินนักเรียน 
ชื่อ-สกุลนักเรียน …………………………………………………………………………ชั้น……………………….. เลขที่....................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………………………..…………………… เพศ    ชำย     หญิง 
ค าชี้แจง  จงท ำเครื่องหมำย x ลงในช่องท้ำยหัวข้อ กรุณำตอบให้ตรงควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 
 

ข้อ รำยกำรประเมิน ไม่จริง ค่อนข้ำงจริง จริง 

1 ห่วงใยควำมรู้สึกของคนอ่ืน    
2 อยู่ไม่นิ่งนั่งนิ่งๆ ไม่ได้    
3 มักจะบ่นว่ำปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบำย    
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ( ขนม ,ของเล่น,ดินสอ เป็นต้น )    
5 มักจะอำละวำดหรือโมโหร้ำย    
6 ค่อนข้ำงแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว    
7 เชื่อฟัง มักจะท ำตำมที่ผู้ใหญ่ต้องกำร    
8 กังวลใจหลำยเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ    
9 เป็นที่พ่ึงได้เวลำที่คนอ่ืนเสียใจ อำรมณ์ไม่ดี หรือไม่สบำยใจ    

10 อยู่ไม่สุข วุ่นวำยอย่ำงมำก    
11 มีเพ่ือนสนิท    
12 มักมีเรื่องทะเลำะวิวำทกับเด็กอ่ืน หรือรังแกเด็กอื่น    
13 ดูไม่มีควำมสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย    
14 เป็นที่ชื่นชอบของเพ่ือน    
15 วอกแวกง่ำย สมำธิสั้น    
16 เครียดไม่ยอมห่ำงเวลำอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ไม่คุ้น และขำดควำมเชื่อม่ันในตนเอง    
17 ใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่ำ    
18 ชอบโกหกหรือขี้โกง    
19 ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียนหรือรังแก    
20 ชอบอำสำช่วยเหลือคนอ่ืน ( พ่อ, แม่, คร,ู เด็กคนอ่ืน )    
21 คิดก่อนท ำ    
22 ขโมยของของที่บ้ำน ที่โรงเรียน หรือที่อ่ืน    
23 เข้ำกับผู้ใหญ่ได้ดีกว่ำเด็กวัยเดียวกัน    
24 ขี้กลัว รู้สึกหวำดกลัวได้ง่ำย    
25 ท ำงำนได้จนเสร็จ มีควำมตั้งใจในกำรท ำงำน    

นักเรียนมีอย่ำงอ่ืนที่จะบอกอีกหรือไม่ …………………………………………………………………………………….…………………. 
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

คะแนนด้ำนที่ 1      แปลผล ………………. 
คะแนนด้ำนที่ 2      แปลผล ………………. 
คะแนนด้ำนที่ 3      แปลผล ………………. 
คะแนนด้ำนที่ 4      แปลผล ………………. 
รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน                              แปลผล ………………… 
สัมพันธภำพทำงสังคม                               แปลผล ………………… 

(ด้ำนหลัง)  

แบบ ดล. 5 



 
โดยรวมนักเรียนคิดว่ำ ตัวเองมีปัญหำในด้ำนใดด้ำนหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้ำนอำรมณ์   ด้ำนสมำธิ  ด้ำนพฤติกรรม  หรือควำมสำมำรถเข้ำกับผู้อ่ืน 
                ไม่                                         ใช่  มีปัญหำเล็กน้อย 
                ใช่  มีปัญหำชัดเจน                     ใช่  มีปัญหำอย่ำงมำก 
ถ้ำตอบว่ำ “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบค ำถำมข้อต่อไป 
 
ถ้ำตอบว่ำ “ ใช่ ”  กรุณำตอบข้อต่อไปนี้ 
ปัญหำนี้เกิดขึ้นมำนำนเท่ำไรแล้ว 
                 น้อยกว่ำ  1  เดือน                     1 – 5  เดือน 
                 6 – 12  เดือน                          มำกกว่ำ 1  ปี 
 
ปัญหำนี้ท ำให้นักเรียนรู้สึกไม่สบำยใจหรือไม่ 
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้ำงมำก                             มำก 
 
ปัญหำนี้รบกวนชีวิตประจ ำวันของเธอในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 
 

ควำมเป็นอยู่ที่บ้ำน 
กำรคบเพ่ือน 
กำรเรียนในห้องเรียน 
กิจกรรมยำมว่ำง 

ไม่ เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
    
    
    
    

ปัญหำนี้ท ำให้คนรอบข้ำงเกิดควำมยุ่งยำกหรือไม่ (ครอบครัว เพื่อน ครู เป็นต้น) 
 (     )  ไม่เลย  (     )  เล็กน้อย 
 (     )  ค่อนข้ำงมำก (     )  มำก 
 

 
 
คะแนนรวมแบบประเมินด้ำนหลัง                          แปลผล ……………………………   

 
 
  

 
  

 
 



แบบประเมินตนเอง ( SDQ ) ฉบับผู้ปกครองประเมินนักเรียน 
ชื่อ-สกุลนักเรียน …………………………………………………………………………ชั้น……………………….. เลขที่....................... 
วัน/เดือน/ปีเกิด ………………………………………..…………………… เพศ    ชำย     หญิง 
ค าชี้แจง  จงท ำเครื่องหมำย x ลงในช่องท้ำยหัวข้อ กรุณำตอบให้ตรงควำมเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วง 6 เดือน 
                     

ข้อ รำยกำรประเมิน ไม่จริง ค่อนข้ำงจริง จริง 

1 ห่วงใยควำมรู้สึกของคนอ่ืน    
2 อยู่ไม่นิ่งนั่งนิ่งๆ ไม่ได้    
3 มักจะบ่นว่ำปวดศีรษะ ปวดท้อง หรือไม่สบำย    
4 เต็มใจแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อน ( ขนม ,ของเล่น,ดินสอ เป็นต้น )    
5 มักจะอำละวำดหรือโมโหร้ำย    
6 ค่อนข้ำงแยกตัว ชอบเล่นคนเดียว    
7 เชื่อฟัง มักจะท ำตำมที่ผู้ใหญ่ต้องกำร    
8 กังวลใจหลำยเรื่อง ดูวิตกกังวลเสมอ    
9 เป็นที่พ่ึงได้เวลำที่คนอ่ืนเสียใจ อำรมณ์ไม่ดี หรือไม่สบำยใจ    

10 อยู่ไม่สุข วุ่นวำยอย่ำงมำก    
11 มีเพ่ือนสนิท    
12 มักมีเรื่องทะเลำะวิวำทกับเด็กอ่ืน หรือรังแกเด็กอื่น    
13 ดูไม่มีควำมสุข ท้อแท้ ร้องไห้บ่อย    
14 เป็นที่ชื่นชอบของเพ่ือน    
15 วอกแวกง่ำย สมำธิสั้น    
16 เครียดไม่ยอมห่ำงเวลำอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ไม่คุ้น และขำดควำมเชื่อม่ันในตนเอง    
17 ใจดีกับเด็กท่ีเล็กกว่ำ    
18 ชอบโกหกหรือขี้โกง    
19 ถูกเด็กคนอ่ืนล้อเลียนหรือรังแก    
20 ชอบอำสำช่วยเหลือคนอ่ืน ( พ่อ, แม่, คร,ู เด็กคนอ่ืน )    
21 คิดก่อนท ำ    
22 ขโมยของของที่บ้ำน ที่โรงเรียน หรือที่อ่ืน    
23 เข้ำกับผู้ใหญ่ได้ดีกว่ำเด็กวัยเดียวกัน    
24 ขี้กลัว รู้สึกหวำดกลัวได้ง่ำย    
25 ท ำงำนได้จนเสร็จ มีควำมตั้งใจในกำรท ำงำน    

นักเรียนมีอย่ำงอ่ืนที่จะบอกอีกหรือไม่ …………………………………………………………………………………….…………………. 
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………….. 

คะแนนด้ำนที่ 1      แปลผล ………………. 
คะแนนด้ำนที่ 2      แปลผล ………………. 
คะแนนด้ำนที่ 3      แปลผล ………………. 
คะแนนด้ำนที่ 4      แปลผล ………………. 
รวมคะแนนทั้ง 4 ด้าน                              แปลผล ………………… 
สัมพันธภำพทำงสังคม                               แปลผล ………………… 

 

แบบ ดล. 6 



(ด้ำนหลัง)  
 

โดยรวมนักเรียนคิดว่ำ ตัวเองมีปัญหำในด้ำนใดด้ำนหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่ 
ด้ำนอำรมณ์   ด้ำนสมำธิ  ด้ำนพฤติกรรม  หรือควำมสำมำรถเข้ำกับผู้อ่ืน 
                ไม่                                         ใช่  มีปัญหำเล็กน้อย 
                ใช่  มีปัญหำชัดเจน                     ใช่  มีปัญหำอย่ำงมำก 
ถ้ำตอบว่ำ “ ไม่ ” ไม่ต้องตอบค ำถำมข้อต่อไป 
 
ถ้ำตอบว่ำ “ ใช่ ”  กรุณำตอบข้อต่อไปนี้ 
ปัญหำนี้เกิดขึ้นมำนำนเท่ำไรแล้ว 
                 น้อยกว่ำ  1  เดือน                     1 – 5  เดือน 
                 6 – 12  เดือน                          มำกกว่ำ 1  ปี 
 
ปัญหำนี้ท ำให้นักเรียนรู้สึกไม่สบำยใจหรือไม่ 
                 ไม่เลย                                    เล็กน้อย 
                 ค่อนข้ำงมำก                             มำก 
 
ปัญหำนี้รบกวนชีวิตประจ ำวันของเธอในด้ำนต่ำง ๆ ต่อไปนี้หรือไม่ 
 

ควำมเป็นอยู่ที่บ้ำน 
กำรคบเพ่ือน 
กำรเรียนในห้องเรียน 
กิจกรรมยำมว่ำง 

ไม่ เล็กน้อย ค่อนข้างมาก มาก 
    
    
    
    

ปัญหำนี้ท ำให้คนรอบข้ำงเกิดควำมยุ่งยำกหรือไม่ (ครอบครัว เพื่อน ครู เป็นต้น) 
 (     )  ไม่เลย  (     )  เล็กน้อย 
 (     )  ค่อนข้ำงมำก (     )  มำก 
 

 
 
คะแนนรวมแบบประเมินด้ำนหลัง                          แปลผล ……………………………   

 
 
 



แบบการคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล    
ชั้น.....................................................................         โรงเรียนวัดดอนยอ   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครนำยก 

ค ำชี้แจง ให้ครูประจ ำชั้น/ครูที่ปรึกษำ สรุปผลกำรคัดกรองนักเรียนเป็นรำยบุคคลจำกำรศึกษำข้อมูลจำกระเบียนสะสม แบบประเมิน SDQ และอ่ืนๆ ดังนี้ 
1. ช่องควำมสำมำรถพิเศษ ให้ระบุควำมสำมำรถพิเศษ 
2. ช่องอ่ืนๆ ให้ท ำเครื่องหมำย  –  ส ำหรับกลุ่มปกติ     “ส”  ส ำหรับกลุ่มเสี่ยง  และ  “ป”  ส ำหรับกลุ่มมีปัญหำ 
3. สรุปผลกำรคัดกรองของนักเรียน โดยท ำเครื่องหมำย (/) ในช่องกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  หรือกลุ่มมีปัญหำ 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

การคัดกรอง 
กลุ่มนักเรียน 
ที่คัดกรอง 

ข้อมูลจากระเบียนสะสมอ่ืนๆ ข้อมูลจากแบบประเมิน SDQ 
ด้านความสามารถ ด้านครอบครัว 

สุขภาพ 
 

ด้านยา
เสพตดิ 

ความ
ปลอดภยั 

พฤตกิรรม 
ทางเพศ 

สุขภาพจิต 
ควำม 

สำมำรถ
พิเศษ 

กำร
เรียน 

เศรษฐกิจ คุ้มครอง อำรมณ ์
ควำม

ประพฤต ิ
อยู่ไม่
นิ่ง 

สัมพันธภำพ
กับเพื่อน 

สัมพันธภำพ 
ทำงสังคม 

ปกต ิ เสี่ยง ปัญหำ 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
7                  
8                  

รวม 
ปกติ (คน)                 
เสี่ยง(คน)                 
มีปัญหำ (คน)                 

รวม 
ปกติ (%)                 
เสี่ยง (%)                 

 มีปัญหำ (%)                 

แบบ ดล. 7 



แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม  
โรงเรียนวัดดอนยอ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

ชั้น............................................................ ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา................................................................................. 

ครั้ง
ที ่

วัน เดือน ปี เรื่อง/สาระกิจกรรม ผลที่ได้รับ 
รูปแบบของกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริม 

สร้ำง
ควำมคุ้นเคย 

ระเบียบ
วินัย 

ส ำรวจ
ตนเอง 

กำร
เรียน 

ศักยภำพ 
คุณธรรม
จริยธรรม 
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แบบส ารวจความต้องการของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม  

ระดับชั้น................................................ 
 
ค าชี้แจง 
 ขอให้นักเรียนแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหำสำระในกิจกรรมโฮมรูมว่ำนักเรียนมีควำมต้องกำร 
ที่จะให้จัดกิจกรรมโฮมรูมในระดับ มำก  ปำนกลำง หรือน้อย  โดยท ำเครื่องหมำย ()  ลงในช่องท่ีตรงกับควำม
คิดเห็นของนักเรียนหรือระบุเนื้อหำอ่ืนๆ ที่นักเรียนต้องกำรพร้อมกับข้อเสนอแนะ 
 

เนื้อหา ระดับความต้องการ 
มาก ปานกลาง น้อย 

1. รู้จักตนเอง    
2. ทักษะกำรด ำเนินชีวิต    
3. กำรส่งเสริมศักยภำพของนักเรียน    
4. กำรพัฒนำบุคลิกภำพ    
5. กำรศึกษำและอำชีพ    
6. กำรสร้ำงเสริมลักษณะนิสัย    
7. กำรเรียน    
8. กำรส่งเสริมอำชีพ    
9. กำรส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม    
10. อ่ืนๆ.........................................................................    

 
ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................. .....................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
................................................................................................................................................................................. . 
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมโฮมรูม 

ค าชี้แจง    
 ขอให้นักเรียนตอบแบบสอบถำมควำมคิดเห็นที่มีต่อกำรจัดกิจกรรมโฮมรูมอยู่ในระดับ มำก  ปำนกลำง 
หรือน้อย  โดยท ำเครื่องหมำย ()  ลงในช่องท่ีตรงกับควำมคิดเห็นของนักเรียนพร้อมกับข้อเสนอแนะ 
 

สิ่งท่ีนักเรียนได้รับ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก ปานกลาง น้อย 
1. นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมโฮมรูม    
2. นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมโฮมรูมและแสดงควำมคิดเห็น    
3. นักเรียนได้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและรู้จักเพ่ือน    
4. นักเรียนได้พัฒนำควำมสำมำรถตนเอง    
5. นักเรียนได้รู้จักตนเอง    
6. นักเรียนได้พัฒนำด้ำนกำรปรับตัวในครอบครัว โรงเรียน สังคม    
7. นักเรียนได้แก้ไขปรับปรุงตนเอง    
8. นักเรียนมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครูที่ปรึกษำ    
9. นักเรียนมีควำมสุขในกำรร่วมกิจกรรมโฮมรูม    
10. นักเรียนได้รับประโยชน์และเห็นควำมส ำคัญของกิจกรรมโฮมรูม    

 
2.  นักเรียนมีควำมประทับใจและได้รับประโยชน์จำกกิจกรรมโฮมรูม ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3.  ปัญหำและอุปสรรคที่นักเรียนคิดว่ำควรได้รับกำรแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ช่วงเวลำในกำรจัดกิจกรรมโฮมรูม 
     มีควำมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น คือ…………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบรายงานการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) 

ครั้งที่…………………..ชั้น…………………………… โรงเรียนวัดดอนยอ 
วันที่…………เดือน…………………………………..พ.ศ…………… 

 

1.  จ านวนผู้ปกครอง ที่มำประชุม……………………….คน  (ร้อยละ……………………..) 
   ไม่มำประชุม………………………คน  (ร้อยละ……………………..) 
   จ ำนวน/ทีม………………………..คน 
 
2. ข้อสรุปที่ได้จากการประชุม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. บรรยากาศการประชุมและความร่วมมือของผู้ปกครอง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

      ลงชื่อ……………………………………..……...………..ผู้รำยงำน 
            (……………………………………………………….) 
      ต ำแหน่ง…………………………………………………….. 
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แบบบันทึกสรุปผลการประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน (Classroom meeting) 

ชั้น…………………      โรงเรียนวัดดอนยอ    วันที่…………เดือน……………………..พ.ศ…………… 

******************************************** 

1. จ ำนวนผู้ปกครองที่มำประชุม…………………….คน  จำกจ ำนวนเต็ม……………………คน 
 

2. บรรยำกำศควำมร่วมมือ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. ผลที่ได้รับ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. งำนที่ท ำต่อเนื่อง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

5. ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
      ลงชื่อ…………………………………………...………..ผู้บันทึก 
            (…………………………………………………….) 
      ต ำแหน่ง…………………………………………………… 
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แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
กำรสัมภำษณ์  ครั้งที่……….. 

 
ชื่อนักเรียน…………………………..…………..………..…..นำมสกุล……………………………...………….อำยุ……………....……ปี 
ชั้น…………..……….วันที่……..……เดือน………………….………..….พ.ศ…………………… 
เวลำ…………………….น.   สถำนที่………………………………………………………………………….…………………………….……. 
 
จุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
สรุปผลจากการสัมภาษณ์ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ความคิดเห็น 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ข้อเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
นัดสัมภำษณ์ครั้งต่อไป  วันที่….………..เดือน…………………………….…….พ.ศ….…………..…….เวลำ………………….….น. 
สถำนที่…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
      ลงชื่อ…………………………..…………………….ผู้สัมภำษณ ์
            (………………………….……………………..) 
      ต ำแหน่ง………………………………………………… 
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แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา 

1.  นักเรียนชื่อ………………………………..…..………………นำมสกุล………………………………………..ชั้น………..…………… 
2.  วัน เดือน ปี……………………………….………………………………….เวลำ……………………………..…..น. 
3.  ประเภทของปัญหำ        กำรเรียน 
                    กำรปรับตัว 
                                       บุคลิกภำพ 
                    พฤติกรรม 

                                  อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………………………………………………. 
5. ประวัติส่วนตัว/ครอบครัว 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 
6. ข้อมูลกำรรียน 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
7. สภำพปัญหำ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
8. วิธีกำรให้ค ำปรึกษำ/ช่วยเหลอื 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
8.  ผลกำรติดตำม/กำรนัดหมำย……………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

      ลงชื่อ……………………………………..………...………..ผู้บันทึก 
            (………………………………………………………….) 
      ต ำแหน่ง…………………………..……………………………. 
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แบบบันทึกการประชุมให้ค าปรึกษาเพื่อแก้ปัญหานักเรียน 
 
นักเรียนชื่อ - สกุล…………..………………………………..…………………..ชั้น……………………เลขที…่……………… 
ผู้บันทึก………………………………………………        ครูประจ ำชั้น/ครูที่ปรึกษำ           หัวหน้ำระดับ 
           ครูแนะแนว        อ่ืน ๆ……………………… 
 

วัน เดือน ปี 
เวลำ/สถำนที ่

ปัญหำ/พฤติกรรม แนวทำง/วิธีกำรช่วยเหลือแก้ไข 
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แบบบันทึกการติดตามดูแลนักเรียน 

ปีกำรศึกษำ…………………. 

นักเรียนชื่อ - สกุล…………..………………………….…………………..ชั้น……………………เลขที…่……………. 
ที่อยู่………………………………………………………………………………………………..……………………โทร. ………………………… 
ผู้ปกครองชื่อ………………………………….…………………โทร. ที่ท ำงำน……………..…………..โทร. ที่บ้ำน………..…………… 
 

วัน เดือน ปี เรื่องท่ีติดตามดูแล วิธีการติดตามดูแล ชื่อผู้ติดตามดูแล 
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บันทึกการส่งต่อภายใน (โดยครูที่ปรึกษา) 
 

โรงเรียน วัดดอนยอ 
วัน…………………เดือน ………………..พ.ศ. …………………….. 

เรื่อง   ขอควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือนักเรียน 

เรียน   (ครูแนะแนว/ผู้เกี่ยวข้อง) ………………………………………………………………… 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   แบบสรุปผลกำรคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียน 

  ด้วยนักเรียนชื่อ……………………………………………สกุล……………………………………………………….
ชั้น………………มีพฤติกรรมสรุปผลได้ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และได้ด ำเนินกำรช่วยเหลือแล้วสรุปได้ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แต่ยังมีพฤติกรรม  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
 จึงเรียนมำเพ่ือขอควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือแก้ไขปัญหำของนักเรียนดังกล่ำวและขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 
 
 
     ลงชื่อ………………………………………………………………. 
                                                                       ( ……………………….……………………………. ) 
                   ครูประจ ำชั้น 
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บันทึกการส่งต่อภายใน (โดยครูที่ปรึกษา) 

 
โรงเรียน วัดดอนยอ 

วัน…………………เดือน ………………..พ.ศ. …………………….. 

เรื่อง   ขอควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือนักเรียน 

เรียน   (ครูแนะแนว/ผู้เกี่ยวข้อง) ………………………………………………………………… 

สิ่งที่ส่งมำด้วย   แบบสรุปผลกำรคัดกรองและช่วยเหลือนักเรียน 

  ด้วยนักเรียนชื่อ……………………………………………สกุล……………………………………………………….
ชั้น………………มีพฤติกรรมสรุปผลได้ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
และได้ด ำเนินกำรช่วยเหลือแล้วสรุปได้ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
แต่ยังมีพฤติกรรม  ดังนี้ 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….................. 
 
 
 จึงเรียนมำเพ่ือขอควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือแก้ไขปัญหำของนักเรียนดังกล่ำวและขอขอบคุณมำ 
ณ โอกำสนี้ 
 
 
     ลงชื่อ………………………………………………………………. 
                                                                       ( ……………………….……………………………. ) 
                   ครูประจ ำชั้น 
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แบบรายงานแจ้งแผลการช่วยเหลือนักเรียน 
(จากการส่งต่อบคุลากรภายในโรงเรียน) 

 
วัน…………………เดือน ………………..พ.ศ. …………………….. 

เรื่อง   แจ้งผลกำรช่วยเหลือนักเรียน 

เรียน   ครูประจ ำชั้น/ครูที่ปรึกษำ 

 ตำมท่ีท่ำนได้ส่งนักเรียน ชื่อ...............................................................นำมสกุล.......................... ................. 

ชั้น......................................... มำให้ด ำเนินกำรช่วยเหลือนั้น 

 บัดนี้ได้ด ำเนินกำรช่วยเหลือนักเรียนแล้วสรุปผล ดังนี้ 

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

จึงเรียนมำเพ่ือทรำบ 

 

 

 
     ลงชื่อ………………………………………………………………. 
                                                                       ( ……………………….……………………………. ) 
                   ครูที่ให้กำรช่วยเหลอื 
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แบบบันทึกการส่งต่อภายนอก 
 
โรงเรียน............................................................. 

วัน…………………เดือน ………………..พ.ศ. …………………….. 

เรียน   ........................................................... 

 โรงเรียนขอควำมอนุเครำะห์ในกำรช่วยเหลือแก้ไขปัญหำนักเรียน ชื่อ.....................................................
นำมสกุล..........................................เพศ.................................. ชั้น................................. อำยุ...................ป ี           
บิดำชื่อ......................................................................................อำชีพ.......................... .... รำยได้......................บำท 
มำรดำชื่อ..................................................................................อำชีพ............................. . รำยได้......................บำท 
ครูที่ปรึกษำ/ผู้รับผิดชอบในโรงเรียน......................................................................................................................... 
ผลกำรเรียน.......................................... วิชำที่ถนัด............................................................. ...................................... 
สภำพปัญหำ.................................................................................................................... ....................................... 
........................................................................................... ......................................................................................  
............................................................................................................................. .................................................... 
............................................................................................................................. .................................................... 

กำรดูแลให้ควำมช่วยเหลือเบื้องต้นของโรงเรียน 

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

 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือต่อไป 

 

        ขอแสดงควำมนับถือ 

 

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

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................................................
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 

ที ่ รำยกำร มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

1. กระบวนกำรด ำเนินงำนตำมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน      
2. กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล      
3. กำรคัดกรองนักเรียน      
4. กำรส่งเสริมนักเรียน      
5. กำรส่งต่อ      
6. กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ      
7. กำรจัดท ำระเบียนสะสม      
8. กำรใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก      
9. กำรวิเครำะห์ข้อมูลนักเรียนเพ่ือคัดกรอง      

10. กำรพิจำรณำคัดกรองนักเรียนตำมเกณฑ์ของโรงเรียน      
11. กำรจัดกิจกรรมโฮมรูม      
12. กำรจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  

(Class Room Meeting) 
     

13. กำรให้ค ำแนะน ำปรึกษำป้องกัน      
14. กำรจัดกิจกรรมในห้องเรียน      
15. กำรจัดกิจกรรมซ่อมเสริม      
16. กำรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร      
17. กำรจัดกิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน (Buddy)      
18. กำรสื่อสำรกับผู้ปกครองเพ่ือช่วยเหลือนักเรียน      
19. กำรพิจำรณำข้อมูลนักเรียนเพ่ือกำรส่งต่อ      
20. กำรประสำนงำนกับครูหรือผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือรับ 

ช่วยเหลือนักเรียนต่อ 
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การบันทึกการสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
โรงเรียนวัดดอนยอ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

ครั้งที่................. 
 

ชื่อผู้ถูกสังเกต........................................................................... ......................อำยุ....................ปี  เพศ.................... 
วัน, เวลำ  ที่สังเกต......................................................................................................... ........................................... 
สถำนที่................................................................................................................ ...................................................... 
 
พฤติกรรม.............................................................................................. ................................................................... 
............................................................................................................................................................. ..................... 
.................................................................................................................................................................................. 
...................................................................................................... ............................................................................ 
............................................................................. ..................................................................................................... 
 
ควำมคิดเห็น..................................................................... ......................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................. .................................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... ........................................ 
 
ข้อเสนอแนะ............................................................................... .............................................................................. 
................................................................................ ................................................................................................. . 
.............................................................................. .................................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................................... 
............................................................................. ..................................................................................................... 
.............................................................................. .................................................................................................... 
........................................................................................ .......................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.......................................................ผู้สังเกต 
ต ำแหน่ง............................................................... 
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การศึกษารายกรณี 
 

1. ชื่อผู้ท าการศึกษา  .........................................................................................................................   
ระยะเวลาที่ท าการศึกษา   ……………………………………………………………………………………………. 

2. ชื่อนักเรียนที่ท าการศึกษา   ………………………………………………………………………………………….. 
เกิดวันที่……………..     เดือน …………….   พ.ศ…………………   เพศ………………… อำยุ…………..ปี                               
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………………………..      
เชื้อชาติ………………………………………………สัญชาติ ……………………………………………………………  
นับถือศาสนา…………………………………….ปัจจุบันเรียนอยู่ที…่…………………………………………                          
ครูประจ าชั้นชื่อ………………………………………………………………………………………………………………       
ลักษณะท่ัวไป………………………………………………………………………………………………………………... 
ลักษณะของปัญหา………………………………………………………………………………………………………….. 

3. ประวัติของครอบครัว  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
4. ประวัติเกี่ยวกับสุขภาพอนามัย   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 
ข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามประเภทต่าง ๆ  
5. ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา    
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. การปรับตัวทางสังคม  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. การปรับตัวทางอารมณ์   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..   
10. ประสบการณ์การท างานและแผนการทางอาชีพ   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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11. สรุปความคิดเห็น  ข้อวิจารณ์  และข้อเสนอแนะส าหรับการแก้ไข 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
12.  การติดตามผล   
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


