


วัตถุประสงค์ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1. เพ่ือให้ครูที่ปรึกษามีกระบวนการท างานที่สัมพันธ์กับระบบเรียนรู้และระบบกิจกรรมนักเรียน
2. เพ่ือให้ครูมีระบบการท างานท่ีสามารถพัฒนาทักษะชีวิตและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ

ผู้ปกครอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเข้มแข็ง
3. เพ่ือให้เกิดการประสานงานในการช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาร่วมกับองค์กรภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา
4. เพ่ือให้คุณภาพของระบบเป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพและส่งเสริมสิทธิเด็ก
5. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้ค้นหาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  (Best Practices) ด้วยกระบวนการจัดการความรู้และ

ประเมินทบทวนการปฏิบัติงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
6. เพ่ือให้ครูสามารถน าสารสนเทศจากการท างานในระบบไปพัฒนา

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



บทบาทของผู้เกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
บทบาทของทีมน า  (ทีมบริหารระบบ)

1. บริหารจัดการให้ครูที่ปรึกษาทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ในคู่มือระบบพร้อมท้ังแบบบันทึก 
ให้ครบถ้วนทุกข้ันตอน

2. ติดตาม นิเทศ ก าหนดเวลาการปฏิบัติและให้ครูที่ปรึกษารายงานผลการปฏิบัติเป็นระยะ ๆ 
ด้วยความเป็นมิตร

3. อ านวยความสะดวก  สนับสนุน  ช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น  เอกสาร  อุปกรณ์  บุคลากร  
งบประมาณ  เวลา  ตามความเหมาะสม  เพื่อช่วยให้ครูที่ปรึกษาได้รับความสะดวกในการปฏิบัติงาน

บทบาทของทีมสนับสนุน 
1. สนับสนุนเครื่องมือ แบบบันทึก เอกสารในงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ให้การช่วยเหลือในการด าเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
3. รายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ ๆ 

บทบาทของทีมประสาน
1. ประสานงานระหว่างทีมท าและทีมน าโดยร่วมมือกับทีมสนับสนุน
2. ประสานงานช่วยเหลือครูที่ปรึกษาในเรื่องการส่งต่อนักเรียน 

บทบาทของครูที่ปรึกษา
1. เป็นครูที่ปรึกษาและปกครองดูแลช่วยเหลือนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย 
2. เป็นคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของระดับชั้นและด าเนินการดูแลช่วยเหลือให้ค าปรึกษา 

ส่งเสริมและแก้ไขพฤติกรรมนักเรียนในโรงเรียน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ระบบที่สามารถตรวจสอบได้
3. ป้องกันและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของนักเรียนในห้องเรียนที่ได้รับมอบหมายและส่งเสริมพัฒนา

พฤติกรรมที่ดีงามให้เกิดข้ึนกับนักเรียน ให้ขวัญก าลังใจ ตักเตือนและลงโทษนักเรียนในที่ปรึกษา 
4. ดูแลนักเรียนประกอบพิธีหน้าเสาธง ส ารวจสถิติการมาเรียน ขาดเรียนในแต่ละวัน

และพบนักเรียน ในที่ปรึกษาในคาบโฮมรูม เพ่ือรับทราบปัญหา ให้การอบรมนักเรียน 
ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลและช่วยเหลือนักเรียน 

5. ประสานงานผู้ปกครอง ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. รายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนในที่ปรึกษาต่อหัวหน้าระดับชั้นเพื่อรายงานต่อรองผู้อ านวยการ

กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
7. ตรวจเครื่องแบบและการแต่งกายประจ าวันและประจ าเดือนตามปฏิทินที่ก าหนด 
8. ชี้แจงเรื่องการเรียนการสอน / ตารางสอน/ การสอบกลางภาค / การสอบปลายภาค/

สอบแก้ตัว และติดตามผลการเรียนของนักเรียนเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
9. ดูแลควบคุมนักเรียนเข้าร่วมประชุมระดับชั้นและเข้าร่วมกิจกรรมประชุมนักเรียน 
10. ดูแลให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหา/ส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา
11. จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ในงานที่ปรึกษาตามท่ีกลุ่มบริหาร

งานกิจการ นักเรียนก าหนด 
12. ติดตามรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน รายงานผลงานประจ าปี 
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย  

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ดล.01 แบบบันทึกทะเบียนประวัตินักเรียน
ดล.02 SDQ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับครูประเมิน
ดล.03 SDQ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับผู้ปกครองประเมิน
ดล.04 SDQ แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน ฉบับนักเรียนประเมิน

การคัดกรองนักเรียน
ดล.05 แบบคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
ดล.06 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนรายห้องเรียน
ดล.07 แบบสรุป SDQ
ดล.08 แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล
ดล.09 แบบสรุป SDQ รายห้องเรียน
ดล.10 แบบบันทึกการจัดกลุ่มตามสภาพปัญหาของนักเรียน

การเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดล.11 แบบแสดงแผนที่การเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดล.12 แบบันทึกขอไปราชการเพ่ือเยี่ยมบ้านักเรียน
ดล.13 แบบบันทึกขออนุญาตใช้รถส่วนตัวไปราชการเพ่ือเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดล.14 แบบบันทึกรายละเอียดการเดินทางไปเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดล.15 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล
ดล.16 แบบสรุปการคัดกรองนักเรียนจากการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดล.17 แบบสรุปการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายห้องเรียน
ดล.18 แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ปกครองต่อการเยี่ยมบ้าน
ดล.19 แบบบันทึกรายงานการเยี่ยมบ้านนักเรียน
ดล.20 แบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายห้องเรียน

การประสานงานผู้ปกครอง
ดล.21 แบบบันทึกสรุปการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
ดล.22 แบบบันทึกการประสานผู้ปกครอง

การช่วยเหลือ/แก้ปัญหา/การส่งต่อ
ดล.23 แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา
ดล.24 แบบสรุปการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล
ดล.25 แบบบันทึกการส่งต่อ/ผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

การประเมินผล
ดล.26 แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่ปรึกษาต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักรียน
ดล.27 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนและผู้ปกครอง

การรายงานผล
ดล.28 แบบรายงานการจัดกิจกรรมโฮมรูม (รายงานตามแบบใน SAARD SMART SCHOOL )
ดล.29 แบบสรุปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน



กระบวนการด าเนนิงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน               
โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ภายใต้ระบบ

“SAARD Comprehensive Caring SYSTEM: SCCS”

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา (SAARD Comprehensive Caring System) ถูก

ก าหนดขึ้นจากการสะท้อนคิดจากการท างานร่วมกันเป็นทีม ( Collaborative Teamwork ) ของครูที่ปรึกษา หัวหน้า

ระดับชั้น ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันเป็นประจ าทุกปีการศึกษา 

วัฒนธรรมการเรียนรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท าให้สามารถสกัดองค์ประกอบ แนวปฏิบัติ รวมถึงขั้นตอนการ

ด าเนินงานที่ส าคัญ เป็นระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ที่ เป็นอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ของโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

พัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการศึกษาอย่างเป็นระบบด้วยกระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

ท าให้ ระบบฯนี้มีประสิทธิภาพที่สามารถด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างยั่งยืน 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ครูท่ีปรกึษาชัน้ 

ม.๑/๑-๑/๑๒

ครูท่ีปรกึษาช้ัน 

ม.๒/๑-๒/๑๒

ครูที่ปรกึษาชัน้ 

ม.๓/๑-๓/๑๒

ครูท่ีปรกึษาช้ัน 

ม.๔/๑-๔/๑๐

ครูที่ปรกึษาชัน้ 

ม.๕/๑-๕/๑๐

ครูท่ีปรกึษาช้ัน 

ม.๖/๑-๖/๑๐

หัวหน้าระดับ

ชั้น ม. ๓ 

หัวหน้าระดับ

ชั้น ม. ๒ 

หัวหน้าระดับ

ชั้น ม. ๑ 

หัวหน้าระดับ

ชั้น ม. ๔ 

หัวหน้าระดับ

ชั้น ม. ๕ 

หัวหน้าระดับ

ชั้น ม. ๖ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียน

หัวหน้ากลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

เครอืข่ายผู้ปกครอง /           

ภาคเีครอืข่าย

สมาคมผูป้กครองและครูผู้อ านวยการโรงเรียน

ครูแนะแนวทีมสนับสนุน

โครงสร้างการบริหารงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

ทีมน า

ประสาน

ทีมท า



1. เข้า Website http://www.secondary11.go.th

2. เลื่อนหน้าเว็บไซต์ลงมาด้านล่าง
ขวามือ คลิก ระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน SCSS

เอกสารประกอบการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน SCSS โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษาสรุาษฎร์ธานี ชุมพร

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

http://www.secondary11.go.th


3. เลือกเข้าสู่ระบบ ใส่ email ของโรงเรียน และ password ( เลขบัตรประจ าตัวประชาชน)

3

****ตั้งรหัสผ่านใหม่อย่างน้อย 5 หลัก ไม่ควรใช้รหัสผ่าน เช่น 12345 เพ่ือความปลอดภัยในการ
เข้าถึงข้อมูล

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



ครูประจ าชั้น-ข้อมูลนักเรียน
1. การบันทึกรายชื่อนักเรียน

***ครูประจ าชั้นสามารถเพิ่มรายชื่อนักเรียนในระดับชั้นได้ ระบบจะตรวจเลขประจ าตัวนักเรียน 
โดยอัตโนมัติ

เพ่ิมรายช่ือและ
ข้อมูลนักเรียน

บันทึกข้อมูล

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



-รายชื่อนักเรียนประจ าชั้น แก้ไขค าน าหน้าชื่อ หรือ เรียงเลขท่ี คลิกท่ีปุ่มบันทึกด้านล่างรายชื่อนักเรียน
-แก้ไขรูปนักเรียน คลิกท่ีไอคอนรูป

2. การบันทึกประเมิน/คัดกรอง

-เลือกรายการประเมิน/คัดกรอง เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ไอคอนจะเปล่ียนเป็น   

คลิกเข้าไป จะเป็นการแก้ไขข้อมูลท่ีเคยบันทึกไว้

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



-เยี่ยมบ้าน

-ประเมิน EQ

-ประเมิน SDQ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



-คัดกรอง

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



ขั้นตอนการประมวลผลข้อมูล



1 -เลือกรายงานประเมิน/คัดกรอง และ
เลือกรายการท่ีต้องการรายงานผล

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



รายงานผลการเยีย่มบ้าน

1.เลือกไอคอน            เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

รายงานผลการเยี่ยมบ้าน( ดล.20)  

2. นักเรียนท่ีครูท่ีปรึกษาเยี่ยมบ้านและบันทึกข้อมูลลงในระบบเรียบร้อยแล้วจะปรากฎ 

ไอคอน         ในตารางเยี่ยมบ้าน สามารถปร้ินแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนรายบุคคล

(ดล.15)

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



รายงานผลการประเมิน EQ

1.เลือกไอคอน            เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการประเมิน EQ (ดูตัวอย่าง

เอกสารกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ช่ือไฟล์แบบประเมินEQ)

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



รายงานผลการประเมิน SDQ

1.เลือกไอคอน            เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายงานผล SDQ (ดล.07 ฉบับออนไลน์)

2. การแสดงข้อมูลท่ีมีการบันทึกและท าแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



รายงานผลการประเมินคัดกรองนักเรยีนรายบุคคล

1.เลือกไอคอน            เพื่อดาวน์โหลดไฟล์รายงานผลการประเมินคัดกรอง

นักเรียนรายบุคคล (ดล.08 ฉบับออนไลน์)

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน



รายงานผลข้อมูลนักเรยีนรายบุคคล

1. ไอคอน            แสดงข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

2. ไอคอน             ปร้ินแบบบันทึกทะเบียนประวัตินักเรียน ( ดล.01 ฉบับออนไลน์)

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน     กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน


