
เกณฑ์การคัดกรองนักเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ข้อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา 
1.ด้านความสามารถ 
  1.1. ด้านการเรียน 

 
- ผลการเรียนเฉลี่ยมากกว่า 
1.50 
-ได้ 0 ร , มส , ในรายวิชาต่างๆ
รวมกันไม่เกิน 3 รายวิชา 
-รายวิชาที่ยังไมผ่่านมีการติดต่อ
ขอซ่อมทุกรายวิชา 
-มาโรงเรยีนไม่ทันเคารพธงชาติ
ไม่เกิน 5 ครั้งใน 1ภาคเรียน 
-ไม่เข้าเรียนในแตล่ะรายวิชาไม่
เกินร้อยละ 10 ของเวลาเรียน 
 

 
- ผลการเรียนเฉลี่ย 1.00 -1.50 
-ได้ 0 ร มส ในรายวิชาต่างๆ 1-
5 รายวิชาใน 1 ภาคเรียน 
-ราชวิชาที่ยังไม่ผ่าน มีการติดต่อ 
ขอซ่อมทุกรายวิชา 
- มาโรงเรยีนไม่ทันเคารพธงชาติ 
ระหว่าง 60-10 ครั้งใน 1 ภาค
เรียน 
-ไม่เข้าเรียนในแตล่ะรายวิชาเกิน
ร้อยละ 10 ของเวลาเรียน 
-พฤติกรรมการเรยีน หรือผล
การเรยีนเปลีย่นแปลงไปจาก
เดิมในด้านลบแตย่ังไม่มี
ผลกระทบต่อวิถีชีวติประจ าวัน 
 

 
-ผลการเรียนเฉลีย่ต่ ากว่า 
1.00  
-ได้ ร มส ในรายวิชาต่างๆ
รวมกันตั้งแต่ 7 รายวิชาขึ้นไป 
-รายวิชาที่ยังไมผ่่านมีการขอ
ซ่อม 
-มาโรงเรยีนไม่ทันเข้าแถว
เคารพธงชาติมากกว่า 10 ครั้ง
ใน 1 ภาคเรียน  
-ไม่เข้าเรียนในแตล่ะรายวิชา
มากกว่าร้อยละ 20 ของเวลา
เรียน 
-พฤติกรรมการเรยีน หรือผล
การเรยีนเปลีย่นแปลงไปจาก
เดิมในด้านลบและมผีลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตประจ าวัน 

1.2 ด้านความสามารถ
พิเศษ 

 
-ถ้านักเรียนมีความสามารถพิเศษ จะเป็นจุดแข็งของนักเรียนในทุกกลุ่ม 

 
2. ด้านสุขภาพ 

2.1.ด้านร่างกาย - มีน้ าหนัก ส่วนสูงและอายุ
สัมพันธ์กัน 
- ร่างกายแข็งแรง 
- ไม่มีโรคประจ าตัว 
- เจ็บป่วยเป็นบางครั้ง ซึ่งไมม่ี
ผลกระทบต่อการเรียนหรือ
พฤติกรรมของนักเรยีน 

- มีน้ าหนัก ส่วนสูงและอายุไม่
สัมพันธ์กัน 

- เจ็บป่วยบ่อยครั้ง* 

- มีโรคประจ าตัว* 
- มีความพิการทางร่างกายหรือมี
ความบกพร่องทางด้านการได้ยิน 

การมองเห็น หรืออ่ืนๆ* 
 

- มีน้ าหนัก ส่วนสูง และอายุ

ไม่มีความสมัพันธ์กัน* 

- เจ็บป่วยบ่อยครั้ง* 

- มีโรคประจ าตัว* 
- มีความพิการทางร่างกาย
หรือมีความบกพร่องทางด้าน

ได้ยิน การมองเห็น หรืออื่นๆ* 
 

  * หมายถึงลักษณะที่กล่าว
ข้างต้น ยังไม่มผีลกระทบต่อการ
เรียนหรือพฤติกรรมของนักเรียน
หรือยังไมม่ีผลกระทบต่อวิถี
ชีวิตประจ าวันของตนเองหรือ
สังคมส่วนรวมในด้านลบ 

* หมายถึงลักษณะที่กล่าว
ข้างต้น มีผลกระทบต่อการ
เรียนหรือพฤติกรรมของ
นักเรียนหรือมีผลกระทบต่อ
วิถีชีวิตประจ าวันของตนเอง
หรือสังคมส่วนรวมในดา้นลบ 

 

 

 



2.2.ด้านจิตใจ /พฤติกรรม  

- มีคะแนนจากแบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ)ในระดับปกต ิ

 

- ไม่มีพฤติกรรมที่ไม่มีปญัหา 
เช่น ปัญหาด้านอารมณ์ จติใจ 
พฤติกรรมลักขโมย ติดการพนัน
ใช้ยาเสพติด พฤติกรรมทางเพศ
ที่ไม่เหมาะสม ด้าน ชู้สาว การ
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน การปรับตัว 
เป็นต้น 

 

-ปฏิบัติตนตามกฎระเบยีบของ
โรงเรียนอย่างสม่ าเสมอแต่อาจ
ท าผิดบ้างในบางครั้งโดยไม่มี
ผลเสียต่อตนเองและผู้อื่น 

 

- มีคะแนนจากแบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) ในระดับเสี่ยง 

 

-มีพฤติกรรมเบี่ยงแบนไปจาก
ปกติ เช่นทดลองดื่ม / เสพ/สูบ
สิ่งเสพตดิมีการปรับตัวทางเพศ
ไม่เหมาะสมมีพฤติกรรมด้านชู้
สาว เก็บตัว หรือ แสดงออกเกิน
ขอบเขต เริ่มมีปัญหาการเรียน 
สภาพอารมณเ์ปลีย่นแปลงไป 
เป็นต้น 

 

- ไม่ปฏิบัตตินตามระเบียบของ
โรงเรียนบ่อยๆ แตไ่ม่มผีลเสยีต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

 

- มีคะแนนจากแบบประเมิน
พฤติกรรม (SDQ) ในระดับที่มี
ปัญหา 

- มีพฤติกรรมที่เป็นปญัหา 
ชัดเจนให้ตนเองและ/หรือ
ผู้อื่นเดือดร้อน เช่น พฤติกรรม
ลักขโมย ติดการพนัน ใช้สาร
เสพติด พฤติกรรมทางเพศที่ไม่
เหมาะสม การตั้งครรภ์ มี
ปัญหาในการเรียนชัดเจน มี
สภาพอารมณจ์ิตใจ ผดิปกติ 
เก็บตัว เป็นต้น  
- ไม่ปฏิบัตติามกฎระเบียบ
ข้อบังคับของโรงเรียนบ่อยจน
ท าให้ตนเองและผู้อื่น
เดือดร้อนและเสียหาย 

3. ด้านครอบครัว 

3.1. ด้านเศรษฐกิจ 

 

- ครอบครัวมีอาชีพท่ีมั่นคงและ
สุจรติ มีรายไดเ้พียงพอในการ
เลี้ยงดูครอบครัว ซึ่งอาจมภีาระ
หนี้สินบ้างแตส่ามารถช าหนี้ได้
โดยไม่เดือดร้อน 

 

- รายได้ครอบครัวอยูร่ะหว่าง 
5,000 – 10,000 บาทต่อเดือน 
- บิดามารดาตกงาน 
- มีภาระหนีส้ินท่ีมีปญัหาในการ
ช าระหนี้เป็นครั้งคราว 
- มีเหตุการณ์ให้เกดิความ
สูญเสียกระทบต่อเศรษฐกิจของ
ครอบครัว เช่น ไฟไหม้ น้ าท่วม
บ้าน เป็นต้น  
- นักเรียนไมม่ีอาหารกลางวัน
รับประทานหรือไม่มีเงินซื้อ
อุปกรณ์การเรียน 

 

- รายได้ครอบครัวต่ ากว่า 
5,000 บาทต่อเดือน 

- บิดามารดาตกงาน 

-มีภาระหนี้สินจ านวนมากมี
ปัญหาในการช าระหนี ้
- อาชีพของครอบครัวไม่มั่นคง 
เสี่ยงต่ออันตราย รายได้น้อย 
ไม่พอกับรายจ่าย 

- นักเรียนไมม่ีเงินมาโรงเรยีน
ไม่มเีงินซื้ออุปกรณ์การเรยีน 
ชุดนักเรียน อาหารกลางวัน 

3.2.ด้านการคุ้มครอง
นักเรียน 

 

- นักเรียนอาศยักับพ่อแม่ หรือ
ญาติ และนักเรยีนมี
ความสัมพันธ์ที่ดีกับสมาชิกทุก
คนในครอบครัว 

- ที่พักอาศัยอยู่ในชุมชนที่ดีไม่
อยู่ใกล้แหล่งมั่วสุมหรือแหล่ง
เสี่ยงอันตราย 

 

- นักเรียนอยู่หอพักหรือคนรู้จัก
หรือญาติแต่มีความสมัพันธ์ที่ดี
ต่อกัน* 

- ความสัมพันธ์ของนักเรียนกับ
สมาชิกในครอบครัวไมร่าบรื่นมี
ความรูส้ึกท่ีไมด่ีต่อบิดา หรือ
มารดา * 

- บิดาหรือมารดา หย่าร้างหรือ
สมรสใหม ่

- มีความขัดแย้งกันในครอบครัว
หรือทะเลาะกันกันเป็นประจ า* 

 

- มีเหมือนในลักษณะกลุ่มเสีย่ง
แต่ลักษณะดังกลา่วมี
ผลกระทบการเรียนหรือ
พฤติกรรมของนักเรยีน 



- ทีพักของนักเรียนอยู่ในชุมนุม
แออัดหรือใกล้แหล่งมั่วสุมหรือ
แหล่งท่องเที่ยวกลางคน* 

- มีบุคคลในครอบครัวของ
นักเรียนใช้สารเสพติด ตดิการ
พนัน มั่วสุมอบายมุขต่างๆ 

  

  หรือเจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเวช* 

- สภาพบา้นไมม่ีการแบ่งห้อง
เป็นสัดส่วน เช่น ห้องนอน 

 

  * หมายถึงลักษณะดังกล่าวยังไม่
มีผลกระทบต่อการหรือ 
พฤติกรรมของนักเรยีน 

 

4.ยาเสพติด - ไม่ใช้สารเสพติด 

- ไม่ดื่ม เบยีร์ สรุา หรือ
เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์  

- ทะเลาะวิวาท พฤติกรรมเกเร  
- ซึม กระสับกระส่าย หงุดหงิด 

- แยกตัวไม่เข้าร่วมกิจกรรมขาด
เรียน  
- ไม่สนใจสภุาพ การรักษาความ
สะอาด 

- ต้องการใช้เงินเพิ่มข้ึน 

- คบเพื่อนในกลุ่มค้ายาเสพตดิ/
เสพยาเสพตดิ 

-สมาชิกในครอบครัวใช้ยา /คา้
ยา 

เป็นผู้สบูบุหรี่หรือดื่มสุรา 

- มีอาการทางร่างกาย ง่วงซึม 

มีอาการดื้อยา ใช้ยามาก 

- ต้องการใช้ยาควบคุมตนเอง
ไม่ได ้

- หมกมุ่นการใช้สารเสพติด 

-ไม่สนใจการเรยีน สังคม ไม่
ดูแลตัวเอง 

 

5.การปรับตัวทางเพศ -ประพฤติปฏิบตัิตน เหมาะสม
กับเพศและวัย 

-อยู่ในกลุ่มประพฤตตินเหมือน
เพศตรงข้าม 

ท างานพิเศษที่ล่อแหลมต่อการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

-จับคู่ชัดเจนและแยกกลุม่อยู่
ด้วยดันสองต่อสองบ่อยครั้ง 

-อยู่ในกลุ่มขายบริการ 

-มีพฤติกรรมอยู่ด้วยกันสองคน
นอกเวลาเรยีนบ่อยครั้ง 

-มีพฤติกรรมการแต่งกายที่
ล่อแหลมต่อการถูกล่วงละเมิด
ทางเพศ 

-การใช้สื่อเทคโนโลยีไม่
เหมาะสม 

-พฤติกรรมเหมือนเพศตรง
ข้าม 

-ขาดเรียนไปกับคู่ของตนเอง
เสมอๆ 

-อยู่ด้วยกัน 

-ตั้งครรภ ์

-ขายบริการทางเพศ 

-มีการมั่วสมุทางเพศ 

 



หมายเหตุ หากนักเรียนมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในเกณฑ์ของกลุ่มมีปญัหา ให้จัดนักเรียนอยู่ในกลุ่มมีปญัหา แม้ว่านักเรียนจะ

มีพฤติกรรมอื่นๆ ในกลุ่มแกติ หรอืกลุ่มเสี่ยง และนักเรียนอาจมีปัญหามากกว่า 1 ด้าน 

กลุ่มปกติ หมายถึง นักเรียนท่ีไมม่ีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันของตนเองหรือสังคมส่วนรวมในด้าน

ลบ 

กลุ่มเสี่ยง หมายถึง นักเรยีนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจากปกติ เช่นเก็บตัวแสดงออกเกินขอบเขต การปรับตัวทางเพศไม่เหมาะสม 

ทดลองสิ่งเสพติด ผลการเรียนเปลีย่นแปลงไปในทางลบ 

กลุ่มมีปัญหา  หมายถึง นักเรียนมีพฤติกรรมที่เป็นปัญหาชัดเจน มผีลกระทบต่อวิถีชีวิตประจ าวันของตนเองหรือต่อสังคมส่วนรวม

ในด้านลบ 


