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38. พฤติกรรม

39. ความพึงพ

40. โรคประจํ

41. ความพิกา

การเย่ียมบ้านน
42. สมควรได้

43. สมควรได้

44. สมควรได้

45. สมควรได้

46. สมควรได้

นด้านการเรียน
รียน (สามารถ

กรรม (สามาร

มสัมพนัธ์ของส

มท่ีไมด่ีของนัก

พอใจของผู้ปก

จําตัวนักเรียน 

ารทางด้านร่าง

นักเรียนด้านต
ดร้ับการช่วยเห

ดร้ับการช่วยเห

ดร้ับการช่วยเห

ดร้ับการช่วยเห

ดร้ับการช่วยเห

น และพฤติก
ถระบุได้มากก

รถระบุได้มากก

สมาชกิภายใน

กเรียนเมื่ออยู่บ

กครองนักเรียน

 

งกาย 

ต่างๆ 
หลือด้านการเรี

หลือด้านสุขภา

หลือด้านการเงิ

หลือด้านสภาพ

หลือด้านพฤตกิ

รรมของครอบ
ว่า 1 หัวข้อ)

กว่า 1 หัวข้อ)

นบ้าน 

บ้าน 

นที่มตี่อโรงเรีน

รียนและความ

าพ 
งิน 
พแวดล้อม 

กรรม 

บครวั 

) 

น 

มสามารถ 



4

4

47. ข้อเสนอแ

48. อัพโหลดภ

แนะอืน่ๆ 

ภาพเยี่ยมบ้านนนักเรียน 

 

 



4

5

 

 

8. บ

1. ค

2. ร

3. ป

4. ร

 

49. ลบภาพที่

50. ปุ่มบันทกึ

บันทึกคัดกรอ

คลิ๊กเลอืกเมนู

รายชื่อนักเรีย

ปุ่มบันทึกการ

รายงานการคั

8.1 การบ

ท่ีอัพโหลดไปแล

กข้อมลู 

องนักเรียนราย

นูคัดกรองนักเรี

นท้ังหมด 

คัดกรองนักเรี

ัดกรองนักเรีย

บันทึกการคัด

ล้ว 

ยบุคคล 

รยีนรายบุคคล

รยีนรายบุคคล

นรายบุคคล (

กรองนกัเรยีน

ล 

ล 

(เมื่อมกีารบันท

นรายบุคคล ค

ทกึข้อมลูแล้ว)

คลิก๊เลือกหมา

) 

ายเลข 3 เพ่ือบบนัทึก 

 

 



1. ชื

2. ห

3. ส

4. ร

 

5. ห

6. มี

7. ถ

8. ห

9. มี

ชื่อนักเรียน ห้

หัวข้อการคดัก

สถานะการคัด

รายละเอียดอ ิ

หัวข้อคดักรอง

มี หรือ ไม่ควา

ถ้ามีให้กรอกช

หัวข้อด้านกิจก

มีหรือไม่มีควา

ห้องเรียน ที่กํา

กรอง เด็กกลุม่

ดกรอง 

ธิบาย การเป็น

งด้านวิชาการ 

ามสามารถด่น

ชอ่ความสามาร

กรรมพัฒนาผู้

ามสามารถด้าน

ลงับันทึกข้อมู

มพเิศษ (อัจฉริ

นเด็กพิเศษ 

นวิชากร 

รถด่นวิชาการ

้เรยีน 

นกิจกรรม 

มลู 

รยิะ) 

รทีม่ี 

 



10. ถ

11. ป

12. เ

13. มี

14. ห

15. ห

16. ป

 
หมายเหตุ 
ไม่มี หัวข้อ
 

1. เ

ถ้ามีให้เลอืกก

ปกติ คอืนักเรี

เสี่ยง คือนักเรี

มีปัยหาคือเด้ก

หัวข้อด้านควา

หัวข้อด้านมีปั

ปุ่มบันทึกข้อมู

: ระบบคัดกรอ
อที่ 4-12 จะเป็น

9. ระบบ

เมนูตรวจสขุภ

รอกขอ้มลูด้าน

รยีนท่ีไม่มีปัญห

รียนที่มีความเสี

กที่มีปัญหาด้า

ามเสี่ยง 

ญหา 

มลู 

งนักเรียนรายบุค
นกลุ่ม ปกติ (พอ

บตรวจสขุภาพ

ภาพนักเรียน 

นที่มีความสาม

หา หรือความ

สีย่งที่จะเป็น 

นนั้นๆ แล้ว 

คคลระบบนี้ กา
อใจ), เส่ียง (ห่วง

พนักเรียน 

มารถ 

เสีย่งด้านนั้นๆ

หรือเสี่ยงในหั

ารคัดกรองหัวข้อ
งใย), มีปัญหา (ใ

ๆ 

หัวข้อนั้นๆ 

อที่  1 จะเป็น เป
ใกล้ชิด) 

ป็น(สมใจ), ไม่เปป็น หัวข้อที่ 2 -

 

3 จะเป็น มี, 



2. รายชื่อนักเรียนในที่ปรึกษา 

3. เพศ 

4. อาย ุ

5. นําหนัก 

6. ส่วนสูง 

7. BMI for age ดัชนีมวลกาย 

8. สรุปการตรวจสุขภาพ 

 

10. รายงานการประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ 
แบบประเมินตนเอง (SDQ) น้ี  เป็นแบบประเมินของสํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข  พัฒนาจาก The  Strengths  and  Difficulties  Questionnaire (SDQ) เป็นเคร่ืองมอืท่ี

ผ่านการวิจัยแล้วว่ามีประสิทธิภาพในการคัดกรองปัญหาเด็กไดด้ ี สามารถช่วยเหลอืครูในการคัดกรองปัญหาและ

ให้การช่วยเหลอืเบ้ืองต้นแก่เด็กในโรงเรียน  แบบประเมินตนเอง (SDQ) น้ี  เหมาะที่จะใช้กับเด็กอายุระหว่าง 4 - 

16 ปี โดยการประเมิน SDQ น้ีตอ้งประเมน 3 ครั้งดังน้ี 

- ครูประจําชั้น / ที่ปรึกษา 

- นักเรียน 

- ผู้ปกครองนักเรียน 

 

โดยสามารถจัดเป็นกลุ่มพฤตกิรรมได ้6 ด้าน  ไดแ้ก่ 

1. พฤตกิรรมดา้นอารมณ์ (5 ข้อ) 

2. พฤตกิรรมอยู่ไม่น่ิง / สมาธิสั้น  (5 ข้อ) 

3. พฤตกิรรมเกเร / ความประพฤติ (5 ข้อ) 

4. พฤตกิรรมดา้นความสัมพันธ์กับเพ่ือน (5 ข้อ) 

5. พฤติกรรมดา้นสัมพันธภาพทางสังคม (5 ข้อ) 

6. ปัญหาโดยรวม (5 ขอ้) 

 



 

1. เ

2. ป

3. ป

4. ห

5. ส

 

 

เลือกดูแบบปร

ปุ่มพิมพ์เอกส

ปุ่มบันทึกและ

หัวข้อการประ

สรุปร้อยละ ก

ระเมิน SDQ ส

ารรายงานราย

ะปุ่มพิมพ์รายง

ะเมินด้านต่างๆ

การแปลผล SD

สําหรับครู, ผู้ป

ยห้อง 

งานรายบุคคล

ๆ 

DQ 

ปกครอง , นัก

ล 

เรียน 

 



1. ข

2. ต

3. ป

 

 

ข้อมลูนักเรียน

ตัวเลือกการป

ปุ่มบันทึกข้อมู

นท่ีตอ้งการปร

ระเมิน ไม่จริง

มลู 

ระเมิน 

ง, จริงบ้าง, จริริงแน่นอน 

 



ค

การรู้จักค

การทํางา

ความสําคั

ด

ความรับผิ

ด

อย่างมีปร

ด

ส

 

11. แบบ
ความฉลาดทา

ความฉลาดทา

านและการอยู่ร

คัญของความฉ

ด้านด ีหมายถึ

ผิดชอบต่อส่วน

ด้านเก่ง หมาย

ระสิทธิภาพ ร

ด้านสุข หมาย

สามารถเข้าใช

บประเมินความ
างอารมณ์ คอื

งอารมณ์ของต

ร่วมกับผู้อื่นได

ฉลาดทางอารม

ถึง ความสามา

นรวม ข้อ 1 - 

ยถึง ความสาม

วมทั้งมีสัมพัน

ยถึง ความสาม

ชงานได้ที่เมนู 

มฉลาดทางอา
 ความสามาร

ตนเองเพื่อการ

ดอ้ย่างมีความ

มณ์ จึงได้สร้า

ารถในการควบ

18 

มารถในการรูจ้

นธภาพท่ีดีกับผู

มารถในการดํา

“บันทึก EQ”

ารมณ์ (Emo
ถทางอารมณใ์

รพัฒนาและก

สุขและประส

งแบบประเมิน

บคมุอารมณ์แล

จักตนเอง มีแร

ผูอ้ื่น ขอ้ 19-3

าเนินชวีิตอย่าง

” ดงัภาพ 

otional Quo
ในการดําเนิน

การใช้ศักยภาพ

บความสําเร็จ

นสําหรับนกัเรี

ละความตอ้งก

รงจูงใจ สามา

36 

งเป็นสขุ ข้อ 3

otient :EQ)
ชิวติอย่างสร้า

พตนเองในการ

 กรมสุขภาพจิ

ยนเพื่อใช้ประ

การของตนเอง

รถตัดสินใจแก

37-52 

างสรรค์และมคี

รดําเนินชวีิตค

จิตไดต้ระหนัก

ะเมินตนเอง 

ง รู้จักเห็นใจผู้

ก้ปญัหาและแ

 

ความสุข 

ครอบครัว 

กถึง

ผูอ้ื่นและมี

แสดงออกได้



1. พ

2. ก

3. ส

 

 

 

 

 

 

 

พิมพ์เอกสารร

การรวมคะแน

สรุปการแปลผ

รายงานรายหอ้

นน ด้านต่างๆ 

ผลด้านต่างๆ 

อง 
 



การบันทึ

ของคุณก่

ตนเอง จํา

 

 

เมื่อนักเรี

หมายเหต

หรือเด็กมี

ดังนั้นคะ

ให้มากย่ิง

กข้อมูล SDQ 

ก่อนการกดบัน

านวน 52 ข้อ 

ยนทาํการบัน

ตุ : ผลที่ได้เป็น

มีความผิดปกติ

แนนที่ไดต้่ําจึง

งข้ึน 

เลือกตอบเพี

นทึกข้อมลู เพร

ดังภาพ 

ทึกข้อมูลแล้ว

นเพียงการประ

ตใินด้านนั้น เพ

งเป็นเพียงข้อเ

ยงช่องเดียวใน

ราะเม่ือบันทกึ

จะไม่สามารถ

ะเมินโดยสังเข

พราะด้านต่าง 

เตอืนใจให้ท่าน

นแต่ละข้อท่ีท่

กข้อมลูแล้วจะ

ถแก้ไขข้อมลูใด

ขปคะแนนที่ได้

ๆ เหล่าน้ีเปน็

น หาแนวทาง

านเห็นว่าตรง

ะไม่สามารถแก้

ดๆได้ ทําได้เพี

ดต้่ํากว่าชว่งคะ

นสิ่งที่มีการพัฒ

งในการพัฒนา

กับตัวท่านมา

ก้ไขข้อมลูได ้โ

พยีงแค่พิมพ์รา

ะแนนปกตไิม่ไ

ฒนาและมกีาร

ความฉลาดทา

กท่ีสดุ ตรวจส

โดยให้นักเรียน

ายงานส่วนบุค

ได้หมายความ

รเปลี่ยนแปลง

างอารมณ์ในด้

สอบข้อมลู

นประเมิน

 

คล 

 
มว่าท่าน

ตลอดเวลา 

ด้านนั้น ๆ 



 

1. เ

2. บ

3. อ

4. ป

12. ส่งเส

เมนูส่งเสริม /

บันทึกโครงกา

ออกรายงานก

ปุ่มสําหรับลบ

สริม ชว่ยเหลือ

/ ช่วยเหลอื 

ารใหม ่

การบันทึกโครง

ข้อมลู 

อ โครงการกิจ

งการ 

จกรรม การส่งงต่อนกัเรียน

 



1. ชื

2. แ

3. ห

ชื่อโคงการกิจ

แก้ปัญหาหรือ

หน่วยงานที่จัด

กรรม 

อส่งเสริมด้านใ

ด 

ใดบ้าง สามารถเลือกได้หลาายข้อ 

 



4. ส

5. ช

6. ร

7. รู

8. ป

 

จ

ทุนการศกึ

1. เ

2. บ

3. ป

สถานที่จัดโคร

ช่วงเวลาวันที่ 

รายชื่อนักเรีย

รปูภาพการจัด

ปุ่มบันทึกข้อมู

13. บันทึ
จุดประสงค์เพื

กษาของนักเรี

เมนูบันทึกการ

บันทึกการรับท

ปุ่มลบการรับท

รงการ 

ท่ีดําเนินโครง

นท่ีเข้าร่วมโค

ดกิจกรรม 

มลู 

ทึกการรับทุน 
พ่ือใหม้ีประวัติว

รียนในภาพรวม

รรับทุนการศึก

ทุนใหม ่

ทุน 

งการ 

รงการ 

วา่นักเรียนคน

ม 

กษา 

นใดรับทุนหรือ

 

อยังไม่ได้รับทุนนและเพื่อนเป็นการบริหารัดดการ

 



1. ชื

2. ชื

3. จ

4. ป

5. ร

6. จ

7. ร

ชื่อผู้รับทุน 

ชื่อทุน 

จากหน่วยงาน

ประเภททุน ช

รับทุนเมื่อ 

จํานวนเงิน 

รายละเอียดอื่

นหรือบุคคล ห

ชเน ทุนตอ่เนือ่

นๆ ถ้าม ี

หรือผูใ้ห้ทุนกา

อง, ทุนครั้งเดยี

รศกึษา 

ยว 

 


