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ส่วนที่ 1 การใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน Web Application 
การใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั ้นสามารถบันทึกข้อมูลผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ( Web 

Application ) ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้โดยโปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคชั่นจะสามารถแสดงผลได้ดี
บน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป โดยกระบวนการทำงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการ
บันทึกข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application ) ดังที่จะอธิบายต่อไปนี้ 

การลงช่ือเข้าใช้ระบบ( login )  

  กรณีที่ครูยังไม่มี Username และ Password ของตัวเองสามารติดตต่อแอดมินระบบ CCT ของ
โรงเรียนให้สร้าง Username และ Password ของครูได้เลย 

การเข้าใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถเข้าใช้งานโดยใช้  Username และ Password 
ของตัวเองหลังจากนั้นกดปุ่มเข้าสูระบบ ดังรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 การเข้าใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 หลังจากที่เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะพบกับหน้าหลักซึ่งจะประกอบด้วย 3 เมนูคือ 1  คัดกรอง
นักเรียนยากจน 2. เข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูง 3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ณ ที่นี้ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังรูปที่ 2  

 
รูปที่ 2 เมนูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

Username Password 
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 หลังจากเลือกเมนูดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบจะแสดงหน้าแรกของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ขึ้นมาโดยจะมีฟังก์ชั ่นการใช้งานอยู่ด้านบนซ้ายมือประกอบด้วย 1) ข้อมูลรายบุคคล 2) ข้อมูลคัดกรอง         
3) SDQ  4) EQ 5) Early Warning 6) การเฝ้าระวัง 7.) สถิติรายงาน  ดังรูปที่ 3 
 

  
 

รูปที่ 3 ฟังก์ชั่นเมนูการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ข้อมูลรายบุคคล) 

1. เมนูข้อมูลรายบุคคล 

 เมนูข้อมูลรายบุคคล คือเมนูบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระบบจะแสดงรายชื่อเรียนไว้ในตาราง
ด้านล่างพร้อมทั้งสถานะว่า “ยังไม่ได้บันทึก” หมายถึง ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลเข้ามา โดยถ้าบันทึกข้อมูลแล้ว 
จะมีสถานะเป็น “บันทึกแล้ว” ให้ผู้ใช้กดท่ีปุ่ม “บันทึกข้อมูล” หลังรายชื่อของนักศึกษาที่มีสถานะว่ายังไม่ได้
บันทึกเพ่ือเริ่มต้นบันทึกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลนักเรียนดังรูปที่ 4 
 

 
 

รูปที่ 4 เมนูข้อมูลรายบุคคล 
 

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม“บันทึกข้อมูล”ระบบจะแสดงหน้าบันทึกข้อมูลรายบุคลของเด็กคนนั้นขึ้นมา ซึ่งในหน้า
นี้จะแบ่งส่วนการบันทึกข้อมูลออกเป็น 5 ส่วนประกอบด้วย 1.ข้อมูลพื้นฐาน 2. ข้อมูลครอบครัว 3. สถานะ
ครัวเรือน 4. ข้อมูลเชิงลึก 5.ความคิดเห็นครู โดยในแต่ละส่วนที่ทำการบันทึกข้อมูลนั้นมีเฮดเดอร์  (Header)                     
ปรากฏอยู ่ด ้านบนเสมอเพื ่อให้ผู ้ใช้งานรู ้ว ่าขณะนี้กำลังบันทึกข้อมูลของใครอยู่ ซึ ่งในเฮดเดอร์นั ้นจะ
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเช่น ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลขบัตรประจำตัวของ

1. 

2. 
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เด็ก เพศ และชั้นเรียนของเด็ก นอกเหนือจากการบันทึกข้อมูลในเฮดเดอร์แล้ว ผู้ใช้ยังสามารถสลับไปดูข้อมูล
แบบฟอร์มอ่ืนได้ ด้วยการกดปุ่มสีชมพูเพ่ือเลือกแบบฟอร์มที่ต้องการดูข้อมูลหรือบันทึกข้อมูลได้เลย ดังรูปที่ 5 

 

 
 

รูปที่ 5 เมนูททางลักและส่วนการบันทึกข้อมูลรายบุคคล 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ในส่วนการเก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียนนั้นจะประกอบด้วยการเก็บข้อมูล 6 ส่วนประกอบด้วย 
ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเช่น เลขประจำตัวนักเรียน เลขที่ของนักเรียน ชื่อเล่น วันเดือนปีเกิดอายุ 
สักญชาติ เชื้อชาติ การนับถือศาสนา ข้อมูลประวัติการเรียนเช่นนักเรียนจบการศึกษามาจากที่ใด      
มีผลการเรียนเท่าไหร่ จากโรงเรียนไหนและข้อมูลการติดต่อ ข้อมูลสุขภาพของนักเรียน เช่น น้ำหนัก
ส่วนสูง โรคประจำตัว และ ข้อมูลที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่ปัจุบันของนักเรียน ดังรูปที่ 6  

                            
          รูปที่6 เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึกและถัดไป” เพ่ือบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป 

ทางลัดไปแบบฟอร์มอื่นๆ 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลครอบครัว 

 การบันทึกข้อมูลครอบครัวจะประกอบด้วย  7 ข้อย่อยได้แก่  
 1) ข้อมูลพ่อแม่ การบันทึกข้อมูลพ่อแม่นั ้น จะประกอบด้วยข้อมูลเลขบัตรประชาชน 
หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ข้อมูลสุขภาพ ว่าพ่อแม่นั้น สุขภาพปกติ 
พิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง ทุพพลภาพ หรือไม่ 
 2) ข้อมูลผู ้ปกครอง หากผู ้ปกครองเป็น พ่อ หรือ แม่ สามารถกดปุ่มฟังก์ชั ่น พ่อเป็น
ผู้ปกครอง/แม่เป็นผู ้ปกครอง ข้อมูลชื่อและเลขบัตรจะถูกดึงมาไว้ในฝั ่งช่องผู ้ปกครอง  ถ้าหาก
ผู ้ปกครองไม่ไช่พ่อหรือแม่ ให้กรอกข้อมูลของผู ้ปกครองลงไปได้เลย ข้อมูลผู ้ปกครองนั ้นจะ
ประกอบด้วย  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความเกี่ยวข้อง 
ที่อยู่ หากที่อยู่ของผู้ปกครองตรงกับที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/ที่อยู่ปัจจุบันของนักเรียน สามารถกดปุ่ม
คัดลอกสีเหลืองด้านบนได้แล้วระบบจะดึงข้อมูลที่อยู่ขึ้นมาให้ และข้อมูลโรคประจำตัวผู้ปกครอง  
 3) สถานภาพของพ่อแม่ เป็นการเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ของพ่อแม่ว่าตอนนี้ พ่อแม่มีสภา
นภาพอย่างไรเช่น อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง แยกกันอยู่ เป็นต้น  
 4) ข้อมูลพี่น้อง เป็นการบันทึกข้อมูลพี่น้อง ของนักเรียนว่าเป็นลูกคนเดียวหรือเป็นลูกคนที่
เท่าไหร่ มีพ่ีน้องทั้งหมดก่ีคน ดังรูปที่ 7 
 

 
             

           รูปที่ 7 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของข้อมูลครอบครัว (1) 
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5) ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว กับ นักเรียนว่าสนิทสนมกันหรือไม่ ยามท่ี
นักเรียนทุกข์ใจนักเรียนเลือกปรึกษาผู้ใด ถัดไปจะเป็นการบันทึกรูปสภาพบ้าภายนอกและภายใน 

6) ภาพถ่ายประกอบการเยี่ยมบ้าน ดังรูปที่ 8 

 

รูปที่ 8 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของข้อมูลครอบครัว (2) 

  เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึกและถัดไป” เพ่ือบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป แต่หากกด
ปุ่ม “กลับ” ระบบจะทำกลับไปหน้าข้อมูลพื้นฐาน 

 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลสถานะครัวเรือน  

 ในส่วนของการบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือนนั้นจะเป็นการตอบคำถามในรูปแบบเลือกตอบ

ซึ่งบางข้อสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และในส่วนของคำถามนั้นจะประกอบด้วย 12 ด้านได้แก่    

1) สถานะอยู ่อาศัย 2) ลักษณะของสภาพบ้าน 3)ครัวเรือนมีภาระพึ ่งพิง 4) คว ามปลอดภัย              

5) น ักเร ียนพักอาศัยอยู ่ก ับ 6) การเด ินทางมาโรงเร ียนของนักเร ียน 7) แหล่งไฟฟ้าหลัก                    

8) แหล่งน้ำดื่ม 9) สภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน 10) สภาพแวดล้อมระหว่างการเดิทางมาโรงเรียน       

ดังรูปที่ 9 
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รูปที่ 9 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของสถานะครัวเรือน 

         เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึกและถัดไป” เพ่ือบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไปแต่หาก
กดปุ่ม “กลับ” ระบบจะทำกลับไปหน้าข้อมูลครอบครัว 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเชิงลึก  

 ในส่วนการบันทึกข้อมูลเชิงลึกจะเป็นการบันทึกข้อมูลของเพื ่อนเพื ่อนสนิทใน และ           

ต่างโรงเรียนของนักเรียน โดยจะประกอบด้วย ชื่อชั้น ของเพ่ือนนักเรียน เบอร์โทรศัพท์ ห้องโรงเรียน 

ประเภทความด้อยโอกาส และ ประเภทความพิการ ดังรูปที่ 10 
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รูปที่ 10 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของข้อมูลเชิงลึก 
 

 เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึกและถัดไป” เพ่ือบันทึกข้อมูลในส่วน
ถัดไป แต่หากกดปุ่ม “กลับ” ระบบจะทำกลับไปหน้าสถานะครอบครัว 

 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นครู 

 ในส่วนของความคิดเห็นครูนั้นจะประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของครูผู้ข้อมูล

รายบุคคลหรือบันทึกข้อมูล และให้ครูบันทึกข้อมูลตามความคิดเห็นของครูหลังจากที่ได้ลงข้อมูล

รายบุคคลแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ซึ่งข้อคำถามจะประกอบด้วย บ้านของนักเรียนเป็นสัดส่วน

หรือไม่ กิจกรรมที่ทำในครอบครัวเป็นอย่างไร หน้าที่ความรับผิดชอบของนักเรียนมีอย่างไรบ้าง 

พฤติกรรมของนักเรียนเป็นอย่างไร สถานภาพที่น่าเป็นห่วงและต้องการความจำเป็น การให้ความ

ช่วยเหลือเบื้องต้นมีอะไรบ้าง ข้อสรุปของการข้อมูลรายบุคคลเป็นอย่างไร ดังรูปที่ 11  
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รูปที่ 11 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของข้อมูลเชิงลึก 
 

เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแจ้งเตือนดังรูปที่ 12 ว่า

บันทึกข้อมูลสำเร็จให้ผู้ใช้กด “ตกลง” หรือกดไอคอน “กากบาท” ระบบจะนำกลับมาสู่หน้ารายชื่อ

ดังเดิมเพ่ือให้ผู้ใช้เลือกเด็กท่ีจะบันทึกข้อมูลคนถัดไป 

 

  

รูปที่ 12 Pop Up แจ้งเตือนเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย 
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2. เมนูข้อมูลคัดกรอง 

ในส่วนของการบันทึกข้อมูลคัดกรองนั้นจะแบ่งออกเป็น 7 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านเมนูการเรียน          
2) ด้านเมนูสุขภาพกาย 3) ด้านเมนูสุขภาพจิต 4) ด้านเมนูเศรษฐกิจ 5) ด้านเมนูสวัสดิภาพ 6) ด้านเมนู
พฤติกรรม 7) ด้านเมนูนักเรียนพิเศษ โดยจะมีเฮดเดอร์(Header) ของแต่ละเมนูซึ่งจะประกอบไปด้วยส่วนรูป 
ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขบัตรที่ทางราชการไทยออกให้ เพศ 
ชั้นเรียนของนักเรียนอยู่เสมอดัง รูปที่ 13 

 
รูปที่ 13 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรอง 

 2.1 ด้านข้อมูลการศึกษา  

การบันทึกข้อมูลการศึกษา จะประกอบด้วยข้อมูลผลการเรียน ระดับชั้น ห้องของนักเรียน
และบันทึกข้อมูลของครูที่ปรึกษา ข้อมูลวิชาที่ชอบ/ไม่ชอบ (สามมารถเลือกได้มากกว่า 1 วิขา) วิชาที่
ถนัด/ไม่ถนัด(สามมารถเลือกได้มากกว่า 1 วิขา) รวมไปถึงข้อมูลความสามารถพิเศษของนักเรียนว่า
นักเรียนถนัดทำอะไรหรือไม่ถนัดด้านไหน ดังรูปที่ 14 

 
รูปที่ 14 เมนขู้อมูลการศึกษา 
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ในส่วนของการบันทึกข้อมูลนั้นครูผู้ประเมิน ต้องเลือกตัวเลือกด้านบนหัวตารางว่าตามความ
คิดเห็นของเด็กในด้านนั้นๆเด็ก ปกติ  เสี่ยง  หรือ มีปัญหาหรือไม่ หากตอบเสี่ยง หรือมีปัญหา จะต้อง
มาเลือกเหตุผลด้วยว่าเด็กมีปัญหาอย่างไรบ้างดังรูปที่ 15 

 
 

 

รูปที่ 15 ตัวอย่างการทำแบบประเมิน 
 

2.2 ด้านการเรียน  

 ในส่วนของการประเมินด้านการเรียนมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจะ

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย 1) ผลการเรียน 2) นิสัยทางการเรียน 3)ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรยีน  

4) ระดับการศึกษา ดังรูปที่ 16 

ตัวเลือกการประเมิน 
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รูปที่ 16 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านการเรียน 
เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้“บันทึกและถัดไป” เพ่ือบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป แต่หากกดปุ่ม 

“กลับ” ระบบจะทำกลับไปหน้าข้อมูลการศึกษา 

2.3 สุขภาพกาย  

ในส่วนของการประเมินด้านสุขภาพกายมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจะ
แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพกายโดยเหตุผลจะเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพข้องนักเรียน         
ดังรูปที่17 

 

รูปที่ 17 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านสุขภาพกาย  
เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือประเมินในส่วนถัดไป 
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2.4 สุขภาพจิต 

ในส่วนของการประเมินด้านสุขภาพจิตมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจะ
แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพจิตโดยของนักเรียนดังรูปที่ 18 

 

 
รูปที่ 18 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านสุขภาพจิต 

เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือประเมินในส่วนถัดไป 

2.5 เศรษฐกิจ  

ในส่วนของการประเมินด้านเศรษฐกิจมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจะ
แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพจิตโดยของนักเรียนนดังรูปที่ 19 

 

 
 

รูปที่ 19 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านเศรษฐกิจ 
เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพ่ือประเมินในส่วนถัดไป 
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2.6 ด้านสวัสดิภาพ  

ในส่วนของการประเมินด้านสวัสดิภาพ ในส่วนนี้จะมีการแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น 4 ข้อ
ประกอบด้วย 1) สวัสดิภาพ 2) ความปลอดภัยของที่พักอาศัย มีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มมีปัญหา ดังรูปที่ 20 

 
รูปที่ 20 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านสวัสดิภาพ(1) 

 
3) ความปลอดภัยด้านภัยพิบัติ 4) ความปลดภัยด้านการเดินทาง มีแนวทางการพิจารณากลุ่ม

เสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาดังรูปที่ 21 

 

รูปที่ 21 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านสวัสดิภาพ(2) 
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2.7 พฤติกรรม 

ในส่วนของการประเมินด้านพฤติกรรม ในส่วนนี้จะมีการแบ่งหัวข้อย่อยออก เป็น 5 ข้อ
ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมการใช้สารเสพติด 2) พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง มีแนวทางในพิจารณา
กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา  ดังรูปที่ 22        

 
    รูปที่ 22 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านพฤติกรรม(1) 

 
3) พฤติกรรมทางเพศ  4) การติดกมและการพนัน รุนแรง มีแนวทางในพิจารณากลุ่มเสี่ยง 

และกลุ่มมีปัญหาดังรูปที่ 23 

  
รูปที่ 23 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านพฤติกรรม(2) 
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5) การใช้โทรศัพท์มือถือและเครื่องมือสื่อสาร มีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมี
ปัญหาดังรูปที่ 24 

 

 
รูปที่ 24 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านพฤติกรรม(3) 

 

2.8 ด้านนักเรียนพิเศษ 

ในส่วนของการประเมินด้านนักเรียนพิเศษมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา
จะแบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพจิตโดยของนักเรียนนดังรูปที่ 25 

รูปที่ 25 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านเศรษฐกิจ 
 

เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูล

สำเร็จให้ผู้ใช้กดตกลงระบบจะนำกลับมาสู่หน้ารายชื่อดังเดิมเพ่ือให้ผู้ใช้เลือกเด็กที่จะบันทึกข้อมูลคน

ถัดไป 
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3. การบันทึกข้อมูล SDQ 

 แบบฟอร์มประเมิน SDQ คือ แบบฟอร์มการประเมินพฤติกรรม เพ่ือช่วยให้ครูสามารถวินิจฉัยปัญหา
พฤติกรรมของเด็กในเบื้องต้นพร้อมสรุปผลคะแนนและประมวลผลออกมาเป็นกราฟให้อยู่ด้านท้ายตารางโดย
การบันทึกแบบประเมินจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนประกอบด้วยส่วนที่ 1) แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน
สำหรับครูทีป่รึกษา (SDQ) ดังรูปที่ 22 และ ส่วนที่ 2) ประเมินโดยรวมของเด็กดังรูปที่ 26 

 
รูปที่ 27 เมนูฟอร์ม SDQ ส่วนที่ 1แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนสำหรับครูที่ปรึกษา (SDQ) (1) 
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 หลังจากที่ผู้ใช้ทำแบบประเมินเสร็จแล้วด้านท้ายแบบประเมินระบบจะประมวลผล และรายงานผล
ประเมินออกมาเป็นกราฟโดยบอกว่าในด้านต่างๆนั ้นเด็กมีภาวะอย่างไรเช่น ปกติ เสี ่ยง หรือมีปัญหา           
ดังรูปที่ 28 

 
       รูปที่ 28 กราฟสรุปผลการประเมิน SDQ (2) 

  
รูปที่ 29 เมนูแบบฟอร์ม SDQ ส่วนที่ 2 ประเมินโดยรวมของเด็ก 
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4. การบันทึกข้อมูล EQ 

 แบบประเมิน EQ หรือแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ เพ่ือช่วยให้ครูประเมินพฤติกรรมด้าน

อารมณ์ของเด็กได้สดวกพรอ้มสรปุผลคะแนนและประมวลผลออกมาเป็นกราฟให้อยู่ด้านท้ายตารางดังรูปที่ 30 

 

 

 

รปูที่ 30 เมนูEQ 

 

ส่วนของแบบประเมิน 

ส่วนการประมวลผล 

กราฟประมวลผลการประเมิน 
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5. การพิมพ์เอกสาร 

สำหรับการพิมพ์เอกสารผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่บันทึกข้อมูลเก็บไว้ได้โดยการเปิดหน้า
รายชื่อของเด็กจะมีปุ่มพิมพ์เอกสาร อยู่ด้านหลังรายชื่อ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลยจากฟังก์ชั่นนี้ ดัง
รูปที่ 31 

 
 รูปที่ 31 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของการพิมพ์เอกสาร 

 

6. เมนู Early Warning  

เป็นการรายงานผลการคัดกรองจากแบบฟอร์มต่างๆ ได้แก่ แบบฟอร์มข้อมูลคัดกรอง SDQ(คร,ู
ผู้ปกครอง,นักเรียน) และ EQ โดยจะแสดงสัญลักษณ์เป็นรูป สีเขียว สีเหลือง สีแดง อยู่ด้านหลังชื่อนักเรียน
โดยความหมายของสัญลักษณ์นั้นจะมีคำอธิบายไว้อยู่ด้านล่าง ดังรูปที่ 32 
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รูปที่ 33ความหมายของสัญลักษณ์ Early Warning 

 

7. เมนูเฝ้าระวัง  

เมนูเฝ้าระวังเป็นจะเป็นการแจ้งเตือนของเด็กท่ีมีผลการประเมินว่าเสี่ยง หรือ มีปัญหา โดยผลการ
ประเมินจะได้มากจากแบบฟอร์มข้อมูลคัดกรองที่ประเมินโดยความคิดเห็นของครู ซึ่งเมนูนี้จะบอกว่า ในด้าน
การเรียน ด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิภาพ ด้านพฤติกรรม ด้านนักเรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษนั้นใครเสี่ยงหรือมีปัญหาบ้าง โดยถ้าครูกดท่ีรูปสัญลักษณร์ะบบจะแสดงรายละเอียดว่าที่บอกว่า
เสี่ยงหรือมีปัญหานั้นเสี่ยงอย่างไรหรือมีปัญหาอย่างไร ดังรูปที่ 34 

 

 
 

รูปที่ 34 เมนูการเฝ้าระวัง 
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8.สถิติรายงาน 
 เมนูสถิติรายงานเป็นเมนูที่รายงานข้อมูลเชิงสถิติซึ่งประมวลผลมาจากข้อมูลที่ครูบันทึกเข้ามาใน
แบบฟอร์มต ่างๆได ้แก่ 1)แบบฟอร์มข้อมูลคัดกรอง 2) แบบฟอร์ม SDQ(ครู , น ักเร ียน ,ผู้ปกครอง)                    
3)แบบฟอร์ม EQ  
  8.1 สถิติรายงานข้อมูลคัดกรอง 

เมนูสถิติรายงานเป็นข้อมูลรายงานผลการคัดกรองของเด็กมาจากแบบฟอร์มข้อมูลคัดกรอง
ว่าในชั้นเรียนที่ครูได้คัดกรองเด็กออกมานั้น ในแต่ละด้าน มีเด็กกลุ่มปกติจำนวนกี่คน กลุ่มเสี่ยงจำวน
กี่คน และ กลุ่มมีปัญหาจำนวนกี่คน และคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่ ซึ่งจะแสดงผลในรูปแบบของ
ตาราง ซึ ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื ่อนำไปใช้งานต่อได้ 2 รูปแบบคือ PDF และ Excel          
ดังรูปที ่35 

 
 รูปที่ 35 เมนูสถิติรายงาน 

 
 ในส่วนล่างตารางจะเป็นกราฟแสดงผลข้อมูลจากตารางด้านบนว่า เด็กกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มมีปัญหา มีสัดส่วนเท่าใดจากจำนวนทั้งหมด โดยสีเขียว หมายถึงเด็กปกต ิสีเหลือง หมายถึงเด็ก
เสี่ยง สีแดง หมายถึงเด็กมีปัญหาดังรูปที่ 36   
 

 
รูปที่ 36 กราฟแสดงสสถิตติรายงาน 

Export Data 
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  8.2 สถิติรายงานSDQ (ครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง) 

 สถิติรายงานผลการคัดกรองมาจากแบบฟอร์ม SDQ (คร,ูนักเรียน,ผู้ปกครอง) ว่าในชั้นเรียนที่

ครูได้คัดกรองเด็กออกมานั้นในแต่ละด้าน มีเด็กกลุ่มปกติจำนวนกี่คน กลุ่มเสี่ยงจำวนกี่คน และ กลุ่มมี

ปัญหาจำนวนกี่คน และคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่ ซึ่งจะแสดงผลในรูปแบบของตาราง ซึ่งผู้ใช้

สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพ่ือนำไปใช้งานต่อได้ 2 รูปแบบคือ PDF และ Excel และ ในส่วนล่าง

ตารางจะเป็นกราฟแสดงผลข้อมูลจากตารางด้านบนว่า เด็กกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา มี

สัดส่วนเท่าใดจากจำนวนทั้งหมด โดยสีเขียว หมายถึงเด็กปกต ิสีเหลือง หมายถึงเด็กเสี่ยง สีแดง 

หมายถึงเด็กมีปัญหา ดังรูปที่ 37 

     
 

  

รปูที ่37 เมนูสถิติรายงาน SDQ 
 
 
 
 
 
 
 

Export Data 
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  8.3 สถิติรายงาน EQ  
 สถิติรายงานผลการคัดกรองมาจากแบบฟอร์ม EQ ว่าในชั้นเรียนที่ครูได้คัดกรองเด็กออกมา
นั้นในแต่ละด้าน มีเด็กกลุ่มปกติจำนวนกี่คน กลุ่มเสี่ยงจำวนกี่คน และ กลุ่มมีปัญหาจำนวนกี่คน และ
คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละเท่าไหร่ ซึ่งจะแสดงผลในรูปแบบของตาราง ซึ่งผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดข้อมูล
เพื่อนำไปใช้งานต่อได้ 2 รูปแบบคือ PDF และ Excel และ ในส่วนล่างตารางจะเป็นกราฟแสดงผล
ข้อมูลจากตารางด้านบนว่า เด็กกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหา มีสัดส่วนเท่าใดจากจำนวนทั้งหมด 
โดยสีเขียว หมายถึงเด็กปกต ิสีเหลือง หมายถึงเด็กเสี่ยง สีแดง หมายถึงเด็กมีปัญหา ดังรูปที่ 38 
 

 
 

 
 

รปูที ่38 เมนูสถิติรายงาน EQ 
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ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลรายบุคคลนักเรียน 
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รูปที่ 39 ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลรายบุคคลนักเรียน 
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ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มคัดกรองนักเรียน 
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รูปที่  40 ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์มคัดกรองนักเรียน 
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ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์ม SDQ 
 

         

รูปที่ 41 ตัวอย่างเอกสารแบบฟอร์ม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศการดแูลชว่ยเหลือนกัเรียน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ส่วนที่ 2 การใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน Mobile Application 
ในกระบวนการบันทึกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูผู้ใช้งานสามารถใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ

แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือการสำรวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลผ่านโมบายแอพลิเคชั่น (Mobile 
Application) สามารถใช้ได้ทั้งในระบบปฏิบัติการแบบ iOS และ Android  คู่มือการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่หรือ
แท็บเล็ตในการสำรวจนี ้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ (1) การติดตั้งโปรแกรม และ (2) วิธีการใช้ โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  

การดาวน์โหลดและติดตั้งแอพลิเคชั่น 

โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 
ความต้องการขั้นต่ำของระบบ 
iOS version 8.2 ขึ้นไป และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป 
Android minSdkVersion 14 หรือ KitKat 4.4 ขึ้นไป 
ถ้ามีคุณสมบัติต่ำกว่านี้ให้ทำการอัพเดทเวอร์ชั่นหรือเปลี่ยนไปใช้เครื่องที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมแทน 

• ระบบ iOS: ค้นหาแอพฯ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” ที่ App Store และกดติดตั้ง 

• ระบบ Android: ค้นหาแอพฯ “ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” ที่ Play Store และกด
ติดต้ัง 
 

 
 

แอปพลิเคชันปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 
 



 

2 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

การเข้าใช้งานแอพลิเคชั่น (login) 

 เมื่อผู้ใช้เปิดแอพลิเคชั่นขึ้นมาจะพบกับหน้าเข้าสู่ระบบ (login) ให้ผู้ใช้กรอก Username และ 

Password ของตัวเองเพ่ือเข้าใช้งานระบบดังรูปที่ 1 

 

 

รูปที่  1 การเข้าใช้งานแอพลิเคชั่นปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน 

 

หลังจาก login เช้าใช้งานแล้วแอพลิเคชั่นจะให้เลือกชั้นห้องของนักเรียนที่ต้องการบันทึกข้อมูล เมื่อ

เลือกชั้นห้องแล้วแอพลิเคชั่นจะแสดงหน้าหลักของเมนูประกอบด้วย 12 เมนูหลักได้แก่ 1) นร.01 2)นร.06  3) 

คืนเงิน 4) ข้อมูลรายบุคคล 5 ) ข้อมมูลคัดกรอง 6 ) SDQ ฉบับครูประเมิน 7 ) SDQ ฉบับนักเรียนประเมิน 8) 

SDQ ฉบับผู้ปกครองประเมิน 9) EQ 10 ) ล้างข้อมูล 11 ) อัพเดทข้อมูล 12) ออกจากระบบ ดังรูปที่ 2  



 

3 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

รูปที่  2 เมนูแอพลิเคชั่นปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

1.เมนูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู ข้อมูลรายบุคคลแอพพลิเคชันให้เลือกชั้นห้องของเด็กท่ีต้องการทำข้อมูลหลังจาก

เลือกสำเร็จแล้ว แอพพลิเคชั่นจะแสดงหน้ารายชื่อเด็ก ตามชั้นห้องท่ีผู้ใช้เลือก โดยรายชื่อจะถูกแบ่งออกเป็น 2 

ฝั่งได้แก่ 1) “สีส้ม”ยังไม่ได้บันทึก 2) “สีเขียว”บันทึกแล้ว ดังรูปที่ 3 

     

รูปที่  3 หน้ารายชื่อเด็ก 



 

4 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 เมื่อผู้ใช้เลือกเด็กที่ต้องการทำข้อมูลแล้วแอพพลิเคชั่นจะไปหน้าบันทึกข้อมูลโดยจะแบ่งออกเป็น 5 

ส่วนได้แก่ 1) ข้อมูลพ้ืนฐาน 2) ข้อมูลครอบครัว 3) ข้อมูลสถานะครัวเรือน 4)ข้อมูลเชิงลึก 5) ความคิดเห็นครู 

ดังรูปที่ 4 

 

รูปที่  4 ส่วนการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 

 ในส่วนการเก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียนนั้นจะประกอบด้วยการเก็บข้อมูล 5 โดยการบันทึก

ข้อมูลจะประกอบด้วยการบันทึกรูปภาพนักเรียน และข้อมูลพื้นฐานต่างๆของนักเรียนเช่นชื่อนามสกุล 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขบัตรที่ทางราชการออกให้ เลขประจำตัว ข้อมูลวันเกิด ข้อมูลประวัติ

การเรียน ของมูลสุขภาพ ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน และท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านเมื่บันทึกข้อมูลครบแล้วให้กด

บันทึก ดังรูปที่ 5 

    

รูปที่  5 หน้าบันทึกข้อมูลพ้ืนฐานนักเรียน 



 

5 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

1.2 ข้อมูลครอบครัว  

การบันทึกข้อมูลครอบครัวนั ้นจะประกอบด้วยข้อมูลพ่อแม่ ผู ้ปกครอง ข้อมูลพี ่น้อง 

ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว ในครอบครัวนักเรียนสนิทกับใครมากที่สุดในช่วงเวลาที่นักเรียน

ทุกข์ใจนักเรียนปรึกษาใคร และรูปภาพประกอบกาเยี่ยมบ้าน ดังรูปที่ 6 

     

 

รูปที่  6 ข้อมูลครอบครัว 

 

1.3 ข้อมูลสถานะครัวเรือน 

 ในส่วนของการบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือนนั้นจะเป็นการตอบคำถามในรูปแบบเลือกตอบ

ซึ่งบางข้อสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และในส่วนของคำถามนั้นจะประกอบด้วย 12 ด้านได้แก่    

1) สถานะอยู ่อาศัย 2) ลักษณะของสภาพบ้าน 3)ครัวเรือนมีภาระพึ ่งพิง 4) ความปลอดภัย              

5) น ักเร ียนพักอาศัยอยู ่ก ับ 6) การเด ินทางมาโรงเร ียนของนักเร ียน 7) แหล่งไฟฟ้าหลัก                    

8) แหล่งน้ำดื่ม 9) สภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน 10) สภาพแวดล้อมระหว่างการเดิทางมาโรงเรียน       

ดังรูปที่ 7 

 



 

6 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

รูปที่  7 หน้าบันทึกสถานะครัวเรือน 

 

1.4 ข้อมูลเชิงลึก 

ในส่วนการบันทึกข้อมูลเชิงลึกจะเป็นการบันทึกข้อมูลของเพื ่อนเพื ่อนสนิทใน และ           

ต่างโรงเรียนของนักเรียน โดยจะประกอบด้วย ชื่อ ชั้น ของเพ่ือนนักเรียน เบอร์โทรศัพท์ ห้องโรงเรียน 

ประเภทความด้อยโอกาส และ ประเภทความพิการ ดังรูปที่ 8 

   

 

รูปที่  8 การบันทึกข้อมูลเชิงลึก 

 



 

7 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 1.5 ความคิดเห็นครู  

 ในส่วนของความคิดเห็นครูนั้นจะประกอบไปด้วย ชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งของครูผู้ข้อมูล

รายบุคคลหรือบันทึกข้อมูล และให้ครูบันทึกข้อมูลตามความคิดเห็นของครูหลังจากที่ได้ลงข้อมูล

รายบุคคลแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ซึ่งข้อคำถามจะประกอบด้วย บ้านของนักเรียนเป็นสัดส่วน

หรือไม่ กิจกรรมที่ทำในครอบครัวเป็นอย่างไร หน้าที่ความรับผิดชอบของนักเรียนมีอย่างไรบ้าง 

พฤติกรรมของนักเรียนเป็นอย่างไร สถานภาพที่น่าเป็นห่วงและต้องการความจำเป็น การให้ความ

ช่วยเหลือเบื้องต้นมีอะไรบ้าง ข้อสรุปของการข้อมูลรายบุคคลเป็นอย่างไร ดังรูปที่ 9  

    

รูปที่  9 การบันทึกความคิดเห็นครู 

2. เมนูคัดกรอง นร. 

 การบันทึกข้อมูลคัดกรองในส่วนของแอพพลิเคชั่นนั้น จะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 8 ส่วน ได้แก่ 

1) ส่วนที่ 1 ข้อมูลการศึกษา ส่วนที่ 2) การเรียน ส่วนที่ 3) สุขภาพกาย ส่วนที่ 4) สุขภาพจิต ส่วนที่ 5) 

เศรษฐกิจ ส่วนที่ 6) สวัสดิภาพ ส่วนที่ 7) พฤติกรรม ส่วนที่ 8) นักเรียนพิเศษ ดังรูปที่ 10 
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รูปที่  10 เมนูคัดกรอง นร. 

 

2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลการศึกษา 

 การบันทึกข้อมูลการศึกษานั้นจะประกอบด้วย ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลครูที่ปรึกษา ข้อมูล

วิชาที่ชอบ/ไม่ชอบ วิชาที่ถนัด/ไม่ถนัด กิจกรรมที่ชอบ/ไม่ชอบ ผลการเรียนเฉลี่ย อาชีพที่ใฝ่ฝัน ความ

ภาคภูมิใจ ข้อมูลความสามารถพิเศษ และความสามารถท่ีโดดเด่น ดังรูป 11 

   

รูปที่  11 ส่วนการบันทึกข้อมูลการศึกษา 
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2.2 ส่วนที่ 2 การเรียน  

 ในส่วนของการประเมินด้านการเรียนมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจะ

แบ่งออกเป็น 4 ส่วนประกอบด้วย 1) ผลการเรียน 2) นิสัยทางการเรียน 3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียน  

4) ระดับการศึกษา ดังรูปที ่12 

 

รูปที่  12 นิสัยทางการเรียน 

2.3 ส่วนที่ 3 สุขภาพกาย  

ในส่วนของการประเมินด้านสุขภาพกายมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจะ
แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพกายโดยเหตุผลจะเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพข้องนักเรียน         
ดังรูปที่13 

   
 

รูปที่  13 การบันทึกแบบประเมินสุขภาพกาย 
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2.4 ส่วนที่ 4 สุขภาพจิต 

ในส่วนของการประเมินด้านสุขภาพจิตมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจะ
แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพจิตโดยของนักเรียน ดังรูปที่ 14 

 

        
รูปที่  14 การบันทึกแบบประเมินสุขภาพจิต 

2.5 ส่วนที่ 5 เศรษฐกิจ 

 ในส่วนของการประเมินด้านเศรษฐกิจมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจะ

แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพจิตโดยของนักเรียนนดังรูปที่ 15 

      

รูปที่  15 การบันทึกแบบประเมินสุขภาพจิต 
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2.6 ส่วนที่ 6 สวัสดิภาพ 

ในส่วนของการประเมินด้านสวัสดิภาพ ในส่วนนี้จะมีการแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น 4 ข้อ

ประกอบด้วย 1) สวัสดิภาพ 2) ความปลอดภัยของที่พักอาศัย 3) ความปลอดภัยด้านภัยพิบัติ 4) 

ความปลดภัยด้านการเดินทาง มีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาดังรูปที่ 16 

       

รูปที่  16 แบบประเมินสวัสดิภาพ(1) 

2.7 ส่วนที่ 7 พฤติกรรม 

 ในส่วนของการประเมินด้านพฤติกรรม ในส่วนนี้จะมีการแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น 5 
ข้อประกอบด้วย 1) พฤติกรรมการใช้สารเสพติด 2) พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง 3) พฤติกรรมทาง
เพศ  4) การติดกมและการพนัน รุนแรง มีแนวทางในพิจารณากลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหาดังรูปที่ 17 

   

รูปที่  17แบบประเมินพฤติกรรม 
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2.8 ส่วนที่ 8 นักเรียนพิเศษ 

ส่วนของการประเมินด้านนักเรียนพิเศษมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาจะ
แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพจิตโดยของนักเรียนนดังรูปที่ 18 

   
รูปที่  18 แบบประเมินนักเรียนพิเศษ 

3.SDQ  

การบันทึกแบบฟอร์ม SDQ จะมีทั้งหมด 3ฉบับ ได้แก่ 1) ฉบับครูประเมินนักเรียน 2) นักเรียน

ประเมินตนเอง 3) ผู้ปกครองประเมินนักเรียน โดยแบบประเมินทั้ง 3 ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน        

1. แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) ซึ่งในการประเมินผลในส่วนนี้เมื่อประเมินผลเสร็จแล้วกดบันทึก จะ

มีกราฟแสดงผลการคัดกรอง SDQ เด็กสรุปอยู ่ด้านท้ายตาราง และ ส่วนที ่ 2.ประเมินโดยรวมของเด็ก          

ดังรูปที่ 19 

   

รูปที่  19 แบบประเมิน SDQ 
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4.EQ   

 การบันทึกแบบประเมิน EQ จะประกอบด้วย ข้อคำถามเกี่ยวกับ EQ ตามแบบแบบฟอร์มประเมินของ 

สพฐ.กำหนด และในส่วนของท้ายตารางจะมีกราฟสรุปการประเมินในด้านต่างๆดังรูปที่ 20  

   

รูปที่  19 แบบประเมินEQ 
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ส่วนที่ 3 การใช้งานระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ส่วนแอดมินโรงเรียน 
Admin โรงเรียนเข้าสู่ระบบด้วย Username ของ Admin ที่ได้รับอนุญาตจากเขตพ้ืนที่ ซึ่ง Username 

ดังกล่าวนำหน้าด้วย school@.... โดยการทำงานของ Admin โรงเรียนมีการทำงานดังต่อไปนี้ 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว Admin โรงเรียนสามารถเปลี่ยนบทบาทของตนเองเพื่อเป็นครูคัดกรองได้ เพื่อที่จะ

สามารถใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในบทบาทของครูได้ และ สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็น Admin 
โรงเรียนได้ดังเดิม โดยการทำแบบเดียวกัน ดังรูปที่ 1 

 

 

รูปที่ 2 การเปลี่ยนบทบาทการทำงานของแอดมินโรงเรียน และ ครูคัดกรอง 
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1. การจัดการข้อมูลผู้ใช้ 

การจัดการข้อมูลผู้ใช้โดย Admin โรงเรียนทำได้โดยเข้าไปที่แถบเมนู “ข้อมูลผู้ใช้” ระบบจะแสดง

ข้อมูลครูภายในโรงเรียน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ E-mail และ Username สำหรับเข้าระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนดังรูปที่ 3 

 

รูปที่ 3 การจัดการข้อมูลครูที่ปรึกษาของนักเรียนแต่ละโดย Admin โรงเรียน 

1.1การจัดการข้อมูลผู้ใช้ 

ในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ แอดมินโรงเรียนสามารถ เพิ่มผู้ใช้งาน  แก้ไขข้อมูล การตั้งค่า

รหัสผ่านใหม่ (Reset Password) และ ยกเลิกผู้ใช้งานได้ 

1.1.1 การเพิ่มผู้ใช้  หากต้องการเพ่ิมผู้ใช้งาน ให้ทำการกดที่ปุ่ม “+เพิ่มผู้ใช้ ” ที่ด้านบน

ขวามือของหน้าจอ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของครูที่ต้องการเพิ่มเข้าสู่

ระบบ ดังรูปที่ 4 
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รูปที่ 4การเพ่ิมข้อมูลของครูที่ปรึกษา 

เมื่อกรอกข้อมมูลสำเร็จแล้วให้แอดมินกดบันทึกแล้วระบบจะแจ้งเตือนว่าเพ่ิมผู้ใช้เรียบร้อยแล้วโดย

มีUsername คือ..... หลังจากนั้นให้กดตกลง ดังรูปที่ 5 

 

รูปที่ 5 การแจ้งเตือนเมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ 
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1.1.2 การแก้ไขข้อมูล   

การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้กดที่ปุ่ม    ด้านหลังชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการแก้ไขข้อมูล ระบบจะแสดง

หน้าต่างให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของครูดังรูปที่ 6  

 

รูปที่ 6 การแก้ไขข้อมูลครู 

หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้แอดมินกดท่ีปุ่ม บันทึก หลังจากนั้นจะมีแจ้งเตือนว่าแก้ไขข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว ให้กด “ตกลง” ดังรูปที่ 7 

 

รูปที่ 7การแจ้งเตือนแกไขข้อมูลสำเร็จ 
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1.1.3การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset password)  

กดท่ีปุ่ม    ด้านหลังชื่อของ User ที่ต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ โดยแอดมินจะต้องมี

ข้อมูล e-mail ก่อนถึงจะสามารถ Reset Password ได้ โดย Password จะทำการส่งไปยัง e-mail 

ของผู้ใช้ท่านนั้น ดังรูปที่ 8 

 

 
รูปที่ 8 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ 

ระบบจะแจ้งให้ยืนยันการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ เมื่อกด “ตกลง” ระบบจะแจ้งว่า “Password ใหม่ได้

ส่งไปใน e-mail” จากนั้นแอดมินกด “ตกลง” เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการ Reset password ดังรูปที่ 9 

 

 
รูปที่ 9 แจ้งเตือนการส่ง Password ใหม่ไปให้ผู้ใช้งาน 
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1.1.4 การยกเลิกผู้ใช้  

กรณีที่แอดมิน ต้องการยกเลิก User ที่ใช้งานสามารถทำได้โดยการกดที่ปุ่ม  ด้านหลัง

ชื่อของผู้ใช้ที่ต้องการยกเลิก โดยในการยกเลิกจะมีสาเหตุให้ระบุดังนี้ 1.) ย้าย  2.) เกษียณ 3.) ลาออก 

และ 4.) เสียชีวิต ดังรูปที่ 10  

 
รูปที่ 10 การยกเลิกผู้ใช้ 

 

เมื่อระบุสาเหตุในการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก” ระบบจะแจ้งว่า “ยกเลิกผู้ใช้

เรียบร้อยแล้ว” จากนั้นแอดมินกด “ตกลง” เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการยกเลิกข้อมูลผู้ใช้ ดังรูปที่ 11 

 

 
รูปที่ 11 แจ้งเตือนการยกเลิกข้อมูลผู้ใช้ 
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2. การจัดครูประจำชั้น 

 เมื่อเพิ่ม User ครูเรียบร้อยแล้วต่อมาให้แอดมินเข้ามาเมนูจัดครูประจำชั้นเพื่อจัดการข้อมูลที่ครู

จะต้องคัดกรองในชั้นของตัวเองเท่านั้น เมื่อเข้ามาที่เมนูนี้แล้ว แอดมิน เลือกขั้นปีก่อน หลังจากนั้นให้เลือกครู

ประจำชั้น เมื่อเลือกครูประจำชั้นแล้ว ให้กดเพิ่มครูประจำชั้น ซึ่งรายชื่ อครูที่ถูกเพิ่มแล้วจะมาอยู่ที่ตาราง

ด้านล่างว่าในชั้น/ห้องนั้น มีใครเป็นที่ปรึกษาอยู่บ้าง ดังรูปที่ 12 

 

รูปที่ 12 การจัดการข้อมูลครูประจำชั้น 

 หลังจากท่ีจัดครูประจำชั้นแล้ว แอดมินจัดการครูประจำชั้นผิดให้แอดมิน ลบออกโดยการ  

กดปุ่ม “ ” หลังจากนั้นระบบจะมีแจ้งเตือนว่าแก้ไขข้อมูลสำเร็จดังรูปที่ 13 

 

รูปที่ 13 แจ้งเตือนการแก้ไขข้อมูลสำเร็จ 

 

  

 1. 

2. 

3. 4. 

 

 



 

8 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

3.เมนูติดตามความก้าวหน้า  

เมนูติกตามความก้าวหน้าคือเมนูที่เอาไว้แอดมินโรงเรียน ติดตามความก้าวหน้าการคัดกรองของ
โรงเรียนว่าครูทำข้อมูลในส่วนต่างๆมาเท่าไหร่แล้ว เมนูนี้จะประกอบด้วย 5 เมนูย่อย แต่ ณ ที่นี่จะอธิบาย   

2 เมนูได้แก่ 1) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  2) การเฝ้าระวัง 

3.1 การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นตารางสรุปข้อมูลความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มข้อมูล

รายบุคคล ข้อมูลคัดกรองนักเรียน ของมูล SDQ(ครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง) และ EQ  เป็นรายชั้นเรียน โดยจะ

บอกถึงจำนวนที่ต้องทำท้ังหมด จำนวนที่ทำแล้ว และยังไม่ได้ทำเท่าไหร่ ดังรูปที่ 14  

  

รูปที่ 14 ข้อมูลการดูแลช่วยยเหลือนักเรียน 

 แอดมินสามารถกดติดตามการบันทึกข้อมมูลของครูประจำชั้นได้ว่าครูประจำชั้นนั้นยังไม่ได้บันทึก

ข้อมูลของนักเรียนคนใด แบบฟอร์มใดบ้าง โดยการกดไปที่ระดับชั้นนั้น  ระบบจะแสดงตารางสรุปกการบันทึก

ข้อมูลขึ้นมาให้ดังรูปที่ 15  
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รูปที่ 15 ตารางสรุปการบันทึกข้อมูลรายชั้นเรียน 

 3.2 การเฝ้าระวัง  

การเฝ้าระวัง คือ เมนูสรุปข้อมูลที่ระบบแสดงผลการคัดกรองข้อมูลจากแบบฟอร์มข้อมูลคัดกรองมี

เด็กที่ต้องเฝ้าระวังในด้าน การเรียน ด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต ด้าน เศรษฐกิจ ด้านสวัสดิภาพ ด้าน

พฤติกรรม และด้าน นักเรียนพิเศษ ที่มีความเสี่ยง และ มีปัญหานั้นมีจำนวนเท่าใด ดังรูปที่ 16 

 

รูปที่ 16 ข้อมูลการฝ้าระวัง 

 



 

10 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 ซึ้งแอดมินโรงเรียนสามารถกดไปที่ระดับชั้นเพื่อเข้าไปดูข้อมูลว่าเด็กในชั้นนั้น เสี่ยง หรือ มีปัญหา

อย่างไรโดยระบบจะแดงตาราง ซึ่งไอคอนคอน สีเหลือง(เสี่ยง) และสีแดง(มีปัญหา) แสดงให้เห็นอยู่ที่ตาราง ดัง

รูปที่ 17 

 

รูปที่ 17 ตารางรายงานการเฝ้าระวัง ภายในห้องเรียน 

4. เมนูสถิติการรายงาน  

เมนุสถิติรายงานเป็นการรายงานผลสถิติการคัดกรองที่ครูบันทึกข้อมูลเข้ามา ซึ่งจะประกอบด้วย 5 เมนู

ได้แก่ 1) คัดกรองนักเรียน 2) SDQ(ครู) 3) SDQ(ครู) 4) SDQ(นักเรียน) และ 5) EQ 

4.1 คัดกรองนักเรียน 

 เมนูคัดกรองนักเรียนจะรายงานข้อมูลจากแบบฟอร์มข้อมูลคัดกรอง โดยจะบอกระดับชั้น จำนวน

นักเรียนที่ต้องทำทั้งหมด และ การจำแนกกลุ่มนักเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติด กลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มมีปัญหา 

โดยจะมีแท็บเมนูย่อยที่สามารถดูจำนวนนันเรียนในแต่ละด้านนั้นมีเด็กท่ีอยู่ในกลุ่ม ปกติ เสี่ยง หรือ มีปัญหา

จำนวนเท่าใด ดังรูปที่ 18  
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รูปที่ 18 ตารางสถิติรายงานข้อมูลคัดกรอง 

 

นอกจากการดูข้อมูลในรูปแบบของ ตารางสรุปผลแล้วแอดมินสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้โดยกดท่ี

ปุ่ม PDF หรือ EXCEL ด้านบนขวามือ และ สามารถดูข้อมูลรูปแบบของกราฟได้โดยการเลือกปุ่ม กราฟ ระบบ

จะแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟให้ดังรูปที่ 19 
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รูปที่ 19 กราฟแสดงข้อมลูสถิติข้อมูลคัดกรอง 

 

4.2 SDQ(ครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง) 

เมน ูSDQ (คร,ูนักเรียน,ผู้ปกครอง) มาจากแบบประเมิน SDQ ครู นักเรียน หรือผู้ปกครองประเมิน 

โดยจะบอกระดับชั้น จำนวนนักเรียนที่ต้องทำทั้งหมด และ การจำแนกกลุ่มนักเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติด 

กลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มมีปัญหา โดยจะมีแท็บเมนูย่อยที่สามารถดูจำนวนนันเรียนในแต่ละด้านนั้นมีเด็กที่อยู่ใน

กลุ่ม ปกติ เสี่ยง หรือ มีปัญหาจำนวนเท่าใด ดังรูปที่ 20  
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รูปที่ 20 สถิตรายงานข้อมูล SDQ(คร,ูนักเรียน,ผู้ปกครอง) 

นอกจากการดูข้อมูลในรูปแบบของ ตารางสรุปผลแล้วแอดมินสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้โดยกดท่ี

ปุ่ม PDF หรือ EXCEL ด้านบนขวามือ และ สามารถดูข้อมูลรูปแบบของกราฟได้โดยการเลือกปุ่ม กราฟ ระบบ

จะแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟให้ดังรูปที่ 21  

                 

รูปที่ 21 กราฟแสดงสถิติรายงาน SDQ (คร,ูผู้ปกครอง,นักเรียน) 
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4.3 EQ 

เมน ูEQ มาจากแบบประเมิน EQ ที่ครูได้ปะเมินโดยจะบอกระดับชั้น จำนวนนักเรียนที่ต้องทำทั้งหมด 

และ การจำแนกกลุ่มนักเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติด กลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มมีปัญหา โดยจะมีแท็บเมนูย่อยที่

สามารถดูจำนวนนันเรียนในแต่ละด้านนั้นมีเด็กที่อยู่ในกลุ่ม ปกติ เสี่ยง หรือ มีปัญหาจำนวนเท่าใด ดังรูปที ่22   

 

 รูปที่ 22 ตารางรายงานข้อมูลสถิติ EQ 

นอกจากการดูข้อมูลในรูปแบบของ ตารางสรุปผลแล้วแอดมินสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้โดยกดท่ี

ปุ่ม PDF หรือ EXCEL ด้านบนขวามือ และ สามารถดูข้อมูลรูปแบบของกราฟได้โดยการเลือกปุ่ม กราฟ ระบบ

จะแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟให้ดังรูปที่ 22 
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รูปที่ 22 กราฟแสดงสถิติรายงาน EQ 


