
 คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 1 

ส่วนที่ 1 การใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน Web Application 
การใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนั้นสามารถบันทึกข้อมูล ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน ( Web 

Application ) ผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งานได้โดยโปรแกรมใช้งานบนเว็บแอปพลิเคช่ันจะสามารถแสดงผลได้ดี
บน Google Chrome Version 50 ขึ้นไป โดยกระบวนการทำงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการ
บันทึกข้อมูลบนเว็บแอปพลิเคช่ัน (Web Application ) ดังท่ีจะอธิบายต่อไปนี้ 

การลงชื่อเข้าใช้ระบบ( login )  

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

การเข้าใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสามารถเข้าใช้งานโดยใช้  Username และ Password 
ของตัวเองหลังจากนั้นกดปุ่มเข้าสูระบบ ดังรูปท่ี 1 

 

 
รูปท่ี 1 การเข้าใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 หลังจากท่ีเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วจะพบกับหน้าหลักซึ่งจะประกอบด้วย 3 เมนูคือ 1  คัดกรอง
นักเรียนยากจน 2. เข้าเรียนและน้ำหนักส่วนสูง 3. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ณ ท่ีนี้ให้ผู้ใช้งานเลือกเมนู
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังรูปท่ี 2  
 

 

Username Password 
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รูปท่ี 2 เมนูระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 หลังจากเลือกเมนูดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบจะแสดงหน้าแรกของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ขึ้นมาโดยจะมีฟังก์ช่ันการใช้งานอยู่ด้านบนซ้ายมือประกอบด้วย 1) ข้อมูลรายบุคคล 2) ข้อมูลคัดกรอง         
3) SDQ  4) EQ 5) Early Warning 6) การเฝ้าระวัง 7.) สถิติรายงาน  ดังรูปท่ี 3 
 

  
 

รูปท่ี 3 ฟังก์ช่ันเมนูการใช้งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ข้อมูลรายบุคคล) 

1. เมนูข้อมูลรายบุคคล 

 เมนูข้อมูลรายบุคคล คือเมนูบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ระบบจะแสดงรายช่ือเรียนไว้ในตาราง
ด้านล่างพร้อมท้ังสถานะว่า “ยังไม่ได้บันทึก” หมายถึง ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลเข้ามา โดยถ้าบันทึกข้อมูลแล้ว 
จะมีสถานะเป็น “บันทึกแล้ว” ให้ผู้ใช้กดท่ีปุ่ม “บันทึกข้อมูล” หลังรายช่ือของนักศึกษาท่ีมีสถานะว่ายังไมไ่ด้
บันทึกเพื่อเริ่มต้นบันทึกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลนักเรียนดังรูปท่ี 4 
 

 
 

รูปท่ี 4 เมนูข้อมูลรายบุคคล 
 

เมื่อผู้ใช้เลือกปุ่มบันทึกข้อมูลเข้ามาแล้วระบบจะแสดงหน้าบันทึกข้อมูลโดยมีฟังก์ชันเมนูด้านบนซ้าย
ท่ีสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มอื่นๆได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้นในการใช้งานของระบบ หากผู้ใช้กดตรงเมนูจะก็จะ
มีเมนู ข้อมูลรายบุคคล ข้อมูลการคัดกรอง SDQ(ครู) SDQ(ผู้ปกครอง) (SDQ)นักเรียน และ EQ  

ในส่วนถัดมาด้านล่างจะเป็นการบันทึกข้อมูลระบบจะแบ่งหน้าบันทึกข้อมูลออกเป็น 6 ส่วนประกอบ
ด้วย 1.ข้อมูลพื้นฐาน 2. ข้อมูลครอบครัว 3. สถานะครัวเรือน 4. ข้อมูลเชิงลึก 5.ความคิดเห็นครู 6.การรับรอง
ข้อมูล โดยในแต่ละส่วนท่ีทำการบันทึกข้อมูลนั้นมีเฮดเดอร์ (Header) ปรากฎอยู่ด้านบน ซึ่งในเฮดเดอร์จะ
ประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานของเด็กเช่น รูปถ่าย ช่ือ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และช้ันเรียนของ
เด็กเสมอ ดังรูปท่ี 5 

1. 

2. 
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รูปท่ี 5 ตัวอย่างเฮดเดอร์ และ ส่วนบันทึกข้อมูล 
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน 

 ในส่วนการเก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียนนั้นจะประกอบด้วยการเก็บข้อมูล 6 ส่วน ได้แก่  
 1) ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนเช่น เลขประจำตัวนักเรียน เลขท่ีของนักเรียน ช่ือเล่น วันเดือน
ปีเกิดอายุ สักญชาติ เช้ือชาติ การนับถือศาสนา  
 2) ข้อมูลประวัติการเรียนเช่นนักเรียนจบการศึกษามาจากท่ีใด      มีผลการเรียนเท่าไหร่ 
จากโรงเรียนไหนและข้อมูลการติดต่อ  
 3) ข้อมูลสุขภาพของนักเรียน เช่น น้ำหนักส่วนสูง โรคประจำตัว  
 4) ข้อมูลท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน  
 5) ท่ีอยู่ปจัจุบันของนักเรียน  
 6) ประเภทความด้อยโอกาส เช่น เด็กยากจน ผลกระทบจากเอดส์ เด็กท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับยา
เสพติด ชนกลุ่มน้อย ประเภทความพิการ เช่น บกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ ออทิสติก บกพร่อง
ทางการได้ยิน ดังรูปท่ี 6  

 
รูปท่ี 6 ตัวอย่างหน้าบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 
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เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึกและถัดไป” เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลครอบครัว 

 การบันทึกข้อมูลครอบครัวจะประกอบด้วย 7 ข้อย่อยได้แก่  
 1) ข้อมูลบิดา มารดา การบันทึกข้อมูลบิดามารดานั้น จะประกอบด้วยข้อมูลเลขบัตร
ประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ช่ือ-นามสกุล อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ข้อมูลสุขภาพ ว่าบิดามารดา
นั้น สุขภาพปกติ พิการ เจ็บป่วยเรื้อรัง ทุพพลภาพ หรือไม่ 
 2) ข้อมูลผู้ปกครอง หากผู้ปกครองเป็น บิดา หรือ มารดา สามารถกดปุ่มฟังก์ชัน บิดาเป็น
ผู้ปกครอง/มารดาเป็นผู้ปกครอง ข้อมูลช่ือและเลขบัตรจะถูกดึงมาไว้ในฝ่ังช่องผู้ปกครอง  ถ้าหาก
ผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา ให้กรอกข้อมูลของผู้ปกครองลงไปได้เลย ข้อมูลผู้ปกครองนั้นจะ
ประกอบด้วย  เลขบัตรประจำตัวประชาชน ช่ือ นามสกุล อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ความเกี่ยวข้อง 
ท่ีอยู่ หากท่ีอยู่ของผู้ปกครองตรงกับท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้าน/ท่ีอยู่ปัจจุบันของนักเรียน สามารถกดปุ่ม
คัดลอกสีเหลืองด้านบนได้แล้วระบบจะดึงข้อมูลท่ีอยู่ขึ้นมาให้ และข้อมูลโรคประจำตัวผู้ปกครอง ดัง
รูปท่ี 7 
 3) สถานภาพของบิดา มารดา เป็นการเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ของบิดามารดาว่าตอนนี้ บิดา
มารดามีสภานภาพอย่างไรเช่น อยู่ด้วยกัน หย่าร้าง แยกกันอยู่ เป็นต้น  
 4) ข้อมูลพี่น้อง เป็นการบันทึกข้อมูลพี่น้อง ของนักเรียนว่าเป็นลูกคนเดียวหรือเป็นลูกคนท่ี
เท่าไหร่ มีพี่น้องท้ังหมดกี่คน ดังรูปท่ี 8 
 

 
             

           รูปท่ี 7 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของข้อมูลครอบครัว (1) 
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5) ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว กับ นักเรียนว่าสนิทสนมกันหรือไม่ ยามท่ี
นักเรียนทุกข์ใจนักเรียนเลือกปรึกษาผู้ใด ถัดไปจะเป็นการบันทึกรูปสภาพบ้านภายนอกและภายใน 

6) ภาพถ่ายประกอบการเยี่ยมบ้าน ดังรูปท่ี 8 
 

 

รูปท่ี 8 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของข้อมูลครอบครัว (2) 

         เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึกและถัดไป” เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป แต่
หากกดปุ่ม “กลับ” ระบบจะทำกลับไปหน้าข้อมูลพื้นฐาน 
 

ส่วนที่ 3 สถานะครัวเรือน  

 ในส่วนของการบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือนนั้นจะเป็นการตอบคำถามในรูปแบบเลือกตอบ

ซึ่งบางข้อสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และในส่วนของคำถามนั้นจะประกอบด้วย 12 ด้านได้แก่    

1) สถานะอยู่อาศัย 2) ลักษณะของสภาพบ้าน 3) ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง 4) ความปลอดภัยของท่ีอยู่

อาศัยและสภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน5) นักเรียนพักอาศัยอยู่กับ 6) การเดินทางมาโรงเรียนของ

นักเรียน 7) ระยะทางจากบ้านถึงโรงเรียน  8) ระยะเวลาในการเดินทางจากบ้านถึงโรงเรียน  9)

สภาพแวดล้อมระหว่างการเดินทางจากท่ีพักมาโรงเรียน 10) แหล่งไฟฟ้าหลัก 11) แหล่งน้ำด่ืม 12) 

สภาพท่ีพักอาศัยและความปลอดภัยด้านภัยพิบัติ ดังรูปท่ี 9 
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รูปท่ี 9 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของสถานะครัวเรือน 

         เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึกและถัดไป” เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไปแต่หาก
กดปุ่ม “กลับ” ระบบจะทำกลับไปหน้าข้อมูลครอบครัว 

 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลเชิงลึก  

 ในส่วนการบันทึกข้อมูลเชิงลึกจะเป็นการบันทึกข้อมูลของเพื่ อนเพื่อนสนิทใน และ           

ต่างโรงเรียนของนักเรียน โดยจะประกอบด้วยสามารถบันทึกได้ 2 คนประกอบด้วย 1) เพื่อนสนิท

ภายในโรงเรียน 2)เพื่อนสนิทนอกโรงเรียน ดังรูปท่ี 10 

 

รูปท่ี 10 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของข้อมูลเชิงลึก 
เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึกและถัดไป” เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป แต่หากกดปุ่ม 

“กลับ” ระบบจะทำกลับไปหน้าสถานะครอบครัว 
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ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นครู 

 ในส่วนของความคิดเห็นครูนั้นจะประกอบไปด้วย ช่ือ-นามสกุล และตำแหน่งของครูผู้ข้อมูล

รายบุคคลหรือบันทึกข้อมูล และให้ครูบันทึกข้อมูลตามความคิดเห็นของครูหลังจากท่ีได้ลงข้อมูล

รายบุคคลแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ซึ่งข้อคำถามจะประกอบด้วย สถาพท่ีน่าเป็นห่วงและต้องการ

ความจำเป็น และ ข้อสรุปจากการเย่ียมบ้าน ดังรูปท่ี 11  

 

รูปท่ี 11 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของข้อมูลเชิงลึก 
เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึกและถัดไป” เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป แต่หากกดปุ่ม 

“กลับ” ระบบจะทำกลับไปหน้าสถานะครอบครัว 
 

ส่วนที่ 6 การรับรองข้อมูล 

ในส่วนการรับรองข้อมูล เป็นการบันทึกรูปลายเซ็นครูประจำช้ันหรือครูท่ีปรึกษา พร้อมกรอก

ช่ือครูประจำช้ันหรือครูท่ีปรึกษา 

 

รูปท่ี 12 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของข้อมูลเชิงลึก 
 

เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแจ้งเตือนดังรูปท่ี 12 ว่า

บันทึกข้อมูลสำเร็จให้ผู้ใช้กด “ตกลง” หรือกดไอคอน “กากบาท” ระบบจะนำกลับมาสู่หน้ารายช่ือ

ดังเดิมเพื่อให้ผู้ใช้เลือกเด็กท่ีจะบันทึกข้อมูลคนถัดไป 
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รูปท่ี 13 Pop Up แจ้งเตือนเมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อย 
 

2. เมนูข้อมูลคัดกรอง 

ในส่วนของการบันทึกข้อมูลคัดกรองนั้นจะแบ่งออกเป็น 8 ด้านประกอบด้วย 1) ด้านเมนูข้อมูล
การศึกษา 2) ด้านเมนูการเรียน 3) ด้านเมนูสุขภาพกาย 4) ด้านเมนูสุขภาพจิต 5) ด้านเมนูเศรษฐกิจ 6) ด้าน
เมนูสวัสดิภาพ 7) ด้านเมนูพฤติกรรม 8) ด้านเมนูรับรองข้อมูล โดยจะมีเฮดเดอร์(Header) ของแต่ละเมนูซึ่ง
จะประกอบไปด้วยส่วนรูป ช่ือ-นามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขบัตรท่ี
ทางราชการไทยออกให้ เพศ ช้ันเรียนของนักเรียนอยู่เสมอดังรูปท่ี 14 

 

 
 

รูปท่ี 14 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรอง 
 

 2.1 ด้านข้อมูลการศึกษา  

การบันทึกข้อมูลการศึกษา จะประกอบด้วยข้อมูลผลการเรียน ระดับช้ัน ห้องของนักเรียน
และบันทึกข้อมูลของครู ท่ีปรึกษา ข้อมูลวิชาท่ีชอบ/ไม่ชอบ ถนัด/ไม่ถนัด รวมไปถึงข้อมูล
ความสามารถพิเศษของนักเรียนว่านักเรียนถนัดทำอะไรหรือไม่ถนัดด้านไหน ดังรูปท่ี 15 
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รูปท่ี 15 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านข้อมูลการศึกษากดปุ่ม “บันทึกและถัดไป” เพื่อบันทึก

ข้อมูลในส่วนถัดไป  

2.2 ด้านการเรียน  

 ในส่วนของการประเมินด้านการเรียนมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาจะ

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

4) ระดับการศึกษา ดังรูปท่ี 17 
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รูปท่ี 17 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านการเรียน 

เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้“บันทึกและถัดไป” เพื่อบันทึกข้อมูลในส่วนถัดไป แต่หากกดปุ่ม 
“กลับ” ระบบจะทำกลับไปหน้าข้อมูลการศึกษา 

 
ในส่วนของการบันทึกข้อมูลนั้นครูผู้ประเมิน ต้องเลือกแนวทางการพิจารณากลุ่มเส่ียง/มี

ปัญหาก่อน แล้วจึงลงความเห็นว่าเด็กนั้นปกติ เส่ียง หรือมีปัญหา โดยถ้าคุณครูเลือกเส่ียง/มีปัญหาจุ
ต้องต๊ิกแนวทางการประเมินในด้านนั้นๆด้วยอย่างน้อย 1 ข้อ ดังรูปท่ี 16 

 
รูปท่ี 16 ตัวอย่างการทำแบบประเมิน 
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2.3 สุขภาพกาย  

ในส่วนของการประเมินด้านสุขภาพกายมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาจะ
แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพกายโดยเหตุผลจะเกี่ยวกับข้อมูลภาวะทุพโภชนาการและ
สุขภาพและโรคประจำตัวของนักเรียน  ดังรูปท่ี18 
 

 

รูปท่ี 18 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านสุขภาพกาย  
เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อประเมินในส่วนถัดไป 

2.4 สุขภาพจิต 

ในส่วนของการประเมินด้านสุขภาพจิตมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาจะ
แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพจิตโดยของนักเรียนดังรูปท่ี 19 

 
 

รูปท่ี 19 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านสุขภาพจิต 
เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อประเมินในส่วนถัดไป 
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2.5 เศรษฐกิจ  

ในส่วนของการประเมินด้านเศรษฐกิจมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาจะ
แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพจิตโดยของนักเรียนดังรูปท่ี 20 

 

 
 

รูปท่ี 20 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านเศรษฐกิจ 
เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึก” เพื่อประเมินในส่วนถัดไป 

2.6 ด้านสวัสดิภาพ  

ในส่วนของการประเมินด้านสวัสดิภาพ ในส่วนนี้จะมีการแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น 2 ข้อ
ประกอบด้วย 1) สวัสดิภาพ 2) ความปลอดภัยของท่ีพักอาศัย มีแนวทางการพิจารณากลุ่มเส่ียงและ
กลุ่มมีปัญหา ดังรูปท่ี 21 

 
รูปท่ี 21 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านสวัสดิภาพ(1) 
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2.7 พฤติกรรม 

ในส่วนของการประเมินด้านพฤติกรรม ในส่วนนี้จะมีการแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น 4 ข้อ
ประกอบด้วย 1) พฤติกรรมการใช้สารเสพติด 2) พฤติกรรมการใช้ความรุนแรง มีแนวทางในพิจารณา
กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา  ดังรูปท่ี 22       

 
    รูปท่ี 22 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านพฤติกรรม(1) 

 
3) พฤติกรรมทางเพศ  4) การติดกม ดังรูปท่ี 23 

 
รูปท่ี 23 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านพฤติกรรม(2) 

2.8 ด้านรับรองข้อมูล 

ในส่วนการรับรองข้อมูล เป็นการบันทึกรูปลายเซ็นครูประจำช้ันหรือครูท่ีปรึกษา พร้อมกรอก

ช่ือครูประจำช้ันหรือครูท่ีปรึกษาดังรูปท่ี 24 

 
รูปท่ี 24 เมนูสำหรับการบันทึกข้อมูลคัดกรองด้านเศรษฐกิจ 
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เมื่อผู้ใช้บันทึกข้อมูลครบทุกช่องให้ให้กดปุ่ม “บันทึก” ระบบจะแจ้งเตือนว่าบันทึกข้อมูล

สำเร็จให้ผู้ใช้กดตกลงระบบจะนำกลับมาสู่หน้ารายช่ือดังเดิมเพื่อให้ผู้ใช้เลือกเด็กท่ีจะบันทึกข้อมูลคน

ถัดไป 

3. การบันทึกข้อมูล SDQ 

 แบบฟอร์มประเมิน SDQ คือ แบบฟอร์มการประเมินพฤติกรรม เพื่อช่วยให้ครูสามารถวินิจฉัยปัญหา
พฤติกรรมของเด็กในเบ้ืองต้นพร้อมสรุปผลคะแนนและประมวลผลออกมาเป็นกราฟใหอ้ยู่ด้านท้ายตารางโดย
การบันทึกแบบประเมินจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนประกอบด้วยส่วนท่ี 1) แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน
สำหรับครูท่ีปรึกษา (SDQ) ดังรูปท่ี 22 และ ส่วนท่ี 2) ประเมินโดยรวมของเด็กดังรูปท่ี 25 

 
รูปท่ี 25 เมนูฟอร์ม SDQ ส่วนท่ี 1แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อนสำหรับครูท่ีปรึกษา (SDQ) (1) 
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 หลังจากท่ีผู้ใช้ทำแบบประเมินเสร็จแล้วด้านท้ายแบบประเมินระบบจะประมวลผล และรายงานผล
ประเมินออกมาเป็นกราฟโดยบอกว่าในด้านต่างๆนั้ นเด็กมีภาวะอย่างไรเช่น ปกติ เส่ียง หรือมีปัญหา           
ดังรูปท่ี 26 

 
       รูปท่ี 26 กราฟสรุปผลการประเมิน SDQ (2) 

  
รูปท่ี 27 เมนูแบบฟอร์ม SDQ ส่วนท่ี 2 ประเมินโดยรวมของเด็ก 
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4. Early Warning  

เป็นเมนูการแจ้งเตือนเกี่ยวกับความเส่ียงของนักเรียนจากแบบฟอร์มข้อมูลคัดกรองจะประกอบไปด้วย
ข้อมูลท้ังหมด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิภาพ ด้าน
พฤติกรรม และนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ ซึ่งจะสามารถแบ่งระดับความเส่ียงออกเป็น 4 ประเภท 1. ไม่มี
ปัญหา 2. มีความเส่ียง 3. มีปัญหา 4. ไม่มีข้อมูล ตามรูปท่ี 28 

 

 
รูปท่ี  28  เมนูแจ้งเตือนความเส่ียงหรือ Early Warning 

 
ในส่วนของด้านท้ายตารางนั้นจะเป็นความหมายของสัญลักษณ์ท่ีแจ้งเตือนในด้านนั้นๆ ว่ามี

ความหมายอย่างไรดังรูปท่ี 29 
 

  
รูปท่ี 29 ความหมายของสัญลักษณ์ Early Warning 
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5. เฝ้าระวัง  

เป็นเมนูแสดงรายช่ือนักเรียนท่ีมีเกณฑ์ความเส่ียงและมีปัญหาจากแบบฟอร์มข้อมูลคัดกรองประกอบ
ไปด้วยข้อมูลท้ังหมด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านการเรียน ด้านสุขภาพ ด้านสุขภาพจิต ด้านเศรษฐกิจ ด้านสวัสดิภาพ 
ด้านพฤติกรรม และนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ เพื่อให้คุณครูในโรงเรียนสามารถติดตามช่วยเหลือนักเรียน
ได้อย่างทันท่วงที โดยข้อมูลของเด็กท่ีแสดงนั้นประกอบด้วย ช่ือ ช้ันและรายละเอียดของเด็กว่าเส่ียงอย่างไร
บ้างตามแบบประเมินตามรูปท่ี 30 

 
รูปท่ี 30 เมนูการเฝ้าระวัง 

6.สถิติรายงาน 

 เป็นเมนูท่ีรายงานเกี่ยวกับสถิติของเด็กนักเรียนท่ีจำแนกเป็นกลุ่มได้ 3 กลุ่ม  คือ กลุ่มปกติด กลุ่มเส่ียง 

และกลุ่มมีปัญหา โดยท่ีจะมีการแบ่งเป็นจำนวนคนและร้อยละของแต่ละกลุ่มจากการคัดกรองแต่ละด้านของ

เด็กนักรียนท้ังหมดในแต่ละช้ันนั้นๆตามรูปท่ี31 

 

 รูปท่ี 31 เมนูสถิติรายงาน 
 ในส่วนล่างจะเป็นกราฟแบ่งให้เห็นถึงจำนวนเด็กนักเรียนแต่ละกลุ่ม และการคัดกรองเด็กแต่ละด้าน 
จะแบ่งสีตามนี้ สีเขียวคือกลุ่มปกติ สีเหลืองกลุ่มเส่ียง และสีแดงคือเดกมีปัญหา ตามรูปท่ี29 



 คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 18 

 

รูปท่ี 29 กราฟแสดงสสถิตติรายงาน 

7. การพิมพ์เอกสาร 

สำหรับการพิมพ์เอกสารผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ีบันทึกข้อมูลเก็บไว้ได้โดยการเปิดหน้า
รายช่ือของเด็กจะมีปุ่มพิมพ์เอกสาร อยู่ด้านหลังรายช่ือ ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้เลยจากฟังก์ช่ันนี้ ดัง
รูปท่ี 30 

 
 รูปท่ี 30 แบบฟอร์มกรอกข้อมูลข้อมูลรายบุคคลในส่วนของการพิมพ์เอกสาร 

 

8. การแจ้งสาเหตุการไม่คัดกรองนักเรียน 

กรณีท่ีคุณครูไม่สามารถบันทึกข้อมูลนักเรียนได้ให้คุณครูเข้ามาเลือกสาเหตุการไม่คัดกรองใน

คอลัมน์แจ้งสาเหตุการไม่คัดกรอง แล้วเลือกสาเหตุ ดังรูปท่ี 31  

 



 คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 19 

 

รปูท่ี 31แจ้งสาเหตุการไม่คัดกรองนักเรียน 
 
 
 
 
 

 



 คู่มือการใชง้านระบบสารสนเทศการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ส่วนที่ 2 การใช้งานระบบสารสนเทศผ่าน Mobile Application 
ในกระบวนการบันทึกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูผู้ใช้งานสามารถใช้โทรศัพท์เคล่ือนท่ี 

หรือแท็บเล็ตเป็นเครื่องมือการสำรวจเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบันทึกข้อมูลผ่านโมบายแอพลิเคช่ัน 
(Mobile Application) สามารถใช้ไ ด้ ท้ั ง ในระบบปฏิ บั ติการแบบ  iOS และ Android  คู่มื อการใช้
โทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือแท็บเล็ตในการสำรวจนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลักคือ (1) การติดต้ังโปรแกรม และ (2) 
วิธีการใช้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

การดาวน์โหลดและติดต้ังแอพลิเคชัน 

โปรแกรมใช้งานบนโทรศัพท์เคล่ือนท่ีหรือแท็บเล็ตบนระบบปฏิบัติการ iOS และ Android 
ความต้องการขั้นต่ำของระบบ 
iOS version 8.2 ข้ึนไป และใช้งานบน iPhone 5 ขึ้นไป 
Android minSdkVersion 14 หรือ KitKat 4.4 ขึ้นไป 
ถ้ามีคุณสมบัติต่ำกว่านี้ให้ทำการอัพเดทเวอร์ช่ันหรือเปล่ียนไปใช้เครื่องท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมแทน 

• ระบบ iOS  :ค้นหาแอพฯ “ ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน” ท่ี App Store และกดติดต้ัง 

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

 
 

แอปพลิเคชันปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 
 
 



 

2 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

การเข้าใช้งานแอพลิเคช่ัน (login) 

 เมื่อผู้ใช้เปิดแอพลิเคช่ันขึ้นมาจะพบกับหน้าเข้าสู่ระบบ (login) ให้ผู้ใช้กรอก Username และ 

Password ของตัวเองเพื่อเข้าใช้งานระบบดังรูปท่ี 1 

 

 

รูปท่ี  1 การเข้าใช้งานแอพลิเคช่ันปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

 

หลังจาก login เช้าใช้งานแล้วแอพลิเคช่ันจะให้เลือกชั้นห้องของนักเรียนท่ีต้องการบันทึกข้อมูล เมื่อ

เลือกชั้นห้องแล้วแอพลิเคช่ันจะแสดงหน้าหลักของเมนูประกอบด้วย 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 ดังรูปท่ี 2  



 

3 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

รูปท่ี  2 เมนูแอพลิเคช่ันปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 

1.เมนูข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

 เมื่อผู้ใช้เลือกเมนู ข้อมูลรายบุคคลแอพพลิเคชันให้เลือกชั้นห้องของเด็กท่ีต้องการทำข้อมูลหลังจาก

เลือกสำเร็จแล้ว แอพพลิเคช่ันจะแสดงหน้ารายช่ือเด็ก ตามช้ันห้องท่ีผู้ใช้เลือก โดยรายช่ือจะถูกแบ่งออกเป็น 2 

ฝ่ังได้แก่ 1) “สีส้ม”ยังไม่ได้บันทึก 2) “สีเขียว”บันทึกแล้ว ดังรูปท่ี 3 

     

รูปท่ี  3 หน้ารายช่ือเด็ก 



 

4 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 เมื่อผู้ใช้เลือกเด็กท่ีต้องการทำข้อมูลแล้วแอพพลิเคช่ันจะไปหน้าบันทึกข้อมูลโดยจะแบ่งออกเป็น 5 

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

ดังรูปท่ี 4 

 

รูปท่ี  4 ส่วนการบันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 

1.1 ข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 

 ในส่วนการเก็บข้อมูลพื้นฐานนักเรียนนั้นจะประกอบด้วยการเก็บข้อมูล 5 โดยการบันทึก

ข้อมูลจะประกอบด้วยการบันทึกรูปภาพนักเรียน และข้อมูลพื้นฐานต่างๆของนักเรียนเช่นช่ือนามสกุล 

เลขบัตรประจำตัวประชาชน/เลขบัตรท่ีทางราชการออกให้ เลขประจำตัว ข้อมูลวันเกิด ข้อมูลประวัติ

การเรียน ของมูลสุขภาพ ข้อมูลท่ีอยู่ปัจจุบัน และท่ีอยู่ตามทะเบียนบ้านเมื่บันทึกข้อมูลครบแล้วให้กด

บันทึก ดังรูปท่ี 5 

    

รูปท่ี  5 หน้าบันทึกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 



 

5 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

1.2 ข้อมูลครอบครัว  

การบันทึกข้อมูลครอบครัวนั้นจะประกอบด้วยข้อมูลพ่อแม่ ผู้ปกครอง ข้อมูลพี่น้อง 

ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว ในครอบครัวนักเรียนสนิทกับใครมากท่ีสุดในช่วงเวลาท่ีนักเรียน

ทุกข์ใจนักเรียนปรึกษาใคร และรูปภาพประกอบกาเยี่ยมบ้าน ดังรูปท่ี 6 

     

 

รูปท่ี  6 ข้อมูลครอบครัว 

 

1.3 ข้อมูลสถานะครัวเรือน 

 ในส่วนของการบันทึกข้อมูลสถานะครัวเรือนนั้นจะเป็นการตอบคำถามในรูปแบบเลือกตอบ

ซึ่งบางข้อสามารถเลือกได้มากกว่า 1 ข้อ และในส่วนของคำถามนั้นจะประกอบด้วย 12 ด้านได้แก่    

1) สถานะอยู่อาศัย 2) ลักษณะของสภาพบ้าน 3)ครัวเรือนมีภาระพึ่งพิง 4) ความปลอดภัย              

5) นักเรียนพักอาศัยอยู่กับ 6 ) การเดินทางมาโรงเรียนของนัก เรียน 7) แหล่งไฟฟ้าหลัก                    

8) แหล่งน้ำด่ืม 9) สภาพแวดล้อมบริเวณบ้าน 10) สภาพแวดล้อมระหว่างการเดิทางมาโรงเรียน       

ดังรูปท่ี 7 

 



 

6 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

   

รูปท่ี  7 หน้าบันทึกสถานะครัวเรือน 

 

1.4 ข้อมูลเชิงลึก 

ในส่วนการบันทึกข้อมูลเชิงลึกจะเป็นการบันทึกข้อมูลของเพื่ อนเพื่อนสนิทใน และ           

ต่างโรงเรียนของนักเรียน โดยจะประกอบด้วย ช่ือ ช้ัน ของเพื่อนนักเรียน เบอร์โทรศัพท์ ห้องโรงเรียน 

ประเภทความด้อยโอกาส และ ประเภทความพิการ ดังรูปท่ี 8 

   

 

รูปท่ี  8 การบันทึกข้อมูลเชิงลึก 

 

 



 

7 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 1.5 ความคิดเห็นครู  

 ในส่วนของความคิดเห็นครูนั้นจะประกอบไปด้วย ช่ือ-นามสกุล และตำแหน่งของครูผู้ข้อมูล

รายบุคคลหรือบันทึกข้อมูล และให้ครูบันทึกข้อมูลตามความคิดเห็นของครูหลังจากท่ีได้ลงข้อมูล

รายบุคคลแล้วมีความคิดเห็นอย่างไร ซึ่งข้อคำถามจะประกอบด้วย บ้านของนักเรียนเป็นสัดส่วน

หรือไม่ กิจกรรมท่ีทำในครอบครัวเป็นอย่างไร หน้าท่ีความรับผิดชอบของนักเรียนมีอย่างไรบ้าง 

พฤติกรรมของนักเรียนเป็นอย่างไร สถานภาพท่ีน่าเป็นห่วงและต้องการความจำเป็น การให้ความ

ช่วยเหลือเบ้ืองต้นมีอะไรบ้าง ข้อสรุปของการข้อมูลรายบุคคลเป็นอย่างไร ดังรูปท่ี 9  

    

รูปท่ี  9 การบันทึกความคิดเห็นครู 

2. เมนูคัดกรอง นร. 

 การบันทึกข้อมูลคัดกรองในส่วนของแอพพลิเคช่ันนั้น จะแบ่งการบันทึกข้อมูลออกเป็น 8 ส่วน ได้แก่ 

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

เศรษฐกิจ ส่วนท่ี 6) สวัสดิภาพ ส่วนท่ี 7) พฤติกรรม ส่วนท่ี 8) นักเรียนพิเศษ ดังรูปท่ี 10 



 

8 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

รูปท่ี  10 เมนูคัดกรอง นร. 

 

2.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลการศึกษา 

 การบันทึกข้อมูลการศึกษานั้นจะประกอบด้วย ข้อมูลผลการเรียน ข้อมูลครูท่ีปรึกษา ข้อมูล

วิชาท่ีชอบ/ไม่ชอบ วิชาท่ีถนัด/ไม่ถนัด กิจกรรมท่ีชอบ/ไม่ชอบ ผลการเรียนเฉล่ีย อาชีพท่ีใฝ่ฝัน ความ

ภาคภูมิใจ ข้อมูลความสามารถพิเศษ และความสามารถท่ีโดดเด่น ดังรูป 11 

   

รูปท่ี  11 ส่วนการบันทึกข้อมูลการศึกษา 



 

9 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2.2 ส่วนที่ 2 การเรียน  

 ในส่วนของการประเมินด้านการเรียนมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาจะ

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

4) ระดับการศึกษา ดังรูปที่ 12 

 

รูปท่ี  12 นิสัยทางการเรียน 

2.3 ส่วนที่ 3 สุขภาพกาย  

ในส่วนของการประเมินด้านสุขภาพกายมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาจะ
แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพกายโดยเหตุผลจะเกี่ยวกับข้อมูลสุขภาพข้องนักเรียน         
ดังรูปท่ี13 

   
 

รูปท่ี  13 การบันทึกแบบประเมินสุขภาพกาย 

 



 

10 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2.4 ส่วนที่ 4 สุขภาพจิต 

ในส่วนของการประเมินด้านสุขภาพจิตมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาจะ
แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพจิตโดยของนักเรียน ดังรูปท่ี 14 

 

        
รูปท่ี  14 การบันทึกแบบประเมินสุขภาพจิต 

2.5 ส่วนที่ 5 เศรษฐกิจ 

 ในส่วนของการประเมินด้านเศรษฐกิจมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาจะ

แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพจิตโดยของนักเรียนนดังรูปท่ี 15 

      

รูปท่ี  15 การบันทึกแบบประเมินสุขภาพจิต 
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2.6 ส่วนที่ 6 สวัสดิภาพ 

ในส่วนของการประเมินด้านสวัสดิภาพ ในส่วนนี้จะมีการแบ่งหัวข้อย่อยออกเป็น 4 ข้อ

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

ความปลดภัยด้านการเดินทาง มีแนวทางการพิจารณากลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาดังรูปท่ี 16 

       

รูปท่ี  16 แบบประเมินสวัสดิภาพ(1) 

2.7 ส่วนที่ 7 พฤติกรรม 

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

   

รูปท่ี  17แบบประเมินพฤติกรรม 



 

12 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2.8 ส่วนที่ 8 นักเรียนพิเศษ 

ส่วนของการประเมินด้านนักเรียนพิเศษมีแนวทางการพิจารณากลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหาจะ
แบ่งออกเป็น 1 ส่วน ประกอบด้วยสุขภาพจิตโดยของนักเรียนนดังรูปท่ี 18 

   
รูปท่ี  18 แบบประเมินนักเรียนพิเศษ 

3.SDQ  

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

ประเมินตนเอง 3) ผู้ปกครองประเมินนักเรียน โดยแบบประเมินท้ัง 3 ประกอบด้วยการประเมิน 2 ส่วน        

1. แบบประเมินจุดแข็งและจุดอ่อน (SDQ) ซึ่งในการประเมินผลในส่วนนี้เมื่อประเมินผลเสร็จแล้วกดบันทึก จะ

มีกราฟแสดงผลการคัดกรอง SDQ เด็กสรุปอยู่ด้านท้ายตาราง และ ส่วนท่ี 2.ประเมินโดยรวมของเด็ก          

ดังรูปท่ี 19 

   

รูปท่ี  19 แบบประเมิน SDQ 
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4.EQ   

 การบันทึกแบบประเมิน EQ จะประกอบด้วย ข้อคำถามเกี่ยวกับ EQ ตามแบบแบบฟอร์มประเมินของ 

สพฐ.กำหนด และในส่วนของท้ายตารางจะมีกราฟสรุปการประเมินในด้านต่างๆดังรูปท่ี 20  

   

รูปท่ี  19 แบบประเมินEQ 
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1 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

การใช้งานระบบสารสนเทศระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่วนแอดมินโรงเรียน 
Admin โรงเรียนเข้าสู่ระบบด้วย Username ของ Admin ท่ีได้รับอนุญาตจากเขตพื้นท่ี ซึ่ง Username 

ดังกล่าวนำหน้าด้วย school@  ....โดยการทำงานของ Admin โรงเรียนมีการทำงานดังต่อไปนี้ 
เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว Admin โรงเรียนสามารถเปล่ียนบทบาทของตนเองเพื่อเป็นครูคัดกรองได้ เพื่อท่ีจะ

สามารถใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในบทบาทของครูได้ และ สามารถเปล่ียนกลับมาเป็น Admin 
โรงเรียนได้ดังเดิม โดยการทำแบบเดียวกัน ดังรูปท่ี 1 

 

 

รูปท่ี 2 การเปล่ียนบทบาทการทำงานของแอดมินโรงเรียน และ ครูคัดกรอง 

 

 



 

2 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

1. การจัดการข้อมูลผู้ใช้ 

การจัดการข้อมูลผู้ใช้โดย Admin โรงเรียนทำได้โดยเข้าไปท่ีแถบเมนู “ข้อมูลผู้ใช้” ระบบจะแสดง

ข้อมูลครูภายในโรงเรียน ได้แก่ ช่ือ นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ E-mail และ Username สำหรับเข้าระบบดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนดังรูปท่ี 3 

 

รูปท่ี 3 การจัดการข้อมูลครูท่ีปรึกษาของนักเรียนแต่ละโดย Admin โรงเรียน 

1.1การจัดการข้อมูลผู้ใช้ 

ในการจัดการข้อมูลผู้ใช้ แอดมินโรงเรียนสามารถ เพิ่มผู้ใช้งาน  แก้ไขข้อมูล การตั้งค่า

รหัสผ่านใหม่ (Reset Password) และ ยกเลิกผู้ใช้งานได้ 

1.1.1 การเพิ่มผู้ใช ้ หากต้องการเพิ่มผู้ใช้งาน ให้ทำการกดท่ีปุ่ม “+เพิ่มผู้ใช ้” ท่ีด้านบน

ขวามือของหน้าจอ จากนั้นระบบจะแสดงหน้าต่างให้กรอกข้อมูลส่วนตัวของครูท่ีต้องการเพิ่มเข้าสู่

ระบบ ดังรูปท่ี 4 
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รูปท่ี 4การเพิ่มข้อมูลของครูท่ีปรึกษา 

เมื่อกรอกข้อมมูลสำเร็จแล้วให้แอดมินกดบันทึกแล้วระบบจะแจ้งเตือนว่าเพิ่มผู้ใช้เรียบร้อยแล้วโดย

มีUsername คือ..... หลังจากนั้นให้กดตกลง ดังรูปท่ี 5 

 

รูปท่ี 5 การแจ้งเตือนเมื่อบันทึกข้อมูลสำเร็จ 

 

 

 

 

 

 

1.1.2 การแก้ไขข้อมูล   

การแก้ไขข้อมูลผู้ใช้กดท่ีปุ่ม    ด้านหลังช่ือของผู้ใช้ท่ีต้องการแก้ไขข้อมูล ระบบจะแสดง

หน้าต่างให้แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของครูดังรูปท่ี 6  
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รูปท่ี 6 การแก้ไขข้อมูลครู 

หลังจากท่ีแก้ไขข้อมูลเสร็จแล้วให้แอดมินกดท่ีปุ่ม บันทึก หลังจากนั้นจะมีแจ้งเตือนว่าแก้ไขข้อมูล

เรียบร้อยแล้ว ให้กด “ตกลง” ดังรูปท่ี 7 

 

รูปท่ี 7การแจ้งเตือนแกไขข้อมูลสำเร็จ 

1.1.3การต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ (Reset password)  

กดท่ีปุ่ม    ด้านหลังช่ือของ User ท่ีต้องการตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ โดยแอดมินจะต้องมี

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

ของผู้ใช้ท่านนั้น ดังรูปท่ี 8 
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รูปท่ี 8 การตั้งค่ารหัสผ่านใหม่ 

ระบบจะแจ้งให้ยืนยันการต้ังค่ารหัสผ่านใหม่ เมื่อกด “ตกลง” ระบบจะแจ้งว่า “Password ใหม่ได้

ส่งไปใน e-mail” จากนั้นแอดมินกด “ตกลง” เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการ Reset password ดังรูปท่ี 9 

 

 
รูปท่ี 9 แจ้งเตือนการส่ง Password ใหม่ไปให้ผู้ใช้งาน 

 

 

 

 

1.1.4 การยกเลิกผู้ใช้  

กรณีท่ีแอดมิน ต้องการยกเลิก User ท่ีใช้งานสามารถทำได้โดยการกดท่ีปุ่ม  ด้านหลัง

ช่ือของผู้ใช้ท่ีต้องการยกเลิก โดยในการยกเลิกจะมีสาเหตุให้ระบุดังนี้ 1.) ย้าย  2.) เกษียณ 3.) 

ลาออก และ 4.) เสียชีวิต ดังรูปท่ี 10  
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รูปท่ี 10 การยกเลิกผู้ใช้ 

 

เมื่อระบุสาเหตุในการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว กด “บันทึก” ระบบจะแจ้งว่า “ยกเลิกผู้ใช้

เรียบร้อยแล้ว” จากนั้นแอดมินกด “ตกลง” เป็นการเสร็จส้ินขั้นตอนการยกเลิกข้อมูลผู้ใช้ ดังรูปท่ี 11 

 

 
รูปท่ี 11 แจ้งเตือนการยกเลิกข้อมูลผู้ใช้ 

 

 

2. การจัดครูประจำชั้น 

 เมื่อเพิ่ม User ครูเรียบร้อยแล้วต่อมาให้แอดมินเข้ามาเมนูจัดครูประจำช้ันเพื่อจัดการข้อมูลท่ีครู

จะต้องคัดกรองในช้ันของตัวเองเท่านั้น เมื่อเข้ามาท่ีเมนูนี้แล้ว แอดมิน เลือกขั้นปีก่อน หลังจากนั้นให้เลือกครู

ประจำช้ัน เมื่อเลือกครูประจำช้ันแล้ว ให้กดเพิ่มครูประจำช้ัน ซึ่งรายช่ือครูท่ีถูกเพิ่มแล้วจะมาอยู่ท่ีตาราง

ด้านล่างว่าในช้ัน/ห้องนั้น มีใครเป็นท่ีปรึกษาอยู่บ้าง ดังรูปท่ี 12 
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รูปท่ี 12 การจัดการข้อมูลครูประจำช้ัน 

 หลังจากท่ีจัดครูประจำช้ันแล้ว แอดมินจัดการครูประจำช้ันผิดให้แอดมิน ลบออกโดยการ  

กดปุ่ม “ ” หลังจากนั้นระบบจะมีแจ้งเตือนว่าแก้ไขข้อมูลสำเร็จดังรูปท่ี 13 

 

รูปท่ี 13 แจ้งเตือนการแก้ไขข้อมูลสำเร็จ 

3.เมนูติดตามความก้าวหน้า  

เมนูติกตามความก้าวหน้าคือเมนูท่ีเอาไว้แอดมินโรงเรียน ติดตามความก้าวหน้าการคัดกรองของ
โรงเรียนว่าครูทำข้อมูลในส่วนต่างๆมาเท่าไหร่แล้ว เมนูนี้จะประกอบด้วย 5 เมนูย่อย แต่ ณ ท่ีนี่จะอธิบาย   

2 เมนูได้แก่ 1) การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  2) การเฝ้าระวัง 

 

  

 1. 

2. 

3. 4. 
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3.1 การดูแลชว่ยเหลือนักเรียน 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นตารางสรุปข้อมูลความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูลแบบฟอร์มข้อมูล

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

บอกถึงจำนวนท่ีต้องทำท้ังหมด จำนวนท่ีทำแล้ว และยังไม่ได้ทำเท่าไหร่ ดังรูปท่ี 14  

  

รูปท่ี 14 ข้อมูลการดูแลช่วยยเหลือนักเรียน 

 แอดมินสามารถกดติดตามการบันทึกข้อมมูลของครูประจำช้ันได้ว่าครูประจำช้ันนั้นยังไมไ่ด้บันทึก

ข้อมูลของนักเรียนคนใด แบบฟอร์มใดบ้าง โดยการกดไปท่ีระดับช้ันนั้น  ระบบจะแสดงตารางสรุปกการบันทึก

ข้อมูลขึ้นมาให้ดังรูปท่ี 15  
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รูปท่ี 15 ตารางสรุปการบันทึกข้อมูลรายช้ันเรียน 

 3.2 การเฝ้าระวัง  

การเฝ้าระวัง คือ เมนูสรุปข้อมูลท่ีระบบแสดงผลการคัดกรองข้อมูลจากแบบฟอร์มข้อมูลคัดกรองมี

เด็กท่ีต้องเฝ้าระวังในด้าน การเรียน ด้านสุขภาพกาย ด้านสุขภาพจิต ด้าน เศรษฐกิจ ด้านสวัสดิภาพ ด้าน

พฤติกรรม และด้าน นักเรียนพิเศษ ท่ีมีความเส่ียง และ มีปัญหานั้นมีจำนวนเท่าใด ดังรูปท่ี 16 

 

รูปท่ี 16 ข้อมูลการฝ้าระวัง 
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 ซึ้งแอดมินโรงเรียนสามารถกดไปท่ีระดับช้ันเพื่อเข้าไปดูข้อมูลว่าเด็กในช้ันนั้น เส่ียง หรือ มีปัญหา

อย่างไรโดยระบบจะแดงตาราง ซึ่งไอคอนคอน สีเหลือง(เส่ียง) และสีแดง(มีปัญหา) แสดงให้เห็นอยู่ท่ีตาราง ดัง

รูปท่ี 17 

 

รูปท่ี 17 ตารางรายงานการเฝ้าระวัง ภายในห้องเรียน 

4. เมนูสถิติการรายงาน  

เมนุสถิติรายงานเป็นการรายงานผลสถิติการคัดกรองท่ีครูบันทึกข้อมูลเข้ามา ซึ่งจะประกอบด้วย 5 เมนู

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

4.1 คัดกรองนักเรียน 

 เมนูคัดกรองนักเรียนจะรายงานข้อมูลจากแบบฟอร์มข้อมูลคัดกรอง โดยจะบอกระดับช้ัน จำนวน

นักเรียนท่ีต้องทำท้ังหมด และ การจำแนกกลุ่มนักเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติด กลุ่มเส่ียง และ กลุ่มมีปัญหา 

โดยจะมีแท็บเมนูย่อยที่สามารถดูจำนวนนันเรียนในแต่ละด้านนั้นมีเด็กท่ีอยู่ในกลุ่ม ปกติ เส่ียง หรือ มีปัญหา

จำนวนเท่าใด ดังรูปท่ี 18  



 

11 คู่มือการใช้งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

รูปท่ี 18 ตารางสถิติรายงานข้อมูลคัดกรอง 

 

นอกจากการดูข้อมูลในรูปแบบของ ตารางสรุปผลแล้วแอดมินสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้โดยกดท่ี

ปุ่ม PDF หรือ EXCEL ด้านบนขวามือ และ สามารถดูข้อมูลรูปแบบของกราฟได้โดยการเลือกปุ่ม กราฟ ระบบ

จะแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟให้ดังรูปท่ี 19 
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รูปท่ี 19 กราฟแสดงข้อมูลสถิติข้อมูลคัดกรอง 

 

4.2 SDQ(ครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง) 

เมนู SDQ (ครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง) มาจากแบบประเมิน SDQ ครู นักเรียน หรือผู้ปกครองประเมิน 

โดยจะบอกระดับช้ัน จำนวนนักเรียนท่ีต้องทำท้ังหมด และ การจำแนกกลุ่มนักเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติด 

กลุ่มเส่ียง และ กลุ่มมีปัญหา โดยจะมีแท็บเมนูย่อยท่ีสามารถดูจำนวนนันเรียนในแต่ละด้านนั้นมีเด็กท่ีอยู่ใน

กลุ่ม ปกติ เส่ียง หรือ มีปัญหาจำนวนเท่าใด ดังรูปท่ี 20  
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รูปท่ี 20 สถิตรายงานข้อมูล SDQ(ครู,นักเรียน,ผู้ปกครอง) 

นอกจากการดูข้อมูลในรูปแบบของ ตารางสรุปผลแล้วแอดมินสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้โดยกดท่ี

ปุ่ม PDF หรือ EXCEL ด้านบนขวามือ และ สามารถดูข้อมูลรูปแบบของกราฟได้โดยการเลือกปุ่ม กราฟ ระบบ

จะแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟให้ดังรูปท่ี 21  

                 

รูปท่ี 21 กราฟแสดงสถิติรายงาน SDQ (ครู,ผู้ปกครอง,นักเรียน) 
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4.3 EQ 

เมนู EQ มาจากแบบประเมิน EQ ท่ีครูได้ปะเมินโดยจะบอกระดับช้ัน จำนวนนักเรียนท่ีต้องทำท้ังหมด 

และ การจำแนกกลุ่มนักเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติด กลุ่มเส่ียง และ กลุ่มมีปัญหา โดยจะมีแท็บเมนูย่อยท่ี

สามารถดูจำนวนนันเรียนในแต่ละด้านนั้นมีเด็กท่ีอยู่ในกลุ่ม ปกติ เส่ียง หรือ มีปัญหาจำนวนเท่าใด ดังรูปท่ี 22   

 

 รูปท่ี 22 ตารางรายงานข้อมูลสถิติ EQ 

นอกจากการดูข้อมูลในรูปแบบของ ตารางสรุปผลแล้วแอดมินสามารถดาวน์โหลดข้อมูลไปใช้โดยกดท่ี

ปุ่ม PDF หรือ EXCEL ด้านบนขวามือ และ สามารถดูข้อมูลรูปแบบของกราฟได้โดยการเลือกปุ่ม กราฟ ระบบ

จะแสดงข้อมูลในรูปแบบของกราฟให้ดังรูปท่ี 22 
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รูปท่ี 22 กราฟแสดงสถิติรายงาน EQ 


