เกณฑ์ การคัดกรองนักเรียน
โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม
การคัดกรองนักเรี ยน เป็ นกระบวนการสาคัญในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เพือ่ จัดกลุ่ม
นักเรี ยนเป็ นกลุ่มปกติ และกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา ทางด้านต่างๆและสารวจความสามารถพิเศษของนักเรี ยนว่า
มีหรื อไม่ดา้ นไหนบ้าง ฝ่ ายกิจการนักเรี ยน โรงเรี ยนสองพิทยาคมได้ทาการปรับเกณฑ์การคัดกรองนักเรี ยน
นี้ข้ นึ จากเอกสารแนวปฏิบตั ิระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของสานักคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้เพือ่ ให้มีความสอดคล้องกับบริ บทของโรงเรี ยนและเพือ่ ให้ครู ที่ปรึ กษาชั้นเรี ยนสามารถดาเนินการคัด
กรองนักเรี ยนได้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เครื่องมือ / กระบวนการทีใ่ ช้ พัฒนา
1. จากระเบียนสะสม / ประวัตินกั เรี ยน / ข้อมูลจากการเยีย่ มบ้าน
2. การสัมภาษณ์นกั เรี ยน ผูป้ กครอง ครู และเพือ่ นนักเรี ยน
3. การใช้แบบสอบถาม แบบประเมินพฤติกรรม ฯลฯ
4. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงออก
ข้ อมูลนักเรียน
กลุ่มปกติ
กลุ่มเสี่ยง
1. ด้ านความสามารถ
1.1 การเรี ยน

1.2 ความสามารถ
พิเศษ
2. ด้ านสุ ขภาพ
2.1 ร่ างกาย

- ไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยง / มี
ปัญหา

1. ผลการเรี ยนต่ากว่า 1.5
2. มีผลการเรี ยน 0, ร, มส,
จานวน 1-3 รายวิชา
3. ขาดกิจกรรมหน้าเสาธง เกิน
กว่า 5 ครั้งตั้งแต่เปิ ดภาคเรี ยน
4. หนีเรี ยนมากว่า 5 ครั้ง ตั้งแต่
เปิ ดภาคเรี ยน
5. ขาดเรี ยนต่อเนื่องนานกว่า ห้า
วันทาการโดยไม่มีเหตุผล

กลุ่มมีปัญหา
1. ผลการเรี ยนต่ากว่า 1.00
2. มีผลการเรี ยน 0, ร, มส,
เกิน 3 รายวิชา
3. ขาดกิจกรรมหน้าเสาธง /
มาสาย เกินกว่า 10 ครั้ง
ตั้งแต่เปิ ดภาคเรี ยน
4. หนีเรี ยนมากว่า 10 ครั้ง
ตั้งแต่เปิ ดภาคเรี ยน
5. ขาดเรี ยนต่อเนื่องนานกว่า
สิ บวันทาการโดยไม่มี
เหตุผล

1. ด้านการเรี ยน มีผลการเรี ยนตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป
2. ด้านอื่นๆ เช่น กีฬา ศิลปะ ดนตรี การหารายได้ วิชาชีพ การเป็ นผูน้ า ฯลฯ
- ไม่มีสถานการณ์ที่เสี่ ยง /
มีปัญหา

1. มีน้ าหนัก ส่วนสูงและอายุ ไม่ 1. มีน้ าหนัก ส่วนสูงและอายุ
สัมพันธ์กนั
ไม่สัมพันธ์กนั
2. เจ็บป่ วยบ่อยครั้ง
2. เจ็บป่ วยบ่อยครั้ง

ข้ อมูลนักเรียน

กลุ่มปกติ

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มมีปัญหา

3. มีโรคประจาตัว
4. มีความพิการทางร่ างกายหรื อ
มีความบกพร่ องทางการได้ยนิ
การมองเห็น อื่นๆ
(ลักษณะข้างต้นยังไม่มี
ผลกระทบต่อการเรี ยน
พฤติกรรมหรื อการใช้
ชีวิตประจาวันของนักเรี ยน)
2.2 จิตใจ / พฤติกรรม - ไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยง / มี
ปัญหา
- มีคะแนนจากการประเมิน
พฤติกรรมในระดับปกติ

3. ด้ านครอบครัว
3.1 เศรษฐกิจ

- ไม่มีสถานการณ์ที่เสี่ ยง /
มีปัญหา

3. มีโรคประจาตัว
4. มีความพิการทางร่ างกาย
หรื อมีความบกพร่ อง
ทางการได้ยนิ การมองเห็น
อื่นๆ
(ลักษณะข้างต้นยังไม่มี
ผลกระทบต่อการเรี ยน
พฤติกรรมหรื อการใช้
ชีวิตประจาวันของนักเรี ยน)
1. มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนไปจาก 1. มีพฤติกรรมที่เป็ นปัญหา
ปกติ เช่น ทดลองดื่ม / เสพ / สูบ ชัดเจนทาให้ตนเองและผูอ้ ื่น
สิ่ งเสพติด มีการปรับเปลี่ยน
เดือดร้อน เช่น ลักขโมย ติด
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่
การพนัน ใช้สารเสพติด
เหมาะสม เริ่ มมีชูส้ าว เก็บตัว
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่
แสดงออกเกินขอบเขต สภาพ เหมาะสม ตั้งครรภ์ มีปัญหา
อารมณ์เปลี่ยนไปในทางไม่ดี
ทางการเรี ยนชัดเจน อารมณ์
2. มักจะไม่ปฏิบตั ิตาม
แปรปรวน จิตใจผิดปกติ
กฎระเบียบของโรงเรี ยนบ่อยๆ เก็บตัว เป็ นต้น
แต่ยงั ไม่กระทบต่อตนเองและ 2. ไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ผูอ้ ื่น
ของโรงเรี ยนบ่อยจนทาให้
3. มีผลจากการประเมิน
ตนเองหรื อผูอ้ ื่นเดือดร้อน
พฤติกรรม = เสี่ ยง
3. มีผลจากการประเมิน
พฤติกรรม = มีปัญหา
1. ครอบครัวมีอาชีพไม่มนั่ คง
แน่นอน / ยากจน
2. มีปัญหาหนี้สินมาก
3. มีเหตุการณ์ที่ทาให้เกิดความ
สูญเสี ย เช่น ภัยพิบตั ิต่างๆ
4. อาศัยอยูก่ บั ผูอ้ ื่นที่ไม่ใช่ญาติ
แต่มีการอุปการะตามสมควร

1. ครอบครัวมีอาชีพไม่
มัน่ คง แน่นอน เสี่ ยงต่อการ
ทาผิดกฎหมายหรื อศีลธรรม
อันดีงาม
2. มีปัญหาหนี้สินมากล้นตัว
3. มีเหตุการณ์ที่ทาให้เกิด
ความสูญเสี ย เช่น ภัยพิบตั ิที่
ร้ายแรง
4. ไม่มีผดู้ ูแลเอาใจใส่ หรื อ
ขาดผูด้ ูแล ส่ งเสี ย

ข้ อมูลนักเรียน

กลุ่มปกติ

3.2 การคุม้ ครอง
นักเรี ยน

- ไม่มีสถานการณ์ที่เสี่ ยง /
มีปัญหา

4. ด้านยาเสพติด

5. การปรับตัวทาง
เพศ

กลุ่มเสี่ยง

กลุ่มมีปัญหา
1. นักเรี ยนอยูใ่ นอุปการะของ
1. มีลกั ษณะเหมือนกลุ่ม
ผูป้ กครองหรื อผูอ้ ื่นแต่มี
เสี่ยง แต่สถานการณ์
ความสัมพันธ์ที่ไม่ดีต่อกัน
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
2. มีความสัมพันธ์ขดั แย้งใน
ร่ างกาย จิตใจ และ
ครอบครัว ทะเลาะกันเป็ นประจา
3. มีคนในครอบครัวใช้สารเสพติด พฤติกรรม ทาให้นกั เรี ยนมี
ปั ญหารุ นแรง กระทบต่อ
ติดการพนัน มัว่ สุ ม
4. อยูใ่ นแหล่งชุมชนที่มีการมัว่ สุ ม การเรี ยนของนักเรี ยน หรื อ
เสื่ อมโทรม อันตราย
หรื อสร้างความเดือดร้อน
5. สมาชิกในบ้านมีการแสดงออก ให้ผอู ้ ื่น

ทางเพศ พฤติกรรม หรื ออาชีพไม่
เหมาะสมให้นกั เรี ยนเห็นเป็ น
ประจา
- ไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยง / ไม่มี 1. มีประวัติสูบบุหรี่ /ดื่มสุ ราใน
ปัญหา
โรงเรี ยน
2. ซึม เหม่อ กระสับกระส่ าย
หงุดหงิด
3. แยกตัวไม่ร่วมกิจกรรม ขาดเรี ยน
บ่อยครั้ง
4. ร่ างกายสกปรก
5. ใช้เงินสิ้ นเปลืองมาก
6. หนีออกนอกโรงเรี ยนบ่อย
7. คบเพื่อนในกลุ่มเสพ
8. สมาชิกในครอบครัวติดยา
- ไม่มีพฤติกรรมเสี่ ยง / ไม่มี 1. มีประวัติการทางานที่ล่อแหลม
ปัญหา
ต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
2. จับคู่ชดั เจนและแยกกลุ่มอยู่
ด้วยกันสองต่อสอง
3. ไปมาหาสู่กนั ประจา
4. อยูใ่ นกลุ่มที่มีพฤติกรรม
ล่อแหลมด้านเพศ มีสื่อลามก
อนาจารในครอบครอง

1. ลักษณะเดียวกับกลุ่มเสี่ ยง
2. มีความรุ นแรงของปัญหา
ชัดเจนว่านักเรี ยนใช้สารเสพติด
3. ต้องการใช้ยา ควบคุมตนเอง
ไม่ได้ ไม่ดูแลตนเอง
4. เสพ / ค้า สารเสพติด

1. ประพฤติตนผิดเพศจนเกิน
พอดี ไม่รับฟังคาตักเตือนและ
แสดงออกโดยไม่เหมาะสม
2. มีคู่รักที่อยูอ่ าศัยร่ วมกัน
3. ตั้งครรภ์
4. ขายบริ การทางเพศ
5. มีประวัติการมัว่ สุ มประพฤติ
ผิดทางเพศ

หมายเหตุ
- นักเรี ยนมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งในกลุ่มมีปัญหาให้จดั อยูใ่ นกลุ่มมีปัญหา (ระบุปัญหา) แม้วา่
จะมีพฤติกรรมอื่นในระดับ ปกติ หรื อมีความสามารถพิเศษก็ตาม
- นักเรี ยน 1 คนอาจมีปัญหาหลายด้านได้
- ความสามารถพิเศษหมายถึง สิ่งที่นกั เรี ยนทาได้ดีเด่น มีผลงานและความสามารถเป็ นที่ประจักษ์
- นักเรี ยนอาจมีความสามารถพิเศษ (ชัดเจน) มากกว่าหนึ่งอย่างได้
- ข้อมูลของนักเรี ยนแต่ละคนถือเป็ นความลับระหว่างครู ที่ปรึ กษาและนักเรี ยนคนนั้นๆ ไม่ควร
นาไปเปิ ดเผย ยกเว้นเพือ่ การแก้ไขปั ญหากับผูท้ ี่ทาหน้าที่แก้ไขปั ญหาเท่านั้น

