
Posttest UTQ 220  ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

1. ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน มีกระบวนการด าเนินงานอยา่งเป็นระบบและมีขั้นตอนชดัเจน มีครูทุกคนมีส่วนเก่ียวขอ้ง 

ข. คณะกรรมการสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ค. ครูแนะแนวเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ง. การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพ่ือใหน้กัเรียนมีคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคท่ี์ท่ีโรงเรียนก าหนด 

2. ข้อใดไม่ถูกต้อง 

ก. ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ช่วยใหน้กัเรียนท่ีมีปัญหาไดรั้บการดูแลแกไ้ขอยา่งทัว่ถึงและตรงตามสภาพปัญหาท่ีแทจ้ริง 

ข. ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ท าใหค้รูและนกัเรียนมีสมัพนัธภาพทีดีต่อกนั 

ค. ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข ไดรั้บการส่งเสริมพฒันาเตม็ตามศกัยภาพรอบดา้น 

ง. ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ช่วยใหน้กัเรียนสามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นไดอ้ยา่งเขม้แขง็ 

3. ข้อใดถูกต้องทีสุ่ด 

ก. ครูบรรเจิดพบวา่ด.ญ.ปุ๊ก นกัเรียนชั้นม.2 ไม่มาเรียน 2 วนัแลว้ เม่ือติดต่อผูป้กครองทราบวา่ขาดเรียนเพราะไม่อยากเรียน
คณิตศาสตร์ ครูจึงไปเยีย่มบา้น พดูคุย ใกลชิ้ด สอบถามปัญหา ดูแลช่วยเหลือดว้ยตนเองก่อน 

ข. ครูปานวาดพบวา่ด. ญ.แนน นกัเรียนชั้นม.2 ไม่ค่อยพดู ไม่สบตากบัใคร ชอบนัง่เหม่อลอย ไม่มีเพ่ือนสนิท จึงส่งตวัไปพบครู
แนะแนว 

ค. ครูสม ชายพบวา่ด.ญ.ไนท ์นกัเรียนชั้นม.1 มีอาการปวดหวัอยูบ่่อยๆ โดยเฉพาะวนัองัคารท่ีตอ้งเรียนวชิาภาษาองักฤษ จึงส่ง
ตวัไปพบครูพยาบาล 

ง. ครูสงัคมพบวา่ด.ช.สิงโต นกัเรียนชั้นม.1 ไม่อยูน่ิ่ง ชอบเล่นซุกซน ไม่มีระเบียบวนิยัชวนเพ่ือนคุยในหอ้งเรียน โดนครูดุทุกวนั 
จึงส่งตวัไปพบครูปกครอง 

4. ข้อใดถูกต้องทีสุ่ด 

ก. คณะกรรมการอ านวยการ(ทีมน า) มีรองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการนกัเรียนเป็นเลขานุการ มีการประชุมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 
คร้ัง มีหนา้ท่ีนิเทศ ก ากบั ติดตาม 

ข. คณะกรรมการประสานงาน(ทีมประสาน) มีครูแนะแนวเป็นเลขานุการ มีการประชุมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง มีหนา้ท่ี
ประสานงานผูเ้ก่ียวขอ้ง 

ค. คณะกรรมการด าเนินงาน(ทีมท า) มีหวัหนา้ระดบัชั้นเป็นเลขานุการ ประชุมอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 4 คร้ัง มีหนา้ท่ีบนัทึก
หลกัฐานการปฏิบติังาน 

ง. คณะกรรมการ บุคลากร บทบาทหนา้ท่ี สามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 



5. ข้อใดเป็นบทบาทหน้าทีค่รูแนะแนว 

ก. ครูแนะแนวมีหนา้ท่ีตอ้งด าเนินการศึกษานกัเรียนรายบุคคล คดักรอง ส่งเสริม ป้องกนั ช่วยเหลือแกไ้ขและส่งต่อ 

ข. ครูแนะแนวสอนระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในคาบกิจกรรมแนะแนว 

ค. ครูแนะแนวมีหนา้ท่ีใหค้  าปรึกษานกัเรียนท่ีมีปัญหาในกรณีท่ีครูท่ีปรึกษาไม่สามารถแกไ้ขหรือยากต่อการช่วยเหลือ 

ง. ครูแนะแนวมีหนา้ท่ีวางแผนการด าเนินงานใหค้ณะท างานระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

6. ข้อใดเป็นเป้าหมายของการรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคล 

ก. เก็บขอ้มูลพ้ืนฐานของนกัเรียนทุกคน 

ข. สร้างฐานขอ้มูลในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ค. ศึกษาท าความเขา้ใจนกัเรียนอยา่งเพียงพอ 

ง. รู้ความเป็นมาลึกๆ ของนกัเรียนเพ่ือใหง่้ายต่อการอบรม 

7. ในการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล เคร่ืองมอืใดบ้างทีใ่ห้ข้อมูลรอบด้าน 

ก. การเยีย่มบา้นนกัเรียน 

ข. ระเบียนสะสม 

ค. แบบสอบถาม 

ง. แฟ้มสะสมผลงาน 

8. การรู้จกันักเรียนเป็นรายบุคคลมคีวามส าคญัต่อระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนอย่างไร 

ก. เป็นตน้ทางของระบบในการน าเขา้ขอ้มูลเพื่อน าไป ใชว้างแผนพฒันานกัเรียน 

ข. เป็นขอ้มูลพ้ืนฐานของระบบในการน าไปบริหารจดัการงบประมาณ 

ค. เป็นขอ้มลูท่ีรวบรวมและน ามาวเิคราะห์เพื่อใชใ้นการคดักรอง 

ง. เป็นขอ้มูลท่ีจ าเป็นส าหรับครูทุกคนเพ่ือช่วยเหลือไดท้นัท่วงที 

9. ท่านคดิว่า ชุดข้อมูลหลกัด้านใดทีค่รูมคีวามจ าเป็นต้องศึกษามากทีสุ่ด 

ก. ครอบครัว สุขภาพ ความสามารถ 

ข. ความสามารถ สุขภาพ เศรษฐกิจ 

ค. ความสามารถ เศรษฐกิจ พฤติกรรมเส่ียง 

ง. ครอบครัว เศรษฐกิจ พฤติกรรมเส่ียง 



10. วธีิการรวบรวมข้อมูลนักเรียนข้อใดไม่สอดคล้องกบัเคร่ืองมอืทีใ่ช้ 

ก. การสงัเกตนกัเรียนในชั้นเรียน-แบบบนัทึกพฤติกรรม 

ข. การพดูคุยซกัถาม - แบบสอบถาม 

ค. การเยีย่มบา้น- แบบบนัทึกการเยีย่มบา้น 

ง. การสมัภาษณ์นกัเรียน - แบบบนัทึกการสมัภาษณ์ 

11. ข้อใดไม่ถูกต้องเกีย่วกบัการคดักรองนกัเรียน 

ก. ครูกานดาสรุปผลการคดักรอง รายงานแลว้ เก็บเป็นความลบั ไม่แจง้ผลใหน้กัเรียนทราบ 

ข. ครูค ารณคดักรองนกัเรียนโดยวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมไดจ้ากการรู้จกันกัเรียน รายบุคคล ดูวา่มีความสอดคลอ้งกนัหรือมี
แนวโนม้ไปในทางใดมากท่ีสุด 

ค. ครูดวงดาวก าหนดเกณฑก์ารคดักรองของนกัเรียนในความดูแลดว้ยตนเองตามหลกัการท่ีศึกษามา 

ง. ครูกิตติสรุปผลการคดักรองนกัเรียน แบ่งนกัเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ไดแ้ก่กลุ่มส่งเสริมพฒันา กลุ่มป้องกนั กลุ่มแกไ้ข 

12. นักเรียนคนใดอยู่ในกลุ่มเส่ียง/มปัีญหา ควรได้รับการช่วยเหลอืโดยด่วนทีสุ่ด 

ก. น.ส.พาที นกัเรียนชั้น ม.6 เหม่อลอย บ่นกบัเพ่ือนสนิทวา่ไม่อยากมีชีวติอยู ่

ข. นายคชา นกัเรียนชั้น ม.5 มีเพ่ือนพบวา่แอบสูบบุหร่ีท่ีบา้นหลายคร้ัง 

ค. นายกนก นกัเรียนชั้น ม.4 ชอบยกมือถามค าถามสงสยัทุกชัว่โมง 

ง. น.ส. นภา นกัเรียนชั้น ม.6 มีเพ่ือนต่างเพศ เพ่ือนซุบซิบวา่เธอมีทอ้ง 

13. พฤตกิรรมใดทีค่วรส่งต่อผู้เช่ียวชาญภายนอก 

ก. ด.ช.ภิภพมีคะแนนเฉล่ียภาคเรียนท่ีผา่นมา 1.00 

ข. ด.ช.ไกรสรไม่กลา้ออกมาแสดงความสามารถพิเศษหนา้หอ้งเรียน 

ค. ด.ช.กนัตะชอบลกัขโมยของเพ่ือนในหอ้งบ่อยๆ 

ง. ด.ช.มานิตสูบบุหร่ีวนัละ 1 ซอง 

14. ครูพบว่านักเรียนมปัีญหาสารเสพตดิ ในการป้องกนัแก้ไขปัญหา ขั้นแรกครูควรท าอย่างไร 

ก. การตรวจสุขภาพ ตรวจปัสสาวะ 

ข. การใหค้  าปรึกษา ใหก้ าลงัใจ 

ค. การท ากลุ่มจิตสงัคมบ าบดั 

ง. การจดัจดักิจกรรมค่ายฟ้ืนฟ ู



15. ด.ญ.นารีถูกมารดาของตนเองทุบตเีมือ่โกรธ อารมณ์เสียบ่อยคร้ัง ท าให้ล าตวัเป็นแผล เป็นไข้ไม่สามารถมาโรงเรียนได้ ขาดเรียนบ่อย 
ครูควรท าส่ิงต่อไปนีก่้อนยกเว้นข้อใด 

ก. ศึกษาขอ้มูลประวติัครอบครัว 

ข. หาทางพดูคุย ใกลชิ้ดใหน้กัเรียนระบายความในใจ 

ค. น าเรียนปรึกษาผูอ้  านวยการโรงเรียน 

ง. แจง้ต ารวจ 

16. ครูควรแนะน าผู้ปกครองทีลู่กมปัีญหาตดิเกมให้ปฏบิัตต่ิอลูกดงันี ้ยกเว้นข้อใด 

ก. วางคอมพิวเตอร์ไวใ้นท่ีเปิดเผย 

ข. ตกลงกบัลูกในการใชเ้วลากบัคอมพิวเตอร์ 

ค. ท าโทษทนัทีท่ีลูกนัง่เล่นเกมเกิน 2 ชัว่โมง 

ง. พอ่แม่พดูคุย มีเวลาใหลู้กมากข้ึน 

17. นักเรียนทีม่ปัีญหาถูกล่วงละเมดิทางเพศ ควรจดัให้เข้าร่วมกจิกรรมใด 

ก. ค่ายเสริมสร้างอนาคตสดใส 

ข. ค่ายเสริมสร้างการเห็นคุณค่าในตนเอง 

ค. ค่ายสุขภาพจิตแจ่มใสสุขภาพกายแขง็แรง 

ง. ค่ายคุณธรรมส่องน าจิตใจ 

18. น.ส.สุดสวย ถูกจดัอยู่ในกลุ่มเส่ียงด้านเพศ ครูทีป่รึกษาควรจดัเข้าร่วมกจิกรรมใด 

ก. ค่ายทกัษะชีวติ 

ข. ค่ายแนะแนวสู่มหาวทิยาลยัท่ีใฝ่ฝัน 

ค. ค่ายบ าเพญ็ประโยชน์ต่อสงัคม 

ง. ค่ายแอโรบิค 

19. การให้ค าปรึกษาเบือ้งต้นเป็นทกัษะทีค่รูทุกคนต้องฝึกปฏิบัตเิพือ่ใช้ในการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน ค ากล่าวใดไม่ถูกต้อง 

ก. ขั้นตอนแรกตอ้งท าความคุน้เคย สร้างสมัพนัธภาพท่ีดีกบันกัเรียนก่อน 

ข. เวลาท่ีใชใ้นการใหค้  าปรึกษาแต่ละคร้ังไม่ก าหนดจนกวา่จะแกไ้ขปัญหาได ้

ค. การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาตอ้งเกิดจากตวันกัเรียน 

ง. ครูไม่ควรช้ีน านกัเรียนในทุกเร่ือง 



20. ต่อไปนีเ้ป็นกจิกรรมพืน้ฐานในการช่วยเหลอืเบือ้งต้นแก่นกัเรียน ยกเว้นข้อใด 

ก. การสอนซ่อมเสริมวิชาท่ีอ่อนมากๆ 

ข. หาเพ่ือนคู่คิดใหน้กัเรียน 

ค. จดักิจกรรมชมรม ชุมนุมใหเ้ลือกเรียนตามความสนใจ 

ง. ตรวจสุขภาพนกัเรียนทุกปี 

21. ข้อใดไม่เกีย่วข้องกบักระบวนทศัน์ในการส่งเสริมพฒันานักเรียน 

ก. นกัเรียนทุกคนมีศกัยภาพท่ีจะเรียนรู้และสามารถพฒันาตนเองได ้

ข. นกัเรียนทุกคนมีศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์มีเกียรติและเช่ือถือได ้

ค. นกัเรียนทุกคนตอ้งการความรัก ความเขา้ใจและใหโ้อกาส 

ง. นกัเรียนทุกคนตอ้งการเป็นคนดี คนเก่งและเป็นคนมีความสุข 

22. ข้อใดเป็นกระบวนการส าคญัในการส่งเสริมพฒันานักเรียน 

ก. พิจารณาขอ้มูลจากการเก็บขอ้มูลรอบดา้นมาคดักรอง 

ข. ก าหนดเป้าหมายการส่งเสริมหรือพฒันา 

ค. จดับรรยากาศการเรียนรู้และสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการด าเนินกิจกรรม 

ง. ทุกกิจกรรมตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

23. กจิกรรมใดเป็นหลกัส าคญัทีโ่รงเรียนต้องด าเนนิการในการส่งเสริมพฒันานักเรียน 

ก. กิจกรรมโฮมรูม-การจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม 

ข. กิจกรรมการประชุมผูป้กครองชั้นเรียน-กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 

ค. กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน- กิจกรรมพฒันาพหุปัญญา 

ง. กิจกรรมการประชุมผูป้กครองชั้นเรียน -กิจกรรมโฮมรูม 

24. ข้อใดกล่าวถูกต้องในการพฒันาพหุปัญญา 

ก. นกัเรียนท่ีสติปัญญาดีจะเรียนเก่งทุกวชิา 

ข. นกัเรียนท่ีเก่งดา้นคณิตศาสตร์มกัจะไม่เก่งดา้นศิลปะ 

ค. นกัเรียนท่ีเก่งดา้นกีฬาส่วนใหญ่จะฝึกดนตรีไดย้าก 

ง. นกัเรียนท่ีเก่งดา้นภาษาอาจมีปัญหาดา้นมนุษยส์มัพนัธ์ 



25. กจิกรรมในข้อใดทีค่รูเห็นว่าควรส่งเสริมนักเรียนด าเนนิการต่อเนื่อง 

ก. นกัเรียนนดัหมายกนัช่วยป้อนขา้วนอ้งท่ีบา้นเด็กก าพร้าในวนัหยดุ 

ข. นกัเรียนรวมกลุ่มฝึกซอ้มเตน้และสามารถรับงานแสดงเองเพ่ือหารายได ้

ค. นกัเรียนรวมทีมซอ้มกีฬาเพ่ือไปแข่งขนัล่าเงินรางวลัทุกสนามแข่งท่ีมีการจดั 

ง. นกัเรียนร่วมกนัจดัค่ายรับนอ้งใหม่เพ่ือใหรุ่้นนอ้งรู้จกัเคารพรุ่นพ่ี 

26. จรรยาบรรณในการรับ-ส่งต่อนักเรียนเพือ่ช่วยเหลอืข้อใดทีค่วรเคร่งครัดทีสุ่ด 

ก. ไม่รับนกัเรียนมาด าเนินการช่วยเหลือเองกรณีท่ีเกินขีดความสามารถ 

ข. การรักษาความลบัของนกัเรียนท่ีส่งต่อมารับค าปรึกษาหรือช่วยเหลือ 

ค. การจดัท าเอกสารประสานองคก์รท่ีใหค้วามช่วยเหลืออยา่งเป็นทางการ 

ง. ครูคนเดียวไม่อาจพฒันาเด็กไดร้อบดา้น จึงควรสร้างเครือข่ายการช่วยเหลือ 

27. กระบวนใดเหมาะสมทีสุ่ดในการส่งต่อนักเรียน 

ก. ครูส่งนายโอมเขา้รับการบ าบดัการติดบุหร่ีท่ีศูนยบ์ าบดัยาเสพติด 

ข. ฝ่ายปกครองอบรมบอมแลว้ส่งต่อมาใหค้รูแนะแนวช่วยปรับพฤติกรรมกา้วร้าว 

ค. สม้พน้คดีลกัทรัพยไ์ดก้ลบัมาเรียน ฝ่ายปกครองจึงส่งตอ่ใหค้รูกิจกรรมหากลุ่มให ้

ง. ครูเห็นวา่ภูมิ พดูจาฉลาดมาก จึงเสนอช่ือส่งเขา้ร่วมโครงการพฒันาเด็กอจัฉริยะ 

28. ขั้นตอนในการส่งต่อนักเรียนทีค่รูทีป่รึกษาควรค านึงมากทีสุ่ด 

ก. พิจารณาขอ้มลูนกัเรียนจากการคดักรองและรายงานความช่วยเหลือเบ้ืองตน้ 

ข. ท าความเขา้ใจกบันกัเรียนถึงกระบวนการช่วยเหลือและใหน้กัเรียนตดัสินใจ 

ค. ประสานงานกบัผูท่ี้จะช่วยเหลือดว้ยเอกสาร ก่อนส่งนกัเรียน 

ง. จดัประชุมปรึกษารายกรณีหากพฤติกรรมไม่ดีข้ึน 

29. ปัญหาในการส่งต่อนักเรียนข้อใดส่งผลกระทบมากทีสุ่ด 

ก. ขาดระบบการส่งต่อ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนไม่เขม้แขง็ 

ข. ไม่มีผูเ้ช่ียวชาญในโรงเรียน เช่น ครูแนะแนว ครูพยาบาล 

ค. ขาดการสร้างและการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 

ง. เครือข่ายภายในไม่เขม้แขง็ ขาดความน่าเช่ือถือจากองคก์รภายนอก 



30. ปัจจยัในข้อใดส่งผลต่อความส าเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนมากทีสุ่ด 

ก. มีการวางแผนบริหารงบประมาณของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ข. มีระบบงานและกิจกรรมแนะแนวท่ีเขม้แขง็ 

ค. ครูมีเจตคติท่ีดีและมีความสามารถด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ง. ผูบ้ริหารเป็นผูน้ าในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
 


