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หลักการ และเหตุผล การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เด็กและเยาวชนในยุคปัจจุบันจำนวนไม่น้อย ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาและสภาพแวดล้อมที่ไมส่ร้างสรรค์ใน
สังคมทำให้มีพฤติกรรมแตกต่างไปจากเด็กและเยาวชนในอดีต แม้ว่าผู้ปกครอง ครู อาจารย์และคนทำงานด้านเด็กจะใช้
ความรักความปรารถนาดีอย่างมากมายเพียงใดก็ตามไม่อาจพิทักษ์ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ปลอดภัย  
หรือมีพฤติกรรมตามที่สังคมคาดหวังไว้จากการประมวลสถิติข้อมูลสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนของหน่วยงาน  
ต่าง ๆ พบว่า เด็กและเยาวชนทั้งที่เป็นนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและระดับอ่ืน ๆ ส่วนหนึ่งมักมีพฤติกรรม         
ที่ไม่พึงประสงค์ดังนี้ 

1. ตกเป็นทาสของเกมคอมพิวเตอร์จนถึงขั้น หมกมุ่น และเรียนรู้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมจากเกมจนไปสู่การ
ประพฤติปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่ตนเองและสังคม 

2. นิยมประลองความเร็วโดยการแข่งรถมอเตอร์ไซค์มีพฤติกรรมการใช้รถจักรยานยนต์ ที่ผิดกฎหมาย เป็น
นักซิ่งวัยใส และเป็นสก๊อย (สาวน้อยซ้อนท้ายหนุ่มกับนักซิ่ง ) 

3. ใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหาและข้อขัดแย้ง ทะเลาะวิวาท จับกลุ่มรวมตัวกันสร้างความปั่นป่วนใน
ชุมชน ไปจนถึง การยกพวกตีกัน 

4. มีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น เป็นพ่อแม่ตั้งแต่อายุยังน้อง มีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันตนเอง ขาดความรับผิดชอบ 
5. เข้าถึงสารเสพติดได้ง่าย เริ่มจากการใช้บุหรี่ เหล้า ยาบ้า ยาไอซ์ ยาเลิฟ และสารอันตรายที่แพร่ระบาดใน

กลุ่มเด็กและเยาวชน 
6. ขาดหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ไม่เห็นความสำคัญของหลักศาสนา ค่านิยมความเป็นไทยความสัมพันธ์กับคน

ในครอบครัวค่อนข้างเปราะบาง ติดเพ่ือน ติดสื่อ และให้ความสำคัญกับวัตถุมากกว่าความ 
มีคุณธรรมนำใจ 

นอกจากนี้เด็กและเยาวชนยังมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาสังคมอาทิ  ติดการพนัน นิยมเสี่ยงโชค  การมั่ว
สุมในหอพัก  ไม่ชอบไปโรงเรียน  หนีเรียน  ทำร้ายรังแกกันเอง  หมกมุ่นกับสื่อที่ไม่สร้างสรรค์นิยมบริโภคอาหารกรุบ
กอบ  อาหารที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพ  เครียด  ซึมเศร้า  มองโลกในแง่ร้าย  ไม่สนใจต่อปัญหาสังคมอย่างไรก็ตามสาเหตุ
ที่ทำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นผลมาจากปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ปัจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัว 
ครอบครัวเป็นสภาพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน พฤติกรรมที่เป็น

ปัญหาของเด็กและเยาวชนเป็นผลมาจากการเลี้ยงดูด้วยวิธีการที่ไม่ เหมาะสม  ส่งเสริมให้แสดงออกในทางที่ไม่ถูกต้อง  
ปล่อยปละละเลย  เรียนรู้การใช้ความรุนแรงจากสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวแตกแยกผู้ปกครองบีบบังคับ   กดดัน  
และคาดหวังในตัวเด็กเกินกว่าความเป็นจริง  ไม่มีบรรยากาศที่สร้างความรักความอบอุ่น ความสมัครสมานสามัคคี
เติบโตในท่ามกลางความสับสน ไม่มีความหวัง ขาดการอบรมบ่มนิสัยและไม่มีจุดหมายปลายทางในชีวิต 

2. ปัจจัยเสี่ยงจากโรงเรียน 
โรงเรียนเป็นบ้านหลังที่สองของเด็ก  เป็นบ่อเกิดของคุณงามความดีโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพความรู้

ความสามารถ  ของเด็กและเยาวชน  ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่า  และสังคมแต่โรงเรียนจำนวนไม่น้อยยังขาด
ความพร้อมที่จะทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนที่สมบูรณ์ตามความมุ่งหวังของสังคม  จากการติดตามพบว่าโรงเรียนขาด



การดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจัง  ขาดการจัดการที่เหมาะสมต่อการพิทักษ์  ปกป้องคุ้มครองและให้การดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน  ได้อย่างเท่าทัน  ทั่วถึง  ถูกต้องและเป็นธรรม  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล ให้ความสำคัญกฎระเบียบมากกว่าชีวิตจิตใจของนักเรียน พัฒนาผู้เรียนโดยไม่คำนึงถึงองค์รวม  ตลอดถึง
การจัดการกลับปัญหาของนักเรียนโดยขาดการมีส่วนร่วม  และยังเลือกใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาพฤติกรรม
นักเรียน 

3. ปัจจัยเสี่ยงจากชุมชนและสังคม 
ความล้มเหลวในชีวิตของเด็กและเยาวชน  เป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และต้นทุนทางความรู้สึกของ

ผู้ปกครองอย่างประเมินค่าไม่ได้สังคมไทยยังละเลยต่อการจัดระเบียบแบบแผนในชุมชน  ชุมชนอ่อนแอขาดสัมพันธภาพ
ที่ดีระหว่างสมาชิกในสังคมต่างคนต่างอยู่  เอาหูไปนา  เอาตาไปไร่  ปล่อยให้มีการแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กและ
เยาวชน  ยอมรับการเติบโตและขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ไม่สร้างสรรค์ละเลยต่อปัญหาของเด็กและเยาวชน  ไม่ให้
ความสำคัญต่อท่าทีของเด็กและเยาวชน มองเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาด้วยทัศนะ และท่าทีท่ีตอกย้ำซ้ำเติม 

4. ปัจจัยเสี่ยงจากเพื่อน 
เพ่ือนเป็นปัจจัยที่สำคัญในชีวิตของเด็กและเยาวชนเป็นธรรมชาติที่เด็กและเยาวชนทุกคนต้องมีแต่เพ่ือนก็เป็น

ดาบสองคมที่อาจทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยก้าวพลาด  เช่น  เพ่ือนที่มีนิสัยเกเรเป็นอันธพาลเสเพล  
สำมะเลเทเมา การคบเพ่ือนที่มีพฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางก้าวร้าวเสี่ยงภัย มั่วสุมเบี่ยงเบน หรือการได้รับแรงบีบคั้น  
กดดัน  ข่มขู่  หรือการไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน  ซึ่งสภาพการณ์ดังกล่าวล้วนส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กและ
เยาวชนทั้งสิ้น 

5. ปัจจัยเสี่ยงจากบุคลิกภาพหรือตัวนักเรียน 
เด็กและเยาวชนแต่ละคนมีภาวะด้านพัฒนาการแตกต่างกัน มีบุคลิกภาพภายในและภายนอกตามสภาพความ

เป็นตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะ  เช่น  มีข้อจำกัดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองและการรับรู้ไม่มีความตระหนักในคุณค่า
ความสำคัญของตนเอง  ขาดทักษะในการคิด  บกพร่องทางการเรียนรู้ปฏิเสธค่านิยมหรือศาสนาที่คนส่วนใหญ่นับถือ  
ไม่มีทักษะในการสื่อสาร  ปฏิเสธไม่เป็น  ควบคุมอารมณ์และความเครียดไม่ได้รวมทั้งการมีปัญหาด้านสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

ด้วยสภาพและปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนดังได้กล่าวถึงข้างต้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานจึงเห็นความสำคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ                
กรมสุขภาพจิตและกรมสามัญศึกษา  ในอดีต จะเป็นเครื่องมืออีกชิ้นหนึ่งที่จะช่วยให้โรงเรียนและสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาได้ใช้เป็นกลไกในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแวดล้อมไปด้วยข้อมูลข่าวสารปัญหา
เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเร็ว  ร้อน  แรง  และร้าว  ได้อย่างเท่ากัน  ทั่วถึง  ถูกต้องและเป็นธรรมกับเด็กและเยาวชน
ทุกคน 
 
 
 
 



ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 
 

ความหมาย ความสำคัญ และคุณค่า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความสามารถมีคุณธรรมจริยธรรม  

และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้นนอกจากจะดำเนินการด้วยการส่งเสริม
สนับสนุนนักเรียนแล้ว  การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสำคัญ  เนื่องจากสภาพ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทางด้านการสื่อสารเทคโนโลยี ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสาร
เสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุกรูปแบบก่อให้เกิดความทุกข์ความวิตกกังวล  ความเครียด  ซึ่งล้วนแต่เป็น
ผลเสียต่อสุขภาพจิต  และสุขภาพกายของทกุคนจนนำไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤตทางสังคม   

ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน ให้มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์
รวม ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนให้มีทักษะใน การดำรงชีวิต  
กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมสุขภาพจิต  กระทรวง
สาธารณสุข  จัดทำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น  ตั้งแต่ปี 2543 ซึ่งประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีในโรงเรียนที่
ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  ดังนั้นทุกโรงเรียนในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการสร้างเสริม
คุณภาพชีวิตผู้เรียน  และแก้วิกฤตสังคมจึงควรนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน 
 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริมพัฒนา การป้องกันและการแก้ไขปัญหา ให้แก่นักเรียน 
เพ่ือให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะในการดำรงชีวิตและรอดพ้น
จากสภาวะวิกฤตต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย 
 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ  มี
ขั้นตอน  มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา อันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหารและครูทุกคน  มีวิธีการและ
เครื่องมือที่ชัดเจน  มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได ้

 

วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. เพ่ือให้การดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือให้โรงเรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         มีการ

ทำงานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทำงานที่ชัดเจน  มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและ
ประเมินผลได ้
 
 
 



ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
2. สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดีและอบอุ่น 
3. นักเรียนรู้จักตนเอง ควบคุมตนเองได้มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ซึ่งจะเป็นรากฐาน 

ในการพัฒนาความเก่ง (IQ) คุณธรรมจริยธรรม (MQ) และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 
4. นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจัง ด้วยความเสียสละเอาใจใส่ 

 

กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน  

มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา  อันได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้ปกครอง  ชุมชน  ผู้บริหาร  และครูทุกคน  มีวิธีการและ
เครื่องมือที่ชัดเจน  มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทำงานที่ตรวจสอบได ้
          กระบวนการและข้ันตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ประการ  ดังนี้ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน 
5. การส่งต่อ 

 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ด้วยความหลากหลายของนักเรียนและนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตที่แตกต่างกัน  ผ่าน

การหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมในหลายลักษณะ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น การรู้ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัว
นักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ครูอาจารย์มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้นสามารถนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการคัด
กรองนักเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาส่งเสริม การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทางซึ่ง
เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ได้จากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ตามหลักวิชาการ  มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาด
เดา  โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะทำให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน 

การคัดกรองนักเรียน 
การคัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือการจัดกลุ่มนักเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่าง

ยิ่งในการหาวิธีการที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจำเป็นด้วยความ
รวดเร็วและถูกต้องแม่นยำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยการแบ่งนักเรียนเป็น4 กลุ่ม ดังนี้ 

1. กลุ่มปกติคือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ของ
กลุ่มปกติซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 



2. กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนต้องให้
การป้องกันและแก้ไขตามกรณี 

3. กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนซึ่งโรงเรียน
ต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 

4. กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่น
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน 
ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่สำหรับนักเรียน

กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น  จำเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกัน  
และการแก้ไขปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคมการสร้างภูมิคุ้ม กันการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโต เป็นบุคคลที่มี
คุณภาพของสังคมต่อไป 

การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการ แต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษาจำเป็นต้องดำเนินการมี
อย่างน้อย 2 ประการ คือ 

1. การให้คำปรึกษาเบื้องต้น 
2. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา 

การส่งเสริมพัฒนานักเรียน 
การส่งเสริมพัฒนานักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง/มี

ปัญหา  กลุ่มความสามารถพิเศษให้มีคุณภาพมากขึ้นได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะ
ช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาและเป็นการช่ว ยให้
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหากลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวัง
ต่อไป 
การส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาดำเนินการได้แต่มีกิจกรรมหลักสำคัญที่โรงเรียนต้อง
ดำเนินการ คือ 

1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม 
2. การเยี่ยมบ้าน 
3. การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) 
4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดำรงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

การส่งต่อนักเรียน 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาหากมีกรณีที่บางปัญหามีความยากต่อการช่วยเหลือ

หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรดำเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไปเพ่ือให้ปัญหาของ



นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้นหากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคน
หนึ่งเพียงลำพังความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไขซึ่งครูที่
ปรึกษาสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลหรือคัดกรองนักเรียนก็ได้ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับ
ลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่ละกรณี 

การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบคือ  
1 การส่งต่อภายในครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา

เช่นส่งต่อครูแนะแนวครูพยาบาลครูประจำวิชาหรือครูฝ่ายปกครอง 
2 การส่งต่อภายนอกครูแนะแนวหรือครูฝ่ายปกครองเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อไปยังผู้ เชี่ยวชาญภายนอกหาก

พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้ 
 

โครงสร้างการปฏิบัติงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       
กระบวนการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ที่แสดงในแผนภูมิเป็นความรับผิดชอบ 

ของครูที่ปรึกษาตลอดกระบวนการโดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร   ครูที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งผู้ปกครอง  ซึ่งมีวิธีการและเครื่องมือตัวอย่างสรุป  ได้ดังนี้ 

กระบวนการดำเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
1.การรูจ้ักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   1.1 ด้านความสามารถ 
        -  การเรียน 
        -  ความสามารถอ่ืน ๆ 
   1.2    ด้านสุขภาพ 
         - ร่างกาย 
         - จิตใจ 
         - พฤติกรรม  
   1.3  ด้านครอบครัว 
         - เศรษฐกิจ 
         - การคุ้มครองนักเรียน 
   1.4 ด้านอ่ืนๆ   

ศึกษาข้อมูลจากการใช ้
1) ระเบียนสะสม 
2) แบบประเมนิพฤติกรรม 

เด็ก  (SDQ)  
      3)  อ่ืนๆ เช่น 
         -  แบบประเมนิความฉลาดทาง
อารมณ์(E.Q.)   

- แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
- แบบสังเกตพฤติกรรม 

นักเรียน 
- แบบสัมภาษณ ์    

                                                     
1) ระเบียนสะสม 
2) แบบประเมนิพฤติกรรมเด็ก(SDQ) 
3) อ่ืนๆ เช่น 
       -  แบบประเมนิความฉลาดทาง
อารมณ์(E.Q.) 
       -  แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
       -  แบบสังเกตพฤติกรรม  นักเรียน   
       -  แบบสัมภาษณ์ผูป้กครองและเยี่ยม
บ้านนักเรียนฯลฯ                

2.การคัดกรองนักเรียน                                         
   2.1 กลุ่มปกต ิ
   2.2 กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 

ดำเนินการต่อไป 
1) วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
   1.1 ระเบียนสะสม 
   1.2 แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก(SDQ) 
   1.3 แหล่งข้อมูลอื่นๆ 
2) คัดกรองนักเรียนตามเกณฑ์การคัด
กรองของโรงเรียน 

 
1) เกณฑ์การคัดกรอง 
2) แบบสรุปผลการคัดกรองและช่วยเหลือ
นักเรียนเป็นรายบุคคล 
3) แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็น
ห้อง 
 

3.ส่งเสริมนักเรียน 
(สำหรับนักเรียนทุกกลุ่ม) 

ดำเนินการต่อไป 
1) จัดกิจกรรมโฮมรูม 

(Homeroom) 
2) จัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 

(Classroom meeting)  
3) จัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ครู           

พิจารณาวา่เหมาะสมในการส่งเสริม
นักเรียนให้มีคุณภาพมากข้ึน 

 
1) แนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรูมของ
โรงเรียน 
2) แนวทางการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียนของโรงเรียน 
3) แบบบนัทึก /สรปุประเมินผลการดำเนิน
กิจกรรม 
* โฮมรูม 
*ประชุมผู้ปกครองชัน้เรียน 
* อ่ืนๆ 



กระบวนการดำเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
4.การป้องกันการแก้ไขปัญหา 

(จำเป็นมากสำหรับนักเรียน 
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา) 

ดำเนินการต่อไปนี ้
1) ให้การปรึกษาเบื้องต้น 

2) ประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้อง
อ่ืน ๆ เพ่ือการจัดกิจกรรมสำหรับการ
ป้องและช่วยเหลือปัญหาของนักเรียน
คือ 

   2.1 กิจกรรมในห้องเรียน 

   2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

   2.3 กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน 

   2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม 

   2.5 กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 

1) แนวทางในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน5 
กิจกรรม 

2) แบบบันทึกสรุปการคัดกรองและ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 

3) แบบบันทึกรายงานผลการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

5.การส่งต่อ 

   5.1 ส่งต่อภายใน 

   5.2 ส่งต่อภายนอก 

ดำเนินการต่อไปนี ้
1) บันทึกการส่งนักเรียนไปยังครูที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรียน
ต่อไป  เช่น ครูแนะแนว ครูปกครองครู
ประจำวิชา ครูพยาบาล เป็นต้น ซึ่ง
เป็นการส่งต่อภายใน 

2) บันทึกการส่งนักเรียนไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกโดยครูแนะแนว
หรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ดำเนินการซึ่ง
เป็นการส่งต่อภายนอก 

 

1) แบบบันทึกการส่งต่อของโรงเรียน 

2) แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือ
นักเรียน 

หมายเหตุ : ครูสามารถพิจารณาเลือกใช้วิธีการและเครื่องมืออ่ืนๆ เพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ระบุเพ่ือ
การดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ตามความเหมาะของสภาพของนักเรียน 
 

ข้อที่พึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

1)  การรักษาความลับ 

  1.1) เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ให้การช่วยเหลือและแก้ไขต้องไม่นำไปเปิดเผย ยกเว้นเพ่ือ

ขอความช่วยเหลือนักเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  โดยไม่ระบุชื่อ - สกุลจริงของนักเรียนและการเปิดเผยควร

เป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรตินักเรียน 

  1.2) บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียน ควรเก็บไว้ในที่เหมาะสมและสะดวกการเรียกใช้ 



  1.3) การรายงานช่วยเหลือนักเรียน ควรรายงานในส่วนที่เปิดได้ โดยให้เกียรติและคำนึงถึง

ประโยชน์ของนักเรียนเป็นสำคัญ 

2)  การแก้ไขปัญหา 

  2.1)  การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถ้วนและ

หาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับเหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว

แต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เก่ียวเนื่องสัมพันธ์กัน 

  2.2) ปัญหาที่เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคนไม่จำเป็นต้องเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกันและ

วิธีการช่วยเหลือที่ประสบความสำเร็จกับนักเรียนคนหนึ่ง ก็ไม่เหมาะกับนักเรียนอีกคนหนึ่งเนื่องจากความ

แตกต่างของบุคคล ดังนั้นการช่วยเหลือโดยเฉพาะการให้การปรึกษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือสำเร็จตายตัว  

เพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรือทักษะการช่วยเหลือที่ครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้  ฝึกฝน เพ่ือการนำไปใช้

ให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหาในนักเรียนแต่ละคน  



 


