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การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  โรงเรียนพบูิลย์รักษ์พทิยา 

            เครือข่ายผูป้กครอง ....                      .......คณะกรรมการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      ได ้   ไม่ได ้
 
                                ได ้             ไม่ได ้
 
              ได ้  
 
 
                                                ไม่ได ้
 
                           ช่วยเหลือได ้
 
 

ภาพประกอบ  2   การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
    แหล่งท่ีมา  :  ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,     

      การบริหารจดัการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  (2546  :  7)  

คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) 

คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 

คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) 

ด าเนินงาน (ครูท่ีปรึกษา) 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา (กลุ่มช่วยเหลือ) 

ส่งเสริม/พฒันา 

ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาให้เป็นคนดี  ไม่
มีปัญหา  และมีความสุข  และด ารง
ความเป็นไทย 

ส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญ 

ป้องกนั ช่วยเหลือ 

ครูแนะแนว/ปกครอง
ใหก้ารช่วยเหลือ 
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ผา่น 

ไม่ผา่น 

A (Action) 

C (Check) 

D (Do) 

 1. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษา 
  ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2546  :  14) ไดจ้ดัท าแผนภูมิ การบริหารจดัการ
ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา ดงัภาพประกอบ  3 
 
 
 
 
                           ไม่ผา่น 

 
 
 P (Plan)                      ผา่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  3   การบริหารจดัการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา 
แหล่งท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,    การบริหารจดัการ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติและแกว้กิฤตสังคม.   (2546  :  14) 

ก าหนดเป้าหมายและกลยทุธ์ -  สภาพสงัคม/ชุมชน 

-  ความตอ้งการของผูป้กครอง     
ชุมชน/นกัเรียน 

-  ศกัยภาพของโรงเรียน ฯลฯ 
ก าหนดมาตรฐาน 

พิจารณามาตรฐาน
โดยผูเ้ก่ียวขอ้ง 

วางแผนการด าเนินงาน 
-  ก าหนดเป้าหมายล าดบัความส าคญั 

-  ก าหนดกิจกรรม/โครงการ 
-  ก าหนดมาตรฐานปฏิบติังาน 

-  มอบหมายหนา้ท่ี 

ด าเนินงานตามแผน 
-  รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
-  คดักรอง 
-  ส่งเสริมพฒันา 
-  ป้องกนั  แกไ้ข  ช่วยเหลือ 
-  ส่งต่อ 

นิเทศ  ก ากบั  ติดตาม 

ประเมิน 

-  นโยบาย 
-  มาตรฐาน  ฯลฯ 
 

-  สรุป / ประชาสมัพนัธ์ 
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   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547  :  27) ไดก้ล่าวถึงการด าเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาไวว้า่ สามารถบริหารจดัการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  
โดยใชว้งจรเดม่ิง (PDCA)  ดงัแสดงในภาพประกอบ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

                  ผา่น 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  4   การบริหารจดัการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา 
  แหล่งท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,    แนว

ทางการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา.    (2547  :  27) 
 
  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547  :  28) ไดก้ล่าวถึงแนวปฏิบติังานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาไวว้า่ การน าระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเขา้สู่
สถานศึกษามีแผนการด าเนินงานท่ีประกอบดว้ยกิจกรรมต่างๆ และน าไปปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง 

ศึกษาสภาพและทิศทางการด าเนินงาน 

การวางแผนการด าเนินงานจดัระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

ด าเนินตามแผน 

นิเทศ ก ากบั ติดตาม 

ประเมินเพื่อทบทวน(ประเมินภายใน) 

ผลการประเมิน     ปรับปรุง 

พฒันาต่อเน่ือง 

สรุปรายงาน/ประชาสัมพนัธ์ 

ไม่ผา่น 
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เป็นเวลา 1 รอบปี ซ่ึงมีความส าคญัต่อประสิทธิภาพของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน   
ดงัมีรายละเอียดการด าเนินงาน แสดงไวใ้นตาราง  14 

ตาราง 14   แผนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา 
(ใน 1 รอบปี ระหวา่งมีนาคม – มีนาคม ถดัไป) 
 

การด าเนินงาน ระยะเวลาประมาณ ผู้รับผดิชอบ 
1. เตรียมการและวางแผนด าเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
กิจกรรมท่ี 2 วิเคราะห์สภาพความพร้อมพื้นฐาน 

ของสถานศึกษาและจดัท าแผนปฏิบติังาน 
2. ปฏิบติัตามแผน 

กิจกรรมท่ี 3 สร้างความตระหนกัและความเขา้ใจ 
กบับุคลากร 

กิจกรรมท่ี 4 ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียน 
3. ก ากบั ติดตาม ประเมิน และรายงาน 

กิจกรรมท่ี 5 ประเมินเพื่อทบทวน 
กิจกรรมท่ี 6 ประเมินผลเพื่อพฒันาและสรุปรายงาน 

มีนาคม – เมษายน 
 
 
 
พฤษภาคม – 
มีนาคมปีถดัไป 
 
 
 
- สิงหาคม และ
มกราคม ส าหรับ
กิจกรรมท่ี 5  
- กุมภาพนัธ์ 
ส าหรับกิจกรรมท่ี 6 

- ผูบ้ริหาร 
- ทีมสนบัสนุน 
 
 
- ทีมสนบัสนุน 
- ครูทุกคนใน
โรงเรียน 
 
 
- คณะกรรมการ
ประเมินเพื่อ
ทบทวน 
- ทีมน าและทีม
สนบัสนุน 

 
   1. เตรียมการและวางแผนด าเนินงาน 
    กิจกรรมท่ี 1 แต่งตั้งคณะกรรมการ 
     วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหไ้ดค้ณะกรรมการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา 
2. เพื่อใหไ้ดผู้รั้บผดิชอบการด าเนินงาน ในระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

     วธีิด าเนินการ 
      ผูบ้ริหารและคณะผูรั้บผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการดงัน้ี 
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1. ประชุมหารือเพื่อก าหนดโครงสร้างบุคลากรในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของสถานศึกษา 

2. แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) คณะกรรมการประสานงาน 
(ทีมสนบัสนุน) และคณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมน า) 

3. ก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการ
ประสานงานและคณะกรรมการด าเนินงานในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
    กิจกรรมท่ี 2 วิเคราะห์สภาพความพร้อมพื้นฐานของสถานศึกษาและจดัท าแผนปฏิบติัการ 
     วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหท้ราบสภาพพื้นฐานของสถานศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน เพื่อใหเ้ป็นขอ้มูลส าหรับวางแผนด าเนินงาน 

2. เพื่อใหไ้ดแ้ผนปฏิบติังานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา
ตลอดปีการศึกษา 
     วธีิด าเนินการ 
      คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) และ / หรือคณะกรรมการประสานงาน 
(ทีมสนบัสนุน) ด าเนินการดงัน้ี 

1. วเิคราะห์สภาพพื้นฐานของสถานศึกษา  โดยใชแ้บบประเมินหรือ 
แบบส ารวจการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  หรือแบบสอบถามความพร้อมพื้นฐาน
ของสถานศึกษา ท่ีสถานศึกษาจดัท าข้ึนเอง เพื่อศึกษาจุดแขง็ จุดอ่อนในดา้นต่างๆ ของสถานศึกษา 
ท่ีมีผลต่อการช่วยเหลือนกัเรียนและขอ้เสนอแนะของครูรวมทั้งผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานศึกษาเก่ียวกบั 
การด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

2. วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดเ้พื่อใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท าโครงการแผน 
ปฏิบติังานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษา  และการจดักิจกรรมหรือโครงการ 
เพื่อสนบัสนุนให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
   2. ปฏิบติัตามแผน 
    กิจกรรมท่ี 3 สร้างความตระหนกัและความเขา้ใจกบับุคลากร 
     วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนในสถานศึกษาตระหนกัถึงความส าคญัและเห็นคุณค่า
ของระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนโดยมีครูประจ าชั้น / ครูท่ีปรึกษา เป็นบุคลากรหลกัในการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

2. เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนในสาถานศึกษามีความเขา้ใจบทบาทภาระหนา้ท่ี  
ของการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
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3. เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนในสถานศึกษาเขา้ใจขั้นตอนวธีิการด าเนินงาน และ 
มีการประสานความร่วมมือกบัผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
     วธีิด าเนินการ 
      คณะกรรมการประสานงาน ด าเนินการสร้างความเขา้ใจกบับุคลากรโดยอาจจดั
ในลกัษณะ 

1. ประชุมช้ีแจงและสร้างความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในสถานศึกษา 
ดว้ยวธีิการต่างๆ เพื่อใหเ้กิดทรรศนะคติท่ีดีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนมีความยนิดีร่วมมือ
ร่วมใจในการท างานเพื่อช่วยเหลือนกัเรียน 

2. ฝึกอบรมบุคลากร โดยเฉพาะครูประจ าชั้น / ครูท่ีปรึกษาใหมี้ความรู้
ความสามารถเทคนิคหรือทกัษะต่างๆ ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเบ้ืองตน้ 

3. ประชาสัมพนัธ์งานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหก้บับุคลากรและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทราบอยา่งต่อเน่ือง 

4. ประเมินผลการสร้างความรู้ความเขา้ใจใหก้บับุคลากรในการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนและน าผลการประเมินมาเป็นขอ้มูลในการพฒันาบุคลากรต่อไป 
    กิจกรรมท่ี 4 ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
     วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหค้รูไดด้ าเนินการช่วยเหลือนกัเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนท่ีก าหนดไว ้

2. เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลือจากครูประจ าชั้น/ ครูท่ีปรึกษา 
อยา่งทัว่ถึงและตรงตามสภาพของนกัเรียน 
     วธีิด าเนินการ 

1. ครูประจ าชั้น / ครูท่ีปรึกษา ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนตามระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ดงัรายละเอียดในตอนท่ี 2 ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

1.1 การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล ซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งครอบคลุม 
ดา้นความสามารถ ดา้นสุขภาพ และดา้นครอบครัว 

1.2 การคดักรองนกัเรียนโดยจดัแบ่งกลุ่มนกัเรียนเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ 
กลุ่มเส่ียง   มีปัญหา 

13 การส่งเสริมนกัเรียนทุกคนท่ีอยูใ่นความดูแลดว้ยการจดักิจกรรมดงัน้ี 
        -  กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
        -  กิจกรรมประชุมผูป้กครองชั้นเรียน (Classroom meeting)  



 45 

1.4 การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียนนากลุ่มเส่ียง / มีปัญหาดว้ย
วธีิการดงัน้ี 
        -  ใหก้ารปรึกษาช่วยเหลือ  
        -  จดักิจกรรมต่างๆ ในการป้องกนัแลแกไ้ขปัญหานกัเรียนคือ กิจกรรม
ในหอ้งเรียน กิจกรรมเสริมหลกัสูตร กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy) กิจกรรมซ่อมเสริม และ
กิจกรรมการส่ือสารกบัผูป้กครอง 

1.5 การส่งนกัเรียนไปรับการช่วยเหลือจากครูอ่ืนๆ เช่น ครูแนะแนวหรือ 
ฝ่ายปกครอง เป็นตน้ 
      2.บนัทึกหลกัฐานการปฏิบติังานและควรบนัทึกทุกขั้นตอน 
      3. สรุปผลการปฏิบติังาน รายงานหวัหนา้ระดบัชั้น 
   3. ก ากบั ติดตาม ประเมิน และรายงาน 
    กิจกรรมท่ี 5 ประเมินเพื่อทบทวน 
     วตัถุประสงค ์

1. เพื่อทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคท่ีมีในแต่ละระดบัและ 
น าขอ้มูลไปใชใ้นการทบทวนและปรับปรุงระหวา่งการด าเนินงาน 

2. เพื่อใหไ้ดร้ายงานผลการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในแต่ละระดบัชั้นส าหรับ 
การจดัท าสรุปรายงานของสถานศึกษาต่อไป 
     วธีิด าเนินการ 

1. คณะกรรมการอ านวยการแต่งตั้งผูท้  าหนา้ท่ีประเมินคุณภาพระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนและการด าเนินของครูในแต่ละระดบัชั้น 

2. ด าเนินการประเมินแต่ละระดบัชั้นโดยผูท่ี้ไดรั้บค าสั่งแต่งตั้งหรือผูแ้ทนครู 
ในแต่ละระดบัซ่ึงไดรั้บการแบรมหรือมีความรู้ทกัษะในการประเมินโดยด าเนินการประเมินสลบั
ระหวา่งระดบัชั้น 

3. น าผลดงักล่าวมาปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานให้ดียิง่ข้ึน 
4. ด าเนินการประเมินคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและ 

การด าเนินงานของครูในแต่ละระดบัภาคเรียนละ ๑ คร้ัง 
5. ผูท้  าหนา้ท่ีประเมินจดัท ารายงานการประเมินคุณภาพของแต่ละระดบัส่ง

คณะกรรมการประสานงาน เพื่อรายงานผูบ้ริหารสถานศึกษาต่อไป 
    กิจกรรมท่ี 6 ประเมินผลเพื่อพฒันาและสรุปรายงาน 
     วตัถุประสงค ์

1. เพื่อใหไ้ดร้ายงานสรุปการด าเนินงานการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในแต่ละ 



 46 

ภาคเรียนและปีการศึกษา 
2. เพื่อเป็นขอ้มูลในการปรับปรุงพฒันาระบบ วธีิการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ

นกัเรียนของสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
     วธีิด าเนินการ 

1. ครูประจ าชั้น / ครูท่ีปรึกษา แต่ละคนจดัท ารายงานการด าเนินงานเสนอ
หวัหนา้ระดบัชั้น (ประธานคณะกรรมการด าเนินงาน) ทุกส้ินภาคเรียน 

2. คณะกรรมการด าเนินงานแต่ละระดบัจดัท ารายงานสรุปเป็นระดบัเสนอ
คณะกรรมการประสานงาน  

3. คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวเิคราะห์ท่ีไดจ้ากหวัหนา้ระดบัและ
จากการประเมินเพื่อทบทวนของแต่ละระดบัมาจดัท ารายงานเป็นภาพรวมของสถานศึกษา  เสนอ
คณะกรรมการอ านวยการ 

4. คณะกรรมการอ านวยการด าเนินการดงัน้ี 
       4.1 ประชุมพิจารณา รายงานคณะกรรมการประสานงานในขอ้ 3 เพื่อ 
การปรับปรุงและพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาและเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาใหผู้เ้ก่ียวขอ้งทราบ 
       4.2 นิเทศ ก ากบั ติดตาม การด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานและ
คณะกรรมการด าเนินงานทุกระดบัอยา่งต่อเน่ืองรวมทั้งมีการประชุมติดตามผลอยา่งสม ่าเสมอ 
อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
 2. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของครูประจ าช้ัน/ครูทีป่รึกษา 
   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547  :  35) ไดก้ล่าวถึงแนวปฏิบติั 
ของครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษาไวว้า่ การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูประจ าชั้น/ 
ครูท่ีปรึกษา เป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินงาน มีภารกิจหลกัท่ีเป็นหวัใจของการด าเนินงาน 5 
กิจกรรม คือ 

1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคดักรอง 
3. การส่งเสริมและพฒันา 
4. การป้องกนัช่วยเหลือและแกไ้ข 
5. การส่งต่อ 

  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547  :  16) ไดจ้ดัท าแผนภูมิแสดงกระบวนการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา ดงัภาพประกอบ   5 
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                              ไม่ดีข้ึน 
 
            
                      ดีข้ึน 
 
 

ภาพประกอบ  5 กระบวนการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา  
    แหล่งท่ีมา  :  ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,     

คู่มือวทิยากรเครือข่ายระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน    (2547  :  16) 
 
   จากภาพประกอบ 5   ครูประจ าชั้น / ครูท่ีปรึกษา มีแนวทางการด าเนินงานดงัน้ี 
    1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
     นกัเรียนแต่ละคนมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวติท่ีไม่เหมือนกนัหล่อหลอมใหเ้กิด
พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งดา้นบวกและดา้นลบ  ดงันั้นการรู้ขอ้มูลท่ีจ  าเป็นเก่ียวกบัตวันกัเรียน
จึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหค้รูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษามีความเขา้ใจนกัเรียนมากข้ึนสามารถน าขอ้มูล

2.  การคดักรองนกัเรียน 

กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา 

3. การส่งเสริมและ 
พฒันานกัเรียน 

4. การป้องกนั ช่วยเหลือ 
และแกไ้ข 

พฤติกรรม     5. การส่งต่อ  

1. การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 

การรายงานผล 
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มาวเิคราะห์เพื่อการคดักรองนกัเรียนเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมพฒันาป้องกนั แกไ้ข และช่วยเหลือ
นกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     วธีิการและเคร่ืองมือในการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
      ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา ควรใชว้ธีิการและเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย เช่น  
ระเบียนสะสม   การเยีย่มบา้น การสังเกต การสัมภาษณ์ แบบประเมินพฤติกรรมต่าง ๆ ฯลฯ เพื่อใหไ้ด้
ขอ้มูลนกัเรียนท่ีครอบคลุมทั้งดา้นความสามารถ ดา้นสุขภาพ ดา้นครอบครัว และดา้นอ่ืน ๆ 
    2. การคดักรองนกัเรียน 
     การคดักรองนกัเรียน  เป็นการวเิคราะห์ขอ้มูลทั้งหมดท่ีไดจ้ากการรู้จกันกัเรียน 
เป็นรายบุคคลเพื่อน าผลท่ีไดม้าจดักลุ่มนกัเรียนตามเกณฑ์การคดักรองท่ีโรงเรียนไดจ้ดัท าข้ึน 
     การจดักลุ่มนกัเรียนจะช่วยใหค้รูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษาสามารถหาวธีิการเพื่อดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนไดอ้ยา่งถูกตอ้งตรงกบัปัญหาของนกัเรียน และมีความรวดเร็วในการแกไ้ขปัญหา
ยิง่ข้ึน เพราะมีขอ้มูลของนกัเรียนในทุก ๆ ดา้น 
     ผลการคดักรองนกัเรียน  ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษาจ าเป็นตอ้งระมดัระวงัอยา่งยิง่ท่ีจะ
ไม่ท าใหน้กัเรียนรู้ไดว้า่ตนถูกจดักลุ่มอยูใ่นกลุ่มใด ไม่วา่กลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหา หรือกลุ่มปกติ ดงันั้น 
ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษาตอ้งเก็บผลการคดักรองนกัเรียนเป็นความลบั 
    3. การส่งเสริมและการพฒันานกัเรียน 
     การส่งเสริมและการพฒันานกัเรียนเป็นการสนบัสนุนให้นกัเรียนทุกคนท่ีอยูใ่น 
ความดูแลของครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา ไม่วา่จุเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา ใหคุ้ณภาพ 
มากข้ึน มีความภาคภูมิใจในตนเอง ซ่ึงจะช่วยป้องกนัมิใหน้กัเรียนท่ีอยูใ่นกลุ่มปกติกลายเป็นนกัเรียน
กลุ่มเส่ียงหรือมีปัญหา และเป็นการช่วยใหน้กัเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหามีพฤติกรรมดีข้ึนตามท่ีโรงเรียน
หรือชุมชนคาดหวงั 
     วธีิการและเคร่ืองมือเพื่อการส่งเสริมและพฒันานกัเรียน 
      การส่งเสริมและพฒันานกัเรียน มีหลายวธีิท่ีโรงเรียนสามารถพิจารณา 
ด าเนินการได ้เช่น 
       1.  การจดักิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
       2. การจดัประชุมผูป้กครองนกัเรียน (Classroom Meeting) 
       3 การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 
       4. โครงการพิเศษต่าง ๆ กิจกรรมชมรม/ชุมนุม กิจกรรมตามความถนดั 
ความสนใจ ฯลฯ 
    4.การป้องกนั ช่วยเหลือ และแกไ้ข 
     ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษาควรใหค้วามเอาใจใส่ 
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กบันกัเรียนทุกคนเท่าเทียมกนั แต่ส าหรับนกัเรียนกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหานั้นจ าเป็นอยา่งมาก 
ท่ีตอ้งใหก้ารดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ดและหาวธีิการช่วยเหลือ ทั้งทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
โดยไม่ปล่อยปละละเลยนกัเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม 
     วธีิการและเคร่ืองมือเพื่อการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
      การป้องกนัและแกไ้ขปัญหาใหก้บันกัเรียนมีหลายเทคนิค วธีิการ แต่ส่ิงท่ี 
ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษาจ าเป็นตอ้งด าเนินการ คือ 
       1. การใหก้ารปรึกษาเบ้ืองตน้ 
       2. การจดักิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
       3. การติดตามดูแลช่วยเหลือ 
    5 การส่งต่อ 
     การป้องกนัและแกปั้ญหานกัเรียนโดยครุประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษาตามกระบวนการ
ช่วยเหลือนกัเรียนนั้น อาจมีบางกรณีท่ีปัญหายากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยแลว้นกัเรียนยงัมีพฤติกรรม
ไม่ดีข้ึน ควรส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้น หรือกรณีท่ีมีเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษหรือเด็กอจัฉริยะ  
เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เด็กดอ้ยโอกาส ฯลฯ ควรส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นหรือหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการส่งเสริมพฒันาหรือช่วยเหลืออยา่งถูกทางและรวดเร็ว 
     การส่งต่อมี  2  ลกัษณะ คือ 
      1. การส่งต่อภายใน  ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษาส่งต่อนกัเรียนไปยงัครูท่ีสามารถ
ใหก้ารช่วยเหลือได ้ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัลกัษณะปัญหาและความตอ้งการของนกัเรียน เช่น ส่งต่อ 
ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวชิา หรือฝ่ายปกครอง เป็นตน้ แต่โดยส่วนใหญ่จะมุ่งเนน้ 
การส่งต่อครูแนะแนว 
      2. การส่งต่อภายนอก  ครูแนะแนวหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งเป็นผูด้  าเนินการส่งต่อ
นกัเรียนไปยงัผูเ้ช่ียวชาญภายนอก  ในกรณีท่ีเป็นปัญหาท่ีตอ้งการความช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด  หรือ
ตอ้งใชผู้มี้ความรู้เฉพาะทาง 
   การรายงานผล 
    ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษาแต่ละคนจดัท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนในแต่ละภาคเรียนและปีการศึกษา เสนอประธานคณะกรรมการด าเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อการปรับปรุงและพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน และ
เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์งานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของสถานศึกษาต่อไปทั้งน้ีตอ้ง
ระมดัระวงัขอ้มูลบางอยา่งท่ีไม่อาจเผยแพร่ต่อสาธารณชนไดต้้องเกบ็เป็นความลบั 
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 3. การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของครูแนะแนว/ผู้เกี่ยวข้อง 
   ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (2547  :  53-55) ไดก้ล่าวถึง แนวการปฏิบติั
ของครูแนะแนว/  ครูฝ่ายปกครอง/ครูฝ่ายวชิาการ/งานพยาบาลท่ีรับนกัเรียนจากการส่งต่อของ 
ครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษา ไวว้า่ การด าเนินงานระบบการดูแลและช่วยเหลือนกัเรียน  เม่ือครูประจ า
ชั้น/ครูท่ีปรึกษาช่วยดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเบ้ืองตน้แลว้  พบกรณีท่ียากต่อการแกไ้ข จึงด าเนินการส่งต่อ
ใหค้รูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง ครูฝ่ายวชิาการ หรืองานพยาบาล ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนต่อ 
ดงัภาพประกอบ 6 
 

 

 

 

 

 

                       ดีข้ึน 
        

          ส่งต่อภายใน               ไม่ดีข้ึน 

   

        
 
              ดีข้ึน 

         
      ไม่ดีข้ึน/ยากต่อการช่วยเหลือ 

         ส่งต่อภายนอก 

 

ภาพประกอบ 6   กระบวนการด าเนินงานเพื่อแกไ้ขปัญหานกัเรียนของครูแนะแนว/ผูเ้ก่ียวขอ้ง 
      แหล่งท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,    แนวทาง 

การด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในสถานศึกษา.    (2547  :  53)  
   ครูแนะแนวหรือฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง รับนกัเรียนส่งต่อจากครูประจ าชั้น / ครูท่ีปรึกษา 
ด าเนินการใหค้  าปรึกษาช่วยเหลือและประสานกบัครูประจ าชั้น / ครูท่ีปรึกษา เพื่อแจง้ผลการช่วยเหลือ 
    ถา้นกัเรียนมีพฤติกรรมดีข้ึน กอ้ยูใ่นความดูแลของครูประจ าชั้น / ครูท่ีปรึกษา แต่ถา้ยงัไม่ดี
ข้ึนก็น าเขา้ท่ีประชุมปรึกษารายกรณี (Case Conference) เพื่อร่วมมือในการแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน 
จนพฤติกรรมดีข้ึนก็ส่งกลบัไปอยูใ่นความดูแลของครูประจ าชั้น / ครูท่ีปรึกษา 

ใหก้ารปรึกษา/ช่วยเหลือ 

รับนกัเรียนต่อจากครูประจ าชั้น 

ประชุมปรึกษารายกรณี 

( Case Conference) 
 

พฤติกรรม 

ส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญภายนอก 
 

ส่งกลบัครูประจ าชั้น/
ครูท่ีปรึกษาใหดู้แล
ช่วยเหลือต่อไป 

 

พฤติกรรม 
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   ในบางกรณี แมจ้ะเขา้ท่ีประชุมปรึกษารายกรณีแลว้ก็ยงัไม่ดีข้ึน ยากต่อการช่วยเหลือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งอาจเป็นฝ่ายปกครองหรือแนะแนวก็ด าเนินส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเพื่อหาสาเหตุและ
แกไ้ขต่อไป 
   การส่งต่อเป็นวธีิการช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งถูกวธีิ ตามทกัษะในวชิาชีพของผูเ้ช่ียวชาญ 
ในแต่ละทางเพื่อให้เกิดผลท่ีดีท่ีสุดต่อนกัเรียน 
   ขอ้ควรตระหนกั 
    ในกรณีท่ีนกัเรียนเปล่ียนช่วงชั้นและสถานศึกษา ควรมีการส่งต่อขอ้มูล เช่น 
ความสามารถพิเศษ ปัญหาพฤติกรรม โรคประจ าตวัท่ีมี เพอ่ใหมี้การช่วยเหลืออยา่งต่อเน่ืองและให้
ผูดู้แลในสถานศึกษาใหม่มีขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการวางแผนป้องกนั ส่งเสริมและช่วยเหลือไดท้นั
เหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การส่งต่อขอ้มูลตอ้งเป็นความลบั และส่งต่อ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรง 
 
การให้ค าปรึกษาเบือ้งต้น 

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. (2546  :  97-111)  ไดก้ล่าวถึง การใหค้  าปรึกษา
วา่ เป็นกระบวนการช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถรู้จกั  เขา้ใจ  และยอมรับตนเองจนเกิดความกระจ่างใน
ปัญหาของตนเองสามารถวางแผนและหาแนวทางตดัสินใจแกปั้ญหาดว้ยตนเองไดใ้นการให้
ค  าปรึกษาจะเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนัไปเป็นขั้นตอน  เพื่อใหผู้ใ้ห้ค  าปรึกษาไดใ้หค้  าปรึกษาได้
อยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดงัภาพประกอบ 10 
 


