กรอบความคิดระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
ความสําคัญและความจําเป็ นของระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน

การพัฒนานักเรี ยนให้เป็ นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่ างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความสามารถ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และวิถีชีวติ ที่เป็ นสุ ขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่าน
กระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดําเนิ นการด้วยการส่ งเสริ ม สนับสนุนนักเรี ยนแล้ว การ
ป้ องกันและการช่วยเหลือปั ญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยนก็เป็ นสิ่ งสําคัญประการหนึ่งของการ
พัฒนาเนื่ องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่ อสาร เทคโนโลยีต่างๆซึ่ง
นอกจากจะส่ งผลกระทบต่อผูค้ นในเชิงบวกแล้ว ในเชิงลบก็ปรากฏเช่นกัน เป็ นต้นว่าปั ญหา
เศรษฐกิจ ปั ญหาการระบาดของสารเสพติด ปั ญหาการแข่งขันในรู ปแบบต่างๆ ปั ญหาครอบครัว
ซึ่ งก่อเกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครี ยด การปรับตัวที่ไม่เหมาะสม หรื ออื่นๆ ที่เป็ น
ผลเสี ยต่อสุ ขภาพจิตและสภาพกายของทุกคนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ภาพความสําเร็ จที่เกิดจากการ
พัฒนานักเรี ยนให้เป็ นไปตามความมุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่ วมมือจากผูเ้ กี่ยวข้องทุกฝ่ ายทุก
คน โดยเฉพาะบุคลากรครู ทุกคนในโรงเรี ยน ซึ่งมีครู ที่ปรึ กษาเป็ นหลักสําคัญในการดําเนินการ
ต่างๆเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างใกล้ชิดด้วยความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจ
ในบทบาทที่มีส่วนสําคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม เป็ นบุคลที่คุณค่า
ของสังคมต่อไป
บทบาทของครู ที่กล่าวมานั้นคงมิใช่เรื่ องใหม่ เพราะมีการปฏิบตั ิกนั อย่างสมํ่าเสมอและได้
ดําเนินการมานานแล้วนับตั้งแต่อดีตจนได้รับยกย่องให้เป็ นปูชนียบุคคล แต่เพื่อให้ทนั ต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการทํางานอย่างมีระบบที่มีกระบวนการทํางาน มีหลักฐานการ
ปฏิบตั ิงาน มีเทคนิควิธีการ หรื อการใช้เครื่ องมือต่างๆเพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนแล้ว
ความสําเร็ จของงานย่อมเกิดขึ้นอย่ารวดเร็ ว มีประสิ ทธิ ภาพ ผลดียอ่ มเกิดขึ้นกับทุกคนทั้งทางตรง
และทางอ้อม ไม่วา่ จะเป็ นครู นักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน หรื อสังคม
นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาํ หนดความมุ่งหมาย
และหลักการจัดการศึกษาต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ท้งั ร่ างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู ้ และคุณธรรม มีจริ ยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถร่ วนอยูก่ บั
ผูอ้ ื่นได้อย่างมีความสุ ข (มาตรา 6 ) และแนวการจัดการศึกษายังได้ให้ความสําคัญแก่ผเู ้ รี ยนโดยยึด
หลักว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู ้และพัฒนาตนองได้และถือว่าผูเ้ รี ยนมีความสําคัญที่สุดต้อง
ส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาต้อง
เน้นความสําคัญทั้งความรู ้ คุณธรรม กระบวนการเรี ยนรู ้และบูรณาการตามความเหมาะสม ของ
แต่ละระดับการศึกษาซึ่ งเรื่ องหนึ่งที่กาํ หนดให้ดาํ เนิ นการ คือเรื่ อง ความรู ้และทักษะในการ

ประกอบอาชีพและการดํารงชีวติ อย่างมีความสุ ข (มาตรา 23 ข้อ (5)) ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรี ยน
ให้คาํ นึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผเู ้ รี ยนรู ้จกั ประยุกต์ความรู ้มาใช้เพื่อป้ องกันและแก้ไข
ปั ญหา ให้รู้จกั คิดเป็ น ทําเป็ น รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ไว้ในทุกวิชาอีกทั้งมีการประสานความร่ วมมือกับบิดา มารดา ผูป้ กครองและบุคคลใน
ชุมชนทุกฝ่ าย เพื่อร่ วมมือกันพัฒนาผูเ้ รี ยน ตามศักยภาพ
ในการปฏิรูปวิชาชีพครู ซึ่ งเป็ นการพัฒนาครู ให้เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ
คุณลักษณะที่มีคุณภาพ และมาตรฐานวิชาชีพ ตามการประกันคุณภาพการศึกษา กรมสามัญศึกษา
กรมสามัญศึกษาด้านปั จจัย คือ ครู ที่ระบุในมาตราที่ 2 ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ โดยมีตวั ชี้วดั ที่สาํ คัญและเกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของครู ในการพัฒนานักเรี ยน คือ
การมีความรัก เอื้ออาทรเอาใจใส่ ดูแลนักเรี ยนอย่างสมํ่าเสมอ การมีมนุษยสัมพันธ์และสุ ขภาพจิต
ที่ดี พร้อมที่จะแนะนําและร่ วมกันแก้ปัญหาของนักเรี ยน แสดงให้เห็นว่า ครู ต้องพัฒนาตนเองให้
เป็ นครู มืออาชีพ คือ นอกจากจะทําหน้าที่ครู ผมู ้ ีความรู ้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอน
ให้แก่นกั เรี ยนแล้วยังต้องทําหน้าที่อื่นๆ ที่เป็ นการสนับสนุนหรื อพัฒนานักเรี ยนให้มีคุณภาพ ทั้งดี
เก่ง มีสุข ซึ่ งสอดคล้องกับมาตรฐานด้านผลผลิต คือนักเรี ยนในการประกันคุณภาพการศึกษา
กรมสามัญศึกษา มาตรฐานที่ 4 ที่มุ่งให้นกั เรี ยนมีคุณธรรม จริ ยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
มาตรฐานที่ 5 มีสุนทรี ยภาพและลักษณะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา มาตรฐานที่ 6 รู ้จกั ตนเอง พึ่งตน
องได้ และมีบุคลิกภาพที่ดี มาตรฐานที่ 7 มีสุขนิสัย สุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตที่ดี ปลอดจากสิ่ ง
เสพติดให้โทษ ซึ่งการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนจะเป็ นปั จจัยสําคัญประการหนึ่ง ที่ช่วยเหลือให้
นักเรี ยนมีคุณภาพตามมาตรฐานดังกล่าวได้ โดยผ่านกระบวนการทํางานที่เป็ นระบบ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับมาตรฐานด้านกระบวนการของการประกันคุณภาพด้านการศึกษา กรมสามัญศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ที่ให้โรงเรี ยนมีการบริ หารและการจัดการอย่างเป็ นระบบ มาตรฐานที่ 4 มีการจัด
กิจกรรมการเรี ยนการสอน โดยเน้นผูเ้ ยนเป็ นศูนย์กลาง มาตรฐานที่ 7 ส่ งเสริ มความสัมพันธ์ และ
ความร่ วมมือระหว่างโรงเรี ยนผูป้ กครอง ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนในการจัดและพัฒนา
การศึกษา ดังนั้น ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนจึงเป็ นระบบที่สามารถดําเนิ นการเพื่อรับการ
ประกันคุณภาพได้ ซึ่ งครอบคลุมทั้งด้านปั จจัย ด้านผลผลิตและด้านกระบวนการ
กรมสามัญศึกษาตระหนักถึงความสําคัญดังกล่าวจึงจัดทําระบบการช่วยเหลือนักเรี ยน
เพือ่ ให้มีกระบวนการทํางานเป็ นระบบ มีความชัดเจน มีการประสานความร่ วมมือของผูเ้ กี่ยวข้อง
ทุกฝ่ ายทั้งในโรงเรี ยนและนอกโรงเรี ยน รวมทั้งวิธีการ กิจกรรมและเครื่ องมือต่างๆ ที่มีคุณภาพใน
การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอันจะส่ งผลให้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนประสบความสําเร็ จโดยมี
แนวคิดหลักในการดําเนินงาน ดังนี้

1. มนุษย์ทุกคนมีศกั ยภาพที่จะเรี ยนรู ้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชี วติ เพียงแต่ใช้เวลาและ

วิธีการที่ต่างกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็ นปั จเจกบุคคล ดังนั้น การยึดนักเรี ยนเป็ นสําคัญใน
การพัฒนา เพื่อดูแลช่วยเหลือ ทั้งด้านการป้ องกัน แก้ไขปั ญหา หรื อการส่ งเสริ มจึงเป็ นสิ่ งจําเป็ น
2. ความสําเร็ จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่ วม ทั้งการร่ วมใจ ร่ วมคิด ร่ วมทําของทุกคนที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่วา่ จะเป็ นบุคลากรโรงเรี ยนในทุกระดับ ผูป้ กครอง หรื อชุมชน

วัตถุประสงค์ ของระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน

1. เพื่อให้การดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยน เป็ นไปอย่างระบบและมี

ประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื่อให้โรงเรี ยน ผูป้ กครอง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรื อชุมชน มีการทํางานร่ วมกันโดย
ผ่านกระบวนการทํางานที่มีระบบ พร้อมด้วย เอกสาร หลักฐานการปฏิบตั ิงาน สามารถตรวจสอบ
หรื อรับการประเมินได้

ประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้ รับ

1. นักเรี ยนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทัว่ ถึงและตรงตามสภาพปั ญหา
2. สัมพันธภาพระหว่างครู กบั นักเรี ยนเป็ นไปด้วยดี และอบอุ่น
3. นักเรี ยนรู ้จกั ตนเองและควบคุมตนเองได้
4. นักเรี ยนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
5. นักเรี ยนเรี ยนรู ้อย่างมีความสุ ข

ปัจจัยสําคัญที่มีผลต่ อประสิ ทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบการช่ วยเหลือ
นักเรียน
1. ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน รวมทั้งผูช้ ่วยบริ หารโรงเรี ยนทุกฝ่ าย ตระหนักถึงความสําคัญของ

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน และให้การสนับสนุนการดําเนินงาน หรื อร่ วมกิจกรรมตามความ
เหมาะสมอย่างสมํ่าเสมอ
2. ครู ทุกคนและผูเ้ กี่ยวข้องจําเป็ นต้องมีความตระหนัก ในความสําคัญของระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน มีทศั นคติที่ดีต่อนักเรี ยน และมีความสุ ขที่จะพัฒนานักเรี ยนในทุกด้าน
3. คณะกรรมกาหรื อคณะทํางานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิดและมีการ
ประชุมในแต่ละคณะ อย่างสมํ่าเสมอตามที่กาํ หนด
4. ครู ท่ีปรึ กษาเป็ นบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน โดยได้รับความร่ วมมือจากครู
ทุกคนในโรงเรี ยน รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่ องต่างๆ จากโรงเรี ยน

5. การอบรมให้ความรู ้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ ขอ้ มูล ความรู ้แก่ครู ที่ปรึ กษาหรื อ

ผูเ้ กี่ยวข้องในเรื่ องที่เอื้อประโยชน์ต่อกรดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นสิ่ งจําเป็ น โดยเฉพาะเรื่ องทักษะ
การปรึ กษาเบื้องต้นและแนวทางการแก้ไขปั ญหาต่างๆของนักเรี ยน ซึ่ งโรงเรี ยนควรดําเนินการ
อย่างต่อเนื่ องและสมํ่าเสมอ

ระบบการดูแลช่ วยเหลือ
ความหมายของระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เป็ นกระบวนการดําเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
อย่างขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่ องมือการทํางานที่ชดั เจนโดยมีครู ที่ปรึ กษาเป็ นบุคลากร
หลักในการดําเนิ นการดังกล่าว และมีการประสานความร่ วมมืออย่างใกล้ชิดกับครู ที่เกี่ยวข้องหรื อ
บุคลากรภายนอก รวมทั้งการสนับสนุน ส่ งเสริ มจากโรงเรี ยน

กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน

กระบวนการดําเนิ นงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน โดยครู ที่ปรึ กษาเป็ น
บุคลากรหลักในการปฏิบตั ิงานมีองค์ประกอบสําคัญ 5 ประการ คือ
1. การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรี ยน
3. การส่ งเสริ มนักเรี ยน
4. การป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
5. การส่ งต่อ
กระบวนการดําเนินงานทั้ง 5 ประการดังกล่าว แสดงให้เห็นเป็ นแผนภูมิในหน้าต่อไปนี้

-5แผนภูมแิ สดงกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียนของครู ทปี่ รึกษา

รู ้จกั นักเป็ นรายบุคคล

คัดกรองนักเรี ยน

กลุ่มปกติ

กลุ่เสี่ ยง /มีปัญหา

ส่งเสริ มนักเรี ยน

ป้ องกันและแก้ไขปั ญหา

ดีข้ึน

พฤติกรรมดี
ขึ้นหรื อไม่

ไม่ดีข้ ึน
ยากต่การช่วยเหลือดูแล
ส่งต่อ
(ภายในโรงเรี ยน)
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ของครู ที่ปรึ กษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรื อรับการสนับสนุนจากผูบ้ ริ หาร ครู ที่เกี่ยว ของ
รวมทั้งผูป้ กครอง ซึ่งมีวธิ ีการและเครื่ องมือตัวอย่างสรุ ป ได้ดงั นี้
กระบวนการดําเนินงาน
วิธีการ
เครื่ องมือ
1.การรุ้จกั นักเรียนเป็ นรายบุคคล ศึกษาข้ อมูลจากการใช้
1.1 ด้านความสามารถ
1) ระเบียนสะสม
- การเรี ยน
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
(SDQ)
- ความสามารถอื่น ๆ
3)อื่นๆ เช่น
1.2 ด้านสุขภาพ
-แบบประเมินความฉลาดทาง
- ร่ างกาย
อารมณ์(E.Q.)
- จิตใจ
- แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยน
- พฤติกรรม
- แบบสังเกตพฤติกรรม
1.3 ด้านครอบครัว
นักเรี ยน
- เศรษฐกิจ
- แบบสัม๓
- การคุม้ ครองนักเรี ยน
1.4 ด้านอื่นๆ
2.การคัดกรองนักเรียน
2.1กลุ่มปกติ
2.2กลุ่มเสี่ ยง/มีปัญหา

ดําเนินการต่ อไป
1)วิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
1.1ระเบียนสะสม
1.2แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก(SDQ)
1.3แหล่งข้อมูลอื่นๆ
2)คัดกรองนักเรี ยนตามเกณฑ์การคัด
กรองของโรงเรี ยน

1)ระเบียนสะสม
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็กต
(SDQ)
3)อื่นๆ เช่น
- แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์(E.Q.)
-แบบสัมภาษณ์นกั เรี ยนแบบ
-แบบสังเกตพฤติกรรม
นักเรี ยน
- แบบสัมภาษณ์ผปู ้ กครอง
และเยีย่ มบ้านนักเรี ยน ฯลฯ

1)เกณฑ์การคัดกรอง
2)แบบสรุ )ผลการคัดกรองและ
ช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
3)แบบสรุ ปผลการคัดกรองนักเรี ยน
เป็ นห้อง
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3.ส่ งเสริมนักเรียน
(สําหรับนักเรี ยนทุกกลุ่ม)

วิธีการ
ดําเนินการต่ อไป
1)จัดกิจกรรมโฮมรู ม
(Homeroom)

2)จัดประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยน
(Classroom meeting)หรื อ
3)จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่คูร
พิจารณาว่าเหมาะสมในการ
ส่งเสริ มนักเยนให้มีคณุภาพมาก
ขึ้น

เครื่ อง
1)แนวทางในการจัดกิจกรรมโฮมรู
มของโรงเรี ยน
2)แนวทางการจัดกิจกรรมประชุม
ผูป้ กครองชั้นเรี ยนของโรงเรี ยน
3)แบบบันทึก /สรุ ปประเมินผลการ
ดําเนินกิจกรรม
* โฮมรู ม
*ประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยน
* อื่นๆ

4.การป้องกันการแก้ ไขปัญหา
(จําเป็ นมากสําหรับนักเรี ยน กลุ่ม
เสี่ ยง/มีปัญหา)

ดําเนินการต่ อไปนี้
1)ให้การปรึ กษาเบื้องต้น
2)ประสานงานกับครู และผูเ้ กียว
ข้องอื่นๆ เพื่อการจัดกิจกรรม
สําหรับการป้ องและช่วยเหลือ
ปั ญหาของนักเรี ยนคือ
2.1กจกรรมในห้องเรี ยน
2.2กิจกรรมเสริ มหลักสูตร
2.3กิจกรรมเพื่อช่วยเพื่อน
2.4กิจกรรมซ่อมเสริ ม
2.5กิจสื่ อสารกับผูป้ กครอง

1)แนวทางในการจัดกิจกกรรมเพือ่
ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของ
นักเรี ยน5 กิจกรรม
2)แบบบันทึกสรุ ปการคัดกรองและ
ช่วยเหลือนักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
3)แบบบันทึกรายงานผลการดูแล
ช่วยเหลือนักเรี ยน

-8กระบวนการดําเนินงาน

วิธีการ

5.การส่ งต่ อ
5.1ส่งต่อภายใน
5.2ส่งต่อภายนอก

ดําเนินการต่ อไปนี้
1)บันทึกการส่งนักเรี ยนไปยังครู ที่
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรี ยน
ต่อไป เช่น ครู แนะแนว ครู ปกครอง
ครู ประจําวิชา ครู พยาบาล เป็ นต้น
ซึ่งเป็ นการส่งต่อภายใน
2)บันทึกการส่งนักเรี ยนไปยังผูเ้ ชียว
ชาญภายนอกโดยครู แนะแนวหรื อ
ฝ่ ายปกครองเป็ นผูด้ าํ เนินการซึ่งเป็ น
การส่งต่อภายนอก

เครื่ องมือ
1)แบบบันทึกการส่งต่อของ
โรงเรี ยน
2)แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือ
นักเรี ยน

หมายเหตุ
โรงเรี ยนสามารถพิจราณาเลือกใช้วธิ ีการ และเครื่ องมืออื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
ระบุเพื่อการดําเนินงาน อย่างมีประสิ ทธ์มากยิง่ ขึ้น ตามความเหมาะของสภาพโรงเรี ยน
รายระเอียดของแต่ ละองค์ ประกอบในระบบการดูแลช่ วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน เป็ นกระบวนการดําเนินงานที่มีองค์ประกอบสําคัญ 5
ประการ ดังที่กล่าวมาคือ
1. การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรี ยน
3. การส่งเสริ มนักเรี ยน
4. การป้ องกันและแก้ไขปัญหา
5. การส่งต่อ

แต่ละองค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนดังกล่าว มีความสําคัญมีวธิ ีการและเครื่ องมือที่
แตกต่างกันไป แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนของโรงเรี ยนที่เป็ นระบบที่มี
ประสิ ทธิภาพ ดังมีรายระเอียดดังต่อไปนี้
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3. ข้อที่พึงตระหนักในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน

1) การรักษาความลับ
1.1)เรื่ องราวข้อมูลของนักเรี ยนที่ให้การช่วเหลือและแก้ไข ต้องไม่นาํ ไปเปิ ดเผย ยกเว้นเพื่อ
ขอความช่วยเหลือนักเรี ยนกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ระบุชื่อ-สกุลจริ งของนักเรี ยนและการเปิ ดเผยควรเป็ นไป
ในลักษณะที่ให้เกียรตินกั เรี ยน
1.2)บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือนักเรี ยน ควรเก็บไว้ในที่เหมาะสมและสะดวกการเรี ยกใช้
1.3)การรายงานช่วยเหลือนักเรี ยน ควรรายงานในส่วนที่เปิ ดได้ โดยให้เกียรติและคํานึงถึง
ประโยชน์ของนักเรี ยนเป็ นสําคัญ
2) การแก้ไขปั ญหา
2.1) การช่วยเหลือแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน ต้องพิจารณาสาเหตุของปั ญหาให้ครบถ้วนและ
หาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับเหมาะสมกับสาเหตุน้ นั ๆ เพราะปั ญหามิได้เกิดจากสสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว
แต่อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั
2.2) ปั ญหาที่เหมือนกันของนักเรี ยนแต่ละคน ไม่จาํ เป็ นต้องเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกันและ
วิธีการช่วยเหลือที่ประสบความสําเร็ จกับนักเรี ยนคนหนึ่ง ก็ไม่เหมาะกับนักเรี ยนอีกคนหนึ่งเนื่องจากความ
แตกต่างของบุคคล ดังนั้นการช่วยเหลือโดยเฉพาะการให้การปรึ กษาจึงไม่มีสูตรการช่วยเหลือสําเร็จตายตัว
เพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรื อทักษะการช่วยเหลือที่ครู แต่ละคนสามารถเรี ยนรู ้ ฝึ กฝน เพื่อการนําไปใช้ให้
เหมาะสมกับแต่ละปั ญหาในนักเรี ยนแต่ละคน

การบันทึกสรุ ปรายงานผลการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
ทั้งในเชิงปริ มาณและเชิงคุณภาพ เป็ นสิ่ งสําคัญของการ
ดําเนินงานอย่างเป็ นระบบ เพื่อการพัฒนางานให้มี
คุณภาพต่อไป

-242) การจัดกิจกรรมเพื่อป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน
สาระสําคัญ
แนวดําเนินการ
ในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน
นอกจากจะให้การปรึ กษาเบื้องต้นแล้วการจัดกิจกรรม
ต่างๆ เพื่องการเหลือนักเรี ยนก็เป็ นสิ่ งสําคัญเพราะจะ
ทําให้การช่วยเหลือมีประสิ ทธิภาพ ก่อให้เกิดความ
ร่ วมมือร่ วมใจของครู ทุกคนรวมทั้งผูป้ กครองด้วย

ครู ที่ปรึ กษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพื่อแก้ไข
ปั ญหาของนักเรี ยนได้หลายแนวทาง ซึ่งในที่น้ ีสรุ ปไว้
5 แนวทางที่จาํ เป็ น คือ
1) การใช้กิจกรรมเสริ มหลักสูตร
2)การใช้กิจกรรมในห้องเรี ยน
3)การใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพือ่ น
4)การใช้กิจกรรมซ่อมเสริ ม
5)การใช้กิจกรรมการสื่ อสารกับผูป้ กครอง
สําหรับข้อ 2) 3) และ 5) ครู ที่ปรึ กษาสามารถ
ดําเนินการด้วยตนเอง ส่วนข้อ 1) และ 4) จําเป็ นต้องมี
การประสานงานเพื่อขอความร่ วมมือจากครู อื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งการสนับสนุนของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยน
ด้วยแต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือทั้ง 5 กิจกรรม
ดังกล่าว ครู ที่ปรึ กษาสามารถขอคําแนะนําความ
คิดเห็นจากครู อื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมเพื่อให้ได้ผลดี
ยิง่ ขึ้น
การพิจารณาเลือกใช้กิจกรรม ครู ที่ปรึ กษาควร
คํานึงถึง
1. ความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะปั ญหา
2. บุคลิกลักษณะของนักเรี ยนแต่ละคน

3. สภาพของชั้นเรี ยน / โรงเรี ยน / ชุมชน

กิจกรรมเพื่อการแก้ไขปั ญหาทั้ง 5 ดังกล่าว มีรายละเอียด แสดงในผนวก เรื่ องตัวอย่างการจัด
กิจกรรมการป้ องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรี ยน หน้า 109-112

2) การจัดกิจกรรมประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยน( classroom meeting )
สาระความรู ้
แนวดําเนินการ
การประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยนเป็ น
การพบปะกันระหว่างครู ที่ปรึ กษากับ
ผูป้ กครองนักเรี ยน เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกันและร่ วมมือกัน
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนระหว่างบ้าน
โรงเรี ยน และผูป้ กครอง
การประชุมผูป้ กครองดังกล่าวจะ
ทําให้นกั เรี ยนได้รับความเอาใจใส่ ดูแล
จากผูป้ กครองมากขึ้นทั้งการส่ งเสริ มให้
นักเรี ยนมีคุณภาพมีความสามารถมาก
ยิง่ ขึ้น หรื อร่ วมมือกับทางโรงเรี ยนใน
การป้ องกันหรื อแก้ไขปั ญหาของนักเรี ยน

ครู ที่ปรึ กษาควรจัดประชุ มอย่างน้อยภาคเรี ยน ละ 1 ครั้ง
ซึ่งการประชุมนี้มิใช่การรายงานสิ่ งตางๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัว
นักเรี ยนให้ผปู ้ กครองทราบเพียงอย่างเดียวแต่เป็ นการจัด
กิจกรรมต่างๆ ที่จะทําให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วมในการ
ช่วยเหลือนักเรี ยนให้มากขึ้น ดังนั้นสิ่ งสําคัญที่ควร
ตระหนัก ในการจัดกิจกรรมประชุมก็คือ
(1) การเตรี ยมการ
ครู ที่ปรึ กษาควรเตรี ยมความพร้อมก่อนการประชุมใน
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะข้อมูลของนักเรี ยนแต่ละคนและ
กิจกรรมที่จะดําเนิ นการ โดยกําหนดวัตถุประสงค์ใน
การจัดกิจกรรมที่ชดั เจน
(2) การสื่ อสาร
ครู ท่ีปรึ กษาควรระมัดระวังคําพูดที่ก่อให้เกิด
ความรู ้สึกทางลบหรื อต่อต้านจากผูป้ กครอง เช่น การ
ตําหนิหรื อผูป้ กครอง การแจ้งข้อบกพร่ องของนักเรี ยน
ในที่ประชุมหรื อจะเป็ นการส่ วนตัวก็ตาม แต่ควรเป็ น
การพูดแสดงถึงความเข้าใจในตัวนักเรี ยน แสดงถึง
ความห่วงใยใส่ ใจของครู ที่มีต่อนักเรี ยนทุกคน และ
อาศัยกิจกรรมที่ทาํ ให้ผปู ้ กครองตระหนักในความ
รับผิดชอบ และต้องการปรับปรุ งหรื อแก้ไขในส่ วนที่
บกพร่ องของนักเรี ยน
(3) การจัดกิจกรรมในการประชุ ม
การที่จะให้ผปู ้ กครองมีส่วนร่ วมในการประชุมนั้น
จําเป็ นต้องใช้กิจกรรมต่างๆ โดยเริ่ มด้วยการสร้าง
ความคุน้ เคยระหว่างผูป้ กครองด้วยกันก่อน จึงจะมี
กิจกรรมอื่นๆ ให้ผปู ้ กครองได้แสดงความคิดเห็น ซึ่ ง
เป็ นสาระที่เป็ นประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน
(4) การสรุ ปผลและบันทึกหลักฐานการประชุม
ผูป้ กครอง

ในการประชุมแต่ละครั้ง ครู ที่ปรึ กษาควรมีการ
สรุ ปผลและจัดทําเอกสารเป็ นหลักฐาน เพื่อประโยชน์
ดังนี้
4.1)เป็ นหลักฐานในการจัดประชุมแต่ละครั้ง
4.2)เป็ นข้อมูลสําหรับการดูแลช่วยเหลือต่อไป
4.3)เป็ นข้อมูลสําหรับการประชุมให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผูป้ กครองในครั้งต่อไป

1. การรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล

1. ความสําคัญ

ด้วยความแตกต่างของนักเรี ยนแต่ละคนที่มีพ้ืนฐานความเป็ นมาของชีวิตที่ไม่
เหมือนกันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรู ปแบบ ทั้งด้านบวกและลบ ดังนั้นการรู ้
ข้อมูลที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับตัวนักเรี ยนจึงเป็ นสิ่ งสําคัญ ที่จะช่วยให้ครู ที่ปรึ กษามีความเข้าใจ
นักเรี ยนมากขึ้น สามารถนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรี ยน เป็ นประโยชน์ในการ
ส่ งเสริ มการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาของนักรี ยนได้อย่างถูกทาง ซึ่ งเป็ นข้อมูลเชิงประจักษ์มิใช่
การใช้ความรู ้สึกหรื อการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปั ญหารนักเรี ยน ซึ่ งจะทําห้ไม่เกิด
ข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรี ยนหรื อการเกิดใด้นอ้ ยที่สุด

2. ข้อมูลพื้นฐานของนักเรี ยน

นักเรี ยน

ครู ที่ปรึ กษามีขอ้ มูลเกี่ยวกับนักเรี ยนอย่างน้อย 3 ด้านใหญ่ ๆคือ
1. ด้านความสามารถแยกเป็ น
1.1 ด้านการเรี ยน
1.2 ด้านความสามารถอื่น ๆ
2. ด้านสุ ขภาพแยกเป็ น
2.1 ด้านร่ างกาย
2.2 ด้านจิตใจ-พฤติกรรม
3. ด้านครอบครัวแยกเป็ น
3.1 ด้านเศรฐกิจ
3.2 ด้านการคุมครองนักเรี ยน
4. ด้านอื่น ๆที่ครู พบเพิ่มเติมซึ่ งมีความสําคัญหรื อเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ

ข้อมูลพื้นฐานของนักเรี ยนที่ครวทราบ

ข้อมูลนักเรี ยน

1.ด้านความสามารถ
1.2 ด้านการเรี ยน

1.2 ด้านความสามารถอื่นๆ

2.ด้านสุ ขภาพ
2.1 ด้านรางกาย

2.2 ด้านจิตใจ

3.ด้านครอบครัว
3.1ด้านเศรษฐกิจ

รายระเอียดข้อมูลพื้นฐานที่ครวทราบ

-ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนในแต่ละวิชา

-ผลการเรี ยนเฉลี่ยในแต่ละภาคเรี ยน
-พฤติกรรมการเรี ยนในห้องเรี ยนที่มีผลต่อการ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยน เช่น การไม่ต้ งั ใจเรี ยน ขาด
เรี ยน เป็ นต้น
-ฯลฯ
-บทบาทหน้าที่พเิ ศษในโรงเรี ย
-ความสามารถพิเศษ
-การเข้าร่ วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในโรงเรี ยนและ
นอกโรงเรี ยน
-ฯลฯ
-ส่ วนสู ง นํ้าหนัก
-โรคประจําตัว ความบกพร่ องทางร่ างกาย เช่น
การได้ยนิ การมองเห็น
-ฯลฯ
-อารมณ์ซึมเศร้า/วิตกกังวล
-ความประพฤติ
-พฤติกรรมอยูไ่ ม่น่ิง /สมาธิ สัน้
-บุคลิกภาพเก็บตัว/ขี้อาย
-ฯลฯ

-รายได้ของบิดา มารดา/ผูป้ กครอง
-อาชีพของผูป้ กครอง
-ค่าใช้จ่ายที่นกั เรี ยนได้รับในการมาโรงเรี ยน

3.2 ด้านการคุม้ นักเรี ยน

-ฯลฯ
-จํานวนพี่นอ้ ง/บุคคลในครัวครอบ
-สถานภาพของบิดา มารดา
-บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบนักเรี ยน
-ความสําคัญของบุคคลในครอบคร้ว
-ลักษณะที่อยูอ่ าศัยและสิ่ งแวดล้อม
-ความเจ็บป่ วยของบุคคลในครอบครัวใช้สาร
เสพติด การติดสุ รา การพนัน
ฯลฯ

3. วิธีการและเครื่ องมือในการรู ้จกั นักเรี ยนเป็ นรายบุคคล
ครู ที่ปรึ กษาควรใช้วิธีการและเครื่ องมือที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ขอ้ มูลนักเรี ยนที่
ครอบครุ มทางด้านความสามารถ ด้านสุ ขภาพและด้านครอบครัว ที่สาํ คัญคือ
1.ระเบียบสะสม
2.แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
3.วิธีการและเครื่ องมือต่างๆ เช่น การสัมภารณ์นกั เรี ยน การศึกษาจากแฟ้ มสะสม
ผลงาน การเยีย่ มบ้าน การศึกษาข้อมูลจากแบบบันทึกการตรวจสุ ขภาพด้วยตัวเองซึ่งจัดทําโดยกรม
อนามัย เป็ นต้น
1) ระเบียนสะสม
สะสมป็ นเครื่ องมือในรู ้แบบของเอกสารพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรี ยน โดยนักเรี ยน
เป็ นผูก้ รอกข้อมูล และครู ท่ีปรึ กษานําข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษา พิจารณา
ทําความรู ้จกั นักเรี ยนเบื้ยงต้น หากข้อมูลไม่พอเพียง หรื อมีขอ้ สังเกตบ้างประการ ก็ควรหาข้อมูล
เพิ่มเติมด้วยวิธีการต่าง เช่นการสอบถามจากนักเรี ยนโดยตรง การสอบถามจากคูรอื่นๆ หรื อเพื่อนๆ
ข้อนักเรี ยน รวมทั้งการใช้เครื่ องมือทดสอบต่างๆหากครู ที่ปรึ กษาดําเนิ นการได้
รู ปแบบและรายละเอียดในระเบียนข้อแต่และโรงเรี ยน มีความแตกแต่กนั ขึ้นได้อยูก่ บั ความ
แตกต่างของแต่ละโรงเรี ยน แต่อย่างน้อยควรครอบคลุมข้อมูลทางด้านการเรี ยนด้านสุ ขภาพและ
ด้านครอบครัว
ระเบียนสะสม เป็ นข้อมูลส่ วนตัวของนักเรี ยน จึงต้องมีความลับและเก็บไว้อย่างดีมิให้ผทู ้ ี่
ไม่เกี่ยวข้องหรื อเด็กอื่นๆมารื้ อค้นได้ หากเป็ นไปได้ควรเก็บไว้กบั ครู ที่ปรึ กษษและมีตูเ้ ก็บระเบียน
สะสมให้เรี ยบร้อย

ระเบียนสะสม ควรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี การศึกษา หรื อ 6 ปี
การศึกษา และส่ งต่อระเบียบไปยังครู ท่ีปรึ กษาคนใหม่ในปี การศึกษาต่อไป หรื ออาจจัดครู ที่
ปรึ กษาตามดูแลนักเรี ยนอย่างต่อเนื่อง จนจบมัธยมศึกษาในแต่ละตอน หรื อจนจบ 6 ปี การศึกษา
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (โรงเรี ยนอาจนําเครื่ องมืออื่นมาใช้แทนก็ได้)
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ไม่ได้เป็ นแบบวัดหรื อแบบทดสอบ แต่เป็ นเครื่ องสําหรับ
การคัดกรองนักเรี ยนด้านพฤกรรม การปรับตัว ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพจิตใจซึ่งจะช่วยให้ครู ที่
ปรึ กษามีแนวการพิจารณานักเรี ยนด้านสุ ขภาพจิตมากขึ้น
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก เป็ นเครื่ องมือที่กรมสุ ขภาพจิตเป็ นผูจ้ ดั ทําขึ้นโดยพัฒนาจาก
The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) ประเทศเยอรมนี ซึ่งใช้กนั แพร่ หลายใน
ประเทศแถบยุโรป เพราะมีความเที่ยงและความตรง
จํานวนข้อไม่มากนัก คณะผูจ้ ดั ทําของ
กรมสุ ขภาพจิต โดย แพทย์หญิง พรรณพิมล หล่อตระกูล เป็ นหัวหน้าคณะและทําการวิจยั เพื่อ
วิเคราะห์ค่าความเที่ยง ความตรงของแบบประเมิน และหารเกณฑ์มาตฐาน (NORM) ของเด็กไทย
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก มี3ชุดคือ
-ชุดที่ครู เป็ นผูป้ ระเด็ก
-ชุดที่พอ่ แม่ ผูป้ กครอง เป็ นผูป้ ระเมินเด็ก
-ชุดที่เด็กประเมินตัวเอง
ทั้ง 3 ชุดมีเนื้ อหาและจํานวนข้อ 25 ข้อท่ากัน ทางทางโรงเรี ยนอาจเลือกใช้ชุดนักเรี ยน
ประเมินตนเองชุดเดียว หรื อใช้ควบครู กบั ชุดที่ครู เป็ นผูป้ ระเมินเพื่อความแม่นตรงยิง่ ขึ้นโดย
ระยะเวลาที่ประเมินม่ควรหากจากนักเรี ยนที่ประเมินตนเองเกิน 1 เดือน ซึ่ งหากเป็ นไปด้ควรใช้
แบบประเมินทั้ง 3 ชุ ด พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลที่ออกมา
(แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก และการให้คะแนนการแปรผล ดูในภาคผนวกเรื่ องครู่ มือแนะนําการ
ใช้แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) สําหรับครู หน้า 71-82)

3) วิธีการและเครื่ องมืออื่น ๆ

ในกรณี ที่ขอ้ มูลของนักเรี ยนจากระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็กไม่พอเพียง
หรื อกรณี ที่จาํ เป็ นต้สองมีขอ้ มูลเพิม่ เติมอีก ครู ที่ปรึ กษาอาจใช้วธิ ี การและเครื่ องมืออื่นๆเพิม่ เติม
เช่นการสังเกตพฤติกรรมอื่นๆในห้องเรี ยนการสัมภาษณ์และการเยีย่ มบ้านนักเรี ยนเป็ นต้น

3.การส่ งเสริมนักเรียน
1.ความสํ าคัญ

การส่ งเสริ มนักเรี ยนเป็ นการสนับสนุนให้นกั เรี ยนทุกคนที่อยูใ่ นความดูแลของครู
ที่ปรึ กษาไม่วา่ จะเป็ นนักเรี ยนปกติหรื อกลุ่มเสี่ ยง/มีปัญหาให้มีคุณภาพมากขึ้นมีความ
ภาคภูมิใจในตัวเองในด้านต่างๆชึ่งจะช่วยให้นกั เรี ยนที่อยูใ่ นกลุ่มปกติกลายเป็ นนักเรี ยน
ในกลุ่มเสี ยง/มีปัญหาและเป็ นการช่วยเหลือให้นกั เรี ยนกลุ่มเสี่ ยง/มีปัญหากลับมาเป็ น
นักเรี ยนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามที่โรงเรี ยนหรื อชุมชนคาดหวังต่อไป
2.วิธีการและเครื่ องมือเพื่อการส่ งเสริมนักเรียน
การส่ งเสริ มนักเรี ยนมีหลายวิธีที่โรงเรี ยนสามารถพิจารนาดําเนินการได้แต่มี
กิจกรรมหลักสําคัญที่โรงเรี ยนต้องดําเนินการ คือ
1)การจัดกิจกรรมโฮมรู ม (Homeroom)
2)การจัดประชุมผูป้ กครองชั้นเรี ยน(Classroom meeting)
1) การจัดกิจกรรมโฮมรู ม

สาระความรู้
กิจกรรมโฮมรู มเป็ นกิจกรรม
ที่ดาํ เนินการเพื่อส่ งเสริ ม
นักเรี ยนเป็ นรายบุคคลหรื อเป็ น
กลุ่มก็ได้ช้ ึงเป็ นสถานที่ที่ใช่จดั
กิจกรรมโฮมรู มอาจเป็ นที่
ห้องเรี ยนหรื อในห้องเรี ยนที่มี
บรรยากาศเสมือนบ้านที่มีครู ที่
ปรึ กษาและมีนกั เรี ยนเป็ นดัง่
สมาชิกในครอบครัวเดียวกัน

แนวดําเนินการ
แนวดําเนินการจัดกิจกรรมโฮมรู ม มีดงั นี้
(1)กําเนิดกิจกรรมโฮมรู มโดยยึดความต้องการของ
นักเรี ยนให้นกั เรี ยนมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมดังนี้
(1.1)สํารวจความต้องการของนักเรี ยนในการจัด
กิจกรรมโฮมรู ม
(1.2)พิจารนาเลือกหัวข้อและวิธีการจัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรี ยนหรื อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นๆเป็ นเรื่ องที่
ทันสมัย

สาระความรู้
และมีการทํากิจกรรมที่เป็ นประโยชน์
ต่อนักเรี ยนในด้านต่างๆ เช่นการรู ้จกั
ตนเองของนักเรี ยนการรู ้จกั ผูอ้ ื่นและ
สิ่ งแวดล้อมมีทกั ษะการตัดสิ นใจ ทักษะ
การปรับตัวและว่างแผนชีวติ เป็ นต้น
กิจกรรมเหล่านี้ครู และนักเรี ยนครวมีส่วน
ร่ วมจัดกิจกรรมด้วยกัน
ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมโฮมรู ม
จะช่ายให้ครู ที่ปรึ กษารู ้จกั นักเรี ยนมากขึ้น
สามารถส่ งเสริ มความสามารถและป้องกัน
ปัญหาของนักเรี ยนได้อีกด้วย

แนวดําเนินการ
(1.3)การจัดกิจกรรมโฮมรู มในแต่ละครั้ง
ครวมีการดําเนินการเป็ นหลักฐานทั้งก่อน
ดําเนินการและหลังดําเนินการชึ่งอาจเขียน
ในรู ปแบบของการบันทึกการจัดกิจกรรม
หรื ออื่นๆในทั้งที่มีการบันทึกสรุ ปผลที่เกิด
ขึ้นกับนักเรี ยนหลังการจัดกิจกรรมโฮมรู
มทุกครั้งชึ่งการบันทึกอาจเป็ นบันทึกใน
แผนการจัดกิจกรรมหรื อแบบฟอร์มบันทึก
ที่แยกออกมาต่างหากก็ได้
(1.4)ประเมนผลทํากิจกรรมและจัดทํา
รายงาน
(2) โรงเรี ยนกําเนิดแนวทางการจัด
กิจกรรมโฮมรู มหรื อมีคู่มือในการจัด
กิจกรรมแต่ละครั้งโดยมีจุดหมายเนื้อหา
สาระที่สอดคล้องกับนโยบายของนักเรี ยน
ครู ที่ปรึ กษาที่ดาํ เนินการตามนั้นแต่ให้มี
ความยึดหยุน่ ในการกําเนิดหัวข้อและ
วิธีการดําเนินกิจกรรมให้เหมาะและ
ทันสมัย
(3)วิธีการผสมผสานโดยยึดความต้องการ
ของนักเรี ยนและนโยบายของโรงเรี ยนใน
การพัฒนานักเรี ยนในการจัดกิจกรรมโฮม
รู ม
(4)วิธีการอื่นๆตามความเหมาะสม

2.การคัดกรองนักเรี ยน

1.ความสําคัญ
การคัดกรองนักเรี ยน เป็ นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรี ยน เพื่อ
การจัดกลุ่มนักเรี ยนเป็ น 2 กลุ่มคือ
1. กลุ่มปกติ คือ นักเรี ยนที่ได้รับการวิเคราะห์ขอ้ มูลต่างๆ ตามเกณฑ์
การคัดกรองของโรงเรี ยนแล้ว อยูใ่ นเกณฑ์ของกลุ่มปกติ
2. กลุ่มเสี่ ยง/มีปัญหา คือ นักเรี ยนที่จดั อยูใ่ นเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ ยง/มี
ปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรี ยน ซึ่งโรงเรี ยนต้องให้ความช่วยเหลือ ป้องกัน
หรื อแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี
การจัดกลุ่มนักเรี ยนนี้ มีประโยชน์ต่อครู ที่ปรึ กษาในการหาวิธีการเพื่อ
ดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาของนักเรี ยนยิง่ ขึ้น
และมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เพราะมีขอ้ มูลของนักเรี ยนในด้านต่างๆ ซึ่ง
หากครู ที่ปรึ กษาไม่ได้คดั กรองนักเรี ยนเพื่อการจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจนในเป้าหมาย
เพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรี ยนจะมีนอ้ ยลง มีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่ง
บางกรณี จาํ เป็ นต้องแก้ไขโดยเร่ งด่วน
ผลการคัดกรองนักเรี ยน ครู ที่ปรึ กษาจําเป็ นต้องระมัดระวังอย่างยิง่ ที่จะ
ไม่ทาํ ให้นกั เรี ยนรับรู ้ได้ว่าตนถูกจัดกลุ่มอยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง/มีปัญหา ซึ่งมีความแตกต่าง
จากกลุ่มปกติโดยเฉพาะนักเรี ยนวัยรุ่ นที่มีความไวต่อการรับรู ้ (sensitive) แม้วา่ นักเรี ยน
จะรู ้ตวั ดีวา่ ขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอย่างไรหรื อประสบกับปัญหาใดก็ตามและเพื่อเป็ น
การป้องกันการล้อเลียนในหมู่เพื่อนอีกด้วยดังนั้น ครู ที่ปรึ กษาต้องเก็บผลการคัดกรอง
นักเรี ยนเป็ นความลับ นอกจากนี้หากครู ที่ปรึ กษามีการประสานงานกับผูป้ กครองเพื่อ
การช่วยเหลือนักเรี ยน ก็ควรระมัดระวังการสื่ อสารที่ทาํ ให้ผปู ้ กครองเกิดความรู ้สึกว่า
บุตรหลานของตนถูกกลุ่มที่ผดิ ปกติแตกต่างจากเพื่อนนักเรี ยนอื่น ๆ ซึ่งอาจมีผลเสี ยต่อ
นักเรี ยนในภายในภายหลังได้
2.แนวทางการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการคัดกรองนักเรี ยน
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อการคัดกรองนักเรี ยนนั้น ให้อยูใ่ นดุลยพินิจของ
ครู ที่ปรึ กษาและยึดถือเกณฑ์การคัดกรองนักเรี ยนของโรงเรี ยนเป็ นหลักด้วย ดังนั้น

โรงเรี ยนจึงควรมีการประชุมครู เพื่อการพิจารณาเกณฑ์การจักกลุ่มนักเรี ยนร่ วมกัน
เพื่อให้มีความมาตรฐานหรื อแนวทางการคัดกรองนักเรี ยนที่เหมือนกัน เป็ นที่ยอมรับ
ของครู ในโรงเรี ยน รวมทั้งให้มีการกําหนดเกณฑ์วา่ ความรุ นแรงหรื อความถี่ของ
พฤติกรรมเท่าใดจึงจัดอยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง/มีปัญหา
(ดูตวั อย่างเกณฑ์การคัดกรองนักเรี ยนและแบบสรุ ปผลการคัดกรองในภาคผนวกหน้า 83-87)

สําหรับประเด็นการพิจารณาเพื่อจัดทําเกณฑ์การคัดกรองและแหล่งข้อมูลเพื่อคัด
กรองนักเรี ยนแต่ละด้าน มีตวั อย่างตามตารางต่อไปนี้
ข้อมูลนักเรี ยน
ตัวอย่างประเด็นการพิจารณา
แหล่งข้อมูล
1. ด้านความสามารถ
1.1 ด้านการเรี ยน
1) ผลการเรี ยนที่ได้ และความ
- ระเบียบสะสม
เปลี่ยนแปลงของผลการเรี ยน
- วิธีการอื่น ๆ เช่น การสังเกต
2) ความเอาใจใส่ ความพร้อมใน พฤติกรรมนักเรี ยน การได้ขอ้ มูล
การเรี ยน
จากครู ที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนเป็ น
3) ความสามารถในการเรี ยน
ต้น
4) ความสมํ่าเสมอในการมา
โรงเรี ยนเวลาที่มาโรงเรี ยน การ
เข้าชั้นเรี ยน
1) การแสดงออกถึงความสามารถ - ระเบียบสะสม
1.2 ด้านความสามารถ อื่น พิเศษที่มี
- แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
ๆ
2) ความถนัด ความสนใจ และ (SDQ)
ผลงานในอดีตที่ผา่ นมา
- วิธีการอื่น ๆ เช่น
3) บทบาทหน้าที่พิเศษใน
การสังเกตพฤติกรรมการได้ขอ้ มูล
โรงเรี ยน
จากเพื่อนนักเรี ยนจากแบบสอบถาม
4) การเข้าร่ วมกิจกรรมต่าง ๆ ของ เป็ นต้น
นักเรี ยน

ข้อมูลนักเรี ยน
2. ด้านสุ ขภาพ
2.1 ด้านร่ างกาย

2.2 ด้านจิตใจพฤติกรรม

ตัวอย่างประเด็นการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

1) ความผิดปรกติ ความพิการหรื อ
ความบกพร่ องทางร่ างกาย เช่น
การได้ยนิ เป็ นต้น
2) โรคประจําตัว
3) ความสัมพันธ์ระหว่างนํ้าหนัก
กับส่ วนสู ง
4) ความสะอาดของร่ างกาย
1) สภาพอารมณ์ ที่มีผลต่อการดํารง
ชีวติ ประจําวัน เช่น ความวิตก
กังวลหรื อซึมเศร้า
2) ความประพฤติ
3) พฤติกรรมต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อการเรี ยน ความสามารถพิเศษ
และการปรับตัวของนักเรี ยน เช่น
พฤติกรรมที่อยูไ่ ม่นิ่ง สมาธิส้ ัน
4) ความสัมพันธ์กบั เพื่อน/ ครู /
ผูป้ กครอง การใช้สารเสพติด การ
ลักขโมย การทําร้ายตัวเอง
พฤติกรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสม
เป็ นต้น

- ระเบียนสะสม
- วิธีการอื่น ๆ เช่น การสังเกต การ
สอบถามจากครู พยาบาล จากแบบ
บันทึกการตรวจสุ ขภาพด้วยตนเอง
สําหรับนักเรี ยน ม. 1- ม. 6 เป็ นต้น

- ระเบียนสะสม
- แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)
- วิธีการอื่นๆ เช่น การสังเกต
พฤติกรรม การได้ขอ้ มูลจากเพื่อน
นักเรี ยนจากแบบสอบถาม

ข้อมูลนักเรี ยน
3. ด้านครอบครัว
3.1) ด้านเศรษฐกิจ

3.2) ด้านการคุม้ ครองนักเรี ยน

ตัวอย่างประเด็นการพิจารณา

แหล่งข้อมูล

1) ผูห้ ารายได้ให้ครอบครัว
2) ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวภาระ
หนี้สิน
3) ความเพียงพอของรายรับกับ
รายจ่าย
4) จํานวนเงินที่นกั เรี ยนได้รับและใช้
จ่ายในแต่ละวัน
1) ความสามารถในการคุม้ ครองดูแล
นักเรี ยนได้อย่างปลอดภัยและ
เหมาะสมของผูป้ กครอง
2) ความเหมาะสมของสภาพที่อยู่
อาศัย และ สิ่ งแวดล้อม
3) ความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
เช่น อบอุ่น หรื อ มักทะเลาะเบาะแว้ง
ใช้ความรุ นแรงในการตัดสิ นแก้ไข
ปัญหาซึ่งมีผลกระทบต่อพฤติกรรม
ของนักเรี ยน เช่น ซึม เหม่อลอย
แสดงออกถึงการไม่อยากกลับบ้าน
เป็ นต้น
4) การใช้สารเสพติด สุ รา หรื อเล่น
การพนัน รวมถึงความเจ็บป่ วยเรื้ อรัง/
รุ นแรงของสมาชิกในครอบครัว

- ระเบียนสะสม
- วิธีการอื่นๆ เช่น การได้
ข้อมูลจากเพื่อนนักเรี ยน
หรื อจากนักเรี ยนโดยตรง
เป็ นต้น

- ระเบียนสะสม
- วิธีการอื่นๆ เช่น การ
สังเกตพฤติกรรมนักเรี ยน
การสอบถามจากนักเรี ยน
โดยตรงหรื อจากกลุ่มเพื่อน
เป็ นต้น

พฤติกรรมอื่นๆ ที่เปลี่ยนแปลงจาก
เดิม ซึ่งอาจเป็ นไปในทางที่ดีข้ ึนหรื อ
มีความไม่เหมาะสมที่ส่งผลกระทบ
ต่อความสามารถ สุ ขภาพและการ
ดําเนินชีวติ ประจําวันของนักเรี ยน

4. ด้านอื่นๆ

- การสังเกตพฤติกรรมของ
นักเรี ยน
- การสัมภาษณ์นกั เรี ยน
- จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น
เพื่อนนักเรี ยน เป็ นต้น

ตัวอย่าง

เกณฑ์การคัดกรองนักเรี ยน
การคัดกรองนักเรี ยนเพื่อจัดเป็ นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ ยง มีปัญหานั้น ครู ที่ปรึ กษาสามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลจากระเบียน
สะสม SDQ และอื่นที่จดั ทําเพิ่มเติม แต่ท้ งั นี้โรงเรี ยนแต่ละแห่ง จําเป็ นต้องประชุมครู เพื่อพิจารณาเกณฑ์การคัด
กรองนักเรี ยน เพื่อให้ครู ที่ปรึ กษามีหลักในการคัดกรองนักเรี ยนตรงกันทั้งโรงเรี ยน ดังมีตวั อย่างต่อไปนี้

ข้อมูลนักเรี ยน

1.ด้านความสามารถ
1.1.ด้านการเรี ยน

1.2 ด้านความสามารถอื่นๆ

กลุ่มปกติ

- ผลการเรี ยนเฉลี่ย 2.00 ขึ้นไป
-ไม่มี 0 ร มส ในทุกวิชา
- ไม่เข้าเรี ยนในวิชาต่างๆ ไม่เกิน
3 ครั้งใน 1 วิชา
- มาโรงเรี ยนที่ทนั เคารพธงชาติ
ไม่เกิน 10 ครั้งใน 1 ภาคเรี ยน

- ถ้านักเรี ยนมีความสามารถพิเศษ
จะเป็ นจุดแข็งของนักเรี ยนทุกคน

กลุ่มเสี่ ยง/มีปัญหา

- ผลการเรี ยนเฉลี่ยตี่กว่า 2.00
- ไม่เข้าเรี ยวนในวิชาต่างๆ มากกว่า
3 ครั้งต่อ 1 วิชา
- มี 0 ร มส ในวิชาต่างๆ
- อ่านหนังสื อไม่คล่อง
- เขียนหนังสื อไม่ถูกต้องแม้
คําสะกดง่ายๆ
- มาโรงเรี ยนไม่ทนั เคารพธงชาติ
มากกว่า 10 ครั้งใน 1 ภาคเรี ยน

2. ด้านสุ ขภาพ

2.1 ด้านร่ างกาย

-อายุ นํ้าหนัก และส่วนสูง สัมพันธ์
กัน
-ร่ างกายแข็งแรง
-ไม่มีโรคประจําตัว

2.2 ด้านจิตใจ/พฤติกรรม

-หากโรงเรี ยนใช้แบบประเมิน
พฤติกรรมเด็ก (SDQ) ให้พิจารณา
ตามเกนฑ์ของ SDQ
-หากโรงเรี ยนใช้เครื่ องมืออื่นๆ เช่น
แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (EQ) ก็ให้ไช่เกนฆ์ของ
เครื่ องมอนั้นๆ รวมทัง่ การพิจารณา
ควบคู่กบั ข้อมูลอื่นๆที่มีเพิ่มเติม

ข้อมูลนักเรี ยน
3. ด้านครอบครัว
3.1 ด้ารนเศรษกิจ

3.2 ด้านการคุม้ ครองนักเรี ยน

กลุ่มปกติ

-นํ้าหนักผิดปกติและไม่สมั พันธ์กบั
ส่วนสูงและอายุ
-มีโรคประจําตัว หรื อเจ็บป่ วยบ่อยๆ
-มีความพิการทางร่ างกายหรื อ
บกพร่ องด้านการได้ยนิ การฟัง การ
มองเห็น หรื ออื่นๆ

กลุ่มเสี่ ยง/มีปัญหา

-ครอบครัวมีรายได้พอเพียง ในการ -รายได้ครอบครัวตํ่ากว่า 5,000 บด
เลี้ยงครอบครัว
ต่อเดือน
-บิดา หรื อมารดาตกงาน
-มีภาระหนี้สิน
-ไม่มีอาหารกลางวันรับประทาน
-ไม่มีเงินซื้ออุปกรณ์การเรี ยน
-อยูห่ อพัก
-นักเรี ยนมีความสัมพันธ์ที่ดีกบั
-บิดา มารดา หย่าร้าง หรื อสมรส
สมาชิกในครอบครัว
ใหม่
-ที่พกั อาศัยอยูใ่ นชุมชนที่ดี แลอยู่ -ที่พกั อยู่ ในชุมชนแออัด หรื อใกล้
ใกล้แหล่งมัว่ สุมหรื อแหล่งเสี่ ยง
แหล่งมัว่ สุม หรื อแหล่งท่องเที่ยว
อันตราย
กลางคืน
-มีความขัดแย้งในครอบครัว หรื อ
ทะเลาะกันเป็ นประจํา
-มีความรู ้สึกที่ไม่ดีต่อบิดาหรื อ
มารดา
-มีการใช้สารเสพติดหรื อเล่นการ
พนันในครอบครัว

-มีบุกคลในครอบครัวเจ็บป่ วยด้วย
โรคทางจิตเวช

4.ด้านอื่นๆ
4.1 ด้านยาเสพติด

4.2 ด้านเพศ

ไม่ไช้สารเสพติด ยกเว้นการดื่ม
เบียร์ สุรา หรื อสูบบุหรี่ เป็ นครั่ง
คราว เพื่อสังคมและยังสามารถ
ควบคุมตนเองได้

ใช้สารเสพติด เช่น กัญชา ยาบ้า
หรื อสารสพติดอื่นๆ

ปรับตัวกับเพื่อนต่างเพศได้
เหมาะสมกับวัย

-จับคู่ชดั เจนและแยกกลุ่มอยูด่ ว้ ยกัน
สองต่อสองบ่อยครั้ง
-มีพฤติกรรมเบียงเบนทางเพศ เช่น
ทอม ตุด๊ ดี้ เป็ นต้น
-ซึ่งมีผลกระทบต่อการเรี ยนของ
นักเรี ยนในระดับเสี่ ยง/มีปัญหา

ตัวอย่ าง

แบบสรุ ปผลการคัดกรองและช่ วยเหลือนักเรียนเป็ นรายบุคคล
(สําหรับครู ที่ปรึ กษา)
_______________________

ชื่อ..................................................สกุล...................................................ชั้น...................เลขที่..................
ปั ญหาของนักเรี ยน
1. ด้านความสามารถ
การเรี ยน คือ.....................................................................................................................................
ความสามารถอื่นๆ คือ.......................................................................................................................
2. ด้านสุขภาพ
ร่ างกาย คือ.......................................................................................................................................
จิตใจ – พฤติกรรม คือ....................................................................................................................
3. ด้านครอบครัว
เศรษฐกิจ คือ...................................................................................................................................
การคุ่มครองนักเรี ยน คือ.................................................................................................................

แผนการแก้ไขปั ญหา
จัดกิจกรรมในห้องเรี ยน โดย......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
จัดกิจกรรมเสริ มหลักสูตร โดย...................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
จัดกิจกรรมซ่อมเสริ ม โดย..........................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน โดย.................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ติดต่อสื่ อสารกับผูป้ กครอง โดย.................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

การดําเนินงานแก้ ไขปั ญหา
วัน เดือน ปี

วิธีการ

ผลการดําเนินงาน

สรุ ปการดําเนินงาน
นักเรี ยนดีข้ ึน ยุติการช่วยเหลือ
ดูแลต่อไปอีกประมาณ 3 เดือน
ส่งต่อ..........................................................................................................................................................

