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    ค าน า 

 

          คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพื่อการพัฒนาศักยภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการ

ส่งเสริม  และช่วยเหลือนักเรียน   โดยเน้นเสริมสร้างความรู้   ความเข้าใจ  เพิ่มทักษะวางแผนการดูแลช่วยเหลือ 

นักเรียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถด าเนินงานร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี และอีกทั้งเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกรณีต่างๆให้เป็นไปตามแนวทางและระบบเดียวกัน โดยมีรายละเอียด   

ส าคัญในคู่มือ ได้แก่ ความหมาย วัตถุประสงค์ และบทบาทของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กระบวนการด าเนินงาน

ตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และองค์ประกอบส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นต้น 

ผู้จัดท าขอขอบพระคุณสมาชิกกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาเป็นอย่างยิ่งที่เห็นถึงความส าคัญในการดูแล

ช่วยเหลือนักเรียน และได้เป็นที่ปรึกษาในการช่วยจัดท าคู่มือการช่วยเหลือนักเรียนฉบับนี้ขึ้นมา จนส าเร็จไปได้ด้วยดี 

ดิฉันคาดหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการช่วยเหลือนักเรียนฉบับนี้จะก่อประโยชน์ให้แก่ผู้อ่านในด้านต่างๆ หากมี

ข้อผิดพลาดประการใด ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย 
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                   เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 
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ความหมายของการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีข้ันตอนพร้อมด้วยวิธีการและ

เครื่องมือการท างานที่ชัดเจนโดยมีครูที่ปรึกษาเป็นครูบุคลากรหลักในการด าเนินการดังกล่าวและมีการประสานความร่วมมืออย่าง

ใกล้ชิดกับครูที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียน 

 การดูแลช่วยเหลือ หมายรวมถึง การส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและเครื่องมือส าหรับครูที่

ปรึกษาและบุคลากรที่เก่ียวข้อง เพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ  และเครื่องมือที่มีคุณภาพ  และมี

มาตรฐาน  สามารถตรวจสอบได้   

 เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษา  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง  ชุมชน หน่วยงาน และองค์กร

ภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  เป็นคนที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย 

อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา 

ขอบข่ายการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 นักเรียนทุกคนได้รับการดูแล  ช่วยเหลือ 

 ด าเนินการทั้งส่งเสริม  พัฒนา  ป้องกัน  และแก้ไข 

 การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนทั้งผู้บริหาร  ครูผู้สอน  ผู้ปกครอง  ชุมชน  หน่วยงานและองค์กรที่

เกี่ยวข้อง 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง       

  การดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีความส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนทุกคนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถ

ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุขในสังคม   การดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นระบบที่มีกระบวนการด าเนินงานที่ชัดเจน  ประกอบด้วยการรู้จัก

นักเรียนเป็นรายบุคคล  การคัดกรองนักเรียน  การส่งเสริมพัฒนานักเรียน  การป้องกันและแก้ไขปัญหา  และการส่งต่อดังนั้นจึงต้อง

อาศัยความร่วมมือจากบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงาน 

 

 

 



       กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

 เป็นความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจากผู้บริหาร ครูที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ปกครอง ซี่งมีวิธีการและเครื่องมือตัวอย่างสรุปได้ดังนี้ 

กระบวนการด าเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
1.การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
   1.1 ด้านความสามารถ 
         - การเรียน 
         - ความสามารถอ่ืนๆ 
   1.2 ด้านสุขภาพ 
         - ร่างกาย              
         - จิตใจ - พฤติกรรม 
    1.3 ด้านครอบครัว 
         - เศรษฐกิจ 
         - การคุ้มครองนักเรียน 
     1.4 ด้านอื่นๆ 

ศึกษาข้อมูลจาก 
1)ระเบียนสะสม 
2)แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) 
3)อ่ืนๆ เช่น 
   - แบบประเมินความฉลาดทาง                  
อารมณ์ (E.Q.) 
   - การสัมภาษณ์นักเรียน 
   - การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
   - การเยี่ยมบ้านนักเรียน  

1)ระเบียนสะสม 
2)แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
(SDQ) 
3)อ่ืนๆเช่น 
   - แบบประเมินความฉลาดทาง
อารมณ์ (E.Q.) 
   - แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
   - แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและ
การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
   - แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ
ด้วยตนเอง 

2. การคัดกรองนักเรียน 
   2.1 กลุ่มปกติ 
   2.2 กลุ่มเสี่ยง 
   2.3 กลุ่มมีปัญหา 

วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
1)ระเบียนสะสม 
2)แบบประเมิณพฤติกรรม (SDQ) 
3)แหล่งข้อมูลอ่ืนๆ 

1)เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 
2)แบบสรุปผลการคัดกรองและ
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3)แบบสรุปผลการคัดกรอง
นักเรียนเป็นห้องเรียน 

3. การส่งเสริมนักเรียน 
   (ส าหรับนักเรียนทุกกลุ่ม) 
 

จัดกิจกรรมต่อไปนี้ 
1)กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
2)ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
 (Classroom meeting) 
3)กิจกรรมอื่นๆ ที่ครูพิจารณาว่า 
เหมาะสมในการส่งเสริมนักเรียน
ให้มีคุณภาพมากข้ึน 

1)แนวทางการกิจกรรมโฮมรู
มของโรงเรียน 
2)แนวทางการจัดกิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียนของโรงเรียน 
3)แบบบันทึก/สรุปประเมินผล
การด าเนินกิจกรรม 
*โฮมรูม 
*ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
*อื่นๆ 
 
 



 
4.การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
(จ าเป็นอย่างมากส าหรับนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา) 

 
1)ให้การปรึกษาเบื้องต้น 
2)ประสานงานกับครูและ
ผู้เกี่ยวข้องอ่ืนๆเพ่ือการจัด
กิจกรรมส าหรับการป้องกันและ
การช่วยเหลือปัญหาของนักเรียน 
  2.1 กิจกรรมในห้องเรียน 
  2.2 กิจกรรมเตรียมหลักสูตร 
  2.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
        (Buddy) 
  2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม 
  2.5 กิจกรรมสื่อสารกับ
ผู้ปกครอง 

 
1)แนวทางกิจกรรมเพ่ือการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน 5 กิจกรรม 
2)แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรอง
และช่วยเหลือนักเรียนเป็น
รายบุคคล 
3)แบบบันทึกรายงานผลการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

 
5. ส่งต่อ 
  5.1 ส่งต่อภายใน 
  5.2 ส่งต่อภายนอก 

 
1)บันทึกการส่งนักเรียนไปยังครู       
ที่เก่ียวข้องในการช่วยเหลือ
นักเรียนต่อไป เช่น ครูแนะแนว 
ฝ่ายปกครอง ครูพยาบาล เป็นต้น 
ซึ่งเป็นการส่งต่อภายใน 
2)บันทึกการส่งนักเรียนไปยัง
ผู้เชี่ยวชาญภายนอกโดยครูแนะ
แนวหรือฝ่ายปกครองเป็น
ผู้ด าเนินการ 
 

 
1)แบบบันทึกการส่งต่อของ
โรงเรียน 
2)แบบรายงานแจ้งผลการ
ช่วยเหลือนักเรียน 

 

หมายเหตุ โรงเรียนสามารถพิจารณาเลือกใช้วิธีกร และเครื่องมืออ่ืนๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีระบุ 

  เพ่ือการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตามความเหมาะสมของสภาพโรงเรียน 

 

 

 

 

 



องค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานที่มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ คือ 

 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 การคัดกรองนักเรียน 

 การส่งเสริมนักเรียน 

 การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

 การส่งต่อ 

แต่ละองค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว มีความส าคัญ มีวิธีการและเครื่องมือ ที่แตกต่างกันไป แต่

มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื้องกันซึ่งเอ้ือให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

 

 

 



1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ความส าคัญ 

 ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพ้ืนฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกันหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม

หลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้ข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญ ที่จะช่วยให้ครูที่ปรึกษา

มีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือ การคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกันและ

แก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ปัญหานักเรียน 

ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด 

ข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียน 

 ครูที่ปรึกษาควรมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียน อย่างน้อย 3 ด้านใหญ่ๆ คือ 

1. ด้านความสามารถ แยกเป็น 

1.1 ด้านการเรียน 

1.2 ด้านความสามารถอ่ืนๆ 

2. ด้านสุขภาพ แยกเป็น 

2.1 ด้านร่างกาย 

2.2 ด้านจิตใจ - พฤติกรรม 

3. ด้านครอบครัว แยกเป็น 

  3.1 ด้านเศรษฐกิจ 

  3.2 ด้านการคุ้มครองนักเรียน 

 4. ด้านอื่นๆ ที่ครูพบเห็น ซึ่งมีความส าคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วิธีการและเครื่องมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 ครูที่ปรึกษาควรใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เพ่ือให้ใส่ข้อมูลนักเรียนที่ครอบคลุม ทั้งด้านความสามารถด้านสุขภาพ 

และด้านครอบครัว ที่ส าคัญ คือ 

1) ระเบียนสะสม 

2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) หรือ 

3) วิธีการและเครื่องมืออ่ืนๆ เช่น การสัมภาษณ์นักเรียน การศึกษาจากแฟ้มสะสมผลงาน การเยี่ยมบ้าน การศึกษาข้อมูล

จากแบบบันทึกการตรวจสุขภาพด้วยตนเองซึ่งจัดท าโดยกรมอนามัย เป็นต้น 



1) ระเบียนสะสม 

ระเบียนสะสม เป็นเครื่องมือในรูปแบบเอกสารเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน โดยนักเรียนเป็นผู้กรอก

ข้อมูล และครูที่ปรึกษาน าข้อมูลเหล่านั้นมาศึกษาพิจารณาท าความรู้จักนักเรียนเบื้องต้น หากข้อมูลไม่เพียงพอ หรือมี

ข้อสังเกตบางประการ ก็ควรหาข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยวิธีการต่างๆ เช่นการสอบถามนักเรียนโดยตรง การสอบถามจากครูอ่ืนๆ 

หรือเพ่ือนๆ ของนักเรียนเป็นต้น รวมทั้งการใช้เครื่องมือทดสอบต่างๆ หากครูที่ปรึกษาด าเนินการได้ 

 รูปแบบรายละเอียดในระเบียนสะสมของแต่ละโรงเรียน มีความแตกต่างกันได้ขึ้นอยู่กับความต้องการ ของแต่ละ

โรงเรียน แต่อย่างน้อยควรครอบคลุมข้อมูลทั้งด้านการเรียน ด้านสุขภาพ และด้านครอบครัว 

 ระเบียนสะสม เป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ซึ่งต้องเป็นความลับและเก็บไว้อย่างดี มีให้ผู้เกี่ยวข้องหรือเด็กอ่ืนๆ

มารื้อค้นได้ หากเป็นไปได้ควรเก็บไว้กับครูที่ปรึกษาและผู้เก็บระเบียนสะสมให้เรียบร้อย 

 ระเบียนสะสม ควรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปีการศึกษา หรือ 6 ปีการศึกษา และส่งต่อ

ระเบียนไปยังครูที่ปรึกษาคนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป หรืออาจจัดครูที่ปรึกษาตามดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบ

มัธยมศึกษาในแตะละแผน หรือจนจบ 6 ปีการศึกษาก็ได้ 

2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (โรงเรียนอาจน าเครื่องมืออ่ืนมาใช้แทนก็ได้) 

แบบประเมิณพฤติกรรมเด็ก ไม่ได้เป็นแบบวัดหรือแบบทดสอบ แต่เป็นเครื่องมือส าหรับการคัดกรองนักเรียนด้านพฤติกรรม 

การปรับตัว ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพจิต ซึ่งจะช่วยให้ครูที่ปรึกษามีแนวทางการพิจารณานักเรียนด้านสุขภาพจิตมากขึ้น 

แบบประเมิณพฤติกรรมเด็ก เป็นเครื่องมือกรมสุขภาพจิตเป็นผู้จัดท าขึ้น โดยพัฒนาจาก The Strengths and Difficulties 

Questionair (SDQ) ประเทศเยอรมนี ซึ่งใช้กันแพร่หลายในประเทศแถบยุโรป เพราะมีความเที่ยงและความตรงจ านวนข้อไม่มาก

นัก คณะผู้จัดท าของกรมสุขภาพจิต โดยแพทย์หญิง พรรณพิมล หล่อตระกูล เป็นหัวหน้าคณะได้ท าการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ค่าความ

เที่ยงตรง ของแบบประเมิน และหาเกณฑ์มาตรฐาน (Norm) ของเด็กไทย  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก มี 3 ชุด คือ 

- ชุดที่ครูเป็นผู้ประเมินเด็ก 

- ชุดที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมินเด็ก 

- ชุดที่เด็กประเมินตนเอง 

ทั้ง 3 ชุด มีเนื้อหาและจ านวนข้อ 25 ข้อเท่ากัน ทางโรงเรียนอาจเลือกใช้ชุดที่นักเรียนประเมินตนเองชุดเดียว หรือใช้ควบคู่

กับชุดที่ครูเป็นผู้ประเมินเพ่ือความแม่นย ายิ่งขึ้น โดยระบบเวลาที่ประเมินไม่ควรห่างจากนักเรียนประเมินตนเองเกิน 1 เดือน ซึ่งหาก

เป็นไปได้ควรใช้แบบประเมิน ทั้ง 3 ชุด พร้อมกัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ณ เวลานั้น 

 3) วิธีการและเครื่องมืออ่ืนๆ 

 ในกรณีที่ข้อมูลนักเรียนจากระเบียนสะสมและแบบประเมิน 



2.การคัดกรองนักเรียน 
   
 ความส าคัญ  
    การคัดกรองนักเรียนเป็นการพิจารณาข้อมูลที่เก่ียวกับตัวนักเรียน เพ่ือจัดกลุ่มนักเรียน เป็น 3 กลุ่มคือ 

1. กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้วอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ  
2. กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เรือได้รับการช่วยเหลือก่อนเป็นปัญหา  
3. กลุ่มมีปัญหา คือ มีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ต้องให้การช่วยเหลือป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี   

                                                                                                                                                                    
การจัดกลุ่มนักเรียนนี้ มีประโยชน์ต่อครูที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการ

แก้ปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาเพราะมีข้อมูลของนักเรียนในด้านต่างๆ วิ่งหาครูที่
ปรึกษาไม่ได้คัดกรองนักเรียนเพ่ือการจัดกลุ่มแล้ว ความชัดเจนในเป้าหมายเพ่ือการแก้ไขปัญหาขอนักเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อความ
รวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจ าเป็นต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน 

 
ผลการคัดกรองนักเรียน ครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้องระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะให้ท าให้นักเรียนรับรู้ได้ ว่าตนถูกจัดกลุ่มเสี่ยง/มี

ปัญหา ที่มีความแตกต่างจากกลุ่มปกติ โดยเฉพาะนักเรียนวัยรุ่นที่มี ความไวต่อการรับรู้ (Sensitive) แม้ว่านักเรียนจะรู้ตัวดีว่า 
ขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอย่างไรหรือประสบกับ ปัญหาใดก็ตาม และเพ่ือเป็นการป้องกันการล้อเลียนในหมู่เพื่อนอีกด้วย ดังนั้นครูที่
ปรึกษาต้องเก็บผล การคัดกรองนักเรียนเป็นความลับ นอกจากนี้ครูที่ปรึกษามีประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือการช่วยเหลือนักเรียน 
ก็ควรระมัดระวังการสื่อสารที่ท าให้ผู้ปกครองเกิดความรู้สึกว่าบุตรหลานของตนถูกจัดในกลุ่ม กลุ่มที่ผิดปกติ แตกต่างจากเพ่ือน
นักเรียนอื่นๆ อาจมีผลเสียต่อนักเรียนในภายหลังได้ 
 

3.การส่งเสริมนักเรียน 
 
                     ความส าคัญ  

           การส่งเสริมนักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนที่อยู่ในความดูแลของครูที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติ
หรือกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ซึ่งมีความแตกต่างจากคนปกติ ให้มีคุณภาพมากขึ้น มีความภาคภูมิใจในตัวเองในด้านต่างๆ ซึ่งจะช่วย
ป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติ กลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ย /มีปัญหาและเป็นการช่วยเหลือให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา 
กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภาพตามท่ี โรงเรียนหรือชุมชน คาดหวังต่อไป  

                        
วิธีการและเครื่องมือเพื่อการส่งเสริมนักเรียน   

            การส่งเสริมนักเรียน มีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาด าเนินการได้ แม้มีกิจกรรมหลักส าคัญท่ีโรงเรียนต้อง
ด าเนินการคือ  

                      1.การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
                      2.การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom meeting) 



1) การจัดกิจกรรมโฮมรูม 

 

 

 

สาระความรู้ แนวด าเนินการ 
-กิจกรรมโฮมรูมเป็นกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือส่งเสริมนักเรียน
เป็นรายบุคคล หรือ ราย กลุ่มก็ได้ สถานที่ที่ใช้กิจกรรม โฮม
รูมอาจเป็นที่ห้องเรียนให้มีบรรยากาศเสมือนบ้านที่มีครูที่
ปรึกษาและนักเรียน เป็นดั่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกันและ
มีการท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้านต่างๆ เช่น 
การรู้จักตนเอง ของนักเรียน การรู้จักผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม มี
ทักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัว และการวางแผนชีวิต
เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ครูและนักเรียนควรมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรม 

  -ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมโฮมรูม จะช่วยให้ครูที่ปรึกษา
รู้จัก   นักเรียนมากขึ้น สามารถส่งเสริมความสามารถและปกป้อง
ปัญหาของนักเรียนได้อีกด้วย 
 

-แนวทางการด าเนินการกิจกรรมโฮมรูมมีดังนี้ 
(1)ก าหนดกิจกรรมโฮมรูม โดยยึดความต้องการของนักเรียน 
ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโฮมรูมดังนี้ 
(1.1) ส ารวจความต้องการของนักเรียน ในการจัดกิจกรรมโฮม
รูม 
(1.2) พิจารณาเลือกหัวข้อและวิธีการจัดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความต้องการของนักเรียนหรือให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ขณะนั้นๆ เป็นที่ทันสมัย 
(1.3) การจัดกิจกรรมโฮมรูมในแต่ละครั้ง ควรมีการด าเนินการ
เป็นหลักฐานทั้งก่อนด าเนินการและหลังด าเนินการ ซึ่งอาจ
เขียนในรูปแบบของบันทึกการจัดกิจกรรมหรืออ่ืนรวมทั้งให้มี
การบันทึกสรุปผลที่เกิดข้ึนกับนักเรียนหลังการจัดกิจกรรมทุก
ครั้ง ซึ่งการบันทึกอาจบันทึก ในแผนการจัดกิจกรรม หรือใน
แบบฟอร์มบันทึกท่ีแยกออกมา ต่างหากก็ได้ 
(1.4) ประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดท ารายงาน 
(2)โรงเรียนก าหนดแนวทางการจัดกิจกรรม โฮมรูมหรือมีคู่มือ
ในการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งโดยมีจุดมุ่งหมายเนื้อหาสาระที่
สอดคล้องกับนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน ครูที่
ปรึกษาก็ด าเนินการตามนั้นแต่ให้มีความยืดหยุ่น ในการ
ก าหนดหัวข้อและวิธีการด าเนินการกิจกรรมให้เหมาะสม และ
ทันสมัยได้ด้วย 
(3)วิธีการผสมผสาน โดยยึดตามความต้องการของนักเรียน
และนโยบายของโรงแรมในการพัฒนานักเรียน ในการจัด
กิจกรรมโฮมรูม 
(4) วิธีการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 



2) การจัดประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน  (Classroom meeting) 

สาระความรู้ แนวด าเนินการ 
-การประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเป็นการพบปะกันระหว่าง
ครูที่ปรึกษาผู้ปกครองนักเรียนที่ครูที่ปรึกษาดูแลอยู่ เพ่ือ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันและร่วมมือการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระหว่างบ้านโรงเรียน และปกครอง
ด้วยกัน 
-การประชุมผู้ปกครองดังกล่าวจะท าให้นักเรียนได้รับ
ความเอาใจใส่ดูแลจากผู้ปกครองมากข้ึน ทั้งการส่งเสริม
ให้นักเรียนมีคุณภาพ ความสามารถมากยิ่งข้ึนหรือร่วมมือ
กับทางโรงเรียนในการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน 

  ครูที่ปรึกษาควรจัดประชุมอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง ซึ่งการ
ประชุมนี้มิใช่การรายงานสิ่งต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับตัวนักเรียนให้
ผู้ปกครองทราบเพียงอย่างเดียว แต่การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่ท าให้
ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มากขึ้น ดังนั้น สิ่ง
ส าคัญที่ควรตระหนักในการจัดกิจกรรมประชุมคือ 

1. การเตรียมการ  
       ครูที่ปรึกษาว่าควรเตรียมความพร้อมก่อนการประชุมใน
ด้านต่างๆโดยเฉพาะข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนและกิจกรรมที่จะ
ด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจน 

2. การสื่อสาร 
ครูที่ปรึกษาควรระมัดระวังค าพูดที่ก่อให้เกิดความรู้สึกทาง
ลบหรือต้านทานจากผู้ปกครอง เช่น การต าหนินักเรียนหรือ
ผู้ปกครองการแจ้งข้อบกพร่องของนักเรียนในการที่ประชุมใช้
ค าพูดที่แสดงถึงความเข้าใจในตัวนักเรียนแสดงถึงความ
ห่วงใยใส่ใจของครูที่มีต่อนักเรียนทุกคน และอาศัยกิจกรรมที่
จะท าให้ผู้ปกครองตระหนักในความรับผิดชอบและต้องการ
ปรับปรุงหรือแก้ไขส่วนที่บกพร่องของนักเรียน 

3. การจัดกิจกรรมในการประชุม 
การที่จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการประชุมนั้น
จ าเป็นต้องใช้กิจกรรมต่างๆ โดยเริ่มการสร้างความคุ้นเคย
ระหว่างผู้ปกครองด้วยกันก่อน จึงจะมีกิจกรรมอ่ืนๆให้
ผู้ปกครองได้แสดงความคิดเห็นซึ่ง เป็นสาระที่เป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

       4.การสรุปผลและบันทึกหลักฐานการประชุมผู้ปกครองในการ   
ประชุมแต่ละครั้ง ครูที่ปรึกษาควรมีสรุปผลและจัดท าเอกสารเป็น
หลักฐาน เพ่ือประโยชน์ ดังนี้ 

4.1 เป็นหลักฐานในการจัดประชุมแต่ละครั้ง 
4.2 เป็นข้อมูลส าหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป 
4.3 เป็นข้อมูลส าหรับการประชุมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ปกครองในครั้งต่อไป 
 



     4.การป้องกันและการแก้ไขปัญหา 

 

ความส าคัญ 

   ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันแต่ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มี

ปัญหานั้น จ าเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อย

ปละละเลยนักเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติมโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม

ต่อไป 

การให้การปรึกษาเบื้องต้น 

    การป้องกันและแก้ไขปัญหากับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แต่สิ่งที่ครูที่ปรึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการมี 2 ประการ คือ 

1. การให้การปรึกษาเบื้องต้น 

2. การจัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

1.การให้การปรึกษาเบื้องต้น 

สาระความรู้ แนวด าเนินการ 
*การให้การปรึกษาเบื้องต้นกับนักเรียนซึ่งการช่วยเหลือ ผ่อน
คลายปัญหาให้ลง ทางด้านความรู้สึก ความคิด และปโดยมุ่งหวัง
ให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางฏิบัติตนของนักเรียน
ในทางท่ีไม่ถูกต้อง โดยม่วงให้นักเรียนมีการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่ดีงามหรือพึงประสงค์ 
*ปัจจัยส าคัญท่ีช่วยให้การปรึกษาเบื้องต้นมี ประสิทธิภาพในการ
ช่วยเหลือนักเรียนครู ที่ปรึกษาควรมีความรู้และทักษะพื้นฐาน 
1.จิตวิทยาวัยรุ่น 
2.ตวามต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ 
3.การบวนการและทักษะการปรึกษาเบื้องต้นที่ส าคัญ 
-การสร้างสัมพันธภาะ 
-การใช้ค าถาม 
-การรับฟังเนื้อหาและความรู้สึก 
แนวทางการแก้ไขปัญหาของนักเรียนในแต่ละลักษณะปัญหา เช่น 
ด้านการเรียน สุขภาพครอบครัว มีการใช้สารเสพ ติดการพนัน 
หนีเรียน เป็นต้น ซึ่งศึกษาค้นคว้าจากเอกสารหน่วยงานต่างๆ 

ครูที่ปรึกษาควรมีความพร้อมในการให้การปรึกษาช่วยเหลือ
นักเรียนด้วยความรู้สึกท่ีดีต่อนักเรียน ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ 
การปรึกษาโดยมีกระบวนการในการปรึกษา ดังนี้ 
กระบวนการการปรึกษา 

 สร้างสัมพันธภาพ 

 พิจารณาท าความเข้าใจปัญหา 

 ก าหนดวิธีการและด าเนินการแก้ไขปัญหา 

 ยุติการปรึกษา 
การเป็นผู้ให้การปรึกษาที่ดีมีคุณภาพนั้นครูที่ปรึกษาควรจะ
ปฏิบัติดังนี้ 

1.รับการฝึกอบรมเก่ียวกับการปรึกษาหรือวิธีการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่างๆ ซึ่งอาจรับการอบรมจาก
หน่วยงานภายนอก หรือโรงเรียนจัดอบรมให้ 
2. มันฝึกฝนทักษะการศึกษาและพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ 
3.ศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับจิตวิทยาพัฒนาการหรือ
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการปรึกษา การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 



  2.การจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันและช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

สาระความรู้ แนวด าเนินการ 
*ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน นอกจากจะได้
การศึกษาเบื้องต้นแล้ว การจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือการช่วยเหลือ
นักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญ เพราะจะท าให้การช่วยเหลือมี
ประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจของครูทุกคนและ
ผู้ปกครอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครูที่ปรึกษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพ่ือการแก้ไขปัญหา
ของนักเรียนได้หลายแนวทาง ซึ่งในที่นี้ สรุปไว้ 5 แนวทางที่
จ าเป็นคือ 

1. การใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2. การใช้กิจกรรมซ่อมเสริม 
3. การใช้กิจกรรมในห้องเรียน 
4. การใช้กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพื่อน 
5. การใช้กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 

ส าหรับข้อ 3,4และ5 ครูที่ปรึกษาสามารถด าเนินการ
ด้วยตนเองส่วนข้อ 1 และ 2 จ าเป็นต้องมีการ
ประสานงานเพ่ือขอความร่วมมือจากผู้อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องรวมทั้งการสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียน
ด้วย แต่อย่างไรก็ตามการช่วยเหลือทั้ง 5 กิจกรรม
ดังกล่าวครูที่ปรึกษาสามารถขอค าแนะน าและ
ความคิดจากคนอ่ืนๆ ในการจัดกิจกรรมให้ได้ผล
ยิ่งขึ้น 

การพิจารณาเลือกใช้กิจกรรมครูที่ปรึกษาควรค านึงถึง 
1. ความเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะปัญหา 
2. บุคลิกลักษณะของนักเรียนแต่ละคน 
3. สภาพของชั้นเรียนโรงเรียนชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 



3.ข้อพึงตระหนักในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน 

 

3.1 การรักษาความลับ 

1. เรื่องราวข้อมูลของนักเรียนที่ต้องช่วยเหลือแก้ไข ไม่ควรน าไปเผยแพร่ ยกเว้นเพื่อขอความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียน

บุคคลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ระบุชื่อ-นามสกุลจริงของนักเรียน และการเปิดเผยความเป็นไปในลักษณะที่ให้เกียรตินักเรียน 

2. บันทึกข้อมูลการช่วยเหลือนักเรียนควรเก็บไว้ในที่เหมาะสมและสะดวกในการเลือกใช้ 

3. การรายงานการช่วยเหลือนักเรียนควรรายงานในส่วนที่เปิดเผยได้โดยให้เกียรติและค านึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็น

ส าคัญ 

 

 

3.2 การแก้ไขปัญหา 

1.การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียน ต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาและหาวิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสาเหตุนั้นๆ ข้อ

ปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียว แต่อาจเกิดหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน 

2.ปัญหาที่เหมือนกันขอนักเรียนแต่ละคน ไม่จ าเป็นต้องเกิดสาเหตุที่เหมือนกันและวิธีการช่วยเหลือที่ประสบความส าเร็จกับ

นักเรียนคนหนึ่ง ก็อาจไม่เหมาะกับนักเรียนอีกคนหนึ่ง เนื่องจากความแตกต่างของบุคคลดังนั้นการช่วยเหลือนักเรียน

โดยเฉพาะการให้ค าแนะน าค าปรึกษาจึงไม่มีหลักสูตรการช่วยเหลือส าเร็จตายตัวเพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรือทักษะการ

ช่วยเหลือที่ครูแต่ละคนสามารถเรียนรู้และ ฝึกฝน เพื่อการน าไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหาในนักเรียนแต่ละคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.การส่งต่อนักเรียน 

 

ความส าคัญ 

ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษาตามกระบวนการในข้อที่ 4 นั้นอาจมีบางกรณีที่ปัญหามีความ

ยากต่อการช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อไป เพ่ือให้

ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้นหากปล่อยให้เป็นบทบาทและหน้าที่ของครูที่ปรึกษา หรือคู่คนใด

คนหนึ่งเท่านั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข 

การส่งต่อ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

1. การส่งต่อภาย  ในครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาเช่น ครูแนะ

แนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายปกครองเป็นต้น 

 

2. การส่งต่อภายนอก  ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก 

ส าหรับการส่งต่อภายใน  หากส่งไปยังครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยากต่อการช่วยเหลือของ      

ครูที่ปรึกษาเช่นปัญหาเกี่ยวกับจิตความรู้สึกปัญหาพฤติกรรมที่ซับซ้อนหรือรุนแรงเป็นต้นครูที่รับต่อต้องมีการช่วยเหลืออย่าง

เป็นระบบและประสานการท างานกับผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพแต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลืออีกก็

ต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชาญภายนอกเช่นกันดังแผนภูมิแสดงกระบวนการด าเนินงานครูแนะแนวฝ่ายปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนภูม ิ

แสดงกระบวนการด าเนินงานส่งต่อเพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนของครูแนะแนว/ฝ่ายปกครอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับนกัเรียนตอ่จากครูที่ปรึกษา 

ให้การปรึกษา/ช่วยเหลอื 
สง่กลบัครูที่ปรึกษาให้ดแุลช่วยเหลอื

ตอ่ไป 

พฤติกรรมของ

นกัเรียนดีขึน้

หรือไม ่

ประชมุปรึกษารายกรณี 

(Case Conference) 

พฤติกรรมของ

นกัเรียนไมด่ีขึน้ 
สง่ตอ่ผู้ เช่ียวชาญภายนอก 



 

แนวทางการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูที่ปรึกษา 

การส่งนักเรียนพบครูอ่ืนๆ เพื่อให้การช้วยเหลือต่อไปนั้น มีแนวทางกานพิจารณาในการส่งต่อส าหรับครูที่ปรึกษาดังงนี้  

1) นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงแม้ว่าครูที่ปรึกษาจะด าเนินการช่วยเหลือด้วยวิธีใดๆ 

2) นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือของครูที่ปรึกษาเช่นนัดให้มาพบแล้วไม่มาตามนัดอยู่เสมอให้ท ากิจกรรมเพ่ือ

การช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใดๆเป็นต้น 

3) ปัญหาของนักเรียนที่เป็นเรื่องเฉพาะด้านเช่นเกี่ยวข้องกับความรู้สึกความซับซ้อนของสภาพจิตใจที่จ าเป็นต้องให้การ

ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดและได้รับการบ าบัดทางจิตวิทยาควรพิจารณาส่งต่อให้ผู้มีความรู้เฉพาะทางเพ่ือด าเนินการให้

ช่วยเหลือต่อไป 

3.แนวทางด าเนินการส่งต่อนักเรียน 

แนวทางการส่งต่อนักเรียน จุดประสงค์ 
1. ครูที่ปรึกษาประสานงานกับครูที่ช่วยเหลือนักเรียนต่อ

เพ่ือให้ทราบล่วงหน้า 
2. สรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ

ช่วยเหลือและวิธีการช่วยเหลอืที่ผ่านมารวมทั้งผลที่
เกิดข้ึนจากการช่วยเหลือนั้นให้ผู้ที่รับการช่วยเหลือ
นักเรียนทราบโดยมีแบบบันทึกการส่งต่อหรือแบบ
ประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง 
 

3. ครูที่ปรึกษาควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจ าเป็นใน
การส่งต่อโดยใช้ค าพูดที่สร้างสรรค์ระมัดระวังมิให้
นักเรียนเกิดความรู้สึกกังวลหรือโกรธเป็นต้นแต่ให้
นักเรียนมีความรู้สึกท่ีดีจากการส่งต่อและยินดีไปพบครูที่
ช่วยเหลือตามแต่กรณีท่ีครูที่ปรึกษาพิจารณาว่าเหมาะสม 

 
4. ครูที่ปรึกษานัดแนะวันเวลาสถานที่นัดพบกับครูที่รับ

ช่วยเหลือนักเรียนและส่งต่อให้เรียบร้อย 
 

5. ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ าเสมอ 

 เพ่ือให้ผู้รับนักเรียนต่อได้เตรียมการในการช่วยเหลือ
นักเรียน 

 เพ่ือให้ผู้รับช่วยเหลือนักเรียนต่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของ
นักเรียนการด าเนินงานของครูที่ปรึกษาที่ผ่านมาท าให้
สะดวกในการวางแผนช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 

 
 
 

 เพ่ือให้นักเรียนเกิดความสบายใจยินดีรับการช่วยเหลือจาก
ผู้อื่นๆเช่น ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง ครูประจ าวิชาเป็น
ต้น   

 
 
 

 รับรู้วันเวลาสถานที่พบกัน 
 
 

 เพ่ือทราบความก้าวหน้าในการช่วยเหลือนักเรียนและความ
เปลี่ยนแปลงของนักเรียน 

 


