
 

คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน 
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

ประจ าปีการศึกษา 2554 

 

 

 

 

 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   

กระทรวงศึกษาธิการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร นิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) 

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2515 
 
 
 
 

เยาวชนทุกคนมิได้ต้องการท่าตัวเองให้ตกต่่า 

หรือเป็นปัญหาแก่สังคมประการใด 

แท้จริงต้องการจะเป็นคนดี มีความส่าเรจ็ 

มีฐานะ มีเกยีรติ และอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น 

แตก่ารที่จะบรรลุถึงจุดประสงค์นั้น 

จ่าต้องอาศัยผู้แนะน่า ควบคุมให้ด่าเนินไปโดยถูกต้อง 

ในฐานะหน้าที่ที่เป็นครู เป็นอาจารย์ เปน็ผู้บริหารการศึกษา 

ท่านจะช่วยเขาได้มากที่สุด 

เพราะมสี่วนควบคุมดูแลใกล้ชิดอยู่ทุกๆ ด้าน 

รองลงมาจากบิดามารดา 

 



ค าน า 
 
 จากสภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งด้านการส่ือสารและเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งนอกจากจะ
ส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ผลกระทบในเชิงลบก็มีมากมาย เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการ
ระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ปัญหาครอบครัวซึ่งก่อเกิดความทุกข์ความวิตก          
กังวล ความเครียด มีการปรับตัวไม่เหมาะสม หรือปัญหาอื่น ๆ ท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย
ของทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลไปยังเด็กและเยาวชนเป็นอย่างมาก 
 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา ความสามารถ มีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตท่ีเป็นสุขตามท่ีสังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะ
ด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิด
ขึ้นกับนักเรียนก็เป็นส่ิงส าคัญประการหนึง่ของการพัฒนา ดังนั้นภาพความส าเร็จท่ีเกิดจากการพัฒนา
นักเรียนให้เป็นไปตามความมุ่งหวัง จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทุกคน ซึ่งครูที่ปรึกษา
จะเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการต่าง ๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิด ด้วยความรัก ความ
เมตตาท่ีมีต่อศิษย์ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนให้เติบโตงอกงาม และเป็นบุคคลท่ีมี
คุณค่าของสังคมต่อไป 
 

คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 
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ตอนที่ 1           
กรอบแนวคิด 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

ความส าคัญและความจ าเป็นของระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 การพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิคใจ สติปัญญา ความสามารถ   
มีคุณธรรม จริยธรรม และมีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวังไว้ โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น 
นอกจากจะด าเนินการด้วยการส่งเสริม สนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนก็เป็นสิ่งส าคัญประการหนึ่งของการพัฒนา เนื่องจากสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ ซ่ึงนอกจากจะส่งผลกระทบต่อบุคคลใน
เชิงบวกแล้ว ก็ยังส่งผลในเชิงลบด้วยเช่นกัน เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด 
ปัญหาครอบครัว ฯลฯ ซ่ึงก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียด มีการปรับตัวที่ไม่เหมาะสม
หรืออื่นๆ ที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคนที่เก่ียวข้อง ดังนั้น ภาพความส าเร็จที่
เกิดจากการพัฒนานักเรียนให้เป็นไปตามที่มุ่งหวังนั้น จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้องทุกฝ่าย 
โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา ซ่ึงมีครูที่ปรึกษาเป็นหลักส าคัญในการด าเนินการต่างๆ มีการ
ปฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอต้ังแต่อดีตจนได้รับการยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคล แต่เพื่อให้ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของยุคสมัย โดยเฉพาะการท างานอย่างมีระบบที่มีกระบวนการท างาน มีหลักฐานการ
ปฏิบัติงาน มีเทคนิควิธีการ หรือการใช้เคร่ืองมือต่างๆ เพื่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างใกล้ชิดด้วย
ความรักและเมตตาที่มีต่อศิษย์ และภาคภูมิใจในบทบาทที่มีส่วนส าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
เยาวชนให้เติบโต งอกงาม เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป 
 

 นอกจากนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้ก าหนดความมุ่งหมายและ
หลักการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 
(มาตรา 6) และแนวทางการจัดการศึกษายังได้ให้ความส าคัญแก่ผู้เรียนทุกคน โดยยึดหลักว่าทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาต้องเน้นความส าคัญทั้งความรู้ 
คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา มีความรู้และ
ทักษะในการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข (มาตรา 23 ข้อ (5)) การจัด
กระบวนการเรียนการสอนให้ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้มาใช้ 
 



-2- 
พื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาให้รู้จักคิดเป็น ท าเป็น รวมทั้ งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกวิชา มีการประสานความร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครองและ
บุคลากรทุกฝ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 
 

แนวคิดหลักในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพท่ีจะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการท่ี
แตกตา่งกัน เนื่องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้นการยึดนักเรียนเป็นส าคัญในการพัฒนาเพื่อ
ดูแลช่วยเหลือ ท้ังด้านการป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือการส่งเสริมจึงเป็นส่ิงจ าเป็น 

2. ความส าเร็จของงาน ต้องอาศัยการมีส่วนร่วม ท้ังการร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท าของทุกคนท่ีมีส่วน
เกีย่วข้อง ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผู้ปกครอง หรือชุมชน 

 

ขอบขา่ยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 

 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน 
พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือการท างานท่ีชัดเจน โดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินการ
ดังกล่าว และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอก รวมท้ังการ
สนับสนุนส่งเสริมจากโรงเรียน ซึ่งมีการด าเนินการ 5 กระบวนการ คือ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมนักเรียน 
4. การปอ้งกันและช่วยเหลือนักเรียน 
5. การส่งต่อ 

 

 การดูแลช่วยเหลือ หมายรวมถึง การส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการและ
เครื่องมือส าหรับครู ท่ีปรึกษาและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้มี
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และปลอดภัยจากสารเสพติด 

 

วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  

 1. เพื่อให้การด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เป็นไปอย่างมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
 2. เพื่อให้โรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการท างานร่วมกันโดยผ่าน
กระบวนการท างานท่ีชัดเจน พร้อมด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการ
ประเมินได้ 
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

 1.  นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างท่ัวถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
 2.  สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น 
 3. นักเรียนรู้จักตนเองและควบคุมตนเองได้ มีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์(EQ) ซึ่งจะเป็น
รากฐานในการพัฒนาความเก่ง(IQ) คุณธรรมจริยธรรม(MQ) และความมุ่งมั่นท่ีจะเอาชนะอุปสรรค (AQ) 
 4.  นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน 
 5. ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็งจริงจัง ด้วยความเสียสละ เอา
ใจใส่ 

 

ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 1.  ผู้บริหารโรงเรียน รวมท้ังรองผู้อ านวยการโรงเรียนทุกฝ่าย ตระหนักถึงความส าคัญของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน และให้การสนับสนุนการด าเนินงาน หรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่าง
สม่ าเสมอ 
 2.  ครูทุกคนและผู้เกี่ยวข้องจ าเป็นต้องมีความตระหนักในความส าคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และมีทัศนคติท่ีดีต่อนักเรียน มีความสุขท่ีจะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน 
 3.  คณะกรรมการหรือคณะท างานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานกันอย่างใกล้ชิด และมีการ
ประชุมในแต่ละคณะอย่างสม่ าเสมอ 
 4.  ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักส าคัญในการด าเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากครูทุกคน
ในโรงเรียน ร่วมท้ังการสนับสนุนในเรื่องต่างๆ จากโรงเรียน 
 5.  การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูลความรู้แก่ครูประจ าช้ันท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
เอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยเฉพาะเรื่อง ทักษะการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น แนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ของนักเรียน โรงเรียนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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ตอนที่ 2           
แนวทางการด าเนินงานจัดระบบ 

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท า ของครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียน และ
ผู้ปกครองชุมชนที่เก่ียวข้อง โดยมีกิจกรรมการด าเนินงานต่างๆ ในรอบปีการศึกษา ซ่ึงผู้บริหาร
โรงเรียนและร่วมรับผิดชอบด าเนินการกับครูทุกคนในโรงเรียนและผู้เก่ียวข้อง ดังมีแนวทางการ
ด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดังนี้ 
 

แผนการด าเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
 

 1.  เตรียมการและวางแผน 
  1.1  ประชุมคณะกรรมการและบุคลากรหลักของโรงเรียน 
  1.2  แต่งต้ังคณะกรรมการและก าหนดบทบาทหน้าท่ี 
  1.3  วิเคราะห์สภาพความพร้อมพื้นฐานของโรงเรียนและความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับการ 
        จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 2.  ปฏิบัติ 
  2.1  สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรครู 
  2.2  ด าเนินการตามระบบ 

 3.  ก ากับ ติดตาม ประเมินรายงาน และประชาสัมพันธ์ 
  3.1  ประเมินเพื่อทบทวนการปฏิบัติงาน 
  3.2  ประเมินเพื่อพัฒนา สรุปรายงานและประชาสัมพันธ์ 
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โครงสร้างการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     ดีขึ้น 
 

      
                                                                                                

                                                                                                                                                                             ไม่ดีขึ้น 

คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 

คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) 

คณะกรรมการด าเนินงาน (ทีมท า) 

การด าเนินงาน (ครูที่ปรึกษา) 

       1.รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.  คัดกรองนักเรียน 

กลุ่มมีปัญหา กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ กลุ่มพิเศษ 

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหา 3. ส่งเสริมพัฒนา 

พฤติกรรม 
ดีขึ้นหรือไม่ 

5. ส่งต่อ (ภายใน : ครูแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน  อื่นๆ
ภายนอก : ผู้เชี่ยวชาญเม่ือเห็นว่ายากเกินกว่าจะดูแลได้)  
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บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 1.  คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) 
      คณะกรรมการอ านวยการ (ทีมน า) ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียนเป็นประธาน  มี
กรรมการตามต าแหน่งต่างๆ ได้แก่ รองผู้อ านวยการทุกฝ่าย ผู้ช่วยรองผู้อ านวยการทุกฝ่าย และมีรอง
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที่ 1.  ก าหนดนโยบาย  วัตถุประสงค์   ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2.  แต่งต้ังคณะกรรมการ  ประชุมคณะกรรมการ 
3.  นิเทศ  ติดตาม  ก ากับดูแลให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นไปด้วย 
      ความเรียบร้อย  และให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 

 2.  คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) 
      คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) ประกอบด้วย รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
บุคคลเป็นประธาน มีกรรมการตามต าแหน่งหน้าท่ีต่างๆ ได้แก่ หัวหน้าระดับและรองหัวหน้าระดับทุกระดับ 
ครูแนะแนวทุกคน ครูพยาบาล ครูแผนงาน และมีหัวหน้างานแนะแนวเป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

 หน้าที่ 1.  วางแผน และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  2.  ปฏิบัติงานในฐานะเป็นบุคลากรหลัก  ในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  3.  จัดเอกสาร  เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินงาน  จัดประชุมช้ีแจงแก่บุคลากร 
  4.  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน  และแก้ไขปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
  5.  งานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 3.  คณะกรรมการด าเนินการ (ทีมท า) 
      คณะกรรมการด าเนินการ (ทีมท า)  ประกอบด้วย หัวหน้าระดับเป็นประธาน มีกรรมการตาม
ต าแหน่งหน้าท่ีต่างๆ ได้แก่ ครูประจ าช้ันทุกช้ัน ครูผู้สอน และมีรองหัวหน้าระดับเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 
 

หน้าที่ 1.  ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ท้ังการส่งเสริม  ป้องกันปัญหา  และการช่วยเหลือ 
      แก้ไขปัญหาในทุกๆ ด้าน 

  2.  ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามท่ีก าหนด  คือ 

 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 การคัดกรองนักเรียน 
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 การส่งเสริมนักเรียน 

 การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 

 การส่งต่อนักเรียน 
  3.  ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี  ในกรณีท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือ 
  4.  บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน  สรุปผลและรายงานส่งหัวหน้าระดับ 
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แผนภูมิการด าเนินงานระบบดแูลช่วยเหลือนักเรียนของครูที่ปรึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     ดีขึ้น 
 

      
                                                                                                

                                                                                                                                                                             ไม่ดีขึ้น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       1.รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

2.  คัดกรองนักเรียน 

กลุ่มมีปัญหา กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปกติ กลุ่มพิเศษ 

4. ป้องกันและแก้ไขปัญหา 3. ส่งเสริมพัฒนา 

พฤติกรรม 
ดีขึ้นหรือไม่ 

5. ส่งต่อ (ภายใน : ครูแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน  อื่นๆ
ภายนอก : ผู้เชี่ยวชาญเม่ือเห็นว่ายากเกินกว่าจะดูแลได้)  
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กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

 กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมนักเรียน 
4. การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 
5. การส่งต่อ 

 
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนท่ีมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน หล่อหลอม
ให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ  ท้ังด้านบวกและด้านลบ  ดังนั้นการรู้ข้อมูลท่ีจ าเป็นเกี่ยวกับตัว
นักเรียนจึงเป็นส่ิงส าคัญท่ีจะช่วยให้ครูประจ าช้ันมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพื่อการคัดกรองนักเรียน  และน าไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมพัฒนา  การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีได้จากเครื่องมือและวิธีการท่ีหลากหลายตาม
หลักวิชาการ มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะท าให้ไม่เกิด
ข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน หรือเกิดได้น้อยท่ีสุด 

 

การคัดกรองนักเรียน 
 การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลท่ีเกี่ยวกับนักเรียน  เพื่อการจัดกลุ่มนักเรียนซึ่ งจะเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการท่ีเหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการความจ าเป็นด้วยความรวดเร็วและถูกต้องแม่นย า ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอาจจัดกลุ่ม
นักเรียนตามผลการคัดกรองตามขอบข่ายและเกณฑ์การคัดกรองท่ีโรงเรียนก าหนด ซึ่งโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่ม
เกล้าแบ่งนักเรียนเป็น 4 กลุ่ม  ดังนี้ 
 1.  กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่งความสามารถ
อันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นท่ีประจักษ์ เมื่อเทียบกับผู้ท่ีมีอายุในระดับเดียวกันภายใต้
สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้น
สูงสุด 
 2.  กลุ่มปกติ  คือ  นักเรียนท่ีได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ  ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
แล้วอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา 
 3.  กลุ่มเส่ียง  คือ  นักเรียนท่ีอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเส่ียงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน  ซึ่ง
โรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาตามแต่ละกรณี 
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 4. กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนท่ีจัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน 
 

การส่งเสริมนักเรียน 
 การส่งเสริมนักเรียน เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ 
กลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มมีปัญหา  ให้มีคุณภาพมากขึ้น  ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองใน
ด้านต่าง ๆ  ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนท่ีอยู่ในกลุ่มพิเศษและกลุ่มปกติ กลายเป็นนักเรียนกลุ่มเส่ียงหรือ
มีปัญหา  และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา กลับกลายมาเป็นนักเรียนกลุ่มปกติและมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีโรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป 
 

การป้องกันและช่วยเหลือนักเรียน 
 ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูประจ าช้ันควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม
กัน  แต่ส าหรับนักเรียนกลุ่มเส่ียงและมีปัญหานั้น  จ าเป็นอย่างมากท่ีต้องให้ความดูแลใส่ใจอย่างใกล้ชิดและ
หาวิธีการช่วยเหลือ  ท้ังการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยจนกลายเป็นปัญหาของ
สังคม การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานท่ียิ่งใหญ่และมีคุณค่า
อย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโต เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไป 
 

การส่งต่อ 
 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูประจ าช้ัน อาจมีบางกรณีท่ีปัญหามีความยากต่อ
การช่วยเหลือ  หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านต่อไป  เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น  หากปล่อยให้
เป็นบทบาทหน้าท่ีของครูประจ าช้ันหรือครูคนใดคนหนึ่งเพียงล าพัง  ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้น  
หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข  ซึ่งครูประจ าช้ันสามารถด าเนินการได้ต้ังแต่
กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือการคัดกรองนักเรียนก็ได้ ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาของ
นักเรียนในแต่ละกรณี 
การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ 
 1.  การส่งต่อภายใน  ครูประจ าช้ันส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ท้ังนี้ขึ้น 
อยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายกิจการนักเรียน 
 2.  การส่งต่อภายนอก  ครูแนะแนวหรือฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้ 
เช่ียวชาญภายนอก หากพิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาท่ีมีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแล
ช่วยเหลือได้ 
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กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์รม่เกล้า  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 

กระบวนการด าเนินการ วิธีการ เคร่ืองมือ 
1.  การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
     1.1  ด้านการเรียน 
            - ความสามารถอื่นๆ 
     1.2  ด้านสุขภาพ 
     1.3  ด้านเศรษฐกิจ 
     1.4  ด้านการคุ้มครอง 

ศึกษาข้อมูลจาก 
1)  บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
2)  แบบคัดกรองนักเรียน 
3)  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
     (SDQ) 
4)  อื่นๆ เช่น 
     -  การเย่ียมบ้านนักเรียน 
     -  ประเมินความฉลาดทางอารมณ์ 
         (EQ) 
     -  การสัมภาษณ์นักเรียน 
     -  การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
     -  การตรวจสารเสพติด 

 
1) แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน 
     รายบุคคล 
2)  แบบประเมิน “ฉันเป็น..ฉันเอง” 
3)  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
     (SDQ) ฉบับนักเรียนประเมิน 
      ตนเอง 
4)  อื่นๆ เช่น 
     -  แบบบันทึกการเย่ียมบ้าน 
         นักเรียน 
     -  แบบประเมินความฉลาดทาง 
        อารมณ์  (EQ) 
     -  แบบบันทึกการสัมภาษณ์ 
         นักเรียน 
     -  แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
     -  แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
        นักเรียน  

2.  การคัดกรองนักเรียน 
     2.1  กลุ่มพิเศษ 
     2.2  กลุ่มปกติ 
     2.3  กลุ่มเสี่ยง 
     2.4  กลุ่มมีปัญหา 
      

วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
1)  บันทึกข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
2)  แบบคัดกรองนักเรียน 
3)  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 
     (SDQ) 
4)  แหล่งข้อมูลอื่นๆ  
 

 
1)  เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 
2)  แบบสรุปการคัดกรองนักเรียน 
3)  แบบบันทึกการจัดกิจกรรมและ 
     ช่วยเหลือนักเรียนรายบุคคล 
4)  แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน 
     รายห้อง 
5)  แบบสรุปผลการคัดกรองรายชั้น 

3.  การส่งเสริมนักเรียน 
     (นักเรียนทุกกลุ่ม) 

จัดกิจกรรมต่อไปน้ี 
1)  กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
2)  ประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน 
     (Classroom meeting) 
3)  กิจกรรมอื่นๆ ที่ครูพิจารณาเห็น 
    ว่าเหมาะสมในการส่งเสริม  
     นักเรียน 

 
1)   แนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
      ของโรงเรียน 
2)  แนวทางการจัดกิจกรรมประชุม 
     ผู้ปกครองชั้นเรียนของโรงเรียน 
3)  แบบบันทึก/สรุปผลการด าเนิน 
     กิจกรรม 

   โฮมรูม 
   ประชุมผู้ปกครองฯ 
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กระบวนการด าเนินการ วิธีการ เคร่ืองมือ 
4.  การป้องกันและช่วยเหลอื
นักเรียน 
     (ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและ 
     กลุ่มมีปัญหา) 

1)  ให้การปรึกษาเบื้องต้น 
2)  ประสานงานกับครูและผู้เก่ียวข้อง 
     อื่นๆ เพ่ือการจัดกิจกรรมส าหรับ 
     การป้องกันและการช่วยเหลือ 
     แกไ้ขปัญหาของนักเรียน 

2.1 กิจกรรมในห้องเรียน 
2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.3 กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน 
        (Buddy) 
2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม 
2.5 กิจกรรมสื่อสารกับผู้ปกครอง 
2.6 กิจกรรมอื่นๆ เช่น เข้าค่าย 

 
1)  แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือการ 
     ป้องกันและแก้ไขปัญหาของ 
     นักเรียน  
2)  แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรอง 
     และช่วยเหลือนักเรียนเป็นราย 
     บุคคล 
3)  แบบบันทึกรายงานผลการดูแล 
     ช่วยเหลือนักเรียน 

5.  การส่งต่อ 
     5.1  ส่งต่อภายใน 
     5.2  ส่งต่อภายนอก 

 
1)  บันทึกการส่งนักเรียนไปยังครูที่ 
     เก่ียวข้องในการช่วยเหลือ 
     นักเรยีนต่อไป เช่น ครูแนะแนว 
     ฝ่ายกิจการนักเรียน ครูประจ าวิชา 
      ครูพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นการ 
      ส่งต่อภายใน 
2)  บันทึกการส่งนักเรียนไปยังผู้ 
     เชี่ยวชาญภายนอก โดย   
     ครูแนะแนว หรือฝ่ายกิจการ 
     นักเรียน เป็นผู้ด าเนินการ 

 
1)  แบบบันทึกการส่งต่อของโรงเรียน 
2)  แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือ 
     นักเรียน 
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ตอนที่ 3           
การจัดท าโครงการ แผนปฏิบัติงาน ปฏิทินการปฏิบัติงาน 

และการประกันคุณภาพระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

หลักการและเหตุผล 
 

 จากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ทุกโรงเรียนด าเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
เป็นระบบ เห็นเป็นรูปธรรม และให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนจึงมีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น เพื่อคุณภาพของนักเรียน รวมทั้ง
บุคลากรทุกคนในโรงเรียนที่มีกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
 
วัตถุประสงค์ 
 

 1.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนตระหนักถึงความส าคัญของระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถ
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ 
 3.  เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากการดูแลช่วยเหลือของครู ผู้ปกครองและ
ผู้เก่ียวข้อง 
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ปฏิทินปฏิบตัิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
 

ปฏิทินปฏิบตัิงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนเทพศิรินทร์รม่เกล้า  เขตลาดกระบัง  กรุงเทพฯ 
ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1.  ศึกษา ท าความเข้าใจ และจัดท า 
     เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือ 
     นักเรียน และจัดท าโครงการ 

มีนาคม - เมษายน 
ผอ. / รองทุกฝ่าย / 

หัวหน้าระดับ / 
แนะแนว 

 

2.  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน พฤษภาคม งานกิจการนักเรียน  
3.  จัดท าแผนปฏิบัติการ / จัดท า 
     ปฏิทินปฏิบัติการ 

พฤษภาคม งานกิจการนักเรียน 
 

4.  ประชุมช้ีแจงครูเพื่อสร้างความ 
     เข้าใจในการด าเนินงานระบบดูแล 
     ช่วยเหลือนักเรียน 

พฤษภาคม งานกิจการนักเรียน 
 

5.  รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มิถุนายน ครูท่ีปรึกษา  
6.  คัดกรองนักเรียน มิถุนายน ครูท่ีปรึกษา  
7.  กิจกรรมเย่ียมบ้านนักเรียน 
     และสรุปรายงาน 

กรกฎาคม – สิงหาคม 
(ภาคเรียนท่ี 1) 

พฤศจิกายน – ธันวาคม 
(ภาคเรียนท่ี 2) 

ครูท่ีปรึกษา 

 

8.  กิจกรรมโฮมรูม / บันทึกผล พฤษภาคม ถึง 
กุมภาพันธ์ของปีถัดไป 

ครูท่ีปรึกษา 
 

9.  สรุปรายงานผลการจัดกิจกรรม 
    โฮมรูมใน 1 ภาคเรียน 

กันยายน (ภาค 1) 
มีนาคม (ภาค 2 ) 

ครูท่ีปรึกษา 
 

10. ด าเนินการป้องกันและแก้ไข 
      ปัญหาของนักเรียน 

พฤษภาคม ถึง
กุมภาพันธ์ของปีถัดไป 

ครูท่ีปรึกษา 
ครูแนะแนว 

งานกิจการนักเรียน 

 

11. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม ครูท่ีปรึกษา  
12. ประเมินคุณภาพระบบดูแล 
      ช่วยเหลือนักเรียน 

มีนาคม งานกิจการนักเรียน 
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มาตรฐานระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน 

 

             มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อการประกันคุณภาพระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ของสถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องมีท้ังหมด 3 มาตรฐาน 12 ตัวชี้วัด แบ่งออกเป็น 3 ด้าน 
             1 มาตรฐานด้านนักเรียน มี 1 มาตรฐาน 5 ตัวชี้วัด เน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตาม
ศักยภาพ และสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข  
             2 มาตรฐานด้านกระบวนการ มี 1 มาตรฐาน 3 ตัวชี้วัด เน้นให้มีการบริหารจัดการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
             3 มาตรฐานด้านปัจจัย มี 1 มาตรฐาน 4 ตัวชี้วัด เน้นให้มีส่ือ บุคลากร เครื่องมือ เพื่อการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  

มาตรฐานด้านนักเรียน  
มาตรฐานที่ 1 นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  
                 ตัวชี้วัดท่ี 1 รูจักตนเองและพึ่งตนเองได้  
                 ตัวชี้วัดท่ี 2 มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขลักษณะนิสัยท่ีดี  
                 ตัวชี้วัดท่ี 3 มีทักษะชีวิตและสามารถหลีกเล่ียง ป้องกันภัย อันตราย และพฤติกรรม 

                     ท่ีไม่พึงประสงค์  
                 ตัวชี้วัดท่ี 4 เป็นสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน และสังคม  
                 ตัวชี้วัดท่ี 5 มีเจตคติท่ีดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ  
 

มาตรฐานด้านกระบวนการ  
มาตรฐานที่ 2 มีการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือ  
                 ตัวชี้วัดท่ี 1 มีการวางระบบบริหารจัดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                 ตัวชี้วัดท่ี 2 มีการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                              2.1 มีการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล  
                              2.2 มีการคัดกรองนักเรยีน  
                              2.3 มีการส่งเสริมพัฒนานักเรียนท่ีหลากหลาย  
                              2.4 มีการป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข  
                              2.5 มีการส่งต่อนักเรียนท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบ 
          และมีเครือข่ายสหวิชาชีพ 
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                 ตัวชี้วัดท่ี 3 มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินผล รายงานผล และพัฒนาระบบการดูแล 
   ช่วยเหลือนักเรียน 

 

มาตรฐานด้านปัจจัย  
มาตรฐานที่ 3 มีบุคลากร สื่อ เคร่ืองมือ เพื่อการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                 ตัวชี้วัดท่ี 1 ผู้บริหารเป็นผู้น าในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                 ตัวชี้วัดท่ี 2 ครูมีความสารถในการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                 ตัวชี้วัดท่ี 3 ผู้ปกครอง ชุมชน ให้ความร่วมมือเอาใจใส่ดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
                 ตัวชี้วัดท่ี 4 มีส่ือ เครื่องมือท่ีใช้ในการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
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ภาคผนวก 
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน 

และเอกสารที่ใช้ในระบบดแูลช่วยเหลอืนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


