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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.1 

เร่ือง “ความหมาย วตัถุประสงค์ ประโยชน์และคุณค่าของการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนคืออะไร 

การดูแลช่วยเหลือนกัเรียน คือ  การส่งเสริมพฒันา  การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาใหแ้ก่
นกัเรียน  เพื่อใหน้กัเรียนมีคุณสมลกัษณะท่ีพึงประสงคมี์ภูมิคุม้กนัทางจิตใจ  มีคุณภาพชีวติท่ีดี  มี
ลกัษณะในการด าดงชีวติ  และรอดพน้จากสภาวะวกิฤติต่าง  ๆ   ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 

ระบบการช่วยเหลอืดูแลนักเรียน  หมายถึงกระบวนการด าเนินงานช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ  มี
ขั้นตอน   มีครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากรหลกัในการด าเนินโดยการมีส่วนร่วมของบุลากรทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้ง
ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  อนัไดแ้ก่  คณะกรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครอง  ชุมชน  ผูบ้ริหาร  
และครูทุกคน  มีวธีิการและเคร่ืองมือชดัเจน  มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลกัฐานการท างานท่ีตรวจสอบ
ได ้
 

ท าไมจึงต้องมรีะบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  ? 
 วตัถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

1. เพื่อใหก้ารด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเป็นไปปอยา่งมีระบบมีประสิทธิภาพ  
2. เพื่อใหโ้รงเรียน  กรรมการสถานศึกษา  ผูป้กครอง  ชุมชน  องคก์รและหน่วยงานท่ี

เก่ียวขอ้ง  มีการท างานร่วมกนัโดยผา่นกระบวนการท างานท่ีชดัเจน  มีร่องรอยหลกัฐานการปฏิบติังาน  
สามารถตรวจสอบและประเมินผลได ้

ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
1. นกัเรียนไดรั้บการดูแลช่วยเหลืออยา่งทัว่ถึงและตรงตามสภาพปัญหา 
2. สัมพนัธภาพระหวา่งครูกบันกัเรียนเป็นไปไดด้ว้ยดีและอบอุ่น 
3. นกัเรียนรู้จกัตนเอง  ควบคุมตนเองได ้ มีการพฒันาความฉลาดทางดา้นอารมณ์  (EQ) ซ่ึง

เป็นรากฐานในการพฒันาความเก่ง  (IQ) คุณธรรม  จริยธรรม  (MQ)  และความมุ่งมัน่ท่ีจะเอาชนะ
อุปสรรค   (AQ)  

4. นกัเรียนเรียนรู้อยา่งมีความสุข  และไดรั้บการส่งเสริมพฒันาเตม็ศกัยภาพอยา่งรอบดา้น  
5. ผูเ้ก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพนกัเรียนอยา่งเขม้แขง็จริงจงั  ดว้ยความเสียสละ  

เอาใจใส่ 
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ทีม่า : ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  หลกัการ  แนวคิด  และทศิทางในการด าเนินงานส านัก   
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  
(2552) 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่1.2 

เร่ือง “กระบวนการและข้ันตอนของแบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

แผนผงัแสดงกระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. รู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
 

3. คดักรองนกัเรียน 
 

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา 

4. ส่งเสริมพฒันา 
 

5. ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
 

พฤติกรรมดี
ข้ึนหรือไม่ 

ดีข้ึน 

ไม่ดีข้ึน 

1. ส่งต่อ(ภายใน:ครูแนะแนว
ฝ่ายปกครอง หรือครูอ่ืนๆ

ภายในโรงเรียน) 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่1.3 
เร่ือง “บทบาทหน้าทีข่องผู้รับผดิชอบ/ผู้เกีย่วข้องในระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
องคป์ระกอบของผูรั้บผดิชอบ/ผูเ้ก่ียวขอ้งในแต่ละคณะกรรมการและบทบาทหนา้ท่ี  
 

คณะกรรมการ บุคลากร ต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ 
1.คณะกรรมการ
อ านวยการ (น า
ทีม) 

1)  ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
2)  รองผูอ้  านวยการทุกฝ่าย 
3)  หวัหนา้ระดบัชั้น 
4)  หวัหนา้แผนงานโรงเรียน 
5)  ผูแ้ทนปกครอง/ชุมชน 
6)  หวัหนา้งานแนะแนว 
7)  รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการ
นกัเรียน 
 
 
 

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

1)  ก าหนดนโยบาย  วตัถุประสงคใ์นการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน    
2)  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ประชุม
คณะกรรมการ  อยา่งนอ้ยภาคเรียนละ  2  คร้ัง 
3)  นิเทศ  ติดตาม  ก ากบัการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนของโรงเรียนและระดบัชั้น 
4)   อ่ืน ๆ ท่ีโรงเรียนก าหนดเพ่ิมเติม 

2. คณะกรรมการ
ประสานงาน (ทีม
ประสาน) 

1)  รองผูอ้  านวยการฝ่ายกิจการ
นกัเรียน 
2)  หวัหนา้ระดบัชั้น 
3)  หวัหนา้งานพยาบาล – 
อนามยั 
4)  ครูงานแผนงานสารสนเทศ 
5)  บุคลากรอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสมของโรงเรียน 
6)  หวัหนา้งานแนะแนวหรือ
โรงเรียนพิจารณาบุคคลตาม 
ความเหมาะสม 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการ 
กรรมการ 
 
กรรมการและ
เลขานุการ 

1)  ปฏิบติังานในฐานะเป็นบุคลากร  ในการ
ด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2)  ประสานงาน  ระหวา่งคณะกรรมการ
อ านวยการ  (ทีมน า) และคณะกรรมการ
ด าเนินงาน  (ทีมท า)  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 
3)  จดัเอกสาร  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานและรับผิดชอบจดัประชุมช้ีแจง  
และการฝึกอบรมใหค้วามรู้แก่บุคลากร 
4)  จดัการประชุมหรือคณะกรรมการในการ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนร่วมกนัอยา่งนอ้ยเดือน
ละ  2  คร้ัง 
5)รายงานสรุปผลการด าเนินงาน 
6)  อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

คณะกรรมการ บุคลากร ต าแหน่ง บทบาทหน้าที่ 

ท่ีมา : ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน หลกัการแนวคิดและทิศทางในการด าเนินงาน. ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ.2552. 
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3. คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  (ทีม
ท า)  แยกเป็น  6  
คณะตาม
ระดบัชั้น  (หาก
ระดบัชั้นใดมี
จ านวนครูมากให้
จดัแบ่งเป็นกลุ่ม
ยอ่ยไดอี้ก) 

1)  หวัหนา้ระดบัชั้น 

2) รองหวัหนา้ระดบัชั้น 

ครูท่ีปรึกษาในระดบัชั้น 

3) ครูประจ าวชิาในระดบัชั้น
และครูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
5)  ครูแนะแนว 
6)  โรงเรียนพิจารณาบุคลากร
ตามความเหมาะสม 

ประธาน 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
 

กรรมการ 
กรรมการและ
เลขานุการ 

1)  ประสานงานผูท่ี้เก่ียวขอ้งประชุมช้ีแจงท า
ความเขา้ใจกบัคณะกรรมการด าเนินงานใน
ระดบัชั้นของตน 

2)  บนัทึกหลกัฐานการปฏิบติังานประเมินผล
และจดัท ารายงานตามระดบัชั้น 

3)  ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความตอ้งการของครูท่ี
ปรึกษาเพ่ือประโยชนต่อการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนและน าเสนอทีมประสาน 

4)  ประชุมร่วมกนั  อยา่งนอ้ยสปัดาห์ละ  1  
คร้ัง 
5)  ปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีในงานประจ า
ของตน  รายละเอียดหน้าต่อไป  
6) อ่ืน ไ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

 
หมายเหตุ  คระกรรมการ  บุคลากร  และบทบาทหนา้ท่ี  โรงเรียนปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม 
 

บุคลากร บทบาทหน้าที่ 
1.ผู้บริหาร 1.1  ก าหนดนโยบายการด าเนินงานตามโครงการ 

1.2  แต่งตั้งคณะกรรมการ  ประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1  คร้ังซ่ึง
คณะกรรมการท าตามครูมือระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของกระทรวงศึกษาธิการและ
กรมสุขภาพจิต 
1.3  นิเทศ  ติดตาม  ก ากบั  การดูแลของโรงเรียนในแต่ละระดบัชั้นมีการประเมิน
ทบทวนตลอดปีอยา่งนอ้ยละ  1  คร้ัง 
1.4  อ่ืน ๆ ตามท่ีรงเรียนก าหนด 

2. หัวหน้าระดบั 2.1  ติดตามก ากบัการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนของครูท่ีปรึกษา 
2.2  ประสานงานผูเ้ก่ียวขอ้งในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2.3  จดัประชุมครูในระดบั  เพ่ือประสิทธิภาพในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
2.4  จดัประชุมกลุ่มเพ่ือปรึกษารายกรณี 
2.5  บนัทึกหลกัฐานการปฏิบติังานและจดัท ารายงานประเมินผลระดบัชั้นส่งผูบ้ริหาร 
2.6  อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3.  ครูทีป่รึกษา 3.1  ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ทั้งการส่งเสริมป้องกนัปัญหาและการช่วยเหลือ  
แกไ้ขปัญหาในดา้นความสามารถดา้นสุขภาพและดา้นครอบครัวหรืออ่ืนๆ  
3.2  ด าเนินการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ตามแนวทางท่ีก าหนด  คือ 
การรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
การคดักรองนกัเรียน 

การส่งเสริมนกัเรียน 

การป้องกนัและช่วยเหลือนกัเรียน 
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การส่งต่อนกัเรียน 

ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 

บนัทึกหลกัฐานการปฏิบติังาน  และแระเมินผลรายงานส่งหวัหนา้ระดบั 

อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4.  ครูประจ าวชิาและครู
อืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

4.1  ใหข้อ้มูลเก่ียวกบันกัเรียนแก่ครูท่ีปรึกษา 
4.2  ใหค้วามร่วมมือกบัครูท่ีปรึกษาในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนร่วมกนั 
4.3 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษารายกรณีในกรณีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดูแลช่วยเหลือ 
4.4  บนัทึกทึกหลกัฐานการปฏิบติังาน สรุปผลและรายงานส่งหวัหนา้ระดบั 
4.5  อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

5.  ครูแนะแนว  5.1  จดักิจกรรมคาบแนะแนวเพ่ือสนบัสนุนระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
5.2  สนบัสนุนและเป็นแกนหลกัใหก้บัครูท่ีปรึกษาในการดูแลแลช่วยเหลือนกัเรียน 
5.3  ใหก้ารปรึกษานกัเรียนท่ีมีปัญหาในกรณีท่ีครูปรึกษาไม่สามารถแกไ้ขหรือยากต่อ
การช่วยเหลือ 
5.4 ร่วมประชุมกลุ่มปรึกษาปัญหารายกรณี 
5.5 ในกรณีท่ีนกัเรียนมีปัญหายากต่อการช่วยเหลือของครูแนะแนวใหส่้งต่อผูเ้ช่ียวชาญ  
ภายนอกและติดตามผลการช่วยเหลือนั้น 
5.6  บนัทึกหลกัฐานการปฏิบติังานและประเมินผลรายงานส่งผูบ้ริหารหรือหวัหนา้
ระดบั 
5.7  อ่ืน ๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 
ดด 

6.  นักเรียน 6.1  มีส่วนร่วมในการก าหนดสาระการเรียนรู้ในแต่ละรายวชิาและกิจกรรมเสริม
หลกัสูตรร่วมกบัโรงเรียนและครู-อาจารย ์
6.2  รวมกลุ่มด าเนินการกิจกรรมในโรงเรียนและชุมชนตามศกัยภาพความสนใจของแต่
ละกลุ่ม  ท่ีสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน 
6.3  ร่วมเป็นแกนน าอาสาสมคัรในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหเ้พ่ือนนกัเรียนไดเ้รียนรู้
ตามศกัยภาพ 
6.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  มีระเบียบวนิยั  เคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
6.5  ท าความเขา้ในในบทบาทและหนา้ท่ีความรับผิดชอบต่อครอบครัวโรงเรียน ชุมชน 
และช่ืนชมต่อความส าเร็จของตนเองและผูอ่ื้น 
6.6  เรียนรู้กระบวนการสร้างเครือข่ายและเห็นความส าคญัของเครือข่าย 
6.7  ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายและเสนอความคิดเห็นเชิงสร้างสรรค ์
6.8  มีความรู้  ความถนดั  ความสามารถ  ความสนใจ  มีความมัน่คงในอารมณ์ 
สมัพนัธภาพท่ีดีกบัผูอ่ื้น  
6.9  สามารถหลีกเล่ียง  ป้องกนัตนเอง  และผูอ่ื้นจากอนัตรายต่าง ๆ  
 

7.  ผู้ปกครอง / ชุมชน 7.1   มีส่วนร่วมกบัโรงเรียน  ครูและนกัเรียนในการก าหนดสาระการเรียนรู้ท่ีสอดคลอ้ง
กบัความสนใจกบันกัเรียน 
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7.2  ใหค้วามคุม้ครองดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหส้ามารถด ารงชีวติไดอ้ยา่งมีคุณภาพตาม
ความควรแก่อตัถภาพ 
7.3  ร่วมมือสนบัสนุนก ากบั  ติดตาม  ดูแลการจดักิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้กบั
โรงเรียนและชุมชน 
7.4  ใหค้วามช่วยเหลือนกัเรียนในการปกครองเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้และพฒันาไดเ้ตม็
ตามศกัยภาพ 
7.5  เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการด าเนินชีวติ 
7.6  รับฟังความคิดเห็น  ปัญหา  อุปสรรค  ใหโ้อกาสนกัเรียนในการแสดงออกเป็นอยา่ง
อิสระ  และอยา่งมีวนิยั 
7.7  ใหค้วามร่วมมือในการประชุม  สมัมนา  ท าความเขา้ใจ  และรับทราบขอ้มูล  
ข่าวสาร  ตามวนัเวลา  ท่ีโรงเรียนก าหนด 
7.8  รวมกลุ่มสร้างเครือข่ายผูป้กครอง  ชุมชน  เพ่ือริเร่ิมสร้างสรรคกิ์จกรรม 
7.9  ท าความรู้จกั สร้างความคุน้เคยกบัผูป้กครองนกัเรียนคนอ่ืน  
7.10  ร่วมกนัวางแผนหาแนวทางในการป้องกนั  แกไ้ขปัญหา  และพฒันานกัเรียนซ่ึงกนั
และกนั 
7.11  ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือผูป้กครองคนอ่ืน ๆ พร้อมกบัประสานงานกบัครูท่ี
ปรึกษา  หรือครู-  อาจารย ์ อ่ืน ๆ ในโรงเรียน 
7.12  รายงานการติดต่อ  ประสานงานการใหค้วามช่วยเหลือกบัผูแ้กครองนกัเรียนให้
โรงเรียนทราบโดยผา่นมากบันกัเรียนในความปกครองของตน  เพ่ือส่งมอบใหก้บัครูท่ี
ปรึกษาและรายงานผลใหค้ณะกรรมการทราบ 
 

 
 
    ทีม่า : หลกัสูตรพฒันาครูจิตวทิยาแนะแนว  โมดูล  3  การพฒันาระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  

(2551) 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่2.1 

เร่ือง “แนวทางด าเนินการในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ความส าคัญ                                           

ดว้ยความแตกต่างของนกัเรียนแต่ละคนท่ีมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวติท่ีไม่เหมือนกนัอนั
หล่อ 

หลอมใหเ้กิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ  ทั้งดา้นบวกและดา้นลบ  ดงันั้น การรู้ขอ้มูลท่ีจ าเป็น
เก่ียวกบัตวันกัเรียนจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะช่วยใหค้รูท่ีปรึกษามีความเขา้ใจนกัเรียนมากข้ึน  สามารถ
รวบรวมขอ้มูลมาวเิคราะห์เพื่อคดักรองนกัเรียน  เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม  การป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหานกัเรียนไดอ้ยา่งถูกทาง ซ่ึงเป็นขอ้มูลเชิงประจกัษมิ์ใช่การใชป้ระสบการณ์เดิมหรือการคาดเดา
โดยเฉพาะในการแกไ้ขปัญหานกัเรียน  ซ่ึงจะป้องกนัขอ้ผดิพลาดหรือเกิดจุดอ่อนนอ้ยท่ีสุดในการ
ด าเนินการช่วยเหลือนกัเรียน   
            ในการศึกษารวบรวมขอ้มูลมีแนวทางหลากหลายข้ึนอยูก่บัความจ าเป็นและความเหมาะสม  มี
ทั้งวธีิการปฏิบติัท่ีครูตอ้งวางแผนการใชเ้วลาในการด าเนินกิจกรรม เช่น การเยีย่มบา้น การสัมภาษณ์
นกัเรียนหรือเพื่อน และการใชเ้คร่ืองมือในการรู้จกันกัเรียน ดงัต่อไปน้ี    
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ในการใชเ้คร่ืองมือบางประเภท ครูควรค านึงถึง ความรู้ ความเขา้ใจ อยา่งถ่องแท ้

ในขั้นตอนการน าเคร่ืองมือไปใช้   ช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม  ตลอดจนศึกษาการตีความจาก รูปภาพ 

สัญลกัษณ์ ค า ขอ้ความ ท่ีนกัเรียนส่ือความ  โดย อาจศึกษาเพิ่มเติมหรือทบทวนความรู้จาก  ครูแนะแนว
หรือครูท่ีจบการศึกษาดา้นจิตวทิยา 

 

 

แนวทางการด าเนินการในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

 

 
                 
 ครูสามารถศึกษาตวัอยา่งเคร่ืองมือในการรู้จกันกัเรียนไดท่ี้  http://www.guidance.go.th 
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         จากแนวทางดังกล่าวข้างต้น เพือ่ให้ครูได้เช่ือมโยงการท างานระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน
อย่างเป็นระบบ ขอให้ครูทบทวนบทบาทดังนี ้
         สรุปบทบาทหนา้ท่ีของครูท่ีปรึกษาในการรู้จกันกัเรียนเป็นรายบุคคล 
1.  ศึกษาและรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานของนกัเรียนเป็นรายบุคคล  โดยเลือกเคร่ืองมือหรือวธีิการท่ีเหมาะสม 
    จากนั้น จดัเตรียมเคร่ืองมือ  ส าหรับเก็บขอ้มูลนกัเรียนรายบุคคล 
2. หาขอ้มูลเพิ่มเติม  ในกรณีท่ีขอ้มูลท่ีไดม้านั้นยงัไม่ครบถว้นหรือไม่เพียงพอต่อการวเิคราะห์  
    โดยน าเคร่ืองมือท่ีจ าเป็นไปใชใ้นการเก็บขอ้มูล  และปรับปรุงขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนั 
3. น าขอ้มูลท่ีรวบรวมมา  จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ 
4. วเิคราะห์ขอ้มูลนกัเรียนอยา่งรอบคอบและรอบดา้น  เพื่อน าสู่การคดักรองและใหก้ารช่วยเหลือหรือ  
    พฒันานกัเรียนตามความตอ้งการหรือจ าเป็นของแต่ละคน   
 
ทีม่า   เอกสารแนวด าเนินการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
ฐาน  
          กระทรวงศึกษาธิการ, 2546. 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่3.1 

เร่ือง “ความส าคัญของการคัดกรอง” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

การคดักรองนักเรียน 

 การคดักรองนกัเรียนเป็นการพิจารณาขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียนเพื่อการจดักลุ่มนกัเรียนซ่ึงเป็น
ประโยชน์อยา่งยิง่ในการหาวธีิการท่ีเหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหต้รงกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการจ าเป็นดว้ยความรวดเร็วและถูกตอ้งแม่นย  าระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอาจจดักลุ่มจกั
เรียนตามผลการคดักรองเป็น  2,  3 หรือ 4  กลุ่มก็ได ้ ตามขอบข่ายและเกณฑก์าร                  คดักรองท่ี
โรงเรียนก าหนด  เช่น  ในกรณีท่ีแบ่งนกัเรียน  เป็น  4  กลุ่มอาจนิยามกลุ่มไดด้งัน้ี 
 1.  กลุ่มปกติ  คือ  นกัเรียนท่ีไดรั้บการวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ตามเกณฑก์ารคดักรองของ
โรงเรียนอยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มปกติ  ซ่ึงควรไดรั้บการสร้างเสริมภูมิคุม้กนัและการส่งเสริมพฒันา  
 2.  กลุ่มเส่ียง  คือ  นกัเรียนท่ีอยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มเส่ียงตามเกณฑก์ารคดักรองของโรงเรียน  ซ่ึง
โรงเรียนตอ้งใหก้ารป้องกนัและแกไ้ขตามกรณี 
 3.  กลุ่มมีปัญหา  คือ  นกัเรียนท่ีจดัอยูใ่นเกณฑข์องกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑก์ารคดักรองของ
โรงเรียน  ซ่ึงโรงเรียนตอ้งช่วยเหลือและแกปั้ญหาโดยเร่งด่วน  
 4.  กลุ่มพเิศษ   คือ  นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  มีความเป็นอจัฉริยะแสดงออกซ่ึง
ความสามารถอนัโดนเด่นดา้นใดดา้นหน่ึงหรือหลายดา้นอยา่งเป็นท่ีประจกัษเ์ม่ือเทียบกบัผูมี้อายใุน
ระดบัเดียวกนัภายใตส้ภาพแวดลอ้มเดียวกนั  ซ่ึงโรงเรียนตอ้งใหก้ารส่งเสริมใหน้กัเรียนไดพ้ฒันา
ศกัยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด 
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ตัวอย่าง 

บันทกึการคัดกรอง 
แบบสรุปข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล 

(จากระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) และอืน่ๆ) 
1. ด้านการเรียน 

        ปกติ   เส่ียง   มีปัญหา  
 [   ]   ผลการเรียนเฉล่ียต ่ากวา่ 1.5 
 [   ]   ไม่เขา้เรียนในวชิาต่างๆ 3 – 5 คร้ัง ต่อ 1 รายวชิา 
 [   ]   มี 0  1 – 5 วชิา ใน 1 ภาคเรียน 
 [   ]   อ่านหนงัสือไม่คล่อง 
 [   ]   เขียนหนงัสือมุถูกตอ้ง สะกดค าผดิแมแ้ต่ค าง่ายๆ 
 [   ]   มาโรงเรียนไม่ทนัเคารพธงชาติมากกวา่ 10 คร้ัง ใน 1 ภาคเรียน 
 [   ]   อ่ืนๆ ......................................................................................... 

2. ด้านความสามารถอืน่ๆ 
        มี ระบุ ........................................................................................ 
        ไม่ชดัเจนในความสามารถดา้นอ่ืน นอกจากดา้นการเรียน 

3. ด้านสุขภาพ 
        ปกติ                              เส่ียง/ มีปัญหา 
[   ]   ร่างกายไม่แขง็แรง เจบ็ป่วยบ่อย 
[   ]   มีโรคประจ าตวั 
[   ]   น ้าหนกัผดิปกติและไม่สัมพนัธ์กบัส่วนสูงหรืออายุ 
[   ]   พิการดา้นร่างกาย 
[   ]   มีปัญหาดา้นสายตา 
[   ]   มีปัญหาการไดย้นิ 
[   ]   อ่ืนๆ............................................................................................... 

4. ด้านสุขภาพและพฤติกรรม 
ดา้นอารมณ์      ปกติ            เส่ียง               มีปัญหา 
ดา้นความประพฤติ                  ปกติ            เส่ียง               มีปัญหา 
ดา้นพฤติกรรมอยูไ่ม่น่ิง                                             ปกติ             เส่ียง              มีปัญหา 
ดา้นบุคลิกภาพและความสัมพนัธ์กบัเพื่อน                ปกติ             เส่ียง              มีปัญหา  
ดา้นสัมพนัธภาพทางสังคม                                        ปกติ             เส่ียง              มีปัญหา 

5. ด้านเศรษฐกจิ 

ช่ือ............................................ 
ชั้น...................เลขท่ี................ 
วนั เดือน ปี.............................. 
ครูผูส้รุป.................................. 
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      ปกติ                             เส่ียง/ มีปัญหา 
[   ]   รายไดค้รอบครัวต ่ากวา่ 5,000 บาท/เดือน 
[   ]   พอ่หรือแม่ตกงาน 
[   ]   มีภาระหน้ีสิน 
[   ]   ไม่มีเงินพอรับประทานอาหารกลางวนั 
[   ]   ไม่มีเงินซ้ืออุปกรณ์การเรียน 
[   ]   อ่ืนๆ.................................................................................................................. 

6. ด้านการคุ้มครองนักเรียน 
      ปกติ                              เส่ียง/มีปัญหา 
[   ]   ไม่มีผูดู้แล 
[   ]   พอ่แม่แยกทางกนัหรือสมรสใหม่ 
[   ]   สภาพแวดลอ้มทางบา้นไม่ดี 
[   ]   มีบุคคลในครอบครัวใชส้ารเสพติดหรือเล่นการพนนั 
[   ]   มีบุคคลในครอบครัวเจบ็ป่วยดว้ยโรครุนแรง/เร้ือรัง  
[   ]   มีความรู้สึกไม่ดีต่อพอ่ แม่ 
[   ]   มีการใชค้วามรุนแรงในครอบครัว 
[   ]   มีการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
[   ]   อ่ืนๆ................................................................................................................. 

7. ด้านอืน่ๆ 
ดา้นสารเสพติด   ปกติ  เส่ียง  มีปัญหา 
ดา้นเพศ    ปกติ  เส่ียง  มีปัญหา  
ดา้น.......................................................................................................................... 
 
สรุป  นกัเรียนจดัอยูใ่นกลุ่ม 
   ปกติ 
   เส่ียง  
   มีปัญหา  
 

หมายเหตุ  แบบการคดักรอง ใหจ้ดัท าโดยพิจารณาตามเกณฑก์ารคดักรองนกัเรียนท่ีโรงเรียนจดัท าข้ึน  
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที ่3.2 
เร่ือง “แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การคัดกรองนักเรียน 

และอย่างเกณฑ์บันทกึการคัดกรอง” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
แนวทางการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่การคัดกรองนักเรียน 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อการคดักรองนกัเรียนนั้น  ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของครูท่ีปรึกษา  ครูประจ า
ชั้นผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  และยดึหลกัเกณฑก์ารคดักรองนกัเรียนของโรงเรียนเป็นหลกัดว้ย  ดงันั้นโรงเรียนจึง
ควรมีการประชุมครู  เพื่อการพิจารณาเกณฑก์ารจดักลุ่มนกัเรียนร่วมกนั  เพื่อใหมี้มาตรฐานหรือ  แนว
ทางการคดักรองนกัเรียนท่ีเหมือนกนั  เป็นท่ียอมรับของครูในโรงเรียน  รวมทั้งใหมี้การก าหนดเกณฑ์
วา่ความรุนแรงหรือความดีของพฤติกรรมมีเท่าใด  จึงจะจดัอยูใ่นกลุ่มเส่ียงหรือกลุ่มท่ีมีปัญหา 
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การพิจารณาเพื่อจดัท าเกณฑก์ารคดักรองและแหล่งขอ้มูล  เพื่อคดักรองนกัเรียนแต่ละดา้นนั้นมี
ประเด็นการพิจารณา  ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ขอ้มูลนกัเรียน   ประเด็นการพิจารณา   แหล่งขอ้มูล  

 

 
1. ด้านความสามารถ       1)  ผลการเรียนท่ีไดแ้ละ   - ระเบียบสะสม  (ป.01/  
 1.1 ดา้นการเรียน                    ความเปล่ียนแปลงของผลการเรียน     ป. พ8)  

          2)  ความเอาใจใส่  ความพร้อม    - วิธีการอ่ืน ๆ  เช่น  
      ในการเรียน    สงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
  3)   ความสามารถในการเรียน   ขอ้มูลจากครูท่ีเก่ียวขอ้ง 
  4)  ความสม ่าเสมอในการ   กบันกัเรียน  เป็นตน้ 
      มาโรงเรียน  เวลาท่ีมาโรงเรียน 

      การเขา้ชั้นเรียน  

 
2.  ดา้นความ      1)  การแสดงออกถึงความ    - ระเบียบสะสม  (ป.01/  
สามารถอ่ืน ๆ                          สามารถพิเศษท่ีมี          ป. พ8)  

    2)  ความถนดั  ความสนใจ    -  วิธีการอ่ืนๆ เช่น  การได ้
      และผลงานในอดีตท่ีผา่นมา   ขอ้มูลจากเพื่อนนกัเรียน  
 3)  บทบาทหนา้ท่ีพิเศษใน   แฟ้มสะสมผลงาน 
      โรงเรียน    พฤติกรรมท่ีแสดงออก   

 4)  การเขา้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ    ของนกัเรียน  เป็นตน้ 

 
2.  ด้านสุขภาพ 

2.1  ดา้นร่างกาย   1)  ความปกติ  ความพิการ    -ระเบียบสะสม  (ป.01/  
        หรือความบกพร่องทางร่างกาย    ป. พ8) 
        เช่น  การมองเห็น การไดย้นิ    -วิธีการอ่ืน ๆ เช่น  การ 
        เป็นตน้      สงัเกต 
     2) โรคประจ าตวั     การตรวจสอบถามจากครู 
     3) ความสมัพนัธ์ระหวา่ง    พยาบาลจากแบบบนัทึก 
                 น ้าหนกักบัส่วนสูง    การตรวจสุขภาพดว้ย 
     4)  ความสะอาดของร่างกาย   ตน้เอง เป็นตน้  
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ขอ้มูลนกัเรียน      ประเด็นพิจารณา     แหล่งขอ้มูล  

 

2.2  ดา้นจิตใจ     สภาพอารมณ์ท่ีมีต่อการ   - ระเบียบสะสม  (ป.01/  
         ด าเนินชีวิตประจ าวนั  เช่น  ความ  ป. พ8)  

        วิตกกงัวลหรือซึมเศร้า   - แบบประเมินพฤติกรรม 

- แบบสงัเกต 
 

 

3. ด้านพฤติกรรม   1)  ความประพฤติ  เช่น   -  แบบประเมินพฤติกรรม 
    การลกัขโมย กา้วร้าว   นกัเรียน 
    2)  พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผล   - การสงัเกตพฤติกรรม 

กระทบต่อการเรียน   -  การไดข้อ้มูลจากเพื่อน 
ความสามารถพิเศษและ  นกัเรียนหรือการตอบแบบ 
การปรับตวัของนกัเรียน เช่น  สอบถาม 
พฤติกรรมท่ีอยูไ่ม่น่ิง 
สมาธิสั้น 

3) การแสดงพฤติกรรมต่อเพ่ือน   
ครู และผูป้กครอง 
การใชส้ารเสพติด 
การท าร้ายตนเอง  พฤติกรรม 

ทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

เป็นตน้ 

 

4. ด้านครอบครัว 

4.1 ดา้นเศรษฐกิจ   1)  ผูห้ารายไดใ้ห้ครอบครัว   - ระเบียบสะสม  (ป.01/  
    2)  ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ป. พ8) 
    ภาระหน้ีส้ิน   -  การไดข้อ้มูลจากเพื่อน 
    3) ความเพียงพอของรายรับ   นกัเรียน 

กบัรายจ่ายในแต่ละวนั  -  การไดข้อ้มูลจากนกัเรียน 
    โดยตรง  

 

4.2  ดา้นการคุม้ครอง  1) ความสามารถในการคุม้   - ระเบียบสะสม  (ป.01/  
    ครองดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งปลอดภยั  ป. พ8)  

    และเหมาะสมของผูป้กครอง   - การสงัเกตพฤติกรรมนกัเรียน 
    2)  ความเหมาะสมของสภาพท่ี  - การสอบถามนกัเรียนโดยตรง 

อยูอ่าศยั    หรือจากเพื่อน 

ขอ้มูลนกัเรียน      ประเด็นพิจารณา     แหล่งขอ้มูล  
 

2.2  ดา้นจิตใจ     สภาพอารมณ์ท่ีมีต่อการ    - ระเบียบสะสม  (ป.01/  
          ด าเนินชีวิตประจ าวนั  เช่น  ความ  ป. พ8)  

         วิตกกงัวลหรือซึมเศร้า    - แบบประเมินพฤติกรรม 
-แบบสงัเกต 

 

 

3. ด้านพฤติกรรม   1)  ความประพฤติ  เช่น    -  แบบประเมินพฤติกรรม 
    การลกัขโมย กา้วร้าว                   นกัเรียน 
    2)  พฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีมีผล    - การสงัเกตพฤติกรรม 

กระทบต่อการเรียน    -  การไดข้อ้มูลจากเพื่อน 
ความสามารถพิเศษและ   นกัเรียนหรือการตอบแบบ 
การปรับตวัของนกัเรียน เช่น   สอบถาม 
พฤติกรรมท่ีอยูไ่ม่น่ิง 
สมาธิสั้น 

3) การแสดงพฤติกรรมต่อเพ่ือน   
ครู และผูป้กครอง 
การใชส้ารเสพติด 
การท าร้ายตนเอง  พฤติกรรม 

ทางเพศท่ีไม่เหมาะสม 

เป็นตน้ 

 

4. ด้านครอบครัว 
4.1 ดา้นเศรษฐกิจ   1)  ผูห้ารายไดใ้ห้ครอบครัว    - ระเบียบสะสม  (ป.01/  
    2)  ฐานะเศรษฐกิจของครอบครัว ป. พ8) 
    ภาระหน้ีส้ิน    -  การไดข้อ้มูลจากเพื่อน 
    3) ความเพียงพอของรายรับ    นกัเรียน 

กบัรายจ่ายในแต่ละวนั    -  การไดข้อ้มูลจากนกัเรียน 
     โดยตรง  

 

4.2  ดา้นการคุม้ครอง   1) ความสามารถในการคุม้    - ระเบียบสะสม  (ป.01/  
    ครองดูแลนกัเรียนไดอ้ยา่งปลอดภยั  ป. พ8)  

    และเหมาะสมของผูป้กครอง    - การสงัเกตพฤติกรรม 

นกัเรียน 
    2)  ความเหมาะสมของสภาพท่ี    - การสอบถามนกัเรียน
    อยูอ่าศยั     โดยตรงหรือจากเพ่ือน 
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UTQ online e-Training Course 

ใบความรู้ที่………. 
เร่ือง “................................................” 

 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ขอ้มูลนกัเรียน        ประเด็นพิจารณา     แหล่งขอ้มูล  
 

4.3  ดา้นการเล้ียงดู   1)  ความสมัพนัธ์ของคนใน    -  การเยีย่มบา้น 
    ครอบครัว  เช่น ครอบครัว   - การสงัเกตพฤติกรรม 
    อบอุ่น  หรือทะเลาะเบาะแวง้    - การสอบถามจาก 
    การใชค้วามรุนแรงในการตดัสิน    นกัเรียนโดยตรงหรือ 
    แกไ้ขปัญหาซ่ึงมีผลกระทบต่อ    จากเพื่อน 
    พฤติกรรมของนกัเรียน  เช่น  

    ซึมเหม่อลอย ไม่อยากกลบั  

    บา้น  เป็นตน้  

    2)  สมาชิกในครอบครัวใช ้
    สารเสพติด  สุรา  หรือเล่น  

    การพนนั รวมถึงการเจบ็  

    ป่วยเร้ือรัง  

    3)  แบบอยา่งของครอบครัว  

 

5.  ด้านสังคม   1)  ครอบครัวแยกตวัจากสงัคม    -  การเยีย่มบา้น 
    แวดลอ้มหรือถูกกีดกนัจากส่ิง    - การสอบถามจากแหล่ง 
    แวดลอ้ม      ขอ้มูลต่าง ๆ เช่น 
    2)  ความสมัพนัธ์ของ     เพื่อน  นกัเรียน 

ครอบครัวต่อชุมชน 
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ตัวอย่าง 
เกณฑ์การคดักรองนักเรียน 

การคดักรองนกัเรียนเพื่อจดัเป็นกลุ่มปกติ  กลุ่มเส่ียง  และกลุ่มมีปัญหานั้น  ครูประจ าชั้น
สามารถวเิคราะห์ขอ้มูลจากระเบียบสะสมและอ่ืน ๆ ท่ีจดัท าเพิ่มเติม  แต่ทั้งน้ีโรงเรียนแต่ละแห่ง
จ าเป็นตอ้งประชุมครูเพื่อพิจารณาการคดักรองนกัเรียน  เพื่อใหค้รูประจ าชั้นมีหลกัในการคดักรอง
นกัเรียน  ตรงกนัทั้งโรงเรียน  ดงัน้ี 

ข้อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา 

1. ด้านความสามารถ 
 1.1 ดา้นการเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  ความสามารถพิเศษ 

 

- ผลการเรียนเฉล่ีย 
2.00 ข้ึนไป 

- ไม่มี  0  ในทุกวชิา 
- ขาดเรียนในวชิาต่าง 
ๆ ไม่เกิน  3  คร้ังใน  1  
วชิา 
- มาโรงเรียนสายไม่
เกิน 10 คร้ัง ใน  1  
ภาคเรียน 

-  ถา้นกัเรียนมี
ความสามารถพิเศษ  
จะเนน้จุดแขง็ของ
นกัเรียนในทุกกลุ่ม 

 

- ผลการเรียนตั้งแต่  
1.5 ถึง 2.00 
- ขาดเรียนในวชิาต่าง 
ๆ 3-5 คร้ังต่อ 1วชิา 
-  มาโรงเรียนสาย
มากกวา่ 10 คร้ัง แต่ไม่
เกิน  15  คร้ัง  ใน  1  
ภาคเรียน 

 

 

 

-  ผลการเรียนต ่ากวา่  
1.5   
- ขาดเรียนในวชิาต่าง 
ๆ มากกวา่ 5  คร้ัง 
-  มาโรงเรียนสายเกิน 
15  คร้ังใน  1  ภาค
เรียน 

 

2.ด้านสุขภาพ 

2.1  ดา้นร่างกาย 
 

 

 

- อาย ุ น ้าหนกั และ
ส่วนสูง  สัมพนัธ์กนั 

- ร่างกายแขง็แรง 

 

- น ้าหนกัผดิปกติ  และ
ไม่สัมพนัธ์กบัส่วนสูง  
หรืออายุ 

 

-  ป่วยเป็นโรคหรือ
ความพิการทางกายมี
ความบกพร่องทางการ
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ข้อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา 
 

 

 

 

 

 

 

ขอ้มูลนกัเรียน 

- ไม่มีโรคประจ าตวั 
 

 

 

 

 

 

กลุ่มปกติ 

- มีโรคประจ าตวัหรือ
เจบ็ป่วยบ่อย ๆ 

- มีความพิการทางกาย
หรือบกพร่องดา้นการ
ไดย้นิ  การฟัง การ
มองเห็น หรืออ่ืน ๆ 
กลุ่มเส่ียง 

ไดย้นิ  การมองเห็น  
และความเจบ็ป่วย 
หรือบกพร่องดงักล่าว
มีผลกระทบต่อ
ความสามารถดา้นการ
เรียนในระดบัมีปัญหา 
กลุ่มมีปัญหา 

 2 .2  ดา้นจิตใจ -  ใหโ้รงเรียนพิจารณา
ใชแ้บบประเมิน
พฤติกรรมหรือ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสมกบั
สภาพของโรงเรียน 

-ใหโ้รงเรียนพิจารณา
ใชแ้บบประเมิน
พฤติกรรมหรือ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสมกบั
สภาพของโรงเรียน 

-ใหโ้รงเรียนพิจารณา
ใชแ้บบประเมิน
พฤติกรรมหรือ
เคร่ืองมืออ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสมกบั
สภาพของโรงเรียน 

 3. ด้านพฤติกรรม มีการแสดงพฤติกรรม
เหมาะสมกบัวยัและ
พฒันาการ 

มีพฤติกรรมแสดงออก
ดงัน้ี 

1. ความเฉ่ือยชา 
2. ชอบเก็บตวั 
3. การลกัขโมย 
4. การโกหก 

ฯลฯ 
ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ี
แสดงออกเป็นคร้ัง
คราว 

มีพฤติกรรมท่ี
แสดงออกดงัน้ี 

1. ความกา้วร้าว 
2. การหนีโรงเรียน 

3. ชอบรังแกคนอ่ืน / 
สัตว ์
4. การใชส้ารเสพติด 

ฯลฯ 
ซ่ึงเป็นพฤติกรรมท่ี
แสดงออกเป็นประจ า 
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ข้อมูลนักเรียน กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง กลุ่มมีปัญหา 

4.  ด้านอืน่ ๆ  
  4.1  ดา้นยาเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่ใชส้ารเสพติดทุก
ชนิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มีการทดลองด่ืมเบียร์  
สุรา  หรือสูบบุหร่ีโดย
ตนเองหรือเพื่อน
ชกัชวน 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ใชส้ารเสพติด  สาร
เสพติด  ด่ืมเบียร์  สุรา 
หรือสูบบุหร่ีเป็นคร้ัง
คราวและมีแนวโนม้วา่
จะเพิ่มมากข้ึนและเป็น
ผูช้กัชวนใหผู้อ่ื้น
ปฏิบติัตาม 

 

 

 

 

 

 

 

    4.2  ดา้นเพศ - คบเพื่อนต่างเพศตาม
วยัและวฒิุภาวะ 

- ติดต่อเพื่อนต่างวยัใน
แนวชูส้าว 
- จบัคู่ชดัเจนและแยก
อยูก่นัสองต่อสองบ่อย 
ๆ  
- มีพฤติกรรมเบ่ียงเบน
ทางเพศ  จนมี
ผลกระทบต่อการเรียน 

ติดต่อเพื่อนต่างเพศใน
แนวชูส้าว  หรือถึงขั้น
มีความสัมพนัธ์ทาง
เพศ 

5. ด้านสังคม มีทกัษะชีวติท่ีดี  
สามารถปรับตวั
ร่วมกบัผูอ่ื้น  มีความ
รับผดิชอบต่อตนเอง  
ผูอ่ื้น  และสังคม  มี
ระเบียบวนิยั  ปฏิบติั
ตามกฎเกณฑแ์ละ
เคารพสิทธิของผูอ่ื้น 
ไดดี้ 

สามารถปรับตวัไดใ้น
บางเร่ืองบางกรณี  
และมกัปฏิบติัตน
ขดัแยง้กบักฎเกณฑ์
ต่าง ๆ ของโรงเรียน  
หอ้งเรียนเม่ือไดรั้บการ
ตกัเตือนก็เลิก
พฤติกรรมนั้นได ้

สามารถปรับตวัไดใ้น
บางกรณี  แต่มีขอ้
ขดัแยง้สม ่าเสมอ  ก่อ
ปัญหาใหแ้กไ้ข  อยู่
เสมอ เม่ือไดรั้บการ
ตกัเตือนก็ไม่หยดุ
พฤติกรรมต่อตา้น 
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ตวัอยา่ง 
แบบสรุปการคดักรองนกัเรียนเป็นรายบุคคล/ชั้น ปี.............................. 

ค าช้ีแจง 1.  ถา้นกัเรียนจดัอยูใ่นกลุ่มปกติให ้/ ลงในช่องกลุ่มปกติ ถา้ไม่ใช่ใหขี้ด – 
 2.  ส าหรับนกัเรียนทุกกลุ่มในช่องสมัพนัธภาพทางสงัคม ถา้เป็นจุดแขง็ใหขี้ด / ถา้ไม่ใช่ขีด – และใหร้ะบุความสามารถพิเศษท่ีนกัเรียนมีลงในช่องมีความสามารถพิเศษ 
 3.  ถา้นกัเรียนมีภาวะเส่ียงและมีปัญหาตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือในดา้นใด ใหขี้ด / ในช่องนั้น  ๆ
 

ท่ี ช่ือ – สกลุ 

กลุ่มปกติ ดา้นสุขภาพ : ร่างกาย – จิตใจ – พฤติกรรม ครอบครัว ปัญหา
ท่ีพบ
เพ่ิมเติม 

สรุป 
สมัพนัธภาพ
ทางสงัคม
เป็นจุดแขง็ 

มีความ 
สามารถ
พิเศษ 

ดา้นการ
เรียน 

ร่างกาย อารมณ์ ความ
ประพฤติ 

ไม่อยูน่ิ่ง สมัพนัธภาพ
กบัเพ่ือน(เก็บ

ตวั) 

เศรษฐกิจ การ
คุม้ครอง
นกัเรียน 

กลุ่ม
เส่ียง 

กลุ่มมี
ปัญหา 

 
 
 
 
 
 

              

 รวม ……….คน ……...คน ……คน ...….คน …....คน …….คน ……...คน ……….คน ……คน …….คน ….คน ….คน ….คน 
  
             ลงช่ือ...................................................................ครูประจ าชั้น  
                     ......................../..................../......................  
 
สรุป ●  จ านวนนกัเรียนทั้งหมด.........................คน  แยกเป็น กลุ่มปกติ.................................คน กลุ่มเส่ียง...............................คน กลุ่มมีปัญหา.............................คน  
       คิดเป็นร้อยละ.............................. คิดเป็นร้อยละ.............................. คิดเป็นร้อยละ..............................  
หมายเหตุ : การประเมินกลุ่มเส่ียง/กลุ่มมีปัญหา ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของโรงเรียน

ที่มา :  เอกสารการประชุมปฏิบติัการพฒันาทีมวิทยากรเพ่ือพฒันาความเขม้แขง็ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 4 จุดอบรม. 
กลุ่มพฒันาการแนะแนว ส านกัวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ส านกัคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศไทย23 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.1 

เร่ือง “แนวทางการส่งเสริมพฒันาผู้เรียน” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

 
                  4)  การพฒันาความสามารถพิเศษ ถือเป็นการส่งเสริมพฒันาท่ีค านึงถึง
ความสามารถพิเศษของเดก็เป็นรายบคุคลในระบบการดแูลช่วยเหลือนักเรียน  ซ่ึงครท่ีู
ปรึกษาหรือครปูระจ าชัน้ท่ีใกล้ชิดเดก็จะมีข้อมลูจากการคดักรองและข้อมลูเชิงประจกัษ์  

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย24 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

 

 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย25 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย26 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย27 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.2 

เร่ือง “แนวทางการจัดกจิกรรมโฮมรูม” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย28 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย29 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

 
 

 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย30 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย31 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

ตวัอยา่งแนวการจดักจิกรรมโฮมรมู 

 

ท่ีมา  - คู่มือครู ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติแกว้กิฤติสังคม  ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ 
        - สภาพความส าเร็จและแนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ส านกังาน 

          คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2552. 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย32 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.3 

เร่ือง “แนวทางการจัดกจิกรรมประชุมผู้ปกครองช้ันเรียน 
(CLASSROOM  MEETING)” 

โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  
(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 

 

 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย33 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

              
 

 

      

 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย34 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

       
 

 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย35 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย36 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

 

 

 

ท่ีมา   - คู่มือครู ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อพฒันาคุณภาพชีวติแกว้กิฤติสังคม  ส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
         - สภาพความส าเร็จและแนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน , 2552 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย37 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.4 

เร่ือง “แนวทางการเสริมสร้างทกัษะการด ารงชีวติ” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 

 

http://www.utqonline.in.th/


 

 

 
 

utqonlineโดยส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิารอนุญาตใหใ้ชไ้ดต้ามสัญญาอนุญาตของครเีอทฟีคอมมอนสแ์บบ แสดงทีม่า-ไมใ่ชเ้พือ่การคา้-อนุญาตแบบเดยีวกัน 3.0 ประเทศ

ไทย38 

รหัส UTQ-220:  กจิกรรมพัฒนาผูเ้รยีน: การพัฒนาระบบดแูลชว่ยเหลอืนักเรยีน 

     

 

http://www.utqonline.in.th/
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        ตวัอยา่งกิจกรรมสร้างสริมทกัษะชีวติ  ผูเ้ขา้อบรมสามารถสืบคน้จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน 

โดยใชค้  าส าคญั “ทกัษะชีวติ  ทกัษะการด าเนินชีวติ  ทกัษะการด ารงชีวติ” 
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ท่ีมา  สภาพความส าเร็จและแนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2552. 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่4.5 

เร่ือง “แนวทางการพฒันาพหุปัญญา” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
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ทีม่า  สภาพความส าเร็จและแนวทางเสริมสร้างความเขม้แขง็ ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 
ส านกังาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , 2552. 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่5.1 

เร่ือง “ความส าคัญของการป้องกนัแก้ไขและช่วยเหลอื” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
ความส าคัญของการป้องกนัแก้ไขและช่วยเหลอื 

 ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  ครูควรใหค้วามเอาใจใส่กบันกัเรียนทุกคนอยา่งเท่าเทียมกนั  
แต่ส าหรับนกัเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหานั้น  จ  าเป็นอยา่งมากท่ีตอ้งใหค้วามดูแลเอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด
และหาวธีิการช่วยเหลือทั้งป้องกนั  และการแกไ้ขปัญหา  โดยไม่ปล่อยปะละเลยนกัเรียนจน
กลายเป็นปัญหาของสังคม  การสร้างภูมิคุม้กนัและไขปัญหาของนกัเรียน  จึงเป็นภาระงานท่ียิง่ใหญ่
และมีคุณค่าอยา่งมากในการพฒันาใหน้กัเรียนเติบโต  เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของสังคมต่อไป 

 การป้องกนัและการแกไ้ขปัญหาใหก้บันกัเรียนมีหลายเทคนิควธีิการ  แต่ส่ิงท่ีครูท่ีปรึกษา
จ าเป็นตอ้งด าเนินการอยา่งนอ้ย 2  ประการ  คือ 

 1.  การใหค้  าปรึกษาเบ้ืองตน้  

 2.  การจดักิจกรรมเพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
 

 

 

ทีม่า  ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน  หลกัการ  แนวคิด  และทิศทางในการด าเนินงาน.  ส านกั
วชิาการและมาตรฐานการศึกษา  (2552) 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่5.2 

เร่ือง “การให้ค าปรึกษา” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 

 
 การใหค้  าปรึกษา เป็นกระบวนการช่วยเหลือผูเ้รียนใหส้ามารถรู้จกั เขา้ใจและยอมรับ
ตนเองจนเกิดความกระจ่างในปัญหาของตนเอง สามารถวางแผนและหาแนวทางตดัสินใจแกปั้ญหา
ดว้ยตนเองได ้

 ในการใหค้  าปรึกษาจะเป็นกระบวนการท่ีต่อเน่ืองกนัไปเป็นขั้นตอน เพื่อใหผู้ใ้หค้  าปรึกษา
ไดใ้หค้  าปรึกษาไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ค าปรึกษา 

1.สร้างสัมพนัธภาพ 

2. ส ารวจปัญหา 1.สร้างสัมพนัธภาพ 

3.  เข้าใจปัญหา สาเหตุ 
และความต้องการ 

4. วางแผนแก้ปัญหาและ
ด าเนินการแก้ปัญหา 
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่5.3 

เร่ือง “แนวทางการป้องกนั แก้ไขปัญหาทีเ่กดิขึน้กบันักเรียน” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
 

 
 

 

 

 
                                                              

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกนัด้านเพศ 

                       เพศศึกษา 
พฒันาการของมนุษย ์
สัมพนัธภาพ 

ทกัษะส่วนบุคคล 
พฤติกรรมทางเพศ 
สุขภาพทางเพศ 
สังคมและวฒันธรรม 

จัดกระบวนการเรียนรู้ 
กิจกรรมแนะแนว / โฮมรูม 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
บูรณาการรายวชิา 

จดัสาระเพิ่มเติมในหลกัสูตร 

งาน/โครงงาน 

อบรมเพศศึกษานกัเรียนแกนน า 
จดัค่ายเพศศึกษา 

จดัโปรแกรมฝึกทกัษะการด ารงชีวติ 

กจิกรรมนักเรียน 

 

กิจกรรมชุมนุม 
นกัเรียนเพื่อนท่ีปรึกษา 
เครือข่ายนกัเรียน/เยาวชน 

 

จัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 

จดัสภาพแวดลอ้ม/อาคารสถานท่ี  
ท่ีขจดัปัจจยัเส่ียงเก่ียวกบัภยัทางเพศ 

ชุมชน/ผู้ปกครอง/สหวชิาชีพ 
เครือข่ายเพศศึกษา “เฝ้าระวงัภยัทางเพศ” 
ดูแลเอาใจใส่ขจดัภยัทางเพศในชุมชน 

สนบัสนุนปัจจยั/ทรัพยากร/แหล่งเรียนรู้/วทิยากร 
จดัพื้นท่ีใหน้กัเรียนไดแ้สดงความสามารถในเชิงสร้างสรรค ์

การให้การศึกษาผู้ปกครอง 
ประชุมผูป้กครองชั้นเรียน 
การอบรม/สัมมนากิจกรรม 
เอกสาร/แผน่พบั/VCD 

 

ชุมชนมีส่วนร่วม 

สาระ 
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การ 

ส่งต่อ 

การชว่ยเหลือนกัเรียนที่

ถกู 

 ลว่งละเมดิทางเพศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

อาการบ่งช้ี
เบือ้งต้น 

- เหม่อลอย ขาดสมาธิในการเรียน 

- ตกใจง่าย โกรธง่าย 
- ซึมเศร้า แยกตัวตามล าพงั 
- ปวดหัว ปวดท้องบ่อย 
- ท่าทางการเดนิผดิปกติ 

 

 

วเิคราะห์ข้อมูล 
●  ศึกษาข้อมูล ประวตัิ พฒันาการ 
●  ข้อมูลครอบครัว 
●  สอบถามเพือ่นนักเรียน ผู้ใกล้ชิด 

●  กระตุ้น เปิดโอกาสให้ระบาย
ความสนใจผ่านงานเขียน ภาพวาด 

ขาดเรียน หนีเรียน ไม่
อยากเรียน อาจถูกกระท าจากคนคน

ในโรงเรียน 

 อาจถูกกระท าจาก
บุคคลภายนอก 

เยีย่มบ้าน อาจถูกกระท าจากคน
ในบ้าน 

อาจถูกกระท า
จากคนในบ้าน 

หนีออกจากบ้าน 

นอนบ้านเพือ่น 
 หาโอกาสพูดคุยให้นักเรียนไว้ใจ 

กลวัเปิดเผย 

ใช่ 

ด าเนินการตามกฎหมาย พ.ร.บ. คุ้มครองเดก็ฯและ
ตามกฎหมายอาญาฯเยยีวยาฟ้ืนฟูจิตใจดูแลและ
คุ้มครองเดก็ตามหลกัสหวทิยาการ 

แนวทางช่วยเหลอื 
- จีจุ้ดให้ระบายความรู้สึก 
- ลดความรู้สึกผดิ 

- ปลอบใจ ช่วยให้เห็นคุณค่าของตนเอง 
- ปรึกษาหารือกบัผู้บริหารเกบ็เป็นความลบั 

- ประสานงานพ่อแม่และผู้ปกครองในกรณถูีก
ละเมิดโดยผู้อืน่ 

- ประสานโรงพยาบาลตรวจร่างกายโดยด่วน 
รวบรวมหลกัฐานทางคดี 

- แยกเดก็หรือยบัยั้งการกระท าซ ้ากรณถูีก
ละเมิดโดยคนในบ้าน 

 นักจิตวทิยา 
การเยยีวยาฟ้ืนฟูจิตใจ 

เร่ืองปกปิด 

ลบั 

อาการบ่งช้ี 

ขอความช่วยเหลอื 
- ตื่นตระหนก 
- ท าร้ายตนเองจนบาดเจ็บ 

- มีความคดิอยากตาย 
- มีบาดแผล รอยฟกช ้า 

ตามล าคอ ใบหน้า หน้าอก 
- มีเลอืดออกทางช่องคลอด 

ท้องน้อย ติดเช้ือในทางเดนิ
ปัสสาวะ 

- โรคติดเช้ือทางเพศสัมพนัธ์ 

- ตั้งครรภ์ 

http://www.utqonline.in.th/
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แนวทางด าเนินการแกปั้ญหา 

สารเสพติด 

4. กลุ่มน่าสงสัย 
     เป็นผู้จ าหน่าย 

- เป็นผู้ติดยามาก่อนใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือย ร ่ารวยผดิปกติ 

3. กลุ่มติดสารเสพติด   

          ยงัใช้ยาและเสพติดพฤติกรรม      
เบี่ยงเบนเห็นได้ชัด 

1. กลุ่มปลอดสารเสพติด   
          ไม่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน 

1. จัดกจิกรรมสร้างภูมิคุ้มกนั 
กจิกรรมแนะแนว 
กจิกรรมโฮมรูม 

2. จัดกจิกรรมเรียนรู้เชิงบูรณาการ 
3. จัดกจิกรรมทางเลอืกหลากหลาย 

กจิกรรมชุมนุม/ชุมชน 
จกกรรมค่าย 

4. ใช้กระบวนการกลุ่มเน้นทักษะการปฏิเสธ 
5. รณรงค์/ปลุกจิตส านึก 

ค าขวญั-บทความ 
ทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน 
ส่ือสารมวลชน 

6. สร้างปัจจัยบวก ลดปัจจัยลบ 
7. จัดบรรยากาศอบอุ่นปลอดภยั 
8. จัดระบบดูแลเฝ้าระวงั 

เฝ้าระวงั-ใกล้ชิด 
- แนวทางเดยีวกบักลุ่ม 1 จัดบรรยากาศให้ห่างส่ิงกระตุ้นให้พี่

เลีย้งดูแด ปฏิรูปการจัดประสบการณ์เรียนรู้ ตรวจสุขภาพ 
ตรวจปัสสาวะ แนะแนวให้ค าปรึกษา ปรับพฤติกรรม 

ฟ้ืนฟู เยยีวยา ให้ก าลงัใจ 
1. แนวทางเดียวกบักลุ่ม 1 และ 2 
2. สอดส่องดูแลเฝ้าระวงัอยา่งใกลชิ้ด 

3. ตรวจสุขภาพ 

4. บ าบดัรักษา เช่น กลุ่มจิตสงัคมบ าบดั อาชีวะบ าบดั 

5. ฟ้ืนฟุ เช่น กิจกรรมทางเลือกหลากหลาย กระบวนการกลุ่มปรับพฤติกรรม กิจกรรม
ค่ายเฉพาะการฟ้ืนฟู 

6. ให้ก าลงัใจเสริมแรงทางบวก 

7. พกัการเรียนในกรณีท่ีนกัเรียนไม่พร้อมจะเรียน 

เฝ้าระวงั – ติดตาม 
แนวทางเดียวกบักลุ่ม 1,2 และ 3 เฝ้าระวงัและติดตามอยา่งใกลชิ้ด ตกัเตือน/
ทณัฑบ์น แจง้ผูป้กครองให้จบัตาดูแล สร้างภูมิคุม้กนัให้เขม้แขง็ เช่น ค่าย
ความดี ใชม้าตรการทางสงัคม ใชม้าตรการทางกฎหมาย แจง้ต ารวจ ปปส. 

บท 

บาท
ครูใน 

Just Say No 

2. กลุ่มเส่ียงมีประสบการณ์   
          ใช้ยาแต่เลกิแล้ว มี-ไม่มีพฤติกรรม
เบี่ยงเบน 

http://www.utqonline.in.th/
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การชว่ยเหลือนกัเรียนที่ถกู 

ทารณุกรรมทางกาย 

อาการบ่งช้ีเบือ้งต้น 
 

- มีรอยบาดแผล 

- ท่าทีหวาดกลวั 

อาการบ่งช้ี ต้องรีบช่วยเหลอื 
- ตกใจง่าย โกรธง่าย 
- กล่าวหาผูอ่ื้น 

- กา้วร้าว 
- ซึมเศร้า 

ขาดเรียน หนีเรียน 
ไม่อยากเรียน 

หนีออกจากบ้าน
นอนบ้านเพือ่น 

อาจถูกกระท าจาก 

คนในโรงเรียน 

อาจถูกกระท าจาก
บุคคลภายนอก 

อาจถูกกระท า 
จากคนในบา้น 

วเิคราะห์ข้อมูล 
- ศึกษาขอ้มูล  ประวติัครอบครัว 
- สอบถามเพื่อนนกัเรียน  ผูใ้กลชิ้ด 
- กระตุน้  เปิดโอกาสให้ระบายความในใจ 

แนวทางการช่วยเหลอื 
- ปรึกษาหารือกบัผูบ้ริหาร 
- ประสานงานพอ่แม่และผูป้กครองในกรณีถูกละเมิดโดย
ผูอ่ื้น 

- ประสานงานโรงพยาบาล  ต  ารวจ   สงัคมสงเคราะห์  
มูลนิธิฯ 
- แยกเด็กหรือยบัย ั้งการกระท าซ ้ากรณีถูกละเมิดโดยคนใน
บา้น 

เยีย่มบ้าน 

ใช่ 

ด าเนินการตามกฎหมาย  พ.ร.บ.  คุ้มครองเดก็ฯ
และตามกฎหมายอาญาฯ  เยยีวยาฟ้ืนฟูจิตใจ  
ดูแลและคุ้มครองเดก็ตามหลกัสหวทิยาการ 

แพทย์  นักจิตวทิยา  ให้
การเยยีวยาและฟ้ืนฟูจิตใจ ส่งต่อ 

มาโรงเรียนก่อน 

กลบับ้านช้า 

http://www.utqonline.in.th/
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ปกป้องคุ้มภัย 

   ติดเกม หลงใหลส่ือ 
ตอบสนองอารมณ์ 
เพศ SexWeb, 

Webcam,Chat   Etc. 

หมกมุ่นส่ือสาร 
ออนไลน์ Chat, 

Blog, SMS, MMS 

Communication Web Ect. 

กลัน่แกล้ง ข่มขู่ 
ประจาน 

ผ่าน Clip และ 
โทรศัพท์มือถือ 

กอบโกยข่าวสาร 
ท่วมหัว 

ติดพนันออนไลน์ 

ถูกล่วง 
ละเมดิ 
ทางเพศ 

ถูกล่อลวง 

ถูกข่มขู่/ 
ประจาน 
 

 
เป็น 

หนีสิ้น 

เกนิตัว 

ถูกท าร้าย 

สุขภาพ 

ทรุดโทรม 

บุคลกิภาพ 
แปรปรวน 

มปัีญหา 
สุขภาพจิต 

กระท าผดิ 

กฎหมาย 

เรียนไม่
จบ 

อาการบ่งช้ีเบือ้งต้น 

ที่โรงเรียน 
- ง่วงซึม –หลบัในห้องเรียน 
- ไม่สนใจเรียน-เหม่อลอย 
- ไม่ท  า/ไม่ส่งการบา้น 
- แยกตวัจากเพื่อน 
- หงุดหงิดง่าย/โกรธง่าย 

ที่บ้าน 
- ลุกล้ีลุกลนในการใช ้
คอมพิวเตอร์เม่ือผูอ่ื้นเขา้ใกล ้
- ไม่ร่วมกิจกรรมของครอบครัว 
- กินอยูไ่ม่เป็นเวลา 
- ไม่สนใจส่ิงรอบขา้ง 

 

แพทย ์นกัจิตวทิยาให้การ
เยยีวยาและฟ้ืนฟูจิตใจ 

- จดัวางคอมพิวเตอร์ในท่ีซ่ึงเปิดเผย 
- ให้ความรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเหมาะสมเก่ียวกบัเร่ืองเพศ  ดว้ย
การส่ือสารอยา่งตรงไปตรงมา  
- ฝึกการคิดวิเคราะห์ให้รู้เท่าทนัเก่ียวกบัการบริโภคส่ือ 
- เสริมแรงทางบวกทนัทีเม่ือนกัเรียนเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้ใน 
Website  ท่ีเหมาะสม 
- ร่วมวิเคราะห์ขอ้เสียของการใชค้อมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือ 
อยา่งต่อเน่ืองยาวนาน 

อาการบ่งช้ีตอ้ง
ช่วยเหลือทนัที 

พ่อ-แม่ผู้ปกครอง 
- จดัวางคอมพิวเตอร์ในท่ีซ่ึงเปิดเผย 
- ร่วมกนัสร้างขอ้ตกลงเร่ืองการใชเ้วลาและค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์และโทรศพัทมื์อถือ 
- ให้ค  าชมเม่ือนกัเรียนปฏิบติัตามขอ้ตกลง 
- ส่งเสริมกิจกรรมท่ีตอบสนองความสนใจอยา่งอ่ืนให้มากข้ึน 
- ใชเ้วลาอยูก่บันกัเรียนมากข้ึน 
- ร่วมมือแกปั้ญหาโรงเรียนและเครือข่ายผูป้กครองแกปั้ญหา 
 
 

ส่งต่อ 

ช่วยเหลอื 

ที่โรงเรียน 
 

 

- ใชค้อมพิวเตอร์/โทรศพัทมื์อถือ
ต่อเน่ือง ยาวนาน ลบั ๆ ล่อ ๆ 
- ขาดเรียน 
- หนีเรียน 

ที่บ้าน 
 

 
- นอนดึก ต่ืนสาย 
- เก็บตวั อยูล่  าพงักบัคอมพิวเตอร์/
โทรศพัทมื์อถือต่อเน่ืองยาวนาน 
- ออกนอกบา้นบ่อยข้ึน 
- หนีออกจากบา้น 

โกหก ลกัขโมย กา้วร้าว ด้ือ พูดจาหยาบคายมากข้ึน ใชภ้าษาแปลก ๆ ซึมเศร้า ไม่สนใจตวัเอง มี
จดหมาย/พสัดุไม่ระบุช่ือ-ท่ีอยูผู่ส่้งมาถึงนกัเรียนประจ า  ของมีค่าท่ีเคยมีหายไป รวยผดิปกติ ใชเ้งิน
เปลือง พกคมัภีร์แทงบอลติดตวั มีคนแปลกหนา้มาตามหา ซึมเศร้า หวาดระแวง 

 

การช่วยเหลอืนักเรียนที่มพีฤติกรรม 
การใช้  ICT ไม่เหมาะสม  

ครู/โรงเรียน 

http://www.utqonline.in.th/
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UTQ online e-Training Course 
ใบความรู้ที ่6.1 

เร่ือง “แนวทางด าเนินการในการส่งต่อนักเรียน” 
โครงการยกระดบัคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใตป้ฏิบติัการไทยเขม้แขง็  

(Upgrading Teacher Qualification Through the Whole System: UTQ) 
 
1. ความส าคัญ 

 ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาของนกัเรียน โดยครูท่ีปรึกษาตามกระบวนการท่ีผา่นมานั้น
อาจมีบางกรณีท่ีปัญหาดงักล่าวมีความยากต่อการช่วยเหลือหรือช่วยเหลือแลว้นกัเรียนมี
พฤติกรรมไม่ดีข้ึน ครูควรด าเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะดา้นต่อไป  เพื่อใหปั้ญหาของ
นกัเรียนไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งถูกทาง  และรวดเร็วข้ึน  หากปล่อยใหเ้ป็นบทบาทหนา้ท่ีของ
ครูท่ีปรึกษาหรือครูคนใดคนหน่ึงเท่านั้น  ความยุง่ยากของปัญหาอาจมีมากข้ึนหรือลุกลาม
กลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแกไ้ข 

 การส่งต่อ  แบ่งเป็น 2 แบบ คือ 

 1.  การส่งต่อภายใน  ครูท่ีปรึกษาส่งต่อไปยงัครูท่ีสามารถใหก้ารช่วยเหลือนกัเรียนไดท้ั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัลกัษณะปัญหา เช่น ครูแนะแนว  ครูพยาบาล  ครูประจ าวชิาหรือฝ่ายปกครอง เป็นตน้  

 2. การส่งต่อภายนอกครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผูด้  าเนินการส่งต่อไปยงัผูเ้ช่ียวชาญ
ภายนอก 

ส าหรับการส่งต่อภายใน  หากส่งต่อไปยงัครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองจะเป็นการแกไ้ขปัญหาท่ี
ยากต่อการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษา   เช่น  ปัญหาเก่ียวกบัจิตใจ  ความรู้สึก  ปัญหาพฤติกรรมท่ี
ซบัซอ้นหรือรุนแรง หรือ เป็นปัญหาเฉพาะทางดา้นความบกพร่องทางการเรียนรู้  เป็นตน้  ครูท่ีรับ
ต่อตอ้งมีการช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบ  และประสานการท างานกบัผูเ้ก่ียวขอ้ง  เพื่อการช่วยเหลือท่ีมี
ประสิทธิภาพ  แต่หากเกิดกรณียากต่อการช่วยเหลืออีก ก็ตอ้งส่งต่อผูเ้ช่ียวชาญภายนอกเช่นกนั  ใน
การด าเนินการหลงัจากท่ีครูท่ีปรึกษา ส่งต่อครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองแลว้เพื่อเช่ือมโยงแนว
ด าเนินการในการส่งต่อภายนอก  อธิบายไดด้งัแผนภูมิแสดงกระบวนการด าเนินงานต่อไปน้ี  
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แผนภูมิ 

แสดงการเช่ือมโยงการส่งต่อนักเรียนสู่ครูแนะแนว/ฝ่ายปกครองและส่งต่อภายนอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ไม่ดีข้ึน / ยากต่อการช่วยเหลือ 

รับนักเรียนต่อจากครทูี่ปรึกษา 

ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือ 

พฤติกรรมของ

นักเรียนดีขึ้น

หรือไม่ 

ส่งกลับครทูี่ปรึกษา 

ประชุมปรึกษารายกรณ ี

(Case Conference) 

พฤติกรรมของ

นักเรียนดีขึ้น

หรือไม่ 

ส่งต่อผู้เช่ียวชาญภายนอก 

ดีขึ้น 

ดีขึ้น 

ไม่ดีขึ้น 
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แนวทางการพจิารณาในการส่งต่อโดยครูทีป่รึกษา 

การส่งนกัเรียนไปพบครูอ่ืนๆ เช่น ครูแนะแนว ครูฝ่ายปกครอง  ครูการศึกษาพิเศษ(ถา้มี)  

เพื่อใหก้ารช่วยเหลือต่อไปนั้น  มีแนวทางการพิจารณาในการส่งต่อส าหรับครูท่ีปรึกษา ดงัน้ี  

เพื่อใหก้ารช่วยเหลือต่อไปนั้น  มีแนวทางการพิจารณาใน 

การส่งต่อส าหรับครูท่ีปรึกษา ดงัน้ี 

1) นกัเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีข้ึนหรือแยล่ง  แมว้า่ครูท่ีปรึกษาจะด าเนินการ  
ช่วยเหลือดว้ยวธีิการใด ๆ 

2) นกัเรียนไม่ใหค้วามร่วมมือในการช่วยเหลือของครูท่ีปรึกษา เช่น นดัใหม้าพบแลว้ไม่  
มาตามนดัอยูเ่สมอ  ใหท้  ากิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือก็ไม่ยนิดีร่วมกิจกรรมใดๆ เป็นตน้  

3) ปัญหาของนกัเรียนท่ีเป็นเร่ืองเฉพาะดา้น เช่น เก่ียวขอ้งกบัความรู้สึก  ความซบัซอ้น  
ของสภาพจิตใจท่ีจ าเป็นตอ้งใหก้ารช่วยเหลืออยา่งใกลชิ้ด 

           4)   ปัญหาของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการจ าเป็นพิเศษ  เช่น นกัเรียนท่ีครูคดักรองเบ้ืองตน้คน้
พบวา่มีภาวะความบกพร่องทางการเรียนรู้ เขา้ข่ายเด็กพิเศษ ครูควรศึกษากระบวนการใหช้ดัเจน
และใหค้วามสนใจติดตามเป็นพิเศษ 

2. แนวด าเนินการส่งต่อนักเรียนด้านพฤติกรรม 

แนวทางการส่งต่อนักเรียน จุดประสงค์ 

1. ครูท่ีปรึกษาประสานงานกบัครูท่ีจะ
ช่วยเหลือนกัเรียนเพื่อใหท้ราบล่วงหนา้
ก่อน 

2. สรุปขอ้มูลส่วนตวัของนกัเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการช่วยเหลือ  และวธีิการช่วยเหลือท่ี
ผา่นมา       รวมทั้งผลท่ีเกิดข้ึนจากการ
ช่วยเหลือนั้นใหผู้ท่ี้รับการช่วยเหลือ      
นกัเรียนทราบ  โดยมีแบบบนัทึกการส่งต่อ
หรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจาก
ผูเ้ก่ียวขอ้ง 

3. ครูท่ีปรึกษาควรช้ีแจงใหน้กัเรียนเขา้ใจถึง
ความจ าเป็นในการส่งต่อ  โดยใชค้  าพดูท่ี

- เพื่อใหผู้รั้บนกัเรียนต่อไดเ้ตรียมการในการ
ช่วยเหลือนกัเรียน 

- เพื่อใหผู้รั้บการช่วยเหลือนกัเรียนต่อทราบ
ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของนกัเรียน  และการ
ด าเนินงานของครูท่ีปรึกษาท่ีผา่นมา ท าให้
สะดวกในการวางแผนช่วยเหลือนกัเรียน
อยา่งต่อเน่ือง 

 

- เพื่อใหน้กัเรียนเกิดความสบายใจ ยนิดีรับ
การช่วยเหลือจากครูอ่ืนๆ เช่น ครูแนะแนว  
ครูฝ่ายปกครอง  ครูประจ าวชิา เป็นตน้ 
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สร้างสรรค ์ ระมดัระวงัมิใหน้กัเรียนเกิด
ความรู้สึกผดิ  กงัวลหรือโกรธ เป็นตน้ แต่
ใหน้กัเรียนมีความรู้สึกท่ีดีต่อการส่งต่อ  
และยนิดีไปพบครูท่ีจะช่วยเหลือตามแต่
กรณีท่ีครูท่ีปรึกษาพิจารณาวา่เหมาะสม 

4. ครูท่ีปรึกษานดัแนะวนั  เวลา   สถานท่ีนดั
พบกบัครูท่ีรับช่วยเหลือนกัเรียน  และส่งต่อ
ใหเ้รียบร้อย 

5. ติดตามผลการช่วยเหลือนกัเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

 

 

- รับรู้วนั  เวลา  สถานท่ีท่ีพบกนั 
 

- เพื่อทราบความกา้วหนา้ในการช่วยเหลือ
นกัเรียนและความเปล่ียนแปลงของนกัเรียน 

 

4. แนวด าเนินการส่งต่อนักเรียนทีม่ีความต้องการจ าเป็นพเิศษ  

        กรณีนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ หากในโรงเรียนมีบุคลากรดา้นการศึกษาพิเศษ ครูท่ี
ปรึกษาความร่วมมือกนัเพื่อคดักรองโดยละเอียดแลว้  ด าเนินการส่งต่อโดยด่วน  เน่ืองจากปัญหา
พฒันาการของเด็กกลุ่มน้ีหากพบปัญหาเร็วก็สามารถส่งเสริมช่วยเหลือไดเ้ร็วและทนัท่วงที   แต่
ปัญหาสถานศึกษาทัว่ไปมกัขาดแคลนผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นน้ี  เช่น ขาดครูแนะแนว และขาดครู
การศึกษาพิเศษ กรณีน้ี ครูท่ีปรึกษาไม่สามารถส่งต่อภายในได ้ หากสถานศึกษาไม่ไดม้อบหมายให้
มีผูรั้บผดิชอบในดา้นน้ีโดยตรง  จ  าเป็นตอ้งท าหนา้ท่ีเช่ือมประสานกบัเครือข่ายสหวชิาชีพภายนอก
เอง  ส่งต่อใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ  โรงพยาบาลแผนกเด็ก  โรงพยาบาล
จิตเวช สถาบนัการศึกษาท่ีจดัการเรียนการสอนเก่ียวกบัเด็กพิเศษ เป็นตน้ 

โดยมีกระบวนการท่ีครูท่ีปรึกษาควรทราบดงัน้ี    
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