
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กบับทบาทของครูทีป่รึกษา

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

นางโสรดา  พลเสน



ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน คือ กระบวนการด าเนินงาน
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งเป็นระบบ  มีขั้นตอนชดัเจน  พร้อมทั้งมี
วิธีการและเคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐาน  คุณภาพ  และมีหลกัฐานการ
ท างานท่ีตรวจสอบได ้ โดยมีครูประจ าชั้น/ครูท่ีปรึกษาเป็นบุคลากร
หลกัในการด าเนินงาน  โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งทั้งภายในและนอกสถานศึกษา  ไดแ้ก่  คณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชน ผูบ้ริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและ
เคร่ืองมือ ท่ีชดัเจน มีมาตรฐานคุณภาพ  และมีหลกัฐานการท างานท่ี
ตรวจสอบได้





แนวคิดใหม่

นักเรียนทุกคนต้องการความรัก ความเข้าใจ          

การให้อภยั และให้โอกาส

นักเรียนทุกคนมีศักยภาพทีจ่ะเรียนรู้  

และมีพลงัที่จะพฒันาตนเอง

นักเรียนทุกคนต้องการเป็นคนด ี คนเก่ง  

และเป็นคนมีความสุข 



คณุภาพการศึกษา

ปัจจยั กระบวนการ ผลลพัธ์

ผูบ้ริหาร
และระบบการ

บริหาร
-----------

ครแูละระบบ
การพฒันาครู

ระบบการเรียนรู้
ระบบการดแูล
ช่วยเหลือ

ระบบกิจกรรม
นักเรียน

นักเรียนเป็น
คนดี

มีความรู้ 
ความสามารถ
มีความสขุ



คณุภาพการศึกษา

หลกัสตูร8 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้

กิจกรรม
นักเรียน

ระบบการดแูล
ช่วยเหลือนักเรียน

ความแตกต่าง
ระหว่างบคุคล

นักเรียน
เป็นส าคญั

คนดี  มีความรู้
ความสามารถ  มีความสขุ



มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ







เป้าหมาย
การพฒันา
นักเรียน

มีทกัษะชีวติ

รักการเรียนรู้

พฒันา

ศักยภาพ

รู้จกัตนเองตาม

ความเป็นจริง

สขุภาพกาย

สขุภาพจิตดี

วางเป้าหมายชีวติ 

คุณลกัษณะ

ที่พงึประสงค์







3. ท างานเป็นทีมและแลกเปลี่ยนเรยีนร ู ้

5.  พลงัใจสรา้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ

1. รวมใจเป็นหน่ึงเดียว 

4. พฒันาตนเองอย ูเ่สมอ

2.เครอืขา่ยคร ูผ ูป้กครอง นกัเรยีนแกนน า

6.  ประเมินเพ่ือทบทวน

7.  ปรับปรุงและพฒันา

8. บูรณาการกบัระบบอ่ืน



วเิคราะห์สภาพการณ์

ท าตามระบบ

ประเมิน/ตรวจสอบ

วางระบบ

ปรับปรุง/พฒันา

• ขั้นตอนมาตรฐาน
• วธีิการมาตรฐาน
• บนัทึกมาตรฐาน
• ตวัช้ีวดั - เกณฑข์องรร.

ข้อมูล
สารสนเทศ

A

P

D

C

ก าหนดวสัิยทัศน์  พนัธกจิ  เป้าหมาย

มาตรฐานระบบดูแล

ก าหนดยุทธศาสตร์



(2) ด าเนินงาน

รู้จกันักเรียนเป็นรายบคุคล

คดักรองนักเรียน

การช่วยเหลือนักเรียน

ป้องกนัและแก้ไขส่งเสริม ส่งต่อภายใน

ประสานงาน
ส่งต่อผู้เช่ียวชาญ

(1)
ก าหนด
นโยบาย
และ

วางระบบ
งาน

(3) 
นิเทศ
ติดตาม
ประเมิน

ผล

(4)  ปรับปรุง  พฒันา







ศึกษาข้อมูลนักเรียนเป็น
รายบุคคล

ข้อมูล
ส่วนตัว

ข้อมูล
ครอบครัว

ข้อมูล
สุขภาพ ข้อมูล

บุคลกิภาพ

ข้อมูล
การเรียน

การวางแผน
การศึกษา
และอาชีพ

ผลงาน
และรางวลั

ที่ได้
ข้อมูลจาก
แบบทดสอบ



สัมภาษณ์

สังเกต

อัตชีวประวตัิ

แบบสอบถาม / แบบส ารวจ

บันทกึความดี

แฟ้มผลงาน

แบบประเมินพฤตกิรรม

ระเบียนสะสม

เยี่ยมบ้าน

บันทกึสุขภาพ

บันทกึประจ าวัน

กจิกรรม



การพูดคุย / สัมภาษณ์ 



การเยีย่มบ้านนักเรียน





การคดักรองนักเรียน
การแบ่งกลุ่มนักเรียนตามสภาพพฤตกิรรม

เป็น 3 กลุ่ม

- กลุ่มปกติ

- กลุ่มเส่ียง

- กลุ่มมีปัญหา



การช่วยเหลือนักเรียน

การส่งเสริม การป้องกนัและแก้ไข การส่งต่อ

โฮมรูม Classroom  meeting ภายใน ภายนอก

การให้
ค า

ปรึกษา

กจิกรรม
ใน

ช้ันเรียน

กจิกรรม
เสริม

หลกัสูตร

กจิกรรม
ซ่อม
เสริม

เพ่ือน
ช่วย
เพ่ือน

ส่ือสาร
กบั

ผู้ปกครอง

กิจกรรม

สรา้งเสริม

ภูมิคุม้กนัอ่ืนๆ



 นักเรียนรู้จกัตนเองมากขึน้
 นักเรียนค้นพบศกัยภาพ

ในตนเอง
 รกัและเหน็คณุค่าในตนเอง
 มีภมิูคุ้มกนัทางจิตใจท่ีเข้มแขง็
 รู้เท่าทนัสงัคม ปรบัตวัได้
 มีทกัษะชีวิต

ฯลฯ



ใช้หลกัการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วมและ
การมีปฏิสัมพนัธ์เชิงสร้างสรรค์



- ผู้ปกครองยนิดีมาโรงเรียน และให้ความ
ร่วมมือกบัโรงเรียนมากขึน้

- ผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่นักเรียนมากขึน้ 

- ผู้ปกครองติดต่อประสานความร่วมมือ
และช่วยเหลือกนัเองมากขึน้



เกิดเครอืข่ายผูป้กครองในการดแูลช่วยเหลือนกัเรียน

ระดบัหอ้งเรยีน ระดบัชั้นเรยีน และระดบัโรงเรยีน





กจิกรรมพฒันา EQ ทั้งในและนอกห้องเรียน





*มีความสมัพนัธ์ ท่ีดี
* นักเรียนยอมรบั

และไว้วางใจ

* สร้างโอกาส
ให้นักเรียนท าดี

* ชมเชย
ให้ก าลงัใจ

* เข้าใจปัญหา
และรู้สาเหตุ

* นักเรียนมีส่วนร่วม
แก้ปัญหา

* ประสานงาน
กบัผูป้กครอง

*ยอมรบัและมีทศันคติ
ทางบวก

* ไม่มีอคติ

 ให้นักเรียน                    
ยอมรบัปัญหา 

 นักเรียนต้องการแก้ไข

•ช่ืนชมส่วนดี

•* ส่งเสริม
พฤติกรรมด้านดีของ

นักเรียน

ผูช่้วยเหลือ
/คณุครู



แนวทางการแก้ไขนักเรียนกลุ่มเส่ียง
และกลุ่มช่วยเหลือ

การใหค้ าปรึกษา

การจดักิจกรรมเพ่ือป้องกนั

และแกไ้ขปัญหา

๏  กิจกรรมในหอ้งเรียน                 

๏  กิจกรรมเสริมหลกัสตูร

๏ กิจกรรมเพ่ือนช่วยเพ่ือน

๏ กิจกรรมซ่อมเสริม

๏ กิจกรรมส่ือสารกบัผูป้กครอง



การให้ค าปรึกษารายบุคคลและกลุ่ม



กิจกรรมกลุ่มทางจิตวิทยา

 การวางแผนชีวิตและอาชีพ

 ฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก

 คณุค่าแห่งชีวิต

 กลุ่มพฒันา EQ

 สร้างสขุ ลดเครียด



กิจกรรมชมุนุมต่างๆ



ชมุนุมดนตรี  นาฏศิลป์



กจิกรรมเสริมหลกัสูตร



การส่งต่อภายใน
- ส่งต่อในกรณีที่ปัญหานักเรียนยากต่อการช่วยเหลือ 

- การส่งต่อต้องค านึงถงึจรรยาบรรณของการปรึกษา

ในการรักษาความลับ

- ควรส่งต่อเป็นลายลักษณ์อักษร

- ส่งต่อบุคลากรในหน่วยงานที่สามารถช่วยเหลือ

นักเรียนได้ เช่น  งานอนามัย  งานแนะแนว                 

ฝ่ายวิชาการ   งานปกครอง  งานเดก็พเิศษเรียนร่วม

เป็นต้น 



รับนักเรียนต่อจากครูทีป่รึกษา

ให้การปรึกษา/ช่วยเหลือ

พฤติกรรม

ประชุมปรึกษารายกรณี

พฤตกิรรม

ส่งต่อผู้เช่ียวชาญภายนอก

ส่งกลบั
ครูทีป่รึกษา

ดขีึน้

ดขีึน้

ไม่ดขีึน้ / ยากต่อการช่วยเหลือ

Flow

Chart

หรอืขั้นตอน

การดแูล

ช่วยเหลือ

นกัเรยีน

ของ

ครูแนะแนว





โรงเรียนเตรียมความพร้อม

สร้างความตระหนักและให้ความรู้ครู

ทีมท า(คร)ูประเมินตนเอง

ด าเนินการประเมินทบทวน

ผลการประเมิน

สรปุผลและรายงานผล

พฒันาต่อเนือ่ง

ปรบัปรงุ/
แก้ไข

ก าหนดเกณฑแ์ละวิธีการประเมิน

ปัญหา /อุปสรรค

ความส าเรจ็



ผลท่ีเกิดกบันักเรียน

1.   นักเรียนมีความสุขมากขึน้

2.   นักเรียนรู้จกัตนเองและ

ศักยภาพตนเอง

3.   นักเรียนมีเพ่ือนมากขึน้

4 .  นักเรียนมีแรงจูงใจในการ

ศึกษาเล่าเรียน

5.  นักเรียนพูดคุยกบัครูทีป่รึกษา
มากขึน้



6. สัมพนัธภาพใน ครอบครัวดขีึน้
7. นักเรียนประสบผลส าเร็จในการ

เรียน  จบการศึกษาตามเวลาที่
ก าหนด   และสามารถศึกษาต่อใน
ระดบัสูงขึน้



ผลท่ีเกิดกบัครู
- ครูท างานเป็นระบบมากขึน้

- ได้รับความไว้วางใจจากนักเรียนและผู้ปกครอง

- มีความเข้าใจและช่วยเหลือนักเรียนพฤติกรรมเส่ียง

- ท างานเชิงรุกและใกล้ชิดนักเรียนมากขึน้

- แลกเปลีย่นเรียนรู้ เกดิการยอมรับซ่ึงกนัและกนั

- ครูมีความก้าวหน้าในวชิาชีพ  

ฯลฯ



ผลท่ีเกิดกบัโรงเรียน
- โรงเรียนได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่ ผู้ปกครองและ ชุมชน   

ส่งลูกหลานมาเข้าเรียนมากขึน้

- โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีคุณภาพ

ได้มาตรฐาน



การบริหารเชิงระบบ

การแลกเปลีย่นเรียนรู้

การท างานเป็นทีม

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล



ขอบคุณค่ะ

นางโสรดา  พลเสน
ครู คศ.1  โรงเรียนบ้านแม่อุสุวทิยา


