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การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเชงิพัฒนามุงศึกษาระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน และเพือ่

พัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา   
การศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ใชวิธีการจดักลุม

สนทนา โดยอาจารยที่ปรึกษาทุกระดับชั้นของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา เปนผูรวมสนทนา เครื่องมือ
ที่ใชในการจัดกลุมสนทนา เปนแบบบันทกึ และวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการบันทึก นําขอมูลที่ได
ไปพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน และสรางคูมือการดําเนินงานระบบการดแูลชวยเหลือ 
นักเรียน แลวทดลองใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนเปนเวลา 1 ปการศึกษา และเชิญผูบริหาร 
คณะกรรมการโรงเรียน และอาจารยที่ปรึกษา ของโรงเรียนเสสะเวชวทิยา จํานวน 35 คน มารวม
ประเมินผลการดําเนินงานตามระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน ที่ผูวิจยัไดพัฒนา 

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี ้
         1. การดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
พบวามีความพรอมพอสมควรอาจารยที่ปรึกษา มีความคิดเห็นวาระบบการดูแลชวยเหลือ นักเรียน 
สามารถดูแลชวยเหลือและพัฒนานักเรียนไดทุกคนทุกกลุมมใชเฉพาะนักเรียนที่มีปญหาผูปกครอง        
สวนใหญใหความรวมมือ ฝายบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงาน สวนปญหาคืออาจารยที่
ปรึกษามีภาระงานมาก การนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชทําใหมีภาระงานเพิ่มมากขึ้น 
อาจารยที่ปรึกษามีปญหาในการเยี่ยมบานนักเรียน ขาดทักษะการจดบันทึกขอมูลใน  การปฏิบัติงาน 
และการประเมินพฤติกรรมนักเรียน  
               2. การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ตามที่
ผูวิจัยพัฒนาประกอบดวย 7 ขั้นตอน คือ การเตรียมการ การศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล การ
แบงกลุมนักเรียน  การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน การพัฒนาศักยภาพนักเรียน การสงตอนักเรียน 
และการฟนฟู จากการทดลองใชปรากฏวาระบบดังกลาวสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง กลาวคือมี
ความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนกระชับงายตอการปฏิบัติ รวมทั้งมีคูมือที่อานเขาใจงาย  
สามารถใชในการปฏิบัติงานไดดี ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่พัฒนาแลว ยังเหมาะสมกับ
สภาพการดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในโรงเรียน  
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           The purposes of this research were to study and develop the Student Assistant System  

 in Sesawechvidhaya School.  
                The instrument used for study of Sesawechvidhaya Student Assistant System were 
focus groups by all level of advisors and collected the data form focus groups, recorded and 
analyzing record. The data from focus groups used for develop the student assistant system of 
Sesawechvidhaya School and the instruction manual. Then try out the student assistant system for 
one academic year and then evaluate system by 35 persons of Sesawechvidhaya School namely 
the director, the school committee and advisors. 
 The main research finding were summarized as follows :- 
 1.  The student assistant system of Sesawechvidhaya School were fairly complete. The 
advisors  think that  the student assistant can take care , develop all students, every group  
not only the problem students but also the most parents cooperate. On the other side the 
administration support this system. But the problem is the advisors have many things to do. And 
having the student assistant system make more works. The problem of the advisors are visiting 
the students’ homes , lack of skills in the record all works and the evaluation the students’ 
behaviors.   
 2.  Developing the student assistant system of Sesawechvidhaya School by researcher 
were 7 steps by preparatory, personal case study, divide group, encourage student activity, 
increase status of student, resuscitate of student.  The result of  try out were complete and brought 
it to operate truly. It can work flexibly and easily in operating and can understand the instruction 
manual which the advisors can use these well. The department in school can run efficiently .  
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บทที่  1 
 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
       
 การศึกษามีความสําคัญตอความเจริญของประเทศชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งโลกปจจุบนั  
ไดกาวเขาสูยุคโลกาภิวัตนอยางรวดเร็วดวยอิทธิพลของความเจริญกาวหนาทางวิทยาการดาน         
การสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีเครือขายโยงใยไปทัว่โลก ทําใหสังคมเปน
สังคมแหงขาวสารขอมูล โลกถูกหลอหลอมเปนหนึ่งเดียว เปรียบประหนึ่งหมูบานโลก กิจกรรมทกุ
ดานไมวาเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม การเมือง การศึกษา ส่ิงแวดลอมถูกเชื่อมโยงเขาถึงกันและกัน
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2539 : 7) การกาวเขาสูยคุโลกาภิวัตนเปนโอกาสสราง
ปญญาและสรางศักดิ์ศรีของประเทศชาติ จงึจําเปนที่จะตองใหความสําคัญตอการพัฒนาระบบ
สําคัญ ไดแก ระบบการเมือง ระบบสังคม และระบบเศรษฐกิจ (ภิรมยา  อินทรกําแหง.  2540 : 20) 
คุณภาพของคนเปนตวัแปรสําคัญในการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดาน และชิงความไดเปรียบในการ
แขงขนักับนานาประเทศ โลกในยุคโลกาภวิัตนไมใชโลกที่จะประชนักนัดวยกําลังอาวุธ แตประชนั
กันดวยกําลังปญญา คุณภาพของทรัพยากรมนุษยจึงเปนทั้งเหตุและปจจัยในการพัฒนาประเทศใน
ยุคโลกาภวิัตน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 2539 : 11) การศึกษาจึงเปนวิธีการ
พัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนษุยเพื่อนําประเทศชาติเขาสูยคุโลกาภิวัตนอยางมีศักดิ์ศรี 
 การจัดการศกึษาที่มีคุณภาพจึงเปนการพัฒนาคุณภาพของทรัพยากรมนษุย บทบาทของ
การศึกษาคือ การพัฒนาบุคคลในดานตาง ๆ ไดแก รางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ และสังคม    
ทําใหผูเรียนสามารถดําเนินชีวิตในสังคมไดอยางมีสันตสุิข สามารถเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได
อยางเหมาะสม สอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงของประเทศในทุก ๆ ดาน (รวีวรรณ  ชินะตระกูล.  
2538 : 65) ซ่ึงในพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2)
ไดกําหนดความมุงหมายของการจัดการศกึษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย  
จิตใจ สติปญญาความรู คุณธรรม จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูรวมกับ 
ผูอ่ืนไดอยางมคีวามสุข (กระทรวงศึกษาธิการ.  2542 : 5)  การศึกษาจึงมคีวามมุงหมายเพื่อการ
พัฒนามนุษยใหเปนมนษุยทีส่มบูรณ เพื่อใหมีความสุขในการดําเนนิชวีิตในสังคม และการที่สังคม
ปจจุบันมีความเจริญกาวหนา และเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเรว็ การดํารงชีวิต ตองเผชิญกับปญหา
และอุปสรรคหลายอยางตามสภาพความซับซอนของสังคม ทําใหผูคนในสังคมปจจุบัน ไมวาจะ
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เปนเด็กหรือ ผูใหญ ตองประสบกับปญหานานับประการ ซ่ึงหากไมมีการปองกันแกไข ประเทศ
ไทยกจ็ะมแีตประชากรที่มปีญหาอันเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาประเทศไปสูเปาหมาย 
ประกอบกับการมีเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยรวดเร็ว ไดสงผลกระทบตอวิถีการดํารงชีวิตและ
จิตใจของผูคนอยางมากเยาวชนไดรับผลกระทบอยางหนักหนวงจึงตองการความดแูลเอาใจใสอยาง
ใกลชิด ตองการคําแนะนําปรึกษาอยางมีเทคนิควิธี บางครั้งตองการความชวยเหลือในการแกปญหา
ที่ผานเขามาในชีวิตอยางเรงดวน อาจารยทีป่รึกษาเปนผูมคีวามใกลชิดกบันักเรียนมากที่สุดเปนผูที่
ทําหนาที่ดังกลาวแทนพอ แม ผูปกครองเมื่อเด็ก ๆ อยูทีโ่รงเรียน (กรมสามัญศึกษา.  2544 : ก)   
การดูแลชวยเหลือใหนกัเรียนรูจักการดําเนินชีวิต เพื่อใหมีชีวิตอยูไดอยางมีความสขุทามกลางภาวะ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง จึงเปนภารกจิที่สําคัญอยางหนึ่งของโรงเรียนในการปองกันแกไขปญหา       
ดังกลาวไดอยางยั่งยืน  
           โรงเรียนเสสะเวชวิทยาเปนโรงเรียนที่มีนักเรียนหลายระดับคือตั้งแตระดับอนุบาล จนถึง
ระดับมัธยมศกึษา โรงเรียนไดจัดการดูแลชวยเหลือนักเรียนในระดับหนึ่ง และจากการศึกษาขอมลู
ในการปฏิบัติงานปกครองนกัเรียน พบวานักเรียนในระดับมัธยมศึกษา มีพฤติกรรมที่เปนปญหา
มากกวาในระดับอื่น (โรงเรียนเสสะเวชวทิยา.  2544  : 22)  และจากการวิเคราะหสภาพความพรอม
พื้นฐานของโรงเรียนในดาน ตาง ๆ เชนดานปริมาณและคุณภาพบุคลากร  ดานงบประมาณ  ทําให
พบจุดแข็ง  จดุออนของโรงเรียนในดานตาง ๆ โดยเฉพาะในดานงานปกครองนักเรียน ซ่ึงจาก
การศึกษาปญหาของงานปกครอง พบวานกัเรียนในระดบัชั้นมัธยมศึกษาสวนใหญเกิดความเครยีด 
อันเปนตนเหตแุหงปญหาตาง ๆ  เชน การแตงกาย การหนีเรียน ความประพฤติไมเหมาะสม และ        
ยาเสพติด (โรงเรียนเสสะเวชวิทยา.  2543 : 31) สาเหตุของความเครียดของนักเรียนเกิดจากปจจยั 2 
ประการ คือ ปจจัยภายในอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของตอมตาง ๆ ภายในรางกาย และปจจยั   
ภายนอก อันเกิดจากสังคมและสิ่งแวดลอม ซ่ึงปจจัยทางสังคมจะเปนสาเหตุใหเกิดความเครียดตอ
วัยรุนมากกวาการเปลี่ยนแปลงของรางกาย (กรมสุขภาพจิต.  2541 : 19) การเผชิญกับปญหาตาง ๆ 
ดังกลาวขางตนทําใหนักเรยีนในระดับมัธยมศึกษาตองพยายามปรับตวั เพื่อจดัการกบัปญหาความ      
ขัดแยง ความคับของใจ เพื่อปรับสภาพจิตใจใหเขาสูภาวะปกติ นกัเรียนที่ปรับตัวไดดีก็จะสามารถ
ดําเนินชวีิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุขแตจากการศึกษาพบวามีนักเรียนสวนใหญไมสามารถ 
ปรับตัวไดอยางถูกตองเหมาะสมทําใหเกิดปญหาทางความคิด อารมณ และมีพฤติกรรมซึ่งเสี่ยงตอ
การกระทําความผิด ดําเนินชีวิตเบี่ยงเบนไปจากเปาประสงคอันดีงาม (โรงเรียนเสสะเวชวิทยา.  
2542 : 12) ประกอบกับจากการวิเคราะหสภาพปญหาของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา เพือ่จัดทําแผน
ยุทธศาสตรโดยใชเทคนิค SWOT พบวาจดุออนประการสําคัญของโรงเรียนคือโรงเรียนไมมีโอกาส
คัดเลือกนักเรยีน ทําใหไดนกัเรียนทีไ่มมีคุณภาพ ซ่ึงจากปญหาดังกลาว โรงเรียนนํามากําหนดเปน
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แผนยุทธศาสตร 5 ป (พ.ศ.2543-2547) โดยมีเปาหมายสําคัญประการหนึ่งในการพฒันานักเรยีนให
มีความพรอมดานรางกาย อารมณ จิตใจ สังคมและสติปญญา (โรงเรียนเสสะเวชวิทยา.  2543 : 29, 
33) โดยโรงเรยีนพิจารณานําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามกรอบที่กรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กําหนดเปนแนวทางการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ระบบดังกลาวประกอบดวยกระบวนการดําเนนิงานดแูลชวยเหลือนักเรยีนอยางมีขั้นตอน 
พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมอีาจารยที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการ
ดําเนินงาน (กรมสุขภาพจิต.  2544 : 15) ซ่ึงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใชในโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาทุกแหง และไดรับการยอมรับวาสามารถชวยเหลือนักเรียนที่มี
ปญหา รวมทั้งสามารถสงเสริมนักเรียนที่ปกติ และนักเรียนมี่มีความสามารถพิเศษ ใหพัฒนาไดเตม็
ตามศักยภาพมาใชในการพัฒนา และปกครองนักเรียน แตโรงเรียนเสสะเวชวิทยา เปนโรงเรียน
เอกชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน มีความแตกตางกับโรงเรียนสังกัดกรม
สามัญศึกษา การที่จะนําระบบดังกลาวมาใชจึงตองมีการศึกษา และพัฒนาระบบการดแูลชวยเหลือ
นักเรียน ใหเกดิความเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียน 
               จากปญหาดังกลาวขางตนผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาและพัฒนาระบบการดูแล         
ชวยเหลือนักเรียนใหเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของโรงเรียนเสสะเวชวิทยาเพื่อสามารถนํา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มาใชในการบริหารงานปกครองใหมีประสิทธิภาพ และบังเกิด
ประสิทธิผลตอไป 
 
วัตถุประสงคของการศึกษาคนควา 
 
                 1. เพื่อศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 

 2. เพื่อพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
 

 1. ผลของการศึกษาคนควาในครั้งนี้ ผูบริหารสามารถนําไปใชเปนแนวทางในปรับปรุง
การบริหารงานปกครองโดยระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  

   2. ผลของการวิจัย จะไดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่เหมาะสมของ 
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ซ่ึงอาจารยที่ปรึกษา และผูบริหาร จะไดรวมกันใชในการดําเนินงาน 
ปกครอง และการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
 

   การศึกษาครั้งนี้เปนการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
กรุงเทพมหานคร 
 
นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 
                 1. การบริหารงานปกครอง หมายถึง การบริหารงานสงเสริม พัฒนา ควบคุมและแกไข 
ความประพฤติของนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหบรรลุ 
เปาหมาย 

   2. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน หมายถึง ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามกรอบ
ที่กรมสามัญศึกษา , กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
กําหนดเปนแนวทางในการดูแลชวยเหลือนักเรียนประกอบดวยกระบวนการดําเนินงานดูแล
ชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีอาจารย 
ที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดําเนินงาน ประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 

      2.1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล หมายถึง กระบวนการดําเนินงานตามระบบ 
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในขั้นตอนที่ 2 ของอาจารยที่ปรึกษาซึ่งตองรูจักนักเรียนในดาน 
ความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัวและดานอื่น ๆ เปนรายบุคลคล โดยใชวิธีการและ 
เครื่องมือตาง ๆ เชน ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก แบบสัมภาษณ การเยี่ยมบาน เปน
ตน 

        2.2 การแบงกลุมนักเรียน หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานตามระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนในขั้นตอนที่ 3 ของอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงแยกนักเรียนออกเปน 3 กลุมคือกลุมเกง 
กลุมปานกลาง และกลุมเสี่ยงหรือกลุมมีปญหา โดยใชวิธีการวิเคราะหตามเกณฑที่การแบงกลุม 
นักเรียนของโรงเรียน แลวสรุปลงในแบบสรุปผลการคัดกรองและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล 
และรายหอง 

        2.3 การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน หมายถึง กระบวนการดําเนินงานตามระบบ 
การดูแลชวยเหลือนักเรียนในขั้นตอนที่ 4 ของอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงตองสงเสริมนักเรียนเปน 
รายบุคคล และรายกลุมจากการแบงกลุมนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมโฮมรูม จัดประชุมผูปกครอง
ช้ันเรียน จัดกิจกรรมตาง ๆ ที่เหมาะสม แลวบันทึก สรุปประเมินการดําเนินกิจกรรม 
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                     2.4 การพัฒนาศักยภาพนักเรียน หมายถึงกระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนในขั้นตอนที่ 5 ของอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึง จําเปนอยางมากที่จะตองดําเนินการกับ
นักเรียนกลุมเสี่ยง และมีปญหา โดยการใหคําปรึกษาเบื้องตน ประสานงานกับครูและผูเกี่ยวของ
เพื่อจัดกิจกรรมสําหรับการปองกันและชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน เชนกิจกรรมในหองเรียน  
กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรมซอมเสริม กิจกรรมสื่อสารกับผูปกครอง 
แลวบันทึกลงในแบบบันทึกรายงานผลการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

        2.5 การสงตอ หมายถึง กระบวนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน
ในขั้นตอนที่ 6 ของอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงไดดําเนินการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนแลว แต
มีปญหายากตอการชวยเหลือ นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมดีขึ้น อาจารยที่ปรึกษาตองดําเนินการสง
ตอไปยังผูเชี่ยวชาญ ไดแก ครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจําวิชา ครูฝายปกครอง เพื่อดําเนินการ
ตามระบบตอไป 
          3. อาจารยที่ปรึกษา หมายถึง ครูที่ไดรับคําสั่งจากโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ใหทําหนาที่ 
ดูแลนักเรียนดานการเรียน ดานความประพฤติ และดานการพัฒนานักเรียน 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
  ผูวิจัยไดอาศัยแนวคิดของ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกรมสามัญศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดตระหนักถึงความสําคัญที่จะตองมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
เพื่อใหมีกระบวนการในการบริหารงานปกครอง ที่ทํางานอยางเปนระบบมีความชัดเจน มีการ
ประสานความรวมมือของผูเกี่ยวของทุกฝายทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งมีวิธีการ กิจกรรม และ
เครื่องมือตาง ๆ ที่มีคุณภาพ ในการดูแลชวยเหลือนักเรียน อันจะสงผลใหการบริหารงานปกครอง
ประสบความสําเร็จ ดังนี้ 

 กรมสุขภาพจิต.  (2544 : 13) มีแนวคิดหลักในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน 2 ประการคือ 

1. มนุษยทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู และพัฒนาตนเองไดตลอดชีวิต เพียงแตใชเวลาและ
วิธีการที่แตกตางกัน เนื่องจากแตละคนมีความเปนปจเจกบุคคล ดังนั้นการยึดนักเรียนเปนสําคัญใน
การพัฒนา เพื่อดูแลชวยเหลือ ทั้งดานการปองกัน แกไขปญหา หรือการสงเสริมจึงเปนสิ่งจําเปน 

2. ความสําเร็จของงาน ตองอาศัยการมีสวนรวม ทั้งการรวมใจ รวมคิด รวมทําของทุกคนที่
มีสวนเกี่ยวของ ไมวาจะเปนบุคลากรโรงเรียนในทุกระดับ ผูปกครอง หรือชุมชน 
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กรมสามัญศึกษา (2544 : 3) กลาวถึงแนวคดิในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนวาเปน
กระบวนการดาํเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีขั้นตอน ประกอบดวย การรูจักนกัเรียนเปน
รายบุคคล การคัดกรองนักเรยีน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ 

 
จากแนวคิดของกรมสุขภาพจิต และกรมสามัญศึกษา เขียนเปนกรอบแนวคิด ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดเกี่ยวกบัระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  

 
 
 
 
1. การรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล 
2. การคัดกรองนกัเรียน 
3. การสงเสริมนักเรียน 
4. การปองกันและแกไขปญหา 
5. การสงตอ 

 
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 
 

อาจารยที่ปรึกษา 
 
 



บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

  การศึกษาเรื่องการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ผูวจิัย 
ไดศึกษาเอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วของตามลําดับตอไปนี้ 
        

  1. การบริหารงานปกครองในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
   2. การปฏิบัติงานปกครองนกัเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
  2.1 การวางแผนงานปกครองนักเรียน 

  2.2 การรักษาความสงบเรียบรอยในโรงเรยีน 
                      2.3 การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวนิัย คณุธรรมและจริยธรรม 
                      2.4 การแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน 
                      2.5 การดาํเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 
                      2.6 การประเมนิผลงานปกครองนักเรียน  
            3. ระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน 

         3.1 การรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล 
         3.2 การคัดกรองนักเรียน 
         3.3 การสงเสริมนักเรียน 
         3.4 การปองกนัและแกไขปญหา 
         3.5 การสงตอ 
    4. เอกสารที่เกี่ยวกับคณุลักษณะและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา 

                  5. หนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาในระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
                  6. ประวัติความเปนมาของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
                  7. งานวจิยัเกีย่วกบัการบริหารงานปกครอง  
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1. การบริหารงานปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
            ความหมายของงานปกครองนักเรียน 
                งานปกครองนักเรียน เปนงานหนึ่งของการบริหารโรงเรียน ที่มีความสําคัญและสงผลไป
ถึงการพัฒนาพฤติกรรมนักเรียน สรางเสริมนักเรียนใหมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม
และจริยธรรม พรอมที่จะเจริญเติบโต เปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติสืบตอไปในอนาคต  
การปกครองนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษานับวาเปนภาระหนัก เพราะเปนการปกครองเด็กวัยรุน 
ซ่ึงรางกาย และจิตใจมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้งเปนวัยที่สําคัญยิ่งของชีวิตที่จะนําไปสู
ความสําเร็จหรือความลมเหลวได (วีระพงษ  วีระนาคินทร.  2542 : 27) 
            กรมสามัญศึกษา (2530 : 3)ใหความหมายของงานปกครองนักเรียนวาหมายถึงงาน 
สงเสริม พัฒนา ควบคุม และแกไขความประพฤติของนักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย กอใหเกิดความ
สงบเรียบรอยในการอยูรวมกัน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตร นอกจากนั้นกรมสามัญศึกษา (2539 : 42-47) ระบุไวในเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษาวางานปกครองนักเรียนไดแก การวางแผนงานปกครองนักเรียน การรักษาความสงบ
เรียบรอยในโรงเรียน การสงเสริมพัฒนาใหนักเรียนมีวินัย คุณธรรมและจริยธรรม การแกไข
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน และการ
ประเมินผลงานปกครองนักเรียน 
                 กรมสามัญศึกษา (2532 : 20-23) ไดใหหลักการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร 
งานปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษา ซ่ึงโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชนได
นํามาใชเปนหลักในการบริหารงานปกครอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   1. ลักษณะงานปกครองนักเรียน 
  งานปกครองนักเรียน เปนงานหนึ่งของการบริหารโรงเรียนที่สงผลไปถึงการพัฒนา 
พฤติกรรมของนักเรียน สรางเสริมใหมีความประพฤติ มีระเบียบ มีคุณธรรมและจริยธรรมพรอมที่
จะเจริญเติบโตเปนพลเมืองดีของประเทศชาติตอไปในอนาคต งานปกครองนักเรียนจึงมีลักษณะ
เปนงานสงเสริม พัฒนา ควบคุมและแกไขความประพฤตินักเรียนใหอยูในระเบียบวินัย กอใหเกิด
ความสงบเรียบรอยในการอยูรวมกันของนักเรียน เพื่อใหกิจกรรมการเรียนการสอนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และพัฒนาใหนักเรียนมีคุณธรรมที่พึงประสงคตามที่กําหนดไวในหลักสูตรในเรื่อง
ตอไปนี้คือ 
  1.1 ความซื่อสัตย ความยุติธรรม การไมเบียดเบียนผูอ่ืน การมีวินัยในตนเอง รวมถึง     
ความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัวและสังคม 
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  1.2  การเคารพตอกฎหมาย และกติกาของสงัคม รูจักทํางานเปนหมูคณะ มีความ
สามัคคี รูจักเสียสละเพื่อสวนรวม รูจักแกปญหาดวยสันตวิิธีอยางมีหลักการ และเหตุผลที่ดี ใช    
เสรีภาพของตนเองในทางสรางสรรคบนรากฐานแหงกฎหมาย จริยธรรมและศาสนา 
    1.3 ความภูมิใจในความเปนไทย การเสียสละเพื่อสวนรวม มีความจงรักภักดีตอชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย มีความรูและเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
ตลอดจนการรวมกันธํารงรักษาความปลอดภัยและความมั่นคงของประเทศชาติ  

 2.  ขอบขายของงานปกครองนักเรียน 
  งานปกครองนักเรียนมีขอบขายความรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

 2.1 ควบคุมดูแลนักเรียนดานความประพฤติและปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่ 
กําหนดไว ดวยการปองกันไมใหนักเรียนมีพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคและแกไขพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมของนักเรียน 
       2.2 เสริมสรางคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสมแกนักเรียน และสงเสริมพฤติกรรม
ที่พึงประสงคใหพัฒนายิ่งขึ้น 

       2.3 รักษาความปลอดภัยและดูแลสวัสดิภาพของนักเรียน 
                     2.4 รักษาความสงบเรียบรอยในโรงเรียน 
                     2.5 ดูแลและรักษาทรัพยสินของทางราชการ 
 3. ความสําคัญของงานปกครองนักเรียน 

 การบริหารงานปกครองนักเรียนที่มีประสิทธิภาพจะกอใหเกิดประโยชน ดังนี้ 
 3.1  ทําใหเกิดความสงบเรียบรอยในโรงเรียน จะดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไดดวยดี 
 3.2  สงเสริมใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  3.3  นักเรียนแตละคนไดรับการพัฒนาความรูความสามารถเฉพาะตนเต็มศักยภาพ 
และมีคุณธรรมจริยธรรมตามที่กําหนดไวในหลักสูตร 
        3.4  นักเรียนมปีญหาตาง ๆ ไดรับความชวยเหลือและแกไขพฤติกรรมใหสามารถอยู
กับผูอ่ืนไดเปนอยางด ี
  3.5  บุคลากรในโรงเรียนรูจกัควบคุมตนเองใหอยูรวมกนัอยางสงบสุข รูจักการให
และการรับ มสีวนรวมในกจิกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เขาใจและยอมรับกฎเกณฑระเบียบขอบังคบั 

3.6 บุคลากรในโรงเรียนเขาใจรปูแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยรูจักใช 
สิทธิและหนาที่ของตนเองอยางถูกตอง  
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 4. ลักษณะการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน 
  งานปกครองนักเรียนเปนสวนหนึ่งของระบบโรงเรียน ซ่ึงอยูภายใตการบริหารของ 
หัวหนาสถานศึกษา และมอบหมายใหผูชวยผูบริหารฝายปกครองเปนผูดําเนินการปกครองนักเรียน 
มีสวนสําคัญยิ่งกับการเรียนการสอน หรืองานฝายวิชาการ และฝายแนะแนว นอกจากนี้ยังมีสวน
สนับสนุนการปฏิบัติงานฝายบริการและฝายธุรการอีกดวย แตอยางไรก็ตามการปฏิบัติงาน          
ฝายปกครองจะตองคํานึงถึงและพิจารณาระบบและตัวแปรนอกโรงเรียน ไดแก 
  4.1  นโยบาย มาตรการ ระเบียบและแนวปฏิบัติ คําสั่งจากหนวยเหนือ 
       4.2  ความตองการของทองถ่ิน ผูปกครองนักเรียน 

  4.3  ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง 
  4.4  อิทธิพลแฝง พลังกลุมตาง ๆ และผลประโยชน 

         งานปกครองเปนหนวยงานปฏิบัติงานแนวหนา เชนเดียวกับงานวิชาการ และ        
งานแนะแนว ซ่ึงผูปฏิบัติงานตองทํางานกับนักเรียนจํานวนมากตลอดเวลา ตองการความรวมมือ 
ประสานงาน และทํางานมุงไปสูจุดหมายที่สงเสริมใหนักเรียนทุกคนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพที่
แตละคนมีแรงกาย แรงความคิด ผลักดันใหนักเรียนไดเคล่ือนไปสูจุดมุงหมายของหลักสูตรที่
กําหนดไวใหได งานปกครองกับงานวิชาการ และงานแนะแนว จึงมีสวนผสมผสานและสมัพนัธกนั
มาก มีการจัดโครงการกิจกรรมหรือแผนปฏิบัติการรวมกัน คือการจัดปฐมนิเทศนักเรียน การจัด
โครงการอบรมและพัฒนาบุคลิกภาพ การพิจารณาสงเคราะหนักเรียน การติดตามนักเรียนที่มีปญหา
ตาง ๆ ตลอดจนการไปพบปะกับผูปกครองนักเรียน และการเยี่ยมบานนักเรียน สําหรับงานปกครอง
กับงานฝายสนับสนุนการสอน คือ งานบริหาร งานบริการและงานธุรการนั้น งานปกครองมีสวน
ชวยใหการดําเนินงานตาง ๆ ของแตละฝายดําเนินไปดวยความเรียบรอยและรวดเร็ว เชน ดูแลความ
เรียบรอยในขณะที่เรียน ปฏิบัติกิจกรรมของแตละฝาย และควบคุมการจัดกิจกรรมใหดําเนินไปตาม
โครงการที่ตั้งไว   
 5.  วัตถุประสงคในการดําเนินงานปกครองนักเรียน 

 เพื่อใหนักเรียนมีผูปกครองแทนบิดา มารดา ตลอดระยะเวลาที่อยูในโรงเรียน ภายใต 
ระเบียบวินัยที่กําหนดไวอยางมีความสุขพอสมควร 
 6.  นโยบายการปฏิบัติงานปกครองนักเรียน 

 ผูปฏิบัติงานฝายปกครอง จะตองระลึกถึงวัตถุประสงคของหนวยงานปกครองที่ตั้งไว 
เสมอ ดังนั้นการปฏิบัติงานจึงมีทั้งการปองกัน แกไขและสงเสริมพฤติกรรมของนักเรียน ใหบรรลุ
เปาหมายและอุดมการณของโรงเรียนที่ตั้งไว คณะครู อาจารยฝายปกครองไมเพงเล็งจะทําหนาที่
เปนตํารวจ ยามรักษาการณ หรือผูพิพากษาที่คอยเฝาไลจับ หรือตัดสินลงโทษนักเรียน แตเพียงอยาง
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เดียว แตจะเอาใจใส ดูแล ช้ีแนะและสนับสนุนใหประพฤติในสิ่งที่ถูกตองดีงาม ละเวนการประพฤติ
ในสิ่งที่ไมดี ไมถูกตอง และขัดตอระเบียบขอบังคับของโรงเรียน ของสังคมสวนรวม 
 7.  หลักการปกครองนักเรียน 
  การปกครองนักเรียนดําเนินตามหลักการ 2 ประการคือ 
  7.1  หลักการควบคุม โดยใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับเปนเครื่องมือควบคุมพฤติกรรม 
ของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหเปนไปตามที่กําหนดไว เมื่อมีผูกระทําผิดไปจากขอตกลงนั้น    
จะมี การลงโทษวากลาว ตักเตือน หรือเฆี่ยนตี 
  7.2  หลักการพัฒนาสงเสริมดวยการจัดสภาพแวดลอมหรือกิจกรรมตาง ๆ โดยอาศัย
ทฤษฎีทางจิตวิทยาเปนพื้นฐาน เพื่อสงเสริมหรือกระตุนใหนกัเรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค 
สภาพแวดลอมและกิจกรรมตาง ๆ ที่มีประโยชน ชวยใหนักเรียนไดพฒันาความถนดั ความสามารถ
พิเศษ ทําใหนกัเรียนรูวาเปนคนที่มีคุณคา และมีแรงจูงใจที่จะประพฤติดี  
 ทั้งหลักการควบคุมและหลักการสงเสริม ตางมุงไปสูการปองกันและแกไขพฤติ 
กรรมที่ไมพึงประสงค และเสริมสรางพฤติกรรมที่เหมาะสม การนําเอาหลักการทั้งสองประการมา
ใชในการปกครองนักเรียนนั้นจะตองคํานึงถึงสาเหตุของพฤติกรรมที่ตองการแกไข ควบคุมหรือ
เสริมสราง ซ่ึงสาเหตุของพฤติกรรมอาจมาจากสภาพแวดลอม คือสภาพสังคม สภาพครอบครัว และ
สภาพโรงเรียน หรืออาจเกิดจากตัวเด็กเอง ในการแกไขนั้นจะตองหาสาเหตุกอนแลวจึงหาวิธีแกไข 
โดยคํานึงวา “พฤติกรรมยอมมีสาเหตุ พฤติกรรมอยางเดียวกันอาจมาจากหลายสาเหตุ สาเหตุอยาง
เดียวกันอาจทําใหเกิดพฤติกรรมหลาย ๆ อยาง นอกจากนี้อยาทําใหเด็กที่ยังไมมีปญหามีปญหา
ขึ้นมา โดยการใชวิธีแกปญหาที่ถูกตองตามขั้นตอนดังนี้คือ ศึกษาใหรูวาเด็กมีปญหาอะไรบาง 
วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา และหาวิธีการแกไขที่เหมาะสม” 
            งานปกครองนักเรียนจึงเปนแกนสําคัญในการบริหารโรงเรียน เพราะเหตุวาถางาน 
ปกครองนักเรียนไมเรียบรอย การบริหารงานอื่น ๆ ก็มักจะมีปญหาตามไปดวย และจะตองปรับปรุง    
เปลี่ยนแปลง แกไขอยูเสมอ เพราะหากนักเรียนไมอยูในระเบียบวินัย กระบวนการเรียนการสอนก็
จะไมไดผลสมบูรณ ดังนั้นโรงเรียนตาง ๆ จะตองมีการปรับปรุง แกไขการปกครองนักเรียน ควบคู
กับกระบวนการเรียนการสอนอยูเสมอ 

 
2.  การปฏิบัติงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 
           งานปกครองในโรงเรียนมัธยมศึกษาเปนงานที่มีความสําคัญมาก ซ่ึงกรมสามัญศึกษา (2539 : 
42-52) ไดกําหนดขอบขายงานปกครอง เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ 6 ดาน คือ   
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2.1 การวางแผนงานปกครองนักเรียน มีขอบขายงานดังนี้ 
  2.1.1  รวบรวม และจัดทําระเบียบวินัย ขอบังคับ ที่เกี่ยวของกับการปกครอง 
นักเรียน  ไดแก 
   2.1.1.1  จัดทําระเบียบขึ้นในโรงเรียน 
   2.1.1.2  จัดทําเอกสารคูมือนักเรียน 
   2.1.1.3  เผยแพรระเบียบขอบังคับในการปกครองนักเรียนใหแกนักเรียน  
   2.1.1.4  ผูปกครอง และครู อาจารย ทราบ 
  2.1.2  จัดสายงานปกครองนกัเรียน ไดแก 
   2.1.2.1 ผูชวยฝายปกครอง 
   2.1.2.2  คณะกรรมการฝายปกครอง 
   2.1.2.3  งานหัวหนาคณะกรรมการปกครอง หรือหัวหนาระดับชั้น 
   2.1.2.4  งานอาจารยเวรประจําวัน 
   2.1.2.5  งานอาจารยที่ปรึกษา 
   2.1.2.6  งานกิจการนักเรียน (กรรมการนักเรียน) 
   2.1.2.7  งานกรรมการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 

2.1.3  ทําแผนและโครงการ ไดแก 
 2.1.3.1  แผนงาน 

   2.1.3.2  โครงการ 
   2.1.3.3  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
   2.1.3.4  แผนปฏิบัติงาน 
   2.1.3.5  การประชาสัมพันธและเผยแพร 
  2.1.4  รวบรวมและจัดทําสถิติเกี่ยวกับงานปกครองนักเรียนไดแก 

  2.1.4.1  ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียน 
      2.1.4.2  หลักฐานการติดตอผูปกครอง 
       2.1.4.3  หลักฐานการลงโทษนักเรียน 
 2.1.4.4  หลักฐานการใหรางวัล 

   2.1.4.5  หลักฐานการแกปญหานักเรียน 
  2.1.4.6  หลักฐานการปฏิบัติงานของฝายปกครอง 
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 2.2 การรักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียน ไดกําหนดขอบขายงานไวดังนี้ 
 2.2.1  ความปลอดภัย 
   2.2.2  การออกนอกบริเวณโรงเรียน 

  2.2.3  การแสดงพฤติกรรม 
 2.3  การสงเสริมพัฒนาใหนกัเรียนมวีินยั คุณธรรมและจริยธรรม ไดกาํหนด           

ขอบขายงานไวดังนี ้     
          2.3.1 จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย ไดแก 

   2.3.1.1  กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร 
         2.3.1.2  กิจกรรมอบรมนักเรียนประจําสัปดาห 
         2.3.1.3  กิจกรรมเขาคายนักเรียนใหม 

2.3.1.4 การรักษาความสะอาด การตรงตอเวลา การแตงกาย การเขาแถว       
การทําความเคารพ ฯลฯ 
        2.3.1.5  มีหลักฐานการจัดและการเผยแพร 

  2.3.2  จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมเพื่อปลูกฝงเรื่อง 
   2.3.2.1  การประหยัดและออม 
   2.3.2.2  การเสียสละ 
         2.3.2.3  ความขยันหมั่นเพียร 
         2.3.2.4  ความอดทน อดกล้ัน 
         2.3.2.5  ความเมตตากรุณา 
         2.3.2.6  ความสามัคคี 
         2.3.2.7  มีหลักฐานการจัดและการเผยแพร 

  2.3.3  จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาดานความรับผิดชอบตอสังคม 
   2.3.3.1  การบําเพ็ญประโยชน 
   2.3.3.2  การปฏิบัติตามกฎจราจร 
    2.3.3.3  การปฏิบัติตามกฎหมาย 
    2.3.3.4  มีหลักฐานการจัดและการเผยแพร 

         2.3.4  จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 
                               2.3.4.1  กิจกรรมชุมนุมตาง ๆ 
                               2.3.4.2 กิจกรรมหารายไดระหวางเรียน 
                               2.3.4.3 มีหลักฐานการจัดและการเผยแพร 
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  2.3.5   ยกยองใหกําลังใจแกนักเรียนที่มีความประพฤติดี 
   2.3.5.1 แสวงหาขอมูล 
   2.3.5.2 บันทึกประวัติ 

                              2.3.5.3 เผยแพรผลงานหรือใหรางวัล 
                              2.3.5.4 มีหลักฐานการจัดและการเผยแพร 

 2.4  การแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน กรมสามัญศึกษาไดกําหนดหลัก          
2  ประการในการแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ไดแก 

   2.4.1  หลักการควบคุม คือใหโรงเรียนใชกฎ ระเบียบ ขอบังคับเปนเครื่องมือควบคุม 
พฤติกรรมของบุคลากรทุกคนในโรงเรียนใหเปนไปตามที่กําหนดไว เมื่อมีผูกระทําผิดไปจากขอ 
ตกลงนั้น จะมีการลงโทษวากลาว ตักเตือน หรือตัดคะแนนความประพฤติ แลวแตกรณี 

   2.4.2  หลักการพัฒนาสงเสริม คือใหโรงเรียนจัดสภาพแวดลอมหรือกิจกรรมตาง ๆ  
โดยอาศัยทฤษฎีทางจิตวิทยาเปนพื้นฐาน เพื่อสงเสริมหรือกระตุนใหนักเรียนแสดงพฤติกรรมที่   
พึงประสงค สภาพแวดลอมและกิจกรรมตาง ๆ ที่มีประโยชน ชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความถนัด 
ความสามารถพิเศษ ทําใหนักเรียนรูวาเปนคนที่มีคุณคา และมีแรงจูงใจที่จะประพฤติดี 
 2.5  การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ไดกําหนดขอบขายงานไว ดังนี้ 
  2.5.1 จัดแนวปฏิบัติงานตามนโยบายกรมสามัญศึกษา 

   2.5.2  ดําเนินงานตามแนวปฏิบัติ 
   2.5.3  จัดใหมีสภานักเรียนหรือคณะกรรมการนักเรียน 

          2.5.4  มีการวัดและประเมินผล 
 2.6  การประเมินผลงานปกครองนักเรียน ไดกําหนดขอบขายงานไว ดังนี้ 

   2.6.1 จัดใหมีกรรมการประเมินผล 
   2.6.2  จัดใหมีการวิเคราะหผลการประเมิน 
   2.6.3  มีการเสนอผลการวิเคราะหและประเมินผล 
   2.6.4  นําผลการวิเคราะหและประเมินไปใชปรับปรุงงาน  

  จากสาระดังกลาวขางตนงานปกครองนักเรียน มีความมุงหมายในการชวยเหลือนักเรียน
ดานตาง ๆ เพื่อที่จะใหนักเรียนสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณตาง ๆ ของสังคมไดอยางมี
ความสุข อีกทั้งสงเสริมใหนักเรียนสามารถแสดงออกในความสามารถสวนตน ทําใหนักเรียนเกิด
เชาวปญญา และมีประสบการณในชีวิต สามารถเติบโตเปนสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมตอไป 
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3. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                 
 ความหมายของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมี
ขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลัก
ในการดําเนินการดังกลาว และมีการประสานความรวมมอือยางใกลชิดกับครูที่เกี่ยวของ  หรือ
บุคคลภายนอก  รวมทั้งการสนับสนุน  สงเสริมจากโรงเรียน การดแูลชวยเหลือ หมายรวมถึง  การ
สงเสริม  การปองกัน  และการแกไขปญหา  โดยมวีิธีการและเครื่องมือสําหรับอาจารยที่ปรึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อใชในการดําเนนิงานพัฒนานกัเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคและ
ปลอดภัยจาก 
สารเสพติด (กรมสามัญศึกษา.  2544 : 5)  
                 กรมสุขภาพจติ.  (2544 : 13) ไดกําหนดวัตถุประสงคของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ไวดังนี ้
                 1. เพื่อใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  เปนไปอยางมีระบบและมี
ประสิทธิภาพ 
                2.  เพื่อใหโรงเรียน ผูปกครอง หนวยงานทีเ่กี่ยวของ หรือชุมชนมีการทาํงานรวมกนั โดย
ผานกระบวนการทํางานที่มรีะบบ  พรอมดวยเอกสาร  หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบ
หรือรับการประเมินได  
                กรมสามัญศึกษา.  (2544 : 3) กลาวถึงปจจยัที่มีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตาม
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนคือ 
                1. ผูบริหารโรงเรียน รวมทั้งผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝาย ตระหนักถึงความสําคัญของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และใหการสนับสนุนการดําเนินงาน หรือรวมกิจกรรมตามความ
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 
                 2.   ครูทุกคนและผูเกี่ยวของจําเปนตองมีความตระหนัก  ในความสําคญัของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน  มีทัศนคติที่ดีตอนักเรยีน  และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทกุดาน 
                 3.  คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ ตองมีการประสานงานอยางใกลชิด และมีการ
ประชุมในแตละคณะ   อยางสม่ําเสมอตามที่กําหนด 
                 4.  อาจารยที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนนิงาน  โดยตองไดรับความรวมมือ
จากครูทุกคนในโรงเรียน  รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ จากโรงเรียน 
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                 5.  การอบรมใหความรูและทักษะ รวมทั้งการเผยแพรขอมูลความรูแกอาจารยที่ปรึกษาหรือ
ผูเกี่ยวของในเรื่องที่เอื้อประโยชนตอการดแูลชวยเหลือนกัเรียนเปนสิ่งจําเปนโดยเฉพาะเรื่องทักษะ
การปรึกษาเบือ้งตนและแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ซ่ึงโรงเรียนควรดําเนินการ 
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามกรอบของกรมสามัญศึกษาเปน 
ความรับผิดชอบของครูที่ปรึกษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุนจาก
ผูบริหาร ครูที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูปกครอง โดยมีลําดับกระบวนการดําเนินงาน ดังแสดงในแผนภูมทิี่ 2 
 
 
              
 
 

         
 
 
        
    
         
 
                          
                                                  
    
              
      
              
                  
                                                                                                                   
                     
 
 
 
 
 

รูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

คัดกรองนักเรียน 

กลุมปกติ กลุมเสี่ยง/มีปญหา 

สงเสริมนักเรียน ปองกันและแกไขปญหา 

พฤติกรรม
หรือไม 

สงตอ 
(ภายในโรงเรียน) 

ไมดีขึ้น /  
ยากตอการ

ดีขึ้น 
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ภาพประกอบ  2   แสดงการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ของกรมสามัญศึกษา 
ที่มา : กรมสามัญศึกษา.  (2544).   
 รายละเอียดของแตละองคประกอบในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
               ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  เปนกระบวนการดําเนนิงานที่มีองคประกอบสําคัญ   
5  ประการ ตามที่กลาวมาแลว คือ 
               1.  การรูจักนกัเรียนเปนรายบคุคล 
               2.  การคัดกรองนักเรียน 
               3.  การสงเสริมนักเรียน 
               4.  การปองกนัและแกไขปญหา 
               5. การสงตอ  
               แตละองคประกอบของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนดังกลาว มีความสําคัญ มีวิธีการ
และเครื่องมือที่แตกตางกนัไปแตมีความสมัพันธเกี่ยวเนือ่งกันซึ่งเอื้อใหการดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ของโรงเรียนเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ ดงัมีรายละเอียดตอไปนี้  
 
 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
 กรมสามัญศึกษา. (2544 : 10)  กลาวถึงความสําคัญของการรูจักนักเรยีนเปนรายบคุคลวา 
ดวยความแตกตางของนักเรียนแตละคนที่มพีื้นฐานความเปนมาของชีวติที่ไมเหมือนกัน หลอหลอม
ใหเกดิพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ  ทั้งดานบวกและดานลบ  ดังนั้นการรูขอมูลที่จําเปน เกี่ยวกับตวั
นักเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหอาจารยที่ปรึกษามคีวามเขาใจนักเรียนมากขึน้  สามารถนํา  ขอมูล
มาวิเคราะหเพือ่การคัดกรองนักเรียน เปนประโยชนในการสงเสริม การปองกันและแกไขปญหา   
นักเรียนไดอยางถูกทาง  ซ่ึงเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการใชความรูสึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะใน
การแกไขปญหานักเรยีน ซ่ึงจะทําใหไมเกิดขอผิดพลาดตอการชวยเหลือนักเรียนหรือเกิดไดนอยที่สุด     
                ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน อาจารยที่ปรึกษาควรมีขอมูลเกี่ยวกับนกัเรียนอยางนอย 3 ดาน 
ใหญ ๆ คือ (กรมสุขภาพจิต.  2544 : 20-22)  
                 1) ขอมูลนักเรียน ดานความสามารถ  ไดแก ดานการเรียน มีรายละเอียดขอมูลพื้นฐานที่
ควรทราบ เชน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในแตละวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยในแตละภาคเรยีน              
พฤติกรรมการเรียนในหองเรยีนที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียนเชน ไมตั้งใจเรียน  ขาดเรียน เปนตน 
ดานความสามารถอื่น ๆ ไดแกบทบาทหนาที่พิเศษในโรงเรียน  ความสามารถพิเศษ  การเขารวม     
กิจกรรมตาง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  
                 2) ขอมูลนกัเรียนดานสุขภาพ  ไดแก ดานรางกาย สวนสูง น้ําหนัก โรคประจําตัว  ความ 
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บกพรองทางรางกาย เชน การไดยิน การมองเห็นฯลฯ  ดานจิตใจ ไดแก พฤติกรรม อารมณซึมเศรา 
วิตกกังวล ความประพฤติ พฤติกรรมอยูไมนิ่ง สมาธิส้ัน บุคลิกภาพเก็บตัว ขี้อายฯลฯ  
                3) ดานครอบครัว ไดแก ดานเศรษฐกจิ รายไดของบิดา มารดา ผูปกครอง อาชีพของ 
ผูปกครอง คาใชจายทีน่ักเรยีนไดรับในการมาโรงเรียน ฯลฯ ดานการคุมครองนักเรียน จํานวนพี่นอง 
บุคคลในครอบครัว สถานภาพของบิดา  มารดา บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบนักเรียน ความสัมพันธของ
บุคคลในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมความเจ็บปวยของบุคคลในครอบครัว หรือ 
การใชสารเสพติดการติดสรุา  การพนัน เปนตน 
 วิธีการและเครื่องมือในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 
                 อาจารยที่ปรึกษาควรใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  เพื่อใหไดขอมูลนักเรียนที ่
ครอบคลุมทั้งดานความสามารถ  ดานสุขภาพ  และดานครอบครัว  ที่สําคัญ คือ (กรมสามัญศึกษา. 
2544 : 12-14) 
 1) ระเบียนสะสม  เปนเครื่องมือในรูปแบบของเอกสารเพื่อการเก็บรวบรวม  ขอมูลที่
เกี่ยวกับตวันกัเรียน  โดยนักเรียนเปนผูกรอกขอมูล  และอาจารยที่ปรึกษานําขอมูลเหลานั้นมาศึกษา  
พิจารณา     ทําความรูจักนกัเรียนเบื้องตน  หากขอมูลไมเพียงพอ  หรือมีขอสังเกตบางประการ  ก็ควร
หาขอมูลเพิ่มเติมดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสอบถามจากนักเรียนโดยตรง  การสอบถามจากครูอ่ืน ๆ  
หรือเพื่อน ๆ ของนักเรียน เปนตน  รวมทัง้การใชเครื่องมือทดสอบตาง ๆ  หากอาจารยที่ปรึกษา
ดําเนินการได 
            รูปแบบและรายละเอียดในระเบียนสะสมของแตละโรงเรียน  มีความแตกตางกันไดขึน้อยู
กับความตองการของแตละโรงเรียน แตอยางนอยควรครอบคลุมขอมูลทั้งดานการเรียน  ดานสุขภาพ  
และดานครอบครัว ระเบียนสะสม  เปนขอมูลสวนตัวของนักเรียน  จงึตองเปนความลับและเก็บไว
อยางด ีมิใหผูที่ไมเกี่ยวของหรือเด็กอื่น ๆ มารื้อคนได  หากเปนไปไดควรเก็บไวกับ  อาจารยที่ปรึกษา
และมีตูเก็บระเบียนสะสมใหเรียบรอย ระเบียนสะสม  ควรเก็บรวบรวมขอมูลอยางตอเนื่อง อยางนอย 
3 ปการศึกษา  หรือ 6 ปการศึกษาและสงตอระเบยีนไปยังอาจารยที่ปรึกษาคนใหมในปการศึกษา
ตอไป หรืออาจจัดอาจารยทีป่รึกษาตามดแูลนักเรียนอยางตอเนื่อง จนจบมัธยมศึกษาในแตละตอน  
หรือจนจบ 6 ปการศึกษา กไ็ด 

2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (โรงเรียนอาจนําเครื่องมืออ่ืนมาใชแทนก็ได) 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็กไมไดเปนแบบวัดหรือแบบทดสอบ แตเปนเครื่องมือสําหรับการคัดกรอง
นักเรียนดานพฤติกรรมการปรับตัว ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพจิต  ซ่ึงจะชวยใหอาจารยที่ปรึกษามแีนว
การพิจารณานกัเรียนดานสุขภาพจิตมากขึน้แบบประเมนิพฤติกรรมเดก็เปนเครื่องมอืที่กรมสุขภาพจิต
เปนผูจัดทําขึ้นโดยพัฒนาจาก The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ)ประเทศเยอรมันนี  
ซ่ึงใชกันแพรหลายในประเทศแถบยุโรป เพราะมีความเที่ยงและความตรง จํานวนขอไมมากนัก   
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คณะผูจัดทําของกรมสุขภาพจิต โดย พ.ญ.พรรณพิมล หลอตระกูล เปนหัวหนาคณะไดทําการวจิัยเพื่อ
วิเคราะหคาความเที่ยง และความตรงของแบบประเมิน  และหาเกณฑมาตรฐาน (Norm) ของเด็กไทย 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก มี 3 ชุด คือชุดที่ครูเปนผูประเมินเด็ก ชุดทีพ่อแม ผูปกครอง เปนผู
ประเมินเดก็ และชุดที่เดก็ประเมินตนเอง ทัง้ 3 ชุด มีเนื้อหาและจํานวนขอ 25 ขอ เทากัน ทางโรงเรียน
อาจเลือกใชชุดที่นักเรยีนประเมินตนเองชดุเดียว หรือใชควบคูกับชุดทีค่รูเปนผูประเมินเพื่อความ
แมนตรงยิ่งขึ้น  โดยระยะเวลาที่ประเมินไมควรหางจากนกัเรียนประเมนิตนเองเกิน1เดือนซึ่งหาก
เปนไปไดควรใชแบบประเมนิทั้ง 3 ชุด พรอมกัน  เพื่อตรวจสอบความถูกตองของผลที่ออกมา 
 ในกรณีที่ขอมูลของนักเรียนจากระเบยีนสะสมและแบบประเมินพฤตกิรรมเด็กไมพอเพียง  
หรือเกิดกรณทีี่จําเปนตองมขีอมูลเพิ่มเติมอีก อาจารยทีป่รึกษาก็อาจใชวิธีการและเครื่องมือ 
อ่ืน ๆ  เพิ่มเติม เชน การสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ ในหองเรยีน  การสัมภาษณและการเยีย่มบานนกัเรียน  
เปนตน การรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคลเปนดานสําคัญดานแรกในการดําเนินงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือใหประสบผลสําเร็จ เปนการสรางสัมพันธภาพอันดรีะหวางอาจารยที่ปรึกษากับนักเรยีน 
อาจารยที่ปรึกษาจึงจําเปนตองใชกลยุทธตาง ๆ สวนบุคคล ในการหาขอมูลของนักเรียนใหมากทีสุ่ด 
และทําการวิเคราะหขอมูลนัน้ ๆ มาใชใหเปนประโยชน ในการดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
                วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล  
 การเก็บรวบรวมขอมูลนับเปนกิจกรรมลาํดับแรกที่สําคญั และจะชวยใหอาจารยที่ปรึกษามี
ขอมูลสําหรับการดูแลนักเรียน ซ่ึงการเก็บขอมูลนักเรียนนั้นมีหลายวิธี  วีวรรณ  ชินะตระกูล.  (2538 : 
73-77) ไดเสนอแนะวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ไวดังนี ้
             1)  การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสังเกต เปนการชวยเสริมขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ 
ชวยตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณวาตรงตามความเปนจริงเพยีงใด ชวยใหการเก็บรวบรวม
ขอมูลเที่ยงตรงเขาใจนกัเรียนดีขึ้นและสามารถนําขอมูลไปประกอบการศึกษาวนิิจฉยั เพื่อชวยเหลือ 
ผูเรียนตอไป   
 ลักษณะที่ควรสังเกตคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม พฤติกรรมที่บงชี้ความสามารถ
ของนักเรียน พฤติกรรมทางอารมณ และองคประกอบทางดานรางกาย โดยสามารถบันทึกพฤติกรรม
จากการสังเกตได 2 แบบ คือ การบันทึกพฤติกรรมแบบพรรณาไดแกการบันทึก พฤตกิรรมที่ไดจาก
การสังเกต โดยวิธีการจดบันทึกของผูสังเกตเอง และการบันทึกพฤติกรรมอยางมีระเบยีบไดแกการ
บันทึกพฤติกรรมโดยการใชมาตรสวนประมาณคา การบันทึกพฤติกรรมแบบกําหนดพฤติกรรม และ
การบันทึกพฤติกรรมแบบใหคะแนน 
 2)  การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีการสัมภาษณ การสัมภาษณจะชวยใหเห็นพฤติกรรมของ
นักเรียนมากขึน้ สามารถนํามาประกอบการพิจารณาในการทําความเขาใจพฤติกรรมของนักเรียนได 
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ดีขึ้น นอกจากจะสัมภาษณนกัเรียนแลวยังอาจสัมภาษณผูปกครอง เพื่อน และครูผูสอนดวย               
ผูสัมภาษณตองเตรียมการสมัภาษณใหเรียบรอย ดําเนนิการสัมภาษณอยางมีคุณภาพ และควรแจงให
นักเรียนผูถูกสัมภาษณทราบถึงวัตถุประสงค และประโยชนที่ไดรับ รวมทั้งชี้แจงใหทราบวาการเกบ็
รวบรวมขอมลูจะเปนความลับ ไมเปดเผยใหผูอ่ืนทราบ  
 3) การเกบ็รวบรวมขอมูลโดยใชสังคมมติิ เปนวิธีการที่ใชในการศึกษาความสัมพนัธ
ระหวางนักเรยีน เปนวิธีการที่ครูใชเพื่อทราบความรูสึกของนักเรียนที่มตีอเพื่อน ๆ    นักเรียนดวยกนั 
การใชสังคมมิติมีประโยชนตอครูหลายประการคือ ชวยใหครูทราบวาเด็กคนใดในชัน้ที่รวมเปนกลุม 
หรือแยกออกจากกลุม และมีเด็กอยูจํานวนกี่กลุม ชวยใหครูเขาใจความสัมพันธระหวางนกัเรียนใน
ช้ัน และหาทางปรับปรุงใหเด็กมีความสัมพันธกันดีขึน้ ชวยใหครูทราบวาเดก็คนใดไมเขาสังคม และ
ขาดเพื่อน ครูสามารถนําผลของสังคมมิติไปใชในการปกครองชั้นเรียนได เปนตนวาสามารถทราบวา
เด็กคนใดที่อาจชวยยับยั้งเพือ่น ๆได หรือการจัดที่นั่งนกัเรียนใหม เปดโอกาสใหเดก็ทําความรูจักกัน 
ทํางานรวมกนั ชวยเหลือซ่ึงกันและกันอยางทั่วถึง 
 4) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม เปนวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลในการวัด เชน 
วัดความคดิเหน็ ความรูสึก และอารมณ เชน จิตใจ ความรู ความเชื่อ การเห็นคุณคาในเรื่องตาง ๆ เปน
ตน 
 การสรางแบบสอบถามมีหลักการสําคัญคือภาษาที่ใชควรกระทัดรัด ส่ือความหมายชดัเจน 
ดึงดูดความสนใจของผูอาน ครอบคลุมสาระที่สําคัญที่ตองการทั้งหมด ถามเฉพาะขอมูลที่ตองการ
ศึกษาเทานัน้ และใชภาษาใหเหมาะสมกบัระดับที่จะศกึษา โดยสามารถเลือกใชแบบสอบถามที่มี
หลายลักษณะใหเหมาะสมเชน แบบกําหนดคําตอบให แบบใหตอบเสรีโดยเปนแบบสอบถาม
ปลายเปด และแบบสอบถามแบบมาตรสวนประมาณคา  
 5) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการไปเยีย่มเยียนที่บาน เปนวิธีการรวบรวมขอมูลที่ครูจะได
ขอเท็จจริง และเขาใจตวัเด็กมากยิ่งขึ้นในหลายเรื่องเชน สภาพทั่วไปของบาน ความเปนอยูของเดก็ 
และครอบครัว เจตคติของผูปกครองที่มีตอครู และโรงเรียน เจตคติของผูปกครองที่มีตอเด็กทั้งใน
ปจจุบัน และอนาคต  วัตถุประสงคที่สําคัญในการเยี่ยมบานของเด็ก ก็เพือ่จะปลูกฝงความเขาใจอันดี
ตอกันระหวางครู และผูปกครอง มิใชเพื่อจะวินจิฉัยวาสภาพแวดลอมทางบาน เหมาะสมหรือไม 
เพราะครูคือผูแนะแนวมิไดมีหนาที่ที่จะไปเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมทางบานของเด็ก แตควรจะมี
ความรู ความเขาใจเกีย่วกับสภาพความเปนอยูทางบานของเด็ก เพื่อตนจะไดรูจักเดก็ของตนดีขึ้น และ
สามารถชวยเดก็แกปญหาตาง ๆ ไดดียิ่งขึ้น 
  การศึกษานกัเรียนเปนรายบคุคลจึงเปนการศึกษาเกีย่วกบัตัวนักเรียน เพื่อทราบความสนใจ  
ความสามารถ ความถนัด เจตคติ ลักษณะนสัิย อารมณ ฯลฯ พรอมทั้งสิ่งแวดลอมของ นักเรียน เชน
สภาพความสมัพันธของสมาชิกภายในบาน อาชีพ ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ฯลฯ ทั้งนี้
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เพื่อใหครูรูจกันักเรียน และนักเรียนรูจักตนเองมากขึ้น เพื่อนําเอารายละเอียดดังกลาวไปใชประโยชน
ในการดําเนินงานตอไป 
 การคัดกรองนกัเรียน 
                กรมสุขภาพจิต. (2544 : 25-28) ไดกลาวถึง ความสําคัญ และแนวทางการวิเคราะห ขอมูล
เพื่อการคัดกรองนักเรียน ไวดังนี ้
                การคัดกรองนักเรยีนเปนการพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวกับตวันักเรียน  เพื่อการจัดกลุมนกัเรียน 
เปน 2 กลุม  คือ  
                1) กลุมปกติ   คือ นักเรียนที่ไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑการคัดกรองของ 
โรงเรียนแลว  อยูในเกณฑของกลุมปกติ    
                2) กลุมเสี่ยง/มีปญหา  คือ นักเรยีนที่จัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยง/มีปญหา ตามเกณฑ  
การคัดกรองของโรงเรียน   ซ่ึงโรงเรียนตองใหการชวยเหลือ ปองกันหรือแกไขปญหาตามแตกรณ ี
                การจัดกลุมนกัเรียนนี้มีประโยชนตออาจารยทีป่รึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนไดอยางถูกตอง โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียนยิ่งขึ้นและม ี
ความรวดเรว็ในการแกไขปญหา  เพราะมขีอมูลของนักเรียนในดานตาง ๆ  ซ่ึงหากอาจารยที่ปรึกษา
ไมไดคัดกรองนักเรียนเพื่อการจัดกลุมแลว  ความชัดเจนในเปาหมายเพือ่การแกไขปญหาของนักเรยีน
จะมีนอยลง  มีผลตอความรวดเร็วในการชวยเหลือ  ซ่ึงบางกรณีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน 
                ผลการคัดกรองนักเรียน อาจารยที่ปรึกษาจําเปนตองระมัดระวังอยางยิ่งที่จะไมทําให 
นักเรียนรับรูไดวาตนถูกจัดกลุมอยูในกลุมเสี่ยง/มีปญหา ซ่ึงมีความแตกตางจากกลุมปกติ โดยเฉพาะ
นักเรียนวยัรุนที่มีความไวตอการรับรู (sensitive) แมวานกัเรียนจะรูตวัดีวา ขณะนี้ตนมีพฤติกรรม
อยางไรหรือประสบกับปญหาใดก็ตาม  และเพื่อเปนการปองกันการลอเลียนในหมูเพื่อนอีกดวย 
ดังนั้น อาจารยที่ปรึกษาตองเก็บผลการคัดกรองนักเรียนเปนความลับ นอกจากนีห้ากอาจารยที่ปรึกษา
มีการประสานงานกับผูปกครองเพื่อการชวยเหลือนักเรยีน  ก็ควรระมดัระวังการสื่อสารที่ ทําให 
ผูปกครองเกิดความรูสึกวาบตุรหลาน  ของตนถูกจัดอยูในกลุมที่ผิดปกติ  แตกตางจากเพื่อน นักเรียน
อ่ืน ๆ  ซ่ึงอาจมีผลเสียตอนักเรียนในภายหลังได 
                การวิเคราะหขอมูลเพื่อการคัดกรองนักเรยีนนัน้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาและ
ยึดถือเกณฑการคัดกรองนักเรียนของโรงเรียนเปนหลักดวย ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมี การประชุมครู
เพื่อการพิจารณาเกณฑการจดักลุมนักเรยีนรวมกัน  เพื่อใหมีมาตรฐานหรือแนวทาง การคัดกรอง 
นักเรียนที่เหมอืนกัน เปนที่ยอมรับของครูในโรงเรียนรวมทั้งใหมีการกาํหนดเกณฑวา  ความรุนแรง
หรือความถี่ของพฤติกรรมเทาใดจึงจดัอยูในกลุมเสี่ยง และกลุมมีปญหา 
                 สําหรับประเดน็การพิจารณาเพือ่จัดทําเกณฑการคัดกรองและแหลงขอมลูเพื่อคัดกรอง 
นักเรียนแตละดาน มีตัวอยางดังตอไปนี ้
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                ในดานความสามารถในการเรียน พิจารณาจาก ผลการเรียนทีไ่ด และความเปลี่ยนแปลง 
ของผลการเรียน ความเอาใจใส ความพรอมในการเรยีน ความสามารถในการเรยีน ความสม่ําเสมอ 
ในการมาโรงเรียน เวลาที่มาโรงเรียน  การเขาชั้นเรียน แหลงขอมูลไดแกระเบยีนสะสมหรือวิธีการ 
อ่ืน ๆ เชน   การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน การไดขอมูลจากครูที่เกี่ยวของกับนักเรยีน เปนตน 
สวนดานความสามารถอื่น พิจารณาจากการแสดงออกถึงความสามารถพิเศษที่มี ความถนัด  
ความสนใจ และผลงานในอดีตที่ผานมา บทบาทหนาที่พเิศษในโรงเรยีน การเขารวมกิจกรรมตางๆ 
แหลงขอมูลไดแก ระเบียนสะสม วิธีการอื่น ๆ เชน การไดขอมูลจากเพื่อนนักเรียน  แฟมสะสม 
ผลงาน พฤติกรรมที่แสดงออกของนักเรียน เปนตน 
               ในดานสุขภาพ ไดแก ดานรางกาย พิจารณาจาก ความปกติ  ความพิการหรือความ 
บกพรองทางรางกาย เชน การมองเห็น  การไดยิน โรคประจําตัว ความสัมพันธระหวางน้ําหนกั 
กับสวนสูง ความสะอาดของรางกาย ระเบยีนสะสม วิธีการอื่น ๆ เชน การสังเกต การสอบถาม 
จากครูพยาบาล จากแบบบันทึกการตรวจสขุภาพดวยตนเองสําหรับนักเรียน ม.1 – ม.6  เปนตน  
                ในดานดานจิตใจ พิจารณาจากพฤติกรรมสภาพอารมณที่มีผลตอการดําเนนิชีวิต 
ประจําวนั เชนความวิตกกงัวล หรือ ซึมเศรา ความประพฤติ พฤติกรรมตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอ 
การเรียน ความสามารถพิเศษและการปรับตัวของนักเรยีน เชน พฤติกรรมที่อยูไมนิ่ง สมาธิส้ัน  
ความสัมพันธกับเพื่อน ครู ผูปกครอง การใชสารเสพติด  การลักขโมยการทํารายตนเอง พฤติกรรม 
ทางเพศที่ไมเหมาะสม  ระเบียนสะสม แบบประเมินพฤติกรรมนักเรยีน (SDQ) วิธีการอื่น ๆ เชน 
การสังเกตพฤติกรรมการไดขอมูลจากเพื่อนนักเรยีน จากแบบสอบถามเปนตน        
               ในดานครอบครัว ไดแก ดานเศรษฐกิจ พิจารณาจากผูหารายไดใหครอบครวั ความเพียงพอ 
ของรายรับกับรายจาย จํานวนเงินที่นกัเรียนไดรับและใชจายในแตละวนั  
                ในดานการคุมครองนักเรียน ไดแกความสามารถในการคุมครองดูแลนักเรยีนไดอยาง 
ปลอดภัยและเหมาะสมของผูปกครอง ความเหมาะสมของสภาพที่อยูอาศัย และสิ่งแวดลอม  
ความสัมพันธของคนในครอบครัว เชนอบอุนหรือมกัทะเลาะเบาะแวง ใชความรุนแรงในการตัดสนิ 
แกไขปญหา  ซ่ึงมีผลกระทบตอพฤติกรรมของนักเรียน เชน  ซึม   เหมอลอย แสดงออกถึงอาการ 
ไมอยากกลับบาน เปนตน การใชสารเสพติด  สุรา หรือ เลนการพนนั รวมถึงความเจ็บปวยเร้ือรัง 
รุนแรงของสมาชิกในครอบครัว  
                การคัดกรองนักเรยีนเปนกิจกรรมในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่อาจารยที่ปรึกษา 
ตองทําอยางรอบคอบ และควรกําหนดชวงเวลาของขอมูลการคดักรอง กลาวคือ หากขอมูลตาง ๆ 
ของนักเรียนมกีารเปลี่ยนแปลงอยางรวดเรว็ ควรทบทวนขอมูลการคัดกรองใหม และควรใชขอมูล 
จากหลาย ๆ จดุ เพื่อความเทีย่ง ในการคัดกรองนักเรียน 
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  การสงเสริมนกัเรียน 
                กรมสามัญศึกษา.  (2544 : 19-21) ไดกลาวถึงความสําคัญ และวิธีการสงเสริมนักเรียนวา 
การสงเสริมนักเรียนเปนการสนับสนุนใหนักเรียนทุกคนที่อยูในความดูแลของอาจารยที่ปรึกษาไมวา
จะเปนนักเรยีนกลุมปกติหรือกลุมเสี่ยง/มีปญหา ใหมีคณุภาพมากขึ้น มีความภาคภูมใิจในตนเองใน
ดานตาง ๆ  ซ่ึงจะชวยปองกนัมิใหนกัเรียนทีอ่ยูในกลุมปกติกลายเปนนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา  และ
เปนการชวยใหนักเรยีนกลุมเสี่ยง/มีปญหา  กลับมาเปนนักเรียนกลุมปกติและมีคณุภาพตามที่โรงเรียน
หรือชุมชนคาดหวังตอไป การสงเสริมนักเรียน มีหลายวธีิที่โรงเรียนสามารถพิจารณา  ดําเนินการได  
แตมีกิจกรรมหลักสําคัญที่โรงเรียนตองดําเนินการ  คือ 
                 1) การจัดกจิกรรมโฮมรูม (Home room)กิจกรรมโฮมรูมเปนกิจกรรมที่ดาํเนินการเพื่อ 
สงเสริมนักเรียนเปนรายบุคคล หรือเปนกลุมก็ได  ซ่ึงสถานที่ที่ใชจัดกิจกรรมโฮมรูมอาจเปนที่
หองเรียนหรือนอกหองเรยีนใหมีบรรยากาศเสมือนบานที่มีอาจารยที่ปรึกษาและนักเรียนเปนดั่ง
สมาชิกในครอบครัวเดียวกนัและมีการทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอนักเรียนในดานตาง ๆ เชน การ
รูจักตนเองของนักเรียน การรูจักผูอ่ืนและสิ่งแวดลอม มทีักษะการตัดสินใจ ทักษะการปรับตัวและ
การวางแผนชวีิตเปนตน  กิจกรรมเหลานี้ครูและนักเรยีนควรมีสวนรวมในการจดักิจกรรมดวยกัน 
                 ประโยชนของการจัดกิจกรรมโฮมรูมจะชวยใหอาจารยที่ปรึกษารูจักนักเรยีนมากขึน้   
สามารถสงเสริมความสามารถ และปองกนัปญหาของนกัเรียนไดอีกดวย แนวดําเนนิการจัดกจิกรรม
โฮมรูม ดําเนินการโดย กําหนดกิจกรรมโฮมรูม ที่ยึดตามความตองการของนักเรียน ใหนักเรยีนมี 
สวนรวมในการจัดกิจกรรมโฮมรูม สํารวจความตองการของนกัเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
พิจารณาเลือกหัวขอและวิธีการจัดกจิกรรมใหสอดคลองกับความตองการของนักเรยีนหรือให
เหมาะสมกับสถานการณในขณะนั้นๆเปนเรื่องที่ทันสมัยการจัดกิจกรรมโฮมรูมแตละครั้งควรมีการ               
ดําเนินการเปนหลักฐานทั้งกอนดําเนินการและหลังดําเนินการ  ซ่ึงอาจเขียนในรูปแบบของบันทึก 
การจัดกจิกรรม หรืออ่ืน ๆ รวมทั้งใหมีการบันทึกสรุปผลที่เกิดขึ้นกับนกัเรียนหลังการจัดกิจกรรม               
ทุกครั้งซึ่งการบันทึกอาจบนัทึกในแผนการจัดกิจกรรมหรือในแบบฟอรมบันทึกที่แยกออกมา               
ตางหากกไ็ด อาจารยที่ปรึกษาควรประเมนิผลการจัดกิจกรรมและจัดทาํรายงานดวย สวนโรงเรียน
ควรกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรมโฮมรูมหรือมีคูมือในการจัดกิจกรรมแตละครั้งโดยมีจดุมุงหมาย 
เนื้อหาสาระทีส่อดคลองกับนโยบายของโรงเรียนในการพัฒนานักเรียน อาจารยที่ปรึกษาก็ดําเนินการ
ตามนั้นแตใหมีความยืดหยุนในการกําหนดหวัขอและวิธีการดําเนนิกิจกรรมใหเหมาะสมและทนัสมัย
ไดดวย 
                  2) การจัดกจิกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน (Classroom  meeting) การประชุมผูปกครอง 
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ช้ันเรียนเปนการพบปะกันระหวางอาจารยที่ปรึกษากับผูปกครองนักเรยีนที่ อาจารยที่ปรึกษาดูแลอยู 
เพื่อสรางความสัมพันธอันดตีอกันและรวมมือกันดแูลชวยเหลือนักเรยีนระหวางบาน  โรงเรียน  และ
ผูปกครองดวยกัน การประชมุผูปกครองดังกลาวจะทําใหนักเรียนไดรับความรัก ความเอาใจใส ดแูล
จากผูปกครองมากขึ้น  ทั้งการสงเสริมใหนักเรียนมีคณุภาพ  ความสามารถมากยิ่งขึ้น  หรือ รวมมือกบั
ทางโรงเรียนในการปองกันหรือแกไขปญหาของนักเรยีน อาจารยที่ปรึกษาควรจดัประชุมอยางนอย
ภาคเรียนละ 1 คร้ัง ซ่ึงการประชุมนี้มิใชการรายงานสิ่งตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับตัวนกัเรียนให ผูปกครอง
ทราบเพียงอยางเดียว  แตเปนการจัดกิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําใหผูปกครองมีสวนรวมใน   การ ดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหมากขึน้ ดงันั้น ส่ิงสาํคัญที่ควรตระหนกัในการจดักิจกรรมประชุมก็คือการ
เตรียมการอาจารยที่ปรึกษาควรเตรียมความพรอมกอนการประชุมในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะขอมูล
ของนักเรียนแตละคนและกจิกรรมที่จะดําเนินการโดยกาํหนดวัตถุประสงคในการจดักิจกรรมที่
ชัดเจน การสื่อสารอาจารยที่ปรึกษาควรระมัดระวังคําพดูที่กอใหเกิดความรูสึกทางลบหรือตอตาน
จากผูปกครอง   เชน การตําหนินกัเรียนหรือผูปกครอง การแจงขอบกพรองของนักเรียนในที่ประชุม
จะเปนการสวนตวั 
ก็ตาม  แตควรเปนการพูดทีแ่สดงถึงความเขาใจในตวันกัเรียนแสดงถึงความหวงใยใสใจของครูที่มีตอ
นักเรียนทุกคนและอาศยักิจกรรมที่จะทําใหผูปกครองตระหนกัในความรับผิดชอบ ตองการปรับปรุง
หรือแกไขในสวนที่บกพรองของนักเรียน การจัดกจิกรรมในการประชมุ การที่จะทําใหผูปกครอง 
มีสวนรวมในการประชุมนัน้จําเปนตองใชกิจกรรมตาง ๆ  โดยเริ่มดวยการสรางความคุนเคยระหวาง 
ผูปกครองดวยกันกอน จึงจะมกีิจกรรมอื่น ๆใหผูปกครองไดแสดงความคิดเห็นซึ่งเปนสาระที่เปน
ประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน และการสรุปผลและบันทึกหลักฐานการประชุมผูปกครอง 
ในการประชุมแตละครั้ง อาจารยที่ปรึกษาควรมีการสรุปผลและจัดทําเอกสารเปนหลักฐาน เพื่อ
ประโยชน คือเปนหลักฐานในการจัดประชมุแตละครั้ง เปนขอมูลสําหรับการดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ตอไป เปนขอมูลสําหรับการจัดประชุมในครั้งตอไป 
                  การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน กรมสุขภาพจติ.  (2544 : 155-161) ไดเสนอแนะ 
กิจกรรมสงเสริมนักเรียน ไวดังนี ้
                  กิจกรรมสรางความคุนเคย  
                  สาระสําคัญคือการที่คนเรามาอยูรวมกนั จําเปนตองทําความรูจักคุนเคยกันเพื่อเปนพืน้ฐาน
การสรางสัมพันธภาพ และปรับตัวใหอยูดวยกันอยางมีความสุข 
                  วัตถุประสงคของกิจกรรมสรางความคุนเคยคอืเพื่อใหครู และนักเรยีนไดรูจัก คุนเคยกนั 
รวมทั้งเพื่อใหนักเรียนไดรูจกักันและกนัมากขึ้น 
                   การดําเนินกจิกรรม 
                   ใหนักเรยีนแตละคนแนะนําตวัเอง เชน ช่ือจริง ช่ือเลน ฯลฯ 
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                   ก.ใหนกัเรียนจับคู สัมภาษณเพือ่น แลวจับกลุมสัมภาษณเพิม่ขึ้นจาก 2 เปน 4 เปน 8 
                   ข.ใหนกัเรียนบอกประโยชนทีไ่ดรับเพิ่มเติมจากการรวมกจิกรรม 
               หมายเหตุ ในหองเรียนที่นักเรียนรูจักกันแลว อาจมีการเปลี่ยนกิจกรรมที่มรีายละเอียด 
เพิ่มมากขึ้น ตามที่อาจารยทีป่รึกษาจะเหน็สมควร 
               กิจกรรมความดี และความสามารถที่มี 
               สาระสําคัญคือการที่บุคคลไดมองเห็นความดี ส่ิงที่ดีหรือความสามารถพิเศษของตนเอง จะ
ทําใหเกดิความภาคภูมใิจในตนเอง เหน็คุณคาของตนเอง ซ่ึงจะเปนพืน้ฐานของการพัฒนาตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพตอไป         
               วัตถุประสงคของกิจกรรมความด ีความสามารถที่มีคือ เพื่อใหนักเรียนตระหนักถึงความดี 
และความสามารถพิเศษของตน และเพื่อใหนักเรยีนเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
                การดําเนินกิจกรรม 
                ก. ใหนักเรยีนแตละคนเลาถึงงานอดิเรกของตนเอง โดยอาจเสนอเปนการเลาเรื่องหรือ
แสดงทาทางโดยใชภาษาใบ แลวใหเพื่อนทาย 
                ข. ใหนักเรยีนแตละคนเลาถึงความสามารถพิเศษดานตาง ๆ ของตนเอง หากไมมีครู และ
เพื่อนนกัเรียนชวยกันใหกําลังใจ และชวยกนับอกถึงกิจกรรม หรือส่ิงที่นักเรียนทําไดดี 
 ค. ใหนกัเรียนเลาการกระทําของตนที่รูสึกประทับใจ หรือประสบการณที่ทําใหภาคภูมิใจ 
 ง.  ใหนกัเรยีนรวมกันสรุปถึงขอคิดที่ไดจากการรวมกจิกรรมครั้งนี้ 
                  กิจกรรมใฝรูใฝเรียน 
                  สาระสําคัญคือโลกปจจุบันเปนโลกของขอมูลขาวสารที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา จาํเปน
ที่เราทุกคน โดยเฉพาะเดก็วยัเรียนจะตองติดตามขาวสารเพื่อใหมีความรู ขอมูลใหม ๆ รูเทาทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลก และสามารถนําขอมูลขาวสารตาง ๆ มาใชใหเปนประโยชนตอการเรียน และ
การดําเนินชวีติประจําวนั 
                  วัตถุประสงคของกิจกรรมใฝรูใฝเรียนคือ เพื่อใหนกัเรียนตระหนกัถึงความสําคัญในการ
ใฝหาขอมูลความรูที่เปนประโยชนนอกตําราเรียน และเพือ่ใหนกัเรียนรูจักวิธีการแสวงหา และ
เลือกใชขอมูลขาวสารอยางเหมาะสม 
                   การดําเนินกจิกรรม 
                   ก. ใหนกัเรียนรวมกันอภิปรายถึงขอดี –ขอเสียของการรับรูขอมูลขาวสารตาง ๆ ที่เกิดขึน้
ในชวีิตประจําวัน 
                   ข. ใหนกัเรียนนาํขาว หรือขอมูลความรูจากสิ่งตีพิมพ วิทย ุโทรทัศน หรืออ่ืน ๆ มาเลาให
เพื่อน ๆ ฟง พรอมทั้งวิเคราะหขอคิดที่ได แลวครูนําอภิปรายซักถาม 
                    ค. ใหนกัเรียนทีม่ีประสบการณจากการสื่อสารทางอินเทอรเน็ตมาเลาประโยชน 
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หรือส่ิงไมดีทีไ่ดรับจาการใชอินเทอรเน็ต และใหอภิปรายรวมกนัถึงขอควรระมัดระวงัในการใช 
อินเทอรเน็ต 
                  ง. ใหนกัเรียนรวมกันสรุปประโยชนที่ไดรับจากการมีนิสัยใฝรูใฝเรียน และรักการ
แสวงหาความรูอันเปนประโยชนนอกตําราเรียน 
                  กิจกรรมการพัฒนาตนเองดานการเรียน  
  สาระสําคัญคือ การสงเสริมใหนกัเรียนไดสํารวจและรูจกัตนเองในเรื่องการเรยีน จะชวย
ใหนกัเรียนมองเห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองดานการเรียนใหประสบผลสําเร็จ 
                  วัตถุประสงคของกิจกรรมการพัฒนาตนเองดานการเรียนคือ เพื่อใหนกัเรียนไดประเมนิ 
ตนเองในดานการเรียน และสามารถบอกวิธีที่จะพัฒนาตนเองในดานการเรียน 
                  การดําเนินกิจกรรม 
                  ก. ครูอธิบายเกณฑการจบหลักสูตร 
                  ข. ใหนกัเรียนรายงานการแกไข 0, ร, มส และมผ สําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 
ดังกลาว  
                  ค. ใหนกัเรียนรายงานผลการเรียนเฉลี่ยรายวิชาแตละภาคเรียนโดยเสนอเปนกราฟแทง 
                  ง. ใหนกัเรียนที่ไดผลการเรียนดใีนแตละรายวิชาเลาวิธีการเรียนที่ทําใหประสบผลสําเร็จ 
                  จ. ครูนําอภิปรายเรื่องการแบงเวลาในการทําการบาน การดูหนังสือ การทํากิจกรรม 
นอกหลักสูตร การอานและบันทึกยอ การชวยงานผูปกครอง ฯลฯ 
                   กิจกรรมการผอนคลายความเครียด  
                   สาระสําคัญคือ ความเครียดเกิดขึ้นไดกับคนทุกเพศ ทกุวยั ซ่ึงหากนกัเรยีนรูเทาทันและ
ขจัดออกไปไดยิ่งเร็วเทาไร ก็จะทําใหสุขภาพจิตดีขึ้นเทานั้น แตหากปลอยใหสะสมมากขึ้นจะสงผล
ใหเกดิความเปลี่ยนแปลงทั้งรางกายและจติใจ ทําใหขาดความสุขในการดําเนินชวีิต และ
ความสามารถในการเรยีนลดลง ตลอดจนสงผลกระทบตอคนรอบขางไดอีกดวย 
                  วัตถุประสงคของกิจกรรมการผอนคลายความเครียดคือ เพื่อใหนกัเรียนตระหนกัถึง
ความสําคัญของการผอนคลายความเครียด และรูวิธีในการผอนคลายความเครียด 
                  การดําเนินกิจกรรม 
                  ก. ขออาสาสมัครนักเรียนเลาถึงสถานการณที่ตนเองเกิดความเครียด และวิธีการจัดการ
กับความเครียดนั้น แลวอภปิรายรวมกนัถึงสาเหตุ และผลของความเครียด รวมทั้งแนวทางการขจดั
ความเครียด 
                  ข. ครูนําเสนอเทคนิคการผอนคลายความเครียดเบื้องตน และใหนักเรียนฝกปฏิบัติตาม
ครู แลวนําไปใชกับตนเอง เชน การผอนคลายกลามเนื้อ การฝกหายใจเพื่อคลายเครียด เปนตน 
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                  ทั้งการจัดกจิกรรมโฮมรูม การจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน และการจดักิจกรรม
สงเสริมในรูปแบบอื่น ๆ ที่หลากหลาย ถือเปนกิจกรรมการสงเสริมนักเรียน ในระบบการดูแล
ชวยเหลือ 
นักเรียนที่สําคัญมาก อาจารยที่ปรึกษาจึงควรมีการวางแผนการจัดกิจกรรม การดําเนินกิจกรรมที ่
ตองกระชับทั้งเนื้อหา เวลา อีกทั้งตองทําหลักฐานการปฏบิัติงานในสวนนี้ และทําการประเมินผล 
การจัดกจิกรรมดวย 
 การปองกันและแกไขปญหา 
                กรมสุขภาพจิต.  (2544 : 19-21)ไดกลาวถึงความสําคัญวิธีการและเครื่องมือเพื่อการปองกนั 
และแกไขปญหา วาในการดแูลชวยเหลือนกัเรียน อาจารยที่ปรึกษาควรใหความเอาใจใสกับนักเรยีน
ทุกคนเทาเทยีมกันแตสําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหานั้น  จําเปนอยางมากที่ตองใหความดแูลใสใจ
อยางใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือ ทั้งการปองกันและการแกไขปญหา โดยไมปลอยปละละเลย 
นักเรียนจนกลายเปนปญหาของสังคม  การปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนจึงเปนภาระงานที ่
ยิ่งใหญและมคีุณคาอยางมาก ในการพัฒนาใหนกัเรียนเตบิโตเปนบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมตอไป 
                การปองกันและการแกไขปญหาใหกับนักเรยีนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แตส่ิงที่อาจารย 
ที่ปรึกษาจําเปนตองดําเนนิการ มี  2  ประการ  คือ 
                1) การใหการปรึกษาเบื้องตน 
                     การใหการปรึกษาเบื้องตนกบันักเรียนเปนการชวยเหลือ   ผอนคลายปญหาใหลดนอยลง 
ทั้งดานความรูสึก  ความคิดและการปฏิบัติตนของนักเรยีนในทางที่ไมถูกตอง โดยมุงหวังใหนกัเรยีน
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางทีด่ีงามหรือพึงประสงค ปจจยัสําคัญที่ชวยใหการปรึกษา 
เบื้องตนมีประสิทธิภาพในการชวยเหลือนกัเรียน  อาจารยที่ปรึกษาควรมีความรูและทกัษะพื้นฐาน 
ตาง ๆ   จิตวิทยาวยัรุน ไดแก ความตองการพื้นฐานของมนุษย  ทั้งรางกายและจิตใจ กระบวนการและ
ทักษะการปรึกษาเบื้องตนทีสํ่าคัญ ๆ ไดแก การสรางสัมพันธภาพ  การใชคําถาม การรับฟงทั้งเนื้อหา
และความรูสึกรวมถึงแนวทางการแกไขปญหาของนักเรยีนในแตละลักษณะปญหา เชน ดานการเรยีน  
สุขภาพ  ครอบครัว หรือการใชสารเสพติด  การพนนั  หนีเรียน   เปนตน  ซ่ึงศึกษา   คนควาไดจาก
เอกสารของหนวยงานตาง ๆ 
                ดังนัน้อาจารยที่ปรึกษาควรมีความพรอมในเรื่องการใหการปรึกษาชวยเหลือนักเรียนดวย 
ความรูสึกที่ดตีอนักเรียนตั้งแตเร่ิมตนจนจบการปรึกษาโดยมีกระบวนการในการปรกึษาโดยการสราง 
สัมพันธภาพ พิจารณาและทําความเขาใจปญหา กําหนดวิธีการและดาํเนินการแกไขปญหา ยุติการ
ปรึกษาและการเปนผูใหการปรึกษาที่ดีมีคณุภาพนั้น  อาจารยที่ปรึกษาควรจะปฏิบัตโิดยไดรับการ 
ฝกอบรมเกี่ยวกับการปรึกษาหรือวธีิการดแูลชวยเหลือนักเรียนในดานตาง ๆ  ซ่ึงอาจรับการอบรมจาก
หนวยงาน ภายนอกหรือโรงเรียนจดัอบรมใหหมัน่ฝกฝนทักษะการปรึกษาและพัฒนาตนอยาง



 

 

  28 
 

 

สม่ําเสมอ ศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกี่ยวกับจติวิทยาพัฒนาการหรือความรูที่เกี่ยวของกบัการปรึกษา    
การดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
 
              2) การจัดกิจกรรมเพื่อการปองกนัและแกไขปญหาของนักเรยีน 
                ในการปองกันและแกไขปญหาของ นักเรียน  นอกจากจะใหการปรึกษาเบื้องตนแลวการจดั
กิจกรรมตางๆเพื่อการชวยเหลือนักเรียนก็เปนสิ่งสําคัญเพราะจะทําใหการชวยเหลือมีประสิทธิภาพ 
กอใหเกิดความรวมมือรวมใจของครทูุกคนและผูปกครอง อาจารยที่ปรึกษาสามารถคิดพิจารณา 
กิจกรรมเพื่อการแกไขปญหาของนักเรียนไดหลายแนวทาง  ซ่ึงในที่นี ้สรุปไว 5 แนวทางที่จําเปน คือ
การใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร การใชกิจกรรมในหองเรยีน การใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน การใช 
กิจกรรมซอมเสริม และการใชกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง และในการจัดกิจกรรมให ไดผลด ี
ยิ่งขึ้น การพจิารณาเลือกใชกจิกรรม  อาจารยที่ปรึกษาควรคํานึงถึงความเหมาะสม สอดคลองกับ
ลักษณะปญหา บุคลิกลักษณะของนกัเรียนแตละคน และสภาพของชัน้เรียน โรงเรียน ชุมชน 
             ขอที่พึงตระหนักในการปองกนัและแกไขปญหาของนักเรยีนคือ การรักษา ความลับ
เร่ืองราวขอมูลของนักเรียนทีต่องชวยเหลือแกไข  ไมควรนําไปเปดเผย  ยกเวนเพื่อขอความรวมมือใน
การชวยเหลือนักเรียนกับบคุคลที่เกี่ยวของ โดยไมระบช่ืุอ-สกุลจริงของนักเรียนและการเปดเผยควร
เปนไปในลักษณะที่ใหเกยีรตินักเรียน รวมถึงบันทึกขอมูลการชวยเหลือนักเรียน ควรเก็บไวในที่
เหมาะสมและสะดวกในการเรียกใช  การรายงานการชวยเหลือนักเรยีน ควรรายงานในสวนที่เปดเผย
ได  โดยใหเกยีรติและคํานึงถึงประโยชนของนักเรียนเปนสําคัญ (กรมสุขภาพจิต.  2544 : 32-35) 
               3) การจัดกิจกรรมการปองกัน และแกไขปญหาของนักเรียนกรมสุขภาพจติ.   
(2545 : 178-180) ไดเสนอแนะการจดักจิกรรมการปองกัน และแกไขปญหาของนักเรยีน ไวดังนี้คือ 
                กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
                 เปนการจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียน ไมใชในคาบเรียน โดยสวนใหญจึงเปนเวลาเชากอนเขา
แถว หรือเวลาเย็นหลังโรงเรียนเลิกแลว การจัดกิจกรรม อาจจัดทําเปนชมรม เปนโครงการ หรือเปน
งานของโรงเรียน โดยมีครูที่ปรึกษากับนกัเรียนรวมกันพจิารณาเลือกกจิกรรมใหเหมาะสมกับตัว 
นักเรียน และความตองการของนักเรียน 
               โรงเรียนควรมกีิจกรรมใหนกัเรียนไดเลือกอยางหลากหลาย ซ่ึงนักเรยีนอาจเขารวม 
กิจกรรมในฐานะสมาชิก หรือเปนผูรวมจัดกิจกรรม หรือเปนผูรับผิดชอบจัดกิจกรรมเอง โดยมีครู 
เปนที่ปรึกษา 
 การที่โรงเรียนมีแหลงเรียนรูอยางเพยีงพอกับจํานวนนกัเรียนที่จะใชศึกษาคนควาเรยีนรู
ดวยตนเอง กจ็ะเอื้ออํานวยใหการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปนไปอยางกวางขวางมากขึ้น และหาก 
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โรงเรียนมีเทคโนโลยีทันสมัย ก็จะจูงใจใหนักเรียนมารวมกิจกรรมมากขึ้นดวย 
 วัตถุประสงคของกิจกรรมเสริมหลักสูตรคือนักเรียนไดใชเวลาวางอยางมีคุณคา เกิด
ประโยชนตอตนเองและสวนรวม นกัเรียนเห็นคณุคา ภาคภูมิใจในตนเอง จากการแสดงออกถึง 
ความสามารถที่ตนมี รวมทั้งชวยสงเสริมใหนักเรยีนมีทกัษะทางสังคมที่ดี 
                กิจกรรมในหองเรียน 
                เปนการจัดกจิกรรมในหองเรยีน ซ่ึงสวนใหญเปนกิจกรรมกลุม ที่ชวยใหนกัเรียนทกุคนมี
สวนรวม มีบทบาทในกลุม และไดเรียนรูมากกวาเนื้อหาวิชา การจดัการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ (child center) หรือการเรียนรูแบบมีสวนรวม (participatory learning) จึงเปนสวนสําคัญ
ของการจัดกิจกรรมในหองเรียน 
                วัตถุประสงคของกิจกรรมในหองเรียนคือชวยใหนักเรยีนเพิ่มพูนทักษะทางสังคม นักเรียน
เกิดการเรยีนรูรวมกันทําใหมีการเรียนรูที่เร็วข้ึน และนักเรียนเกดิความรูสึกภูมิใจในตนเอง จากการได
ทํากิจกรรมกลุม หรือไดชวยงานครูในหองเรียน 
                กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน 
 เปนกิจกรรมที่ครูที่ปรึกษาตองพิจารณาจับคูนักเรียนใหเหมาะสมกัน ทั้งดานความสามารถ 
บุคลิกภาพ เพือ่ใหสามารถชวยเหลือกันไดจริง และไมมปีญหาในการจับคู หรือถูกขมขู ถูกแกลงจาก
เพื่อนที่ตนดูแล นักเรียนทั้งคูตองสมัครใจที่จะจับคูกัน และยินดใีหหรือรับการ 
ดูแลชวยเหลือจากเพื่อนอีกคนหนึ่ง ครูที่ปรึกษาตองสังเกตพฤติกรรมของทั้งคูอยูเสมอวา    ชวยเหลือ
กันไดหรือไม มีปญหาอุปสรรคอยางไรรวมทั้งควรมีการสอบถามหรือใหคําแนะนําใน   การจับคูเพือ่
การชวยเหลือกันอยางสม่ําเสมอ 
                วัตถุประสงคของกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนคือ เพือ่ใหนกัเรียนทีม่ีความสามารถหรือมีจุดเดน 
จุดแข็งในดานตาง ๆ ไดดูแลชวยเหลือเพื่อนที่ดอยกวา และนักเรยีนไดเรียนรูการใสใจ     เอื้อเฟอตอ
กัน และกัน รูจักการให และการรับดวยไมตรี 
                กิจกรรมซอมเสริม  
 เปนการแกปญหาดานการเรียนของนักเรยีน ซ่ึงครูในระดับชั้นเดียวกนั จําเปนตองรวมมือ 
รวมใจกันวางแผนการสอนซอมเสริมใหแกนักเรยีนที่เรียนออน หรือเรียนรูชา เรียนรูไมทันเพื่อน    
ครูที่ปรึกษาควรมีการประสานงานขอความรวมมือจากครูประจําวิชากอนสงนักเรียนไปติดตอเพื่อขอ
เรียนซอมเสริม 
                วัตถุประสงคของกิจกรรมซอมเสริมคือ เพื่อชวยใหนักเรยีนทีม่ีผลการเรียน ไมดี  ไดเรียน
เพิ่มเติมจากครูประจําวิชาที่ตนเรียนออน เรียนไมทนัเพื่อน เพื่อใหนักเรียนรูจักรับผิดชอบตนเองใน
เร่ืองการเรียน และเพื่อใหนกัเรียนไดใสใจการเรียนของตนเองมากขึ้น 
                กิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง  
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 เปนการชวยเหลือนักเรียนโดยอาศัยความรวมมือจากผูปกครอง ซ่ึงครูที่ปรึกษาควรมีทักษะ
การสื่อสาร และควรบอกถึงความรูสึกหวงใยของครูที่มีตอนักเรียน จากพฤติกรรมที่สังเกตเหน็ แทน
การแจงวานักเรียนมีปญหาในเรื่องใด เพื่อมิใหผูปกครองเกิดความรูสึกตอตาน ไมพอใจโรงเรียน    
ครูที่ปรึกษา หรือแมแตตัวนกัเรียนเอง 
                วัตถุประสงคของกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครองคือ เพื่อใหผูปกครองไดเกดิความ
ตระหนกั และมีความใสใจดแูลชวยเหลือนกัเรียนมากขึ้น และรับทราบปญหาของนักเรียนที่พบใน
โรงเรียน 
                การชวยเหลือปองกัน และแกไขปญหาของนักเรียน ตองพิจารณาสาเหตุของปญหาให
ครบถวน  และหาวิธีการชวยเหลือใหเหมาะสมกับสาเหตุนั้น ๆ เพราะปญหามิไดเกดิจากสาเหตุเพยีง
สาเหตุเดยีว แตอาจจะเกิดจากหลายสาเหตทุี่เกี่ยวเนื่องสมัพันธกัน ปญหาที่เหมือนกนัของ 
นักเรียนแตละคนไมจําเปนตองเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกนั  และวิธีการชวยเหลือที่ประสบความสําเร็จ
กับนักเรยีนคนหนึ่ง  ก็อาจไมเหมาะกับนักเรียนอีกคนหนึ่งเนื่องจากความแตกตางของบุคคล   ดังนั้น
การชวยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะการใหคาํแนะนําปรึกษาจึงไมมีสูตรการชวยเหลือสําเร็จตายตัว   
เพียงแตมีแนวทาง กระบวนการหรือทักษะการชวยเหลือที่ครูแตละคนสามารถเรียนรู  ฝกฝน เพือ่  
การนําไปใชใหเหมาะสมกบัแตละปญหาในนักเรียนแตละคน 
 การสงตอ 
 ในระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียนนั้น ปญหาของนักเรยีนบางคนไมสามารถแกไขไดจากอาจารย 
ที่ปรึกษาเพยีงคนเดียว มีความจําเปนตองมกีารสงตอไปยงัผูเกี่ยวของอื่น ๆ เชน ครูแนะแนว ครูประจําวิชา                  
 กรมสามัญศึกษา.  (2544 : 26-29) ไดกลาวถึงความสําคัญ แนวทางการพิจารณาในการสงตอโดย
อาจารยที่ปรึกษา และแนวดาํเนินการสงตอนักเรียน ดังนี้        
                ในการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษาตามกระบวนการในขอ4 
นั้น  อาจมีบางกรณีที่ปญหามีความยากตอการชวยเหลือ  หรือชวยเหลือแลวนักเรียนมี พฤติกรรมไมดี
ขึ้น ก็ควรดําเนนิการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป เพื่อใหปญหาของนักเรยีนไดรับการ 
ชวยเหลืออยาง ถูกทางและรวดเรว็ขึ้น   หากปลอยใหเปนบทบาทหนาทีข่องอาจารยที่ปรึกษา  หรือครู
คนใดคนหนึ่งเทานั้น  ความยุงยากของปญหาอาจมีมากขึน้  หรือลุกลามกลายเปนปญหาใหญโตจน
ยากตอการแกไข 
                 การสงตอ  แบงเปน  2  แบบ คือ 

1) การสงตอภายใน อาจารยที่ปรึกษาสงตอไปยังครูที่สามารถใหการชวยเหลือ 
นักเรียนได ทัง้นี้ขึ้นอยูกับลักษณะปญหา  เชน   ครูแนะแนว   ครูพยาบาล   ครูประจําวิชา   หรือ    
ฝายปกครอง เปนตน 
                 2) การสงตอภายนอก  ครูแนะแนวหรือฝายปกครองเปนผูดําเนินการสงตอไปยัง          
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ผูเชี่ยวชาญภายนอก 
                 สําหรับการสงตอภายใน  หากสงตอไปยังครูแนะแนวหรือฝายปกครองจะเปนการแกไข
ปญหาที่ยากตอการชวยเหลือของอาจารยที่ปรึกษา เชน ปญหาเกี่ยวกับจิตใจ ความรูสึก และปญหา 
พฤติกรรมที่ซับซอนหรือรุนแรง เปนตน ครูที่รับตอตองมีการชวยเหลืออยางเปนระบบ  และประสาน
การทํางานกับผูเกี่ยวของ  เพือ่การชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ  แตหากเกิดกรณียากตอการชวยเหลืออีก  
ก็ตองสงตอ  ผูเชี่ยวชาญภายนอกเชนกัน   ดังแผนภูมิที่ 3 แสดงกระบวนการ   ดําเนินงานของ 
ครูแนะแนว/ฝายปกครอง 
  
          รับนักเรยีนตอจากอาจารยที่ปรึกษา 
                                                                                                                 
 
               ใหการปรึกษา/ชวยเหลือ 
 
  
                          พฤติกรรม 
                               ของนักเรยีนดีขึ้นหรือไม      
                        
  ไมดีขึ้น 
 
        ประชุมปรึกษารายกรณ ี
            (Case  Conference) 
 
 
                                               ดีขึ้น 
              พฤติกรรมของนักเรียน         
 
         ไมดีขึ้น/ยากตอการชวยเหลือ 
 
 
 
ภาพประกอบ 3  กระบวนการดําเนินงานเพือ่แกไขปญหานักเรียนของครูแนะแนว/ฝายปกครอง 

ดีขึ้น 

 

 
ดีขึ้นหรือไม 

       
      สงตอผูเชี่ยวชาญภายนอก 

สงกลับอาจารยที่ปรึกษา 
ใหดแูลชวยเหลือตอไป 
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ที่มา : กรมสามัญศึกษา.  (2544).   
                 แนวทางการพิจารณาในการสงตอโดยอาจารยท่ีปรึกษา 
                 การสงนักเรียนไปพบครูอ่ืน ๆ   เพื่อใหการชวยเหลือตอไปนี้   มีแนวทางการพิจารณา     
ในการสงตอสําหรับอาจารยที่ปรึกษา ดังนี ้

1)  นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไมดีขึ้น  หรือแยลง  แมวาอาจารยที่ปรึกษาจะดําเนนิ 
การชวยเหลือดวยวิธีการใด ๆ 
                  2) นักเรียนไมใหความรวมมือในการชวยเหลือของอาจารยที่ปรึกษา  เชน  นัดใหมา 
พบแลวไมมาตามนัดอยูเสมอ   ใหทํากจิกรรมเพื่อการชวยเหลือก็ไมยนิดีรวมกิจกรรมใด ๆ  เปนตน 
                  3) ปญหาของนักเรียนที่เปนเรื่องเฉพาะดาน เชนเกี่ยวของกบัความรูสึก  ความซับซอน 
ของสภาพจิตใจที่จําเปนตองใหการชวยเหลืออยางใกลชิดและไดรับการบําบัดทางจิตวิทยา 
ควรพิจารณาสงตอใหผูมคีวามรูเฉพาะทางเพื่อดําเนินการใหความ ชวยเหลือตอไป 
                 แนวดําเนินการสงตอนักเรียน 
                กรมสามัญศึกษา.  (2544 : 26-29)ไดเสนอแนะวธีิในการดําเนนิงานสงตอนกัเรียนไวดังนี ้
                1)    อาจารยที่ปรึกษาประสานงานกับครูที่จะชวยเหลือนักเรยีนตอ   เพื่อใหทราบลวงหนา 
กอนโดยมจีุดประสงคเพื่อใหผูรับนักเรียนตอไดเตรียมการในการชวยเหลือนักเรียน 
                2)   สรุปขอมูลสวนตัวของนกัเรยีนที่เกีย่วของกับการชวยเหลือ และ    วิธีการชวยเหลือที่ 
ผานมา  รวมทัง้ผลที่เกิดขึ้นจากการชวยเหลือนั้นใหผูที่รับการชวยเหลือนักเรียนทราบโดยมีแบบบนัทึก 
การสงตอ หรือแบบประสานงานขอความรวมมือจากผูเกี่ยวของ  เพื่อใหผูรับชวยเหลือนักเรียนตอ 
ทราบขอมูลเบื้องตนของนักเรียนและการดาํเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาที่ผานมาทําใหสะดวกใน 
การวางแผนชวยเหลือนักเรยีนอยางตอเนื่อง 
                 3)   อาจารยที่ปรึกษาควรชี้แจงใหนักเรยีนเขาใจถึงความจําเปนในการสงตอ    โดยใชคําพดู 
ที่สรางสรรค    ระมัดระวังมใิหนกัเรียนเกดิความรูสึกผิด กังวล  หรือโกรธเปนตน  แตใหนกัเรียนมคีวาม 
รูสึกที่ดีจากการสงตอและยินดีไปพบครูที่จะชวยเหลือตามแตกรณีที่อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาวาเหมาะสม 
เพื่อใหนักเรยีนเกิดความสบายใจ  ยินดีรับการชวยเหลือจากครูอ่ืน ๆ เชนครูแนะแนว  ครูฝายปกครอง    
ครูประจําวิชา  เปนตน 
                  4)   อาจารยที่ปรึกษานัดแนะวนั เวลา สถานที่นัดพบกับครทูี่รับชวยเหลือ     นักเรียน   และ 
สงตอใหเรียบรอย เพื่อรับรูวนั เวลา สถานที่ ที่พบกัน 

5) ติดตามผลการชวยเหลือนักเรียนอยางสม่ําเสมอ เพื่อทราบความกาวหนาในการชวยเหลือ 
นักเรียน  และความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน  
          การสงตอนักเรียน เปนกิจกรรมสุดทายในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน แตไมได 
หมายความวาอาจารยที่ปรึกษา หมดภาระกับนักเรยีนทีส่งตอไปแลวทันที แตเปนหนาที่ของอาจารย 
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ที่ปรึกษาที่ตองคอยสอบถาม ติดตาม ดูแล นักเรียนที่ไดสงตอไปนั้นดวย 
             สรุปขั้นตอนการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนความรับผิดชอบ 
ของอาจารยที่ปรึกษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงาน หรือรับการสนับสนุนจากผูบริหาร 
ครูที่เกี่ยวของ รวมทั้งผูปกครองนักเรียนทกุคน อาจารยที่ปรึกษาจึงตองศึกษารายละเอียดตาง ๆ จาก
เอกสารที่เกี่ยวของ รวมทั้งการเพิ่มพูนทักษะ และประสิทธิภาพในการทาํหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทีด่ี
ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยการศึกษา และจดักิจกรรม ตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดังกลาว ใหประสบผลสําเร็จดวยด ี
 
4. เอกสารที่เก่ียวกับคุณลักษณะและหนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษา 
 อาจารยที่ปรึกษา เปนบุคคลหนึ่งที่มีสวนชวยในการพัฒนานักเรยีนแตละคนใหเปนคนดี มี
ความสมบูรณทั้งทางดานวิชาการ ดานรางกาย ดานอารมณ ดานสังคม ดานสติปญญา และดานจิตใจ  
ฉะนั้นการจัดหาอาจารยที่ปรึกษาที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับนักเรียนจึงเปนสิ่งทีสํ่าคัญอยางมาก ซ่ึง
คุณลักษณะเหลานี้ ไดมีผูใหทัศนะไวหลายทานดวยกัน ดังนี ้
 โจน.  (Jone.  1981 : 559) ไดสรุปลักษณะอาจารยที่ปรึกษาที่ประสบความสําเร็จไวดงันี้ 

    1. มีความจริงใจ 
     2. มีบุคลิกดี 
     3. มีอุปนิสัยทีด่ี 
     4. มีสุขภาพด ี
     5. มีความมั่นคงทางอารมณ 
     6. เขาถึงปญหา 
     7. มีความเปนมิตร 
     8. เขากับบุคคลอื่นไดเปนอยางดี 
     9. มีความเหน็อกเห็นใจ และเขาใจบุคคลอื่น 

                  10. มีวัฒนธรรมทางสังคม 
                   11. มีความรูความสนใจอยางกวางขวาง 



   34
 

 แฮ็ทซ และสเตฟฟ.  (Hatch and Steffire.  1988 : 102-103) กลาววาไดมีผูเขียน 
อธิบายเกี่ยวกบังานและคณุลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาไวหลายทาน แตโดยทัว่ไปแลว              
นักการศึกษาสวนมากเห็นวาคุณลักษณะทีสํ่าคัญของอาจารยที่ปรึกษาคอื 
 1.  มีความสนใจในปญหาและความตองการของนักเรียน และตองการที่จะชวยเหลือ       
นักเรียนที่มีปญหา 
 2.  มีความสามารถในการพฒันาและรวมงาน โดยการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคล 
ตาง ๆ  เชน ครู นักเรียน ผูบริหาร ชุมชน 
 3.  มีความสามารถในการสัมภาษณนักเรียน 
 4.  มีความรู ขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับอาชีพ การศึกษา สังคม และแหลงตาง ๆ ของขอมูลนั้น 
 5.  มีความรูในดานจิตวิทยา 
 6.  มีความสามารถในการปรับตัวไดอยางเหมาะสม 
 แอนดรู และวลิล่ี.  (Andrew & Willy.  1988 : 136-201) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของ
อาจารย ที่ปรึกษาไวดังนี้คือ 

1. สนใจ รักในมนุษยชาติ เคารพในความตองการของผูอ่ืน 
2. มีความเปนผูนาํ สามารถกระตุน และนําคนอื่น มีความสามารถในการตดัสินใจ และ 

ดําเนินงานใหสมบูรณมีความสามารถในการประนีประนอมกับผูรวมงาน 
3. มีสัมพันธภาพอันอบอุนกับบุคคลทั่วไป มีมิตรภาพ 
4. มีอารมณขัน 
5. ยอมรับในสิ่งที่บุคคลเปนอยู 
6. มีเหตุผล 
7. ไมมีทาทางนารังเกียจ 
8. มีความกระตือรือรนในการทาํงาน อุทิศเวลาใหกับนักเรยีน 
9. มีความมั่นคงทางอารมณ 
10. เคารพตนเอง 
11. มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
12. มีความนาเชื่อถือและไววางใจ 
13. มีการบูรณาการ 

 ฟูลเลอร และเบอรนาด.   (Fuller & Bernard.  1988 : 161-167) ไดกลาวถึงคุณลักษณะ 
ของอาจารยที่ปรึกษาที่ดีไวดังนี ้
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1. มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 
2. มีความสามารถในการคนควา และวจิารณ 
3. มีอารมณด ี
4. มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค 
5. ยอมรับในสถานการณตาง ๆ 

กรมวิชาการ.  (2540.  15-16) ไดกลาวสรุปคุณลักษณะของอาจารยที่ปรึกษาที่ดีไวดังนี้ 
1. รูจักเด็ก ไดแก รูธรรมชาติ และความตองการของนักเรียน  
2. ยอมรับความแตกตางระหวางนักเรียนแตละคน 
3. รูปรัชญาการศึกษาและจิตวิทยาการเรียนรู 
6. ตองคํานึงถึงปรัชญาของการศึกษาที่เนนในการพัฒนาเดก็ทุกดาน 

จากเอกสารที่เกี่ยวของกับคณุลักษณะอาจารยที่ปรึกษา พอสรุปไดวาคุณลักษณะอาจารย 
ที่ปรึกษาที่มีประสิทธิภาพและเปนที่ตองการของนักเรียน ควรมีลักษณะดังนี ้

1. มีความเปนมิตร 
2. เปนที่นาไววางใจ 
3. รักษาความลับได 
4. มีความเขาใจตนเองและบุคคลอื่น 
5. มีความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกบัผูอ่ืน 
6. ไวตอการรับรูและเขาใจสิ่งตาง ๆ ไดเร็ว 
7. ใหเกยีรติบุคคลอื่นวามีคุณคา และคิดวาบคุคลอื่นสามารถพึ่งตนเองได 
8. มีความเปนตวัของตัวเอง 
9. ศรัทธาในตนเอง 
10. ใจกวาง ยอมรบัฟงความคิดเห็นของบุคคลอื่น 
11. ทนตอความขดัแยงตาง ๆ ได 
12. เปนคนที่มีชีวติชีวา 
13. มีความมุงมั่นในการทํางาน 
14. มีความจริงใจ 
15. มีความสนใจในเหตุการณตาง ๆ รอบตัว 
16. มีความสามารถที่จะคิดอยางมีเหตุผล และมีระบบ 
17. มีความรับผิดชอบ 
18. มีเมตตา 
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19. มีความสุขุม 
20. ตระหนกัในคานิยมของตนเอง และเขาใจในคานิยมของบุคคลอื่น 
21.  มีความเสียสละ 
สําหรับหนาทีข่องอาจารยที่ปรึกษา ไดมีเอกสารตาง ๆ กลาวถึงไว และผูวิจัยไดศึกษา  

รวบรวมเอกสารตาง ๆ ไดแก 
กรมวิชาการ.  (2538 : 26) ไดกลาวถึงบทบาทและหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาไวดังนี้ 
1. สรางสัมพันธภาพที่ดกีับนักเรียน 
2. รับผิดชอบกิจกรรมโฮมรูม 
3. รวบรวมและวนิิจฉัยขอมูลเกีย่วกับตัวนักเรยีนและบันทึกในระเบยีนสะสม 
4. ใหคําปรึกษาและชวยเหลือนกัเรียนในการแกปญหาตาง ๆ 
5. รวมมือกับผูปกครองในการชวยเหลือ และพัฒนานักเรียน 

 กรมวิชาการ.  (2542 : ช) ไดกลาวถึงหนาทีข่องอาจารยที่ปรึกษาระหวางจัดกิจกรรม 
ทักษะการดําเนินชีวิตไวดังนี้ 

1. เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเหน็กอน แลวจึงแสดงความคิดเหน็ตาม หรือ 
แสดงความคิดเห็นในกรณีไมเห็นดวยพรอมเหตุผลประกอบ 

2. ไมดวนตัดสินคําตอบ หรือเจตคติของนักเรยีนวาถูกหรือผิด แตพยายามใหนักเรยีน 
แสดงความคิดเห็นดวยเหตุผลของนักเรียนเอง  

3. ใชอารมณขัน หรือแสดงทาทีดวยการยิ้มแยม แจมใส เปนมิตรทั้งคําพูด น้ําเสียง และ 
ทาทาง 

4. สังเกต และบนัทึกการสังเกตเกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน ขณะจัดกจิกรรม  
ทั้งพฤติกรรมที่แสดงออกและความรูสึก 

5. ฟง และสะทอนความรูสึกและเรื่องราว (ความคิด) ของคําตอบของผูเรียนแตละคน 
6. ใชคําพูดกระตุนใหนักเรยีนคดิ เพื่อแกปญหา และหาคําตอบดวยตนเองอยางมีเหตุผล 

และประเมนิความรูสึกดวย 
7. กลาวแสดงความรูสึกชื่นชมพรอมทั้งเหตุผล เมื่อนักเรียนกระทําพฤติกรรมที่พึง 

ประสงคหรือตอบคาํถามไดถูกตอง 
8. เปดโอกาสใหนักเรียนไดทํางานกลุมรวมกนั เนนบรรยากาศที่เปนประชาธิปไตยใหม ี

การเลือกประธานกลุม เลขานุการกลุม และใหแสดงความคิดเห็นดวยการใชเหตุผลจนไดขอยุติของ
กลุมโดยไมใชวิธีโหวต 

9. สะทอนคานิยมของนักเรียนจากคําตอบที่เปนเหตุผลของนักเรียน 
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10. ถานักเรียนคนหาคําตอบไมได หรือแกปญหาบางอยางไมได อาจารยทีป่รึกษา      
อาจยกตวัอยางคําตอบของตนนําทางได 

11. เตรียมอุปกรณ ศึกษาเนื้อหา วิธีดําเนนิกิจกรรม ทุกครั้งกอนจัดกจิกรรม 
12. ใหนกัเรียนทุกคนไดรับทราบขอควรปฏิบัติในการรวมกจิกรรม 

 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา. (2544 : 1) ไดกําหนดหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา ไวดังนี ้
1. ทําบัญชีเรียกชือ่สงทุกวันศุกร 
2. ทําบันทึกประจําชั้น 
3. ทําสมุดพก และใบประกาศผลสอบ 
4. ทําคะแนนระหวางภาค และปลายภาค 
5. ทําบันทึกการสอน โครงการสอน และแผนการสอน 
6. นําใบรายงานเวลาเรียนของนักเรียนสงผูปกครองลงนามรับทราบทุกวนัศุกร 
7. ควบคุมแถวนกัเรียนทกุวนั 
8. ควบคุมนักเรยีนใหอยูในระเบียบของโรงเรียน 
9. ควบคุมนักเรยีนทําความสะอาดหองเรียนทุกวนั 
10. ตรวจอุปกรณการเรียนของนักเรียนวามีครบหรือไม 
11. ตรวจเครื่องแตงกายของนกัเรียน 
12. ตรวจความสะอาดของรางกายนักเรยีน 
13. ติดตามผลการเรียนของนักเรียน 
14. ติดตอผูปกครองสําหรับนักเรียนที่เรียนออน 
15. ติดตอผูปกครองสําหรับนักเรียนที่เกเร ติดสารเสพติด มีเร่ืองกอการทะเลาะววิาท 

ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
16. สงใบยอดนกัเรียนในแตละวนั 
17. ใหนกัเรียนเขาแถวหนาหองเรียนใหเปนระเบียบเรียบรอย 
18. ดูแลความประพฤติของนักเรยีนที่ตนรับผิดชอบ 
19. ตั้งเวรนักเรียนทําความสะอาดหองเรียน 
20. ควบคุมดูแลนกัเรียนใหทําแบบฝกหัด และทองคําศัพท โดยสม่ําเสมอ 
21. เขียนยอดนกัเรียนหนาหองเรียนประจําทกุวัน 
22. เปนที่ปรึกษาประจําชั้นของนักเรียนในเรื่องตาง ๆ และกวดขนัใหนักเรียนปฏิบัติตาม 

ขอบังคับ และระเบยีบของโรงเรียนโดยเครงครัด 
23. ตรวจตราดแูล เอาใจใสนกัเรยีนในชั้นที่ตนรับผิดชอบอยางใกลชิดทุกดาน ๆ เชน      
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การเรียน การแตงกาย ความประพฤติ กิริยามารยาท สุขภาพอนามัย ฯลฯ 
24. คอยดูแลควบคุมนักเรียนในเวลาเขาหองประชุมหรือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
25. กิจกรรมวนันดัพบผูปกครองในวนัประกาศผลสอบ อาจารยที่ปรึกษาจะตองเปน 

ผูที่รับผิดชอบโดยตรง 
26. คอยดูแลความเรียบรอยของหองเรียน ตลอดจนรักษาวสัดุเครื่องใช (โตะ เกาอี)้  

ประจําหองเรยีน 
27. ดําเนินกิจการตาง ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียนหรือผูบังคับบัญชา 
28. ประสานงานระหวางโรงเรียนกับผูปกครอง เพื่อช้ีแจงขาวสารตาง ๆ ของโรงเรียน 
29. ติดตาม สอบสวน การมาสาย การขาด ลา ปวย ของนกัเรียน หากนักเรยีนขาดเกนิ     

3 วันขึ้นไปใหแจงทางฝายปกครองทราบ เพื่อจะไดดําเนนิการตอไป 
30. ถามีเหตุอันกอใหเกดิความเสียหาย หรือเหตุซ่ึงอาจารยที่ปรึกษาไมสามารถจะแกไข 

ได ใหรายงานใหหวัหนาระดับทราบ เพื่อแกไขตอไป  
 และหนาที่ที่นอกเหนือจากนี ้ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษาที่เห็นวาควรปฏิบัติ  

และจะเปนประโยชนตอนักเรียนและโรงเรยีน เชน ครูยึดของมีคาของนักเรียนไวก็ใหนําไปมอบไว
ที่อาจารยใหญ เปนตน เพื่อแจงใหผูปกครองมาขอรับคืนตามระเบียบของโรงเรียน 
 จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษา พบวาอาจารยที่ปรึกษามหีนาที่
หลายประการ ที่ตองดูแลนักเรียนดานความประพฤติ ดานการเรียน และดานชีวิตความเปนอยู 
รวมทั้งตองปฏิบัติตามนโยบายของหนวยงานโดยเฉพาะอีกดวย 
 
5.   หนาท่ีของอาจารยท่ีปรึกษาในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

กรมสามัญศึกษา.  (2544 : 51) ไดสรุปหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาในระบบการดแูล 
ชวยเหลือนักเรียนไว ดังนี ้

1. ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนทั้งการปองกันปญหา การแกไขปญหา และการ 
สงเสริมพัฒนาในดานความสามารถ การปรับตัว และการสงเคราะห 

2. ดําเนินการชวยเหลือนกัเรียนตามแนวทางที่กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข และกรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ รวมกันกําหนดทั้ง 5
ดาน ไดแก การรูจักนักเรยีนเปนรายบุคคล การคัดกรองนกัเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกัน
และแกไขปญหา และการสงตอ  

3.    รวมประชมุกลุม และใหคําปรึกษา รายกรณ ี
4. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และประสานงานสงหัวหนาระดับชั้น 
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5. อ่ืน ๆ ตามที่โรงเรียนกําหนดเพิ่มเติม  
 กรมสุขภาพจติ.  (2544 : 46) ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของครูที่ปรึกษาในการดําเนนิงาน
ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยสรุป ไวดังนี ้

1. ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้งการสงเสริม ปองกันปญหา และการชวยเหลือ 
แกไขปญหาในดานความสามารถ ดานสุขภาพ และดานครอบครัวหรืออ่ืน ๆ 

2. ดําเนินการดูแลชวยเหลือนกัเรียน ตามแนวทางที่กําหนดคือการรูจักนักเรียนเปนราย 
บุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและชวยเหลือนักเรียน และการสงตอ
นักเรียน  

3. รวมประชุมกลุม ปรึกษาปญหารายกรณ ี
4. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน และประเมนิผลรายงานสงหัวหนาระดบั 
5. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย  

 จากการศึกษาบทบาทหนาทีข่องครูที่ปรึกษาในการดําเนนิงานตามระบบการดูแลชวย 
เหลือนักเรยีนพบวาครูที่ปรึกษาเปนผูมหีนาที่โดยตรงในการดําเนนิงานตามระบบดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนตั้งเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการ โดยมีการประสานงานและประเมินผลการดาํเนินงาน 
รวมทั้งรายงานใหหัวหนาระดับชั้นทราบ ซ่ึงในการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน
กําหนดเปนกรอบงาน 5 ดาน ไดแก การรูจกันักเรยีนเปนรายบุคคล การคัดกรองนักเรยีน การ
สงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ  
 ดังนั้นครูที่ปรึกษาจึงตองเปนผูมีความสามารถในการทํางานใหบรรลุเปาหมายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ สนใจปญหาตาง ๆของนักเรียน มีความเอาใจใสตั้งใจปฏิบัติหนาที่ดวยความเต็มใจ 
สนใจใฝหาความรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความคลองตัวในการทาํงาน มีใจรักงาน มี
ประสบการณการทํางานทั้งโดยทางตรงและทางออม มีบุคลิกลักษณะที่ดี เปนที่ยอมรับของนักเรียน 
มีปฏิภาณในการโตตอบ การสนทนา การใหคําปรึกษาอยางฉลาดสามารถแกปญหาเฉพาะหนาไดดี 
มีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส รักความยตุิธรรม มีระเบียบกฎเกณฑ เปนคนใจกวาง รับฟงความคิดเหน็
ไดทุกสถานการณ มีความรบัผิดชอบและยืดหยุน มจีิตใจเมตตา ขยันขนัแข็ง อดทน รวมทั้งติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน และพัฒนางานอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนภาระงานที่หนักมาก หากโรงเรียนไดพัฒนา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนใหมปีระสิทธิภาพจะชวยใหภาระงานของครูที่ปรึกษาลดลง และ
การดําเนินงานตามระบบดงักลาวจะบังเกดิประโยชนในการแกไขปญหา และพัฒนาคุณภาพในทุก
ดานของนักเรยีน   
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6. ประวัติความเปนมาของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
 โรงเรียนเสสะเวชวิทยาเปนโรงเรียนเอกชนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เปดสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา(อนุบาล) จนถงึระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งอยูเลขที่ 45/50 ถนนจรัลสนิทวงศ แขวงวดัทาพระ เขตบางกอกใหญ 
กรุงเทพมหานคร มีเนื้อที่ 8 ไร 2 งาน 2 ตารางวา ไดรับใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนจาก
กระทรวงศกึษาธิการเลขที่ใบอนุญาต28/2516 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2516 กิจการโรงเรียน
เปนสวนบุคคล กรรมสิทธิที่ดินเปนของนางสุจิตรา  เสสะเวช เปดทําการสอนวิชาสามัญ หลักสูตร
กระทรวงศกึษาธิการไดรับการรับรองวิทยะฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาลตั้งแตระดบัชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ในปการศึกษา 2516 และในปการศึกษา 2519 
ไดขอเพิ่มระดบัการศึกษาในระดับกอนประถมศึกษา (อนุบาล) อีกระดับหนึ่ง ตอมาในป พ.ศ. 2522 
ไดขอขยายการศึกษาในระดบัชั้นมัธยมศกึษาตอนปลายเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับ  

 โรงเรียนเสสะเวชวิทยาไดเขารวมโครงการนํารองการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศกึษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ ในป พ.ศ. 2533 และโรงเรียนไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาระดบักอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาเปนเวลา 3 ป (พ.ศ. 
2538- พ.ศ. 2540) และในป พ.ศ. 2542 โรงเรียนเสสะเวชวิทยาไดผานการรับรองมาตรฐานคุณภาพ       
การศึกษาโรงเรียนเอกชน 5 ป (พ.ศ. 2542 - พ.ศ. 2546) จากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ  

 ปจจุบันโรงเรยีนเสสะเวชวทิยามีนางสาวศรีศักดิ์  เสสะเวช เปนผูจดัการ และอาจารย 
สุชาติ  จันทนหอมไกล เปนอาจารยใหญ มี 56 หองเรียน มีนักเรยีน 1,553 คน ครู 114 คน เจาหนาที่
พี่เล้ียงอนุบาล 9 คน นักการภารโรง 20 คน 

 หลักการ ปรัชญา นโยบายของโรงเรียน 
 โรงเรียนมีความมุงมั่นในการใหการศกึษาแกเด็กและเยาวชน โดยไมจํากดัเชื้อชาติ 

ศาสนา และฐานะบุคคล เพื่อตอบสนองความตองการของสังคมและประเทศชาติ พัฒนาใหเปน 
พลเมืองดีมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย เปนผูมคีุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบ  
อยูในระเบียบวินัย เปนผูนํา เปนผูมีสุขภาพพลานามัยทีแ่ข็งแรงสมบูรณ เปนผูไดรับการพัฒนาดาน
รางกาย อารมณ จิตใจ สังคม และสติปญญา 

 การใหการศึกษามุงที่จะใหเกิดการเรยีนรูเปนผูกระทํานาํไปสูการเปลี่ยนแปลงที่ดี มคีวาม
เปนเลิศทางวชิาการ เปนผูมสุีขภาพพลานามัยที่แข็งแรง มีคุณธรรม จริยธรรม การจัดการศึกษาจึง
มุงหวัง 3 ประการคือ 
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 1.  พัฒนาเดก็และเยาวชนใหมีความรู ความสามารถ ทันตอความเจรญิกาวหนาทาง 
วิทยาการและเทคโนโลยี นําความรูไปใชในชีวิตประจําวนัไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนผูรูคิด รูทํา 
สามารถแกปญหาได มีทักษะเปนพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 

 2.  เด็กและเยาวชนเปนผูมีคณุธรรม จริยธรรม และคานยิมที่พึงประสงค อยูในสังคมได
อยางมีความสขุ มีความรับผิดชอบตอสังคม ประเทศชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย เคารพในสิทธิ
หนาที ่

 3.  เด็กและเยาวชนมีความรูความเขาใจในการปฎิบัติตอตนเองในเรื่องสขุภาพพลานามัย
และสุขนิสัยทีด่ี 

 จากหลักการดงักลาวโรงเรียนจึงไดกําหนดเปนปรัชญาโรงเรียนวา “การเรียนดี กฬีาเดน 
เนนคุณธรรม” 

 จุดเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
 โรงเรียนเสสะเวชวิทยามีนโยบายสําคัญเพือ่ตอบสนองนโยบายการปฎรูิปการศึกษาของ

กระทรวงศกึษาธิการ โดยมีเปาหมายสูงสุดคือทําใหโรงเรียนมีคณุภาพมาตรฐาน สูมาตรฐานสากล 
จึงกําหนดจดุเนนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไวในธรรมนูญโรงเรียน ฉบับที่ 2 ปการศึกษา 
2543 – 2547 ดังนี ้

1. ดานอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ 
 พัฒนาอาคารสถานที่ ปรับปรุง ซอมบํารุงใหเพยีงพอ ใหเปนปจจุบัน จัดบรรยากาศ 
ส่ิงแวดลอมใหเปนระเบียบเรียบรอย สะอาด รมร่ืน สวยงาม และจัดสราง จัดหา ส่ือประกอบ      
การเรียนการสอนที่ทันสมัย ประหยดั รวมทั้งพัฒนาหองสมุดใหเปนศนูยกลางการศกึษาคนควาของ
ครู อาจารย นกัเรียน และผูสนใจทัว่ไป  ผลที่คาดวาจะไดรับคือโรงเรียนมีอาคารเรียนที่สมบูรณ 
สะอาดเรียบรอย มีบรรยากาศและสภาพแวดลอมที่ดี มีอุปกรณการเรยีนการสอนที่ทนัสมัย        
ครบครัน ทําใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยความเรยีบรอย บังเกดิประสิทธิภาพตามนโยบาย
ของการปฏิรูปการศึกษา 

2. ดานบุคลากร 
 การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เรงพัฒนาความรู ทักษะ ความสามารถของ 
ครู ผูบริหาร ในดานการจัดและพัฒนากระบวนการเรยีนรูที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ การทํางานเปน
ทีม การพัฒนาผลงานทางวิชาการ การเปนแบบอยางที่ดี โดยเฉพาะดานความรับผิดชอบ ความ    
ซ่ือสัตย ประหยัด และนิยมไทย การใชเครือ่งคอมพิวเตอรเพื่อเสริมสรางการเรียนรูดวยตนเอง ตาม 
พระราชบัญญัติการศึกษา การพัฒนาวิสัยทศันใหทนัตอความเจริญกาวหนาของโลกปจจุบัน  
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ผลที่คาดวาจะไดรับคือครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถยกระดับความรูความสามารถใน  
การปฏิบัติงาน และนําความรู ความสามารถ ไปพัฒนานกัเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  

3. ดานหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน 
 โรงเรียนจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรยีนเปนสําคัญ พฒันาการเรียนการสอนทั้ง    
วิชาสามัญ และพื้นฐานวิชาชีพ สงเสริมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร 
มุงเนนความรูคูคุณธรรม พัฒนารูปแบบการวัด ประเมนิผล โดยเนนการพัฒนาความสามารถของ   
ผูเรียน ตามความแตกตางระหวางบุคคล ผลที่คาดวาจะไดรับคือนักเรียนมีพัฒนาการทางดาน       
สติปญญา รางกาย จิตใจ อารมณ และสามารถปรับตัวเขากับสังคม มีบุคลิกภาพที่ดี สามารถศึกษา
ตอหรือประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับความสามารถ และฐานะของตนเองและครอบครัว โดย
มุงสงเสริมใหผูเรียนเปนคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เนนกีฬาสูอาชีพ ฝกทักษะในการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

4. ดานการบริหารและการจัดการ 
 นําแนวทางระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐานการศึกษามาใชในการบริหารงาน โดย 
พัฒนาระบบบริหารโรงเรียนใหครอบคลุมภารกิจ รัดกุม คลองตัว เขมแข็ง และทันสมยั พัฒนา
ระบบสารสนเทศ และการประชาสัมพันธใหเกดิประโยชนสูงสุดตอการบริหาร พัฒนาระบบการ
วางแผน และใชแผนเปนเครือ่งมือในการบริหารงาน จัดระบบนิเทศ ตดิตาม ประเมินผล และ     
รายงานใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสรางระบบประกนัคณุภาพการศกึษาของโรงเรียนเพื่อเปนการ
รับรองมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน ผลที่คาดวาจะไดรับคือการบริหารงานของโรงเรียนเปนไป
ดวยความเรยีบรอย ราบรื่น รวดเร็ว บรรลุผลสําเร็จตามความมุงหวังของโรงเรียน คือสรางวิสัยทัศน 
พัฒนาองคการ สรางสรรคส่ิงแวดลอม เพียบพรอมคุณธรรม เลิศลํ้าวิชาการ ประสานชุมชน สนอง
นโยบายของหนวยเหนือ ไดอยางมีประสิทธิภาพ (โรงเรียนเสสะเวชวิทยา.  2543 : 1-28)  

5. ดานการพัฒนาและปกครอง 
 นําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชในการพัฒนา และปกครอง  รวมทั้งใชหลักการ 

พัฒนาสงเสริม นําการควบคุมดวยกฎเกณฑ ระเบียบ และขอบังคับ และใหผูปกครองมีสวนรวมใน
การพัฒนา และปกครองนักเรียน โดยมีจุดประสงคใหนกัเรียนมีระเบียบวินัยในตนเอง ไดรับการ
พัฒนาใหเปนผูนํา และผูตามที่ดีในสังคมประชาธิปไตย ปรับเปลี่ยนบคุลิกภาพ และเขาสูสังคมได
อยางมีความสขุ มีคุณธรรมจริยธรรม และรักษความเปนไทย รูจักประพฤติตนในแนวทางที่สังคม
ยอมรับและยกยอง มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม และสุขภาพแข็งแรงราเริง อันจะสงผลใหโรงเรียนมี
บรรยากาศ และสิ่งแวดลอมที่ดี นักเรยีนมคีวามสุขกาย สุขใจ รัก และภาคภูมใิจโรงเรียนของตน 
(โรงเรียนเสสะเวชวิทยา.  2543 : 68) 
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7.  งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานปกครอง 
 งานปกครองนกัเรียน เปนภาระหนาที่สําคญัอยางยิ่ง เปนงานที่เกีย่วกับการติดตามดแูล 
นักเรียนโดยตรง เพื่อชวยเหลือนักเรียนใหมีชีวิตอยูในโรงเรียนอยางอบอุน มีความมั่นคง ปลอดภัย 
สามารถศึกษาเลาเรียนไดดี นอกจากนี้ยังชวยพัฒนาบุคลิกภาพ ตลอดจนการปลูกฝงคุณธรรม      
จริยธรรม สงเสริมความมีวนิัยในตนเอง เปนการพัฒนาทรัพยากรมนษุยในเบื้องตนเพื่อเปน   
ประชากรไทย ที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต ไดมีผูศึกษาวิจัยเกีย่วกับการบริหารงานปกครองไวดังนี้ 

 7.1 งานวิจัยในประเทศ 
 เจริญ  เวยีงยศ.  (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียน 

โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ สังกดักรมสามัญศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบวา 
 1.  ปญหาการบริหารงานปกครอง รวมทุกดานอยูในระดบันอย และในแตละดานมีปญหา

ในระดับนอยเชนเดียวกนั เมือ่พิจารณาตามตัวแปรสถานภาพ ตําแหนง ไดแก ผูบริหาร และครู 
อาจารย ที่ปฏิบัติหนาที่หวัหนางานในฝายปกครอง พบวาโดยรวมทกุดาน และในแตละดานมี
ปญหาอยูในระดับนอย ยกเวนดานการรักษาความสงบเรียบรอยในโรงเรยีน ซ่ึงครู อาจารยที่ปฏิบัติ
หนาที่หวัหนางานในฝายปกครองเห็นวามปีญหาในระดบัปานกลาง 

 2.  ระดับปญหาการบริหารงานปกครองนกัเรียน ตามความคิดเห็นของผูบริหาร และครู 
อาจารย ที่ปฏิบัติหนาที่หวัหนางานในฝายปกครองรวมทุกดาน แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานการวางแผนงานปกครองนักเรียน และดานการรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในโรงเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ0.01และ 0.05 ตามลําดับ 
โดยครู อาจารยที่ปฏิบัติหนาที่หัวหนางานในฝายปกครอง เห็นวามีระดบัปญหาสูงกวาความคิดเหน็
ของผูบริหาร สวนการสงเสริมพัฒนาใหนกัเรียนมวีินยั คุณธรรม จริยธรรม การแกไขพฤติกรรมที่
ไมเหมาะสมของนักเรียน ผูบริหาร ครู อาจารยที่ปฏิบัติหนาที่หวัหนางานฝายปกครองมีความ      
คิดเห็นแตกตางกันอยางไมมนีัยสําคัญทางสถิติ 

 ผลการวิจัยช้ีใหเห็นวา ปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรยีนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญพเิศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยูในระดับนอย ซ่ึงถือวา 
การบริหารงานดานนีเ้กิดประสิทธิผล แตอยางไรก็ตาม ควรพิจารณาดําเนินการใหเกดิประสิทธิผล
สูงสุดตลอดไป โดยเฉพาะในดานการรักษาความสงบเรียบรอยภายในโรงเรียนซึ่งครู อาจารยที่
ปฏิบัติหนาทีห่ัวหนางานในฝายปกครองเห็นวามีปญหาในระดับปานกลาง 
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 สุวิทย  แสงวงศ.  (2538 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานฝายปกครองนักเรียน        
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบวา 

 1.  การปฏิบัติงานฝายปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวดัอุบลราชธานี ตามทัศนะของผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการฝายปกครอง ครูแนะแนว และ
ครู อาจารย โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา การปฏิบัติงาน     
ฝายปกครองนกัเรียนแตละดานอยูในระดับปานกลางเชนเดียวกัน 

 2.  การปฏิบัติงานฝายปกครองนักเรียนโรงเรียนมัธยมศกึษา สังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวดัอุบลราชธานี เมื่อพิจารณาตามตัวแปรสถานภาพ และขนาดของโรงเรียนพบวาผูบริหาร 
โรงเรียน คณะกรรมการฝายปกครอง ครูแนะแนว และครู อาจารย มีทัศนะเกีย่วกับการปฏิบัติงาน
ฝายปกครองนกัเรียนโดยภาพรวมอยูในระดับดี บุคลากรในโรงเรียนมธัยมศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ มีทัศนะเกีย่วกับการปฏิบัติงานฝายปกครองนักเรยีนโดยภาพรวมแตกตางกนั 
ยกเวนดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรยีนมีวินัย คณุธรรม จริยธรรม 

 นิกร  จันทระ.  (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ผูบริหาร และฝายบริหารโรงเรียนขนาดกลาง มีปญหาการบริหารงานปกครอง โดย
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง สวนฝายบรหิารกลุมอื่น ๆ มีปญหาอยูในระดับนอย เมือ่พิจารณา
ปญหาเปนรายดานพบวาฝายบริหารโดยรวมและจําแนกตามสภาพและขนาดของโรงเรียนมีปญหา
ดานการวางแผนการปกครองนักเรียน และดานการประเมินผลการปกครองนักเรียนอยูในระดับ       
ปานกลาง และปญหาดานการสงเสริมใหนักเรียนมีวนิัย คุณธรรมและจริยธรรม และดานการ       
สงเสริมความเปนประชาธิปไตยอยูในระดบันอย สวนปญหาในดานการรักษาความสงบเรียบรอย
ในโรงเรียนผูบริหารและฝายบริหารโรงเรียนขนาดกลาง มีปญหาอยูในระดับปานกลาง แตฝาย
บริหารกลุมอื่น ๆ มีปญหาอยูในระดับนอย และในดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของ 
นักเรียน ฝายบริหารโรงเรียนขนาดใหญ มปีญหาอยูในระดับนอย แตฝายบริหารกลุมอื่น ๆ มีปญหา
อยูในระดับปานกลาง 

 2.  แนวทางแกไขปญหาการบริหารงานปกครองนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด 
กรมสามัญศึกษา จังหวัดหนองคาย มีแนวทางการแกปญหาดังนี ้รวบรวมและจัดทําเอกสาร คูมือ 
ระเบียบวินยั ขอบังคับที่เกี่ยวกับการปกครองนักเรียน เอกสารสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
จัดพิมพเอกสารเผยแพรขอมลู ขาวสารการปฏิบัติงาน ปฏิทินปฏิบัติงาน เอกสารวิเคราะหการ
ประเมินผล เปนการประชาสมัพันธใหทราบโดยทั่วกัน และจัดขอมูลสารสนเทศอยางเปนระบบจดั
กิจกรรมสงเสริมพัฒนาความประพฤติ ระเบียบวนิัย การบําเพ็ญประโยชน การปฏิบัติตามกฎหมาย 
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จัดประชุมผูปกครองนักเรียน สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา และสารวัตรนักเรียน ให
รูจักบทบาทหนาที่และรวมมือหาทางแกไขพฤติกรรมของนักเรียน จัดแบงหนาที่สายการปกครอง 
นักเรียนใหชัดเจน ใหครู อาจารย ดแูลนักเรียนในเรื่องความปลอดภยั และจัดกิจกรรมนักเรียนอยาง
ใกลชิด จดัสวสัดิการและใหบริการดานตาง ๆ แกนักเรียนอยางเพยีงพอ ตลอดจนการจัดการ
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน และจดัประชุมสัมมนาใหความรูดานการวัดผลประเมนิผล แกครู 
อาจารย เพื่อตดิตาม วิเคราะหผลแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเปนรูปธรรม   

 วีระพงษ  วีระนาคินทร.  (2542 : บทคัดยอ) ไดศึกษาการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนใน  
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ผลการวิจัยพบวา 

 การปฏิบัติงานปกครองนักเรยีน โดยสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนราย
ดานพบวามีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลางทุกดาน เรียงตามลําดับคือ ดานการสงเสริมพัฒนาให
นักเรียนมีวนิัย คุณธรรมและจริยธรรม ดานการแกไขพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของนักเรียน ดาน
การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ดานการวางแผนงานปกครองนักเรยีน ดานการ
บริหารงานปกครอง    นักเรียน และดานการประเมินผลงานปกครองนกัเรียน เมื่อพิจารณาจําแนก
ตามตัวแปรขนาดโรงเรียน พบวามีการปฏิบัติงานปกครองนักเรียนอยูในระดับปานกลาง ทั้งโดย
สวนรวมและเปน รายดาน เชนเดียวกนัทุกขนาดโรงเรียน ยกเวนโรงเรียนที่มีขนาดเล็กที่การปฏิบัติ
ในดานการสงเสริมพัฒนาใหนักเรยีนมวีนิัย คุณธรรมและจริยธรรม อยูในระดับมาก และ
คณะกรรมการปกครองนักเรยีนในโรงเรียนขนาดตางกนั มีการปฏิบัติงานปกครองนกัเรียน โดย
สวนรวมและเปนรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดย    คณะกรรมการ
ปกครอง  นักเรียนในโรงเรยีนขนาดเล็กมกีารปฏิบัตอิยูในระดับสูงกวาในโรงเรียนขนาดใหญและ
ขนาดกลาง 

 7.2 งานวิจัยในตางประเทศ 
  วิลเล่ียม.  (Williams.  1987: 2963 – A ) ไดศึกษาเทคนิคการใชระเบียบวนิัยโดยม ี

จุดมุงหมายเพือ่ทําการทดสอบเทคนิคการใชระเบียบวินยั สําหรับกลุมนักเรียนทีก่ระทาํผิดระเบียบ
วินัย และเพื่อศึกษาความคดิเห็นของครูผูใชระเบียบวินยั ตัวอยางประชากรที่ใชเปนนกัเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนตนที่ทําผิดระเบียบวินยั เครื่องมอืที่ใชในการทดลองเปนแบบจําลองทฤษฎีระบบ
สังคมของเก็ทเซล และคูบา(Getzel and Guba’s Social System Theory Model) ผลการวิจัยพบวา 
ความคิดเหน็ของครูผูใชระเบียบวินยัเห็นวาระเบยีบที่ใชอยูในระดับเหมาะสมปานกลาง การกระทํา
ผิดมากกวารอยละ 50 เกิดขึน้ที่โรงอาหาร รองลงมาเกิดขึ้นที่หองพักผอน นักเรยีนชายเปนผูกระทาํ
ผิดระเบียบวินยัที่ 3 ระดับ และนักเรยีนในระดับชั้นที่สูงขึ้นมีระดับการกระทําผิดสูงขึ้นดวย  
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 แพตตริเซีย.  (Patricia. 1993) ไดศึกษาทางเลือกสําหรับการลงโทษนักเรียนโดยการเฆี่ยน
ตี ผลการวิจัยพบวาการลงโทษนักเรยีนโดยการเฆี่ยนตีนัน้ไมมีประสิทธิภาพ ขณะเดยีวกันได
เสนอแนะวาการลงโทษทางบวกนัน้เปนทางเลือกที่เหมาะสม แตผูบริหารโรงเรียนไมคอยจะคุนเคย
กับวิธีการเหลานั้น นอกจากนี้ยังพบดวยวามีทางเลือกอื่น จึงไดทําการแกไขกฎหมายหามลงโทษ
แบบเฆี่ยน ผูบริหารอาจเลือกวิธีการทําโทษอื่น ๆ ที่ยังมีผลตอเด็ก เนื่องจากผูบริหารไมไดรับการฝก    
อบรมในการแกไขปญหาแบบใหม ในมลรัฐแคโรไลนา ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานรวมกันเพื่อ     
ยกเลิกการทําโทษดวยการเฆีย่นตีเดก็ โดยจดัสถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ จุดเนนคือการ         
ประชาสัมพันธวิธีการใหม และใหชุมชนมีสวนรวมอยางสําคัญ ผูวิจัยไดทบทวนประวัติความ       
เปนมา ผลทางดานจิตวิทยาและทางดานกฎหมาย เกี่ยวกับการทําโทษและการเฆี่ยนตีเดก็ ควรให
โอกาสครู อาจารยไดใชทางเลอืกใหมในการลงโทษเด็ก ฝกอบรมการแกปญหาดังกลาวใหแกครู
บรรจุใหม โดยใหโรงเรียน พอแม ผูปกครอง มีสวนรวมดวย 

 จอหน.  (John.  1995 : 1603 - A) ไดศกึษาเกี่ยวกับวินัยของนักเรียนในโรงเรียนโดยเนน
การบริหารงานของโรงเรียน ในสวนที่เกีย่วกับความตองการของนักเรยีน ระเบยีบวนิัยของโรงเรียน 
การแกไขปญหาวินยัของนกัเรียน และการปรับปรุงความประพฤติของนักเรียนพบวาโรงเรียนควร
จัดกลไกในการบริหาร เพื่อใหบคุลากรของโรงเรียนไดดแูลปญหาดานวินัยของนักเรยีนไดอยาง
เต็มที่ชวยใหนกัเรียนไดทราบความตั้งใจจริงที่จะแกปญหาของโรงเรียนไมใชเปนการจับผิด แตเปน
การชวยเหลือสนับสนุนใหนักเรียนไดแกไขความประพฤติของตนเอง และพัฒนาคณุภาพการเรยีน
การสอน และคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 
 วาลิรี.  (Valerie.  1995 : 2169 - A ) ไดศึกษาเกีย่วกับความขัดแยงของครูกับความสัมพันธ
และการสํารวจทัศนคติที่มีตอนักเรียน ผลการวิจยัพบวา การเรียนในชัน้เรียนกับระเบียบวินยัอยูใน
ความสนใจของบุคลากรของสถานศึกษาและสาธารณชน ระเบียบวินยัในโรงเรียนจะมี
ประสิทธิภาพก็ตอเมื่อการปฏิบัติงานของครูในการเขมงวดทางดานระเบียบวินยัสอดคลองกับ
ความคิด   ความเชื่อของครู การฝกแกไขขอขัดแยงของครเูพื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการแกปญหา
ระเบียบวินยัในหองเรียนของครู โดยการใหครูสามารถกําหนดปรัชญาในการสอน และแกไขปญหา            
ความประพฤติของนักเรียน จะชวยใหครูสามารถกําหนดพื้นฐานเกีย่วกับความประพฤติของครูและ
นกัเรียน ผลการวิจัยสะทอนใหเห็นวาครูจําเปนตองไดรับการฝกอบรมในการแกปญหาระเบียบวินยั
ของนักเรียน 
 งานวิจยัที่เกีย่วกับงานบริหารงานปกครองทั้งในประเทศ และตางประเทศ สวนใหญ
แสดงใหเห็นถึงความพยายามที่จะศึกษาหาวิธีการที่จะนาํมาใชในการแกไขปญหา และพัฒนา 
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นักเรียนใหเปนประชากรทีม่ีคุณภาพในดานความประพฤติ และพฤติกรรมที่พึงประสงค ทั้งนี้เพราะ
ความประพฤติที่เหมาะสม และพฤติกรรมที่ดีงามของนักเรียนจะเปนกาวสําคัญในการพัฒนา 
ศักยภาพดานอื่น ๆ ของนักเรยีนใหมีคุณภาพตอไป 
   
 



บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 

 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา เปนลักษณะของ 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  โดยมีขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้ 
 

  ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ตอนที่ 2 การศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
  ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
  ตอนที่ 4 การประเมินผล  

  
 โดยมีรายละเอียดในแตละขั้นตอนของการวิจัย ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลอืนักเรียน 
 การดําเนินการในขั้นตอนนี้ เปนการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน ซ่ึงประกอบดวยคูมือครูที่ปรึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวง สาธารณสุข ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และ
รายงานการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด 
กรมสามัญศึกษา เชนโรงเรียนสายปญญา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง โรงเรียนทาเรือพิทยาคม  
โรงเรียนทามะกาวิทยาคม และโรงเรียนเขลางคนคร ซ่ึงทุกโรงเรียนดังกลาวมีการดําเนินงานตาม
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางมีมาตรฐาน และผานการประเมินจากหนวยงานตนสังกัด 
 ในขั้นตอนศึกษาเอกสารนี้ไดบันทึกขอมูลการอาน โดยการบันทึกแบบถอดความคือถอด
ความจากการอานเอกสารจากตนฉบับโดยใชสํานวนของตนเองในสวนของขอมูลที่ศึกษา และ
บันทึกแบบคัดลอกขอความ จากนั้นจะรวบรวมหัวขอสําคัญเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือ 
นักเรียน ที่ไดจากการอานและ บันทึกยอมาจัดเปนหมวดหมู 5 ประเด็น คือการรูจักนักเรียนเปน 
รายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การสงเสริมนักเรียน การปองกันและแกไขปญหา และการสงตอ 
และเตรียมประเด็นคําถามในแตละหัวขอใชเปนขอมูลในการจัดกลุมสนทนา 
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ตอนที่ 2 การศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
                   ใชเทคนิคการวจิัยแบบจัดกลุมสนทนา (focus group) มีขั้นตอนดังนี ้

   การดําเนินการ  ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยแบงการดําเนินการออกเปน 3 ขั้น คือ 
   ขั้นที่ 1 การพัฒนาคําถาม (developing the questions) ในการตั้งประเด็นคําถามนั้น ผูวิจัย

นําแนวคิดที่ไดจากการศึกษาเอกสารระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มาตั้งเปนประเด็นคําถาม 
ประเด็นหลัก ๆ ดังนี้             

 1) ความรู ในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   2) ความเขาใจ ในการปฏิบัตงิานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   3) ความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
   4) ความคิดเหน็ ในการปฏิบตัิงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
   5) ขอเสนอแนะ ในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
ขั้นที่ 2 การสรางทักษะใหแกผูสัมภาษณ (learning interview skills) การวิจัยคร้ังนี ้      

ผูวิจัยเปนผูสัมภาษณเอง จึงไดมีการศึกษาเอกสารเกี่ยวกบัการจัดกลุมจาํนวนมาก รวมทั้งมีวางแผน
ทดสอบความเที่ยงตรงในเนือ้หาของประเด็นคําถาม โดยผูวิจยัจะสงประเด็นคําถามทั้งหมดให
อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบกอน จากนัน้ทดลองตั้งคําถามใหผูเกี่ยวของตอบ แลวนําผล
การทดลองมาปรับปรุงแกไขใหมีความเทีย่งตรงตามที่ตองการ  

ขั้นที่ 3 การคัดเลือกผูเขารวมกลุมสนทนา (selecting group participants) การวิจัยคร้ังนี้มีผู
เขากลุมสนทนา 7 คนโดยผูวิจัยคัดเลือกผูเขารวมกลุมสนทนา ดังนี้ 

         1) อาจารยที่ปรึกษาระดับชัน้ละ 1 คน จํานวน 6 คน 
   2) ผูเชี่ยวชาญระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจํานวน 1 คน                

การรายงานผล และการดําเนินการวิจัย  ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยแบงการดาํเนินการออก 
เปน 2 ขั้น ดังนี้ 

        ขั้นที่ 1 การจดบันทึกขอมูลจากการจัดกลุมสนทนาอยางละเอียด ผูวิจยัไดเชิญ
บุคลากร ผูมีประสบการณในการจดบนัทกึขอมูลจากการจัดกลุมสนทนามาชวยบันทึกขอมูลการ 
จัดกลุมสนทนา แทนการบันทึกเสียง ดวยเทปบันทึกเสียง เพื่อใหการวจิัยคร้ังนี้สามารถเก็บขอความ
การสนทนาใหไดมากและมีประสิทธิภาพที่สุด 

      ขั้นที่ 2 การนําเสนอรายงาน เมื่อไดขอสรุป หรือแนวคิดในการพัฒนาระบบการดแูล 
ชวยเหลือนักเรียนแลว ผูวิจยันํามาสรุปแนวคิดเกี่ยวกับการดําเนินงานในการพัฒนาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนตอไป    
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ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
                การดําเนินการในตอนที่ 3 นี้ มี 2 ขั้นตอน ดงันี้ 
 1. การจัดทํารางระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

             คณะกรรมการฝายพัฒนาและปกครองรวมประชุมระดมสมองจัดทาํรางระบบ 
การดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยกําหนดใหมีการดําเนินงาน 7 ขั้นตอน คือ 
   1. การเตรียมการ 
    2. การศึกษานกัเรียนเปนรายบุคคล 
    3  การแบงกลุมนักเรียน 
          4. การจัดกจิกรรมสงเสริมนักเรียน 
       5. การพัฒนาศกัยภาพนกัเรียน 
          6. การสงตอ  

       7. การฟนฟ ู
 2. การจัดทําคูมือการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน                 

  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
      2.1 นําขอมูลจากผลการจัดกลุมสนทนา (focus group) มาจัดทําคูมือการดําเนินงาน
ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา โดยนําขอมูลที่ไดจากการจัดกลุม
สนทนามาเรียบเรียง เปนคูมือการดําเนินงานแบบสําเร็จรูปคือมีรายละเอียดการดําเนินงานในทุก 
ขั้นตอน และเอกสารประกอบการปฏิบัติงานที่สามารถทําสําเนาเอกสารใชงานไดทันที ซ่ึงคูมือ 
ดังกลาวมี 3 ตอนคือ  
             ตอนที่ 1 แนวคิดระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน  
                ประกอบดวยความสําคัญและความจําเปน วัตถุประสงค ประโยชน และปจจัยสําคัญที่มี
ผลตอประสิทธิภาพการดําเนินงานตามระบบการดแูลชวยเหลือนักเรยีน 
                ตอนที่ 2 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  
                ประกอบดวย ความหมายของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน ระบบการดแูลชวยเหลือ
นักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวทิยา ซ่ึงมีรายละเอียดยอย ๆ รวม 7 ตอน คอื การเตรียมการ การศึกษา 
นักเรียนเปนรายบุคคล การแบงกลุมนักเรียน การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน  การพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน การสงตอนักเรียน และการฟนฟ ู          
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 ตอนที่ 3 แนวปฏิบัติของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
2.2 ใหความรู ความเขาใจ ความตระหนกัแกอาจารยที่ปรึกษาโดยการใหความรูดวย 

การนําอาจารยที่ปรึกษาไปศกึษาดูงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
และแนะนําการใชคูมือการดาํเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
                 ในตอนนี้ผูวิจัยดําเนินการนําแผนไปปฏิบัติ ดังนี้ 
                  1. การดําเนินงานตามปฏิทินปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละคน โดยจัดทําปฏิทิน 
ปฏิบัติงานอยางละเอียด ที่ระบุวิธีการดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ และเครื่องมือ 
ที่ใชในการดําเนินการ รวมถึงประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามปฏิทินแกผูเกี่ยวของอยางละเอียด 
                 2. การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก และสนับสนุนทรัพยากร โดยจัดทําเอกสาร
ประกอบการดําเนินงาน ที่จัดเก็บเอกสารการดําเนินงาน จัดรถยนตสําหรับอาจารยที่ปรึกษาในการ
ไปเยี่ยมบานนักเรียน จัดหาคอมพิวเตอรที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเปนรายบุคคล  
                 3. การกํากับติดตามการดําเนินงาน โดยจัดทําแบบรายงานการปฏิบัติงาน 15 วัน  
และแบบรายงาน 30 วัน ที่สะดวกตอการบันทึกรายงาน นําเสนอและติดตามการดําเนินงาน รวมทั้ง
จัดประชุมสรุปงานทุกสิ้นเดือน และจัดตารางเวลาวางสําหรับใหคําปรึกษาปญหาการดําเนินงาน 

   4.  การใหการนิเทศ และใหขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยการติดตามแกไข 
ปญหาการดําเนินงานเปนรายบุคคลอยางใกลชิด การจัดหาเงินพิเศษสําหรับอาจารยที่ปรึกษาไวใช
จายในการปฏิบัติงานในวันหยุด และการยกยองชมเชยอาจารยที่ปรึกษาที่ดูแลชวยเหลือนักเรียนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
ตอนที่ 4 การประเมินผล 
  ผูวิจัยเชิญผูบริหาร คณะกรรมการโรงเรียน และอาจารยที่ปรึกษาโรงเรียนเสสะเวชวิทยา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6จํานวน 35 คน มาประชุมพรอมกันเพื่อสอบถามความคิดเห็นระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมา โดยใชประเด็นการอภิปรายในที่ประชุม ซ่ึงมี 
3 ประเด็นหลักคือ 
 1. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาสามารถนําไปปฏิบัติไดหรือไม  
 2. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจัยพัฒนานําไปปฏิบัติแลวมีปญหาอยางไร  
 3. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาตองปรับปรุงแกไขสวนใดบาง 
 ผูวิจัยจดบันทึกการอภิปรายของ ผูบริหาร คณะกรรมการโรงเรียน และอาจารยที่ปรึกษา
โรงเรียนเสสะเวชวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 35 คน ที่เขารวมประชุม แลวสรุป
ทุกประเด็น นําเสนอที่ประชุมเพื่อขอมติ 



บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
 การวิจยัเร่ือง การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
ผูวิจัยไดนําเสนอการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย  การวเิคราะหขอมูลเปน 4 ขั้นตอน 
ดังนี้คือ 

 ตอนที่ 1 การศกึษาเอกสารเกีย่วกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   ตอนที่ 2 การศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
   ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
   ตอนที่ 4 การประเมินผล  

 
ตอนที่ 1  การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ประกอบดวยเอกสาร
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรยีนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคูมือ
อาจารยที่ปรึกษาระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง 
รายงานการดําเนินงานตามระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศกึษาสังกัด 
กรมสามัญศึกษา เชนโรงเรียนสายปญญา โรงเรียนทามวงราษฎรบํารุง โรงเรียนทาเรือพิทยาคม  
โรงเรียนทามะกาวิทยาคม และโรงเรียนเขลางคนคร ไดระบุแนวทาง และมาตรการเกี่ยวกับระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยใหอาจารยที่ปรึกษารับผิดชอบดูแลนกัเรียนอยางใกลชิดโดยใช
อัตราสวนครู 1 คน ตอนักเรยีน ประมาณ 20 คน กลาวคอืใน 1 หองเรียน มีอาจารยที่ปรึกษา 2 คน 
จะแบงการดูแลนักเรียนคนละครึ่งหองเรียน ระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน  เปนกระบวนการ
ดําเนินงานที่มอีงคประกอบสําคัญ  5  ประการ คือ 
 1.  การรูจักนกัเรียนเปนรายบคุคล 
 2.  การคัดกรองนักเรียน 
 3.  การสงเสริมนักเรียน 
 4.  การปองกนัและแกไขปญหา 
 5.  การสงตอ  
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 แตละองคประกอบของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนดังกลาว มีความสําคัญ มีวิธีการ
และเครื่องมือที่แตกตางกนัไป แตมีความสมัพันธเกี่ยวเนือ่งกันซึ่งเอื้อใหการดูแลชวยเหลือนักเรยีน
ของโรงเรียนเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ     ดังมีรายละเอยีดตอไปนี ้

1. การรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล ดําเนินการโดยการทําระเบยีนสะสม ที่มขีอมูล 
จํานวนมากซึ่งตองเก็บขอมลูนักเรียนอยางละเอียด รวมทัง้ใหความสําคญักับการเยีย่มบานนักเรยีน 
และมีการทําแบบประเมินพฤติกรรมเด็กจาํนวน 3 ชุดคือชุดที่ 1 อาจารยที่ปรึกษาเปนผูประเมิน 
นักเรียน ชุดที่ 2 พอ แม ผูปกครองประเมินนักเรียน และชุดที่ 3 นักเรยีนประเมินตนเอง อาจารย 
ที่ปรึกษาตองนําขอมูลทั้ง 3 ชุด มาวิเคราะหและประมวลผล 
 2.  การคัดกรองนักเรียน ดําเนินการโดยอาจารยที่ปรึกษานําขอมูลตาง ๆ มาพิจารณาจัด
นักเรียนเปน 2 กลุม คือกลุมปกติ และกลุมเสี่ยง มีปญหา เพื่อใหงายตอการดําเนินการชวยเหลือ โดย
โรงเรียนมัธยมหลายแหงไดนําแบบประเมนิพฤติกรรมเดก็มาวิเคราะหทางสถิติโดยทําโปรแกรม
สําเร็จรูปชวยวเิคราะห และนาํมาชวยจัดกลุมดวย 

  3.  การสงเสริมนักเรียน ดําเนินการโดยโรงเรียนกําหนดนโยบาย  แนวการจดั และ 
มีคูมอืการจัดกจิกรรมโฮมรูม อาจารยที่ปรึกษาจัดกจิกรรมโฮมรูม และบันทึกสรุปผลรายงานการจดั 
กิจกรรมทุกครัง้ กิจกรรมสงเสริมนักเรียนอกีกิจกรรมคือ กิจกรรมประชมุผูปกครองชั้นเรียน ซ่ึงเปน
การพบปะกนัระหวางอาจารยที่ปรึกษากับผูปกครองนักเรียนที่อาจารยที่ปรึกษาดูแลอยู เพื่อสราง
ความสัมพันธอันดีตอกันและรวมมือดแูลชวยเหลือนักเรียนระหวางบาน โรงเรียน และผูปกครอง
ดวยกัน ซ่ึงตองมีการเตรียมการ การใหความรูในดานการสื่อสารกับผูปกครอง และมกีารบันทึก  
รายงาน ผูบริหารทุกภาคเรยีน 
  4.  การปองกนัและชวยเหลือนักเรียน ดําเนินการโดยการใหคําปรึกษาเบื้องตนตาง ๆ แก
นักเรียน และการจัดกจิกรรมเพื่อการปองกันและชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียน ใน 5 แนวทาง
คือการใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร การใชกิจกรรมในหองเรียน การใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน การ
ใชกิจกรรมซอมเสริม และการใชกิจกรรมสือ่สารกับผูปกครอง ซ่ึงอาจารยที่ปรึกษาตองนําขอมูล
จากการจดักลุมนักเรียน และขอมูลการวิเคราะหนักเรียนเปนรายบุคคล มาใชในการเลือกจัด 
กิจกรรมใหนกัเรียนตามความเหมาะสม รวมทั้งมีการบนัทึกและรายงาน 
  5.  การสงตอนักเรียน ดําเนนิการโดยหากการปองกันและแกไขปญหาของนักเรียนโดย
อาจารยที่ปรึกษาตามกระบวนการในขอ 4 มีบางกรณีที่ปญหามีความยากตอการชวยเหลือ หรือ 
ชวยเหลือแลวนักเรียนมีพฤติกรรมไมดีขึน้ อาจารยที่ปรึกษาตองพิจารณาสงตอใหผูเชี่ยวชาญเฉพาะ
ดานโดยมกีารสงตอภายในโรงเรียน และภายนอกโรงเรียน 
 



 53

ตอนที่ 2 การศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวทิยา  
   ผูวิจัยไดใชเทคนิคการวิจยัแบบจัดกลุมสนทนา (focus group) ในการศึกษาระบบการ 
ดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวทิยา ซ่ึงสามารถวิเคราะหการดําเนินงานตามระบบการ 
ดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวทิยา  ดังนี ้

     ตอนที่ 1  การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวทิยา 
เกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ความสามารถ และขอคิดเหน็ ในการปฏิบัตงิานของอาจารยที่ปรึกษา  
ที่ไดจากการจดักลุมสนทนา วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

     ผูวิจัยดําเนนิการจัดกลุมสนทนาดวยตนเองในวันที่ 28 ธันวาคม 2545 ณ หองเกยีรติยศ  
โรงเรียนทามะกาวิทยาคม เนือ่งจากเปนโรงเรียนที่ผานการประเมินจากกรมสามัญศึกษา วาเปน  
โรงเรียนที่ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนไดดีเดน และมีวิทยากรผูเชี่ยวชาญดาน
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของกรมสามัญศึกษาประจําอยู ซ่ึงสามรถใหคําแนะนํา ผูวิจยัได 
โดยมีอาจารยที่ปรึกษา ประกอบดวย อาจารยที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 6 ระดับชัน้ละ 1 คน ไดแกนายสุชาติ  นิลพงษ อาจารยที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 1 นาง
ศรีวิภา  สุวรรณถาวร อาจารยที่ปรึกษาระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 นางอจัฉรา  ชุมพันธ อาจารยที่
ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 นายธนาศักดิ์  จวิรพงษ อาจารย 
ที่ปรึกษาระดบัชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 นางสุมาลย  วัชรสิงห อาจารยที่ปรึกษาระดับชัน้มัธยมศึกษา 
ปที่ 5 และนางศุภมาส  นัยนาภาภรณ  อาจารยที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศกึษาปที่ 6 

   นอกจากนี้ยังมีผูชวยผูวจิัยจาํนวน 3 คน คือ นางสาวดวงแข  จงเจริญ ผูเชี่ยวชาญระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน นางอภินนัท  สีสันต ผูจดบันทึกการสนทนา นายพรพีระ  สังขกระแสร 
ผูบันทึกภาพ และอํานวยความสะดวกในการจัดกลุมสนทนา และนายสุชาติ  จันทนหอมไกล 
อาจารยใหญโรงเรียนเสสะเวชวิทยา เปนผูสังเกตการณ และเปนผูเปดการสนทนาโดยไดใหความ
มั่นใจแกอาจารยที่ปรึกษาวาสามารถใหขอมูลที่เปนจริงไดทุกอยางโดยจะไมมีผลกระทบใด ๆ ตอ
การทํางาน รวมทั้งย้ําถึงความสําคัญของการจัดกลุมสนทนาวาจะมีประโยชนอยางยิง่ในการพัฒนา
งานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ใหมปีระสิทธิภาพตอไป  
 ผูวิจัยนําแบบบันทึกการสนทนาที่ผูจดบันทึกมาสรุปแตละประเด็นคําถามพรอมทั้งให 
อาจารยที่ปรึกษาผูรวมสนทนาเพิ่มเติมอีกครั้ง เมื่อการสนทนากลุมสิ้นสุดลง และผูวจิัยไดนําขอมูล
จากการบันทกึมาวิเคราะหเนือ้หา และสรุป โดยจําแนกขอมูลที่ไดเปน 2 สวน คือ สวนที่ 1 ความรู 
ความเขาใจ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน สวนที่ 2 คือ
ความคิดเหน็และขอเสนอแนะในการปฏบิัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน โดยผูวจิัยได
สงขอมูลกลับไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาอกีครั้งกอนนําเสนอ 
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 สภาพการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ตาม
ทัศนะของอาจารยที่ปรึกษา มีดังนี้คือ 

 สวนที่ 1 ความรู ความเขาใจ และความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามระบบการดแูล 
ชวยเหลือนักเรียน  

 ดานความรูในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจากการจัดกลุมสนทนา
สรุปไดวาอาจารยที่ปรึกษาสวนใหญมีความรูในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน
เปนอยางดี เพราะทางฝายพฒันาและปกครอง ไดทําเอกสารเผยแพรใหความรู มีการจัดอบรม พาไป
ศึกษาดูงานและมีการติดตาม นิเทศการดําเนินงานเปนประจํา แตเห็นวาโรงเรียนควรใหความรูโดย
การอบรมเพิ่มเติมแกอาจารยที่ปรึกษาในเรื่องจิตวิทยาการใหคําปรึกษานักเรียน เพราะนักเรยีนมี
ปญหาตาง ๆ ที่ซับซอนมากขึ้น โดยเฉพาะปญหาทางดานจิตใจ และหากเปนไปไดในการประชุม 
ผูปกครองชั้นเรียน ควรทําเอกสารใหความรูแกผูปกครอง ในการดแูลชวยเหลือนักเรยีนดวย 

  ดานความเขาใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานตามระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน 
ผูรวมสนทนามีความเขาใจในระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน รวมทั้งเห็นความสําคัญและจําเปน
ของการนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนมาใชในโรงเรียน และไมคดิวาจะเปนการทําใหสังคม 
หรือผูปกครองเขาใจวาโรงเรียนมีนักเรียนที่มีปญหา แตยังจะเปนจดุเดนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา
ในฐานะที่เปนโรงเรียนเอกชนวาไดจัดใหมกีารดูแลนักเรียนอยางเปนระบบ รวมทั้งอาจารยที่
ปรึกษามีอายุ และประสบการณในการสอน และเปนอาจารยที่ปรึกษามานาน มีประสบการณในการ
ส่ังสอน อบรม และดูแลนักเรยีนมานาน ไดดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามหนาที่ และจิต
วิญญาณของครูทุกอยางแลว ซ่ึงในการดําเนินการนัน้มีขั้นตอนรายละเอียดมากกวาทีร่ะบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน ไดกําหนดไว ซ่ึงนับวาอาจารยที่ปรึกษาสวนใหญมคีวามรู และความสามารถใน
การปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน แตอาจารยที่ปรึกษายงัขาดความเขาใจ และ
ทักษะในการประเมิน บันทกึหลักฐาน การปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงมี
ความสําคัญมากในการประเมินมาตรฐานโรงเรียนในดานตาง ๆ 

 สวนที่ 2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ 
นักเรียน ในการปฏิบัติงาน ตามระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน 

ความคิดเหน็และขอเสนอแนะในการปฏบิัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน ของ
อาจารยที่ปรึกษา มีดังนี้คือ 

1. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความซ้ําซอนในการเกบ็ขอมูล ทําใหเสียเวลา เชน 
นักเรียนมีสมุดประจําตวันักเรียนที่มีขอมูลเหมือนกับระเบียนสะสมทุกประการ แตอาจารยที่ปรึกษา
ตองทําระเบียนสะสมอีก 1 เลม เปนการเสียเวลา และงบประมาณ ขอเสนอแนะคือควรทําขอมูล
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สมุดประจําตัวนักเรียนเพยีงเลมเดียวแตใหสมบูรณ และนํามาใชไดจริง หากตองการขอมูลสําคัญ
นอกเหนือขอมูลในสมุดประจําตวันักเรียนใหทําแบบเกบ็ขอมูลเพิ่มเติมแทรกเขาไป 

2. การเยีย่มบานนักเรยีน ครบทุกคน ทําใหอาจารยที่ปรึกษาเสียเวลามาก และขอมูลจาก 
การเยี่ยมบาน ไมไดจําเปนตองใชครบทุกคน ขอเสนอแนะคือ ควรเลือกเยีย่มบานนกัเรียนที่มีปญหา 
โดยดูผลจากการคัดกรองนักเรียน สวนขอมูลทางจิตใจของนักเรียนอาจเก็บโดยใหนกัเรียนเขยีน
เรียงความเรื่องของตนเอง การสอบถามจากเพื่อนสนิท และการใชโทรศัพทพูดคุย กบัผูปกครอง 
รวมทั้งการขอขอมูลจากอาจารยที่ปรึกษาปกอนในกรณนีกัเรียนเรยีนตอ และขอสมุดพกนักเรยีน
โรงเรียนเดิมมาใชกรณนีักเรยีนเขาใหม เนือ่งจากโรงเรียนเสสะเวชวิทยา มีจํานวนนกัเรียนในชั้น
นอยการดแูลจงึทั่วถึงกวาโรงเรียนของรัฐบาล  และโรงเรียนควรใหความชวยเหลือในเรื่องการ 
เดินทางไปเยี่ยมบานนักเรยีนที่มีปญหา 
 3. การใชแบบประเมินพฤตกิรรมเด็ก ซ่ึงตองใชงบประมาณในการจัดพมิพแบบประเมิน  
เสียเวลาในการประเมิน ซ่ึงตองประเมิน 3 คน คือ อาจารยที่ปรึกษา ผูปกครอง และนกัเรียนประเมนิ
ตนเอง รวมทั้งตองเสียเวลานาํแบบประเมินจํานวนมากนัน้มาวิเคราะหซ่ึงอาจารยที่ปรึกษา ไดให 
ขอเสนอแนะวาโรงเรยีนควรกําหนดเกณฑการประเมินทีง่ายตอการปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา 
ในลักษณะเปนขอมูลเชิงประจักษ โดยไมตองใหทําแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 

  4. การจัดกจิกรรมสงเสริมนักเรียน อาจารยที่ปรึกษาเหน็วาจดัไดอยางหลากหลายด ี      
อยูแลว แตเสนอแนะวาสําหรับนักเรยีนกลุมเสี่ยง มีปญหา ควรเปดโอกาสใหเขารวมกิจกรรมที่
หนวยงานหรอืองคกรภายนอกจัด เชน โครงการทูบีนัมเบอรวนั โครงการพี่เตือนนอง และอื่น ๆ    
ที่มีบริษัทเทปเพลง หลายสังกัดดําเนินการ เพราะนกัเรียนจะชื่นชอบศิลปน และใชศิลปน นักรอง  
ที่ดี เปนตนแบบ  

  5. การบันทึก รายงาน การปฏิบัติงานตาง ๆ ในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ยังขาด 
แบบบันทึกทีส่ะดวกตอการปฏิบัติงาน ขอเสนอแนะคือใหโรงเรียนจดัทําแบบบันทึกตาง ๆ เชน 
แบบสรุปผลการคัดกรองและชวยเหลือนกัเรียนเปนรายบคุคล แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม 
แบบบันทึกการจัดประชุมผูปกครอง แบบบันทึกสรุปผลการจัดกจิกรรมปองกันและแกไขปญหา 

 6.  การสงตอนักเรียน ในปจจุบันปญหาของนักเรียนบางคนซับซอนเกินกวาอาจารย 
ที่ปรึกษาจะยืน่มือเขาชวยเหลือ และมีขอจํากัดทางกฎหมาย สิทธิเด็ก หลายประการ การดําเนินการ
สงตอนักเรียนภายนอกโรงเรียน เปนสิ่งที่ทาํใหอาจารยทีป่รึกษาวิตกกังวลมาก ขอเสนอแนะคือ 
โรงเรียนควรใหขอมูลตางๆ ของนักเรียนรวมทั้งขอเสนอแนะในการสงตอนักเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญ
ภายนอกโรงเรียน ทั้งนีใ้หขึ้นอยูกับการตดัสินใจของผูปกครองเอง โดยอาจารยที่ปรึกษาและ 
โรงเรียน ไมมสีวนเกีย่วของในการตัดสินใจ 
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7. บทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของ เพื่อใหทกุฝายที่เกีย่วของทราบบทบาท และหนาทีข่อง 
ตนเอง อาจารยที่ปรึกษาเสนอแนะใหทางโรงเรียนแจกแจงหนาที่ของทกุฝาย ทุกคน ที่เกี่ยวของ 
โดยละเอยีด 
              8. คูมือการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน อาจารยที่ปรึกษาเสนอแนะวา
โรงเรียนควรจดัทําคูมือดังกลาว ใหแกอาจารยที่ปรึกษา และทุกฝายทีเ่กี่ยวของ ในลักษณะเปน
เอกสารสําเร็จรูปคือใหความรู ความเขาใจ บอกบทบาทหนาที่ กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน และมี
เอกสารเชนแบบบันทึกการปฏิบัติงาน ใหสามารถถายเอกสารใชไดทันที     

  
ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 

 การดําเนินการในตอนที่ 3 นี้ มี 2 ขั้นตอน ดงันี้ 
 1.  การจัดทํากรอบการดําเนนิงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
 2.  การจัดทําคูมือการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
      

             การจัดทํารางระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
             นําขอมูลจากผลการจัดกลุมสนทนา (focus group) มาจัดทํากรอบการดําเนินงาน และ 
คูมือการดําเนนิงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ดังปรากฏใน 
ภาคผนวก คูมือระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนเสสะเวชวิทยา และมีรายละเอียดดังนี ้

1. การทํารางกรอบการดําเนนิงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน  
ซ่ึงไดกําหนดการดําเนินการตามระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน 7 ขั้นตอน ดังนี ้
  1.1  การเตรียมการ 
                         คณะกรรมการฝายพัฒนา และปกครอง เตรียมการโดยรวมกันศกึษาเอกสารและ
ศึกษาดูงานโรงเรียนที่นําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนมาใช จัดทําโครงการเสนอผูบริหาร 
แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโดยกําหนดบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบของทุกคนอยางชัดเจน
และจัดทําแผนปฏิบัติงาน เพื่อติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามกําหนด รวมทั้งจดัทําเอกสารใน
การดําเนินงาน เผยแพรใหความรูแกอาจารยที่ปรึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกอาจารยที่ปรึกษา
เพื่อใหมีความรูความเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานตามระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนได   
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 1.2  การศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล 
                         อาจารยที่ปรึกษาศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล 3 ดานคือดานความสามารถ 
แยกเปนความสามารถทางการเรียน และความสามารถดานอื่น ๆ ดานสุขภาพโดยแยกเปนสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต และดานครอบครัว โดยแยกเปน ดานเศรษฐกจิ และดานการคุมครองดูแล 
นักเรียน โดยใชเครื่องมือและวิธีการทีห่ลากหลาย เชนสมุดประจําตวันกัเรียน สมุดบนัทึกสุขภาพ 
การสัมภาษณนักเรียน การเยี่ยมบานนักเรยีน เพื่อทราบปญหาที่ตองชวยแกไขและขอคนพบที่
สามารถนํามาใชพัฒนาศกัยภาพนกัเรียนแตละคนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
   1.3  การแบงกลุมนักเรียน 
                        อาจารยที่ปรึกษานําขอมูลการศึกษานักเรียนเปนรายบุคคลมาวิเคราะหประมวลผล 
จัดแบงกลุมนกัเรียนตามขอมูลที่ไดศึกษา 3 กลุม คือกลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมเสี่ยง หรือ 
มีปญหา ตามเกณฑของโรงเรียนที่อาจารยปรึกษารวมกนักําหนด ทั้งนี้เพื่อหาวิธีการแกไขปญหา  
ดูแล และพฒันานักเรยีนไดอยางถูกตองตรงตามความเปนจริง พรอมทัง้รายงานการแบงกลุม 
นักเรียน และการพิจารณาแกไขปญหา ดแูล และชวยเหลือนักเรียนแตละคน ตามแบบการรายงาน 
และแนวการดาํเนินงานทีก่ําหนด 
  1.4  การจัดกจิกรรมสงเสริมนักเรียน 
  อาจารยที่ปรึกษาดูแลนกัเรียนตามกลุมที่แบงโดยจัดกิจกรรมสงเสริมใหนักเรยีน 
ทุกกลุมมีคุณภาพมากขึ้น กลาวคือปองกันไมใหกลุมเกง และกลุมปานกลาง กลายเปนกลุมเส ียง มี
ปญหา และพฒันาใหกลุมเสี่ยง มีปญหากลายเปนกลุมปานกลางและพฒันาเปนกลุมเกงตอไป โดย
การใชกิจกรรมโฮมรูม และกิจกรรมประชมุผูปกครอง และบันทึกรายงานการจัดกิจกรรมตามแบบ
ที่กําหนด 

 1.5  การพัฒนาศักยภาพนกัเรียน 
                      อาจารยที่ปรึกษาดูแลนกัเรียนกลุมเสี่ยง มปีญหา โดยการใหคําปรึกษาเบื้องตน และ 
จัดกิจกรรมเสริม แกไข ปญหาอยางหลากหลาย ตามกรณี เพื่อชวยแกไข และปองกนัปญหาของ 
นักเรียนกลุมเสี่ยง มีปญหา ไมใหเกิดขึ้น หรือลุกลามใหญโต ตามแนวดําเนินการที่กําหนดแลว
บันทึก รายงานตามแบบบันทึกรายงาน 
                   1.6  การสงตอ  
  อาจารยที่ปรึกษาพิจารณาสงตอนักเรียนกลุมเสี่ยง มีปญหา ที่ยากตอการแกไขหรือ 
พฒันาศักยภาพ ใน 2 แบบคือการสงตอภายในใหอาจารยทานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ซ่ึงสามารถดูแล   
แกไขปญหาไดมากขึ้นตามกรณีไดแก อาจารยประจําวชิา อาจารยพยาบาล อาจารยฝายวิชาการ       
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หรืออาจารยฝายปกครอง แบบที่ 2 คือการสงตอภายนอก โดยอาจารยแนะแนว หรืออาจารยฝาย
ปกครองใหขอมูลแกพอ แม ผูปกครอง เพื่อพิจารณาสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอก 
                     1.7 การฟนฟ ู

กรณีนกัเรียนมีปญหาซับซอนทางดานรางกาย หรือจิตใจยากตอการแกไขในระยะ 
เวลาอันรวดเรว็ ไดแกนกัเรียนไดรับความบอบช้ําทางรางกาย หรือจิตใจ จําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญ
โดยเฉพาะ เชน แพทยเฉพาะทาง หรือจิตแพทย หรือคณะแพทย ผูเชีย่วชาญหลายสาขารวมมือกัน
แกไขปญหา ทั้งนี้ตองมีการประสานงานกนัอยางใกลชิดระหวางอาจารยที่ปรึกษา ฝายพัฒนาและ
ปกครอง และพอ แม ผูปกครอง เพื่อสามารถดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยางเปนระบบและม ี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

ดังรายละเอยีดแผนภูมแิสดงกระบวนการดาํเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวทิยา ในหนาตอไป 
 2. การจัดทาํคูมือการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวช
วิทยา ดังรายละเอียดในภาคผนวก 
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ภาพประกอบ 4 การดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 

 
 
 

สงตอ 
ภายนอกโรงเรียน

การเตรียมการ 

การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน การพัฒนาศักยภาพนักเรียน

การฟนฟ ู

การศึกษานักเรียนเปนรายบคุคล 

การแบงกลุมนกัเรียน 

กลุมเกง กลุมปานกลาง กลุมเสี่ยง/มีปญหา 

พฤติกรรม 
ดีขึ้น 

สงตอ 
ภายในโรงเรียน 
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ตอนที่ 4 การประเมินผล การดําเนินงานตามระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
    โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
 ผูวิจัยเชิญผูบริหาร คณะกรรมการโรงเรียน และอาจารยทีป่รึกษาโรงเรียนเสสะเวชวิทยา
ในระดับชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 35 คน มาประชมุพรอมกันเพือ่สอบถามความคิดเห็นระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมา โดยใชประเด็นการอภิปรายในที่ประชุม 3 ประเด็น
หลักคือ 
 1. ระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียนที่ผูวิจยัพัฒนาสามารถนําไปปฏิบัติไดหรือไม  
 2. ระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียนที่ผูวิจยัพัฒนานําไปปฏิบัติแลวมีปญหาอยางไร  
 3. ระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียนที่ผูวิจยัพัฒนาตองปรบัปรุงแกไขสวนใดบาง 
 ผูวิจัยจดบันทกึการอภิปรายของ ผูบริหาร คณะกรรมการโรงเรียน และอาจารย 
ที่ปรึกษาโรงเรียนเสสะเวชวทิยาในระดับชัน้มัธยมศึกษาปที่ 1-6จํานวน 35 คน ที่เขารวมประชุม 
พอสรุปความสําคัญ และผลการประชุม ไดดังนี้  
                 1.  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจยัพัฒนาสามารถนําไปปฏิบัติไดหรือไม  
    ผูเขารวมประชุมทุกคนแสดงความคิดเหน็วา ระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียนที่
ผูวิจัยพฒันาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง กลาวคือมีความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนที่
กระชับงายตอการปฏิบัติ รวมทั้งมีคูมือที่อานเขาใจงาย และสามารถใชในการปฏิบัติงานได และ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่พัฒนาแลว ยังเหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานของฝายวิชาการ 
ฝายพัฒนาและปกครอง ฝายแผนงานและบุคคล ฝายบริการและกจิกรรม และฝายธุรการ-การเงิน 
กลาวคือทุกฝายสามารถนําขอมูลของนักเรียนที่มีความเชือ่มโยงกับงานที่แตละฝายรับผิดชอบมา
เปนขอมูลในการดําเนินงานได เชน ฝายวิชาการสามารถใชขอมูลนักเรียนดานวิชาการและมีอาจารย
ที่ปรึกษาคอย 
ดูแลตดิตามผลการเรียนนกัเรียนแตละคน ซ่ึงนับวาชวยลดปญหาทางการบริหารงานวิชาการ และ
เปนการชวยปองกันปญหาการไมจบหลักสูตรของนักเรียนไดเปนอยางดี ฝายพัฒนาและปกครองมี
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถปองกัน และลดปญหาเบี่ยงเบนทาง 
พฤติกรรมนักเรียน อันจะนําไปสูปญหาอื่น ๆ ที่รายแรง โดยเฉพาะปญหาการใชยาเสพติด เพราะ
นักเรียนทุกคนไดรับการดแูลอยางใกลชิดจากอาจารยทีป่รึกษาฝายแผนงานและบุคคล สามารถ
กําหนดนโยบายการพัฒนานักเรียนและโรงเรียนไดเพราะมีขอมูลตางๆตามระบบการดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนสนับสนุนการดําเนนิงาน ฝายบรกิารและกจิกรรมสามารถใชขอมูลตางๆตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนวางแผนดาํเนินงานจัดบริการและกิจกรรมนักเรียนไดตอบสนองความตองการ
ของนักเรียน และพัฒนา นกัเรียนไดอยางมปีระสิทธิภาพ ฝายธุรการและการเงิน มีขอมูลนักเรียนที่
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มีปญหาดานการเงิน สามารถหาทางชวยเหลือไดตอไป และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ยังลด
ตนทุนการดําเนินงานในสวนการแกปญหามาใชเปนตนทุนพัฒนานกัเรียนและโรงเรยีนไดมากขึ้น 
                 ผูเขารวมประชุมในสวนคณะกรรมการโรงเรียน มีความคิดเห็นเพิ่มเตมิจากที่กลาว 
ขางตนคือ มีความชื่นชมในการตั้งใจปฏิบตัิงาน และพัฒนางาน ของโรงเรียน ที่สามารถทําได 
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาที่เนนความสําคญัของผูเรียน ตอบสนองนโยบายจดัระเบยีบ
สังคมและนโยบายการทําสงครามขั้นแตกหักกับยาเสพตดิ ของรัฐบาล 
 ผูเขารวมประชุมในสวนของอาจารยที่ปรึกษา มีความคดิเห็นเพิ่มเติมจากที่กลาวขางตน
คือ ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่พัฒนาแลว ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน การ
จัดเก็บขอมูลทีซํ้่าซอน และเอกสารที่ใชในระบบลดนอยลงทําใหเกดิความคลองตัวในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 
 2. ระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียนที่ผูวิจยัพัฒนานําไปปฏิบัติแลวมีปญหาอยางไร 
 ฝายบริหาร และคณะกรรมการโรงเรียน มีความเหน็สอดคลองกันวาระบบการดแูล 
ชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจยัพฒันาแลว แมจะชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน การจัดเก็บ 
ขอมูลที่ซํ้าซอน และเอกสารที่ใชในระบบลดนอยลง แตก็ยังเปนการเพิม่ภาระงานแกอาจารย 
ที่ปรึกษา ซ่ึงมีปญหาคืออาจารยที่ปรึกษาในหองที่มีนักเรยีนที่มีปญหา และตองการดูแลเปนพิเศษ 
ทําใหเวลาในการพัฒนาการเรียนการสอนลดนอยลง อันจะมีผลใหนักเรียนสวนใหญอาจไดรับ 
ผลกระทบดังกลาว จึงขอใหทุกฝายที่เกีย่วของหาทางปองกันแกไข 
 สําหรับปญหาในการปฏิบัติงานตามระบบ ฝายบริหาร และคณะกรรมการโรงเรียน 
มีความคิดเหน็วา 
 1) การรูจักนกัเรียนเปนรายบคุคลไมมีปญหาเพราะอาจารยที่ปรึกษา 1 คนรับผิดชอบ 
ดูแลนักเรยีนประมาณ 20 คน ซ่ึงสามารถดูแลทําความรูจกัไดอยางทั่วถึง  
 2) การแบงกลุมนักเรียน เปน 3 กลุม คือ กลุมเกง กลุมปานกลาง กลุมเสี่ยงและมีปญหา 
นั้น ปญหาคืออาจารยที่ปรึกษาแบงกลุมเพยีงครั้งเดียวคือภาคเรียนที่ 1 ในขณะทีน่ักเรยีนมีความ
เปลี่ยนแปลงทกุภาคเรียน อาจไดขอมูลการแบงกลุมที่ไมเที่ยงตรง ทําใหแกปญหาไดไมตรง
ประเด็น และเปนปญหาตอการปฏิบัติงานได  
 3) การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน และการพัฒนาศักยภาพนักเรยีน ตามระบบการ 
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ที่พัฒนาแลว ไมมีปญหา ทุกฝายสามารถดําเนินการไดในระดบัที่นาพึง
พอใจ  
 4) การสงตอภายในโรงเรียน ฝายบริหาร และคณะกรรมการโรงเรียน มีความคิดเหน็วา 
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ผูรับผิดชอบดูแลนักเรียนสวนนี้ ไดแก หัวหนาระดับ อาจารยแนะแนว อาจารยฝายพยาบาล และ
อาจารยผูสอน ยังขาดความรู และประสบการณ ที่เพียงพอ ตอการดูแลใหคําปรึกษา นักเรียน   

   5) การสงตอภายนอกโรงเรียน และการฟนฟู ซ่ึงการดําเนนิงานตามระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน ที่ดําเนินการอยูขณะนี้ ยังไมพบนกัเรยีนที่ตองดําเนนิการตามขั้นตอนดังกลาว แต
ฝายบริหาร และคณะกรรมการโรงเรียน มีความคิดเหน็วาหากวันใด โรงเรียนพบกรณีดังกลาว จะ
เปนปญหาในการดําเนินการเนื่องจากมกีฎหมาย และระเบียบปฏิบัติเร่ืองสิทธิเด็ก ซ่ึงอาจทําให
สงผลกระทบในการดําเนินการ จึงควรใหเปนเรื่องของผูปกครองรับไปดําเนินการ โดยทางโรงเรียน
ให 
ขอมูล และประสานงานแหลงสงตอภายนอกและฟนฟูนกัเรียน ใหผูปกครองทราบ และมีระเบยีบ
การติดตามนักเรียนโดยเก็บขอมูลการสงตอภายนอกและการฟนฟู เพื่อนาํมาใชในการปรับปรุง
พัฒนางานตอไป 
   อาจารยที่ปรึกษา พบปญหาในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และ 
มีความคิดเหน็ที่สอดคลองกับฝายบริหาร และคณะกรรมการโรงเรียน กลาวคือระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจยัพฒันาแลว ชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน การจัดเก็บขอมูลที ่
ซํ้าซอน และเอกสารที่ใชในระบบลดนอยลง แตก็ยังเปนการเพิ่มภาระงานแกอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงมี
ปญหาคืออาจารยที่ปรึกษาในหองที่มีนักเรยีนที่มีปญหา และตองการดูแลเปนพิเศษ ทําใหเวลาใน
การพัฒนาการเรียนการสอนลดนอยลง อันจะมีผลใหนักเรียนสวนใหญอาจไดรับผลกระทบ 
ดังกลาว  
 สําหรับปญหาในการปฏิบัติงานตามระบบ อาจารยที่ปรึกษามีความคิดเห็นวา 

1) การรูจักนกัเรียนเปนรายบุคคล และการแบงกลุมนักเรียนไมมีปญหาเพราะอาจารย 
ที่ปรึกษา 1 คนรับผิดชอบดแูลนักเรียนประมาณ 20 คน ซ่ึงสามารถดูแลทําความรูจักไดอยางทัว่ถึง 
และแบงกลุมไดอยางถูกตองไมผิดพลาดเพราะมีเกณฑการแบงกลุมนักเรียนในคูมืออยางชัดเจน 

2) การจัดกจิกรรมสงเสริมนักเรียน พบปญหาคือกิจกรรมโฮมรูม ซ่ึงกําหนดใหทําตอน 
เชาหลังเขาแถว จะมนีักเรยีนกลุมหนึ่งซึ่งมาโรงเรียนสายเปนประจําไมไดเขารวมกจิกรรมโฮมรูม 
ทําใหไมสามารถสงเสริมพัฒนานักเรยีนกลุมดังกลาวได และในกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน 
พบวาผูปกครองจํานวนมาก ไมเขารวมประชุมตามเวลาที่กําหนด ซ่ึงบางสวนไมเห็นความสําคัญ
ของกิจกรรมดงักลาว และบางสวนเหน็ความสําคัญแตไมมีเวลามารวมประชุม ทําใหผูปกครอง 
บางสวนไมไดมีสวนรวมแกไขปญหาของนักเรียนรวมกบัอาจารยที่ปรึกษา  
 3) การพัฒนาศักยภาพนกัเรยีน ในสวนที่เปนปญหาคืออาจารยที่ปรึกษาบางสวนยังขาด
ความรู ความเขาใจ และขาดความมั่นใจ ในการใหคําปรกึษาเบื้องตนแกนักเรยีน สวนกิจกรรมที่จดั
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เพื่อพัฒนาศกัยภาพนักเรยีน ไดแกกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมเพื่อนชวย
เพื่อน กจิกรรมซอมเสริม และกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง นั้นทีส่ามารถปฏิบัติไดโดยไมมี
ปญหาใดคือกจิกรรมเสริมหลักสูตร และกจิกรรมซอมเสริม ซ่ึงโรงเรียนดําเนนิการดแูล อยางเปน
ระบบแลว สวนกิจกรรมที่พบปญหาในการดําเนินการคอืกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน และกิจกรรม 
ส่ือสารกับผูปกครอง กลาวคอืในกิจกรรมชวยเพื่อนพบวานักเรียนสวนใหญมีความรักเพื่อนจึงชวย
เพื่อนมาก เชนชวยทําการบาน เปนตน สวนกิจกรรมสื่อสารกับผูปกครอง พบวามีนกัเรียนบางสวน
มีภูมิลําเนาอยูที่ตางจังหวัด เขามาเรียนและพักหอพกั เมื่อเกิดปญหา อาจารยที่ปรึกษาทําการติดตอ
กับผูปกครอง ลําบาก และตองใชเวลา ทําใหเกิดปญหาตาง ๆ ตามมามาก 
    4) การสงตอภายในโรงเรียน  อาจารยที่ปรึกษามีความคดิเห็นสอดคลองกับฝายบริหาร 
และคณะกรรมการโรงเรียน กลาวคือเหน็วาผูรับผิดชอบดูแลนักเรยีนสวนนี้ ไดแก หวัหนาระดับ 
อาจารยแนะแนว อาจารยฝายพยาบาล และอาจารยผูสอน ยังขาดความรู และประสบการณ  
ที่เพียงพอ ตอการดูแลใหคําปรึกษา นักเรียน   
 5) การสงตอภายนอกโรงเรียน และการฟนฟู อาจารยที่ปรึกษามีความคดิเห็นวาการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ที่ดําเนินการอยูขณะนี้ ยังไมมีนกัเรียนที่ตอง
ดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาว แตมีความวิตกวาหากโรงเรียนพบนกัเรียนกรณีดังกลาว จะเปน
ปญหาในการดําเนินการเนื่องเพราะมีกฎหมาย และระเบยีบปฏิบัติเร่ืองสิทธิเด็ก ซ่ึงอาจจะสงผล
กระทบในการดําเนินการ จึงควรใหเปนเรือ่งของผูปกครองรับไปดําเนนิการ โดยทางโรงเรียนให
ขอมูล และประสานงานแหลงสงตอและฟนฟูนกัเรียน ใหผูปกครองทราบ และมีการติดตาม
นักเรียนโดยเกบ็ขอมูลการสงตอ และฟนฟูเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับ
ความคิดเหน็ของ 
ฝายบริหาร และคณะกรรมการโรงเรียน 
 3. ระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียนที่ผูวิจยัพัฒนาตองปรบัปรุงแกไขสวนใดบาง 
     ฝายบริหาร คณะกรรมการโรงเรียน และอาจารยที่ปรึกษา มีความคิดเห็นวาระบบการ 
ดูแลชวยเหลือนกัเรียนที่ผูวิจยัพัฒนา มีความสมบูรณ และไมมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขแลว 
แตควรเพิ่มเตมิในสวนความรู ความเขาใจ และความสามารถ ในเรื่องตาง ๆ แก ผูเกีย่วของ ในการ
ปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไดแก 
 1) อาจารยที่ปรึกษา ควรไดรับการอบรมใหมีความรู ความเขาใจ ในการดูแลใหคําปรกึษา 
แกนกัเรียน ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยเฉพาะในเรื่องจิตวิทยาและเทคนิคในการให
คําปรึกษานักเรียน 
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 2)  หัวหนาระดับ อาจารยแนะแนว อาจารยฝายพยาบาล และอาจารยผูสอน ซ่ึงตองดูแล
นักเรียนที่อาจารยที่ปรึกษาทาํเรื่องสงตอนักเรียน ควรไดรับการอบรมใหมีความรู ความเขาใจ  ใน
การดูแลใหคําปรึกษานักเรียน ในหลักสูตรชั้นสูง และสามารถนํามาใชปฏิบัติงานดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3) นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเพือ่นชวยเพื่อนควรไดรับการอบรมใหมีความรู และ 
ความเขาใจ ในการปฏิบัติงานในกจิกรรมเพื่อนชวยเพื่อน เพื่อใหสามารถชวยเหลือเพื่อนนักเรียน
ดวยกันไดอยางอยางมีประสิทธิภาพ เปนการชวยแบงเบาภาระของอาจารยที่ปรึกษาไดเปนอยางดี
ในระดับหนึ่ง 
 4) นักเรยีนที่มาโรงเรียนสาย นักเรียนที่มีภมูิลําเนาอยูในตางจังหวัด ควรไดรับการดูแล 
เปนพิเศษ และอาจารยที่ปรึกษาควรจัดระบบการสื่อสารกับผูปกครองนักเรียนทั้ง 2 กลุม ให
สามารถติดตอไดอยางรวดเรว็ และมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
 5) ผูปกครอง ควรไดรับความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน และ
รับทราบบทบาท ความสําคัญ ของตนเอง ในการรวมแกไข และพัฒนานักเรียน ตามระบบการดแูล
ชวยเหลือนักเรียน 
 6) ฝายพัฒนา และปกครองควรจัดทําขอมูลแหลงสงตอภายนอก และแหลงฟนฟู ให 
ผูปกครองทราบ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงตอภายนอก และการฟนฟู 
 7) โรงเรียนควรใหขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
โดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวก วัสดุ อุปกรณในการปฏิบัติงาน และเครือ่งมือส่ือสาร ตาง ๆ เชน 
โทรศัพท โทรสาร คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร รถยนต และเอกสารใหความรู  ฯลฯ เพิ่มมากขึ้น
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน  
  
 
 



บทที่ 5 
 

สรุปผล  อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 จากการศึกษาเกี่ยวกับการพฒันาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
ผูวิจัยไดสรุปผลของการวิจัยดังนี ้
 
ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
  1.  เพื่อศึกษาระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวทิยา 

 2.  เพื่อพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวทิยา 
 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

  การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา เปนลักษณะของ 
การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)  ใชการศึกษาเอกสารและเทคนิคการวิจัยแบบ 
จัดกลุมสนทนา (focus group) ในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยมีขั้นตอนการดําเนินงานที่สําคัญ  ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ตอนที่ 2 การศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
  ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 

           ตอนที่ 4 การประเมินผล 
 
เคร่ืองมือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1.  แบบบันทกึการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  2.  แบบบันทกึการจัดกลุมสนทนา 
 3.  แบบบันทกึการประชุม 
 
การเก็บรวบรวบรวมขอมูล 

 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดย  
 ตอนที่ 1 การศึกษาเอกสารเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูวิจัยศึกษาเอกสารที่ 

เกี่ยวของแลวจดบันทึก และสรุปประเด็นสําคัญดวยตนเอง  
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 ตอนที่ 2 การศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ผูวิจัยจัด 
กลุมสนทนาดวยตนเองโดยเชิญอาจารยใหญ และหัวหนาระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปที่ 
6 มารวมกลุมสนทนาตามประเด็นการจัดกลุมสนทนาที่ผูวิจัยกําหนดแลวนําขอมูลมาวิเคราะห  

 ตอนที่ 3 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ผูวิจัยนํา 
ขอมูลที่วิเคราะหจากการจัดกลุมสนทนามาใชพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 
เสสะเวชวิทยา พรอมจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน และผูวิจัยไดนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนดังกลาว
ไปใชในการปฏิบัติงาน  

 ตอนที่ 4 การประเมินผล ผูวิจัยเชิญผูบริหาร คณะกรรมการโรงเรียน และอาจารยที่ปรึกษา 
โรงเรียนเสสะเวชวิทยาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 35 คน มาประชุมเพื่อสอบถามความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมา แลวสรุปประเมินผล โดยใชเวลา 
ในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั้งสิ้น 1 ปการศึกษา 
 
สรุปผล 
 
 จากการศึกษาเพื่อการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
สรุปผล ไดดังนี้ 

   1. ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
       สภาพการดําเนินงาน พบวาอาจารยทีป่รึกษาสวนใหญมีสถานภาพที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน 
ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน กลาวคือมีวัยวุฒิ คุณวฒุิ มีประสบการณในการสอน และประสบการณ
ในการเปนอาจารยที่ปรึกษามานานมากกวา 10 ป ขึ้นไป อาจารยที่ปรึกษาสวนใหญมีความรู ความเขาใจ 
และมีความสามารถ ในเรื่องการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน สามารถแกปญหา
เฉพาะหนา รวมทั้งมีความตั้งใจจริงในการปฏิบัติงาน และมีความคิดเหน็วาระบบการดูแลชวยเหลือ 
นักเรียน เปนระบบที่สามารถดูแลชวยเหลือ และพัฒนานักเรียนไดทกุคน ทุกกลุม ไมใชเปนระบบที่ 
ชวยเหลือเฉพาะนักเรยีนที่มปีญหาเทานั้น ผูปกครองสวนใหญใหความรวมมือชวยเหลือ การดําเนนิงาน
ตาง ๆ ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน กลาวคือเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน อยางเปน
ประจํา สม่ําเสมอเชน กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนใหม กิจกรรมประชมุผูปกครองชั้นเรียนและกจิกรรม 
การแกปญหารวมกนั แตมีผูปกครองบางสวนไมใหความรวมมือ ในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน เนื่องจากไมมีเวลามารวมกิจกรรมตาง ๆ เพราะตองทาํงาน จนไมสามารถสละเวลา  
มารวมกิจกรรมได ทางโรงเรียนเสสะเวชวทิยา ไดแกไขปญหาโดยใชการติดตอกับผูปกครองนักเรียนที่
มีปญหาเปนรายบุคคลทางโทรศัพท จัดทําเว็บไซตเปนพเิศษสําหรับติดตอส่ือสารกับผูปกครองและ 
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จัดทําวารสารเผยแพร ส่ือสารกับผูปกครอง สําหรับฝายบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงานตาม         
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนอยางดี โดยใหความรู ดวยการจัดทําเอกสารเผยแพร จัดอบรม และ 
ศึกษาดูงาน รวมทั้งสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ และอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เชน 
บริการโทรศัพท บริการรถยนต ในกรณีทีต่องไปติดตามนักเรียนที่มีปญหา เปนตน 
   สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานคืออาจารยที่ปรึกษามีภาระงานมากอยูแลว การนํา
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชทําใหอาจารยที่ปรึกษามีภาระงานเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากมีเอกสาร 
ตาง ๆ ที่ใชในระบบมาก ตองเสียเวลาในการเก็บ และเอกสารบางอยางเปนงานที่ซํ้าซอน และเสียเวลา 
เชนสมุดประจําตัวนักเรียน และสมุดระเบียนสะสม อาจารยที่ปรึกษามีปญหาในการเยี่ยมบานนักเรียน 
เพราะ โรงเรียนเลิกเรียนเปนเวลาเย็นมากอยูแลว ประกอบกับการจราจรรอบโรงเรียนติดขัด และอาจารย
ที่ปรึกษาสวนใหญมีภาระครอบครัวที่ตองดูแล ในการไปเยี่ยมบานในวันหยุดอาจารยที่ปรึกษาตองมี
ภาระคาใชจายเพิ่ม บานนักเรียนสวนใหญอยูหางกัน ทําใหเสียเวลาและคาใชจายมาก อาจารยที่ปรึกษา
สวนใหญขาดทักษะในการประเมินพฤติกรรมนักเรียน และขาดทักษะในการจดบันทึกขอมูลใน        
การปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ซ่ึงมีความสําคัญมากในการประเมินมาตรฐาน    
โรงเรียน ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ผูปกครองบางสวน ตองทํางานหนัก จึงไมมีเวลา
สําหรับใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการมารวมกิจกรรม มาประชุม หรือแมการมารวมแกปญหา
ของนักเรียนรวมกัน ทําใหบางครั้งปญหาลุกลามจนยากตอการแกไข 
 2. การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 

       ผูวิจัยไดพฒันาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา จากระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ซ่ึงไดนําระบบดังกลาวมาใช และศึกษา เพื่อพัฒนาระบบโดยใชเทคนคิการจัดกลุมสนทนา โดย
กําหนดใหมกีารดําเนินการ 7 ขั้นตอนคือ 
                      2.1 การเตรียมการ 
                      2.2 การศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล 
                      2.3 การแบงกลุมนักเรียน 
                      2.4 การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน 
                      2.5 การพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
                      2.6 การสงตอนักเรียน 
                      2.7 การฟนฟู 
  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนที่ผูวิจยัพฒันาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง กลาวคือมี
ความยืดหยุนในการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนทีก่ระชับงายตอการปฏิบัติ รวมทั้งมีคูมือที่อานเขาใจงาย และ
สามารถใชในการปฏิบัติงานได และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่พัฒนาแลว ยงัเหมาะสมกับสภาพ
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การดําเนินงานของฝายตาง ๆ ในโรงเรียน โดยเฉพาะฝายพัฒนาและปกครองมีระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่มีประสิทธิภาพสามารถปองกัน และลดปญหาเบี่ยงเบนทางพฤติกรรมนักเรยีน อันจะนําไปสู
ปญหาอื่น ๆ ที่รายแรง โดยเฉพาะปญหาการใชยาเสพตดิ  และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ยังลด 
ตนทุนการดําเนินงานในสวนแกปญหามาใชพัฒนานกัเรยีนและโรงเรียนไดมากขึน้ ระบบการดแูล 
ชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจยัพฒันาแลว แมจะชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน การจัดเก็บขอมูล 
ที่ซํ้าซอน และเอกสารที่ใชในระบบลดนอยลง แตกย็ังเปนการเพิ่มภาระงานแกอาจารยที่ปรึกษา ซ่ึงมี
ปญหาคืออาจารยที่ปรึกษาในหองที่มีนักเรยีนที่มีปญหา และตองการดูแลเปนพิเศษ ทําใหเวลาใน 
การพัฒนาการเรียนการสอนลดนอยลง ฝายบริหารควรหาทางแกไขตอไป 
 
อภิปรายผล 
 
 การพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนกัเรยีนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา มีประเด็นสําคัญนาํมา
อภิปรายผลไดดังนี ้
                 1. สภาพการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา  
ซ่ึงพบวาอาจารยที่ปรึกษาของโรงเรียนเสสะเวชวิทยาสวนใหญมีวัยวุฒิ คุณวุฒิ มีประสบการณใน 
การสอน และประสบการณในการเปนอาจารยที่ปรึกษามากกวา 10 ป ขึ้นไป เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่อง 
มาจากโรงเรียนเสสะเวชวิทยา เปนโรงเรียนเอกชนที่มีช่ือเสียง เปดทําการสอนมากวา 30 ป ผูบริหารให
ความสําคัญกับสวัสดิการของผูปฏิบัติงาน จึงมีสถิติการยาย หรือลาออกจากโรงเรียนนอยมาก รวมทั้ง
อาจารยที่ปรึกษาสวนใหญมีความรู ความเขาใจ  มีความสามารถ ในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เหตุที่เปน
เชนนี้อาจเนื่องมาจาก อาจารยที่ปรึกษาสวนใหญมีประสบการณในการทํางาน และโรงเรียนเสสะเวช
วิทยา มีระบบการคัดเลือกบุคลากร และการพัฒนาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ  
   ผูปกครองสวนใหญใหความรวมมือกับโรงเรียนในการดําเนินงานตามระบบการดูแล      
ชวยเหลือนักเรียน โดยเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน เปนประจํา เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องจาก     
ผูปกครองสวนใหญมีฐานะในระดับปานกลางถึงระดับดี แตมีผูปกครองบางสวนไมใหความรวมมือ ใน
การปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากสภาพปญหาทาง
เศรษฐกิจในปจจุบัน ทําใหผูปกครองบางสวนไมสามารถสละเวลา มารวมกิจกรรมได 
                      ฝายบริหารใหการสนับสนุนการดําเนินงาน ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนอยาง
ดี โดยใหความรู ดวยการจัดทําเอกสารเผยแพร จัดอบรม และพาไปศึกษาดูงาน รวมทั้งสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ และอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากฝายบริหาร
ทราบประโยชนของการใชระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมทั้งเห็นวาระบบการดูแลชวยเหลือ 
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นักเรียน เปนระบบที่จะชวยสรางความมั่นใจตอผูปกครองในการตัดสินใจนํานักเรียนมาเขาเรียนและมี
ผลใหจํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้น เปนการสนับสนุนใหโรงเรียนมีราไดเพิ่มมากขึ้น และโรงเรียน
สามารถปรับปรุง พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไปในอนาคต 

  สวนปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานพบวาอาจารยที่ปรึกษามีภาระงานมากอยูแลว 
การนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมาใชทําใหอาจารยที่ปรึกษามีภาระงานเพิ่มมากขึ้น เหตุที่เปน
เชนนี้อาจเนื่องมาจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มีเอกสารในการปฏิบัติงานจํานวนมาก และ      
ซํ้าซอน รวมทั้งอาจารยที่ปรึกษามีภาระงานประจําคือการสอน และยังมีงานพิเศษอื่น ๆ อันเนื่องมาจาก
การปฏิรูปการศึกษา และการประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทย ซ่ึงเนนการจัดทําเอกสาร
เพื่อการประเมินจํานวนมาก อาจารยที่ปรึกษามีปญหาในการเยี่ยมบานนักเรียน เหตุที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากการที่โรงเรียนเลิกเปนเวลาเย็นมาก และ การจราจรรอบโรงเรียนก็ติดขัดมาก รวมทั้งอาจารย       
ที่ปรึกษาสวนใหญมีภาระครอบครัวที่ตองดูแล สวนการไปเยี่ยมบานในวันหยุด อาจารยที่ปรึกษาตองมี
ภาระคาใชจายเพิ่ม อาจารยที่ปรึกษาสวนใหญขาดทักษะในการประเมินพฤติกรรมนักเรียน และขาด
ทักษะในการจดบันทึกขอมูลในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เหตุที่เปนเชนนี้อาจ
เนื่องมาจากโรงเรียน ยังไมไดดําเนินการทําแบบบันทึกตาง ๆ ใหสะดวกในการปฏิบัติงานผูปกครอง 
บางสวนตองทํางานจนไมมีเวลาใหความรวมมือกับทางโรงเรียนในการมารวมกิจกรรมตาง ๆทําให   
บางครั้งปญหาลุกลามจนยากตอการแกไข เหตุที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจากสภาพเศรษฐกิจที่ฝดเคือง    
ทําใหผูปกครองตองทํางานหนัก จนไมมีเวลาใหความรวมมือกับทางโรงเรียนดังกลาว 
 2. เพื่อใหการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวทิยา      
มีความเหมาะสม สอดคลองกับสภาพปจจบุันและปญหาของนักเรียน ผูวิจัยไดพัฒนาระบบในการ
ดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรยีนจากเดิมที่มี 5 ขั้นตอน เปน 7 ขั้นตอน คอืการเตรียมการ และ
การฟนฟูนกัเรยีน สวนการแบงกลุมนักเรียน ไดเพิ่มเติมโดยแบงกลุมนกัเรียนออกเปน 3 กลุม ซ่ึงเดมิ
แบงเพียง 2 กลุมโดยมีรายละเอียดดังนี ้
  2.1 การเตรียมการ 
   เนื่องจากระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน เปนระบบงานใหมที่บุคลากรของโรงเรียน 
ยังขาดความรู และโรงเรียนมีการดูแลชวยเหลือนักเรยีนที่บุคลากรปฏิบัติกันอยูแลว จึงเปนเหตุผลที่   
โรงเรียนตองมีการเตรียมการ และเตรียมความพรอม เพือ่ลดความสับสนในระดับการปฏิบัติงาน โดยมี
ส่ิงที่ตองเตรียมการ คือ 
                   1) คณะกรรมการฝายปกครองและพัฒนา ศึกษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจาก
เอกสาร พรอมศึกษาดูงานโรงเรียนที่นําระบบดังกลาวมาใช ทําใหอาจารยที่ปรึกษาเกดิความรู และมี
ทักษะในการนําระบบมาประยุกตใชเบื้องตน 
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   2) คณะกรรมการฝายปกครองและพัฒนา จัดทําโครงการนําระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนมาใช โดยเสนอตอฝายบริหาร เพื่อขออนุมัติดําเนนิงาน ทําใหมแีผนในการดําเนินงานที่ชัดเจน 
และมีประโยชนในการปฏิบตัิงานของอาจารยที่ปรึกษา และการนิเทศ กํากับ ติดตามงานไดอยางเปน
ระบบ มากยิ่งขึ้น 
    3)  คณะกรรมการฝายปกครองและพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการ คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการดําเนินงาน โดยกําหนดขอบเขตหนาที่ในการดาํเนินงานอยางชัดเจน ชวยทําใหบุคลากร
ทุกฝายมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ และขอบเขตการปฏิบัติงานของแตละบุคคล 
   4) คณะกรรมการฝายปกครองและพัฒนาจัดอบรมใหความรู ความเขาใจแกอาจารย      
ที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ทําใหอาจารยที่ปรึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดตรงตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
        2.2 การแบงกลุมนักเรียน 
         การแบงกลุมนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวทิยา 
แตกตางจากการแบงกลุมนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของโรงเรียนรัฐบาล กลาวคือ 
จากการศึกษาขอมูลนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวช เปนรายบุคคล พบวานักเรียนรอยละ 30 เปนเดก็  
กลุมเกง รอยละ 78 เปนเด็กกลุมปานกลาง และ รอยละ 2 เปนเด็กกลุมเสี่ยง หรือมีปญหา ดังนั้นการ  
แบงกลุมนักเรียนจึงเปนการพิจารณาขอมลูที่เกี่ยวกบัตวันักเรียนเพื่อการจัดกลุมนักเรียน เปน 3 กลุม  คือ 
กลุมเกง กลุมปานกลาง และกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา โดยเนนการใชขอมูลเชิงประจักษที่ศึกษานักเรยีน
เปนรายบุคคล โดยไมตองใชแบบประเมินพฤติกรรมนักเรียนที่ยุงยาก ซับซอน และทําใหเสียเวลาใน 
การดําเนินการ นอกจากนั้นแลวการแบงกลุมนักเรียนยังมผีลดีตออาจารยที่ปรึกษาคือชวยใหการดูแล
ชวยเหลือนักเรยีน มีความชดัเจน เปนระบบมากขึ้นตามสภาพปจจุบนั และปญหาของนักเรียน และ 
นักเรียนทุกคน ทุกกลุมยังไดรับการดูแลชวยเหลือ เสริมศักยภาพไดอยางสมบูรณแบบมากขึ้น สําหรับ
เกณฑการแบงกลุมนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา มดีังนี ้
      1) กลุมเกง คอื นักเรยีนที่ได  รับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑการแบงกลุมของ
โรงเรียนแลว อยูในเกณฑของกลุมเกง ซ่ึงโรงเรียนตองจัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพใหเหมาะสม
กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
       2) กลุมปานกลาง คือ นักเรียนที่ไดรับการวเิคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑการแบงกลุม
ของโรงเรียนแลว  อยูในเกณฑของกลุมปานกลาง  ซ่ึงโรงเรียนตองจดักิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนใหเหมาะสมกบัความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน แตละคน แตละกลุม
ใหเพิ่มมากขึ้น   
  3) กลุมเสี่ยงหรอืมีปญหา คือ นักเรยีนที่จดัอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยงหรือมีปญหา ตาม
เกณฑการแบงกลุมของโรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนตองใหการชวยเหลือ ปองกันหรือแกไขปญหาตามแตกรณี 
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และตองจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพของนักเรียนใหเหมาะสมกับความสามารถ ความถนัด
และความสนใจของนักเรียน แตละคนควบคูกันไป 
 จะเห็นวาการจดักลุมนักเรยีนนี้ มีประโยชนตออาจารยที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพือ่ดูแล
ชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง  โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น  และมี
ความรวดเรว็ในการแกไขปญหา  เพราะมีขอมูลของนักเรียนในดานตาง ๆ  ซ่ึงหากอาจารยทีป่รึกษา
ไมไดแบงกลุมแลว ความชดัเจนในเปาหมายเพื่อการแกไขปญหาของนักเรียนจะมนีอยลง  มีผลตอความ
รวดเร็วในการชวยเหลือ  ซ่ึงบางกรณีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน 
 สําหรับแนวทางการวิเคราะหขอมูลเพื่อการแบงกลุมนักเรียนนั้นใหอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยที่ปรึกษาและยึดเกณฑการแบงกลุมนักเรียนของโรงเรียนเปนหลัก เชน 
 1) ดานความสามารถดานการเรียน กลุมเกง ไดแก นักเรยีนที่มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป ไม
มี 0  ร มส  ในทุกวิชา ไมเขาเรียนในวิชาตาง ๆ  ไมเกิน 2 คร้ัง ใน 1 วิชา  มาโรงเรียนไมทันเคารพธงชาติ
ไมเกิน 5 คร้ัง  ใน 1 ภาคเรียน กลุมปานกลาง ไดแก นักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.00  ขึ้นไป ไมมี     
ผลการเรียนเปน 0 , ร , มส  ในทุกวิชา ไมเขาเรียนในวชิาตาง ๆ  ไมเกิน 3 ครั้ง ใน 1 วิชา มาโรงเรียน   
ไมทันเคารพธงชาติไมเกิน 10 คร้ังใน 1 ภาคเรียนและกลุมเสี่ยงหรือมีปญหาไดแก นกัเรียนที่มีผล      
การเรียนเฉลี่ย ต่ํากวา 1.5 ไมเขาเรียนในวิชาตาง ๆ 3 ถึง 5  คร้ัง ตอ 1 วิชา มีผลการเรียนเปน 0 , ร , มส  1 
ถึง 5 วิชา  ใน 1 ภาคเรียนอานหนังสือไมคลอง เขียนหนงัสือไมถูกตอง   แมคําสะกด  งาย ๆ มาโรงเรียน
ไมทันเคารพธงชาติมากกวา  10 คร้ัง ใน 1 ภาคเรียน ดานความสามารถพิเศษ ถานักเรียนมีความสามารถ
พิเศษตาง ๆ เชน ดนตรี กฬีา ศิลปะ หรือความสามารถอื่น ๆ   จะเปนจดุแข็งของนักเรยีนในทุกกลุม 
 2) ดานสุขภาพ ดานรางกาย กลุมเกงและกลุมปานกลางอายุน้ําหนักและสวนสูงสัมพันธกัน 
รางกายแข็งแรง ไมมีโรคประจําตัว กลุมเสี่ยงหรือมีปญหา น้ําหนักผิดปกติและไมสัมพันธกับสวนสูง
หรืออายุ มีโรคประจําตัว หรือเจ็บปวยบอย ๆมีความพิการทางกาย หรือ 
บกพรองดานการไดยนิ   การฟง  การมองเห็น หรืออ่ืน ๆ ดานจิตใจ-พฤติกรรม กลุมเกงและกลุมปาน
กลางมีเพื่อนสนิท มีมนุษยสัมพันธดี มอีารมณมั่นคง ไมมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตางๆ กลุมเสี่ยงหรือมี
ปญหา มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตาง ๆ เชน โกรธแรง อารมณเสีย หงดุหงิด วิตกกังวล วอกแวก ไมมสีมาธิ 
โกหก หวาดกลัวงาย ชอบอยูคนเดยีว ปวดหัว ปวดทองบอย รองไหบอย อยูไมเปนสขุ และวุนวาย 
 3) ดานครอบครัว ไดแกดานเศรษฐกจิ กลุมเกงและกลุมปานกลางมีรายไดของครอบครัว
สูงกวา 30,000 บาทตอเดือน ไมเคยมีประวัตกิารติดคางคาเลาเรียน กลุมเสี่ยงหรือมีปญหา รายไดของ
ครอบครัวต่ํากวา 30,000 บาทตอเดือน บดิา หรือมารดาตกงาน มภีาระหนี้สิน  ไมมีอาหารกลางวัน      
รับประทาน ไมมีเงินซื้ออุปกรณการเรยีนคางคาเลาเรียนเกินกวา 3 เดือน ดานการคุมครอง กลุมเกงและ
กลุมปานกลาง คือนักเรียนมคีวามสัมพันธที่ดีกับสมาชิกภายในครอบครัว มีบิดา มารดา และผูปกครอง 
ดูแลอยางใกลชิด ที่พักอาศัยอยูในชุมชนที่ดีไมอยูใกลแหลงมั่วสุมหรือแหลงเสี่ยงอันตราย กลุมเสี่ยง
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หรือมีปญหาคือบิดา มารดา หยารางหรือเสียชีวิต บานอยูในแหลงอบายมุข มีความขัดแยงรวมทั้งใช
ความรุนแรงในครอบครัว มีความรูสึกไมดีตอบิดา มารดา ผูปกครองและบุคคลในครอบครัวมีผูเสพยา 
เลนการพนัน หรือปวยทางจติ อ่ืน ๆ เชน ดานยาเสพตดิ กลุมเกงและกลุมปานกลาง คือไมใชสารเสพติด 
ไมคบเพื่อนทีม่ีประวัติการใชสารเสพติด ไมมีญาติ พี่นอง หรือบุคคลในครอบครัวที่ใชสารเสพติด   
กลุมเสี่ยงหรือมีปญหา คือใชสารเสพติด  เชน บุหร่ี  สุรา  กัญชา ยาบา หรือสารเสพติดอื่น ๆ คบเพื่อนที่
มีประวัติการใชสารเสพติด มีญาติ พี่นอง ผูใกลชิดหรือบุคคลในครอบครัวที่ใชสารเสพติด ดานเพศ  
กลุมเกงและกลุมปานกลาง คือ ปรับตัวกับเพื่อนตางเพศไดดี เหมาะสมกับวยั แตงตวัถูกระเบียบ       
เรียบรอย ไมใชเครื่องสําอางค กลุมเสี่ยงหรือมีปญหา คือแตงตัวผิดระเบียบ และใชเครื่องสําอางค จับคู
ชัดเจนและแยกกลุมอยูดวยกนัสองตอสองบอยครั้ง รวมทั้งมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เชน ทอม ตุด  
ดี้ เปนตน และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนในระดับเสี่ยง 
 2.3 การฟนฟนูักเรียน 
 เปนกิจกรรมที่สําคัญที่โรงเรียนเสสะเวชวทิยาไดพฒันาเพิ่มเติมขึ้นมาจากระบบการดแูล   
ชวยเหลือนักเรียนของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
ที่ผูวิจัยศกึษามา ซ่ึงระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจะจบลงที่การสงตอเทานั้นทําใหปญหาของนักเรียน
บางสวนยังไดรับการแกไขไมครบวงจร ดงันั้นผูวิจยัจึงไดเพิ่มเติมขั้นตอนนี้ขึ้น  ดวยเหตุผลเพราะปญหา
ของนักเรียนปจจุบนัทวีความซับซอนรุนแรง ในสังคมที่แขงขัน เรงรีบเด็กตกเปนเหยื่อการกระทําทั้ง
ทางรางกาย และจิตใจที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น เกินกวาความสามารถที่อาจารยที่ปรึกษา  พอ แม ผูปกครอง 
จะชวยแกไข ดูแล ได จําเปนตองไดรับการดูแลแกไขปญหาอยางใกลชิดจากผูเชีย่วชาญเฉพาะทาง ไดแก        
พระสงฆที่มีความรูทั้งทางโลก และทางธรรม นักจิตวิทยา จิตแพทย นักกายภาพบําบดัหรือบางครั้งตอง
ใชการทํางานรวมกันเปนทมีของคณะผูเชีย่วชาญทั้งมวลเพื่อแกไขปญหาใหลุลวง มิฉะนั้นจะไมสามารถ
ชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง เหมาะสม ตรงกับปญหา นักเรียนที่ถูกกระทําจึงตองการการฟนฟูดวย
ความรู ความสามารถ ตามหลักวิชาที่เปนศาสตรตาง ๆ อยางเปนระบบเพิ่มมากขึน้ กวาการฟนฟูดวย
ความรัก ความปรารถนาดีแบบเดิมโดยไมอาศัยหลักวิชาชวย โดยการฟนฟู แบงเปน  2  แบบ คือ 
 1) การฟนฟูสภาพรางกาย ไดแกการดูแลแกไขปญหานกัเรียน ในกรณถูีกทํารายรางกายจน
บาดเจ็บ พกิาร หรือมีสภาพรางกายที่ไมสมบูรณบกพรองอยางใดอยางหนึ่งใหสามารถอยู  รวมในสงัคม 
ไดอยางปกติตามสภาพของแตละคน 
          2) การฟนฟูสภาพจิตใจ ไดแกการดแูลแกไขปญหานักเรียนในกรณีที่ถูกทํารายจติใจหรือ
ถูกทํารายทั้งรางกาย และมีผลตอจิตใจ หรือนักเรียนที่มีความบกพรองเกี่ยวกับจิตใจอยางใดอยางหนึ่งให
สามารถอยูรวมในสังคมไดอยางปกติตามสภาพของแตละคน 
 3.  ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
       ในการศึกษานักเรยีนเปนรายบุคคลควรทําขอมูลสมุดประจําตวันักเรียนเพยีงเลมเดียวแต 
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ใหสมบูรณ และนํามาใชไดจริง หากตองการขอมูลสําคัญนอกเหนือขอมูลในสมุดประจําตัวนักเรยีนให
ทําแบบเก็บขอมูลเพิ่มเติมแทรกเขาไป ไมจาํเปนตองมีระเบียนสะสมหรอืเอกสารอื่น ๆ ในการกรอก 
ขอมูลนักเรียนจํานวนมาก แลวไมไดนํามาใชประโยชน การเยี่ยมบานนักเรียน ควรเลือกเฉพาะนักเรียน 
ที่มีปญหาเทานั้น สวนนักเรียนในกลุมเกง และกลุมปานกลาง สามารถทําความรูจัก และหาขอมูลของ
นักเรียนโดยใหนักเรียนเขียนเรียงความเรื่องของตนเอง การสอบถามจากเพื่อนสนิท และการสื่อสารโดย
ใชโทรศัพทพูดคุยกับผูปกครอง รวมทั้งการขอขอมูลจากอาจารยที่ปรึกษาปกอนในกรณีนักเรียนเรียน
ตอ และขอสมุดประจําตัวนักเรียนนักเรียนโรงเรียนเดิมมาใชกรณีนักเรียนเขาใหม และโรงเรียนควรให
ความชวยเหลือในเรื่องการเดินทางไปเยี่ยมบานนักเรียนที่มีปญหา  การใชแบบประเมินพฤติกรรมเด็กที่
ตองใชงบประมาณ ในการจัดพิมพ เวลาในการประเมิน และตองประเมิน 3 คน คือ อาจารยที่ปรึกษา  
ผูปกครอง และนักเรียนประเมินตนเอง นั้น โรงเรียนควรกําหนดเกณฑการประเมินที่งายตอการ
ปฏิบัติงานของอาจารยที่ปรึกษา ในลักษณะเปนขอมูลเชิงประจักษ โดยไมตองใหทําแบบประเมิน
พฤติกรรมนักเรียน  การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน สําหรับนักเรียนกลุมเสี่ยง มีปญหา ควรเปดโอกาส
ใหเขารวมกิจกรรมที่องคกรภายนอกจัด เชน โครงการทูบีนัมเบอรวัน โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน และ
อ่ืน ๆ ที่มีบริษัทเอกชน เชน บริษัทเทป หลายสังกัดดําเนินการ โรงเรียนควรจัดทําแบบบันทึกตาง ๆ เชน
แบบสรุปผลการคัดกรองและชวยเหลือนักเรียนเปนรายบุคคล แบบบันทึกการจัดกิจกรรมโฮมรูม แบบ
บันทึกการจัดประชุมผูปกครอง แบบบันทึกสรุปผลการจัดกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา ใหอาจารย
ที่ปรึกษาเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน ในการสงตอนักเรียน โรงเรียนควรใหขอมูลตาง ๆ ของ
นักเรียน   รวมทั้งขอเสนอแนะในการสงตอนักเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญภายนอกโรงเรียน ทั้งนีใ้หขึน้อยูกบั
การ      ตัดสินใจของผูปกครองเอง โดยอาจารยที่ปรึกษาและโรงเรียน ไมมีสวนเกี่ยวของในการ
ตัดสินใจ ควรจัดทําเอกสารพรรณนางานในหนาที่ของทุกฝาย ทุกคน ที่เกี่ยวของ กับการปฏิบัติงานตาม
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยละเอียด และควรจัดทําคูมือการปฏิบัติงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนใหแกอาจารยที่ปรึกษา และทุกฝายที่เกี่ยวของ ในลักษณะเปนเอกสารสําเร็จรูปคืออาน
เขาใจงายใหความรู และความเขาใจ บอกบทบาทหนาที่ กําหนดเวลาการปฏิบัติงาน และมีเอกสารเชน
แบบบันทึกตาง ๆ ในการปฏิบัติงาน ใหสามารถถายเอกสารใชไดทันที 

4. การพัฒนาระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวทิยา 
    จากการศึกษาโดยเชิญผูบริหาร คณะกรรมการโรงเรียน และอาจารยทีป่รึกษาโรงเรียน 

เสสะเวชวิทยาในระดับชัน้มธัยมศึกษาปที่ 1-6 จํานวน 35 คน มาประชมุพรอมกันเพือ่สอบถาม 
ความคิดเหน็ระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจยัพฒันาขึ้นมา สามารถสรุป ไดดังนี ้
     1) การนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไปปฏิบัติงาน  
        ผูเขารวมประชุมทุกคนแสดงความคิดเห็นวา ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนที่
ผูวิจัยพฒันาสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง มคีวามยืดหยุนในการปฏิบัติงาน มีขั้นตอนทีก่ระชับงายตอการ
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ปฏิบัติ รวมทั้งมีคูมือที่อานเขาใจงาย และสามารถใชในการปฏิบัติงานได และระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนที่พัฒนาแลว ทกุฝายสามารถนําขอมูลของนักเรียนที่มีความเชือ่มโยงกับงานที่แตละฝาย
รับผิดชอบมาเปนขอมูลในการดําเนินงานได และระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ยังลดตนทุนการ
ดําเนินงานในสวนแกปญหามาใชพัฒนานกัเรียนและโรงเรียนไดมากขึน้ ซ่ึงสอดคลองกับ กรมสามัญ
ศึกษา (2544 : 5)  
ที่กลาววาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนเปนกระบวนการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมี 
ขั้นตอน พรอมดวยวิธีการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักใน
การดําเนินการดังกลาว และมีการประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  หรือ
บุคคลภายนอก  รวมทั้งการสนับสนุน  สงเสริมจากโรงเรียน การดแูลชวยเหลือ หมายรวมถึง  การ
สงเสริม  การปองกัน  และการแกไขปญหา  โดยมวีิธีการและเครื่องมือสําหรับอาจารยที่ปรึกษาและ
บุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อใชในการดําเนนิงานพัฒนานกัเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค ปลอดภยัจาก
สารเสพติด และสอดคลองกับการศึกษาเรื่อง  การติดตามการดําเนินงานจัดระบบการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนใน 
โรงเรียนสังกดักรมสามัญศึกษา ปงบประมาณ 2545 ของพิชญมณฑน  สีกําเนิดไทย.  (2546 : บทคัดยอ) 
วาจากการที่โรงเรียนไดจัดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน ทําใหโรงเรียนไดรับผลดี ครูมีความ
ภาคภูมใิจในผลงานที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะผลที่เกิดกับนักเรยีนทําใหนกัเรยีนมีคุณภาพ ครูไดทํางานเปน
ระบบ  
แมวาการดําเนนิงานจะพบปญหา อุปสรรคตาง ๆ ที่เปนการสนับสนุนการจัดระบบการดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนที่มีผลดีตอนักเรยีนทัง้การสงเสริมศักยภาพ ความสามารถของนักเรียน การปองกันและแกไข
ปญหา จึงอาจนับไดวาโรงเรียนดําเนินการจัดระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน ยอมไดรับผลดีทั้งตอโรงเรียน 
ครู นักเรียน และผูปกครองในสารถที่แตกตางกันไป  
     2) ปญหาในการนําระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนไปปฏิบัติ 
  ฝายบริหาร และคณะกรรมการโรงเรียน มีความเห็นสอดคลองกันวาระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาแลว แมจะชวยลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน การจัดเก็บขอมูลที่ 
ซํ้าซอน และเอกสารที่ใชในระบบลดนอยลง แตก็ยังเปนการเพิ่มภาระงานแกอาจารยที่ปรึกษาซึ่งมีความ
สอดคลองกับความคิดเหน็ของอาจารยที่ปรึกษา และสอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต.ิ  (2543 : 16) ศึกษาเรื่องการศึกษาเชิงนโยบายการปฏิรูปวิชาชีพครูตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ในดานวชิาชีพและการปฏิบัติงานของครูไทย ที่พบวาครูไทยมีเงนิเดือนต่ํา ไมไดรับ
การยกยองจากสังคม มีภาระงานมาก และหลากหลาย 
  สําหรับปญหาในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนอาจารยที่ปรึกษามี
ความคิดเหน็วาการรูจักนกัเรยีนเปนรายบุคคล และการแบงกลุมนักเรียนไมมีปญหาเพราะวาอาจารย 
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ที่ปรึกษา 1 คนรับผิดชอบดแูลนักเรียนประมาณ 20 คน ซ่ึงสามารถดูแลทําความรูจักไดอยางทัว่ถึง และ
แบงกลุมไดอยางถูกตองไมผิดพลาดเพราะมีเกณฑการแบงกลุมนักเรียนในคูมืออยางชัดเจน สําหรับการ
จัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน จะมีนกัเรียนกลุมหนึ่งซึ่งมาโรงเรียนสายเปนประจําไมไดเขารวมกจิกรรม
โฮมรูม ทําใหไมสามารถสงเสริมพัฒนานกัเรียนกลุมดังกลาวได และในกิจกรรมประชมุผูปกครอง 
ช้ันเรียน พบวาผูปกครองจํานวนมาก ไมเขารวมประชุมตามเวลาที่กําหนด ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษา
ของกรมวิชาการ.  (2545 : 60) ศึกษาเรื่องวฒันธรรม สภาพแวดลอม และคานิยมทีเ่อื้อตอการเรียนรู 
ความดี และความสุขของผูเรียน ในดานการมีสวนรวมของผูปกครอง และกรรมการสถานศึกษา ซ่ึง
พบวาสวนใหญจะสนับสนนุกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนโดยการบริจาคเงิน จัดหาอปุกรณ ส่ือการเรียน
และสื่อการสอน แตมีการเขารวมกิจกรรมที่สถานศึกษาจดันอยมาก  
  การพัฒนาศักยภาพนักเรยีน ในสวนทีเ่ปนปญหาคืออาจารยที่ปรึกษาบางสวนยังขาด
ความรู ความเขาใจ และขาดความมั่นใจ ในการใหคําปรกึษาเบื้องตนแกนักเรยีน สวนกิจกรรมที่จดัเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรยีน กจิกรรมที่พบปญหาในการดําเนินการคือกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน กิจกรรม    
ส่ือสารกับผูปกครอง และกจิกรรมการพฒันาศักยภาพนักเรียนที่ควรจัดเพิ่มเติมนอกเหนือจากกิจกรรมที่
โรงเรียนจัดอยูเปนประจําแลวคือกิจกรรมการปลูกฝงคุณธรรม ซ่ึงสอดคลองกับ สังคม  ภูมิพันธ และ
คณะ.  (2539 : 42) ในรายงานการวจิัยเร่ือง การศึกษารูปแบบในการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมแก       
นักเรียน นักศกึษา พบวากิจกรรมที่เกี่ยวของกับการปลูกฝงคุณธรรม นั้นเนนการปฏิบัติตนของครูให
เปนตัวอยางทีด่ีของผูเรียน ใหครูทุกคนมีสวนรวมในการปลูกฝง ใหมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง และเนน
การปฏิบัติเปนสําคัญ สวนกิจกรรมคุณธรรมและจริยธรรมที่ควรปลูกฝงเรียงตามลําดบัความสําคัญคือ
ความกตัญูกตเวที ความซื่อสัตย ความเมตตากรุณา ไมเอารัดเอาเปรียบผูอ่ืน ความรับผิดชอบ ความมี
เหตุผล ความอตุสาหะ ความกระตือรือรน ความขยันหมัน่เพียร ความสามัคคี ความยุติธรรม ความ
ประหยดั และความมีระเบยีบ 
  การสงตอนักเรียน การสงตอภายในโรงเรียน  อาจารยทีป่รึกษามีความคิดเห็นสอดคลอง
กับฝายบริหาร และคณะกรรมการโรงเรียน กลาวคือเหน็วาผูที่ควรเขามารับผิดชอบดูแลนักเรียนสวนนี้ 
ไดแก หวัหนาระดับ อาจารยแนะแนว อาจารยฝายพยาบาล และอาจารยผูสอน ซ่ึงทั้งหมดยังขาดความรู 
และประสบการณ ที่เพียงพอ ตอการดูแลใหคําปรึกษา นักเรียน สวนการสงตอภายนอกโรงเรียน และ
การฟนฟู อาจารยที่ปรึกษามคีวามคิดเหน็วายังไมมีนกัเรียนที่ตองดําเนนิการตามขั้นตอนดังกลาว แตมี
ความวิตกวาหากโรงเรียนพบนักเรียนกรณีดังกลาว จะมีปญหาในการดําเนินการเพราะมีกฎหมาย และ
ระเบียบปฏิบัตเิร่ืองสิทธิเด็ก อาจสงผลกระทบในการดําเนินการ จึงควรใหเปนเรื่องของผูปกครองรับไป
ดําเนินการ โดยทางโรงเรียนใหขอมูล และประสานงานแหลงสงตอและฟนฟนูักเรยีน ใหผูปกครอง
ทราบ และมีการติดตามนักเรียนโดยเก็บขอมูลการสงตอ และฟนฟูเพื่อนํามาใชในการปรับปรงุพัฒนา 
ซ่ึงตรงกับความคิดเห็นของฝายบริหาร และคณะกรรมการโรงเรียน และสอดคลองกับ กรมสุขภาพจติ.  
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(2544 : 13) ที่ไดกําหนดวัตถุประสงคของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน ไวดังนี้คอื เพื่อใหการ
ดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  เปนไปอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให
โรงเรียน   ผูปกครอง    หนวยงานที่เกี่ยวของ   หรือชุมชน  มีการทํางานรวมกนั  โดยผานกระบวนการ
ทํางานที่มีระบบ  พรอมดวย  เอกสาร  หลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมิน
ได 
     3) ส่ิงที่ตองปรับปรุงแกไขในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
  ฝายบริหาร คณะกรรมการโรงเรียน และอาจารยที่ปรึกษา มีความคิดเห็นวาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่ผูวิจัยพัฒนา มีความสมบูรณ และไมมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขแลว แตควร
เพิ่มเติมในสวนความรู ความเขาใจ และความสามารถ ในเรื่องตาง ๆ เชน อาจารยที่ปรึกษา ควรไดรับ 
การอบรมใหมีความรู ความเขาใจ ในการดูแลใหคําปรึกษาโดยเฉพาะในเรื่องจิตวิทยาและเทคนิคในการ
ใหคําปรึกษานักเรียน หัวหนาระดับ อาจารยแนะแนว อาจารยฝายพยาบาล และอาจารยผูสอน ควรไดรับ 
การอบรมใหมีความรู ความเขาใจ  ในการดูแลใหคําปรึกษานักเรียน ในหลักสูตรชั้นสูง และสามารถ
นํามาใชปฏิบัติงานได นักเรียนที่เขารวมกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนควรไดรับการอบรม เพื่อใหมีความรู
ความ 
เขาใจ ในการปฏิบัติงานในกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนอยางลึกซึ้ง นักเรียนที่มาโรงเรียนสาย และนักเรียนที่
มีภูมิลําเนาอยูในตางจังหวดั ควรไดรับการดูแล เปนพเิศษ และอาจารยที่ปรึกษาควรจดัระบบการสือ่สาร
กับผูปกครองนกัเรียนทั้ง 2 กลุม ใหสามารถติดตอไดอยางรวดเร็ว ผูปกครอง ควรไดรับความรู รวมทั้ง
ความเขาใจ เกีย่วกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และรับทราบบทบาท ความสําคัญ ของตนเอง ใน
การรวมแกไข และพัฒนานักเรียน ฝายพฒันา และปกครองควรจัดทําขอมูลแหลงสงตอภายนอก และ
แหลงฟนฟู ใหผูปกครองทราบ เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจของผูปกครองในการสงตอภายนอก และ
การฟนฟู รวมทั้งโรงเรยีนควรใหขวัญกําลังใจ ในการปฏิบัติงานโดยจดัสิ่งอํานวยความสะดวก วัสด ุ
อุปกรณในการปฏิบัติงาน เพิ่มมากขึ้นเพือ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน อยางพอเพียง ซ่ึงที่กลาวมา
ทั้งหมดสอดคลองกับ กรมสามัญศึกษา.  (2544 : 3) กลาวถึงปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพของการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนคือ  ผูบริหารโรงเรียน  รวมทั้งผูชวยผูบริหารโรงเรียน
ทุกฝาย  ตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  และใหการสนบัสนุนกิจกรรม
ตาง ๆ ในการดําเนินงาน หรือรวมกิจกรรมตามความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ  ครูทุกคนและผูเกีย่วของ
จําเปนตองมีความตระหนัก  ในความสําคญัของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน มทีัศนคติที่ดีตอ
นักเรียน  และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรยีนในทุกดาน  คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ ตองมี
การประสานงานกันอยางใกลชิด  และม ี การประชุมในแตละคณะ   อยางสม่ําเสมอตามที่กําหนด  
อาจารยที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักสําคัญในการดําเนนิงาน  โดยตองไดรับความรวมมือจากครูทุกคนใน
โรงเรียน  รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ จากโรงเรียน การอบรมใหความรูและทักษะ  รวมทัง้การ
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เผยแพรขอมูล  ความรูแกอาจารยที่ปรึกษาหรือผูเกี่ยวของในเรื่องที่เอื้อประโยชนตอการดูแลชวยเหลือ
นักเรียนเปนสิง่จําเปนโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องตนและแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของ
นักเรียน ซ่ึงโรงเรียนควรดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่าํเสมอ 
 
ขอเสนอแนะ 
 

1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
 จากผลการศึกษาเรื่อง การพฒันาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวทิยา  
คร้ังนี้ มีประเดน็ที่ควรเสนอแนะดังนี ้

 1.1 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ควรนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูล เพื่อวางแผนนําระบบการ 
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ไปเชือ่มโยงกับการพัฒนางานฝายตาง ๆ ของโรงเรียนใหเกดิประสิทธิภาพตอ
การบริหารงาน ตอไป 

 1.2  โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ควรนําผลการวิจัยไปใชเปนขอมูลในการวางแผนรณรงค 
สงเสริม ผูปกครองนักเรียน ใหและเหน็ความสําคัญของตนเอง  ในการรวมพัฒนาศกัยภาพนกัเรียน 
ตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 1.3  โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ควรประชาสัมพันธ ผลของการนําระบบการดูแลชวยเหลือ 
นักเรียน มาใชพัฒนานักเรียน เพื่อประโยชนตอการประชาสัมพันธโรงเรียน ใหเปนที่ยอมรับของ 
ผูปกครอง และชุมชน  
 

2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
2.1 ควรศึกษาความคิดเห็นหรือความพึงพอใจของพอ แม ผูปกครองนักเรยีนที่มีตอระบบ 

การดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2.2  ควรศึกษาความคิดเหน็หรือความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอระบบการดูแลชวยเหลือ 

นักเรียน 
 2.3  ควรศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ทีม่ีผล 

กระทบในดานอื่นๆ เชน ภาระงานของอาจารยที่ปรึกษา และการคาใชจายที่เพิ่มขึน้ เปนตน 
      2.4  ควรศึกษาการพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน โดยวิธีการ หรือเครื่องมืออ่ืน ๆ 
เชน การใชแบบสอบถาม การสังเกต หรือการศึกษาเปนรายกรณี เปนตน 
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ภาคผนวก 



ตอนที่ 1 
กรอบแนวคิดระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 
ความสําคัญและความจําเปนของระบบดแูลชวยเหลือนักเรียน 
 เนื่องจากสภาพของสังคม เศรษฐกิจ และแนวโนนการเปลี่ยนแปลงในดานตาง ๆ ทีไ่ม
หยุดยั้งในอนาคต ไดสงผลกระทบตอนักเรยีนเปนอยางมาก การปรับตวัใหเหมาะสมเปนที่พอใจ
ของพอ แม ผูปกครอง และตนเอง รวมทั้งเปนที่ยอมรับของสังคม ตองอาศัยครอบครัวซ่ึงเปนปจจยั
สําคัญประการแรกที่จะคอยดแูลใสใจ และชวยเหลือนักเรียนใหมีการปรับตัวที่ดี และมีความสุข 
ทั้งนี้สังคมอื่น ๆ ที่อยูรอบตัวนักเรียน เปนปจจัยสนับสนนุสงเสริมใหนกัเรียนมกีารปรับตัวที่ดีขึ้น 
โดยเฉพาะโรงเรียนและสถานศึกษาตาง ๆ ซ่ึงถือวาเปนสังคมแหงการเรยีนรู สงเสริมพัฒนานักเรียน
ใหมีคุณภาพรอบดานคือใหเปนทั้งคนเกง คนดี และมีความสุข 
 การพัฒนานกัเรียนใหมีคุณภาพชวีิตที่ดี เกงและมีความสขุนั้น นอกเหนอืจากการ
สงเสริมและสนับสนุนนักเรียนแลว การปองกันและการชวยแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึน้กับนักเรียน
เปนสิ่งสําคัญอีกประการหนึ่ง ซ่ึงตองอาศัยความรวมมอืจากผูเกีย่วของทุกฝายทุกคน โดยเฉพาะครู 
อาจารยในโรงเรียน ซ่ึงมีอาจารยที่ปรึกษาเปนหลักสําคัญในการดําเนินการตาง ๆ และเพื่อใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย จึงจําเปนตองมีการทํางานในเชิงรุกอยางเปนระบบ มีกระบวนการ
ทํางานที่มีขั้นตอน มีหลักฐานการปฏิบัติงาน มีเทคนิควิธีการ อยางเปนระบบเพื่อใหการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนเกดิขึ้นไดอยางรวดเรว็ ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
 ฝายพัฒนาและปกครอง โรงเรียนเสสะเวชวิทยา ตระหนกัถึงความสําคัญของการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน จึงจดัทําระบบการการดแูลชวยเหลือนกัเรียน เพื่อใหมีกระบวนการทาํงานที่เปน
ระบบ มีความชัดเจน สามารถตรวจสอบได และเพื่อความเขาใจที่ตรงกนัในการปฏิบตัิงานของทุก
ฝาย จึงไดจัดทาํคูมือการปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนขึ้น โดยศึกษาระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และกรมสามัญศึกษา 
กระทรวงศกึษาธิการ 
รวมทั้งสํารวจ และศึกษาการดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเสสะเวช
วิทยา แลวนํามาพัฒนาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน ใหเหมาะสมกบัสภาพการปฏิบตัิงานของ
โรงเรียน ตอไป 
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วัตถุประสงคของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 1.   เพื่อใหการดําเนินงานดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  เปนไปอยางมีระบบ
และมีประสิทธิภาพ 
 2.  เพื่อใหโรงเรียน ผูปกครอง หนวยงานทีเ่กี่ยวของ และชุมชน  มีการทํางานรวมกนั  
โดยผานกระบวนการทํางานที่มีระบบ  พรอมดวย  เอกสาร  หลักฐานการปฏิบัติงาน  สามารถ
ตรวจสอบหรอืรับการประเมินได 
 3. เพื่อใหครู อาจารย มีแนวทางในการดแูลชวยเหลือนักเรียนอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 1.   นักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลืออยางทั่วถึงและตรงตามสภาพปญหา 
 2.   สัมพันธภาพระหวางครูกับนักเรยีนเปนไปดวยดี  และอบอุน 

3. นักเรียนรูจักตนเองและควบคุมตนเองได 
4. นักเรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 

 5.    นักเรียนเรยีนรูอยางมีความสุข 
 

ปจจัยสําคัญท่ีมีผลตอประสิทธิภาพของการดําเนินงานตามระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียน 
 1.  ผูบริหารโรงเรียน  รวมทั้งผูชวยผูบริหารโรงเรียนทุกฝาย  ตระหนักถึงความสําคัญ
ของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  และใหการสนับสนุนการดําเนนิงาน หรือรวมกิจกรรมตาม
ความ เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ 
 2.   ครูทุกคนและผูเกี่ยวของจําเปนตองมีความตระหนัก  ในความสําคญัของระบบการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียน  มีทัศนคติที่ดีตอนักเรียน  และมีความสุขที่จะพฒันานักเรยีนในทุกดาน 
 3.  คณะกรรมการหรือคณะทํางานทุกคณะ ตองมีการประสานงานอยางใกลชิด  และมี
การประชุมในแตละคณะ   อยางสม่ําเสมอตามที่กําหนด 
 4.  อาจารยทีป่รึกษาเปนบคุลากรหลักสําคัญในการดําเนินงาน  โดยตองไดรับความ
รวมมือจากครทูุกคนในโรงเรียน  รวมทั้งการสนับสนุนในเรื่องตาง ๆ จากโรงเรียน 
 5. การอบรมใหความรูและทักษะ รวมทั้งการเผยแพรขอมูลความรูแกอาจารยที่ปรึกษา
หรือผูเกี่ยวของในเรื่องที่เอื้อประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปนสิ่งจําเปน โดยเฉพาะเรื่อง
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ทักษะการปรึกษาเบื้องตนและแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ของนักเรียน ซ่ึงโรงเรียนควร
ดําเนินการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

ตอนที่  2 
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ความหมายของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  เปนกระบวนการดําเนินงานดแูลชวยเหลือนักเรยีน
อยางมีขั้นตอนพรอมดวยวธีิการและเครื่องมือการทํางานที่ชัดเจนโดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปน
บุคลากรหลักในการดําเนนิการดังกลาว และมกีารประสานความรวมมืออยางใกลชิดกับครูที่
เกี่ยวของ  หรือบุคคลภายนอก  รวมทั้งการสนับสนุน  สงเสริมจากโรงเรียน 
 การดูแลชวยเหลือ หมายรวมถึง  การสงเสริม  การปองกัน  และการแกไขปญหา  โดย
มีวิธีการและเครื่องมือสําหรับอาจารยที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของเพื่อใชในการดาํเนินงาน
พัฒนานักเรียนใหมีคณุลักษณะที่พึงประสงคและปลอดภัยจากสารเสพติด 
  
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรยีนเสสะเวชวิทยา 
 โรงเรียนเสสะเวชวิทยา โดยฝายพัฒนาและปกครอง ไดนํารูปแบบของระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนที่ดําเนินการอยูในหลายโรงเรียนของกรมสามัญศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ และ
กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข มาศึกษา และพัฒนา ปรับปรุง ใหเหมาะสมกบัสภาพการ
ดําเนินงานในระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียนของโรงเรียนเสสะเวชวิทยา โดยไดนําขอมูลจากการ
ปฏิบัติงานจริงของอาจารยที่ปรึกษา และทกุฝายที่เกีย่วของ มาใชในการพัฒนาระบบ ในภาพรวมได
ลดขั้นตอนการทํางาน ลดการใชเอกสาร ที่มีเปนจํานวนมากในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียนลง และเนนกิจกรรมที่เขาถึงนักเรียน และพัฒนานกัเรียนในเชิงรุกใหมากขึน้ ม ี
ขอแตกตางประการสําคัญจากระบบเดิมคือในการสงตอนกัเรียนที่มีปญหาไมสามารถแกไขได
ภายในโรงเรียน หรือการสงตอภายนอกโรงเรียน ไดมอบใหอยูในดุลยพินิจ ของพอ แม ผูปกครอง 
โดย 
โรงเรียนใหขอมูล คําแนะนาํตาง ๆ ที่เปนประโยชนในการแกปญหา และสงตอนักเรียน สวนการ
ตัดสินใจตาง ๆ ทางโรงเรียนจะไมเขาไปเกี่ยวของ  
 
 โดยมีรายละเอยีดการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ดังนี ้
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แผนภูมแิสดงกระบวนการดาํเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 

 

 
                            
 
                                                      การศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล 

 
 

การแบงกลุมนกัเรียน 
 
 
 
         กลุมเกง                  กลุมปานกลาง             กลุมเสี่ยง/มีปญหา                
         
 
                          
 
               
              ดีขึ้น 
            พฤติกรรม 
                
     
                                                                       ไมดีขึ้น/ยากตอการชวยเหลือ 
              สงตอ  
      ภายในโรงเรียน 
         
         
 

     สงตอ 
ภายนอกโรงเรียน

การเตรียมการ 

การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน การพัฒนาศักยภาพนักเรียน

การฟนฟ ู
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 กระบวนการดาํเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ที่แสดงในแผนภมูิ  เปน
ความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษาตลอดกระบวนการ  โดยมีการประสานงาน  หรือรับการ
สนับสนุนจากผูบริหาร  ครูที่เกี่ยวของ  รวมทั้งผูปกครอง   ซ่ึงมีวิธีการและเครื่องมือตัวอยางสรุปได  
ดังนี ้
 ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  เปนกระบวนการดําเนนิงานที่มีองคประกอบสําคัญ   
7 ประการ ตามที่กลาวมาแลว คือ 
 1.  การเตรียมการ 
 2.  การศึกษานกัเรียนเปนรายบุคคล 
 3.  การแบงกลุมนักเรียน 
 4.  การจัดกจิกรรมสงเสริมนักเรียน 
 5.  การพัฒนาศักยภาพนกัเรยีน 
 6.  การสงตอ  

7.  การฟนฟ ู
 แตละองคประกอบของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนดังกลาว มีความสําคัญ 
มีวิธีการและเครื่องมือที่แตกตางกันไป  แตมีความสัมพนัธเกี่ยวเนื่องกนัซึ่งเอื้อใหการดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนของโรงเรยีน เปนระบบที่มีประสิทธิภาพ โดยมรีายละเอียดดังตอไปนี ้
1. การเตรียมการ 
ความสําคัญ 
               ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน เปนระบบที่โรงเรียนเสสะเวชวิทยา นํามาจากระบบที่
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ใชกนัอยางแพรหลาย แตดวย
ความแตกตางในระบบการบริหารงาน และการดําเนนิงานระหวางโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียน
เอกชน ทําใหโรงเรียนเสสะเวชวิทยา ตองเพิ่มเติมขั้นตอนนี้มาเพื่อเตรยีมความพรอมและลดความ
สับสนในระดบัการปฏิบัติงาน 
ส่ิงที่ตองเตรียมการ 
                1. คณะกรรมการฝายปกครองและพัฒนา ศกึษาระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนจาก
เอกสาร พรอมศึกษาดูงานโรงเรียนที่นําระบบดังกลาวมาใช เพื่อใหเกดิความรู และทกัษะในการนํา
ระบบมาประยกุตใชเบื้องตน 
                 2. คณะกรรมการฝายปกครองและพัฒนา จดัทําโครงการนําระบบดูแลชวยเหลือนกัเรียน
มาใช โดยเสนอตอฝายบริหาร เพื่อขออนุมัติดําเนินงาน 
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                  3. คณะกรรมการฝายปกครองและพัฒนา จดัทําแผนปฏิบัติการ คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินงาน โดยกําหนดขอบเขตหนาที่ในการดําเนินงานอยางชัดเจน เพื่อความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ และขอบเขตการปฏิบัติงานของแตละบคุคล 

4. คณะกรรมการฝายปกครองและพัฒนาจดัอบรมใหความรู ความเขาใจแกอาจารย 
ที่ปรึกษาในการปฏิบัติงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน เพื่ออาจารยที่ปรึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานไดตรงตามบทบาทหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
2. การศึกษานกัเรียนเปนรายบุคคล 

ความสําคัญ 
 ดวยความแตกตางของนักเรียนแตละคนที่มพีื้นฐานความเปนมาของชีวติที่ไมเหมือนกัน  
หลอหลอมใหเกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ  ทั้งดานบวกและดานลบ  ดังนั้นการศึกษาขอมูล 
ที่จําเปน เกี่ยวกับตัวนกัเรียนจึงเปนสิ่งสําคัญ  ที่จะชวยใหอาจารยที่ปรึกษามีความเขาใจนักเรียนมาก
ขึ้น  สามารถนํา  ขอมูลมาวิเคราะหเพื่อการแบงกลุมนักเรียน เปนประโยชนในการสงเสริม และการ
พัฒนาศกัยภาพนักเรยีน ไดอยางถูกทาง  ซ่ึงเปนขอมูลเชิงประจักษมิใชการใชความรูสึกหรือการ
คาดเดาโดยเฉพาะในการแกไขปญหานักเรยีน   ซ่ึงจะทําใหไมเกดิขอผิดพลาดตอการชวยเหลือ 
นักเรียนหรือเกิดไดนอยที่สุด 
ขอมูลพื้นฐานของนักเรียน 
      อาจารยที่ปรึกษาควรศึกษาขอมูลเกี่ยวกบันักเรียนอยางนอย  3  ดานใหญ ๆ คือ 
 1. ดานความสามารถ  แยกเปน 

1.1 ดานการเรียน ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในแตละวิชา ผลการเรียนเฉลี่ยใน 
แตละภาคเรยีน พฤติกรรมการเรียนในหองเรียนที่มีผลตอการเรียนรูของนักเรียน เชน ไมตั้งใจเรียน  
ขาดเรียน ไมทาํการบานสง เปนตน 

1.2 ดานความสามารถอื่น ๆ ไดแก บทบาทหนาที่พิเศษในโรงเรียน ความสามารถ 
พิเศษ การเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน เปนตน 
 2. ดานสุขภาพ  แยกเปน 
     2.1 ดานรางกาย ไดแก สวนสูง  น้ําหนกั โรคประจําตัว  ความบกพรองทางรางกาย 
เชน การไดยิน การมองเห็น ความพิการตาง ๆ 
     2.2 ดานจิตใจ – พฤติกรรม ไดแก อารมณซึมเศรา วิตกกังวล ความประพฤติ  

พฤติกรรมอยูไมนิ่ง อารมณแปรปรวน อารมณฉุนเฉียว สมาธิส้ัน บุคลิกภาพเก็บตวัและขี้อาย 
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 3. ดานครอบครัว  แยกเปน 
     3.1 ดานเศรษฐกิจ ไดแก รายไดของบิดา มารดา/ผูปกครอง อาชีพของผูปกครอง
และคาใชจายที่นักเรียนไดรับในการมาโรงเรียน 
     3.2 ดานการคุมครองนักเรียน ไดแก จํานวนพีน่อง/บุคคลในครอบครัว สถานภาพ
ของบิดา  มารดา บุคคลที่ดูแลรับผิดชอบนักเรียน ความสัมพันธของบุคคลในครอบครัว ลักษณะ 
ที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอม ความเจ็บปวยของบุคคลในครอบครัว หรือ การใชสารเสพติด การติด
สุรา  การพนัน เปนตน 
 4. ดานอื่น ๆ   ที่ครูพบเพิ่มเตมิ  ซ่ึงมีความสําคัญหรือเกี่ยวของกับการดูแลชวยเหลือ
นักเรียน  
วิธีการและเครือ่งมือในการศกึษานกัเรียนเปนรายบุคคล 
 อาจารยที่ปรึกษาควรใชวิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย  เพื่อใหไดขอมูลนักเรียนที่
ครอบคลุมทั้งดานความสามารถ  ดานสุขภาพ  และดานครอบครวั  ที่สําคัญ คือ 
1) สมุดประจําตัวนักเรียนหรือสมุดพก 
 เปนเครื่องมือในรูปแบบของเอกสารเพื่อการเก็บรวบรวมและศึกษาขอมูลที่เกี่ยวกับตวั
นักเรียนโดยครูและนักเรยีนเปนผูกรอกขอมูลและอาจารยที่ปรึกษานําขอมูลเหลานั้นมาศึกษา  
พิจารณาทําความรูจักนักเรียนเบื้องตน  หากขอมูลไมเพยีงพอ  หรือมขีอสังเกตบางประการ  ก็ควร
หาขอมูลเพิ่มเติมดวยวิธีการตาง ๆ เชน การสอบถามจากนักเรียนโดยตรง  การสอบถามจากครูอ่ืน ๆ  
หรือเพื่อน ๆ ของนักเรียน เปนตน  รวมทั้งการใชเครื่องมือทดสอบตาง ๆ  หากอาจารยที่ปรึกษา
ดําเนินการได 
 สมุดประจําตัวนักเรียนหรือสมุดพก เปนขอมูลสวนตัวของนักเรียน  จึงตองเปน
ความลับและเก็บไวอยางดีมใิหผูที่ไมเกี่ยวของหรือเด็กอืน่ ๆ มารื้อคนได  ใหเก็บไวกับอาจารยที่
ปรึกษาและมตีูเก็บใหเรียบรอย 
 สมุดประจําตัวนักเรียนหรือสมุดพก ใหเก็บรวบรวมขอมลูอยางตอเนื่อง อยางนอย 3 ป
การศึกษา และสงตอไปยงัอาจารยที่ปรึกษาคนใหมในปการศึกษาตอไป สําหรับนักเรยีนชัน้
มัธยมศึกษาตอนตนทุกคนใหนําสมุดประจําตัวนกัเรียนฉบับเกามอบใหอาจารยที่ปรึกษา เพื่อศกึษา
ขอมูลเดิม และทําสมุดประจําตัวนกัเรียนของปการศึกษาใหมดวย 
2) วิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ 
 ในกรณีที่ขอมูลของนักเรียนจากสมุดประจาํตัวนักเรียนหรือสมุดพกไมพอเพียง  หรือเกิด
กรณีที่จําเปนตองมีขอมูลเพิ่มเติมอีก อาจารยที่ปรึกษาสามารถใชวิธีการและเครื่องมืออ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
เชน การสังเกตพฤติกรรมอื่น ๆ ในหองเรยีน  การสัมภาษณและการเยีย่มบานนกัเรียน  เปนตน  
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ขอปฏิบตัิของอาจารยท่ีปรึกษา 

1. เก็บขอมูลนักเรียนเปนรายบคุคลดวยวิธีการหลากหลาย ครบถวน 
2. นําขอมูลที่เก็บทั้งหมดมาวเิคราะหศึกษา และนําไปใชใหเปนประโยชน 

ในการดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
 
3. การแบงกลุมนักเรียน 
ความสําคัญ 
      การแบงกลุมนักเรียนเปนการพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน  เพื่อการจัดกลุม 
นักเรียน เปน 3 กลุม  คือ  
     1. กลุมเกง คือ นักเรียนทีไ่ด  รับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑการแบงกลุม
ของโรงเรียนแลว  อยูในเกณฑของกลุมเกง ซ่ึงโรงเรียนตองจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ใหเหมาะสมกบัความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
      2. กลุมปานกลาง  คือ นักเรียนที่ไดรับการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ตามเกณฑการ
แบงกลุมของโรงเรียนแลว  อยูในเกณฑของกลุมปานกลาง  ซ่ึงโรงเรียนตองจดักิจกรรมสงเสริม
และ 
พัฒนาศักยภาพของนักเรียนใหเหมาะสมกบัความสามารถ ความถนัดและความสนใจของนักเรียน 
แตละคน ใหเพิ่มมากขึ้น   
    3. กลุมเสี่ยง/มีปญหา  คือ นักเรียนที่จัดอยูในเกณฑของกลุมเสี่ยง/มีปญหา ตาม
เกณฑการแบงกลุมของโรงเรียน   ซ่ึงโรงเรียนตองใหการชวยเหลือ ปองกันหรือแกไขปญหาตามแต
กรณี และตองจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศกัยภาพของนักเรียนใหเหมาะสมกบัความสามารถ 
ความถนัดและความสนใจของนักเรียน แตละคนควบคูกนัไป 
     การจัดกลุมนักเรียนนี้ มีประโยชนตออาจารยที่ปรึกษาในการหาวิธีการเพื่อดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง  โดยเฉพาะการแกไขปญหาใหตรงกับปญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น  
และมีความรวดเร็วในการแกไขปญหา  เพราะมีขอมูลของนักเรียนในดานตาง ๆ  ซ่ึงหากอาจารย 
ที่ปรึกษาไมไดแบงกลุมแลว ความชัดเจนในเปาหมายเพือ่การแกไขปญหาของนักเรยีนจะมีนอยลง  
มีผลตอความรวดเรว็ในการชวยเหลือ  ซ่ึงบางกรณีจําเปนตองแกไขโดยเรงดวน 
       ผลการแบงกลุมนักเรียน  อาจารยที่ปรึกษาจําเปนตองระมัดระวังอยางยิ่งที่จะไมทํา
ใหนกัเรียนรับรูไดวาตนถกูแบงกลุมอยูในกลุมเสี่ยง/มีปญหา ซ่ึงมีความแตกตางจากกลุมเกงและ
กลุมปานกลางโดยเฉพาะนักเรียน  วยัรุนทีม่ีความไวตอการรับรู (sensitive) แมวานักเรยีนจะรูตัวดี
วา  ขณะนี้ตนมีพฤติกรรมอยางไรหรือประสบกับปญหาใดก็ตาม  และเพื่อเปนการปองกันการ 
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ลอเลียนในหมูเพื่อนอีกดวย  ดังนั้น อาจารยที่ปรึกษาตองเก็บผลการแบงกลุมนักเรียนเปนความลับ 
นอกจากนี้หากอาจารยที่ปรึกษามีการประสานงานกับผูปกครองเพื่อการชวยเหลือนกัเรียน  ก็ควร
ระมัดระวังการสื่อสารที่ทําใหผูปกครองเกดิความรูสึกวาบุตรหลาน ของตนถูกจัดอยูในกลุมที่ 
ผิดปกติ  แตกตางจากเพื่อนนักเรียนอื่น ๆ  ซ่ึงอาจมีผลเสียตอนักเรียน ในภายหลังได 
 
แนวทางการวิเคราะหขอมลูเพื่อการแบงกลุมนักเรียน 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อการแบงกลุมนักเรียนนั้นใหอยูในดุลยพินจิของ 
อาจารยที่ปรึกษาและยึดถือเกณฑการแบงกลุมนักเรียนของโรงเรียนเปนหลัก ดังนี ้
  ขอมูลนักเรียน 
   1. ดานความสามารถ 

      1.1 ดานการเรียน 
   กลุมเกง 

- ผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป 
- ไมมี 0  ร มส  ในทุกวิชา 

 -      ไมเขาเรียนในวิชาตาง ๆ  ไมเกิน 2 คร้ัง ใน 1 วิชา 
-       มาโรงเรียนไมทนัเคารพธงชาติไมเกนิ 5 คร้ัง  ใน 1 ภาคเรียน 

    กลุมปานกลาง 
 -     ผลการเรียนเฉลี่ย 2.00  ขึ้นไป 
 -    ไมมี 0  ร มส  ในทุกวิชา 
 -    ไมเขาเรียนในวิชาตาง ๆ  ไมเกิน 3 คร้ัง ใน 1 วิชา 
 -     มาโรงเรียนไมทันเคารพธงชาติไมเกิน 10 คร้ัง  ใน 1 ภาคเรียน 
  กลุมเสี่ยง/มีปญหา 
 -     ผลการเรียนเฉลี่ย ต่ํากวา 1.5  
 -   ไมเขาเรียนในวิชาตาง ๆ 3 - 5  คร้ัง ตอ 1 วิชา 
 -   มี 0  ร  มส  1-5 วิชา  ใน 1 ภาคเรียน 
 -   อานหนังสอืไมคลอง 
 -   เขียนหนังสอืไมถูกตอง   แมคําสะกด  งาย ๆ 
 -   มาโรงเรียนไมทันเคารพธงชาติมากกวา  10 คร้ัง ใน 1 ภาคเรียน 
  1.2  ดานความสามารถพิเศษ ถานักเรียนมีความสามารถพิเศษตาง ๆ เชน ดนตรี 
กีฬา ศิลปะ หรือความสามารถอื่น ๆ   จะเปนจุดแข็งของนักเรียนในทกุกลุม 
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  2. ดานสุขภาพ 
       2.1 ดานรางกาย 
  กลุมเกงและกลุมปานกลาง 
 -   อายุน้ําหนักและสวนสูงสมัพันธกัน 
 -   รางกายแข็งแรง 
 -   ไมมีโรคประจําตวั 
  กลุมเสี่ยง/มีปญหา 
 -   น้ําหนักผิดปกติและไมสัมพันธกับสวนสูงหรืออายุ 
 -    มีโรคประจําตัว  หรือเจบ็ปวยบอย ๆ 
 -   มีความพกิารทางกาย หรือบกพรองดานการไดยนิ   การฟง  การมองเห็น หรืออ่ืน ๆ 

2.2 ดานจิตใจ-พฤติกรรม 
  กลุมเกงและกลุมปานกลาง 

-   มีเพื่อนสนทิ 
-   มีมนุษยสัมพันธด ี
-   มีอารมณมัน่คง  
-  ไมมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตางๆ 

  กลุมเสี่ยง/มีปญหา 
 - มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนตาง ๆ เชน 
 - โกรธแรง  
 - อารมณเสีย หงุดหงดิ  
 - วิตกกังวล 
 - วอกแวก ไมมีสมาธิ  
 - โกหก  
 - หวาดกลัวงาย 
 - ชอบอยูคนเดยีว  
 - ปวดหัว ปวดทองบอย  
 - รองไหบอย 
 -  อยูไมเปนสุข วุนวาย 
  3. ดานครอบครัว 
  3.1 ดานเศรษฐกิจ 
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  กลุมเกงและกลุมปานกลาง 
 -   รายไดของครอบครัวสูงกวา 30,000 บาทตอเดือน 

-   ไมเคยมีประวัตกิารติดคางคาเลาเรียน 
  กลุมเสี่ยง/มีปญหา 
 -   รายไดครอบครัวต่ํากวา 30,000 บาทตอเดือน 
 -   บิดา หรือมารดาตกงาน 
 -   มีภาระหนีสิ้น 
 -  ไมมีอาหารกลางวันรับประทาน 
 -  ไมมีเงินซื้ออุปกรณการเรยีน 
 -   คางคาเลาเรียนเกนิกวา 3 เดือน 

3.2  ดานการคุมครอง 
  กลุมเกงและกลุมปานกลาง 

- นักเรียนนักเรียนมีความสัมพันธที่ดีกับสมาชิกในครอบครัว 
- มีบิดา มารดา และผูปกครอง ดูแลอยางใกลชิด 

 -      ที่พักอาศยัอยูในชุมชนที่ดีไมอยูใกลแหลงมั่วสุมหรือแหลงเสี่ยงอันตราย 
  กลุมเสี่ยง/มีปญหา 
 -   บิดา มารดา หยารางหรือเสียชีวิต 
 -   บานอยูในแหลงอบายมุข 
 -   มีความขัดแยงใชความรนุแรงในครอบครัว 
 -   มีความรูสึกไมดีตอบิดา มารดา 
 -   ในครอบครัวมีผูเสพยา เลนการพนนัหรือปวยทางจติ 
  4. ดานอื่น ๆ 

  4.1 ดานยาเสพติด 
กลุมเกงและกลุมปานกลาง 
- ไมใชสารเสพติด 
- ไมคบเพื่อนทีม่ีประวัติการใชสารเสพติด 
- ไมมีญาติ พี่นอง หรือบุคคลในครอบครัวที่ใชสารเสพติด 

กลุมเสี่ยง/มีปญหา 
- ใชสารเสพติด  เชน บุหร่ี  สุรา  กัญชา ยาบา หรือสารเสพติดอื่น ๆ 
- คบเพื่อนที่มีประวัติการใชสารเสพติด 
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- มีญาติ พี่นอง หรือบุคคลในครอบครัวที่ใชสารเสพติด 
4.2 ดานเพศ 

กลุมเกงและกลุมปานกลาง 
- ปรับตัวกับเพือ่นตางเพศไดเหมาะสมกับวยั 
- แตงตัวถูกระเบียบเรียบรอย ไมใชเครื่องสําอางค 

กลุมเสี่ยง/มีปญหา 
- แตงตัวผิดระเบียบ และใชเครื่องสําอางค 

 -      จับคูชัดเจนและแยกกลุมอยูดวยกนัสองตอสองบอยครั้ง 
 -      มีพฤตกิรรมเบี่ยงเบนทางเพศ เชน ทอม ตุด  ดี้ เปนตน   
 -      มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ  ซ่ึงมีผลกระทบตอการเรียนในระดบัเสี่ยง 
 

ขอปฏิบตัิของอาจารยท่ีปรึกษา 

1. แบงกลุมนักเรียนตามรายละเอียดขางตน 
2. บันทึกผลการแบงกลุมนักเรียนเปนรายบุคคลตามแบบดังแนบทายนี ้
3. วางแผนดําเนนิการแกไขปญหา หรือสงเสริมนักเรียนเปนรายบุคคล 
4. รายงานการปฏิบัติงานใหหวัหนาระดบัชัน้ทราบเดือนละ 1 คร้ัง  
5. ประสานงานกบัหัวหนาระดบัชั้น หรือผูชวยฝายพัฒนาและปกครอง ในกรณีที่ม ี

ปญหาในการปฏิบัติงานและตองการการชวยเหลือ หรือสนับสนุน 
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แบบสรุปผลการแบงกลุมและชวยเหลือนกัเรียนเปนรายบคุคล 
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 

(สําหรับอาจารยที่ปรึกษา) 
********* 

ช่ือ…………………………สกุล…………………………………..ช้ัน………….เลขที่………….. 
ปญหาของนักเรียน 

1. ดานความสามารถ 
                    การเรียน  คือ…………………………………………………………………. 

       ความสามารถอื่น ๆ คือ ……………………………………………………… 
2. ดานสุขภาพ 
                    รางกาย  คือ………………………………………………………………….. 
       จิตใจ – พฤติกรรม  คือ ……………………………………………………… 
3. ดานครอบครัว 
                    เศรษฐกิจ  คอื…………………………………………………………………. 
       การคุมครองของนักเรียน  คือ ………………………………………………… 

แผนการแกไขปญหา 

        จัดกิจกรรมในหองเรยีน  โดย…………………………………………………. 
                     จัดกิจกรรมเสรมิหลักสูตรโดย……………………………………………….. 
                     จัดกิจกรรมซอมเสริม โดย………………………………………………….. 
                     จัดกิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อนโดย………………………………………………….. 
        ติดตอส่ือสารกับผูปกครอง โดย………………………………………………………. 
                      
บันทึกอื่น ๆ 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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การดําเนินงานแกไขปญหา 
 

วัน  เดือน  ป วิธีการ ผลการดําเนินงาน 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
สรุปการดําเนนิงาน 

        นักเรียนดขีึ้น  ยุติการชวยเหลือ. 

        ดูแลตอไปอีกประมาณ  3  เดือน  

        สงตอ…………………………………………………………….. 
      
     ลงชื่อ 

                                 อาจารยที่ปรึกษา 
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4. การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน 
ความสําคัญ 
 การจัดกจิกรรมสงเสริมนักเรียนเปนการสนับสนุนใหนกัเรียนทกุคนที่อยูในความดแูล
ของอาจารยที่ปรึกษาไมวาจะเปนนกัเรียนกลุมเกง กลุมปานกลางหรือกลุมเสี่ยง/มีปญหาใหม ี
คุณภาพมากขึน้   มีความภาคภูมิใจในตนเองในดานตาง ๆ  ซ่ึงจะชวยปองกันมใิหนักเรียนที่อยูใน
กลุมเกงและกลุมปานกลางกลายเปนนกัเรียนกลุมเสี่ยง/มีปญหา และเปนการชวยใหนักเรยีนกลุม
เสี่ยง/มีปญหา  กลับมาเปนนักเรียนกลุมปานกลางหรือกลุมเกง มีคุณภาพตามที่โรงเรียนหรือชุมชน
คาดหวังตอไป 
 
วิธีการและเครือ่งมือเพื่อการจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียน 
 การจัดกจิกรรมสงเสริมนักเรียน มีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาดําเนินการได  
แตมีกิจกรรมหลักสําคัญที่โรงเรียนตองดําเนินการ  คือ 
 การจัดกจิกรรมโฮมรูม 
 กิจกรรมโฮมรูมเปนกิจกรรมที่ดําเนินการเพื่อสงเสริมพัฒนานักเรยีนเปนรายบุคคล  
หรือเปนกลุมก็ไดซ่ึงสถานที่ที่ใชจัดกิจกรรมโฮมรูมอาจเปนที่หองเรียนหรือนอกหองเรียนใหมี
บรรยากาศเสมือนบานที่มีอาจารยที่ปรึกษาและนักเรียนเปนดั่งสมาชิกในครอบครัวเดียวกันและมี
การทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอนักเรยีนในดานตาง ๆ เชน การรูจกัตนเองของนักเรยีน  การรูจัก
ผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมมีทักษะการตัดสินใจ  ทักษะการปรับตัวและการวางแผนชีวิตเปนตน  กจิกรรม 
เหลานี้ครูและนักเรียนควรมสีวนรวมในการจัดกิจกรรมดวยกัน 
          ประโยชนของการจัดกจิกรรมโฮมรูม จะชวยใหอาจารยที่ปรึกษารูจกันักเรียนมากขึน้   
สามารถสงเสริมความสามารถ และปองกันปญหาของนกัเรียนไดอีกดวยแนวดําเนนิการจัดกจิกรรม
โฮมรูม มีดังนี้ 
แนวดําเนนิการ 
 1. กําหนดกิจกรรมโฮมรูม โดยยดึตามความตองการของ นักเรียน  ใหนักเรยีนมีสวน
รวมในการจัดกิจกรรม โฮมรูม ดังนี้ 
           1.1 สํารวจความตองการของนักเรียนในการจัดกจิกรรมโฮมรูม 
           1.2 พิจารณาเลือกหัวขอและวิธีการจัดกจิกรรมใหสอดคลองกับความตองการของ 
นักเรียนหรือใหเหมาะสมกบัสถานการณในขณะนั้น ๆ เปนเรื่องที่ทันสมัย 
           1.3 การจัดกจิกรรมโฮมรูมแตละครั้งควรมีการดําเนินการเปนหลักฐานทั้งกอน
ดําเนินการและหลังดําเนินการ ซ่ึงอาจเขียนในรูปแบบของบันทึกการจัดกิจกรรม หรืออ่ืน ๆ รวมทั้ง
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ใหมีการบันทกึสรุปผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนหลังการจัดกจิกรรมทุกครั้งซึ่งการบันทึกอาจบันทึกใน
แผนการจัดกิจกรรมหรือในแบบฟอรมบันทึกที่แยกออกมาตางหากกไ็ด 
         1.4  ประเมินผลการจัดกิจกรรมและจัดทํารายงาน  
 2. โรงเรียนไดกําหนดแนวทางการจัดกจิกรรมโฮมรูม และมีคูมือในการจัดกิจกรรมแต
ละครั้งโดยมีจดุมุงหมายเนื้อหาสาระที่สอดคลองกับนโยบายของโรงเรียนในการพฒันานักเรยีน  
อาจารยที่ปรึกษาก็ดําเนินการตามนั้นแตสามารถมีความยืดหยุนในการกําหนดหวัขอและวิธีการ
ดําเนินกิจกรรมใหเหมาะสมและทันสมัยไดดวย 
 การจัดกจิกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียน  
 การประชุมผูปกครองชั้นเรียนเปนการพบปะกันระหวางอาจารยที่ปรึกษากับ 
ผูปกครองนักเรียนที่อาจารยที่ปรึกษาดูแลอยู  เพื่อสรางความสัมพันธอันดีตอกันและรวมมือกนัดแูล
ชวยเหลือนักเรียนระหวางบาน  โรงเรียน  และผูปกครองดวยกัน 
 การประชุมผูปกครองดังกลาวจะทาํใหนักเรียนไดรับความเอาใจใสดแูลจากผูปกครอง
มากขึ้น  ทั้งการสงเสริมใหนักเรียนมีคณุภาพ  ความสามารถมากยิ่งขึ้น  หรือรวมมือกบัทางโรงเรียน
ในการปองกนัหรือแกไขปญหาของนักเรยีน 
แนวทางการดาํเนินงาน 
 อาจารยที่ปรึกษาจัดประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ังซึ่งการประชุมนี้มิใชการ
รายงานสิ่งตาง ๆ  ที่เกี่ยวของกับตัวนกัเรียนใหผูปกครองทราบเพียงอยางเดียว  แตเปนการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ที่จะทําใหผูปกครองมีสวนรวมในการดแูลชวยเหลือนกัเรียนใหมากขึ้น  ดังนั้น ส่ิง
สําคัญที่ควรตระหนกัในการจัดกิจกรรมประชุมก็คือ 
 1. การเตรียมการ 
            อาจารยที่ปรึกษาควรเตรียมความพรอมกอนการประชมุในดานตาง ๆ  โดยเฉพาะ 
ขอมูลของนักเรียนแตละคนและกิจกรรมที่จะดําเนินการ   โดยกําหนดวตัถุประสงคในการจัด 
กิจกรรมที่ชัดเจน 
 2. การสื่อสาร 
 อาจารยที่ปรึกษาควรระมัดระวังคําพดูที่กอใหเกดิความรูสึกทางลบหรือตอตานจาก 
ผูปกครอง   เชน การตําหนนิกัเรียนหรือผูปกครอง  การแจงขอบกพรองของนักเรียนในที่ประชุม 
จะเปนการสวนตัวกต็าม  แตควรเปนการพดูที่แสดงถึงความเขาใจในตวันักเรียนแสดงถึงความ 
หวงใยใสใจของครูที่มีตอนักเรียนทกุคน และอาศัยกิจกรรมที่จะทําใหผูปกครองตระหนักในความ 
รับผิดชอบ และตองการปรับปรุงหรือแกไขในสวนที่บกพรองของนักเรียน 
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 3. การจัดกจิกรรมในการประชุม  
 การที่จะใหผูปกครองมีสวนรวมในการประชุมนั้นจําเปนตองใชกิจกรรมตาง ๆ  โดย
เร่ิมดวยการสรางความคุนเคยระหวางผูปกครองดวยกันกอน จึงจะมีกจิกรรมอื่น ๆใหผูปกครองได
แสดงความคิดเห็น    ซ่ึงเปนสาระที่เปนประโยชนตอการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 4. การสรุปผลและบันทึกหลักฐานการประชุมผูปกครอง 
 ในการประชุมแตละครั้งอาจารยที่ปรึกษาควรมีการสรุปผลและจัดทําเอกสารเปน 
หลักฐาน เพื่อประโยชน ดังนี้ 
        4.1 เปนหลักฐานในการจัดประชุมแตละครัง้ 
        4.2 เปนขอมูลสําหรับการดูแลชวยเหลือนักเรียนตอไป 
        4.3เปนขอมูลสําหรับการจัดประชุมใหสอดคลองกับความตองการของผูปกครองใน
คร้ังตอไป 
 
ขอปฏิบตัิของอาจารยท่ีปรึกษา 
 1. จัดกิจกรรมโฮมรูมตามเวลาที่โรงเรียนกาํหนด โดยสามารถใชเนื้อหาและวิธีการได
อยางหลากหลาย 
 2. จัดกิจกรรมประชุมผูปกครองชั้นเรียนภาคเรียนละ 1 คร้ัง ตามวัน เวลา และเนื้อหาที่
โรงเรียนกําหนด และอาจารยที่ปรึกษาสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาอื่น ๆ ได  
 3. บันทึก รายงาน และประเมินผลการจัดกิจกรรม ตามแบบดังแนบทาย 
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แบบบันทึกสรปุผลการจัดกิจกรรมโฮมรูม  
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 

ประจําเดือน………………..พ.ศ………. 
ช้ันมัธยมศึกษาปที่…./……  

คร้ังที่ วัน / เดือน / ป เร่ือง ผลที่ไดรับ หมายเหต ุ
1     

     
     
     

2     
     
     
     
     

3     
     
     
     
     

4     
     
     
     
     

5     
     
     
     
     
เสนอหัวหนาระดับ/ผูชวยฝายพัฒนาและปกครอง เพื่อทราบ  

 
ลงชื่อ……………………………..หัวหนาระดับ     ลงชื่อ………………………………ผูรายงาน 
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แบบบันทึกสรปุผลการจัดประชุมผูปกครองชั้นเรียน 
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
คร้ังที่…………….. 

วันที…่………เดือน……………………….พ.ศ.  …………… 

ผูบันทึก…………………………………………..ช้ัน…………./………….. 
 

1. จํานวนผูปกครองที่มาประชุม…………คน   จากจํานวนเต็ม…………..คน   (มีรายชื่อดังแนบ) 
2.  หัวขอการประชุม 

2.2 หัวขอที่โรงเรียนกําหนด 
2.1.1……………………………………………………………………………… 
2.1.2……………………………………………………………………………… 
2.1.3……………………………………………………………………………… 

              2.2  หัวขออ่ืน ๆ 
2.2.1……………………………………………………………………………… 

        2.2.2……………………………………………………………………………… 
        2.2.3……………………………………………………………………………… 
3. บรรยากาศความรวมมือ…………………………………………………………………………... 
 ……………………………………………………………………………………………………                
4.  ผลที่ไดรับ………………………………………………………………………………………     
……………………………………………………………………………………………………… 
5. งานที่ตองทําตอเนื่อง……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
6. ขอเสนอแนะ…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
7. อ่ืน ๆ…………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………..   
เสนอหัวหนาระดับ/ผูชวยฝายพัฒนาและปกครอง เพื่อทราบ  

 
ลงชื่อ……………………………..หัวหนาระดับ     ลงชื่อ………………………………ผูรายงาน 
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5. การพัฒนาศักยภาพนักเรียน 
ความสําคัญ 
 ในการดแูลชวยเหลือนกัเรียน อาจารยที่ปรึกษาควรใหความเอาใจใสกับนักเรยีนทกุคน
เทาเทียมกนัแตสําหรับนักเรยีนกลุมเสี่ยง/มีปญหานั้น   จําเปนอยางมากที่ตองใหความดูแลใสใจอยาง
ใกลชิดและหาวิธีการชวยเหลือ ทั้งการปองกันและการแกไขปญหา โดยไมปลอยปละละเลยนกัเรยีน
จนกลายเปนปญหาของสังคม  การพัฒนาศักยภาพนกัเรยีนของนกัเรียนจึงเปนภาระงานที่ยิ่งใหญและ
มีคุณคาอยางมาก     ในการพฒันาใหนักเรยีนเติบโตเปนบคุคลที่มีคุณภาพของสังคมตอไป 
 
วิธีการและเครือ่งมือเพื่อการพัฒนาศักยภาพนักเรยีน 
 การพัฒนาศักยภาพนักเรยีนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ  แตส่ิงที่อาจารยที่ปรึกษา
จําเปนตองดําเนินการ มี  2  ประการ  คือ  
 1. การใหการปรึกษาเบื้องตน 
   การใหการปรึกษาเบื้องตนกับนักเรยีนเปนการชวยเหลือ    ผอนคลายปญหาใหลด
นอยลง   ทั้งดานความรูสึก   ความคิดและการปฏิบัติตนของนักเรียนในทางที่ไมถูกตอง  โดยมุงหวัง
ใหนกัเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีงามหรือพึงประสงค  
        ปจจัยสําคัญที่ชวยใหการปรึกษาเบื้องตนมีประสิทธิภาพในการชวยเหลือนักเรียน  
อาจารยที่ปรึกษาควรมีความรูและทักษะพื้นฐาน ดังนี้   
  1) จิตวิทยาวัยรุน 
  2) ความตองการพื้นฐานของมนุษย  ทั้งรางกายและจิตใจ 
  3) กระบวนการและทักษะการปรึกษาเบื้องตนที่สําคัญ ๆ คือ 
        - การสรางสัมพันธภาพ 
        - การใชคําถาม 
        - การรับฟงทั้งเนื้อหาและความรูสึก 
  4) แนวทางการแกไขปญหาของนักเรียนในแตละลักษณะปญหา เชน ดานการ
เรียน  สุขภาพ  ครอบครัว หรือ    การใชสารเสพติด  การพนัน  หนีเรียน  เปนตน  ซ่ึงศึกษาคนควา
ไดจากเอกสารของหนวยงานตาง ๆ 
 
แนวดําเนนิการ         
 อาจารยที่ปรึกษาควรมีความพรอมในการใหการปรึกษาชวยเหลือนักเรยีนดวย
ความรูสึกที่ดตีอนักเรียน ตัง้แตเร่ิมตนจนจบ การปรึกษาโดยมีกระบวนการในการปรึกษาดังนี ้
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                            กระบวนการการปรึกษา 
                            *  สรางสัมพันธภาพ 
                            *  พิจารณาและทําความเขาใจปญหา 
                            *  กําหนดวิธีการและดําเนินการแกไขปญหา 
                            *  ยุติการปรึกษา 
                การเปนผูใหการปรึกษาที่ดี  มีคุณภาพนั้น อาจารยที่ปรึกษาควรจะปฏิบัติดังนี ้
 1) รับการฝกอบรมเกี่ยวกับการปรึกษาหรือวิธีการดูแลชวยเหลือนกัเรียนในดานตาง ๆ  
ซ่ึงอาจรับการอบรมจากหนวยงานภายนอก  และโรงเรียนจัดอบรมให 
 2) หมั่นฝกฝนทักษะการปรึกษาและพัฒนาตนอยางสม่ําเสมอ 
 3)ศึกษาคนควาเพิ่มเติมเกีย่วกับจิตวิทยาพฒันาการหรือความรูที่เกี่ยวของกับการ
ปรึกษา  การดแูลชวยเหลือนกัเรียน 
 2. การจัดกจิกรรมเพื่อการพฒันาศักยภาพนักเรียนของนกัเรียน 
 ในการพัฒนาศักยภาพนกัเรยีนของ นกัเรยีน  นอกจากจะใหการปรึกษาเบื้องตนแลว
การจัดกจิกรรมตาง ๆ เพื่อการชวยเหลือนกัเรียนก็เปนสิง่สําคัญเพราะจะทําใหการชวยเหลือมี 
ประสิทธิภาพกอใหเกิดความรวมมือรวมใจของครูทุกคนและผูปกครองแนวดําเนนิการอาจารย 
ที่ปรึกษาสามารถคิดพิจารณากิจกรรมเพื่อการแกไขปญหาของนักเรียนไดหลายแนวทาง  ซ่ึงในทีน่ี้ 
สรุปไว    5 แนวทางที่จําเปน คือ 
  1. การใชกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 2. การใชกิจกรรมในหองเรยีน 
 3. การใชกิจกรรมเพื่อนชวยเพ่ือน 
 4. การใชกิจกรรมซอมเสริม 
 5. การใชกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง 
 สําหรับขอ 2, 3 และ 5  อาจารยที่ปรึกษาสามารถดําเนินการดวยตนเอง  สวนขอ 1 และ  

4 จําเปนตองมีการประสานงานเพื่อขอความรวมมือจากครูอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของรวมทัง้การสนับสนุน
ของผูบริหารโรงเรียนดวย  แตอยางไรก็ตามการชวยเหลือทั้ง 5  กิจกรรมดังกลาว  อาจารยที่ปรึกษา
สามารถขอคําแนะนําความคดิเห็นจากครูอ่ืนๆในการจดักจิกรรมใหไดผลยิ่งขึ้นการพิจารณาเลือกใช 
กิจกรรม  อาจารยที่ปรึกษาควรคํานึงถึง 

 1.  ความเหมาะสม  สอดคลองกับลักษณะปญหา 
 2.  บุคลิกลักษณะของนกัเรียนแตละคน 

  3.  สภาพของชั้นเรียน/โรงเรียน/ชุมชน 
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ขอปฏิบตัิของอาจารยท่ีปรึกษา 
 1. จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนกัเรยีนของนักเรียนดวยตนเอง ตามเวลาตาม
ความเหมาะสม โดยสามารถใชเนื้อหาและวิธีการ ตาง ๆไดอยางหลากหลาย หรือรวมกิจกรรมเพื่อ 
การพัฒนาศักยภาพนักเรยีนของนักเรียนตามเวลาที่โรงเรียนกําหนด  
 2. บันทึก รายงาน และประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพนกัเรียนของ
นักเรียน ตามแบบดังแนบทาย 
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แบบบันทึกสรปุผลการจัดกิจกรรมพัฒนาศกัยภาพนกัเรียน   
โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
ประจําเดือน…….พ.ศ…… 

ช้ันมัธยมศึกษาปที่…./……  
คร้ังที่ วัน / เดือน / ป กิจกรรมที่จัด นักเรียนรวมกจิกรรม ผลการจัดกิจกรรม 
1     

     
     
     

2     
     
     
     
     

3     
     
     
     
     

4     
     
     
     
     

5     
     
     
     
     
เสนอหัวหนาระดับ/ผูชวยฝายพัฒนาและปกครอง เพื่อทราบ  
 
ลงชื่อ……………………………..หัวหนาระดับ     ลงชื่อ………………………………ผูรายงาน 
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6.  การสงตอ 
ความสําคัญ        
 ในการพัฒนาศักยภาพนกัเรยีนของนักเรียนโดยอาจารยที่ปรึกษาตามกระบวนการใน
ขอ 4  นั้น  อาจมีบางกรณีทีป่ญหามีความยากตอการชวยเหลือ  หรือชวยเหลือแลวนกัเรียนม ี
พฤติกรรมไมดีขึ้น ก็ควรดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานตอไป  เพื่อใหปญหาของ 
นักเรียนไดรับการชวยเหลืออยาง ถูกทางและรวดเร็วข้ึน   หากปลอยใหเปนบทบาทหนาที่ของ
อาจารยที่ปรึกษา  หรือครูคนใดคนหนึ่งเทานั้น  ความยุงยากของปญหาอาจมีมากขึน้  หรือลุกลาม
กลายเปนปญหาใหญโตจนยากตอการแกไข  
 การสงตอ  แบงเปน  2  แบบ คือ 
 1. การสงตอภายใน   อาจารยที่ปรึกษาสงตอไปยังครูทีส่ามารถใหการชวยเหลือ 
นักเรียนได  ทัง้นี้ขึ้นอยูกับลักษณะปญหา  เชน   ครูแนะแนว   ครูพยาบาล   ครูประจําวิชา   หรือ
ฝายปกครอง เปนตน 
  2.  การสงตอภายนอก  ครูแนะแนวหรือฝายปกครองเปนผูใหขอมูลแกพอ แม และ 
ผูปกครอง เพื่อพิจารณาดําเนินการสงตอไปยังผูเชี่ยวชาญภายนอก 
 สําหรับการสงตอภายใน   หากสงตอไปยังครูแนะแนวหรือฝายปกครองจะเปนการ 
แกไขปญหาทีย่ากตอการชวยเหลือของอาจารยที่ปรึกษา เชน ปญหาเกีย่วกับจิตใจ ความรูสึก ปญหา
พฤติกรรมที่  ซับซอนหรือรุนแรง  เปนตน  ครูที่รับตอตองมีการชวยเหลืออยางเปนระบบ  และ
ประสานการทาํงาน   กับผูเกีย่วของ  เพื่อการชวยเหลือที่มีประสิทธิภาพ  แตหากเกดิกรณียากตอการ
ชวยเหลืออีก  ก็ตองสงตอ  ผูเชี่ยวชาญภายนอกเชนกนั   ดังแผนภูมแิสดงกระบวนการดําเนนิงาน
ของครูแนะแนว/ฝายปกครอง      ในหนาตอไป 
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แผนภูมแิสดงกระบวนการดาํเนินงานเพื่อแกไขปญหานกัเรียน 
ของครูแนะแนว/ฝายปกครอง โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 

 
 
 รับนักเรียนตอจากอาจารยทีป่รึกษา 
 
 
    ใหการปรึกษา/ชวยเหลือ 
 
 
 
   พฤติกรรมของนักเรียน   ดีขึ้น               สงกลับอาจารยที่ปรึกษา 
   ดีขึ้นหรือไม               ใหดแูลชวยเหลือตอไป 
 
      ไมดีขึ้น/ยากตอการชวยเหลือ 
 
 
   ประชุมปรึกษารายกรณ ี
    (Case  Conference) 
 
 
 
   พฤติกรรมของนักเรียน        ดีขึ้น 
     ดีขึ้นหรือไม 
 
 ไมดีขึ้น/ยากตอการชวยเหลือ 
 
 
   สงตอผูเชี่ยวชาญภายนอก 
 

                   ฟนฟ ู
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แนวทางการพจิารณาในการสงตอโดยอาจารยที่ปรึกษา 

 การสงนักเรียนไปพบครูอ่ืน ๆ   เพื่อใหการชวยเหลือตอไปนี้   มีแนวทางการพิจารณา   
ในการสงตอสําหรับอาจารยที่ปรึกษา ดังนี ้

1) นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไมดีขึ้น  หรือแยลง  แมวาอาจารยที่ปรึกษาจะ 
ดําเนินการชวยเหลือดวยวิธีการใด ๆ 

2) นักเรียนไมใหความรวมมือในการชวยเหลือของอาจารยที่ปรึกษา  เชน  นัดใหมา 
พบแลวไมมาตามนัดอยูเสมอ ใหทํากจิกรรมเพื่อการชวยเหลือกไ็มยินดีรวมกิจกรรมใด ๆ เปนตน 

3) ปญหาของนักเรียนที่เปนเรื่องเฉพาะดาน เชนเกีย่วของกับความรูสึก  ความซับซอน 
ของสภาพจิตใจที่จําเปนตองใหการชวยเหลืออยางใกลชิดและไดรับการบําบัดทางจิตวิทยาควร
พิจารณาสงตอใหผูมีความรูเฉพาะทางเพื่อดําเนินการใหความชวยเหลือตอไป 

 
ขอปฏิบตัิของอาจารยท่ีปรึกษา 
 1. เมื่อไดดําเนนิการชวยเหลือนักเรียนตามขั้นตอนและวธีิการดังกลาวขางตน แลว
พบวามีปญหาไมสามารถดําเนินการไดอีกตอไปใหดําเนนิการสงตอ โดยปรึกษาหารอืกับหัวหนา
ระดับและพิจารณาความเหมาะสมของผูเกี่ยวของที่จะสงตอนักเรียน 
 2. บันทึกการสงตอ ตามแบบดังแนบทาย 
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                                          โรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
วันที…่..……………………………………… 

เร่ือง  ขอความรวมมือในการชวยเหลือนักเรียน 

เรียน ………………………………………… 

ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสรุปผลการแบงกลุมและชวยเหลือนกัเรียน 

         ดวยนักเรยีน ช่ือ…………………………………..ช้ัน ม…./… . เลขประจําตัว………

มีพฤติกรรมสรุปไดดังนี้

……………………………………………….……………………………….……………………

…………………………….………………………………………………และไดดําเนนิการ

ชวยเหลือแลวสรุปไดดังนี้

……………………………………………………………...………………………………………

………….…………………………………………… 

แตยังคงมีพฤตกิรรมดังนี้

…………………….……………………………………………………….………………………

………………………….…………………………………………………. 

         จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมอืในการชวยเหลือแกไขปญหาของนักเรียนดังกลาว  และ 
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

                 ขอแสดงความนับถือ 
     (……………………………………) 
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                        อาจารยที่ปรึกษา  
 
 
 
7.  การฟนฟ ู
ความสําคัญ        
 ปญหาของนักเรียนปจจุบันทวีความซับซอนรุนแรง เกนิที่อาจารยที่ปรึกษา  พอ แม  
ผูปกครอง จะชวยแกไข ดูแล ไดเพียงลําพงั จําเปนตองไดรับการดูแลแกไขปญหาอยางใกลชิดจาก 
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ไดแกนักจติวิทยา จิตแพทย นกักายภาพบําบัด หรือบางครั้งตองใชการทํางาน
รวมกันเปนทมีของคณะผูเชีย่วชาญทั้งมวลเพื่อแกไขปญหา ใหลุลวง มิฉะนั้นก็อาจจะไมสามารถ 
ชวยเหลือนักเรียนไดอยางถูกตอง เหมาะสม ตรงกับปญหา 
 การฟนฟู แบงเปน  2  แบบ คือ 

1. การฟนฟูสภาพรางกาย ไดแกการดูแลแกไขปญหานักเรียน ในกรณีถูกทําราย 
รางกายจนบาดเจ็บ พิการ หรือมีสภาพรางกายที่ไมสมบรูณบกพรองอยางใดอยางหนึ่งใหสามารถอยู
รวมในสังคมไดอยางปกติตามสภาพของแตละคน 
 2.    การฟนฟสูภาพจิตใจ ไดแกการดูแลแกไขปญหานกัเรียนในกรณีทีถู่กทํารายจิตใจ
หรือถูกทํารายทั้งรางกาย และมีผลตอจิตใจ หรือนกัเรยีนที่มีความบกพรองเกีย่วกบัจิตใจอยางใด
อยางหนึ่งใหสามารถอยูรวมในสังคมไดอยางปกติตามสภาพของแตละคน 
 
ขอปฏิบตัิของอาจารยท่ีปรึกษา 
 1. เมื่อไดดําเนนิการชวยเหลือนักเรยีนโดยการสงตอ โดยปรึกษาหารือกบัหัวหนา
ระดับและพิจารณาความเหมาะสมของผูเกี่ยวของที่จะสงตอนักเรียน แลวตองติดตามวาผูเชี่ยวชาญ
สามารถแกไขปญหาใหไดหรือไม ตองมีการฟนฟูหรือไม และจะดําเนนิการฟนฟูอยางไร 
 2. ประสานงานกับฝายพัฒนาและปกครอง ผูเชี่ยวชาญ และพอ แม ผูปกครองนักเรียน 
เพื่อรวมรับทราบวิธีการฟนฟู และหาทางชวยเหลือนักเรียนรวมกันอยางใกลชิด 
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ตอนที่  3 
แนวปฏิบตัิของโรงเรียน 

 

 การนําระบบดแูลชวยเหลือนกัเรียนเขาสูโรงเรียนนัน้มีแผนการดําเนนิงานที่
ประกอบดวยกิจกรรมตาง ๆ  และนําไปปฏิบัติอยางตอเนื่องเปนเวลา 1 รอบป โดยประมาณ  ซ่ึงมี
ความสําคัญตอประสิทธิภาพของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ดงัมีรายละเอียดการดําเนินการ
ตอไปนี ้

 
แผนการดําเนนิงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของโรงเรียน 

 
วิธีการดําเนนิงาน ระยะเวลา 

ประมาณ 
ผูรับผิดชอบ เครื่องมือ 

     
1. เตรียมการและวางแผนดําเนินงาน 
กิจกรรมที่ 1    แตงตั้งคณะกรรมการ 
กิจกรรมที่ 2   วิเคราะหสภาพความพรอม 
พ้ืนฐานของโรงเรียนและจัดทําโครงการ/แผนปฏิบัติ
งาน 
 
 
2. ปฏิบัติตามแผน 

 
มีนาคม 2545 
เมษายน 2545 

 
- ผูบริหาร 
- 
คณะกรรมการ 
ประสานงาน 

 
 
- แบบสํารวจการ
ดําเนินงาน 
- โครงการ/แผนปฏิบัติ
งาน/ปฏิทินปฏิบัติงาน 

กิจกรรมที่ 3    สรางความตระหนัก ความเขาใจกับ พฤษภาคม2545 - คณะ - การอบรม/ทําคูมือ/ 
บุคลากร 
กิจกรรมที่ 4    ดําเนินการตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน          
3. กํากับ  ติดตาม  ประเมินและรายงาน 
กิจกรรมที่ 5  ประเมินเพื่อทบทวน 

ถึง มีนาคม2546 
 
 
 

มกราคม 2546 
กุมภาพันธ 2546 

กรรมการ 
ประสานงาน 
- ครูทุกคน 
 
- อาจารยที่ 
ปรึกษา 6 คน 
-ผูวิจัย 

เอกสารใหความรู 
- การพาไปดูงาน 
 
 
- การจัดกลุมสนทนา 
- คูมือการดําเนินงาน 
ระบบดูแลฯ(ปรับปรงุ) 
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  - อาจารยที่ 
ปรึกษา 20 คน 

 
 

กิจกรรมที่ 6  ประเมินผลการพัฒนาและสรุปรายงาน  มีนาคม 2546 
 
 

-ผูวิจัย - แบบสอบถามการ
ดําเนินงาน 

1. เตรียมการและวางแผนดําเนินงาน 
 

กิจกรรมที่ 1  แตงตั้งคณะกรรมการ 
วัตถุประสงค 
 1)   เพื่อใหไดคณะกรรมการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

2) เพื่อใหไดผูรับผิดชอบการดําเนินงานในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน          

วิธีดําเนนิการ 

        ผูบริหารและผูเกีย่วของรับผิดชอบการดูแลชวยเหลือนักเรียนโดยดําเนินการแตงตั้ง        
คณะกรรมการ ดังนี ้
 1)  ประชุมหารือเพื่อกําหนดโครงสรางบุคลากรในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียน 
 2)  แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการ(ทีมนํา)  คณะกรรมการประสานงาน(ทีมประสาน)และ
คณะกรรมการดําเนินงาน(ทีมทํา) 
 3)  กําหนดบทบาท หนาที่ของคณะกรรมการอํานวยการ   คณะกรรมการประสานงาน 
และคณะกรรมการดําเนินงานในการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
 
คณะกรรมการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 คณะกรรมการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จ
ของระบบ ดังนั้นโครงสรางคณะกรรมการ  การประสานการทํางานระหวางคณะกรรมการและ 
บทบาทหนาทีข่องบุคลากรในแตละคณะจงึตองมีประสิทธิภาพ  เพือ่ใหสามารถปฏิบัติตามแผนการ
ดําเนินงานตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนในทุกกจิกรรม 
 ดังมีรายละเอยีดดังนี ้

 



 

 31

 

 

 

1) โครงสรางคณะกรรมการ 

โครงสรางคณะกรรมการในระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) การประสานการทํางาน 

 แมวาคณะกรรมการทั้ง 3 คณะ จะมีรูปแบบโครงสรางตามลําดับชั้น  แต
คณะกรรมการ    ทุกคณะสามารถปฏิบัติงานเชื่อมโยงถึงกันได  เพื่อใหเกิดการประสานงานกัน
อยางใกลชิด  นอกจากนี้   แตละคณะตองรวมมือทํางานกันเปนทีม 

      ทีมนํา 
                           (ประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 1 คร้ัง) 
       
 
 
 

คณะกรรมการอํานวยการ 

คณะกรรมการประสานงาน 

คณะกรรมการดําเนินงาน 

 ระดับชั้นม.3  ระดับชั้นม.4  ระดับชั้นม.5  ระดับชั้นม.6  ระดับชั้นม.2  ระดับชั้นม.1 
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                                                      ทีมทํา                                     ทีมประสาน 
      (ประชุมอยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง)    (ประชุมอยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง) 

แผนภาพแสดงการทํางานประสานกันและรวมงานเปนทีม 

3) องคประกอบของบุคลากรในแตละคณะกรรมการและบทบาทหนาที ่
    คณะกรรมการอํานวยการ (ทีมนํา) ประกอบดวย 
 1) ผูอํานวยการ                  ประธานกรรมการ 
 2) รองผูอํานวยการทุกฝาย              กรรมการ 
 3) หัวหนาระดับชั้น                           กรรมการ 
 4) หัวหนาแผนงานโรงเรียน              กรรมการ 
 5) ผูแทนผูปกครอง/ชุมชน                กรรมการ 
 6) หัวหนางานแนะแนว                     กรรมการ 
 7) รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและปกครอง     กรรมการและ เลขานุการ 
   มีหนาที ่
 1. กําหนดนโยบาย  วัตถุประสงคในการดําเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2. แตงตั้งคณะกรรมการ  ประชุมคณะกรรมการ อยางนอยภาคเรยีนละ 2 คร้ัง 
 3. นิเทศ  ติดตาม  กํากับ  การดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนและระดับชั้น 
 4. อ่ืน ๆ ที่โรงเรียนกําหนดเพิ่มเติม 
   คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน) ประกอบดวย 
 1)  รองผูอํานวยการฝายพัฒนาและปกครอง  ประธานกรรมการ 
 2)  หัวหนาระดับชั้นทุกชั้น       กรรมการ 
 3)  หัวหนางานพยาบาล - อนามัย      กรรมการ 
 4)  ครูงานแผนงาน  สารสนเทศ      กรรมการ 
 6)  หัวหนางานแนะแนว                  กรรมการและเลขานุการ 
  มีหนาที ่
 1. ปฏิบัติงานในฐานะเปนบคุลากรหลักในการดําเนนิงานระบบการดแูลชวยเหลือ 
  นักเรียน 
 2. ประสานงาน ระหวางคณะกรรมการอํานวยการ(ทีมนํา)  และคณะกรรมการ 
  ดําเนินงาน(ทีมทํา)  และหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ 
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 3. จัดเอกสาร เครื่องมือที่ใชในการดําเนนิงานและรับผิดชอบ จัดประชมุชี้แจง และ   
  การฝกอบรมใหความรูแกบคุลากร 
 4. จัดการประชุมปรึกษาหารอื คณะกรรมการในการดแูลชวยเหลือนักเรียนรวมกัน   
  อยางนอยเดือนละ 2  คร้ัง 
 5. รายงานสรุปผลการดําเนนิงาน6. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
     คณะกรรมการดําเนินงาน(ทีมทํา)  แยกเปน 6 คณะ  ตามระดับชั้น ดังนี ้
 1) หัวหนาระดับชั้น               ประธานกรรมการ 
 2) รองหัวหนาระดับชั้น               รองประธานกรรมการ 
 3)  อาจารยที่ปรึกษาในระดับชั้น          กรรมการ 
 4)  ครูประจําวชิาในระดับชัน้       กรรมการ 
       5)  ครูแนะแนว               กรรมการ 
 6) ครูที่ไดรับการคัดเลือกจากแตละระดับชัน้      กรรมการและเลขานุการ 
    มีหนาที ่
 1. ประสานงานผูเกี่ยวของ ประชุมชี้แจง ทาํความเขาใจกบัคณะกรรมการดําเนินงาน 
    ในระดับชัน้ของตน 
 2. บันทึกหลักฐานการปฏบิัติงาน ประเมินผลและจัดทํารายงานตามระดับชั้น 
 3.  ศึกษาขอมลูเกี่ยวกับความตองการของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อประโยชนตอการดูแล 
     ชวยเหลือนกัเรียนและนําเสนอทีมประสาน 
 4. ประชุมรวมกัน อยางนอยสัปดาหละ  1  คร้ัง 
 5. ปฏิบัติตามบทบาทหนาทีใ่นงานประจําของตน ตามรายละเอียดดังแนบทาย 
 6. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
4)  บทบาทหนาที่ของบุคลากรในคณะกรรมการดําเนินงาน 

หัวหนาระดับ มีหนาที ่
 1. ติดตามกํากบัการดูแลชวยเหลือนักเรยีนของอาจารยที่ปรึกษา 
 2. ประสานงานผูเกี่ยวของในการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
 3. จัดประชุมครูในระดับ  เพือ่ประสิทธิภาพในการดูแลชวยเหลือนักเรยีน 
 4. จัดประชุมกลุมเพื่อปรึกษารายกรณ ี
 5. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและจดัทาํรายงาน  ประเมินผลระดับชัน้สงผูบริหาร 
 6. อ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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    อาจารยที่ปรึกษา มีหนาที ่
1. ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ทั้งการสงเสริม  ปองกันปญหา  และการชวย  

    เหลือแกไขปญหาในดานความสามารถ  ดานสุขภาพและดานครอบครัวหรืออ่ืน ๆ 
 2. ดําเนินการดูแลชวยเหลือนักเรียน  ตามแนวทางทีก่ําหนด  คือ 

    - การศึกษานักเรียนเปนรายบุคคล 
- การแบงกลุมนักเรียน 
- การพัฒนาศกัยภาพนกัเรียน 
- การปองกันและชวยเหลือนกัเรียน 
- การสงตอนักเรียน 
- การฟนฟ ู

 3. รวมประชุมกลุมปรึกษาปญหารายกรณ ี
 4. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน  และประเมินผลรายงานสงหัวหนาระดับ 
 5. อ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 ครูประจําวิชา และครูอ่ืน ๆที่เกี่ยวของ มหีนาที่   
  1. ใหขอมูลเกีย่วกับตัวนักเรยีนแกอาจารยที่ปรึกษา 
 2. ใหความรวมมือกับอาจารยที่ปรึกษาในการดูแลชวยเหลือนักเรียนรวมกัน    
 3. รวมประชุมกลุมปรึกษาปญหารายกรณี  ในกรณีที่เกีย่วของกับการดแูลชวยเหลือ 
 4. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงาน  สรุปผลและรายงานสงหัวหนาระดบั 
 5. อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
ครูแนะแนว มหีนาที ่
 1. จัดกิจกรรมคาบแนะแนวเพื่อสนับสนุนระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน       
 2. สนับสนุนและเปนแกนหลักใหกับอาจารยที่ปรึกษาในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 3. ใหการปรึกษานักเรยีนที่มปีญหาในกรณทีี่อาจารยที่ปรึกษาไมสามารถแกไขหรือ
ยากตอการชวยเหลือ 
 4. รวมประชุมกลุมปรึกษาปญหารายกรณี  
 5. ในกรณีที่นกัเรียนมีปญหายากตอการชวยเหลือของครูแนะแนว  ใหสงตอ 
ผูเชี่ยวชาญภายนอกและติดตามผลการชวยเหลือนัน้     
 6. บันทึกหลักฐานการปฏิบัติงานและประเมินผลรายงานสงผูบริหารหรือหัวหนา
ระดับ 
 7. อ่ืน ๆ  ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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ยุทธศาสตรความสําเร็จ 
 คณะกรรมการพัฒนาระบบฯ ทุกคณะจําเปนตองประสานการทํางานรวมกัน  และแต
ละคณะ   ตองมีการทํางานเปนทีม  โดยมหีลักการ ดังนี ้
 1.   มีการประชุมสม่ําเสมออยางตอเนื่อง 
 2.  ทุกคนเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกนั  ตรงตอเวลา  และอยูรวมการประชุม
โดยตลอด 
 3.  เลิกประชุมพรอมกันทุกคน  ไมออกจากที่ประชุมกอนยุติการประชุม 
 4.  เคารพกฎ  กตกิา  ของที่ประชุม  ถามีการเปลี่ยนแปลงตองมีการประชุม 
ปรึกษาหารือ และตกลงกนักอน 
 5.  มีความเคารพซึ่งกันและกัน  ใหเกยีรตกิันและมีความภาคภูมใิจในผลงานรวมกัน 
 
กิจกรรมที่ 2   วิเคราะหสภาพความพรอมพื้นฐานของโรงเรียนและจัดทํา โครงการแผนปฏิบัติงาน 

 
โครงการพัฒนาระบบการดแูลชวยเหลือนกัเรียนโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
หลักการและเหตุผล 

 จากการวิเคราะหสภาพความพรอมพื้นฐานของโรงเรียนในดานตาง ๆ เชนดาน
ปริมาณและคณุภาพบุคลากร  ดานงบประมาณ  ทําใหพบจุดแข็ง  จดุออนของโรงเรียนในดานตาง 
ๆ  โรงเรียนจึงพิจารณาดําเนนิ     กิจกรรมเพื่อแกไขจุดออนของโรงเรียน  เพื่อใหการดําเนินงาน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะการดําเนินงานพัฒนาระบบ
การดูแลชวยเหลือนักเรียน  โดยมีกิจกรรมที่ดําเนินการในปการศึกษา 2545 ดังนี ้
 1. จัดอบรมอาจารยที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของ  เร่ือง ทักษะการปรึกษาเบื้องตน 
 2. จัดอบรมครูแนะแนว เร่ือง  การประชุมปรึกษารายกรณ ี
 3. จัดกิจกรรมประสานงานกบัผูปกครอง ชุมชนใหมากขึน้ อยางมีระบบเพื่อ
สนับสนุนการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
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วัตถุประสงค 
 1.เพื่อใหบุคลากรของตระหนักถึงความสําคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 2. เพื่อใหบุคลากรของโรงเรียนมีความรู  ความเขาใจ   และความสามารถในการ 
ดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางเปนระบบ 
 3. เพื่อใหนักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงคจากการดแูลชวยเหลือของครู  ผูปกครอง
และ ผูเกีย่วของ 
แผนปฏิบัติงาน    

 งบ ระยะเวลา 
กิจกรรม ประมาณ 2545 2546 

 (บาท) 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
.  

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

              
              
              
              
              
2,000บาท              
              
1,000บาท              
 
1,000บาท 

             

1,000บาท              
              
              
              
              
              
              
              

1. ศึกษาทําความเขาใจ 
    จากเอกสารระบบการ 
    ดูแลชวยเหลือนักเรียน 
   และจัดทําโครงการ 
2. แตงตั้งคณะกรรมการ 
(ทีมนํา ทีมประสาน ทีมทํา) 
3. อบรมบุคลากรทีม 
     ประสานจาํนวน 
     10 - 15 คน 
4. วิเคราะหสภาพความ 
    พรอมพื้นฐานของ 
    โรงเรียนในการดูแล 
    ชวยเหลือนักเรยีน 
5. จัดทําแผนปฏิบตัิงาน 
6. จัดทําเอกสาร 
7.จัดประชุมครูทกุคนใน 
     โรงเรียนสรางความ 
     เขาใจในการดําเนินงาน 
     ตามระบบ 
8. ศึกษานักเรียนเปน 
    รายบุคคล(ทําสมุดพก) 
9. แบงกลุมนักเรียนและ 
    สรุปผล 
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10.จัดกิจกรรมโฮมรูมและ 
    สรุปผล 
11.จัดกิจกรรมพฒันา
ศักยภาพนักเรียน ทุกกลุม
โดย 
เนนกลุมเสี่ยง/มีปญหา 
  พรอมสรุปรายงาน 

   

 

          

  
 งบ ระยะเวลา 

กิจกรรม ประมาณ 2545 2546 

 (บาท) 

มี.ค
. 

เม.
ย. 

พ.ค
. 

มิ.ย
. 

ก.ค
. 

ส.ค
. 

ก.ย
. 

ต.ค
.  

พ.ย
. 

ธ.ค
. 

ม.ค
. 

ก.พ
. 

มี.ค
. 

12.จัดประชุมผูปกครอง               

    พบอาจารยทีป่รึกษา                

13.สงนักเรียนที่ยากตอการ               
    ชวยเหลือพบผูเชี่ยวชาญ               
    และตดิตามผล               
14.จัดทําสรปุรายงาน               
    การดําเนินงานดูแล               
    ชวยเหลือนักเรยีน               
15.ประเมินเพือ่ทบทวน               
   การดําเนินงานของ               
   แตละระดับ               
16.คณะกรรมการทั้ง               
   3 คณะ รวมประชุมตาม               
ขอกําหนดของแตละคณะ               
17.คณะกรรมการแตละ               
   คณะประเมินผลการ               
   ปฏิบัติงาน               
18.สรุปผล  จัดรูปเลม- 1,000บาท              
   ผลการดําเนนิงาน               
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19.รายงานผลการ               
  ปฏิบัติงาน               

 
 
 
 
 
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

วัน เดือน ป กิจกรรม/วิธีการ กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
19 – 21  มี.ค. 45 

 
ศึกษาทําความเขาใจ
เอกสารระบบการดูแล 
ชวยเหลือนักเรียน 

-  ผูบริหาร  
-  ผช.ทุกฝาย 
-  หน.ระดับ 
-  ครูแนะแนว 

ผูบริหารโรงเรียน 
ผช.พัฒนาและ 
ปกครอง 

22 – 23  มี.ค. 45 - จัดทําโครงการ บุคลากรใน 
โรงเรียนทุกคน 

 

24  มี.ค. 45 - แตงตั้งคณะกรรมการ ผูบริหาร 
ผช.พัฒนาและ 
ปกครองและทีมประสาน 

 

9 – 10 เม.ย. 45 อบรมบุคลากรทีม
ประสานและจัดทําเกณฑ
การแบงกลุมนักเรียน
พรอมการกําหนดวัน
ประชุมของแตละระดับ 
สัปดาหละ1 ครั้ง 

บุคลากร 
ในทีมประสาน 

ผช.พัฒนาและปกครอง 

15-16 พ.ค. 45 ประชุมช้ีแจงโครงการและ
อบรมแนวการดําเนินงาน
ตามระบบ 

บุคลากรในโรงเรียน 
ทุกคน 

ทีมประสาน 

19-30 พ.ค. 45 ศึกษาผูเรียนเปน
รายบุคคล/บันทึกสมุด
ประจําตัวนักเรียน 

นักเรียนกลุมเปาหมาย อาจารยที่ปรึกษา 
 

1-10 มิ.ย. 45 แบงกลุมนักเรียน 3 กลุม
และสรุปผลการแบงกลุม 

นักเรียน อาจารยที่ปรึกษา 

ตลอดเดือน พ.ค. 45 จัดกิจกรรมโฮมรูมและ นักเรียน อาจารยที่ปรึกษา 
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บันทึกผลการจัดในแตละ
ครั้ง 

ตลอดเดือน ต.ค. 45 
ถึง มี.ค. 46 

สรุปรายงานผลการจัด 
กิจกรรมโฮมรูมใน  
1 ภาคเรียน 

นักเรียน อาจารยที่ปรึกษา 

 
 
 

วัน เดือน ป กิจกรรม/วิธีการ กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
พ.ค. 45 – มี.ค.46 

 
ดําเนินการปองกันและ 
แกไขปญหาของนักเรียน 
และสรุปรายงานการ
ดําเนินงาน 

นักเรียน อาจารยที่ปรึกษา 
ครูแนะแนว 
ครูปกครอง 
ผูเช่ียวชาญภายนอก 

7-9 ส.ค.45 
และ 

15–17  
ม.ค. 46 

จัดประชุมผูปกครอง 
พบอาจารยที่ปรึกษา 
(กิจกรรมประชุม 
ผูปกครอง ช้ันเรียน) 
 

ผูปกครอง 
นักเรียน 
 

คณะกรรมการทุกคน 
อาจารยที่ปรึกษา 

20 – 21 ส.ค. 45 อบรมคณะประเมิน 
คุณภาพระบบ 

คณะกรรมการประเมิน ผูบริหาร 
ทีมประสาน 

20 - 21ส.ค. 45 ประเมินทบทวนการ
ดําเนินงานของแตละระดับ 

อาจารยที่ปรึกษา 
แตละระดับ 

คณะกรรมการประเมิน 

ก.ย. 45 และก.พ. 46 คณะกรรมการแตละระดับ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 
และสรุปรายงาน 

นักเรียน คณะกรรมการทุกคณะ 

ต.ค. 45และมี.ค. 46 สรุปรายงานของโรงเรียน ผูบังคับบัญชา 
ตามลําดับช้ัน 

คณะกรรมการทุกคณะ 

มี.ค. 46 เผยแพรและ
ประชาสัมพันธแก
ผูเกี่ยวของและประชาชน
ทั่วไป 

ผูปกครอง 
ชุมชนและประชาชน 
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2. ปฏิบัติตามแผน 
กิจกรรมที่ 3  สรางความตระหนกัและความเขาใจกับบคุลากร 
วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียน     ตระหนกัถึงความสําคัญและเห็นคุณคาของ
ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยมีอาจารยที่ปรึกษาเปนบุคลากรหลักในการดแูลชวยเหลือ 
นักเรียน 
 2)  เพื่อใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีความเขาใจในบทบาทภาระหนาที่ของการดแูล
ชวยเหลือนักเรียน 
 3)  เพื่อใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนเขาใจขั้นตอน  วิธีการดําเนินงานและมีการ
ประสานความรวมมือกับผูเกีย่วของในโรงเรียนในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
 
วิธีดําเนนิการ 
 คณะกรรมการประสานงานดาํเนินการสรางความเขาใจกับบุคลากรโดยอาจจัดใน
ลักษณะ 
 1)  ประชุมชี้แจงและสรางความเขาใจใหกบับุคลากรในโรงเรียนดวยวิธีการตาง ๆ 
เพื่อใหเกิดทัศนคติที่ดีตอระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีน  มีความยนิดีรวมมือรวมใจในการทํางาน
เพื่อชวยเหลือนักเรียน 
 2) ฝกอบรมบุคลากร  โดยเฉพาะอาจารยทีป่รึกษาใหมีความรู  ความสามารถ  เทคนิค 
หรือทักษะตาง ๆ  ในการดูแลชวยเหลือนักเรียนเบื้องตน 
 3) ประชาสัมพันธงานการดแูลชวยเหลือนกัเรียนใหกับบคุลากรและหนวยงานที ่
เกี่ยวของทราบอยางตอเนื่อง 
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 4) ประเมินผลการสรางความรู  ความเขาใจ  ใหกับบุคลากรในการดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนและนาํผลการประเมินมาเปนขอมลูในการพัฒนาบุคลากรตอไป 
 
กิจกรรมที่ 4  ดําเนินการตามระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
วัตถุประสงค 

1) เพื่อใหครูไดดาํเนินการดแูลชวยเหลือนักเรียนตามระบบการดูแลชวยเหลือ 
นักเรียนที่กําหนดไว 
 2)  เพื่อใหนักเรียนไดรับการดูแลชวยเหลือจากอาจารยทีป่รึกษาอยางทัว่ถึงและทัน
การ 
วิธีดําเนนิการ 

1) อาจารยที่ปรึกษาดําเนนิการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามระบบการดแูลชวยเหลือ 
นักเรียน      ดงัรายละเอียดในตอนที่ 2  ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปดังนี้ 
  - การศึกษานักเรียนเปนรายบคุคล  ซ่ึงอยางนอยตองครอบคลุมดานความ                
สามารถ    ดานสุขภาพ  และดานครอบครวั 

 - การแบงกลุมนักเรียน  โดยจัดแบงกลุมนกัเรียนเปน 3 กลุม  คือกลุมเกง  
กลุมปานกลาง และกลุมเสี่ยง/มีปญหา 
   - การจัดกิจกรรมสงเสริมนักเรียนทุกคนทีอ่ยูในความดแูล  ดังนี้ 

- กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
- กิจกรรมประชมุผูปกครองชั้นเรียน (Classroom  meeting) 

   - การพัฒนาศกัยภาพนกัเรียนของนักเรียนในกลุมเสี่ยง/มีปญหาดวยวธีิการดังนี ้
- ใหการปรึกษาแนะนําชวยเหลือ 
-  จัดกิจกรรมตาง ๆ ในการพฒันาศักยภาพนักเรียนนักเรียน คือ   
        กิจกรรมในหองเรยีน  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 กิจกรรมเพื่อนชวยเพื่อน (Buddy) 
  กิจกรรมซอมเสริม  และกิจกรรมการสื่อสารกับผูปกครอง 

   -  การสงตอนักเรียนไปยังครูอ่ืน ๆ เชน ครูแนะแนวหรอืฝายปกครอง เปนตน 
 2)  บันทึกหลักฐานการปฏบิัติงานและควรบันทึกทุกขั้นตอน 
 3)  สรุปผลการปฏิบัติงาน  รายงานหวัหนาระดับ 
 
3. กํากับ  ติดตาม  ประเมินและรายงาน 
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กิจกรรมที่ 5  ประเมินเพื่อทบทวน (ประเมนิคุณภาพภายใน) 
วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อทราบผลการดําเนินงาน  ปญหาและอุปสรรคที่มีในแตละระดับ  และนําขอมูล
ไปใชในการทบทวนและปรับปรุงระหวางการดําเนินงาน 

 2) เพื่อใหไดรายงานผลการดูแลชวยเหลือนักเรียนในแตละระดับชั้นสาํหรับการจัดทาํ 
สรุปรายงานของโรงเรียนตอไป 
 
 
วิธีดําเนนิการ 

1) คณะกรรมการอํานวยการแตงตั้งผูทําหนาทีป่ระเมินคุณภาพระบบการดแูลชวย 
เหลือนักเรยีนและการดําเนนิงานของครูในแตละระดับชั้น 
 2)  ดําเนนิการประเมินแตละระดับชั้น  โดยผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้ง  หรือผูแทนครูในแต
ละระดับซึ่งไดรับการอบรมหรือมีความรูทักษะในการประเมิน     ใหเปนผูประเมินดําเนินการ
ประเมินสลับระหวางระดับชัน้  
 3) นําผลดังกลาวมาปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น 

4) ดําเนินการประเมินคณุภาพระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนการดําเนนิงานของ 
ครูในแตละระดับ  ภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
 5)  ผูทําหนาทีป่ระเมินจดัทํารายงานการประเมินคุณภาพของแตละระดับ    สงคณะ 
กรรมการประสานงาน  เพื่อรายงานผูบริหารโรงเรียนตอไป 

  
กิจกรรมที่ 6  ประเมินผลการพัฒนาและสรุปรายงาน 
วัตถุประสงค 
 1)  เพื่อใหไดรายงานสรุปการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนในแตละภาคเรยีน
และปการศึกษา    

2) เพื่อเปนขอมูลในการปรับปรงุ  พัฒนาระบบ  วิธีการดําเนินงานดแูลชวยเหลือ 
นักเรียนของโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 วิธีดําเนนิการ 
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 1)  อาจารยที่ปรึกษาแตละคนจัดทํารายงานการดําเนนิงานเสนอหวัหนาระดับ 
(ประธานคณะกรรมการดําเนนิงาน) ทุกสิ้นภาคเรียน 
 2)  คณะกรรมการดําเนินงานแตละระดับจัดทํารายงานสรุปเปนระดบั เสนอ
คณะกรรมการประสานงาน 
 3)  คณะกรรมการประสานงานสรุปผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากหัวหนาระดับและ
จากกรประเมนิเพื่อทบทวนของแตละระดบัมาจัดทํารายงานเปนภาพรวมของโรงเรียน เสนอ
คณะกรรมการอํานวยการ 
 4)  คณะกรรมการอํานวยการดําเนินการ ดงันี้ 
          - ประชุมพิจารณา  รายงานคณะกรรมการประสานงานในขอ 3)  เพื่อการ
ปรับปรุง และพัฒนาระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน และเผยแพรประชาสัมพันธการ
ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนใหผูเกีย่วของทราบ 
          - นิเทศ  กํากับ  ติดตาม  การดําเนินงานของคณะกรรมการประสานงาน และ 
             คณะกรรมการดําเนนิงานทุกระดบัอยางตอเนื่อง  รวมทั้งมีการประชุม
ติดตามผลอยางสม่ําเสมออยางนอยภาคเรียนละ 2 คร้ัง 
   
กลยุทธความสําเร็จ 

ทุกกิจกรรมที่กลาวถึงนั้น ผูบริหารมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จ  ของระบบการ 
ดูแลชวยเหลือนักเรียน ผูบริหารจึงควรสนบัสนุนการดําเนินงาน   และใหขวัญกําลังใจแกครูดวย
วิธีการตาง ๆ   ดังเชน รวมประชุมกับครูในระดับตาง ๆ  ซ่ึงจัดสัปดาหละ 1 คร้ัง  เปนครั้งคราว  
และจัดคาบวางใหครูใน    แตละระดับไดวางพรอมกันเพือ่สะดวกตอการประชุม   ดูแลชวยเหลือ
นัก รวมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณในการดําเนนิงานอยางพอเพียง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 



ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
 

 
ช่ือ   นายสังคม  แกวสวาง 
วันเดือนปเกดิ  5  กุมภาพนัธ  2497 
สถานที่เกิด  อําเภอเมือง  จังหวัดสิงหบุรี 
สถานที่อยูปจจุบัน  67/228  ต.บางแมนาง  อ.บางใหญ 

    จังหวดันนทบรีุ 
ตําแหนงหนาที่การงาน รองผูอํานวยการโรงเรียนเสสะเวชวิทยา 
สถานที่ทํางานปจจุบัน โรงเรียนเสสะเวชวิทยา  กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ.  2532  ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) 

    จากวิทยาลัยครูธนบุรี 
พ.ศ.  2547  การศึกษามหาบัณฑิต  (การบริหารการศึกษา) 

    จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
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