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บทท่ี 1 

ความรูเก่ียวกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและการบริการแนะแนวนักเรียน 

 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

การดูแลชวยเหลือ หมายถึง การสงเสริม การปองกันและการชวยเหลือ แกไขปญหา โดยวิธีการและ 

เครื่องมือสําหรับครูท่ีปรึกษาหรือครูประจําช้ัน บุคลากรท่ีเกี่ยวของ เนนใหนักเรียนเปนคนดี คนเกง และอยูในสังคม

ไดอยางมีความสุข ไดรับการดูแลชวยเหลือ และสงเสริมสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแกนักเรียน โดยสงเสริมให

ครูไดรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล ดวยการวิเคราะหผูเรียน การเยี่ยมบาน การรูจักวิธีการคัดกรองนักเรียน การ

นําเสนอขอมูลท่ีไดจากเครืองมือและแหลงขอมูลตาง ๆ  มากําหนด รวมกันเพื่อการตัดสินใจ การสงเสริม หรือใหการ

ชวยเหลือ – กลุมเส่ียง / มีปญหา นักเรียนท่ีมีปญหาดานความสามารถ ดานสุขภาพ ดานครอบครัวและดานอืน่ๆ 

ตามเกณฑทีโรงเรียนกําหนด และการสงตอ คือ การสงนักเรียนท่ีมีปญหา ท่ีครูชวยเหลือแลว นักเรียนไมดีข้ึน และ

ยากตอการชวยเหลือ ซึ่งจะตองดําเนินการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญเฉพาะการสงตอมีท้ังการสงตอภายในโดยครูท่ี

ปรึกษา หรือครูประจําช้ัน สงตอไปยังผูท่ีเกีย่วของภายในโรงเรียน โดยพิจารณาจากปญหาของนักเรียน เชน ครูแนะ

แนว ครูพยาบาล ครูโภชนาการ ครูประจําวิชา หรือฝายกิจการนักเรียน เปนตน การสงตอภายนอก โดยผูท่ีเกีย่วของ

ภายในโรงเรียนดําเนินการสงตอไปยังผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหายากตอการชวยเหลือ  

โรงเรียนบานตาเรืองฯ เปนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และเปนโรงเรียนชายขอบเนื่องจากอยูหาง

จากชายแดนประเทศกัมพูชาไมถึง 20 กิโลเมตร จึงมีปญหาและความแตกตางทางดานเช้ือชาติ นักเรียนบางสวน

เปนชาวกัมพูชา บางสวนเปนลูกครึ่งไทยและกัมพูชา ในชุมชนยังมีปญหาดานสุขภาพ ปญหายาเสพติด ปญหาดาน

เศรษฐกิจซึ่งผูปกครองสวนใหญฐานะคอนขางยากจนถึงปานกลาง เพื่อใหการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนมีคุณภาพ โรงเรียนบานตาเรืองฯจึงกําหนดนโยบายในการพัฒนาและบริหารระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

สอดคลองตามนโยบายสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ ดังนี้  
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Flow Chart ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โรงเรียนบานตาเรืองฯ 

รูจักนักเรียนรายบุคคล 

คัดกรองนักเรียน 

กลุมปกติ และมี

ความสามารถพิเศษ 

กลุมเสี่ยง / 

มีปญหา 

 

ปองกัน / แกไข 
ในหองเรียน /ในสายช้ัน 

สงเสรมิ/พัฒนา 

พฤติกรรมดีหรือไม ดีข้ึน 

ไมดี 

สงตอภายใน 

 

- งานวิชาการ           
- งานกิจการนักเรียน      
- งานทุนการศึกษา 
- งานสงเสริมสุขภาพ 

สงตอภายนอก 

 

- ฝายบริหาร 
- รอง.ผอ.รร. 
- ผอ.รร. 

ดีข้ึน 

- ฝายปกครอง ทหาร ตํารวจ           
- ดานสาธารณสุข โรงพยาบาล 
- ดานสวัสดิการ พัฒนาสังคมฯ ทองถ่ิน 
- ดานอื่นๆ  
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โครงสรางการทาํงานตามระบบการดแูลชวยเหลือนักเรียนโรงเรียนบานตาเรอืงฯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 

1. ทีมนํา หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนาฝาย 

2. ทีมประสาน หมายถึง คณะครูผูรับผิดชอบงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน  

3. ทีมทํา หมายถึง หัวหนาสายช้ัน ครูประจําช้ัน ครูประจําวิชา ครูแนะนํา ครูอนามัย ครูปกครอง ครูพี่เล้ียง

นักเรียนเรียนรวม ครูบริบาลรวมกับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย และครูผูเกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมนํา 

ทีมประสาน 

ทีมทํา 

อ.2-3 

ทีมทํา 

ป.1/ม.1 

ทีมทํา 

ป.2/ม.2 

ทีมทํา 

ป.3/ม.3 

ทีมทํา 

ป.4 

ทีมทํา 

ป.5 

ทีมทํา 

ป.6 
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ขอบขายงานแนะแนว 

การแนะแนว  หมายถึง กระบวนการชวยเหลือบุคคลใหรูจัก ยอมรับและเขาใจตนเอง ตลอดจนรูจัก และ

เขาใจผูอื่นและส่ิงแวดลอม สงเสริมใหเขาคนพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางเหมาะสมตามความแตกตาง

ระหวางบุคคล มีวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม มีทักษะการดําเนินชีวิต รูจักคิด ตัดสินใจ เลือกวิธีท่ีจะ

เผชิญและแกปญหาอยางถูกตองและเหมาะสม สามารถวางแผนชีวิต วางแผนการศึกษาตอ และวางแผนการ

ประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมกับตนเอง เปนพลเมืองและพลโลกท่ีดี สามารถปรับตัวอยู ในสังคมไดอยางมี

ความสุขและเปนประโยชน   ดังนั้นเพื่อตอบสนองตอปรัชญาการแนะแนวดังกลาว งานแนะแนวจึงเปนงานท่ีมี

กระบวนการทํางานอยางเปนระบบและตอเนื่อง และมีความ สัมพันธเช่ือมโยงกับงานและบุคคลอื่นๆ ท้ังภายใน

และภายนอกโรงเรียน โดยมีเปาหมายสําคัญในการปองกัน สงเสริม แกไขและชวยเหลือนักเรียน  โดยเฉพาะอยาง

ยิ่งในสภาพสังคมในปจจุบัน ทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลงอยางมากมายท้ังดานสังคม เศรษฐกิจ 

การเมือง  การศึกษาและความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยี  ซึ่งสงผลกระทบตอการดํารงชีวิต กระบวนการคิด 

และพฤติกรรมของนักเรียนเปนอยางมาก  ครูแนะแนวจึงจําเปนตองมีความรูความเขาใจ และมีทักษะใน

กระบวนการแนะแนวอยางลึกซึ้ง และชัดเจน ตลอดจนมีความสามารถในการประสานสัมพันธกับทุกฝายท่ี

เกี่ยวของท้ังเรื่อง ท้ังงาน และบุคคล  หรือกลาวไดวา ตองใชท้ังศาสตรและศิลปในการดําเนินงาน 

ปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหการทํางานแนะแนว สามารถประสานเช่ือมโยงกับงานอื่นๆในโรงเรียนไดอยาง

สอดคลองและกลมกลืน ชวยใหการทํางานแนะแนวประสบความสําเร็จเปนรูปธรรม  คือการกําหนดขอบขายงาน

แนะแนวใหชัดเจนและทําความเขาใจเนื้อแทในการทํางานตามขอบขายซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการบริหาร

จัดการงานแนะแนว  ทําใหครูแนะแนวมีทิศทางในการดําเนินงาน และสามารถประสานการทํางานแนะแนวเขากับ

งาน และบุคคลตาง ๆ ในโรงเรียนไดอยางกลมกลืน โดยการกําหนดขอบขายของงานแนะแนวในปจจุบันจําเปนตอง

คํานึงถึงองคประกอบตางๆ ไดแก ศาสตรของการแนะแนว กรอบแนวคิดในการพัฒนานักเรียนตามหลักสูตร

แกนกลางฯ 2551 รวมถึงนโยบาย จุดเนน เรื่องท่ีเกี่ยวของกับการดูแลชวยเหลือนักเรียนตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ  ดังนั้นเมื่อพิจารณาแลวขอบขายของงานแนะแนวในปจจุบันท่ีมีการบูรณาการงานกับ

องคประกอบตาง ๆ ดังกลาว ควรครอบคลุมงาน 3 ดาน  คือ การจัดบริการแนะแนวตามศาสตรของการแนะแนว 

การจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   และการประสานกับ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งงานแตละดานมีภารกิจตามลักษณะงาน 

และมีความเช่ือมโยง เกี่ยวพันกันอยางกลมกลืน ดังแสดงดวยแผนผังตอไปนี้ 
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จากแผนผังแสดงขอบขายงานแนะแนวดังกลาว  แสดงภาพความเช่ือมโยงเกี่ยวพันกันอยางกลมกลืน

ระหวางการจัดบริการแนะแนว และการประสานกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งลวนเปนภาระงานสําคัญใน

การพัฒนาและชวยเหลือนักเรียน  ภารกิจตามลักษณะงาน ท้ัง 3 ดานอธิบายเพิ่มเติมไดดังนี้ 

1. งานบริการแนะแนว เปนการจัดบริการตามศาสตรของการแนะแนว ซึ่งประกอบดวยบริการหลัก 5 

บริการ  ไดแก บริการศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล  บริการสนเทศ บริการจัดวางตัวบุคคล บริการใหการ

ปรึกษา และบริการติดตามผล 

2. งานจัดกิจกรรมแนะแนว เปนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551   โดยมีขอบขายการจัดกิจกรรม  3  ดาน  คือ  แนะแนวการศึกษา แนะ

แนวอาชีพ และแนะแนวสวนตัวและสังคม  โดยในปจจุบันมีการกําหนดจํานวนช่ัวโมงใหโรงเรียนจัดกิจกรรมแนะ

แนวเพื่อพัฒนานักเรียนในแตละระดับช้ันไวอยางชัดเจนในโครงสรางเวลาเรียนของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

3. งานประสานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน เปนการทํางานประสาน เอื้ออํานวย และชวยเหลือครูท่ี

ปรึกษาในการดําเนินงานในแตละข้ันตอนของงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  ไดแก 

• การประสานชวยเหลือครูท่ีปรึกษา/ครูประจําช้ันในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

• การประสานชวยเหลือครูท่ีปรึกษา/ครูประจําช้ันในในการคัดกรอง 

• การประสานชวยเหลือครูท่ีปรึกษา/ครูประจําช้ันในในการสงเสริม และพัฒนานักเรียน 

• การประสานชวยเหลือครูท่ีปรึกษา/ครูประจําช้ันในการชวยเหลือ แกไขนักเรียนกลุมเส่ียง และกลุม

มีปญหา รวมถึงการรับการสงตอนักเรียนจากครูท่ีปรึกษา 
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จากขอบขายของงานแนะแนว  จะเห็นวามีภาระงานท่ีครูแนะแนวตองทํามากมายหลายเรื่อง   ซึ่งดู

เหมือนจะเปนปญหาสําหรับบางโรงเรียนท่ีมีครูแนะแนวไมเพียงพอตอภาระงาน   แตเมื่อพิจารณางานในแตละ

ดานอยางรอบคอบแลว จะพบวางานท้ัง 3 ดานมีการประสานเช่ือมโยงกันอยางกลมกลืน หากดําเนินงานดวยความ

เขาใจแลว ยังจะเปนการชวยลดภาระงานท่ีซับซอน ยุงยากลงได 

แนวทางการประสานเช่ือมโยงงานท้ัง 3 อยางเขาดวยกัน ตามแผนผังแสดงขอบขายงานแนะแนว เริ่มตนท่ี

งานบริการแนะแนวท้ัง 5 บริการ ซึ่งเปนงานหลักของครูแนะแนวตามศาสตรในวิชาชีพการแนะแนว   และมีการ

เช่ือมโยงไปยังงานจัดกิจกรรมแนะแนวและงานประสานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน โดยสามารถอธิบายภาพการ

เช่ือมโยงไดดังตอไปนี้ 

1. บริการศึกษาขอมูลนักเรียนเปนรายบุคคล ( Individual Inventory Service )  เปนบริการท่ีชวยให

ครูรูจักและเขาใจนักเรียนมากข้ึนดวยความตระหนักถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยใชเทคนิคและวิธีการตางๆ 

ในการศึกษาขอมูลของนักเรียนทุกดาน ท้ังดานสวนตัว ครอบครัว สุขภาพ การเรียน สังคม ความสามารถ ความ

ถนัด ความสนใจ บุคลิกภาพ ฯลฯ และมีการศึกษาและรวบรวมไวอยางเปนระบบ 

ดวยลักษณะงานของการจัดบริการศึกษาขอมูลนักเรียนของครูแนะแนว  เปนประโยชนตอการชวยเหลือครู

ท่ีปรึกษาในการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนดวย โดยการชวยจัดหา

เครื่องมือท่ีงายและสะดวกตอการศึกษารวบรวมขอมูลนักเรียนสําหรับครูท่ีปรึกษา  เชน แบบสอบถามขอมูล

ประวัติสวนตัวนักเรียนดานตาง ๆ   แบบบันทึกการเยี่ยมบาน  แบบสังเกตพฤติกรรม แบบสัมภาษณนักเรียน และ

ผูปกครอง  เปนตน  แนะนําการใชเครื่องมือทางจิตวิทยาอื่น ๆ เพื่อการรูจักนักเรียนเพิ่มเติม เชน  แบบประเมินจุด

แข็ง จุดออน (SDQ) และประสานแจงผลการสํารวจ /การทดสอบทางจิตวิทยาและการแนะแนวใหครูท่ีปรึกษา

ทราบ   เชน ผลจากการประเมินความฉลาดทางอารมณ (EQ  ผลจากการวัดทางสุขภาพจิต  ผลการสํารวจ

บุคลิกภาพ  ผลการสํารวจทิศทางความสนใจในอาชีพ 

2. บริการสนเทศ ( Information Service ) เปนการจัดบริการขาวสารขอมูล ดานการศึกษา ดาน

อาชีพ ดานสวนตัว และสังคมแกนักเรียน เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนการศึกษาตอและ

อาชีพ ตลอดจนการดําเนินชีวิตของนักเรียน  โดยจัดนําเสนอขอมูลในรูปแบบตางๆ เชน ปายนิเทศ  ส่ือ

อิเลคทรอนิกส  การจัดนิทรรศการ การเชิญวิทยากร การศึกษาดูงาน เปนตน 

การจัดบรกิารสนเทศท้ัง 3 ดาน ดังกลาวขางตนจะเปนประโยชนเช่ือมโยงกับการจัดกิจกรรมแนะแนว

ไดอยางกลมกลืนเปนเนื้อเดียวกัน  เพราะการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อพัฒนานักเรียนก็มีขอบขาย  3 ดานนี้

เชนกัน  อีกท้ังยังเปนประโยชนเช่ือมโยงไปยังงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   เนื่องจากสามารถชวยเหลือครู

ท่ีปรึกษาในการปองกันสงเสริมและพัฒนานักเรียนทุกคนได 

3. บริการใหการปรึกษา ( Counseling Service ) เปนการจัดกระบวนการท่ีมีหลักการ ข้ันตอน และ

จุดมุงหมายในการปรึกษาท่ีชัดเจนตามหลักการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ชวยใหนักเรียนรูจัก เขาใจ ยอมรับตนเองและ

ปญหาท่ีกําลังเผชิญ ไดเรียนรูและคนหาเหตุแหงปญหา หาทางจัดการกับปญหาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ

ตนเอง  อีกท้ังจัดการศึกษารายกรณี และประสานการจัดประชุมปรึกษารายกรณี เพื่อการชวยเหลือนักเรียนอยาง

สมบูรณยิ่งข้ึน 
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การจัดบรกิารใหการปรึกษา ควรครอบคลุมดานการศึกษาตอ ดานอาชีพ  ดานสวนตัวและสังคม เชนกัน 

โดยมีความเช่ือมโยงกับการจัดกิจกรรมแนะแนว  คือเปนบริการท่ีรองรับการใหการชวยเหลือนักเรียนท่ีครูแนะแนว

พบวามีพฤติกรรมท่ีเปนปญหาหรือมีเรื่องท่ีควรไดรับการแกไข ชวยเหลือหรือพัฒนา จากการสังเกตพฤติกรรม

นักเรียนท่ีเขารวมกิจกรรมแนะแนว  การแสดงออก หรือช้ินงานท่ีนักเรียนทํา  อีกท้ังยังเปนประโยชนเช่ือมโยงไป

ยังงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสวนของการใหความรวมมือชวยเหลือครูท่ีปรึกษาในการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนกลุมเส่ียง และกลุมมีปญหาดวยตนเอง ตลอดจนประสานการสงตอนักเรียนจากครูท่ีปรึกษาท้ัง

ภายในและภายนอกโรงเรียน  กรณีท่ียากตอการชวยเหลือของครูท่ีปรึกษา 

4. บริการจัดวางตัวบุคคล  (Placement Service ) เปนบริการท่ีจัดเพื่อใหนักเรียนไดรับประสบการณ 

ไดรับการชวยเหลือ หรือไดรับการฝกฝนตามแตกรณี  โดยจัดความชวยเหลือนักเรียนในรูปแบบวิธีการท่ี

หลากหลาย ครอบคลุมท้ังดานการศึกษา  ดานอาชีพ  ดานสวนตัวและสังคม  เชน  ชวยเหลือนักเรียนในการเลือก

เรียนแผนการเรียนท่ีเหมาะสม  ไดรวมกิจกรรมท่ีตอบสนองตอความถนัด ความสามารถและความสนใจ  การ

ชวยเหลือนักเรียนในเรื่องการทํางานพิเศษ การจัดหาทุนการศึกษาและทุนอาหารกลางวัน  เปนตน 

 ดวยลักษณะของการบริการจัดวางตัวบุคคลดังกลาว จึงเปนประโยชนเช่ือมโยงกับการจัดกิจกรรมแนะ

แนว  และการประสานชวยเหลือครูท่ีปรึกษาในการสงเสริมและพัฒนานักเรียนในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียน ไดเชนกัน 

5. บริการติดตามผล  ( Follow-up Service  ) เปนบริการท่ีมีระบบ  ข้ันตอน ในการติดตามประเมินผล

คุณภาพการใหบริการ การจัดกิจกรรมแนะแนว และการจัดงาน โครงการตางๆ ของงานแนะแนวเพื่อนําผลท่ีไดไป

แกไข ปรับปรุง และพัฒนาการวางแผนงานแนะแนวใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน การติดตามผลการจัดบริการแนะ

แนวดานตาง ๆ  จะทําใหครูแนะแนวมีขอมูลในการประเมินการดําเนินการชวยเหลือวาตองดําเนินการตอหรือยุติ

การชวยเหลือเมื่อนักเรียนไดพัฒนาตามวัตถุประสงคแลว  และเช่ือมโยงเปนประโยชนกับการจัดกิจกรรมแนะแนว 

ดวยการนําผลการติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรและแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว และการติดตามผลการ

พัฒนาตนของนักเรียนมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมแนะแนวใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนานักเรียนยิ่งข้ึน  ตลอดจน

เปนประโยชนเช่ือมโยงกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน คือเปนการชวยใหครูท่ีปรึกษาไดเห็นผลของ

การดําเนินงานใหการดูแลชวยเหลือและสงเสริมนักเรียนในความดูแลของตนเอง ซึ่งเปนการเรียนรูท่ีจะนําไปสูการ

ปรับปรุงและพัฒนางานใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 

อนึ่ง  เพื่อใหการดําเนินงานตามขอบขายงานแนะแนวท้ัง 3 ดาน มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนควรมีการประสาน

สรางความรวมมือกับเครือขายตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เชนประสานกับเครือขายผูปกครอง หนวยงาน องคกรตาง ๆ ใน

ชุมชน รวมท้ังเครือขายนักเรียนดวย 
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สรุปภาระงานบริการแนะแนวในโรงเรียนบานตาเรืองฯ 

โรงเรียนบานตาเรืองฯ กําหนดใหงานบริการแนะแนวโรงเรียน มีภาระงาน โดยกําหนดภาระงานตาม

หลักการบริหารจัดการแนะแนว ซึ่งประกอบดวย 5 งานหลัก ดังนี้ 

1. งานศึกษารวบรวมขอมูลรายบุคคล 

     1.1 แบบทดสอบ SDQ โดยใชแบบประเมินของสํานักงานพฒันาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณสุข ชวยในการคัดกรองปญหาเด็ก มีท้ังหมด 3 ชุด คือ นักเรียนประเมินตนเอง 1 ชุด ครูประเมิน

นักเรียน 1 ชุด 

     1.2 การสัมภาษณ 

           1.2.1 การสัมภาษณเพื่อหาขอเท็จจริง ทําโดยสัมภาษณผูท่ีเกี่ยวของกับนักเรียนหรือผูท่ีใกลชิดกับ

นักเรียน เชน บิดา มารดา ครูประจําช้ัน เพื่อน 

           1.2.2 การสัมภาษณนักเรียนโดยตรง 

     1.3 แบบสอบถามใชสําหรับกิจกรรมคัดกรองนักเรียน เพื่อแยกแยะ นักเรียนดานความสามารถ 

ความถนัด ความสนใจ รวมท้ังนักเรียนกลุมปกติและกลุมมีปญหา 

     1.4 การทดสอบทําใหครูทราบถึง ความสนใจ ความสามารถ ความสัมฤทธิผล ตลอดจนพฤติกรรม

ตางๆ โดยใชขอทดสอบวัดบุคลิกภาพ ขอสอบวัดความถนัด แบบทดสอบ SDQ แบบทดสอบวัด EQ โดยจัด

รวบรวมไวท่ีหองแนะแนว และท่ีอาจารยท่ีปรึกษา 

 2. งานสารสนเทศ 

      2.1 การจัดเอกสารใหบริการในหองแนะแนว เชน วารสารความรูดานตางๆ จุลสารและแผนพับ

เกี่ยวกับการศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา ท้ังในและตางประเทศ ขอมูลจากสถาบันการศึกษาในรูปแบบคูมือ

การศึกษา และแผนโปสเตอร 

      2.2 การจัดส่ือการเรียนรู ไดแก วีดิโอแนะนําการศึกษาตอในคณะและสถาบันอุดมศึกษาตางๆ วีดิโอ

รณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด การสัมภาษณบุคคลเกี่ยวกับอาชีพตางๆ ฯลฯ 

  2.3 การจัดปายนิเทศ ใหนักเรียนหาขอมูลเพื่อเปนความรูในการปรับปรุงตนเอง ตลอดจนชวยในการ

ตัดสินใจเลือกแนวทางการศึกษาตอ โดยนักเรียนสามารถอานดวยตนเองซึ่งเปนการจัดแสดง “ปายสนเทศ” เปน

ประจําตลอดปการศึกษา และมีการปรับเปล่ียนขอมูลใหทันเหตุการณอยูเสมอ 

      2.4 การจัดบรรยายจากวิทยากรและนักศึกษารุนพี่ เพื่อใหความรูกับนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในดาน

การปรับปรุงบุคลิกภาพ การวางตัว และการวางแผนการศึกษาตอภายหลังจบการศึกษา 

      2.5 การจัดนิทรรศการงานแนะแนวเกี่ยวกับการศึกษาและอาชีพประจําป 

      2.6 รวบรวมขอมูลเสนอขาวการศึกษาการสอบแกนักเรียนทาง Internet 

 3. งานใหคําปรึกษา แบงเปน 2 กลุม คือ 

      3.1 การใหคําปรึกษารายบุคคล (Individual Counseling ) โดยผูเรียนท่ีมีปญหาสามารถพบครูแนะ

แนวดวยตัวเองตลอดเวลา และหากพบผูเรียนท่ีมีปญหาดานพฤติกรรมอยางตอเนื่อง ทางฝายปกครองจะสงตอให

แนะแนวชวยเหลือผูเรียนเพื่อรับคําปรึกษาและแกไขปญหาตอไป 
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  3.2 การใหคําปรึกษาแบบเปนกลุม ( Group Counseling ) ซึ่งจะแบงนักเรียนเปน 2 กลุมคือ 

           1) นักเรียนท่ีมีปญหาเหมือนกัน 

           2) นักเรียนกลุมท่ีถูกคัดกรองจากแบบทดสอบ SDQ ซึ่งจะไดนักเรียนเปน 2 กลุม คือ กลุมปกติ 

และกลุมเส่ียง/มีปญหา มีวิธีดําเนินการ คือ จะมีการคัดกรองนักเรียนโดยท่ีครูแนะแนวใหนักเรียนทําแบบทดสอบ 

SDQ และจากนั้นแยกเด็กจากการทําแบบทดสอบออกเปน 2 กลุม คือ กลุมปกติ และกลุมมีปญหา 

            3.2.1 กลุมปกติ ฝายแนะแนวจะจัดกิจกรรมใหทําในช้ันเรียนตามชวงเวลากิจกรรมแนะแนว 

           3.2.2 กลุมเส่ียง/มีปญหา ครูแนะแนวจะไดจัดกิจกรรมเพื่อปองกันและแกไขปญหา โดยให

คําปรึกษาเปนกลุม และรวมทํากิจกรรมเพื่อปรับพฤติกรรม 

      4. งานปองกัน สงเสริม พัฒนา ชวยเหลือ พิจารณานักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา และสงเสริมผูเรียนให

มีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกตางระหวางบุคคล คนพบและพัฒนาศักยภาพของตนมีทักษะในการดําเนินชีวิต 

มีวุฒิภาวะทางอารมณ ศีลธรรม จริยธรรม รูจักเรียนรูในเชิงพหุปญญา รูจักคิด ตัดสินใจแกปญหาในเชิงวิกฤต 

รวมท้ังดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข 

      5. การติดตามและประเมินผล การจัดกิจกรรมแนะแนวมีครูแนะแนวปฏิบัติหนาท่ีรวมกับอาจารยท่ี

ปรึกษา และอาจารยฝายตางๆ เพื่อติดตามผล และใหบริการชวยเหลือเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังนําเอาผลท่ีไดมา

ปรับปรุงบริการแนะแนวตางๆ ใหดียิ่งข้ึน 

 บทบาทหนาท่ีการดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนและบริการแนะแนวโรงเรียน 
 

ลําดับ

ท่ี 
ทีม บุคลากร บทบาทหนาท่ี 

1 ทีมนํา ฝายบริหาร 1. นิเทศ กํากับติดตาม การดําเนินงานของหัวหนาสายช้ัน ครูประจําช้ัน ครู

ประจําวิชา ครูอนามัย ครูปกครอง ครูสอนนักเรียนเรียนรวมใหเปนไปตาม

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. ใหคําปรึกษา แนะแนวทาง รวมท้ังอํานวยการในการดําเนินงานตามระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2 ทีม

ประสาน 

คณะครู

ผูรับผิดชอบ

งานระบบดูแล

ชวยเหลือ

นักเรียนของ

โรงเรียน 

1. ประชุมช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

รวมท้ังปรึกษาหารือถึงแนวทางการดําเนินงานตามระบบ 

2. จัดทําเอกสารตามคูมือระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหสามารถนํามาใชงาน

ไดหลากหลายชองทาง เชน จัดเอกสารไวประจําตู จัดสงเอกสารผาน

หัวหนาสายช้ันเพื่อนําแจกครูประจําช้ัน อัพโหลดเอกสารลงในเว็ปไซต

โรงเรียน 

3. จัดทําปฏิทินปฏิบัติงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนประจําป 

4. ประสานงานในระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใหเปนไปตามระบบ 

5. สรุปรายงานขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

เปนภาพรวมของโรงเรียน 
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ลําดับ

ท่ี 
ทีม บุคลากร บทบาทหนาท่ี 

6. รายงานขอมูลเกี่ยวกับงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนแกหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ 

7. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

3 ทีมทํา หัวหนาสายช้ัน 1. จัดประชุมครูในสายช้ันเพื่อวางแผนการดําเนินงานการดูแลนักเรียนในสาย

ช้ันใหมีประสิทธิภาพ พรอมรับการประเมินและจัดใหมีบันทึกการประชุม 

2. ติดตามกํากับดูแลชวยเหลือนักเรียนของครูประจําช้ันในสายช้ัน 

3. จัดประชุมกลุมเพื่อปรึกษาปญหารายกรณีเพื่อหาทางแกไขปญหา 

4. กํากับ ติดตามการดําเนินกิจกรรมของครูประจําช้ัน เชน การรูจักนักเรียน

รายบุคคล การอบรมนักเรียน การเยี่ยมบานนักเรียน การคัดกรอง การ

สงเสริมการปองกันและแกไขปญหา รวมท้ังการสงตอใหเปนไปตามระบบ 

5. กํากับ ติดตาม และจัดใหมีการสรุปภาพรวมการทํางานของครูประจํา

ช้ันในสายช้ัน โดยใหครูประจําช้ันสงรายงานการปฏิบัติงานของตน เชน 

แบบรายงานการเยี่ยมบาน แบบการคัดกรอง แบบบันทึกการประชุม

ผูปกครอง ฯลฯ เพื่อรวบรวมสงงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนตอไป 

6. จัดทําขอมูลสารสนเทศของนักเรียนในสายช้ัน แยกเด็กเปนกลุม

ความสามารถพิเศษ กลุมปกติ กลุมเส่ียง/มีปญหา ท่ีเปนปจจุบัน และ

นํามาใชในการดําเนินงานไดทันที 

7. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

4 ทีมทํา ครูประจําช้ัน 1. กรอกขอมูลนักเรียนโดยการสอบถาม สัมภาษณ สืบเสาะตามสภาพจริง

ของนักเรียนท้ังจากตัวนักเรียน เพื่อน ผูปกครอง ฯลฯ โดยกรอกขอมูลลง

ในเอกสารการรูจักนักเรียนรายบุคคลท่ีเกี่ยวของ เชน แบบบันทึกประวัติ 

ระเบียนสะสมของนักเรียน ฯลฯ โดยมีการจัดเก็บแฟมขอมูลนักเรียน

รายบุคคลท่ีเปนปจจุบัน 

2. ดูแลชวยเหลือนักเรียนท่ีไดรับมอบหมายโดยดูแลนักเรียนเปนรายบุคคลท้ัง

ดานการเรียน สุขภาพรางกาย จิตใจ พฤติกรรมท่ีแสดงออก ความสนใจ 

ความถนัดพิเศษ ฯลฯ โดยแนะนํา ตักเตือน ชวยเหลือใหอยูในระเบียบ

วินัย ตลอดจนประสานงานกับผูปกครอง ครอบครัว 

3. มีการคัดกรองนักเรียน และจัดกลุมนักเรียนในความดูแลเปนกลุมปกติ 

กลุมเส่ียง/มีปญหา พรอมท้ังบันทึกและรายงานผลการวิเคราะหนักเรียน

เปนภาพรวมของหองเรียน 

4. จัดกลุมนักเรียนท่ีมีปญหาดานเศรษฐกิจเพื่อเสนอช่ือรับทุนการศึกษา 
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ลําดับ

ท่ี 
ทีม บุคลากร บทบาทหนาท่ี 

5. ดําเนินการแกไขปญหานักเรียนท่ีเปนกลุมเส่ียง/มีปญหา 

6. ดําเนินการนํานักเรียนกลุมเส่ียง/มีปญหา สงตอเพื่อหาสาเหตุของปญหา 

เชน นักเรียนพิการทางดานการเรียนรู นักเรียนกลุม LD นักเรียนสมาธิส้ัน 

เพื่อหาทางแกไขปญหาใหตรงกับสาเหตุ 

7. ดําเนินการสงเสริมนักเรียนทุกคน โดยจัดกิจกรรมสงเสริมท่ีสอดคลองกับ

บริบท เชน การอบรมคุณธรรมจรยิธรรม การโฮมรูม การเยี่ยมบาน ฯลฯ 

8. ดําเนินการตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ข้ันตอน   โดยมีแฟม

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรายหองเรียน ท่ีครูประจําช้ันไดปฏิบัติ 5 

ข้ันตอนท่ีเปนปจจุบัน 

9. เขารวมประชุมตามท่ีสายช้ันกําหนด 

10. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

5 ทีมทํา ครูประจําวิชา 1. ใหขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนแกครูประจําช้ัน 

2. ใหความรวมมือกับครูประจําช้ันในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3. รวมประชุมในสายช้ัน เพื่อปรึกษาปญหารายกรณี ในกรณีท่ีเกี่ยวของ            

เพื่อหาทางปองกัน แกไข หรือสงเสริมนักเรียน 

4. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

6 ทีมทํา ครูแนะแนว 1. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนในคาบแนะแนว หรือคาบท่ีไดรับมอบหมาย 

2. เปนแกนหลักสําคัญใหกับครูประจําช้ันในการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

3. ใหคําปรึกษาแกนักเรียนท่ีมีปญหาในกรณีท่ีครูประจําช้ันไมสามารถแกไข

หรือยากตอการชวยเหลือ (ครูประจําช้ันสงตอภายใน) 

4. ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหา(ดานพฤติกรรม) ยากตอการชวยเหลือภายใน ให

ครูแนะแนวประสานกับครูประจําช้ัน สงตอผูเช่ียวชาญภายนอกและ

ติดตามผลการชวยเหลือนั้น 

5. รวมประชุมกลุม หรือในสายช้ัน เพื่อปรึกษาปญหารายกรณี 

6. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

7 ทีมทํา ครูอนามัย 1. จัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และแกไขปญหานักเรยีนดานสุขภาพ  

2. สนับสนุนและเปนแกนหลักสําคัญใหกับครูประจําช้ันในการดูแลชวยเหลือ

นักเรียน 

3. ใหคําปรึกษาแกนักเรียนท่ีมีปญหาดานสุขภาพในกรณีท่ีครูประจําช้ันไม

สามารถแกไขหรือยากตอการชวยเหลือ 
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ลําดับ

ท่ี 
ทีม บุคลากร บทบาทหนาท่ี 

4. ชวยเหลือนักเรียนยามเจ็บปวย  

7. ในกรณีท่ีนักเรียนมีปญหา(ดานสุขภาพ)ยากตอการชวยเหลือภายใน ใหครู

อนามัยประสานกับครูประจําช้ัน สงตอผูเช่ียวชาญภายนอกและติดตามผล

การชวยเหลือนั้น 

5. รวมประชุมกลุม หรือในสายช้ัน เพื่อปรึกษาปญหารายกรณี 

6. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

8 ทีมทํา ครูปกครอง 1. กํากับ ติดตาม ดูแลชวยเหลือนักเรียน 

2. ประสานงานกับครูประจําช้ัน ผูปกครอง ครูแนะแนว ครูอนามัย  

3. บันทึกหลักฐานการดําเนินงาน เชน การวากลาวตักเตือน การทําทัณฑบน 

และลงโทษ ตามแนวทางของครูปกครอง 

4. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

9 ทีมทํา ครพูี่เล้ียง       

เด็กพิการ 

1. ดําเนินการแกไขปญหานักเรียนท่ีครูประจําช้ัน เฉพาะท่ีมีใบรับรองแพทยท่ี

ระบุวาใหจัดแผนการจัดการเรียนรู IEP สงตอมาตามแนวทางการเรียนรวม 

2. บันทึกหลักฐานการดําเนินงาน 

3. รวมประชุมกลุม หรือสายช้ัน เพื่อปรึกษาหารือปญหารายกรณี 

4. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 

10 ทีมทํา ครูบริบาล

รวมกับครูกลุม

สาระการเรียนรู

ภาษาไทย 

1. ดําเนินการแกไขปญหานักเรียนท่ีครูประจําช้ันสงตอมา โดยมีใบรับรอง

แพทยท่ีไมระบุวาใหจัดแผนการจัดการเรียนรู IEP หรือมีใบคัดกรองบุคคล

ท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู (ประถมศึกษา) หรือนักเรียนท่ีผานการ

สอบการอานการเขียนท่ีพบปญหาวาอานไมคลอง เขียนไมคลอง 

2. บันทึกหลักฐานการดําเนินงาน 

3. รวมประชุมกลุม หรือสายช้ัน เพื่อปรึกษาหารือปญหารายกรณี 

4. อื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 
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บทที่ 2  

การใชเอกสารในงานระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนและบริการแนะแนว 

 

คําช้ีแจงกระบวนการดําเนินงานและการใชเอกสารในแตละข้ันตอน 

 กระบวนการดําเนินงานตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนท้ัง 5 ข้ันตอน แตละข้ันตอนลวนแลวแตมี

ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งสําหรับดูแลชวยเหลือนักเรียน ในการดําเนินงานแตละข้ันตอนจะตองมีวิธีการและ

เครื่องมือ หรือเอกสารท่ีใชประกอบเพื่อใหการดําเนินงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ปจจุบันโรงเรียนบาน

ตาเรืองฯมีวิธีการและเครื่องมือหรือเอกสารท่ีสามารถสรุปไดดังนี้ 

กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ /เอกสาร ระยะท่ีใชเก็บขอมูล 

1. การรูจักนักเรียนรายบุคคล 

1.1 ดานความสามารถ 

- การเรียน 

- ความสามารถพิเศษ 

1.2 ดานสุขภาพ 

- รางกาย 

- จิตใจ  

- พฤติกรรมและอื่นๆ 

1.3 ดานครอบครัว 

- เศรษฐกิจ 

- การคุมครอง 

1.4 ดานอื่น ๆ 

- สุขภาพ 

- ความสามารถพิเศษ 

ศึกษาขอมูลจากการใช 

1. แบบบันทึกประวัติ 

2. ระเบียนสะสม 

3. ประเมินพฤติกรรม (SDQ) 

4. ประเมินความฉลาดทาง

อารมณ (EQ) 

5. การเยี่ยมบานนักเรียน 

6. ศึกษาขอมูลน้ําหนักสวนสูง

หรือขอมูลสุขภาพจากงาน

อนามัย 

7. อื่น ๆ เชน การสัมภาษณ 

การสังเกต การพูดคุย ฯลฯ 

ใชเครื่องมือตอไปนี้ 

1. แบบบันทึกประวัติ 

2. ระเบียนสะสม 

3. แบบประเมินพฤติกรรม 

(SDQ) 

4. แบบประเมินความฉลาด

ทางอารมณ(EQ) 

5. แบบรายงานการเยี่ยม

บานนักเรียน 

6. แบบบันทึกการตรวจ

สุขภาพดวยตนเอง (อนามัย) 

7. ขอมูลนักเรียน(DMC) 

8. แฟมประวัตินักเรียน

รายบุคคล 

9. อื่น ๆ 

 

แรกเขา อ. 1 

แรกเขา ป. 1 

ป.1-ป.3 (กลุมเส่ียง/มี

ปญหา) 

ป.4-ป.6 (ทุกคนหรือกลุม

เส่ียง/มีปญหา) 

 

ทุกครั้งท่ีมีการเยี่ยมบาน 

ทุกระยะ (อนามัย) 

 

แรกเขา(ครูประจําช้ันรอ

รับฯเอกสาร) 

ทุกระยะ (แจกแฟม อ.1/

สงตอ/จนถึงป.6 สงแฟม

ใหนักเรียน) 

2. การคัดกรองนักเรียน 

2.1 กลุมปกติ 

2.2 กลุมเส่ียง/ กลุมมีปญหา 

ดําเนินการตอไปนี ้

1. คัดกรองเบื้องตน 

(นักเรียนทุกคน) 

วิเคราะหขอมูลจาก 

- ระเบียบสะสม 

- แบบ SDQ , EQ 

1. แบบบันทึกการคัดกรอง

นักเรียนเปนรายบุคคล  (คัด

กรองทุกคน) 

2. แบบสรุปการคัดกรอง

นักเรียนเปนรายบุคคล/

หองเรียน 

3. แบบคัดกรองบุคคลท่ีมี

ความบกพรองทางการ

แรกเขา 

 

 

แรกเขา  

  

 

ทุกระยะ 
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กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ /เอกสาร ระยะท่ีใชเก็บขอมูล 

- แหลงขอมูลอื่น ๆ เชน 

การเยี่ยมบาน  การสังเกต          

การสัมภาษณ ฯลฯ 

- คัดกรองนักเรียนตาม

เกณฑการคัดกรองของ

โรงเรียน 

 

2.คัดกรองเฉพาะนักเรียน

กลุมเสี่ยง/มีปญหา 

-     คัดกรองนักเรียนตาม

แบบคัดกรองบุคคลท่ีมีความ

บกพรองทางการเรียนรู 

เรียนรู (คัดกรองนักเรียน

กลุมเส่ียง/มีปญหา) 

4. อื่นๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกระยะ 

 

 

3.ปองกันและแกไขปญหา     

(จําเปนอยางมากสําหรับ

นักเรียนกลุมเส่ียงกลุมมีปญหา 

ดําเนินการดังนี ้

1. ใหคําปรึกษาเบ้ืองตน 

2. ครูประจําช้ันจัดกิจกรรม

ในหองเรียน ในโรงเรียน 

เชน กิจกรรมเพื่อนชวย

เพื่อน กิจกรรมสอนซอม

เสริม กิจกรรมส่ือสารกับ

ผูปกครอง กิจกรรมเสริม

หลักสูตร ฯลฯ 

3. ประชุมกลุมยอย /       

ประชุมสายช้ันเพื่อปรึกษา

ปญหารายกรณี และ

รวมกันหาทางปองกันและ

แกไขปญหา 

4. ประสานงานกับครู

ผูเกี่ยวของอื่นๆ ในสายช้ัน

เพื่อปองกันและชวยเหลือ

แกไขปญหาของนักเรียน

เมื่อไมสามารถแกไข

ปญหาได 

5. ติดตามผล 

 

1. แบบบันทึกให

คําปรึกษาเบ้ืองตน 

2. แบบสรุปรายงานผล

การดูแลชวยเหลือ

นักเรียนของครูประจํา

ช้ัน 

3. แบบสรุปรายงานผล

การดูแลชวยเหลือของ

ครูหัวหนาสายช้ัน 

4. อื่น ๆ 

 

ทุกครั้งท่ีมีการให

คําปรึกษา 

ส้ินปการศึกษา / 

ตามปฏิทิน 

 

 

ส้ินปการศึกษา / 

ตามปฏิทิน 
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กระบวนการดําเนินงาน วิธีการ เคร่ืองมือ /เอกสาร ระยะท่ีใชเก็บขอมูล 

4. การสงเสริมนักเรียน      

(สําหรับนักเรียนทุกคน) 

ดําเนินการดังนี ้

1. จัดกิจกรรมโฮมรูม 

2. จัดประชุมผูปกครอง 

3. จัดกิจกรรมอื่น ๆ ท่ี

พิจารณาวาเหมาะสมใน

การสงเสริมนักเรียน เชน  

- กิจกรรมตามโครงการ

ของโรงเรียน 

- กิจกรรมตามสายช้ัน   

  ฯลฯ 

- อื่น ๆ 

 

1.  บันทึกสรุปผลการจัด  

 กิจกรรมโฮมรูม 

2.  แบบรายงานการปรุชม   

 ผูปกครอง 

3.  อื่น ๆ 

 

ทุกระยะ 

 

ทุกครั้งท่ีมีการประชุม

ผูปกครอง 

 

5. การสงตอ 

5.1 การสงตอภายใน 

5.2 การสงตอภายนอก 

ดําเนินการตอไปนี ้

1. ครูประจําช้ันบันทึกการสง

ตอไปยังครูผูเกี่ยวของ 

เชน ครูแนะแนว ครู

อนามัย ครูปกครอง     

ครูสอนนักเรียนเรียนรวม

หรือฝายท่ีเกี่ยวของ ซึ่ง

เปนการสงตอภายใน 

2. ครูแนะแนว ครูอนามัย   

ครูปกครอง ครูสอน

นักเรียนเรียนรวม หรือฝาย

ท่ีเกี่ยวของบันทึกสงตอไป

ยังผูเช่ียวชาญภายนอก 

 

 

1. แบบบันทึกการสงตอ 

2. แบบรายงานแจงผล

การชวยเหลือนักเรียน 

3. อื่น ๆ 

 

ทุกครั้งท่ีมีการสงตอ 

ทุกครั้งท่ีมีการรายงานผล 
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เกณฑการคัดกรองนักเรียน 

 การคัดกรองนักเรียนเพื่อจัดเปน กลุมมีความสามารถพิเศษ กลุมปกติ  กลุมเส่ียง และกลุมมีปญหานั้น ครู

ประจําช้ันสามารถวิเคราะหขอมูลจากแบบบันทึกประวัติ ,ระเบียนสะสม, SDQ , EQ , สังเกตพฤติกรรม สอบถาม 

สัมภาษณ ฯลฯ แลวดําเนินการคัดกรองตามเกณฑ ดังนี ้  

 

ขอมูลนักเรียน กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา 

1.ดาน

ความสามารถ 

1.1 การเรียน 

 

 

 

 

 

- ผลการเรียนเฉล่ีย 2.50 

  ข้ึนไป 

- อานหนังสือคลอง 

- เขียนหนังสือคลอง 

- เขาเรียนแตละวิชาเปน  

  ปกติ 

- มาเรียนสายไมเกิน 5 -10 

  ครั้ง ใน 1 ภาคเรียน 

 

- ผลการเรียนเฉล่ีย 1.50-

2.50 

- อานหนังสือไมคลอง 

- เขียนหนังสือไมคลอง 

- มาเรียนสายเปนประจํา 

- ไมเขาเรียนในรายวิชา

ตาง ๆ บอยๆครั้ง 

- ผลการเรียนเฉล่ียตํ่ากวา 

  1.50 

- อานหนังสือไมออก 

- เขียนหนังสือไมถูกตอง  

  สะกดคําผิดแมแตคํางาย ๆ 

- ไมเขาใจบทเรียนทุกวิชา 

- มาเรียนสายไมทันเขาเรียน 

  ในวิชาแรกเปนประจํา 

- หนีเรียนเปนประจํา 

1.2 ความสามารถ

พิเศษ 

 

- ถานักเรียนมีความสามารถพิเศษ จะเปนจุดแข็งของนักเรียนในทุกกลุม 

2. ดานสุขภาพ 

  2.1 สุขภาพรางกาย 

- อายุ น้ําหนัก สวนสูง 

  สัมพันธกัน 

- รางกายแข็งแรง 

- ไมมีโรคประจําตัว 

 

 

 

- น้ําหนักผิดปกติและไม

สัมพันธกับสวนสูงหรือ

อายุ 

- เจ็บปวยบอย ๆ 

- รางกายไมแข็งแรง 

- สายตาส้ัน –เอียง 

- การรับฟง(ไมชัด 

- อื่น ๆ  

- ปวยเปนโรครายแรงหรือ 

  เรื้อรัง  

- มีความพิการทางรางกาย  

- มีความบกพรองทางการได 

  ยิน 

- มีความบกพรองทางการ 

  มองเห็น  

-  มีความเจ็บปวยท่ีมี 

   ผลกระทบตอ 

   ความสามารถดาน 

   การเรียน 
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ขอมูลนักเรียน กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา 

2.2 สุขภาพจิต – 

     พฤติกรรม 

-  แบบประเมินพฤติกรรม

เด็ก (SDQ) พิจารณาตาม

เกณฑของ  (SDQ) 

-  แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก 

(SDQ) พิจารณาตามเกณฑ

ของ  (SDQ) 

-  แบบประเมินพฤติกรรม

เด็ก (SDQ) พิจารณาตาม

เกณฑของ  (SDQ) 

- แบบประเมินความฉลาด 

ทางอารมณ (EQ) 

   พิจารณาตามเกณฑของ

(EQ) 

-  แบบประเมินความฉลาด

ทางอารมณ (EQ) 

   พิจารณาตามเกณฑของ

(EQ) 

- แบบประเมินความฉลาด

ทางอารมณ (EQ) 

  พิจารณาตามเกณฑของ

(EQ) 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

- มีความประพฤติ

เรียบรอย อยูใน

ระเบียบวินัย  

- ไมกอปญหา เชน 

แกลงเพื่อน ทะเลากับ

เพื่อน กาวราว ลัก

ขโมย ฯลฯ 

- เช่ือฟงครู อาจารย 

สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

- มีความประพฤติไม 

  คอยเรียบรอย  

- บางครั้งไมเช่ือฟงครู 

  อาจารย  

- กอปญหาบาง เชน แกลง  

  เพื่อน ทะเลาะกับเพื่อน  

  กาวราว ลักขโมย ฯลฯ 

- บางครั้งไมเช่ือฟงครู  

  อาจารย 

 สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 

- มีความประพฤติไม

เรียบรอย  

- ไมเช่ือฟงครูอาจารย 

- กอปญหาเปนประจํา 

- ไมสามารถนั่งเรียนนาน 

ๆ ได อยูไมนิ่งหรือคาด

วาเปนเด็กพิเศษ 

3.ดานครอบครัว 

3.1 เศรษฐกิจ 

 

 

- บิดา มารดา หรือผูนําใน 

  ครอบครัวมีรายได 

  พอเพียงในการเล้ียง 

  ครอบครัว 

 

 

- รายไดครอบครัว 5,001 - 

10,000 บาท/เดือน 

- บิดาหรือมารดาตกงาน 

- ใชจายฟุมเฟอย 

- มีภาระหนี้สินจนคางชําระ

เปนครั้งคราว 

 

 

- รายไดครอบครัวตํ่ากวา 

  5,001 บาท/เดือน 

- บิดาและมารดาตกงาน 

- ไมมีเงนิซื้อปจจัย 4 

- มีภาระหนี้สินจํานวน 

  มากจนคางชําระเปน 

  เวลานาน 
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ขอมูลนักเรียน กลุมปกติ กลุมเสี่ยง กลุมมีปญหา 

3.2 การคุมครอง

นักเรียน 

- อยูรวมกับบิดา มารดา 

- ไดรับการดูแลเอาใจใสจาก

บิดา และ/หรือมารดา  

- นักเรียนมีความสัมพันธท่ีดี

กับสมาชิกในครอบครัว 

- ท่ีพักอาศัยอยูในชุมชน 

  ท่ีดี ไมอยูใกลแหลงมั่ว 

  สุมหรือแหลงเส่ียง 

  อันตราย 

- อยูหอพัก 

- บิดามารดาหยารางหรือฝาย

หนึ่งฝายใดสมรสใหม 

- มีความรูสึกไมดีตอบิดาเล้ียง 

หรือมารดาเล้ียง 

- อาศัยอยูกับบิดาเล้ียง ลุง 

หรือผูปกครองท่ีเปนผูชาย 

- อาชีพของผูปกครองเส่ียงตอ

กฎหมาย 

- มีการใชสารเสพติดหรือเลน

การพนันในครอบครัว

บางครั้ง 

- ท่ีพักอยูในชุมชนแออัดหรือ

ใกลแหลงมั่วสุมหรือแหลง

ทองเท่ียวกลางคืน 

- มีความขัดแยงในครอบครัว

หรือทะเลาะกันเปนบอยครั้ง 

 

- ไมมีผูดูแล 

- บิดามารดาหยารางหรือ

บิดา มารดาสมรสใหม 

- อาชีพของผูปกครอง     

ผิดกฎหมาย 

- มีบุคคลในครอบครัวใชสาร

เสพติด/เลนการพนัน 

- มีบุคคลในครอบครัว       

 เจ็บปวยดวยโรครุนแรง /  

 เรื้อรัง 

- เคยถูกลวนลาม(ดวยวาจา  

  หรือพฤติกรรม) หรือถูก 

  ลวงละเมิดทางเพศ 

- มีความขัดแยงและมีการใช 

  ความรุนแรงในครอบครัว 

- มีประวัติบิดา มารดาใหม 

หรือคนในครอบครัวทํา

ราย 

- มีการใชสารเสพติดหรือ

เลนการพนันในครอบครัว

เปนประจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

 

ลําดับข้ันตอนการคัดกรองและชวยเหลือนักเรียน 

ลําดับข้ันตอนการคัดกรองนักเรียน 

1. ครูประจําช้ันคัดกรองนักเรียนทุกคนตามเกณฑโดยใชแบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล 

2. สรุปขอมูลการคัดกรองลงในแบบบันสรุปผลการคัดกรองนักเรียนเปนรายบุคคล/หองเรียน 

3. หัวหนาสายช้ันรวบรวมผลแลวนํามาสรุปผลการคัดกรองเปนสายช้ัน 

4. งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนรวบรวม สรุปเปนภาพรวมของโรงเรียน 

ลําดับการชวยเหลือนักเรียน 

ดําเนินการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับกลุมนักเรียน ดังนี้   

1. เด็กมีความสามารถพิเศษ จัดกิจกรรมสงเสริมพัฒนาศักยภาพ / ปองกัน 

2. เด็กปกติ ดําเนินการจัดกิจกรรมสงเสริม ปองกัน  

3. เด็กเส่ียง/มีปญหา ดําเนินการจัดกิจกรรมแกไขปญหาในระดับบุคคล ระดับหองเรียน ระดับในสายช้ัน  

4. หากดําเนินการแลวไมดีข้ึน สงตอภายในไปยังฝายท่ีเกี่ยวของ เชน  

4.1 นักเรียนมีใบรับรองแพทย ท่ีระบุใหจัดการเรียนการสอน IEP ใหสงตอไปยังครูพี่เล้ียงนักเรียน

เรียนรวม (ป.1-ป.3) 

4.2 นักเรียนมีใบรับรองแพทยท่ีระบุหรือไมไดระบุใหจัดการเรียนการสอน IEP ใหสงตอไปยังครู

บริบาล (ป.4-ป.6) 

4.3 นักเรียนท่ีไมมีใบรับรองแพทยแตครูประจําช้ันไดแกไขรวมกันในสายช้ันแลวไมดีข้ึน  ใหคัด

กรองรอบสอง (ใชแบบแบบคัดกรองบุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเรียนรู)  แลวสงตอไปยัง

ครูพี่เล้ียงนักเรียนเรียนรวม และครูบริบาล 

4.4 นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีเส่ียง/มีปญหาดานอื่น ๆ ใหสงตอไปยังครแูนะแนว ครูอนามัย   ครู

ปกครอง ครูสอนนักเรียนเรียนรวม หรือฝายท่ีเกี่ยวของ  
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แบบบันทึกประวัติขอมูลนักเรียนรายบุคคล 

โรงเรียนบานตาเรืองฯ 

1. ขอมูลสวนตัวนักเรียน 

ช่ือ-สกุล ด.ช./ด.ญ.......................................................................................................... 

เลขประจําตัวนักเรียน.......................เลขประจําตัวประชาชน......................................... 

อยูบานเลขท่ี..............หมู.......ตําบล......................อําเภอ.....................จังหวัด................ 

บิดาช่ือ-สกุล..........................................................................โทรศัพท............................ 

มารดาช่ือ-สกุล......................................................................โทรศัพท............................ 

ปจจุบันอาศัยอยูกับ ช่ือ-สกุล................................................โทรศัพท............................. 

เกี่ยวของเปน............................................มาโรงเรยีนโดย.............................................. 

ลักษณะท่ีพัก................................................................................................................. 

2. ขอมูลครอบครัว 

2.1 สถานภาพบิดา มารดา 

      � อยูดวยกัน      � หยาราง    � บิดาเสียชีวิต    � มารดาเสียชีวิต 

  � บิดาสมรสใหม  � มารดาสมรสใหม   � อื่น ๆ ...................... 

บิดามีอาชีพ.............................................................รายไดเฉล่ียตอเดือน........................บาท 

มารดามีอาชีพ.........................................................รายไดเฉล่ียตอเดือน.........................บาท 

ผูปกครองมีอาชีพ....................................................รายไดเฉล่ียตอเดือน.........................บาท 

บุคคลท่ีมารับมาสง ช่ือ...................................................................โทรศัพท..................................... 

มีความสัมพันธกับนักเรียนคือ............................................ประเภทรถ.............................................. 

ยี่หอรถ...................................สี.................................หมายเลขทะเบียน........................................... 

นักเรียนเปนบุตรคนท่ี.........….ในจํานวนพี่นองรวมสายโลหิต..…….คน  

มีพี่ชาย..........คน พี่สาว.....…......คน นองชาย..........คน  นองสาว..............คน   

ประกอบอาชีพแลว........คน   อยูในความอุปการะของครอบครัว...........................คน 

3. ขอมูลดานสุขภาพ 

                    น้ําหนัก...........กิโลกรัม    สวนสูง...............ซม.  โรคประจําตัว …..………............................. 

โรคท่ีเคยเปน .......................................เมื่อ ป พ.ศ. ................การรักษา...............………….... 

     ประวัติอุบัติเหตุ....................………..เมื่อ พ.ศ.……….........สถานท่ีเขารับการรักษา............…… 

     ส่ิงท่ีผูปกครองเปนหวงอยากใหดูแลเปนพิเศษ........................................................................ 

     ......................................................................................................................................... 

        ลงช่ือ……………………………………..ผูกรอกขอมูล 

                       (…………………………..…………….) 

                      วันท่ี……..เดือน……..………………พ.ศ……..… 

ข้ันตอนท่ี 1 การรูจักนักเรียนรายบุคคล 
ติดรูป 

 

(อนุบาล) 
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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ EQ 

ช่ือ-สกุลนักเรียน (/ด.ช./ด.ญ.) ………………………………ช้ัน ป. …../…… เลขท่ี …… 

คําช้ีแจง  จงทําเครื่องหมาย x ลงในชองทายหัวขอ กรุณาตอบใหตรงความเปนจริง 

ท่ี รายการประเมิน 
ไม

จริง 

จริง

บางคร้ัง 

คอนขาง

จริง 

จริง

มาก 
คะแนน 

1 เวลาโกรธหรือไมสบายใจ ฉันรับรูไดวาเกิดอะไรข้ึนกับฉัน      

2 ฉันบอกไมไดวาอะไรทําใหฉันรูสึกโกรธ      

3 เมื่อถูกขัดใจฉันมักรูสึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณไมได      

4 ฉันสามารถคอยเพื่อใหบรรลุเปาหมายท่ีพอใจ      

5 ฉันมักมีปฏิกริยาโตตอบรุนแรงตอปญหาเพียงเล็กนอย      

6 เมื่อถูกบังคับใหทําในส่ิงท่ีไมชอบ ฉันจะอธิบายเหตุผลจนผูอื่น

ยอมรับได 

     

    รวม  

7 ฉันสังเกตไดเมื่อคนใกลชิดมีอารมณเปล่ียนแปลง      

8 ฉันไมสนใจกับความทุกขของผูอื่นท่ีฉันไมรูจัก      

9 ฉันไมยอมรับในส่ิงท่ีผูอื่นทําตางจากท่ีฉันคิด      

10 ฉันยอมรับไมไดวาผูอื่นก็อาจมีเหตุผลท่ีจะไมพอใจการกระทํา

ของฉัน 

     

11 ฉันรูสึกวาผูอื่นชอบเรียกรองความสนใจมากเกินไป      

12 แมจะมีภาระท่ีตองทําฉันก็ยินดีรับฟงความทุกขของผูอื่นท่ี

ตองการความชวยเหลือ 

     

    รวม  

13 เปนเรื่องธรรมดาท่ีจะเอาเปรียบผูอื่นเมื่อมีโอกาส      

14 ฉันเห็นคุณคาในน้ําใจท่ีผูอื่นมีตอฉัน      

15 เม่ือทําผิดฉันสามารถกลาวคํา”ขอโทษ” ผูอื่นดวย      

16 ฉันยอมรับขอผิดพลาดของผูอื่นไดยาก      

17 ถึงแมจะตองเสียประโยชนสวนตัวไปบางฉันก็ยินดีท่ีจะทําเพื่อ

สวนรวม 

     

18 ฉันรูสึกลําบากใจในการทําส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพื่อผูอื่น      

    รวม  

19 ฉันไมรูวาฉันเกงเรือ่งอะไร      

20 แมจะเปนงานยาก ฉันก็มั่นใจวาสามารถทําได      

21 เมื่อทําส่ิงใดไมสําเร็จฉันรูสึกหมดกําลังใจ      
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ท่ี รายการประเมิน 
ไม

จริง 

จริง

บางคร้ัง 

คอนขาง

จริง 

จริง

มาก 
คะแนน 

22 ฉันรูสึกมีคุณคาเมื่อไดทําส่ิงตางๆอยางเต็มความสามารถ      

23 เมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวังฉันก็จะไมยอมแพ      

24 เมื่อเริ่มทําส่ิงหนึ่งส่ิงใดฉันมักทําตอไปไมสําเร็จ      

    รวม  

25 ฉันพยายามหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาโดยไมคิดเอาเอง

ตามใจชอบ 

     

26 บอยครั้งท่ีฉันไมรูวาอะไรทําใหฉันไมมีความสุข      

27 ฉันรูสึกวาการตัดสินใจแกปญหาเปนเรื่องยากสําหรับฉัน      

28 เมื่อตองทําอะไรหลายอยางในเวลาเดียวกัน ฉันตัดสินใจไดวา

จะทําอะไรกอนหลัง 

     

29 ฉันลําบากใจเมื่อตองอยูกับคนแปลกหนาหรือคนท่ีไมคุนเคย      

30 ฉันทนไมไดเมื่อตองอยูในสังคมท่ีมีกฎระเบียบขัดกับความเคย

ชินของฉัน 

     

    รวม  

31 ฉันทําความรูจักผูอื่นไดงาย      

32 ฉันมีเพื่อนสนิทหลายคนท่ีคบกันมานาน      

33 ฉันไมกลาบอกความตองการของฉันใหผูอื่นรู      

34 ฉันทําในส่ิงท่ีตองการโดยไมทําใหผูอื่นเดือดรอน      

35 เปนการยากสําหรับฉันท่ีจะโตแยงกับผูอื่น แมจะมีเหตุผล

เพียงพอ 

     

36 เมื่อไมเห็นดวยกับผูอื่น ฉันสามมารถอธิบายเหตุผลท่ีเขา

ยอมรับได 

     

    รวม  

37 ฉันรูสึกดอยกวาผูอื่น      

38 ฉันทําหนาท่ีไดดี ไมวาจะอยูในบทบาทใด      

39 ฉันสามารถทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดดีท่ีสุด      

40 ฉันไมมั่นใจในการทํางานท่ียากลําบาก      

     รวม  

41 แมสถานการณจะเลวราย ฉันก็มีความหวังวาจะดีข้ึน      

42 ทุกปญหามักมีทางออกเสมอ      
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ท่ี รายการประเมิน 
ไม

จริง 

จริง

บางคร้ัง 

คอนขาง

จริง 

จริง

มาก 
คะแนน 

43 เมื่อมีเรื่องท่ีทําใหเครียด ฉันมักปรับเปล่ียนใหเปนเรื่องผอน

คลายหรือสนุกสนานได 

     

44 ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาหและวันหยุด

พักผอน 

     

45 ฉันรูสึกไมพอใจท่ีผูอื่นไดรับส่ิงดีๆ มากกวาฉัน      

46 ฉันพอใจกับส่ิงท่ีฉันเปนอยู      

    รวม  

47 ฉันไมรูวาจะหาอะไรทํา เมื่อรูสึกเบ่ือหนาย      

48 เมื่อวางเวนจากภาระหนาท่ี ฉันจะทําในส่ิงท่ีฉันชอบ      

49 เมื่อรูสึกไมสบายใจ ฉันมีวิธีผอนคลายอารมณได      

50 ฉันสามารถผอนคลายตนเองได แมจะเหน็ดเหนื่อยจา

ภาระหนาท่ี 

     

51 ฉันไมสามารถทําใจใหเปนสุขไดจนกวาจะไดทุกส่ิงท่ีตองการ      

52 ฉันมักทุกขรอนกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอ      

    รวม  

 

การแปลผลคะแนนเกณฑปกติ 

ดาน ขอ ดานยอย หัวขอ คะแนนรวม เกณฑ หมายเหตุ 

ดี 1.1 ควบคุมตนเอง 1-6    

 1.2 เห็นใจผูอื่น 7-12    

 1.3 รับผิดชอบ 13-18    

เกง 2.1 มีแรงจูงใจ 19-24    

 2.2 ตัดสินใจและแกปญหา 25-30    

 2.3 สัมพันธภาพกับผูอื่น 31-36    

มีสุข 3.1 ภูมิใจในตนเอง 37-40    

 3.2 พึงพอใจในชีวิต 41-46    

 3.3 สุขสงบทางใจ 47-52    

 

คะแนนรวม …………… = ………………… 

 

 

 



34 
 

 

 

 

การใหคะแนน   แบงเปน  2  กลุมในการใหคะแนนดังนี้ 

กลุมท่ี 1 ไดแกขอ  กลุมท่ี 2 ไดแก ขอ 

1 4 6 7 10 12 14 15 17 20 22 23 25 28  2 3 5 8 9 11 13 16 18 19 21 24 

31 32 34 36 38 39 41 42 43 44 46 48 49 50  26 27 29 30 33 35 37 40 45 47 51 52 

แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี ้  แตละขอใหคะแนนดังตอไปนี ้

ตอบไมจริง ให 1 คะแนน   ตอบไมจริง ให 4 คะแนน  

ตอบจริงบางครั้ง ให 2 คะแนน   ตอบจริงบางครั้ง ให 3 คะแนน  

ตอบคอนขางจริง  ให 3 คะแนน   ตอบคอนขางจรงิ  ให 2 คะแนน  

ตอบจริงมาก ให 4 คะแนน   ตอบจริงมาก ให 1 คะแนน  

การรวมคะแนน 

ดานดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง รูจักเห็นใจผูอื่นและ                                  

             มีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

ดานเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจแกปญหาและแสดงออกได                                

              อยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังมีสัมพันธภาพท่ีดีกับผูอื่น 

ดานสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข 

 

ดาน ดานยอย การรวมคะแนน 

ผลรวมคะแนน / การแปลผล 

รวม 
แปล

ผล 
รวม 

แปล

ผล 
รวม 

แปล

ผล 

ดี 

1.1 ควบคุมอารมณ รวมขอ 1    ถึงขอ 6   

  

  

1.2 เห็นใจผูอื่น รวมขอ 7    ถึงขอ 12   

1.3 รับผิดชอบ รวมขอ 13  ถึงขอ 18   

เกง 

2.1 มีแรงจูงใจ รวมขอ 19   ถึงขอ 24   

  2.2 ตัดสินใจและแกปญหา รวมขอ 25   ถึงขอ 30   

2.3 สัมพันธภาพกับผูอื่น รวมขอ 31   ถึงขอ  36   

สุข 

3.1 ภูมิใจตนเอง รวมขอ 37    ถึงขอ 40   

  3.2 พึงพอใจในชีวิต รวมขอ 41    ถึงขอ 46   

3.3 สุขสงบทางใจ รวมขอ 47    ถึงขอ 52   
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หลังจากรวมคะแนนแตละดานเสร็จแลว นําคะแนนท่ีไดไปทําเครื่องหมาย   X   ลงบนเสนประ ในกราฟความ

ฉลาดทางอารมณแลวลากเสนใหตอกัน  และพิจารณาดูวามีคะแนนดานใดท่ีสูงหรือตํ่ากวาชวงคะแนนปกติ 
ผลท่ีไดเปนเพียงการประเมินโดยสังเขป คะแนนท่ีไดตํ่ากวาชวงคะแนนปกติ ไมไดหมายความวาทาน

หรือเด็กมีความผิดปกติในดานนั้น เพราะดานตาง ๆ  เหลานี้เปนส่ิงท่ีมีการพัฒนาและมีการเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ดังนั้นคะแนนท่ีไดตํ่าจึงเปนเพียง  ขอเตือนใจใหทานหาแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ 

ในดานนั้น ๆ  ใหมากยิ่งข้ึน 

สําหรับรายละเอียดและแนวทางการพัฒนาความฉลาดทางอารมณมีอยูในหนังสืออีคิว :  ความฉลาดทาง

อารมณ หรือคูมือความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต  

 

เกณฑปกติของคะแนน  EQ  รวม ดี เกง สุข 

กลุมตัวอยางอายุ  12  -  17  ป 

 

องคประกอบ   EQ ตํ่ากวาปกติ เกณฑปกติ สูงกวาปกติ 

คะแนน EQ  รวม < 140 140 – 170 >170 

1. องคประกอบ ดี < 48 48  -  58 >58 

1.1 ควบคุมอารมณ < 13 13  -  17 >17 

1.2 เห็นใจผูอื่น < 16 16  -  20 >20 

1.3 รับผิดชอบ < 16 16  -  22 >22 

2. องคประกอบเกง < 45 45  -  57 >57 

2.1 มีแรงจูงใจ < 14 14  -  20 >20 

2.2 ตัดสินใจและแกปญหา < 13 13  -  19 >19 

2.3 สัมพันธภาพกับผูอื่น < 14 14  -  20 >20 

3. องคประกอบสุข < 40 40  -  55 >55 

3.1 ภูมิใจในตนเอง < 9 9  -  13 >13 

3.2 พึงพอใจในชีวิต < 16 16  -  22 >22 

3.3 สุขสงบทางใจ < 15 15  -  21 >21 
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หลักการเยี่ยมบานนักเรียน 
 

 การเยี่ยมบานนักเรียน หมายถึง การท่ีครูไปเยี่ยมพบปะกับผูปกครองและนักเรียนท่ีบานของเขา อันจะ

ชวยใหเกิดความสัมพันธท่ีดีระหวางบานกับโรงเรียน และทําใหครูไดรูไดเห็นขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดลอม               

ตาง ๆ ทางบานของนักเรียน 
 

1.  จุดมุงหมายของการเยี่ยมบานนักเรียน 

 การเยี่ยมบานมีจุดมุงหมายดังตอไปนี้ 

         1.1 เพื่อใหครูไดเห็นสภาพแทจริงของส่ิงแวดลอมและสภาพความเปนอยูทางครอบครัวของนักเรียน 

          1.2 เพื่อชวยใหครูไดรูถึงเจตคติของผูปกครองท่ีมีตอครู โรงเรียน และนักเรียน 

          1.3 เพื่อสรางความเขาใจ และความสัมพันธอันดีระหวางบานกับโรงเรียนอนัจะสงผลใหเกิด 

    ความรวมมือท่ีดีในการชวยแกปญหาหรือพัฒนานักเรียน 

          1.4 เพื่อเพิ่มเติมขอมูล ขอเท็จจริงบางประการท่ีเกี่ยวกับเด็กนักเรียนท่ีไมอาจสามารถหาไดดวยวิธีการอื่น ๆ 
 

 2.  หลักการเยี่ยมบานนักเรียน 

 เพื่อใหผูปกครองและนักเรียนเกิดเจตคติท่ีดีตอครูและโรงเรียนอีกท้ังยนิดีใหขอมูลครูท่ีไปเยี่ยมบานจึงควร

ยึดหลักการดังนี้ 

2.1 กอนไปเยี่ยมบานควรแจงใหนักเรียนทราบลวงหนาเพื่อไปบอกกลาวผูปกครองกอนวาครูจะเยี่ยมบาน

ในวันใดเวลาใด 

2.2 ครูควรต้ังจุดมุงหมายของการไปเยี่ยมบานวาตองการทราบขอเท็จจริงหรือขอมูลเรื่องใดบางพรอมท้ัง

เตรียมหัวขอท่ีจะสัมภาษณหรือสนทนากับผูปกครองของนักเรียนเพื่อใหไดขอมูลตามจุดมุงหมายนั้น 

2.3 ศึกษาขอเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียนเทาท่ีมีอยูกอนไปเยี่ยมบานเพื่อการปฏิบัติตัวหรือถามคําถามท่ี

เหมาะสมกับสภาพทางบานของนักเรียน 

2.4 พยายามสรางใหเกิดความคุนเคย ความอบอุนใจ ความมีมิตรภาพท่ีดีตอกัน 

2.5 ควรสนับสนุนใหนักเรียนไดมีโอกาสรวมวงสนทนาในระยะแรกท่ีครูไปถึง 

2.6 พยายามใหผูปกครองไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความรูสึกตาง ๆ ออกมาใหมากในเรื่องท่ี

สนทนากัน 

2.7 หลีกเล่ียงการการตําหนิติเตียน การวิพากษวิจารณเกี่ยวกับตัวนักเรียน ผูปกครอง ครูหรือโรงเรียน  

2.8   การเยี่ยมบานควรคํานึงถึงความเหมาะสมของเวลาท่ีไปเยี่ยมและระยะเวลาท่ีเยี่ยมบานโดยไมควรใช

เวลาอยางเรงรีบ  แตไมควรจะอยูนานจนเกินไป 

          2.9   รีบจดบันทึกขอมูลท่ีไดทันทีหลังจากกลับจากการเยี่ยมบาน  ซึ่งอาจใชแบบรายงานการเยี่ยม 

                 บานดังตัวอยางขางตน 
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หลักเกณฑคนพิการ ๙ ประเภท 

 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศหลักเกณฑคนพิการ ๙ ประเภท ( 13 พฤษภาคม 2552 ) กระทรวง 

ศึกษาธิการ กําหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการทางการศึกษา พ.ศ.2552 และประกาศหลักเกณฑและ

วิธีการจัดทําแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2552 กําหนดประเภทของคน

พิการออกเปน 9 ประเภท ไดแก 

1. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 

2. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน  

3. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา  

4. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ  

5. บุคคลท่ีมีปญหาทางการเรียนรู  

6. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูด และภาษา  

7. บุคคลท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ  

8. บุคคลออทิสติก  

9. บุคคลพิการซอน  

กําหนดเปาหมายระยะยาว 1 ป จัดทํารายงานผลปละ ๒ ครั้ง กรณีสงตอผูเรียนจบการศึกษาแตละระดับ 

หรือยายสถานศึกษา ใหสถานศึกษานําสงแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล รายงานผลการประเมิน การ

ดําเนินการตามแผน แฟมประวัติ และแฟมสะสมผลการเรียนของผูเรียน เพื่อเปนขอมูลจัดการศึกษาตอไป (มติชน

ออนไลน 12 พ.ค. 2552 )  

1. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการเห็น หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นจนไมสามารถรับการศึกษา ไดโดย

การเห็นหรือใชสายตาไดตามปกติ แตสามารถศึกษาเลาเรียนไดโดยวิธีการตางไปจากคนท่ีมองเห็นปกติแบง

ออกเปน 2 ประเภทคือ 

1.1 คนตาบอด หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการเห็นมากจนไมสามารถอานหนังสือธรรมดาได ตองสอน ให

อานและเขียนอักษเบรลล หรือใชวิธีการฟงแถบบันทึกเสียง หรือเครื่องบันทึกเสียตาง ๆ และมีความสามารถในการ

เห็นของตาขางท่ีดี หลักจากไดรับการแกไขแลวอยูระหวาง 20 สวน 200 ฟุต มีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 

1.2 คนตาบอดบางสวน หรือคนท่ีมีการเห็นเลือนราง หมายถึง บุคคลท่ีมีสูญเสียการเห็นแตยังสามารถ

อานอักษรตัวพิมพท่ีมีขนาดใหญได โดยตองใชแวนขยายหรืออุปกรณพิเศษบางอยางท่ีทําใหความชัดเจนของการ

เห็นใน ขางท่ีดี เมื่อแกไขแลวอยูในระดับ 20 สวน 60 ฟุต ถึง 20 สวน 200 ฟุต มีลานสายตาแคบกวา 30 องศา 

2. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการไดยินต้ังแตระดับนอยไปถึง ระดับ

รุนแรง จนไมสามารถฟงเสียงไดเหมือนคนปกติซึ่งอาจจะเปนหูตึง หรือหูหนวกก็ได แบงเปน 2 ประเภท 
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2.1 คนหูหนวก หมายถึง บุคคลท่ีสูญเสียการไดยินมากจนไมสามารถรับขอมูลผานทางการไดยิน ไมวาจะ

ใชหรือไมใชเครื่องชวยฟงก็ตาม โดยท่ัวไป หาตรวจการไดยินจะสูญเสียการไดยินประมาณ 90 เดซิเบลข้ึนไป ไม

สามารถไดยินเสียงพูดดัง ๆ อาจรับรูเสียงบางเสียงได จากการส่ันสะเทือน ไมสามารถใชการไดยินไดเปนประโยชน

เต็มประสิทธิภาพ คนหูหนวกอาจสูญเสียการไดยินมา ต้ังแตกําเนิด หรือสูญเสียการไดยินภายหลัง 

2.2 คนหูตึง หมายถึง บุคคลท่ีมีการไดยินเหลืออยูบางสามารถไดยินได ไมวาจะใชเครื่องชวยฟงหรอื

หรือไมก็ตาม หากตรวจการไดยินจะพบวามีการสูญเสียการไดยินนอยกวา 90 เดซิเบล ระดับการไดยินอาจแบงเปน

กลุมยอยดังนี้ 

Ø ตึงเล็กนอย (26-40 เดซิเบล)  

Ø ตึงปานกลาง (41-55 เดซิเบล) 

Ø ตึงมาก (56-70 เดซิเบล) 

Ø - ตึงรุนแรง (71-90 เดซิเบล) 

3.บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง บุคคลท่ีมีพัฒนาการลาชากวาคนปกติท่ัวไปทางดาน

รางกาย อารมณ สังคม ภาษา เมื่อวัดสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลวมีสติปญญาตํ่ากวาบุคคลปกติและ

ความสามารถในการปรับเปล่ียนพฤติกรรมตํ่ากวาเกณฑปกติอยางนอย 2 ทักษะ หรือมากกวา เชน ทักษะการส่ือ

ความหมาย การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตในบาน การควบคุมตนเอง สุขอนามัย และความปลอดภัย การเรียน

วิชาการเพื่อชีวิตประจําวัน การใชเวลาวาง การทํางาน ทักษะทางสังคม และทักษะในการใชสาธารณสมบัติ เปน

ตน ซึ่งลักษณะความบกพรองทางสติปญญาจะแสดงอาการแบงออกเปน 4 ระดับ คือ 

1. บกพรองระดับเล็กนอย - ระดับเชาวนปญญา (IQ) ประมาณ 55-70  

2. บกพรองระดับปานกลาง - ระดับเชาวปญญา (IQ) ประมาณ 40-55 

3. บกพรองระดับรุนแรง - ระดับเชาวระดับรุนแรงมาก (IQ) ประมาณ 25-40 

4. บกพรองระดับรุนแรงมาก - ระดับเชาวปญญา (IQ) ประมาณ 20-25 

4.บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางรางกายและสุขภาพ หมายถึง บุคคลท่ีมีความผิดปกติ บกพรองหรือสูญเสีย

อวัยวะ สวนใดสวนหนึ่งรางกายทําใหไมสามารถเคล่ือนไหวไดดีหรือมีอาการเกร็ง คือ อาการตึงตัวของกลามเนื้อ 

สวนใด สวนหนึ่งหรือหลายสวน ควบคุมการทรงตัวไดยากหรือไมไดเลย มีการเคล่ือนไหวของแขนขาไมสัมพันธกัน

มีอาการส่ัน เดินเซ หรืออาจเปนบุคคลท่ีบกพรองเนื่องจากสุขภาพ หรืออุบัติเหตุ อาการชัดโรคเรื้อรัง โรคติดตอ 

เปนตน 

 ประเภทความบกพรองทางรางกายหรือสุขภาพ อาจแบงไดดังนี ้

4.1 บกพรองทางระบบประสาท เชน บุคคลสมองพิการ (Cerebral Palsy) ไมใชบุคคลปญญาออนแต

หมายถึง สมองสวนท่ีใชควบคุมกลามเนื้อสวนใดสวนหนึ่งบกพรอง หรือสูญเสียทําใหมีปญหาในการเคล่ือนไหว ซึ่ง

แตละคนมีลักษณะท่ีแตกตางกัน เชน กลามเนื้อออนแรง หรือกลามเนื้อเคล่ือนไหวชา ทรงตัวไดไมดี ซึ่งแตละคนที

มากนอยแตกตางกันความบกพรอง จะเกิดข้ึนต้ังแตแรกเกิดถึงอายุ ประมาณ 7 ป 
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ลักษณะท่ีเห็นไดชัดเจนของบุคคลสมองพิการ ไดแก 

               - กลามเนื้อหดตัว เกร็ง (Spastic) เปนลักษณะความผิดปกติของการควบคุมการเคล่ือนไหว 

เคล่ือนไหวชามีอาการเกร็ง ซึ่งเราจะพบบุคคลท่ีมีอาการในกลุมนี้มากท่ีสุด 

                - กลามเนื้อควบคุมการเคล่ือนไหวไดยาก (Athetiod) มีลักษณะขนขาไมสัมพันธกังหันไปตามทิศทาง

ตาง ๆ  

                - กลามเนื้อตึงตัว (Ataxia) มีอาการส่ัน เดินเซ ควบคุมการทรงตัวไดไมดี ซึ่งเราจะพบบุคคล ท่ีมี

อาการในกลุมนี้นอยท่ีสุด 

                 - แบบผสม มีลักษณะรวมต้ังแต 2 ชนิด เชน มีอาการเกร็งรวมกับการเคล่ือนไหวของแขน ไม

สัมพันธกัน หันไปคนทิศหรือมีการเกร็ง ควบคุมการทรงตัวไมไดมีการส่ันเดินเซ เปนตน 

4.2 บกพรองทางระบบกลามเนื้อและกระดูก เชน กลามเนื้อเปล่ียน ไขขออักเสบ เปนตน 

4.3 ไมสมประกอบมาแตกําเนิด เชน น้ําครั่งในสมอง แขน ขาดวยหรือกุด แขน ขามีขนาดใหญ เล็ก

ผิดปกติ เปนตน 

4.4 สภาพความบกพรองทางรางกายและสุขภาพอื่น ๆ ไดแก บกพรองจากอุบัติเหตุไฟไหม แขน ขา

ขาด โรคติดตอ เชน โปลิโอ การไดรับอันตรายจากการคลอด หรือบกพรอง เนื่องจากสุขภาพ เชน โรคหืด 

โรคหัวใจ โรคปอด โรคเอดส เปนตน 

5. บุคคลท่ีมีปญหาทางการเรียนรู 

บุคคลท่ีมีปญหาทางการเรียนรู หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการรับรูหรือทางการเรียนรูท่ีมี 

ความ ผิดปกติอยางเดียวหรือหลายอยางทําใหเกิดปญหาทางการฟง การอาน การพูด การเขียน การสะกด การ

คํานวณ การใชเหตุผล การรวบรวมความคิด ซึ่งความผิดปกตินี้ไมใชเกิดจากภาวะบกพรองทางการเห็น การไดยิน

ทางรางกาย ทางสติปญญา ทางอารมณแตเปนความผิดปกติของภาวะทางสมองท่ีมีความผิดปกติทําใหการแปล

ภาพ การแปลเสียงหรือการรับรู แปรปรวนไปจากเดิมเด็กบางคนมองเห็นหนังสือกลับหลัง เด็กบางคนไมสามารถ

แปลความหมายหรือเขาใจจากการไดยิน เด็กบางคนไมเขาใจตัวเลขและความหมายตัวเลข 

6. บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางการพูดและภาษา หมายถึง บุคคลท่ีมีความบกพรองในเรื่องการออกเสียงพูด 

เชน เสียงผิดปกติ อัตราความเร็วและจังหวะการพูดผิดปกติ หรือคนท่ีมีความบกพรองในเรื่องการเขาใจ และการใช

ภาษาพูด การเขียนตลอดจนระบบสัญลักษณอื่นท่ีใชในการติดตอส่ือสาร ซึ่งอาจเกี่ยวกับรูปแบบภาษา เนื้อหาของ

ภาษา และหนาท่ีของภาษา  

7. บุคคลท่ีมีปญหาทางพฤติกรรม และอารมณ 

บุคคลท่ีมีความบกพรองทางพฤติกรรมและอารมณ หมายถึง บุคคลท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากบุคคล

ท่ัวไป และพฤติกรรมท่ีเบ่ียงเบนนี้สงผลกระทบตอการเรียนรูตอส่ิงตางๆ และปญหาทางพฤติกรรมนั้นเปนไปอยาง

ตอเนื่อง ไมเปนท่ียอมรับกันทางสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังขาดสัมพันธภาพกับบุคคลอื่น มีพฤติกรรมท่ีไม

เหมาะสม มีความคับของใจ มีการเก็บกดทางอารมณโดยแสดงออกทางรางกาย 
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ลักษณะของเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ 

-    กาวราว กอกวน เด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ มักแสดงออกในทางกาวราว กอกวนความ

สงบของผูอื่น พฤติกรรมท่ีแสดงออกอาจรวมไปถึงความโหดราย ทารุณสัตว ชกตอย ทํารายตัวเอง

และผูอื่น หวีดรอง กระทืบเทา ไมเช่ือฟงครูและพอแม พฤติกรรมเหลานี้อาจรุนแรงข้ึนหากไมไดรับ

การแกไขอยางถูกตอง 

-    การเคล่ือนไหวท่ีผิดปกติ หมายถึง ไมหยุดนิ่ง เคล่ือนไหวอยูตลอดเวลา โดยปราศจากจุดหมาย 

นอกจากนี้ยังมีความสนใจส้ัน สนใจในบทเรียนไดไมนาน ขาดสมาธิในการเรียน 

-    การปรับตัวทางสังคมเด็กท่ีมีปญหาทางพฤติกรรมและอารมณ จะมีการปรับตัวทางสังคมไมถูกตอง ฝา

ฝนกฎเกณฑท่ีไมเปนท่ียอมรับทางสังคม เชน แกงอันธพาล การทําลายสาธารณสมบัติ ลักขโมย หนี

โรงเรียน การประทุษรายทางเพศ 

8. บุคคลออทิสติก  

     บุคคลออทิสติก หรือบุคคลท่ีมีภาวะออทิสซึม หมายถึง บุคคลท่ีมีความผิดปกติทางสมอง ซึ่ง 

สงผลใหเขามีปญหาในการทําความเขาใจและตอบสนองกับโลกภายนอก และทําใหเขามีพฤติกรรม 

และการแสดงออกท่ีแตกตางจากบุคคลปกติท่ัวไป  เชน ใชคําพูดในการส่ือสารไมไดเมื่อถึงเวลาท่ีพวกเขา 

ตองการ หรือแสดงอาการท่ีมีความสุขในชวงเวลาหนึ่ง หลังจากนั้นก็แสดงอาการเสียใจและโมโห หรือ 

แสดงอาการเกรี้ยวกราด เปนตน แตจากสถิติพบวามีเด็กออทิสติกเกือบรอยละ 10 ท่ีมีความเปนอัจฉริยะใน 

เฉพาะดานหรือหลายดานพรอมกัน ในศาสตรสาขาตางๆ ไดแก คณิตศาสตร ดาราศาสตร ดนตรี หรือ 

ศิลปะ เปนตน  

9. บุคคลพิการซอน  

บุคคลพิการซอน (Mutiple Handcapped) หมายถึงบุคคลท่ีมีความบกพรองหรือความพิการ 

มากกวาหนึ่งประเภท ในบุคคลเดียวกัน เชน คนปญญาออนท่ีสูญเสียการไดยินเปนตน หรือเด็กอาจจะมีปญหาใน

ดานการเรียนรูการควบคุมการเคล่ือนไหวของรางกาย การไดยิน และการมองเห็น  

 

บทความสาระนารู.(2554). บทความ : ความพิการ 9 ประเภท – กระทรวงศึกษาธิการ. (ระบบออนไลน).          

แหลงท่ีมา http://disabilities.nfe.go.th/popup.php?name=knowledge&file .(สืบคนเมื่อวันท่ี 28 

มีนาคม 2559). 

บุคคลท่ีมีปญหาทางการเรียนรู  

ปญหาความบกพรองดานการเรียนรู (Learning Disabilities) ใชอธิบายลักษณะพิเศษของเด็กท่ีมีปญหาใน

การพัฒนาศักยภาพการเรียนรูทางวิชาการ ภาษา และการเขียน เปนผลมาจากระบบการทํางานท่ีผิดปกติของ

สมองในข้ันตอนการรับรูและส่ือสารขอมูล ทําใหมีปญหาเรียนยาก หรือเรียนชากวาเด็กคนอื่นในวัยเดียวกัน เด็กท่ี

มีปญหาการเรียนรูในลักษณะนี้ จัดเปน 1 ใน 9 กลุมเด็กท่ีตองรับการดูแลพิเศษ แตไมไดหมายความวาเด็กไมฉลาด

หรือข้ีเกียจ เพียงแตมีระบบความคิด การจัดเก็บและส่ือสารขอมูลแตกตางจากคนอื่น และท่ีจริงแลวเด็กกลุมนี้จะมี

ระดับไอคิวเทากับเด็กท่ัวไป หรืออาจจะมากกวาดวยซ้ํา เราสามารถแบง ปญหาทางภาษา เด็กท่ีมีปญหาทาง

ภาษาจะพบอุปสรรคในการทําความเขาใจคําพูดหรือกลุมคํา ท้ังการเขียน และการอาน เพราะนอกจากจะมีปญหา

http://disabilities.nfe.go.th/popup.php?name=knowledge&file%20%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%99
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ในการจดจําตัวอักษรแลว ยังมีปญหาในการเช่ือมโยงคํากับการอานออกเสียง สําหรับเด็กบางคน ถึงแมจะอาน

เขียนไดเปนปกติแตก็อาจจะมีปญหาทางภาษาดานอื่นๆ เชน บางคนอาจจะอานและออกเสียงไดถูกตอง แตไม

เขาใจส่ิงท่ีตัวเองอาน และบางคนอาจจะมีปญหาทางการเขียนเพราะไมสามารถส่ังใหมือเขียนตามหลักไวยากรณได 

เชน วรรคตอนผิดปกติ หรือเรียงลําดับความสําคัญของ ปญหาทางภาพสัญลักษณ เด็กท่ีมีปญหาทางภาพ

สัญลักษณ มักจะมีปญหาในการเช่ือมโยงส่ิงท่ีตัวเองมองเห็น เด็กมักจะมีปญหากับรายละเอียดในภาพ เชน สับสน

ตัวเลขบนกระดาน หรือสับสนสัญลักษณทางคณิตศาสตร เศษสวน หรือจําสลับระหวางตัวบวกกับตัวหาร เปนตน  

ปญหาการเรียนรูนี้เปนไปไดตลอดชีวิต และยังไมมีวิธีรักษา แตหากเรามีวิธีดูแลท่ีถูกตองจะสามารถชวยให

เด็กกลุมนี้ใชชีวิตแบบปกติและเรียนตามคนอื่นได อาการของเด็กท่ีเปนปญหานี้แตกตางและมีหลายลักษณะ เชน 

เด็กบางคนอาจจะมีปญหาทางการอานและเขียน แตไมมีปญหาทางคณิตศาสตร หรือเด็กบางคนมีปญหาการเขียน

เพียงอยางเดียว เปนตน อีกท้ังความรุนแรงของอาการแตละคนยังแตกตางกันไปอีกดวย 

เด็กท่ีมีปญหาการเรียนรูมีลักษณะอยางไร? 

- สังเกตเห็นจากความผิดปกติของเด็กทางการพูด อาน เขียน การแกโจทยคณิตศาสตร การส่ือสาร หรือการ

ขาดสมาธิในหองเรียน ประมาณชวงประถมศึกษา  

- เด็กไมสามารถเรียนรูกติกาของเกมบางเกม 

- ไมสามารถทําการบานบางอยางไดท้ังๆ ท่ีเปนงานท่ีงายมาก เปนตน  

- เด็กบางคนก็พยายามหาวิธีแกไขจนเรียนตามเพื่อนๆ ในวัยเดียวกันได แมแตพอแมเองก็ไมรูวาจริงๆ แลว

ลูกมีอาการผิดปกติทางการเรียนรู และกวาจะสังเกตไดก็เมื่ออยูในชวงวัยรุนท่ีตองใชชีวิตดวยตัวเองแลว เด็กจะเริ่ม

รูสึกวาความพยายามท่ีใชไปในการเรียนไมสงผลตอผลการศึกษาเทาท่ีควร เมื่อมารูตัวในวัยรุนเชนนี้ ยิ่งทําใหยาก

ตอการดูแลรักษา ซึ่งลักษณะท่ีสามารถสังเกตได มีดังนี้ 

กอนวัยเรียน 

• ใชคําพูดแบบผิดๆ  

• จําทํานองเพลงหรือเสียงวรรณยุกตไมได  

• มีปญหาในการเรียนตัวอักษร ตัวเลข สี รูปราง วันในสัปดาห  

• ไมเขาใจการทําตามกฎหรือกติกา  

• จับดินสอ ปากกา หรือกรรไกร ใหไปในทางท่ีตองการไมได  

• มีปญหากับการติดกระดุมหรือซิป หรือผูกเชือกรองเทา  

5-9 ขวบ 

• ไมสามารถเช่ือมโยงคํากับการเสียงอานของคํานั้นได  

• ไมสามารถผสมเสียงพยัญชนะกับสระใหเปนคําพูดได  

• สับสนคํางายๆ เวลาอาน  

• เขียนคําผิดซ้ําๆ  

• มีปญหากับโจทยเลขท่ัวไป  

• บอกเวลาไมได  
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• เรียนรูทักษะใหมๆ ไดชา  

10-13 ขวบ 

• มีปญหากับการอานทําความเขาใจ  

• ปญหาการเรียนเลข  

• ไมถนัดการตอบคําถามปลายเปด และมีปญหาการใชคํา  

• ไมชอบการอานและเขียน หลีกเล่ียงการอานออกเสียง  

• ไมมีทักษะการจัดการ (หองนอน การบาน โตะเรียน)  

• ลายมืออานยาก  

เด็กกลุมนี้จะข้ีอาย และปฏิเสธท่ีจะฝกฝนซ้ําๆ เพราะพวกเขาทําไมได หรือพบวามันยากสําหรับพวกเขา 

ในขณะท่ีเพื่อนคนอื่นๆ ทําได ทําใหรูสึกอายและไมพอใจ อยางไรก็ตาม แคเพียงมีปญหาในหองเรียนไมได

หมายความวาเด็กจะตองมีปญหาทางการเรียนรูเสมอไป เด็กแตละคนมีวิธีท่ีจะเรียนรูแตกตางกันไป เชน บางคน

ชอบท่ีจะฝกฝนไปเรื่อยๆ บางคนชอบท่ีจะฟงเพื่อทําความเขาใจ เปนตน หรือเด็กบางคนอาจแคอานชาหรือเรียนชา

กวาเพื่อนอยูแลว แตไมไดมีพัฒนาการท่ีดอยกวาเกณฑ หากรูสึกวาลูกมีอาการดังกลาว จะใหแนใจท่ีสุดพอแมควร

พาลูกไปหานักจิตวิทยาหรือผูเช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบจากแบบทดสอบอยางละเอียด 

เด็กท่ีมีปญหาการเรียนรูมีสาเหตุมาจากอะไร? 

ไมมีใครสามารถบอกสาเหตุของปญหาท่ีแทจริงได แตนักวิจัยก็ไดใหทฤษฎีบางอยางท่ีสามารถสรุปได

ดังตอไปนี้ 

• พันธุกรรม นักวิจัยกลุมหนึ่งสังเกตเห็นวา ปญหาทางการเรียนรูถายทอดตอกันมาในครอบครัว และพวก

เขาคิดวา พันธุกรรมนาจะเปนปจจัยหนึ่ง อยางไรก็ตามยังเปนท่ีถกเถียงกันอยูวา อาจจะไมใชพันธุกรรมท่ีเปนตัว

ถายทอดลักษณะมาในเด็ก แตอาจเปนท่ีลักษณะการเล้ียงดูท่ีเหมือนๆ กันจากรุนสูรุนก็เปนได  

• พัฒนาการทางสมอง นักวิจัยบางคนเช่ือวาปญหานี้เกิดจากข้ันตอนการพัฒนาของสมอง ท้ังกอนและหลัง

การคลอด ตัวอยางเชน น้ําหนักตัวของเด็กท่ีนอยเกินไป ขาดออกซิเจนระหวางคลอด หรือสภาพแวดลอมระหวาง

ต้ังครรภ นาจะเปนสวนหนึ่งท่ีกอปญหาการเรียนรูใหกับเด็ก เด็กเล็กๆ บางคนท่ีไดรับอุบัติเหตุบริเวณศีรษะ หรือ

สวนท่ีสงผลกระทบสูสมอง อาจจะมีความเส่ียงท่ีจะมีปญหาทางการเรียนรูได  

• ผลกระทบจากสิ่งแวดลอม ทารกหรือเด็กเล็กเปนวัยท่ีออนไหวตอส่ิงแวดลอม และไวตอสารพิษหรือ

มลพิษเปนอยางมาก เชน เรามักจะไดยินมาวาตะกั่ว (มักพบไดในบานหลังเกาๆ หรือในสีบางชนิด) อาจสงผล

กระทบตอสมองได สภาพโภชนาการในการเล้ียงดูเด็กจึงมีผลสําคัญในการเจริญเติบโต  

ปญหาการเรียนรูมีความสําคัญอยางไร? 

พอแมบางคนจะเริ่มต้ังคําถามวา แลวลูกจะสามารถอานหนังสือออกไหม หรือเขาจะเขียนไดเหมือนปกติรึ

เปลา คําตอบก็คือ ท้ังหมดนั้นข้ึนอยูกับวา พอแมรูวาลูกมีปญหาการเรียนรูเมื่อไหร และตอบรับกับปญหานั้น

อยางไรบาง หากพบปญหาต้ังแตแรกๆ และดูแลลูกไดอยางถูกตองไมวากรณีรายแรงแคไหน โอกาสท่ีเด็กจะ

สามารถเรียนรูไดใกลเคียงเด็กปกติยิ่งมีมากข้ึนเทานั้น ในทางกลับกัน หากพอแมรูตัวเมื่อลูกอายุเกิน 10 ปข้ึนไป 

และไมไดรับการดูแลแบบพิเศษ ก็ยิ่งยากตอการสงเสริมใหเขาอยูในสังคมไดแบบปกติ ดังนั้น จึงสําคัญมากท่ีพอแม

จะตองไมละเลยปญหานี้ เพราะมันเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของเขาในอนาคต ยิ่งรูตัวเร็วเทาไหรก็ยิ่งดี 
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เด็กอาจถือเอาปญหาการเรียนเปนปมดอยของตัวเอง ลองคิดดูวาถาเปนตัวเราเองท่ีทําอะไรอยางหนึ่งไมไดใน

ขณะท่ีเพื่อนคนอื่นๆ ทําไดอยางงายดาย กังวลอยูตลอดวาจะเสียหนาในหองเรียน หรือตองพยายามอยางมากเวลา

จะอธิบายอะไร เราจะรูสึกอยางไร ปญหาของเขาคือเขาไมสามารถแสดงความรูสึกได ควบคุมอารมณตัวเองไมได 

หากถูกละเลย จะสรางความเครียดใหกับเด็ก ท่ีเขาเรียนไมไดไมใชความผิดของเขา อาจทําใหเขาไมเขาใจและหลีก

หน ีและนั่นจะสงผลตอทักษะทางสังคมซึ่งเปนส่ิงท่ีจะทําใหเด็กประสบความสําเร็จ ท้ังการเรียน การใชชีวิต และท่ี

สําคัญ ความสุขของลูก 

พอแม ผูปกครองจะชวยเหลือหรือแกไขลูกท่ีมีปญหาการเรียนรูไดอยางไร? 

เด็กทุกคนตองการความรักและกําลังใจ สําหรับเด็กท่ีมีปญหาการเรียนรู การใหกําลังใจใหเขาเห็นคุณคาของ

ตัวเอง ใหพวกเขามีความมั่นใจและสูกับปญหาเปนส่ิงสําคัญ ส่ิงแรกท่ีพอแมตองทําความเขาใจคือ หนาท่ีของพอแม

ไมใชการรักษาโรคใหลูก แตคือการสอนใหลูกดูแลตัวเองได และตองระลึกเสมอวา ส่ิงท่ีพอแมกระทําและแสดงออก

ตออุปสรรคตางๆ สงผลอยางมากตอลูก จริงอยูวาการมองโลกในแงดีไมไดชวยใหอาการลูกดีข้ึน แตแนนอนวามัน

ไดใหความหวังและความมั่นใจแกลูกอยางมาก โดยเฉพาะเมื่อมันมาจากพอแมของเขาเอง 

• เขาจัดการกับการศึกษาของลูก ส่ือสารกับท่ีโรงเรียนเกี่ยวกับการเรียนของลูก ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย

และการใหบริการจากโรงเรียนในสวนนี้ใหดีกอนท่ีจะตกลงรวมกันกับโรงเรียน พอแมหลายคนมีความคิดท่ีวา

โรงเรียนตองสอนเด็กทุกอยางและมีหนาท่ีดูแลเด็กในทุกแง จําไวเสมอวาโรงเรียนเปนแคสวนหนึ่งในชีวิตของลูก

และชีวิตครอบครัว ขอจํากัดของโรงเรียนอาจไมสามารถตอบโจทยท่ีพอแมตองการได ลองมองหาตัวชวยอื่นๆ 

ใหกับลูก  

• หาใหเจอวาลูกถนัดเรียนแบบไหน เด็กแตละคนมีวิธีเรียนท่ีแตกตางกันไป โดยเฉพาะเด็กท่ีมีปญหา

ทางการเรียนรู เด็กบางคนชอบท่ีจะเรียนจากภาพ เด็กจะเขาใจไดดีข้ึนเมื่ออธิบายเปนกราฟหรือแผนภูมิ จากการ

อาน หากเด็กถนัดเรียนจากการฟง เด็กจะทําไดดีกับการเรียนในหองเรียน และมีแนวโนมจะชอบฟงเพลงหรือเลน

ละคร หรือเด็กบางคนจะถนัดเรียนแบบปฏิบัติ พวกเขาจะทําไดดีในการสรางสรรคผลงาน หรือทําอะไรท่ีไดคนหา  

• ใหความสําคัญกับชีวิตนอกหองเรียน จําไววาความสําเร็จไมไดหมายถึงการเรียนเสมอไป แตรวมถึง

สุขภาพและความสัมพันธกับผูอื่น พอแมควรจะใหความสําคัญกับสวนนี้ดวย เหลานี้คือคําแนะนําท่ีพอแมควรจะ

เริ่มตนใหความสนใจ  

o ควรสอนใหลูกภูมิใจในตัวเอง โดยใหลูกรูวาส่ิงท่ีลูกชอบและถนัดคืออะไร และสงเสริมเขาในจุดนั้น ให

กําลังใจลูกเมื่อตองพูดถึงทักษะท่ีตัวเองมีปญหา ใหเด็กยอมรับและกลาท่ีจะขอความชวยเหลือกับผูใหญ  

o สอนใหลูกมั่นใจในการตัดสินใจ พูดคุยกับเกี่ยวกับปญหาหลายๆ เรื่อง และถามวาถาเปนเขาจะทําอยางไร 

ผลจากการแกปญหาแตละแบบเปนอยางไร และใหกําลังใจเด็กเวลาจะตัดสินใจ หรือเสนอตัวเลือกใหเขา  

o สอนใหเด็กมีความพยายาม ใหเขาไมหลีกหนีจากปญหา  

o ใหเด็กรูจักมีเปาหมายในชีวิต ลองใหเด็กสรางเปาหมายเล็กๆ และวิธีท่ีจะไปใหถึง  

o รูจักท่ีจะขอความชวยเหลือ และชวยเหลือผูอื่นซึ่งเปนหลักในการสรางความสัมพันธท่ีดี  

o สามารถจัดการความเครียดและควบคุมอารมณของตนเอง โดยสอนใหเขารูจักกับอารมณในแบบตางๆ และ

ทําความเขาใจมัน เพื่อท่ีเขาจะไดรูวาตัวเองกําลังเครียดอยู และสามารถหากิจกรรมท่ีจะลดความเครียดลงได      

ท่ีสําคัญ พอแมจะตองรูไดทันทีวาเมื่อไหรท่ีลูกมีความเครียด  
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• ดูแลสุขภาพใหดี แนนอนวาสุขภาพท่ีดีจะนํามาสูสุขภาพจิตท่ีดี และจะทําใหเด็กมีสมาธิในการเรียนมาก

ข้ึน งายๆ แคใหออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอ รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน และพักผอนเพียงพอ  

• อยาลืมดูแลตัวเอง พอแมจะไมสามารถดูแลลูกไดเลยหากวาตัวเองเหนื่อยหรือเครียด อยาเก็บเอาทุก

อยางไวกับตัว มองหาตัวชวย เชน เพื่อน ครอบครัว ครู นักจิตวิทยา ท่ีจะคอยแบงเบาปญหาและชวยเหลือได ท่ี

สําคัญ ลองมองหากลุมหรือองคกรท่ีทํางานดานนี้โดยเฉพาะ เพื่อท่ีจะสรางความสัมพันธกับพอแมและเด็กคนอื่นๆ 

เกร็ดความรูเพื่อครู 

ครูควรเรียนรูเกี่ยวกับอาการและลักษณะตางๆ รวมท้ังแหลงขอมูลและองคกรท่ีเกี่ยวของเพื่อวาจะชวยเด็กใน

ดานการศึกษาไดอยางถูกตอง เรียนรูวาส่ิงท่ีเด็กถนัดและสนใจคืออะไรและใหการสนับสนุนส่ิงนั้น คอยใหกําลังใจ

และเปนกําลังสําคัญใหนองมีโอกาสฝกฝนตอไป และคอยประเมินผลการเรียนของเด็ก เพื่อจะรูวาทักษะการเรียนรู

ใดท่ีเด็กมีปญหาและจะไดรูวาเด็กไดเรียนรูอะไรไปบางหรือไม มีพัฒนาการอยางไร พูดคุยกับผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับวิธี

ท่ีจะสอนเด็กลักษณะพิเศษ ตัวอยางเชน 

• ใหเด็กคอยๆ เรียนรูไปทีละข้ัน ใหคําแนะนําท้ังจากคําพูด และการเขียน  

• ใหเวลามากข้ึนในการทําการบาน  

• หากเด็กมีปญหาทางการอาน ใหใชวิธีอานจากหนังสือควบคูไปกับฟงเทป  

• หากเด็กมีปญหาทางการฟง ใหเด็กยืมท่ีเพื่อนจดในหองเรียน หรือใหเด็กใชเครื่องอัดเสียงตอนเรียน  

• หากเด็กมีปญหาในการเขียน ใหหาคอมพิวเตอรท่ีมีโปรแกรมตรวจคําผิดมาใหเด็กฝกฝน  

สอนทักษะการจัดการใหกับเด็ก ทักษะการเรียนหรือหลักในการเรียน การทําแบบนี้เปนผลดีตอเด็กท่ัวไป แต

จะเปนประโยชนอยางมากกับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ และหมั่นติดตอส่ือสารกับพอแมของเด็ก คอยบอกความ

เปล่ียนแปลงของเด็กท่ีโรงเรียน และติดตามความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ีบาน เพื่อท่ีจะไดวางแผนการเรียนท่ี

เหมาะสมและจําเปนกับเด็กรวมกัน 

เววิรี อิทธิอนันตกุล.(2558).ถามครู.คอม. (ระบบออนไลน). แหลงท่ีมาhttp://taamkru.com/th .  

           (สืบคนเมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2559). 
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