ใบความรู้ที่ ๑
เรื่อง พื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและการช่วยเหลือเด็ก
คาชี้แจง : ให้ผู้เรียนศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่อง พื้นฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพครูและการช่วยเหลือเด็ก
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
(หมวด 3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ) ข้อ ๓ “ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา
เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า”
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประเด็น : ๑. จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
2. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู : จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อ 3
๓. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา
จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติตนที่กําหนดขึ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง
และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนํามาซึ่ง
เกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ
ข้ อบั งคับ คุรุ ส ภา ว่าด้ว ยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ ผู้ ประกอบวิช าชีพทางการศึกษา
ต้องประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
หมวด ๑ จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑. ผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ ทางการศึ ก ษา ต้ อ งมี วิ นั ย ในตนเอง พั ฒ นาตนเองด้ า นวิช าชีพ บุ ค ลิ ก ภาพ
และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
หมวด ๒ จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
๒. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็น
สมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
หมวด ๓ จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
๓. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์
และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า
๔. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่
ศิษย์และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๕. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
๖. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา
จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ
๗. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
หมวด ๔ จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
๘. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นใน
ระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

-๒หมวด ๕ จรรยาบรรณต่อสังคม
๙. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ
สั ง คม ศาสนา ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ภู มิ ปั ญ ญา สิ่ ง แวดล้ อ ม รั ก ษาผลประโยชน์ ข องส่ ว นรวมและยึ ด มั่ น ใน
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพครู : จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อ 3
คุรุสภาได้ออกข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐
เพื่อประมวลพฤติกรรมที่เป็นตัวอย่างของการประพฤติที่กําหนดขึ้นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ซึ่งผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา คือ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ ต้องหรือพึงปฏิบัติ
ตามประกอบด้วย พฤติกรรมที่พึงประสงค์ที่กําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องหรือพึงประพฤติ
ตาม และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ที่กําหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องหรือพึงละเว้น โดยมี
แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ และตัวอย่างของพฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรม
ที่ไม่พึงประสงค์
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กําลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่
โดยเสมอหน้ า ครู ต้องส่ งเสริ มให้ เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสั ยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้ รับบริการ
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุ ทธิ์ใจ ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ ครูต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์
และสังคมของศิษย์และผู้รับบริการ และครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ โดยต้องประพฤติและละเว้น การประพฤติตามแบบ
แผนพฤติกรรม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1.
2.
3.

4.
5.

พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ให้คําปรึกษาหรือช่วยเหลือศิษย์และผู้รับบริการ
ด้วยความเมตตากรุณาอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถและเสมอภาค
สนับสนุนการดําเนินงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็ก
เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส
ตั้งใจ เสียสละ และอุทิศตนในการปฏิบัติ
หน้าที่ เพื่อให้ศิษย์และผู้รับบริการได้รับการ
พัฒนาตามความสามารถ ความถนัด และความ
สนใจของแต่ละบุคคล
ส่งเสริมให้ศิษย์และผู้รับบริการสามารถแสวงหา
ความรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อ อุปกรณ์ และ แหล่ง
เรียนรู้อย่างหลากหลาย
ให้ศิษย์และผู้รับบริการ มีส่วนร่วมวางแผนการ
เรียนรู้ และเลือกวิธีการปฏิบัติที่เหมาะสม
กับตนเอง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
ลงโทษศิษย์อย่างไม่เหมาะสม
ไม่ใส่ใจหรือไม่รับรู้ปัญหาของศิษย์หรือ
ผู้รับบริการจนเกิดผลเสียหายต่อศิษย์หรือ
ผู้รับบริการ
ดูหมิ่นเหยียดหยามศิษย์หรือผู้รับบริการ
เปิดเผยความลับของศิษย์หรือผู้รับบริการเป็น
ผลให้ได้รับความอับอายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
จูงใจ โน้มน้าว ยุยงส่งเสริมให้ศิษย์หรือ
ผู้รับบริการปฏิบัติขัดต่อศีลธรรมหรือ
กฎระเบียบ
ชักชวนใช้จา้ งวานศิษย์หรือผู้รับบริการให้
จัดซื้อ จัดหาสิ่งเสพติดหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
อบายมุข
เรียกร้องผลตอบแทนจากศิษย์หรือผู้รับบริการ
ในงานตามหน้าที่ที่ต้องให้บริการ

-๓พฤติกรรมที่พึงประสงค์
6. เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ศิษย์และ
ผู้รับบริการด้วยการรับฟังความคิดเห็น ยก
ย่อง ชมเชย และให้กําลังใจอย่างกัลยาณมิตร

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 ได้อธิบายจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ข้อ ๓
ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่ว ยเหลือส่งเสริม ให้กําลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดย
เสมอหน้าไว้ดังนี้
หลักการ
การแสดงออกของบุคคลในทางที่ดีเป็นผลมาจากสภาวะจิตใจที่ดีงาม และความเชื่อถือที่ถูกต้องของ
บุคคลที่มีความรักและเมตตาย่อมแสดงออกด้วยความปรารถนาในอันที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อบุคคลอื่นมีความ
สุภาพ ไตร่ตรองถึงผลแล้วจึงแสดงออกอย่างจริงใจ ครูจึงต้องมีความรักและเมตตาต่อศิษย์อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็น
ผลให้พฤติกรรมที่ครูแสดงออกต่อศิษย์ เป็นไปในทางสุภาพเอื้ออาทร ส่งผลดีต่อศิษย์ในทุก ๆ ด้าน
คำอธิบำย
ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดย
เสมอหน้า หมายถึง การตอบสนองต่อความต้องการ ความถนัด ความสนใจของศิษย์อย่างจริงใจ สอดคล้องกับ
การเคารพ การเห็นอกเห็นใจต่อลัทธิพื้นฐานของศิษย์จนเป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือและชื่นชมได้รวมทั้งเป็นผลไปสู่
การพัฒนารอบด้านอย่างเท่าเทียมกัน
พฤติกรรมสาคัญ
๑. สร้างความรู้สึกเป็นมิตร เป็นที่พึ่งพาและไว้วางใจได้ของศิษย์ แต่ละคนและทุกคน ตัวอย่างเช่น
– ให้ความเป็นกันเองกับศิษย์
– รับฟังปัญหาของศิษย์และให้ความช่วยเหลือศิษย์
– ร่วมทากิจกรรมกับศิษย์เป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม
– สนทนาไต่ถามทุกข์สุขของศิษย์
ฯลฯ
๒. ตอบสนองข้อเสนอและการกระทาของศิษย์ในทางสร้างสรรค์ตามสภาพปัญหาความต้องการและ
ศักยภาพของศิษย์แต่ละคนและทุกคน ตัวอย่างเช่น
– สนใจคาถามและคาตอบของศิษย์ทุกคน
– ให้โอกาสศิษย์แต่ละคนได้แสดงออกตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ
– ช่วยแก้ไขข้อบกพร่องของศิษย์
– รับการนัดหมายของศิษย์เกี่ยวกับการเรียนรู้ก่อนงานอื่น ๆ
ฯลฯ
๓. เสนอและแนะแนวทางการพัฒนาของศิษย์แต่ละคนและทุกคนตามความถนัด ความสนใจ และ
ศักยภาพของศิษย์ ตัวอย่างเช่น
– มอบหมายงานตามความถนัด
– จัดกิจกรรมหลากหลายตามสภาพความแตกต่างของศิษย์เพื่อให้แต่ละคนประสบ
ความสาเร็จ เป็นระยะ ๆ อยู่เสมอ

-๔– แนะแนวทางที่ถูกให้แก่ศิษย์
– ปรึกษาหารือกับครู ผู้ปกครอง เพื่อน นักเรียน เพื่อหาสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาของศิษย์ ฯลฯ
๔. แสดงผลงานที่ภูมิใจของศิษย์แต่ละคนและทุกคนทั้งในและนอกสถานศึกษา ตัวอย่างเช่น
– ตรวจผลงานของศิษย์อย่างสม่าเสมอ
– แสดงผลงานของศิษย์ในห้องเรียน (ห้องปฏิบัติการ)
– ประกาศหรือเผยแพร่ผลงานของศิษย์ที่ประสบความสาเร็จ
ฯลฯ
๓. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา ให้แก่นักเรียน
เพื่อให้นักเรี ยนมีคุณลั กษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการ
ดารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ างเป็นระบบ
มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อันได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครู
ทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพและมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้
กระบวนการดาเนิ น งานของระบบการดู แลช่ว ยเหลื อ นั กเรี ยนมี องค์ป ระกอบส าคั ญ ๕ ประการ
รายละเอียด ดังนี้ คือ
๑. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หล่อหลอม
ให้เกิดพฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้น การรู้ข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน
จึ งเป็ น สิ่ งส าคัญที่จ ะช่ว ยให้ มีความเข้าใจนั ก เรียนมากขึ้น สามารถนาข้อมูล มาวิเคราะห์ เพื่อการคัดกรอง
นักเรียนเป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูล
เชิงประจักษ์ที่ได้จากเครื่องมือและวิธีการที่หลากหลาย ตามหลักวิชาการ มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดา
โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะทาให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อย
ที่สุด
๒. การคัดกรองนักเรียน
เป็นการพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนเพ่อการจัดกลุ่มนักเรียนมีประโยชน์อย่างยิ่งในการหาวิธีการ
ที่เหมาะสมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงกับสภาพปัญหาและความต้องการจาเป็น ด้วยความรวดเร็ว
และถูกต้อง ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อาจจัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น ๒ , ๓ หรือ ๔
กลุ่มก็ได้ ตามขอบข่ายและเกณฑ์การคัดกรองที่โรงเรียนกาหนด เช่น ในกรณีที่ แบ่งนักเรียนเป็น ๔ กลุ่ม
อาจนิยามกลุ่มได้ ดังนี้
๑) กลุ่มปกติ คือ นักรเยนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา
๒) กลุ่ ม เสี่ ย ง คื อ นั ก เรี ย นที่ อ ยู่ ใ นเกณฑ์ ข องกลุ่ ม เสี่ ย งตามเกณฑ์ ก ารคั ด กรองของโรงเรี ย น
ซึ่งโรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขตามกรณี
๓) กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน
ซึ่งโรงเรียนต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหา โดยเร่งด่วน

-๕๔) กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะแสดงออกซึ่งความสามารถ
อั น โดดเด่ น ด้ า นใดด้ า นหนึ่ ง หรื อ หลายด้ า นอย่ า งเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ เมื่ อ เที ย บกั บ ผู้ มี อ ายุ ใ นระดั บ เดี ย วกั น
สภาพแวดล้อมเดียวกัน ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมให้ นักเรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษนั้นอย่างเต็ม
ศักยภาพ
๓. การส่งเสริมและพัฒนานักเรียน
การส่งเสริมพัฒนานักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนในกลุ่มคัดกรอง ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน
กลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความ
ภาคภูมิใจในตนเองในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักรเยนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็น
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา และเป็นการช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยง / กลุ่มมีปัญหา กลับมาเป็นนักเรียนกลุ่ม
ปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โรงเรียนหรือชุมชนคาดหวังต่อไป
การส่งเสริมพัฒนานักเรียนมีหลายวิธีที่โรงเรียนสามารถพิจารณาดาเนินการได้ แต่มีกิจกรรมหลัก
สาคัญที่โรงเรียนต้องดาเนินการ คือ
๑) การจัดกิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) หรือกิจกรรมหับเหย้า
๒) การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
๓) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดารงชีวิต กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในการดูแลช่วยเหลือนั กเรีย น ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน แต่สาหรับ
นั กเรี ย นกลุ่ มเสี่ ยง / มีปั ญหานั้ น จ าเป็ น อย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการ
ช่วยเหลือ ทั้งการป้องกันและการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม
การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่า
อย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิควิธีการแต่สิ่งที่ครู ที่ปรึกษาจาเป็นต้อง
ดาเนินการมีอย่างน้อย ๒ ประการ คือ
๑) การให้การปรึกษาเบื้องต้น
๒) การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
๕. การส่งต่อ
ในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาของนั ก เรีย นโดยครู ที่ ปรึ ก ษา อาจมี ก รณี ที่ ปั ญ หามี ค วามยากต่อ
การช่วยเหลือ หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น ก็ควรดาเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านต่อไป เพื่อให้ปัญหาของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาท
หน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครูคนใดคนหนึ่งเท่านนั้น ความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือลุกลามกลายเป็น
ปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข ซึ่งครูที่ปรึกษาสามารถดาเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลหรือการคัดกรองนักเรียนก็ได้ขึ้นกับกรณีปัญหาของนักเรียน
การส่งต่อแบ่งเป็น ๒ แบบ คือ
๑) การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจาวิชา หรือฝ่ายปกครอง
๒) การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ดาเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก
หากเกิดกรณีปัญหาที่มีความยากเกินศักยภาพของโรงเรียน

-๖-
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