ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความหมาย ความสาคัญ และคุณค่า
การพั ฒ นานั ก เรี ย นให้ เป็ น บุ ค คลที่ มีคุ ณภาพทั้ ง ด้า นร่ า งกาย จิต ใจ สติ ปั ญญา ความสามารถ มีคุ ณ ธรรม
จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง โดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดาเนินการ
ด้วยการส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนแล้ว การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดกับนักเรียนก็เป็นสิ่งสาคัญ
เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติ ทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยี ปัญหา เศรษฐกิจ ปัญหา
การระบาดของสารเสพติ ด ปั ญหาครอบครั ว ปั ญหาการแข่งขั นทุก รูปแบบ ก่อให้ เกิ ดความทุกข์ ความวิ ตกกั งวล
ความเครียด ซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกายของทุกคน จนนาไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤติ
ทางสังคม
ดังนั้น ในการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของนั กเรียน ให้ มีความสมบูรณ์พร้อมอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย
สติปั ญญา ความรู้ความสามารถ คุณธรรมจริย ธรรม ตลอดจนให้มีทักษะในการดารงชีวิต จึงจาเป็นที่ทุกโรงเรียน
ในฐานะหน่ว ยงานที่ต้องรับ ผิ ดชอบในการสร้ างเสริมคุณภาพชีวิตผู้ เรีย น และแก้วิกฤติสังคม จึงควรนาระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนมาประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละโรงเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคืออะไร ?
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหาเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนา
เต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข็มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการดารงชีวิต และ
รอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน คือ กระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนอย่างเป็นระบบ
มีขั้นตอนชัดเจน พร้อมทั้งมีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน คุณภาพ และมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้โดยมีครู
ประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครูทุกคน มีวิธีการและเครื่องมือ
ที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้

ทาไมต้องมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ?
วัตถุประสงค์ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. เพื่อให้การดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้โรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการทางาน
ร่วมกัน โดยผ่านกระบวนการทางานที่ชัดเจน มีร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบและประเมินผลได้

ประโยชน์และคุณค่าของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.
2.
3.
4.
5.

นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และตรงตามสภาพปัญหา
สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไปด้วยดี และอบอุ่น
นักเรียนรู้จักตนเอง และควบคุมตนเองได้
นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพอย่างรอบด้าน
ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจัง ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่

กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน
และนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ ปกครอง ชุมชน ผู้ บริหาร และครูทุกคน มี วิธีการและ
เครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้
กระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีองค์ประกอบ 5 ประการ คือ
1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองนักเรียน
3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
4. การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียน
5. การส่งต่อ

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน หล่อหลอมให้เกิด
พฤติกรรมหลากหลายรู ปแบบ ทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนั้นการรู้จักข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับตัว นักเรียนจึงเป็น
สิ่ ง ส าคั ญ ที่ จ ะช่ ว ยให้ ค รู ที่ ป รึ ก ษามี ค วามเข้ า ใจนั ก เรี ย นมากขึ้ น สามารถน าข้ อ มู ล มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ การคั ด กรอง
นัก เรี ย น เป็ น ประโยชน์ ใ นการส่ ง เสริ ม การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญหาของนัก เรี ย นได้ อ ย่ า งถูก ทาง ซึ่ งเป็ น ข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือการคาดเดาโดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะทาให้ไม่เกิดข้อผิดพลาด
ต่อการช่วยเหลือนักเรียนหรือเกิดได้น้อยที่สุด

2. การคัดกรองนักเรียน
การคัดกรองนักเรียน เป็นการพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อการจัดกลุ่มนักเรียน อาจนิยามกลุ่ม
ได้ 4 กลุ่ม คือ
 กลุ่มปกติ คือ นักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนแล้ว อยู่ใน
เกณฑ์ของกลุ่มปกติ ซึ่งควรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา
 กลุ่มเสี่ยง คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยงตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
ต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณี
 กลุ่มมีปัญหา คือ นักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
ต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน
 กลุ่มพิเศษ คือ นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ มีความเป็นอัจฉริยะ แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่น
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน อย่างเป็นที่ประจักษ์เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดียวกันภายใต้สภาพแวดล้อมเดียวกัน
ซึ่งโรงเรียนต้องให้การส่งเสริมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถพิเศษนั้นจนถึงขั้นสูงสุด
การจั ด กลุ่ ม นั ก เรี ย นนี้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ครู ที่ ป รึ ก ษาในการหาวิ ธี ก ารเพื่ อ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นได้ อ ย่ า ง
ถูกต้อง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาให้ตรงกับปัญหาของนักเรียนยิ่งขึ้น และมีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา เพราะ
มีข้ อ มูล ของนั ก เรี ย นในด้ านต่ าง ๆ ซึ่ ง หากครู ที่ ป รึ กษาไม่ ไ ด้คั ด กรองนัก เรี ยนเพื่ อ การจั ด กลุ่ ม แล้ ว ความชัด เจน
ในเป้าหมายเพื่อการแก้ไขปัญหาของนักเรียนจะมีน้อยลง มีผลต่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือ ซึ่งบางกรณีจาเป็น
ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูควรให้ความเอาใจใส่กับนักเรียนทุกคนอย่ างเท่าเทียมกัน แต่สาหรับนักเรียน
กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหานั้น จาเป็นอย่างมากที่ต้องให้ความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดและหาวิธีการช่วยเหลือทั้งการป้องกัน
และการแก้ไขปัญหา โดยไม่ปล่อยปละละเลยนักเรียนจนกลายเป็นปัญหาของสังคม การสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาของนักเรียน จึงเป็นภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเป็นบุคคลที่มี
คุณภาพของสังคมต่อไป
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนนั้นมีหลายเทคนิค วิธีการ แต่สิ่งที่ครูประจาชั้น /ครูที่ปรึกษา
จาเป็นต้องดาเนินการมีอย่างน้อย 2 ประการ คือ
1. การให้คาปรึกษาเบื้องต้น
2. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

4. การพัฒนาและส่งเสริมผู้เรียน
การพัฒนาและส่งเสริมนักเรียนเป็นการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่ม
เสี่ยง/มีปัญหา กลุ่มความสามารถพิเศษ ให้มีคุณภาพมากขึ้น ได้พัฒนาเต็มศักยภาพ มีความภาคภูมิใจในตนเองในด้าน
ต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยป้องกันมิให้นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลายเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา และเป็นการ

ช่วยให้ นักเรี ยนกลุ่ มเสี่ย ง/มีปั ญหากลับ มาเป็ นนั กเรียนกลุ่ มปกติและมีคุณภาพตามมาตรฐานที่โ รงเรียนหรือชุมชน
คาดหวังต่อไป
การส่ งเสริ มพัฒ นานั กเรี ย นมี ห ลายวิธีที่ โ รงเรีย นสามารถพิจารณาดาเนินการได้ แต่ มีกิจกรรมหลั กส าคั ญ
ที่โรงเรียนต้องดาเนินการ คือ
1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม
2. การเยี่ยมบ้าน
3. การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting)
4. การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการดารงชีวิตและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5. การส่งต่อ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ปรึกษา อาจมีกรณีที่บางปัญหามีความยกต่อการช่วยเหลือ
หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียนมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้นก็ควรดาเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่อไป เพื่อให้ปัญหา
ของนักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น หากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่ของครูที่ปรึกษาหรือครู
คนใดคนหนึ่งเพียงลาพังความยุ่งยางของปั ญหาอาจมีมากขึ้น หรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่โตจนยากต่อการแก้ไข
ซึ่งครูประจาชั้น /ครูที่ปรึกษาสามารถดาเนินการได้ตั้งแต่กระบวนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หรือการคัดกรอง
นักเรียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหาของนักเรียนในแต่ละกรณี
การส่งต่อแบ่งเป็น 2 แบบ คือ
1. การส่งต่อภายใน ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะ
ปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจาวิชา หรือฝ่ายปกครอง
2. การส่งต่อภายนอก ครูแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็นผู้ดาเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก หาก
พิจารณาเห็นว่าเป็นกรณีปัญหาที่มีความยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนจะดูแลช่วยเหลือได้

แผนภูมิแสดงกระบวนการและขั้นตอนของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คณะกรรมการอานวยการ (ทีมนา)
คณะกรรมการประสานงาน (ทีมประสาน)
คณะกรรมการดาเนินงาน (ทีมทา)
ดาเนินงาน
1. รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
2. คัดกรองนักเรียน

(ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา)

กลุ่มปกติ

กลุ่มพิเศษ

3.ส่งเสริม/พัฒนา

กลุ่มเสี่ยง

ได้

4.ป้องกัน/แก้ไข

ได้

กลุ่มมีปญ
ั หา

ไม่ได้

4.ป้องกัน/แก้ไข
(ช่วยเหลือ
+ แก้ปัญหา)

ครูแนะแนว/ฝ่ายกิจการนักเรียนให้การช่วยเหลือ

ได้

ไม่ได้
5.ส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เรียนได้รับการพัฒนา
ให้เป็นคนดี มีปัญญา
และมีความสุข

ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วยผู้บริหารทุกฝ่าย ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และ
ให้การสนับสนุนการดาเนินงานหรือร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
2. ครูทุกคนแลผู้เกี่ยวข้องจาเป็นต้องมีความตระหนักในความสาคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
มีทัศนคติที่ดีต่อนักเรียน และมีความสุขที่จะพัฒนานักเรียนในทุกด้าน
3. คณะกรรมการหรือคณะทางานทุกคณะ ต้องมีการประสานงานอย่างใกล้ชิด และมีการประชุมในแต่ละคณะ
อย่างสม่าเสมอตามที่กาหนด
4. ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน โดยต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
5. การอบรมให้ความรู้และทักษะ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรีย นในสิ่งที่จาเป็นโดยเฉพาะเรื่องทักษะการปรึกษาเบื้องต้น และแนวทางการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนซึ่งโรงเรียนควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

การพัฒนาและขับเคลื่อนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ศึกษาสภาพและทิศทางการดาเนินงาน
วางแผนการดาเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ดาเนินการตามแผนที่กาหนด
นิเทศ กากับ ติดตาม
ประเมินเพื่อทบทวน (ประเมินภายใน)
สรุปรายงาน/ประชาสัมพันธ์

------------------------------------------------------

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
สพป.สระบุรี เขต 2

