ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ดร.คานึง ทองเกตุ
ครูพัฒนา ทองเกตุ
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ความเป็นมาและความสาคัญของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 ได้กาหนดความมุ่งหมายและหลักการ
จั ดการศึ กษาต้องเป็ นไปเพื่อพั ฒนาคนไทยให้ เป็น มนุ ษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา
ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ อย่างมี
ความสุข (มาตรา 6) และแนวทางการจัดการศึกษายังได้ให้ความสาคัญกับผู้เรียน โดยยึดหลักว่า ทุกคน
มีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสาคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ (มาตรา 22) ในการจัดการศึกษาต้องให้ความสาคัญทั้ง
ความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
ทั้งเรื่องความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพและการดารงชีวิตอย่างมีความสุข (มาตรา 23) (5)
ทั้งนี้การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในปัจจุบันทั้งด้านการสื่อสาร เทคโนโลยีต่างๆ
นอกจากจะส่งผลกระทบต่อผู้คนในเชิงบวกแล้ว ในทางลบก็เกิดเช่นเดียวกัน เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาการแข่งขันในรูปแบบต่างๆ ซึ่งล้วนแต่มีผลเสียต่อสุขภาพจิต
และสุขภาพกาย ก่อให้เกิดความทุกข์และความเครียด ดังนั้น ภาพความสาเร็จในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็น
ไปตามความมุ่งหมายแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พุทธศักราช 2542 นั้น จึงต้องอาศัย
ความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้องทุกคนและทุกฝ่าย โดยเฉพาะครูที่ปรึกษาที่เป็นหลักสาคัญในการดาเนินการ
ต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนให้เจริญงอกงาม เป็นบุคคลที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป
การพัฒ นาผู้ เรี ย นให้ เป็ น บุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ทักษะ
ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยผ่านกระบวนการทางการศึกษานั้น นอกจากจะดาเนินการ
ด้วยการส่งเสริม สนับสนุนผู้เรียนแล้ว การป้องกัน การช่วยเหลือและการช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
กับผู้เรียนก็เป็นสิ่งสาคัญประการหนึ่งของการพัฒนา
ความหมายของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
การดูแลช่วยเหลือผู้เรียน คือ การส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและการแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน
หรือให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพขีวิต ที่ดี มีทักษะ
การดารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤติทั้งปวง (สพป.สระบุรีเขต 2, 2562)

2
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เป็นกระบวนการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลกรที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ในที่นี้ได้แก่ผู้ ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ครูในแผนกวิชา
ครูผู้สอนและบุคลากรอื่นๆ โดยมีวิธีการและเครื่องมือต่างๆ รวมทั้งมีหลักฐานการปฏิบัติงานที่ตรวจสอบได้
(คานึง ทองเกตุ และพัฒนา ทองเกตุ, 2563)
วัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
1. เพื่อป้องกันการออกกลางคันของผู้เรียน
2. เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพทั้ งด้านร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรมจริยธรรม
มีความรู้และทักษะในการประกอบวิชาชีพ และสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสั งคมได้อย่างมีความสุ ข
ทั้งในขณะกาลังศึกษาและหลังจบการศึกษา
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เรียนได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและตรงตามตามสภาพปัญหา
2. ลดการออกกลางคันของผู้เรียนและจบการศึกษาตามที่หลักสูตรกาหนด
3. ผู้เรียนมีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ รู้จักตนเอง ยอมรับตนเองและควบคุมตนเองได้
4. ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข
5. ผู้เรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียน มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพที่ศึกษา
6. ผู้เรียนสามารถนาความรู้และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพและดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข
กระบวนการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
กระบวนการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลื อผู้ เรียนตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ มี
องค์ประกอบ 5 ประการดังนี้
1. การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล
2. การคัดกรองผู้เรียน
3. การป้องกันและแก้ปัญหา
4. การส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน
5. การส่งต่อ
การดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ดาเนินการตามแผนภูมิได้ดังนี้

3
เริ่มต้น
รู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล
คัดกรองผู้เรียน
กลุ่มเสี่ยง / มีปัญหา

กลุ่มปกติ

แก้ไขปัญหาและป้องกัน
เล็กน้อย

ไม่ผ่าน

ผลการแก้ปัญหา

มาก
ผ่าน

ดูแลเฝ้าระวัง

ส่งต่อภายใน
สถานศึกษา

ผ่าน

ส่งเสริมและพัฒนา

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผล

ผลการแก้ปัญหา

ส่งต่อภายนอก
ผ่าน
รายงานผลการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
จบ

แผนภูมิ แสดงกระบวนการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
ที่มา : คานึง ทองเกตุ และ พัฒนา ทองเกตุ (2563)
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1. การรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล
ด้วยความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐานชีวิตไม่เหมือนกัน จึงส่งผลให้เกิดพฤติกรรม
ของแต่ละคนแตกต่างกันทั้งด้านบวกและด้านลบ การรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องพื้นฐานของผู้เรียน จะช่วย
ให้เข้าใจผู้เรียนมากขึ้นสามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อคัดกรองผู้เรียน และเลือกใช้วิธีการ
ส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนได้อย่างถูกทาง โดยครูที่ปรึกษาเริ่มศึกษาเอกสารข้อมูล
ครอบครัวของผู้เรียน ทั้งสัมพันธภาพในครอบครัวและฐานะทางเศรษฐกิจ ผลการเรียนของผู้เรียนใน
ระดั บ ที่ ผ่ า นมา สั ง เกตพฤติ ก รรม ลั ก ษณะนิ สั ย การร่ ว มกิ จ กรรมกลุ่ ม กิ จ กรรมหน้ า เสาธง
กิจกรรมโฮมรูม เป็นต้น ส่วนครูผู้สอนเริ่มจากการเช็คชื่อการเข้าเรียน การเข้าเรียนสาย การขาดเรียน
ผลการเรียน พฤติกรรมในชั้นเรียน การมีส่วนร่วมกับสมาชิกกลุ่มและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน
ดังรูป

ครูที่ปรึกษา

การรู้จักผู้เรียน
เป็นรายบุคคล
ครูผู้สอน

-

สภาพครอบครัว พ่อแม่ ลูก
ฐานะครอบครัว
ภาระของครอบครัว
ผลการเรียนที่ผ่านมา
การเกี่ยวข้องสิ่งเสพติด
ที่พักอาศัยขณะเรียน
กิจกรรมหน้าเสาธง
กิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมกลุ่ม

-

การเข้าชั้นเรียน
พฤติกรรมในชั้นเรียน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
ผลการเรียน

รูปภาพ แสดงการรู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล
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2. การคัดกรองผู้เรียน
การคัดกรองผู้เรียนเป็นการนาข้อมูลเกี่ยวกับผู้เรียนที่ได้จากครูที่ปรึกษาและครูผู้สอน
มาทาการวิเคราะห์และสังเคราะห์โดยครูที่ปรึกษา เพื่อจัดกลุ่มผู้เรียน ในการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงของผู้เรียน โดยแบ่งผู้เรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
2.1 กลุ่มปกติ คือ ผู้เรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองแล้ว
อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ เช่น ครอบครัวสมบูรณ์ ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
แต่งกายเรียบร้อย มีความประพฤติดี เข้าเรียนทุกครั้งและผลการเรียนดี
2.2 กลุ่มเสี่ยง คือ ผู้เรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองแล้ว
อยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มเสี่ยง เช่น ครอบครัวแตกแยก หย่าร้าง พ่อแม่เสียชีวิต ฐานะครอบครัวไม่ ดี
ครอบครัวมีภาระมาก ขาดการร่วมกิจกรรมบ่อยครั้ง แต่งกายไม่เหมาะสม พฤติกรรมไม่เหมาะสม
บ่อยครั้ง ขาดเรียนบ่อย ขาดสอบหรือไม่ส่งงานบ่อยครั้ง
2.3 กลุ่มมีปัญหา คือ ผู้เรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองแล้ว
อยู่ในเกณฑ์กลุ่มมีปัญหา ซึ่งต้องให้การช่วยเหลือและแก้ไขโดยด่วน เช่นมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
แต่งกายไม่เรียบร้อยเป็นประจา ไม่ร่วมกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ขาดเรียน
ติดต่อกันมากว่า 3 ครั้ง และเกี่ยวข้องสิ่งเสพติด
การแบ่งกลุ่มผู้เรียนจากผลการคัดกรองดังรูป
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การคัดกรองผู้เรียน

-

ครอบครัวอบอุ่น/สมบูรณ์
ไม่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ
เข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้ง
แต่งกายเรียบร้อย
ความประพฤติดี
เข้าเรียนทุกครั้ง
ผลการเรียนดี

กลุ่มปกติ

-

พ่อแม่เสียชีวิต
พ่อแม่หย่าร้าง
ฐานะครอบครัวไม่ดี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม
ความประพฤติดี
ขาดเรียนบ่อย
ไม่ส่งงาน ขาดสอบ

กลุ่มเสี่ยง

-

พฤติกรรมไม่เหมาะสม
แต่งกายไม่เรียบร้อย
ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ขาดเรียนติดต่อกันมากว่า 3 ครั้ง
เกี่ยวข้องสิ่งเสพติด
ชอบเที่ยวกลางคืน

กลุ่มมีปัญหา

รูปภาพ แสดงการคัดกรองผู้เรียน
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3. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
การป้องกันและแก้ไขปัญหาให้ผู้เรียนเป็นการช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด หลังจาก
ได้คัดกรองผู้เรีย นออกเป็นกลุ่มต่างๆ แล้ว เริ่มต้นจากครูที่ปรึกษาสร้างสัมพันธภาพที่ ดีกับผู้เรียน
การเยี่ยมบ้านผู้เรียน การให้คาปรึกษา คาแนะนาให้ความช่วยเหลือ การช่วยหาทุนการศึกษา หรือ
ทุนอาหารกลางวัน ให้ผู้เรียนและการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา เช่น การประชุมผู้ปกครอง
การจัดกิจกรรมวันผู้ปกครองพบครูที่ปรึกษา เป็นต้น ซึ่งจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ผู้เรียนและลดปัญหา
การออกกลางคันของผู้เรียนได้ดังรูป

การป้องกันและ
แก้ไขปัญหา

-

สร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้เรียน
เยี่ยมบ้านผู้เรียน
ให้คาปรึกษา แนะนา
ให้ความช่วยเหลือตามกรณี
ช่วยหาทุนการศึกษา ทุนอาหาร
กลางวัน
- ประชุมผู้ปกครอง
- กิจกรรมผู้ปกครองพบครู
ที่ปรึกษา

- สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้ผู้เรียน
- ลดการออกกลางคัน

รูปภาพ แสดงการป้องกันและแก้ปัญหา
4. การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน
การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนเป็นการสนับสนุนผู้เรียนทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่ม
มีปัญหาให้มีคุณภาพมากขึ้น พัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น มีความภูมิใจในตนเองมีคุณภาพชีวิตที่มีขึ้น
และช่วยป้องกันไม่ให้ผู้เรียนกลุ่มปกติกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาและช่วยให้ผู้เรียนกลุ่มเสี่ยง
และหรือกลุ่มมีปัญหากลับมาเป็นกลุ่มปกติ การส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน สามารถดาเนินการได้โดยจัด
กิ จ กรรมต่ า งๆ เช่ น กิ จ กรรมโฮมรู ม กิ จ กรรมกี ฬ า กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า งทั ก ษะการด ารงชี วิ ต
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การอบรมทักษะวิชาชีพ การให้ทุนการศึกษา
การจัดทาและประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ เป็นต้น
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การส่งเสริม
และพัฒนาผู้เรียน

- กิจกรรมโฮมรูม
- กิจกรรมกีฬา
- กิจกรรมเสริมสร้างทักษะ
ดารงชีวิต
- การศึกษาดูงานนอกสถานที่
- การจัดทาโครงงาน
- การจัดทาสิ่งประดิษฐ์ของ
คนรุ่นใหม่
- การให้ทุนการศึกษา

- คุณภาพและ
ศักยภาพของ
ผู้เรียนสูงขึ้น
- คุณภาพชีวิตที่ดี

รูปภาพ แสดงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน

5. การส่งต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาของผู้เรียนโดยครูที่ปรึกษา บางกรณีอาจมีความยากต่อ
การช่วยเหลือแล้วไม่ดีขึ้นหรืออาจมีปัญหาบานปลาย ยากต่อการแก้ไข ครูที่ปรึกษาจาเป็นต้องหา
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางให้ช่วยเหลือ หรือส่งต่อให้ผู้ที่มีความเหมาะสม การส่งต่อทาได้ 2 แบบ คือ
5.1 การส่งต่อภายใน (ในสถานศึกษา) เช่น งานวิชาการ งานปกครอง งานสวัสดิการ
นักเรียนนักศึกษาและงานแนะแนว เป็นต้น
5.2 การส่งต่อภายนอก (หน่ายงานภายนอก) โดยฝ่ายแนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็น
ผู้ดาเนินการส่งต่อ เช่น ส่งต่อนักจิตวิทยา สถานพยาบาลเฉพาะทาง หรือเจ้าหน้าที่ตารวจ เป็นต้น
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ภายใน

-

ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายสวัสดิการนักเรียน นักศึกษา
ฝ่ายแนะแนว

การส่งต่อ
ภายนอก

- นักจิตวิทยา
- สถานพยาบาลเฉพาะทาง
- เจ้าหน้าที่ตารวจ

รูปภาพ แสดงการส่งต่อผู้เรียน

บทสรุป
ความสาคัญและประโยชน์ของระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน นอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเรียน
อย่างมีความสุขและป้องกันไม่ให้ผู้เรียนออกกลางคันจากระบบการศึกษาซึ่งอาจไปสร้างปัญหาให้
สังคมแล้วยังเป็นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของชาติให้มีคุณภาพด้านร่างกายและจิตใจ มีคุณธรรม
จริยธรรม มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ มีคุณภาพชีวิ ตที่ดีและดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุข
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