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หลักสูตร TEPE-58304
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เค้าโครงเนื้อหา
ตอนที่ 1 ควำมสำคัญและควำมเป็นมำของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่องที่ 1.1 ความเป็นมาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่องที่ 1.2 หลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แนวคิด
1. สภาพสั งคมปั จจุบั น ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติประกอบกับความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่ห่างเหินเปราะบาง ขาดหลักในการยึดเหนี่ยวทางจิตใจ ส่งผลต่อการเกิดปัญหาในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนทั้งในเรื่องเพศสั มพันธ์ สิ่ งเสพติด การพนัน การเสพติดสื่ อคอมพิวเตอร์ การใช้ความ
รุนแรงในการแก้ปัญหา การให้ความสาคัญกับวัตถุนิยม เครียด ซึมเศร้า เบื่อหน่าย คิดฆ่าตัวตาย ฯลฯ
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นนโยบายสาคัญที่สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกาหนดให้ทุกสถานศึกษานาไปดาเนินการอย่างต่อเนื่องและจริง จังเพื่อดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม
พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมุ่งเน้นให้ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็น
บุคลากรหลักในการดาเนินงาน ภายใต้การขับเคลื่อนและสนับสนุนของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
พัฒ นาเต็มตามศักยภาพ บนพื้ น ฐานความเชื่อว่า นักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒ นา
ตนเองได้ เพียงแต่วิธีการที่ใช้และระยะเวลาอาจแตกต่างกัน ตามธรรมชาติพื้นฐานของนักเรียนและ
ปั จ จั ย แวดล้ อม การดูแลช่ วยเหลื อ นักเรียนทั้ งในเชิงการป้ องกัน การแก้ ปัญ หา หรือการส่ งเสริม
สนับสนุนจาเป็นต้องยึดประโยชน์สูงสุดอันพึงเกิดต่อนักเรียนเป็นสาคัญ
วัตถุประสงค์
1. วิเคราะห์ความสาคัญของระบบดูแลช่วยเหลือที่มีต่อการพัฒนานักเรียน สถานศึกษา สังคม
และตนเองได้
2. ดาเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนตามหลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

ตอนที่ 2 กระบวนกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่องที่ 2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
เรื่องที่ 2.2 การคัดกรองนักเรียน
เรื่องที่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
เรื่องที่ 2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
เรื่องที่ 2.5 การส่งต่อนักเรียน
แนวคิด
1. กระบวนการด าเนิ น งานระบบดูแ ลช่ วยเหลื อนั ก เรียนประกอบด้ว ยการดาเนิ น งาน 5
ขั้น ตอน คือ (1) การรู้จั กนั กเรีย นเป็น รายบุคคล (2) การคัดกรองนักเรียน(3) การส่ งเสริมพั ฒ นา
นักเรียน (4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และ (5) การส่งต่อนักเรียน
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2. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับนักเรียนอย่าง
รอบด้านด้วยวิธีการ/เครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ ระเบียนสะสม การสังเกต การสัมภาษณ์ การเขียน
อัตชีวประวัติ การเขียนบันทึกประจาวัน การใช้ แบบสอบถาม การเยี่ยมบ้าน การศึกษาบุคคลเป็นราย
กรณี ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวนักเรียนแต่ละคน และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคัดกรองนักเรียน
เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูก
ทางและเหมาะสมตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล
3. การคัดกรองนักเรียน เป็นการนาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวนักเรียนที่รวบรวมได้จากหลาย
แหล่งหลายวิธีการมาวิเคราะห์ ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องหรือมีแนวโน้มไปในทางใดมากที่สุด เพื่อ
จาแนกนั กเรี ยนเป็ น กลุ่ มตามเกณฑ์การคัดกรองที่โรงเรียนกาหนดขึ้น เพื่ อนาไปสู่ การดาเนินการ
ส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างเหมาะสมกับธรรมชาติและความต้องการ
ของนักเรียน
4. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน เป็นการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ลดโอกาสเกิ ดปัญหาที่มีแนวโน้มจะ
เกิดขึ้นได้ในอนาคต
5. การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงและกลุ่มมีปัญ หาโดยไม่ป ล่อยปละละเลยให้นักเรียนสร้างปัญหาต่อตนเองและผู้อื่น โดยการ
ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ งเพื่อร่วมมือกัน จัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหา
บุคลิกลักษณะ และสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละคน
6. การส่งต่อนักเรียนเป็นกระบวนการช่วยเหลือนักเรียนที่ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาวิเคราะห์
และพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดาเนินการส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหานั กเรียนได้
โดยล าพั ง จ าเป็ น ต้ อ งได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นทั้ ง ภายในและภายนอก
สถานศึกษาให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ถูกทางและรวดเร็วขึ้น
วัตถุประสงค์
1. ใช้เครื่องมือ/วิธีการต่างๆ เพื่อทาความรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลได้
2. วิเคราะห์ลักษณะของนักเรียนตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนได้
3. จัดกิจ กรรมเพื่อส่ งเสริมพัฒ นานักเรียนได้เหมาะสมกับธรรมชาติ ศักยภาพ และความ
ต้องการของนักเรียน
4. มีทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นได้
5. ประสานส่งต่อนักเรียนที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้

ตอนที่ 3 กำรประยุกต์หลักจิตวิทยำในกำรส่งเสริม พัฒนำ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหำนักเรียน
เรื่องที่ 3.1 ความเข้าใจในธรรมชาติของนักเรียน
เรื่องที่ 3.2 หลักจิตวิทยาในการรับมือกับปัญหานักเรียน
เรื่องที่ 3.3 ปัญหานักเรียนและแนวทางการดูแลช่วยเหลือ

12 | ห น้ า

TEPE-58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

แนวคิด
1.นักเรียนมีลักษณะที่คล้ายและแตกต่างกันตามหลักพัฒนาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
อารมณ์และสังคม ความเข้าใจของครูจะช่วยในการวางแผนส่งเสริมพัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียนแต่ละวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ นักเรี ยนระดับประถมศึกษามีความกระตือรือร้น ชอบการลง
มือปฏิบัติเพื่อแสดงถึงความสามารถของตนและให้ความสาคัญกับการชื่นชมจากผู้ปกครอง ครู และ
เพื่อน ส่ วนนั กเรีย นระดับ มัธยมศึกษามีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเข้าสู่ วัยหนุ่มสาวซึ่งส่ งผลต่อ
บุคลิกภาพ การจัดการกับอารมณ์ และการวางตัวในสังคม วัยนี้ให้ความสาคัญกับกลุ่มเพื่อนมาก และ
เป็นวัยที่มีศักยภาพในการคิดขั้นสูงจึงพร้อมเรียนรู้และมีส่วนร่วมเชิงความคิด
2. หลักจิตวิทยาพื้นฐานช่วยครูในการรับมือกับปัญหาของนักเรียนได้เป็นอย่างดี เริ่มตั้งแต่
การสร้างบรรยากาศของโรงเรียนที่เอื้อให้นักเรีย นรู้สึกอบอุ่น เป็นมิตร ปลอดภัย อยากเข้ารับการ
ปรึกษา การเลือกใช้วิธีสร้างแรงจูงใจที่มาจากภายในตัวนักเรียน การใช้หลักการสร้างข้อตกลงร่วมกัน
ที่นักเรียนมีส่วนร่วม ยินดี และเต็มใจปฏิบัติ การให้ข้อมูลย้อนกลับและเสริมแรงนักเรียนเป็นระยะ
เพื่อคงความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่ดี
3. การพิจารณาความเป็ นปัญ หาของนักเรียนควรเป็นที่เข้าใจตรงกันของคณะครูและผู้ ที่
เกี่ยวข้อง ปัญหานักเรียนควรได้รับการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ของสาเหตุ มีการศึกษารวบรวม
ข้อมูลอย่างรอบด้าน และนาความรู้ทางจิตวิทยาพื้นฐานมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
วัตถุประสงค์
1. ระบุลักษณะเด่นของพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมของนักเรียนแต่ละระดับได้
2. เสนอแนวทางการจั ดกิ จกรรมที่ เหมาะสมเพื่ อส่ งเสริ ม พั ฒ นา ป้ องกั น และแก้ ไขปั ญหา
นักเรียนได้
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

ตอนที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบควำมสำเร็จ
เรื่องที่ 4.1 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่องที่ 4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือ
แนวคิด
1. การบริหารจัดการระบบการดูแลช่ว ยเหลือนักเรียนให้ประสบความสาเร็จต้องอาศัยการ
ด าเนิ น งานที่ เป็ น ระบบประกอบด้ ว ย การวางแผน (PLAN) การด าเนิ น การตามแผน (DO) การ
ประเมินผล (CHECK) และการนาผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน (ACT) ทั้งนี้ การ
ประเมินผลการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนั กเรียนซึ่งประกอบไปด้วยคุณภาพด้านปัจจัย กระบวนการ และผลผลิต
(รวม 3 มาตรฐาน 14 ตัวชี้วัด)
2. ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย (1) ผู้บริหาร
เป็นผู้นาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (2) ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถใน
การด าเนิ น งานตามระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น (3) ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน มี ส่ ว นร่ ว มในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน (4) นักเรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน และ (5) การมีสื่อ/เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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วัตถุประสงค์
1. ดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างเป็นระบบ
2. วิเคราะห์ปัจจัยที่นาไปสู่ความสาเร็จในการดาเนินการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้

ตอนที่ 5 สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และแนวทำงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่องที่ 5.1 สภาพปัจจุบันของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่องที่ 5.2 ปัญหาและแนวทางของการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
แนวคิด
1. งานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนที่ผ่านมาสะท้อนภาพรวมของสภาพ
ปัจจุบันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในปัจจุบันมีการพัฒนาและประเมินผลด้วยวิธีหลากหลาย มีการดาเนินการตาม
กระบวนการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ประการ และมีความพยายามในการศึกษาวิธีต่างๆ
เพื่อนามาใช้ในกิจกรรมเสริมให้แก่นัก เรียนเพื่อแก้ปัญหาที่จาเพาะ มีความตระหนักในบทบาทของ
ผู้บริหารและครูแนะแนว รวมถึงมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการใช้ระบบ
2. ปัญหาที่พบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพบในทุกขั้นตอนของกระบวนการ ได้แก่
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนัก เรียน การส่งเสริมพัฒ นานักเรียน การป้องกันและ
แก้ปัญหานักเรียน และการส่งต่อนักเรียน แนวทางการพัฒนาต้องเริ่มจากการสร้างความตระหนักถึง
ความสาคัญและความเข้าใจในกระบวนการทางานแต่ละขั้นตอนของระบบอย่างแท้จริง มีการทางาน
เป็นทีม การนาหลักจิตวิทยามาใช้ในการจัดการกับปั ญหา และการมีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม
อย่างเป็นกัลยาณมิตร
วัตถุประสงค์
1. อธิบายสภาพปัจจุบันของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
2. ระบุปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้
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ตอนที่ 1 ความสาคัญและความเป็นมาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่องที่ 1.1 ความเป็นมาของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ความเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดดในสังคมยุคปัจจุบันส่งผลกระทบต่อวิถีการ
ดาเนินชีวิตของผู้คน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนของชาติซึ่งกาลังอยู่ในช่วงวัยของการเรียนรู้
ค้นหา และพัฒ นาตนเอง สถานศึกษาจึงมีบ ทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริมและ
พัฒ นาศักยภาพนั กเรียนให้ เป็ น ผู้ ที่มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการดาเนินชีวิต สามารถคิด
ตัดสินใจ แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ รวมทั้งมีภูมิคุ้มกันในการปรับตัวปรับใจให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้น ซึ่งพอที่จะสรุ ป เหตุปั จจั ยซึ่งเป็นที่มาของปัญ หาและความสาคัญ จาเป็นที่ส ถานศึกษาต้อง
พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังนี้
1. สภาพสังคมปั จจุ บั น เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติทั้งด้านการสื่ อสาร เทคโนโลยี
ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการระบาดของสารเสพติด ปัญหาครอบครัว ปัญหาการแข่งขันทุ กรูปแบบ
ก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดซึ่งล้วนแต่เป็นผลเสียต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ของทุกคนจนนาไปสู่การเกิดปัญหาและสภาวะวิกฤติทางสังคม
2. เด็กและเยาวชนในปัจจุบันประสบปัญหามีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทาแท้ง
เข้าถึงและติดยาเสพติดได้ ง่าย สู บ บุ ห รี่ ดื่มสุ รา เล่ นการพนัน เสพติดสื่ อคอมพิว เตอร์ ติ ดเกมจน
นาไปสู่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทะเลาะวิวาท ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา เครียด ซึมเศร้า เบื่อ
หน่าย คิดฆ่าตัวตาย ให้ความสาคัญกับวัตถุนิยม ความสัมพันธ์ในครอบครัวเปราะบาง มีความรู้สึกห่าง
เหินจากครอบครัว ความเชื่อความศรัทธาในศาสนาจริยธรรมและความดีน้อยลง ขาดหลักในการยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ ความสามารถในการควบคุมตัวเองน้อยลง ฯลฯ (รายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
ประจาปี, 2554: ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม สานักงานปลัดกระทรวง การพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์, 2554: สถาบันธัญญารักษ์, 2554: เครือข่ายรณรงค์หยุดการพนัน, 2554:
ศูนย์การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, 2554: สานักงานวิจัยระบบสาธารณสุข, 2554: สานักงานสถิติแห่งชาติ, 2554: สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552: 3)
3. เป้าหมายของการจัดการศึกษาคือ การพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นได้อย่ างมีความสุข โดยยึ ดหลั กว่าทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้และพัฒ นาตนองได้และถือว่า
ผู้เรียนมีความสาคัญที่สุดต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ การจัดการ
ศึกษาต้องคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนรู้จักประยุกต์ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหา คิดเป็น ทาเป็น มีการประสานความร่วมมือ กับบิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนทุก
ฝ่าย เพื่อร่วมมือกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2542) การจัดการ
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ สภาพความเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิ จ สั ง คมและความ
เจริญ ก้ าวหน้ าทางวิท ยาการ มุ่งพั ฒ นาผู้ เรียนทุ กคนให้ เป็ น มนุษ ย์ที่ มีความสมดุล ทั้งด้านร่างกาย
ความรู้ คุณธรรม มีจิตสานึกในความเป็นพลเมืองไทยและความเป็นพลโลก มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ที่ ว่ า ทุ ก คนสามารถเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาตนเองได้ เ ต็ ม ตามศั ก ยภาพ
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(กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร, 2551) ทั้ งนี้ การพั ฒ นานั ก เรีย นให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะอั น พึ งประสงค์ จ ะต้ อ ง
ดาเนินการส่งเสริม ป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับ นักเรียน (สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 5)
4. บทบาทหน้าที่ของครูในการพัฒนานักเรียนนอกเหนือจากการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ใน
วิชาที่สอน เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ เลือกวิธีสอนได้เหมาะสม จูงใจให้ผู้เรียนอยากเรียนรู้ จัดการ
ห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้วิธีการประเมินผลที่เหมาะสมแล้ว ครูจะต้องรู้จักผู้เรียน เข้าใจ
ยอมรับ สื่อสารกับผู้อื่นได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีสุขภาพกาย-ใจที่ดี และมีใจรักอาชีพครู (Ryans, 1964;
Emmer, Evertson & Anderson, 1980; Good & Grows, 1979; Housner & Griffy, 1983, สุ
รางค์ โคว้ตระกูล , 2548) พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือและพัฒ นาผู้เรียนให้มีคุณภาพทั้งดี เก่ง และมี
ความสุข
ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ริเริ่มระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกันเพื่อ
พัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง โดยกาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งนาไป
ด าเนิ น การอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและจริ ง จั ง ก่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล ทั้ ง นี้ ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกันวางรากฐาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช
2542 ดังมีพัฒ นาการการดาเนิน งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามล าดับ (กรมสุ ขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข, 2554: 6-12) ดังนี้
1. ปี พุทธศักราช 2542 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการร่วมมือกับกรมสุ ขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุขดาเนินการจัดทาระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้นมา
เพื่อให้เกิดการดูแลช่วยเหลือพัฒนาศักยภาพนักเรียนในโรงเรียน
2. ปีพุทธศักราช 2543 การดาเนินงานของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้พัฒนาอย่าง
เป็นรูปธรรมชัดเจน ซึ่งได้ดาเนินการในพื้นที่เป้าหมาย 13 จังหวัด กระจายในทุกภาคของประเทศ
โดยเบื้องต้นมุ่งเน้นให้ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินงาน เพื่ อให้เกิดการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา เพื่อนาไปสู่การพัฒนานักเรียนใน
ระบบให้มีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจและสติปัญญา พัฒนาความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม
และมีวิถีชีวิตที่เป็นสุขตามที่สังคมมุ่งหวัง ผลจากการประเมินผลการพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในโรงเรียนนาร่องกรุงเทพมหานคร 6 โรงเรียน และเขตภูมิภาค 1 โรงเรียน พบว่า ลดปัญหา
พฤติกรรมของนักเรียนในกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา แต่พบว่านักเรียนส่วนหนึ่งมีปัญหารุนแรงเกิน
กว่าที่ครูแนะแนวจะช่วยเหลือได้ และยังขาดจุดส่งต่อเพื่อรับการดูแลโดยบุคลากรที่เชี่ยวชาญ เฉพาะ
เช่น ด้านจิตวิทยา ขาดแหล่งสนั บสนุนข้อมูลสารสนเทศที่เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างด้านบริการและ
วิชาการ รวมถึงขาดระบบที่สามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ทาให้การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควร
3. ในปีพุทธศักราช 2544 กรมสุขภาพจิตดาเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายการช่วยเหลือด้าน
สุขภาพจิต และแก้ไขปัญหาสารเสพติด โดยมีเป้าหมายพัฒนาระบบการส่งต่อและช่วยเหลือนักเรียน
ระหว่างระบบการศึกษาและระบบบริการสาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในระดับต่างๆ
อย่างเหมาะสม ผลจากการประเมิ นแม้จะพบว่า บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการไม่ได้รับผิดชอบงานด้าน
สุขภาพจิตโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง และมีความรู้สึกว่าเป็นภาระงาน ขาดแผนงานในการสร้างเครือข่าย
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ส่งต่ออย่างชัดเจน รวมถึงการติดตามนิเทศยังไม่เพียงพอในการสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน แต่
พบว่ากลุ่มนักเรียนมีความพึงพอใจระดับมากกับการได้รับการดูแลช่วยเหลือจากโครงการ ส่งผลให้
ทางสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายให้โรงเรียนในสังกัด ดาเนินงานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยมีการจัดประกวดและประกาศยกย่องเชิดชู
เกีย รติโรงเรี ย นที่ป ระสบความส าเร็จในการดาเนินงาน ทั้งในระดับเขตพื้นที่ การศึกษา เขตตรวจ
ราชการ และระดับประเทศ
4. ในปีงบประมาณ 2546 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กาหนดจุดเน้น ให้
โรงเรียนจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. ตั้งแต่ปี งบประมาณ 2550 เป็ น ต้น มา ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ น ฐาน
กาหนดให้ ระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคารับรองการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กาหนดกรอบและแนวทางการประเมินสถานศึกษา
เพื่อให้สถานศึกษาประเมินตนเอง และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน นิเทศ กากับ
ติดตามให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามมาตรฐานระบบการ
ดูแลช่วยเหลื อนั กเรีย น โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียน
ประกอบด้วย 3 มาตรฐาน 14 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1) มาตรฐานด้านนักเรียนเน้นให้นักเรียนสามารถพัฒนา
ตนเองได้ตามศักยภาพ และสามารถดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ประกอบด้วย 6 ตัวชี้วัด
คือ (1.1) รู้จักตนเองและพึ่งตนเองได้ (1.2) มีสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสุขนิสัยที่ดี (1.3) มีทักษะใน
การหลีกเลี่ยง ป้องกันภัย อันตราย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ (1.4) รักและเห็นคุณค่าในตนเอง
และผู้อื่น และสามารถจัดการกับปัญหาและอารมณ์ของตนเองได้ (1.5) เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน และสังคม (1.6) มีเจตคติที่ดี และมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพสุจริต (2)
มาตรฐานด้านกระบวนการ เน้นให้สถานศึกษามีการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วย
3 ตัวชี้วัด คือ (2.1) สถานศึกษามีการวางระบบการบริหารงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (2.2)
มีการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน (2.3) มีการนิเทศ กากับ ติดตาม ประเมินผล
รายงานผล และพั ฒ นาระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นและ (3) มาตรฐานด้ านปั จ จั ย เน้ น ให้
สถานศึ ก ษามี บุ ค ลากร สื่ อ และเครื่อ งมื อ ที่ เอื้ อ ต่อ การด าเนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั กเรีย น
ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัด คือ (3.1) ผู้บริหารเป็นผู้นาในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(3.2) ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถในการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน (3.3)
ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน (3.4) นักเรียนมีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานระบบการดู แลช่วยเหลือนักเรียน (3.5) มีสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6. ปีพุทธศักราช 2552 นายปราโมทย์ แก้วสุข ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมี
ส่วนร่วม สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายในการจัดระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โดยได้เน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลักใน
การขับเคลื่อนเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
7. ปีพุทธศักราช 2553 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนถูกกาหนดเป็นสมรรถนะที่ 2 ใน 6
ส่วน ของสมรรถนะประจาสายงาน (Function Competency) ของการประเมินสมรรถนะในการ
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ปฏิบัติงานของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการดาเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
ภายใต้โครงการไทยเข้มแข็งในเรื่องการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ
8. ปี พุทธศักราช 2553-2554 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตระหนักถึง
ความสาคัญและความจาเป็นในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างประสบผลสาเร็จ
มีส มรรถนะและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค์ ตามเจตนารมณ์ ข องหลั กสู ตรแกนกลางการศึก ษาขั้ น
พื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รวมทั้งการเฝ้าระวังปัญหานักเรียนออกกลางคันและปัญหาพฤติกรรมเสี่ยง
ของนักเรียนจึงได้กาหนดให้ปีการศึกษา 2553-2554 เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบ
ด้าน เพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้มีความเข้มแข็ง
9. พุทธศักราช 2554 กรมสุขภาพจิตร่วมกับกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดทา
คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาขึ้น
สรุป
สภาพสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติส่งผลต่อการเกิดปัญหาในกลุ่ม
เด็กและเยาวชนทั้งในเรื่องเพศสัมพันธ์ สิ่ งเสพติด การพนัน การเสพติดสื่อคอมพิวเตอร์ การใช้
ความรุนแรงในการแก้ปัญหา การให้ความสาคัญกับวัตถุนิยม เครียด ซึมเศร้า เบื่อหน่าย คิดฆ่า
ตัวตาย ฯลฯ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ริเริ่มระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อรณรงค์ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือกัน
เพื่อพัฒนาการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีความเข้มแข็ง โดยกาหนดให้สถานศึกษาในสังกัดทุก
แห่ งน าไปดาเนิ น การอย่ างต่อเนื่ องและจริงจังก่ อให้ เกิ ดประสิ ท ธิภ าพและประสิ ทธิผ ล ทั้งนี้
ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ กษาขั้น พื้ น ฐานและกรมสุ ข ภาพจิต กระทรวงสาธารณสุ ข ได้
ร่วมกันวางรากฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการพัฒนาระบบการส่งต่อและช่วยเหลือนักเรียนระหว่างระบบการศึกษาและระบบบริการ
สาธารณสุขเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาในระดับต่างๆ อย่างเหมาะสม มีการกาหนดให้ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นตัวชี้วัดความสาเร็จของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยเน้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นหลักในการขับเคลื่อนเพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
และเน้นการพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งมี
ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงาน
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เรื่องที่ 1.2 หลักการของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น หมายถึ ง การส่ งเสริ ม พั ฒ นา ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
นักเรียนอย่างเป็นระบบมีขนั้ ตอน โดยมีครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดาเนินการ
และมีการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ ครูที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหาร เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง
ชุมชนเพื่อร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือ นักเรียน มีวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณ ภาพได้มาตรฐาน มีการ
รายงานผลการดาเนิ น งานในทุกขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เพื่ อให้ นั กเรียนได้พั ฒ นาตนเองเต็มตาม
ศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการ
ดารงชีวิต และใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ประกอบด้วยการดาเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ (1) การ
รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคัดกรองนักเรียน (3) การส่งเสริมพัฒนานักเรียน (4) การป้องกัน
และแก้ไขปัญหานักเรียน และ (5) การส่งต่อนักเรียน
วัตถุประสงค์ของระบบกำรดูแลช่วยเหลือ นักเรียนในปีพุทธศักราช 2554 กรมสามัญศึกษา
ได้กาหนดวัตถุประสงค์ของระบบดูแลช่ วยเหลือนักเรียนไว้ 2 ข้อ คือ (1) เพื่อให้การดาเนินงานดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนเป็นระบบและมีประสิทธิภ าพ และ (2) เพื่อให้ โรงเรียน ผู้ปกครอง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือชุมชน มีการทางานร่วมกันโดยผ่านกระบวนการทางานที่มีระบบ พร้อม
ด้วยเอกสาร หลักฐานการปฏิบัติงาน สามารถตรวจสอบหรือรับการประเมินได้ ต่อมาในปีพุทธศักราช
2547 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็น 3 ข้อ ดังนี้
1. เพื่อให้โรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ และเครื่องมือที่มี
คุณภาพและมีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้
2. เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ป ระจ าชั้ น /ครู ที่ ป รึ ก ษา บุ ค ลากรในโรงเรี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชน
หน่วยงาน และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒ นาเต็ มตามศักยภาพ เป็นคนที่
สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา
หลักคิดในกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ชุติมา สุรเศรษฐ, 2557; มูลนิธิสด
ศรี-สฤษวงศ์, 2548: ออนไลน์)
1. มนุ ษย์ ทุกคนมีศักยภาพที่ จะเรียนรู้และพั ฒ นาตนเองได้ เพียงแต่ใช้เวลาและวิธีการที่
แตกต่างกัน เนื่ องจากแต่ละคนมีความเป็นปัจเจกบุคคล ดังนั้นการดูแลช่ว ยเหลือนักเรียนควรให้
ความส าคั ญ กั บ การส่ งเสริ ม พั ฒ นา และดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นทุ ก คนตามควรแก่ ก รณี ข องตน
ครอบคลุมทั้งการให้บริการแบบรายบุคคลและแบบกลุ่มโดยยึดประโยชน์สูงสุดอันพึงเกิดต่อนักเรียน
เป็นสาคัญ
2. พฤติกรรมทุกอย่างย่อมมีสาเหตุ โดยพฤติกรรมเดียวกันอาจเกิดจากสาเหตุเดียวกันหรือ
ต่างกันก็ได้ ดังนั้นการส่งเสริม พัฒนา และดูแลช่วยเหลือนักเรียนจึงควรให้ความสาคัญกับการศึกษา
และท าความเข้ าใจนั ก เรี ย นเป็ น รายบุ ค คลเพื่ อ จะได้ ท ราบถึ ง ที่ ม าของพฤติ ก รรม และสามารถ
ดาเนินการส่งเสริม พัฒนา และดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เหมาะสมกับแต่ละกรณี
3. คนทุก คนต้องการความรัก การยอมรับ และเห็ นคุ ณ ค่าในตนเอง ดาเนิ นการส่ งเสริม
พัฒ นา และดูแลช่วยเหลื อนั กเรีย นควรส่งเสริมให้ นักเรียนรักและเห็ นคุณ ค่าในตนเอง ผู้ อื่น และ
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สิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว เรียนรู้วิธี การใช้ชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีเมตตา เคารพ และให้เกียรติซึ่ง
กันและกัน
4. คนทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามวัยและประสบการณ์ของตน การส่งเสริม
พัฒ นาและการดูแลช่วยเหลื อนั กเรียนควรดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างเสริมพัฒ นาการของ
นักเรียนทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ให้นักเรียนได้พัฒนาตนตามวัยอย่างเต็มตาม
ศักยภาพ สอดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพของตน
5. ความสาเร็จของการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต้องอาศัยการมีส่วนร่วมทั้ง
การร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ และร่วมพัฒนาของทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในสถานศึกษาและ
นอกสถานศึกษา อาทิ นักเรียนผู้ปกครอง ครู ผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา นักจิตวิทยาการปรึกษา
สถานประกอบการ ชุมชน องค์การภาครัฐและเอกชน ฯลฯ
คุณค่ำของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน(กรมสามัญศึกษา, 2544: สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547: กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข, 2554: 18) ประกอบด้วย
1. นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข
ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา รู้จักตนเอง มีทักษะในการ
ดาเนินชีวิต สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข
2. ครูได้พัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ
ภายใต้ความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งจากภายในและภายนอกสถานศึกษา
3. ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน เกิดความเชื่อมั่นและยอมรับ
ระบบการดาเนินงานของโรงเรียน ให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการพัฒนา
อย่างเต็มตามศักยภาพ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างรอบด้านทั่วถึง
4. ผู้บริหารได้รูปแบบกระบวนการพัฒ นาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเชิง ระบบ เกิด
แนวทางในการพัฒ นานักเรียนหลักสูตร และคุณภาพการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบ ภายใต้การ
สนับสนุนจากเครือข่ายต่างๆ
5. โรงเรียนมีผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา ได้รับการยอมรับสนับสนุนและความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน
6. เขตพื้นที่การศึกษาเกิดการพัฒนานวัตกรรมในการพัฒ นานักเรียน ได้องค์ความรู้ในการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
7. เกิ ดเครือข่ายในการดูแลช่ วยเหลื อ นักเรียน ผู้ มีส่ วนเกี่ยวข้อ งมีส่ วนร่ว มในการพัฒ นา
คุณภาพนักเรียนอย่างเข้มแข็ง จริงจังด้วยความเอื้ออาทร สัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนเป็นไป
ด้วยดีและอบอุ่น
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สรุป
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริม
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึง
และตรงตามสภาพปัญหา รู้จักตนเอง มีทักษะในการดาเนินชีวิต สามารถดารงตนอยู่ในสังคม
ได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข บนพื้นฐานความเชื่อว่านักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ เพียงแต่วิธีการที่ใช้และระยะเวลาอาจแตกต่างกันตามธรรมชาติพื้นฐาน
ของนั กเรี ยนและปั จ จั ย แวดล้ อม โดยมีครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลั กในการ
ดาเนินงาน ภายใต้การขับเคลื่อนและสนับสนุนของผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 1.1-1.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 1
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ตอนที่ 2 กระบวนการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กระบวนกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนหมายถึง กระบวนการดาเนินงานใน
การส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบมีขั้นตอน โดยอาศัยความร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดของครูทุกคน ผู้บริหาร เพื่อนนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา มีวิธีการและเครื่องมือที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มี การรายงานผลการดาเนินงาน
ในทุกขั้นตอนอย่างเป็น ระบบเพื่อให้ นักเรียนได้พัฒ นาตนเองเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีทักษะการดารงชีวิต ประกอบด้วย
การดาเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ (1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (2) การคัดกรองนักเรียน (3) การ
ส่งเสริมพัฒนานักเรียน(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนและ (5) การส่งต่อนักเรียน

เรื่องที่ 2.1 การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ด้วยความหลากหลายของนักเรียนแต่ละคนซึ่งมีพื้นฐานความเป็นมาของชีวิตที่ผ่านการอบรม
เลี้ยงดูจากพ่อแม่ผู้ปกครอง และเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่หลากหลายแตกต่างกัน หล่อหลอมให้
นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนมี ค วามคิ ด ความเชื่ อ มี ค วามรู้สึ ก ต่อ ประสบการณ์ ต่างๆ และเลื อกที่ จะแสดง
พฤติกรรมที่หลากหลายแตกต่างกันไป ดังนั้น การได้รู้ข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่ง
สาคัญและจาเป็นที่จะช่วยให้ครูอาจารย์และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจนักเรียนมากขึ้น สามารถ
นาข้อมูลมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของ
นั ก เรี ย นทั้ งเป็ น รายบุ ค คลและเป็ น กลุ่ ม ได้ อ ย่ างถู ก ทาง โดยอาศั ย ข้ อ มู ล เชิ งประจั ก ษ์ เพื่ อ ให้ เกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ าพในการดูแ ลช่ ว ยเหลื อ นั กเรีย นและลดข้อผิ ดพลาดในการดาเนิ น งานดูแ ลช่ว ยเหลื อ
นักเรียนให้น้อยที่สุด
กำรรู้ จั ก นั ก เรี ย นเป็ น รำยบุ ค คล หมายถึ ง การศึ ก ษารวบรวมข้อ มู ล พื้ น ฐานเกี่ย วกั บ ตั ว
นักเรียนอย่างรอบด้านด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ เหมาะสมหลากหลาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัว
นักเรียนแต่ละคน และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการคัดกรองนักเรียนเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ใน
การส่งเสริม พัฒ นา ป้ องกัน และแก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทางและเหมาะสมตามความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล
หลักการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการนาไปใช้
1. การเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล เป็นกระบวนการศึกษารายละเอียดทั้งที่
เกี่ยวกับนักเรียนโดยตรงและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนควบคู่กัน
2. ควรรวบรวมข้อมูลด้วยเทคนิคและวิธีที่หลากหลายเพื่อให้ได้รู้จักนักเรียนในหลายแง่มุม
3. ควรเลือกใช้เครื่องมือหรือวิธีการให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนแต่ละบุคคล
4. ไม่มีเครื่องมือหรือวิธีการใดวิธีการหนึ่งที่ดีที่สุดและให้ผลครบถ้วนสมบูรณ์
5. ควรศึกษาและรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับตัวนักเรียนทุกคนอย่างทั่วถึงรอบด้าน
6. ประสิทธิภาพของการรวบรวมข้อมูลขึ้นอยู่กับความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการให้ข้อมูล
7. การศึกษาและรวบรวมข้อมูลควรเป็นกระบวนการทาความเข้าใจควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือ
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8. เป้าหมายของการเก็บรวบรวมข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล คือ การช่วยให้นักเรียนได้รู้จัก
และเข้าใจตนเองในด้านต่างๆ มากขึ้น ครูและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนได้ดีและถูกต้องมาก
ยิ่งขึ้น และโรงเรียนสามารถนาผลจากความรู้ความเข้าใจในตัวนักเรียนไปจัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
ป้องกัน พัฒนา ส่งเสริม หรือแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียน
9. คานึงถึงความเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่จะนามาใช้
10. การวิเคราะห์ข้อมูลจากเทคนิค/เครื่องมือบางชนิดต้องอาศัยผู้ที่มีความชานาญ/เคยได้รับ
การฝึกมาแล้ว
11. ควรตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่ง หลายวิธีการ
12. รักษาความลับของข้อมูล
13. จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในการค้นหาและนามาใช้ได้ง่าย
ข้อมูลพื้นฐำนของนักเรียนที่ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาควรมีสาหรับใช้ในการรู้จักนักเรียน
เป็นรายบุคคลมีดังนี้
1. ความสามารถและความถนั ด ได้ แ ก่ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น พฤติ ก รรมการเรี ย น
ความสามารถด้านกีฬา ศิลปะ ดนตรี ความถนัดเฉพาะทาง บทบาทหน้าที่พิเศษในโรงเรียน การเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ฯลฯ
2. สุขภาพและลักษณะทางร่างกาย ได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนสูงและน้าหนัก โรค
ประจาตัว ความบกพร่องทางร่างกาย/ความพิการ ความสะอาดของร่างกาย ฯลฯ
3. ประวัติครอบครัว ได้แก่ ความสัมพันธ์ในครอบครัว ความเหมาะสมของสภาพที่อยู่อาศัย
และสิ่งแวดล้ อม ความสามารถในการคุ้มครองดูแลนักเรียนได้อย่างปลอดภัยและเหมาะสม ความ
เจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว การใช้สารเสพติด สุรา การพนัน การใช้ความรุนแรง รายได้และภาระ
ใช้จ่ายของพ่อแม่/ผู้ปกครอง ความเพียงพอของรายรับกับรายจ่าย จานวนเงินที่นักเรียนได้รับและใช้
จ่ายในแต่ละวัน ฯลฯ
4. การปรับ ตั วทางด้ านอารมณ์ และสั งคม ได้ แก่ ความรู้สึ ก นึก คิด เกี่ย วกับ ตนเอง สภาพ
อารมณ์ที่ส่งผลต่อการดาเนินชีวิตประจาวัน อารมณ์ซึมเศร้า วิตกกังวล ตื่นตกใจง่าย กลัว การปรับตัว
อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม บุคลิกภาพเก็บตัว ขี้อาย ไม่กล้าแสดงออก ขาดความมั่นใจ ฯลฯ
5. ความสนใจและการมองเป้าหมายในอนาคต ได้แก่ กิจกรรมที่ชอบทาในยามว่าง การให้
เวลา/ความสนใจในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเป็นพิเศษ การวางแผนการศึกษาต่อ/ประกอบอาชีพ ฯลฯ
6. ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตราย/มีแนวโน้มที่จะถูกชักจูงได้ง่าย
ความเจ็บป่วยของบุคคลในครอบครัว การใช้สารเสพติด การติดสุรา การพนัน การถูกคุกคามล่วง
ละเมิดทางเพศ การคบเพื่อนต่างเพศ การแต่งกายที่ล่อแหลม ฯลฯ
วิธีกำรและเครื่องมือที่ใช้ในกำรรู้จักผู้เรียนเป็นรำยบุคคล ประกอบด้วย (ชุติมา สุรเศรษฐ,
2557; ชุติมา สุรเศรษฐ จรินทร วินทะไชย์ และปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, 2557; ชุติมา สุรเศรษฐ
(พงศ์วรินทร์) จรินทร วินทะไชย์ และทัศนีย์ ศรีพิพัฒน์, 2548)
วิธีกำร/เครื่องมือ
ควำมหมำย
ระเบียนสะสม
เอกสารที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลของ
(Cumulative
นักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง
Record)
ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาจนกระทั่งสาเร็จ
การศึกษาหรือออกจากสถานศึกษา
นั้นๆ ไป ระเบียนสะสมจะให้ข้อมูล

หลักกำรนำไปใช้
1. ชนิ ด ของระเบี ย นสะสมที่ นิ ย มใช้ ใ นปั จจุ บั นมี
หลากหลายรูปแบบ โรงเรียนควรเลือกใช้รูปแบบที่เกิด
ประโยชน์มากที่สุดตามความพร้อมและความเหมาะสม
ของโรงเรียน
2. การบันทึกข้อมูลในระเบียนสะสมครูหรือนักเรียนอาจ
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การสังเกต
(Observation)

ควำมหมำย
ในภาพรวมของนักเรียนแต่ละคนใน
ด้ า นต่ า งๆ (ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ประวั ติ
ครอบครัว สุขภาพ ประวัติการศึกษา
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น ข้ อ มู ล
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ ข้อมูลจากแบบ
สารวจและแบบทดสอบ เป้าหมาย
การศึ ก ษาต่ อ และอาชี พ แผนที่
แสดงการเดิ น ทางจากโรงเรี ย นไป
บ้าน บันทึกการเยี่ยมบ้าน ฯลฯ) ซึ่ง
ชนิ ดของระเบี ยนสะสมที่นิยมใช้ใน
ปัจจุบันมีทั้งแบบแผ่นเดียว/แผ่นพับ
แบบเป็ น ซอง/แฟ้ ม แบบเป็ น สมุ ด
บันทึก แฟ้มอิเล็กทรอนิกส์
การเฝ้ามองและรับรู้พฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของบุคคล หรือสิ่งที่สังเกต
ด้ ว ยความตั้ งใจโดยอาศั ย ประสาท
สัมผัสในการรับรู้

หลักกำรนำไปใช้
เป็ นผู้ บั นทึ กข้ อมูลโดยเก็บข้อมู ลจากหลายแหล่ งหลาย
วิธีการ อาทิ ข้อมูลจากตัวนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
ฯลฯ โดยใช้วิธีการสังเกต สัมภาษณ์ แบบสอบถาม การทา
อัตชีวประวัติ การทาแบบทดสอบ ฯลฯ
3. ข้อมูลที่จัดเก็บต้องตรงกับความเป็นจริง เป็นข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน บันทึกอย่างชัดเจนไม่คลุมเครือ
4. ควรจัดเก็บระเบียนสะสมอย่างเป็นระบบง่ายต่อการ
ค้นหา
5. เก็บรักษาข้อมูลของนั กเรียนเป็ นความลับ และควร
สงวนสิ ท ธิ์ ในการเข้ า ถึ งข้ อ มู ล เฉพาะผู้ มี ห น้ า ที่ ดู แ ล
เกี่ยวข้องกับนักเรียนโดยตรง
1. ผู้สังเกตควรเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการสังเกตเพื่อให้ได้
ข้อมู ลที่ เที่ ยงตรงและเชื่ อถือได้ โดยไม่ น าความคิ ดเห็ น
หรื อ คุ ณ ลั ก ษณะประจ าตั ว ของผู้ ถู ก สั งเกตเข้ า มามี
อิทธิพลต่อการสังเกต
2. มี เป้ าหมายที่ ชั ด เจนในการสั งเกตแต่ ล ะครั้ งว่ าจะ
สังเกตใคร สังเกตพฤติกรรมอะไร ในสถานการณ์ใด และ
จะนาข้อมูลดังกล่าวไปใช้เพื่อประโยชน์อะไร
3. สังเกตพฤติกรรมของบุคคลควบคู่ไปกับสถานการณ์หรือ
สิ่ งแวดล้ อม เนื่ องจากสถานการณ์ และสิ่ งแวดล้ อมมั กมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคคล
4. ควรสังเกตบุคคลเพียงคนเดียวและกาหนดพฤติกรรม
ที่ต้องการสังเกตให้ชัดเจนในการสังเกตแต่ละครั้ง
5. สังเกตพฤติกรรมที่เป็นจริงตามธรรมชาติโดยพยายาม
ไม่ให้ผู้ถูกสังเกตรู้ตัว
6. สังเกตบุคคลในหลายสถานการณ์และหลายช่วงเวลา
7. ควรสั งเกตบุคคลในสถานการณ์ วิกฤตบ้ างเพื่ อจะได้
ทราบถึงบุคลิกภาพที่แท้จริงบางประการของผู้ถูกสังเกต
8. ควรมีผู้สังเกตหลายๆ คน เพื่อป้องกันข้อบกพร่องอัน
เนื่ อ งมาจากอคติ ข องผู้ สั งเกตและช่ วยให้ ก ารสั งเกต
พฤติกรรมและสถานการณ์ ต่างๆ มีความรอบคอบและ
กว้างขวางยิ่งขึ้น
9. ควรบันทึกการสังเกตทันทีหลังจากที่ดาเนินการสังเกต
เสร็จสิ้นแล้วโดยใช้ภาษาเขียนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย เพื่ อ
ไม่ให้เกิดความสับสนในการตีความ
10. สิ่งที่ควรจดบันทึกการสังเกต ได้แก่ พฤติกรรมของผู้
ถูกสังเกตและเหตุการณ์แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์
ทั้งด้านดีและไม่ดีเพื่อจะได้มองเห็นบุคลิกภาพที่แท้จริง
ของเด็ ก เหตุ การณ์ ที่ เกิ ดขึ้ น ก่ อนและหลั งจากที่ ผู้ ถู ก
สั งเกตได้ แ สดงพฤติ ก รรมเพื่ อ ให้ เห็ น ความสั ม พั น ธ์
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ควำมหมำย

ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ การสนทนาอย่างมีจุดมุ่งหมายของ
(Interview)
บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยมีฝ่าย
หนึ่งท าหน้ าที่ เป็น ผู้สัมภาษณ์ ส่วน
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ถูกสัมภาษณ์

อั ต ชี ว ป ร ะ วั ติ การที่ บุ ค คลเขี ย นเล่ าเรื่อ งราวและ
(Autobiography) เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
ตนเองทั้ ง ในอดี ต ปั จ จุ บั น และ
อนาคต รวมทั้ ง ปั ญ หา อุ ป สรรค
และความมุ่งหวังต่างๆ ในชีวิต ซึ่งจะ
ช่ ว ยให้ บุ คคลได้ คิ ด ถึ ง เรื่ อ งราว
เกี่ ย วกั บ ตนเองอย่ า งมี ร ะบบ เกิ ด
ความเข้ าใจในตนเอง เข้ าใจถึงเจต
คติส่วนตัวและอารมณ์ที่อยู่เบื้องหลัง
พฤติ ก รรมของแต่ ล ะบุ ค คล การ
เขียนอัตชีวประวัติสามารถทาได้ใน
2 รู ป แบบ คื อ (1) แบบก าหนด
หั ว ข้ อ ใ ห้ เ ขี ย น ( Structured
Autobiography) ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ไ ด้
ข้ อ มู ล ค รบ ถ้ ว น ต าม ที่ ต้ องการ
สามารถรวบรวมรายละเอียดต่างๆ

หลักกำรนำไปใช้
ระหว่ างเหตุ การณ์ กั บพฤติ กรรมที่ บุ คคลได้ แสดงออก
รวมทั้ งค าพู ดส าคั ญ ๆ ที่ ผู้ ถู กสั งเกตได้ พู ดออกมาเพื่ อ
ประโยชน์ในการทาความเข้าใจและตีความพฤติกรรมของ
ผู้ถูกสังเกต
11. ควรบันทึกพฤติกรรมและเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่ควรเพิ่มเติมความคิดเห็นของผู้สังเกตใน
การบั น ทึ กพฤติ กรรมที่ เด็ กแสดงออก หากผู้ สั งเกตมี
ความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพื่อการช่วยเหลือ/แก้ไขควร
เขียนแยกเป็นอีกหัวข้อหนึ่งจากพฤติกรรมและเหตุการณ์
ที่สังเกตพบ
12. ตรวจสอบผลที่ได้ด้วยเครื่องมื อหรือเทคนิควิธีการ
อื่นๆ ควบคู่ไปด้วย
1. เตรียมการสัมภาษณ์ (ตั้งวัตถุประสงค์ ศึกษาข้อมูล/
เรื่องราวของผู้ ถูกสัมภาษณ์ เตรียมค าถาม ติดต่อผู้ถู ก
สัมภาษณ์ จัดเตรียมสถานที)่
2. เปิดการสัมภาษณ์ สร้างสัมพันธภาพที่ดี แสดงความใส่
ใจ ทั กทาย ชวนพู ดคุ ยชี้ แจงรายละเอี ยด รั กษาความ
อบอุ่นเป็นมิตรตามธรรมชาติไม่เร่งรีบ
3. ระหว่ างการสั ม ภาษณ์ ใช้ ค าถามที่ เตรี ย มมาเป็ น
แนวทาง ยอมรั บความคิ ดเห็ น และความรู้ สึ กของผู้ ถู ก
สัมภาษณ์ แสดงความเข้าใจ ไวต่อความรู้สึก เป็นผู้ฟังที่ดี
4. ปิดการสัมภาษณ์อย่างเป็นกันเอง บอกประโยชน์ที่ได้
กล่าวขอบคุณ นัดหมายครั้งต่อไป (ถ้ามี) แสดงมารยาทที่
ดี ไม่รีบร้อน ลุกลี้ลุกลนแม้ใกล้หมดเวลา
5. บั น ทึ ก ผลการสั ม ภาษณ์ ทั น ที และเก็ บ บั น ทึ ก การ
สัมภาษณ์เป็นความลับ
1. ครูควรมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนทาให้นักเรียน
เกิดความไว้วางใจ ยินดีเปิดเผยเรื่องราวต่างๆ ของตนให้
ครูได้ทราบโดยไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล
2. ครูควรอธิบายให้นักเรียนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการ
ให้เขียนอัตชีวประวัติ เช่น เพื่อช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดี
ขึ้นและเพื่อช่วยให้นักเรียนได้รู้จักและเข้าใจตนเองดีขึ้น
3. การเข้ าใจนั กเรียนเป็ นคุ ณค่ าที่ ส าคั ญที่ สุ ดของการ
เขี ย นอั ต ชี วประวั ติ ครู ไม่ ค วรยึ ด ติ ด กั บ รู ป แบบของ
ประโยค สานวนโวหาร หรือตั วสะกดการันต์ และควร
แจ้ งให้ นั กเรียนทราบเพื่ อที่ นั กเรียนจะได้ ไม่ วิ ตกกั งวล
เกี่ยวกับความถูกผิดของภาษาที่ใช้
4. ครูควรให้ความมั่นใจกับนักเรียนว่าเรื่องราวต่างๆ ที่
นักเรียนเขียนนั้น จะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
5. ครูควรขอให้นักเรียนเขียนอัตชีวประวัติเมื่อมีเหตุผล
สาคัญจริงๆ เท่ านั้ น ไม่ ควรให้ นั กเรียนเขี ยนพร่าเพรื่อ
หรือสั่งให้เขียนซ้ากัน เพราะจะทาให้นักเรียนเกิดความ
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ในแต่ ล ะหั ว ข้ อ ได้ ง่า ยและรวดเร็ ว
แ ล ะ ช่ วย ให้ นั ก เรี ย น จั ด ระ บ บ
ความคิ ด ของตนเองได้ และ (2)
แ บ บ ใ ห้ เ ขี ย น ไ ด้ อ ย่ า ง เ ส รี
( Unstructured Autobiography)
ซึ่งจะช่วยเปิดเผยบางสิ่งบางอย่างที่
ซ่อ นเร้ น อยู่ภ ายในจิ ต ใจ เนื่ อ งจาก
ผู้เขียนมักจะเขียนในสิ่งที่ตนเห็นว่ามี
ความสาคัญต่อชีวิตและความเป็นมา
ของตน
บั น ทึ ก ประจ าวั น การที่ บุ ค คล เขี ย นเล่ าเรื่ อ งราว
(Diary Record) เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม และเหตุ ก ารณ์
ต่ า งๆ ที่ ต นได้ ป ระสบในแต่ ล ะวั น
ตลอดจนความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของตน
เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรมและเหตุ ก ารณ์
เหล่านั้น

แ บ บ ส อ บ ถ า ม ชุ ด ของข้ อ ค าถามที่ ใ ช้ ใ นการเก็ บ
(Questionnaire) รวบรวมข้ อมู ล ของบุ ค คลหรือ กลุ่ ม
บุคคลในเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเรื่อง
ต่างๆ อย่างมีเป้าหมาย โดยอาจให้
ผู้ตอบเขียนตอบเป็นข้อความหรือทา
เครื่องหมายลงในชุดข้อคาถาม ผลที่
ได้จากการทาแบบสอบถามจะช่วย
ให้ทราบถึงข้อเท็จจริง ความคิดเห็น
ความรู้ สึ ก เจตคติ ค่ า นิ ย ม ความ
ต้ อ งการ ความสนใจ ปั ญ หา ฯลฯ
ของผู้ตอบ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ใน
การสร้ า งแบบสอบถามนั้ น ๆ ครู
สามารถสร้างแบบสอบถามขึ้นเองได้
ด้วยวิธีการที่ไม่ยุ่งยากมากนัก และ
สามารถเก็บข้อมูลได้จานวนมากใน

หลักกำรนำไปใช้
เบื่อหน่าย
6. ครู ค วรรี บ อ่ า นอั ต ชี ว ประวั ติ ข องนั ก เรี ย นหลั งที่
นั กเรี ยนได้ เขี ยนส่ งแล้ วโดยเร็ วที่ สุ ด เพื่ อจะได้ ทราบ
ประวั ติ ค วามเป็ น มา เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญ ๆ ในชี วิ ต ของ
นักเรียนตลอดจนความรู้สึกนึกคิดที่นักเรียนมีต่อตนเอง
เพื่ อจะได้ ใช้ เป็ นข้ อมู ลในการดู แลช่ วยเหลื อ นั กเรี ยน
ต่อไป

1. เนื่องจากข้อมูลจากบันทึกประจาวันเป็นการระบาย
หรือเปิดเผยความรู้สึกส่วนตัว ซึ่งโดยปกติเจ้าของบันทึก
ประจาวันจะถือว่าสิ่งที่ตนเขียนนั้นเป็นความลับอย่างยิ่ง
ไม่ยอมให้ใครอ่านแม้แต่บิดา มารดาของตนเอง ยกเว้น
เพื่อนสนิทบางคนเท่านั้น ดังนั้นครูควรมีความสัมพันธ์ที่
ดี กั บ นั ก เรี ย นท าให้ นั กเรี ยนเกิ ด ความไว้ วางใจ ยิ น ดี
เปิดเผยเรื่องราวต่าง ๆ ของตนให้ครูทราบโดยไม่ปิดบัง
หรื อ บิ ด เบื อนข้ อมู ล เพื่ อ ให้ ค รู ได้ ข้ อ มู ลบางประการ
เกี่ยวกับตัวนักเรียนซึ่งไม่สามารถหาได้จากแหล่งอื่นๆ
2. ครูควรให้ความมั่นใจกับนักเรียนว่าเรื่องราวต่างๆ ที่
นักเรียนเขียนนั้น จะได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นความลับ
3. ครู ควรรี บอ่ านบั นทึ กประจ าวัน ของนั กเรียนหลั งที่
นักเรียนได้ เขียนส่งแล้ วโดยเร็วที่ สุด เพื่ อที่ จะได้ทราบ
กิจวัตรประจาวันและเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจน
ความรู้สึ กนึ กคิ ดที่ นั กเรี ยนต่ อตนเองและเหตุ การณ์ ที่
ประสบเพื่ อ จะได้ ใช้ เป็ น ข้ อ มู ล ในการดู แ ลช่ วยเหลื อ
นักเรียน
1. แบบสอบถามที่เลือกใช้/พัฒนาขึ้นต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการใช้งาน
2. จัดหมวดหมู่อย่างเหมาะสม ตามประเด็นหลักประเด็น
ย่อยโดยเรียงลาดับให้ต่อเนื่องกัน
3. ใช้ภาษาที่สั้นกะทัดรัด ได้ใจความ ถามให้ตรงประเด็น
ที่ต้องการทราบโดยไม่อ้อมค้อม
4. ระดับภาษาที่ใช้เหมาะสมกับผู้ตอบ เข้าใจง่าย
5. แต่ละข้อคาถามควรมีนัยเพียงประเด็นเดียว ไม่กากวม
จนผู้ ต อบมี ค วามเข้ า ใจคลาดเคลื่ อ นไปจากที่ ผู้ ถ าม
ต้องการ
6. หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคปฏิเสธซ้อน
7. ไม่ควรใช้คาย่อ เพื่อช่วยให้ผู้ตอบไม่ต้องเสียเวลาในการ
แปลความหมายของคาย่อนั้นๆ
8. หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาถิ่น/คาแสลง
9. หลี กเลี่ ยงการใช้ ค าที่ เป็ น นามธรรมมากเกิ น ไปซึ่ ง
26 | ห น้ า

TEPE-58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
วิธีกำร/เครื่องมือ

ควำมหมำย
เวลาอันรวดเร็ว

การเยี่ยมบ้าน
(Home
Visitation)

การไปดู ส ภาพที่ แ ท้ จ ริ ง ของที่ อ ยู่
อาศัย สภาพแวดล้อม ชุมชนบริเวณ
รอบๆ ชีวิต ความเป็ นอยู่ ตลอดจน
ความสัมพั นธ์ ของผู้เรียนกับบุคคล
ในครอบครัว

การศึกษาบุคคล
เป็นรายกรณี
(Case Study)

กระบวนการศึ ก ษาบุ ค คลอย่ า ง
ละเอี ย ด ต่ อ เนื่ อ ง โดยใช้ เ ทคนิ ค
หลายๆ อย่ า งในการเก็ บ รวบรวม

หลักกำรนำไปใช้
ผู้ตอบอาจมีมาตรฐานในการตัดสินที่แตกต่างกันไป
10. หลีกเลี่ยงคาถามที่ชี้นาการตอบให้เป็นไปในแนวทาง
ใดแนวทางหนึ่ง
11. หลีกเลี่ยงคาถามที่ทาให้ผู้ตอบเกิดความลาบากใจที่
จะตอบ หรื อ ค าถามที่ ขั ด แย้ งกั บ หลั กศี ลธรรมอย่ าง
ชัดเจน
12. ค าตอบที่ ให้ เลื อกตอบต้ องชั ดเจนและครอบคลุ ม
คาตอบที่เป็นไปได้
13. คาถามที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมโดยทั่วไป อาจต้อง
กาหนดช่วงเวลาและสถานการณ์ที่ต้องการทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการเกิดพฤติกรรมให้ชัดเจน
14. แบบสอบถามที่ต้องการให้ผู้ตอบแสดงความคิดเห็น
หรือเจตคติ ไม่ควรให้ผู้ตอบเขียนชื่อลงในแบบสอบถาม
15. ควรสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ตอบให้อยู่ในระดับที่
ผู้ตอบมี ความเชื่อถือ ไว้วางใจ ยิ นดี ให้ ความร่วมมื อใน
การตอบแบบสอบถามด้วยความจริงใจ
16. ควรนัดหมายเวลาที่แน่นอนในการขอเก็บข้อมูล
17. ควรชี้แจงให้ผู้ตอบทราบถึงวัตถุประสงค์ของการทา
แบบสอบถาม คุ ณ ค่ าและประโยชน์ ของข้ อมู ลที่ จะได้
เพื่อให้ผู้ตอบเห็นถึงความสาคัญและยินดีให้ความร่วมมือ
ในการตอบแบบสอบถาม
18. ควรสร้างความมั่นใจให้ผู้ตอบเห็นว่าการเก็บรวบรวม
ข้อมู ลจะถู กเก็ บรักษาเป็ นความลั บ ใช้ วิเคราะห์ ผลใน
ภาพรวมซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อผู้ตอบ
1. ศึ กษาข้ อมู ลเบื้ องต้ นเกี่ ยวกั บที่ อยู่ อาศั ย ระยะทาง
สมาชิกในครอบครัว สภาพความเป็นอยู่ในครอบครัว ฯลฯ
2. ก าหนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ว่ า จะไปเยี่ ย มบ้ า นหรื อ พบ
ครอบครัวของนักเรียนเพื่ออะไร
3. วิเคราะห์ว่าใครคือคนที่ต้องการพบ โดยเฉพาะคนที่มี
ความผูกพันใกล้ชิดกับนักเรียนโดยตรง
4. นัดหมายล่วงหน้าเพื่อให้พร้อมทั้งสองฝ่าย
5. ไปตามนัดหมาย หากไม่สามารถไปได้ต้องแจ้งล่วงหน้า
เพราะผู้ปกครองบางคนอาจต้องหยุดงานเพื่อรอพบครู
6. กล่ าวทั ก ทายเจ้ าของบ้ านด้ วยความเป็ น มิ ตรและ
สุภาพ ก่อนเริ่มต้นการสนทนาปรึกษาหารือ
7. ใช้คาถามเปิดเพื่อเอื้อให้ผู้ปกครองได้บอกเล่าเรื่องราว
เกี่ยวกับบุตรหลาน และรับฟังทุกเรื่องราวอย่างใส่ใจ
8. บันทึกสรุปผลการเยี่ยมบ้านหลังกลับจากเยี่ยมบ้าน
ทันทีเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1. ควรเน้นการสร้างเสริมพัฒนาการของบุคคล ไม่เน้ น
เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหา
2. ควรเก็บข้อมู ลอย่ างครอบคลุ ม แสดงพั ฒนาการของ
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วิธีกำร/เครื่องมือ

ควำมหมำย
ข้อมูล และนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
สังเคราะห์ และวินิ จฉั ย ปั ญ หาเพื่ อ
ท าความเข้ า ใจถึ งสาเหตุ ห รื อ ที่ ม า
ของสิ่ ง ที่ ศึ ก ษา อั น จะน าไปสู่ ก าร
ดาเนินการหรือการให้ข้อเสนอแนะที่
เป็ น ป ระ โย ชน์ ใน การให้ ค วาม
ช่วยเหลือ แก้ไข ป้องกันปัญหา หรือ
ส่งเสริมพัฒนาการของบุคคลต่อไป

หลักกำรนำไปใช้
นักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกด้าน
3. ควรเก็บข้อมูลด้วยวิธีการ/เครื่องมือที่หลากหลาย จาก
หลายแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
4. ความรู้พื้ นฐานทางจิ ตวิ ทยาการแนะแนวจะช่ วยให้
การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณีมีประสิทธิภาพ
5. รายงานที่นาไปใช้เพื่อการวิจัยหรือเผยแพร่ จะต้องนา
รายละเอียดที่บ่งบอกว่าผู้ถูกศึกษาเป็นใครออกให้หมด
6. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาทุก
คนศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคลอย่างน้อยปีละ 1 คน

ทั้งนี้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านกระบวนการที่เน้น
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานและให้สถานศึกษาได้ประเมินตนเอง
ประกอบด้วย (1) มีการรวบรวมข้อมูลเป็นรายบุคคลด้วยวิธีที่เหมาะสม หลากหลาย (2) มีการศึกษา
ข้อมูล นั กเรีย นเป็ น รายบุ คคล (3) มีการวิเคราะห์ ข้อมูล และสรุปผลนักเรียนรายบุคคล รายกลุ่ ม/
ระดับชั้น/ ระดับสถานศึกษา และ (4) มีการนาข้อมูลไปใช้ส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือนักเรียน
สรุป
กระบวนการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วยการดาเนินงาน 5 ขั้นตอน คือ
(1) การรู้จักนั กเรียนเป็ นรายบุคคล (2) การคัดกรองนักเรียน (3) การส่ งเสริมพั ฒนานั กเรียน (4) การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และ (5) การส่งต่อนักเรียนทั้งนี้ กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล เป็น
การศึกษารวบรวมข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวนักเรียนอย่างรอบด้าน อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถและ
ความถนัด สุขภาพและลักษณะทางร่างกาย ประวัติครอบครัว การปรับตัวทางด้านอารมณ์ และสังคม
ความสนใจและการมองเป้าหมายในอนาคต ฯลฯ โดยใช้วิธีการ/เครื่องมือที่หลากหลาย อาทิ ระเบียน
สะสม การสังเกต การสัมภาษณ์ การเขียนอัตชีวประวัติ การเขียนบันทึกประจาวัน การใช้แบบสอบถาม
การเยี่ยมบ้าน การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี ฯลฯ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในตัวนักเรียนแต่ละคนและเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการคัดกรองนักเรียนเพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาของนักเรียนได้อย่างถูกทางและเหมาะสมตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล ทั้งนี้ หลักการ
เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลและการนาไปใช้ต้องคานึงถึงความเป็นปัจจุบันของ
ข้อมูล มีการตรวจสอบข้อมูลจากหลายแหล่งหลายวิธีการ และควรเลือกใช้เครื่องมือ/วิธีการให้เหมาะสม
สอดคล้ องกับลั กษณะของผู้เรียนแต่ ละบุ คคล ให้ ความส าคัญกับการศึ กษารายละเอียดทั้ งที่ เกี่ยวกั บ
นักเรียนโดยตรงและสิ่งแวดล้อมของนักเรียนควบคู่กัน มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อช่วยในการ
ค้นหาและนามาใช้ได้ง่าย มีการรักษาความลับของข้อมูล นอกจากนี้ การศึกษาและรวบรวมข้อมูลควร
เป็นกระบวนการทาความเข้าใจควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือ
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เรื่องที่ 2.2 การคัดกรองนักเรียน
กำรคัดกรองนักเรียนหมายถึง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับตัวนักเรียนที่รวบรวมได้
จากการใช้เครื่องมือ/วิธีการที่หลากหลายเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มาพิจารณาดูว่าข้อมูลมี
ความสอดคล้องหรือมีแนวโน้มไปในทางใดมากที่สุด เพื่อจาแนกนักเรียนเป็นกลุ่มตามเกณฑ์การคัด
กรองที่โรงเรียนกาหนดซึ่งโรงเรียนอาจจัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น 2, 3 หรือ 4 กลุ่มก็ได้
ในกรณีที่แบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม สามารถแบ่งได้เป็น (1) กลุ่มปกติ และ (2) กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา ใน
กรณีแบ่งนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม สามารถแบ่งได้เป็น (1) กลุ่มปกติ (2) กลุ่มเสี่ยง และ (3) กลุ่มปัญหา
และในกรณี ที่แบ่ งนั กเรี ยนเป็ น 4 กลุ่ม สามารถแบ่งได้เป็น (1) กลุ่ มปกติ (2) กลุ่ มเสี่ยง (3) กลุ่ ม
ปัญหา และ (4) กลุ่มพิเศษ ซึ่งอาจนิยามกลุ่มได้ดังนี้
1. กลุ่มปกติ หรือ กลุ่มส่งเสริมพัฒนำ หมายถึง กลุ่มนักเรียนที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูล
ต่างๆ ตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียนว่าอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มปกติ นักเรียนมี ความพร้อมในด้าน
การเรียนรู้ สุขภาพ ความประพฤติ การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ ซึ่งควร
ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการส่งเสริมพัฒนา
2. กลุ่มเสี่ยง หรื อ กลุ่มป้ องกัน หมายถึง กลุ่ ม นั กเรียนที่ อยู่ในเกณฑ์ ของกลุ่ มเสี่ ยงตาม
เกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน นักเรียนมีแนวโน้มอันอาจก่อให้เกิดปัญหาในด้านการเรียนรู้ สุขภาพ
ความประพฤติ การปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่ง
โรงเรียนต้องให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาตามกรณี
3. กลุ่มปัญหำ หรือ กลุ่มแก้ไข หมายถึง กลุ่มนักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปัญหาตาม
เกณฑ์ การคัดกรองของโรงเรีย น นั กเรียนมีปัญ หาในด้านการเรียนรู้ สุขภาพ ความประพฤติ การ
ปรั บ ตั วอยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น และมีแนวโน้ มที่ จ ะก่อให้ เกิ ดพฤติก รรมที่ ไม่ พึ งประสงค์ ซึ่งโรงเรีย นต้อ ง
ช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน หรือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ* ที่ควรต้องได้รับการดูแล
ช่วยเหลือให้สอดคล้องกับลักษณะปัญหาและความต้องการของนักเรียนเป็นรายกรณี (หมายเหตุ *
กระทรวงศึกษาธิการ (2552) ได้กาหนดประเภทและหลั กเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา โดย
แบ่ ง เป็ น 9 ประเภท ได้ แก่ 1) บุ คคลที่ มี ความบกพร่องทางการเห็ น 2) บุ คคลที่มี ความบกพร่อ ง
ทางการได้ยิน 3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือ
การเคลื่อนไหว หรือสุ ขภาพ 5) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ 6) บุคคลที่มีความบกพร่อง
ทางการพูดและภาษา 7) บุคคลที่มีความบกพร่องทางพฤติกรรม หรืออารมณ์ 8) บุคคลออทิสติก และ
9) บุคคลพิการซ้อน)
4. กลุ่มพิเศษ หรือ นักเรียนที่ควำมสำมำรถพิเศษ หมายถึง กลุ่มนักเรียนที่จัดอยู่ในเกณฑ์
ของกลุ่มพิเศษตามเกณฑ์การคัดกรองของโรงเรียน นักเรียนมีความสามารถพิเศษอันโดดเด่นด้านใด
ด้านหนึ่งหรือหลายด้านอย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อเทียบกับผู้มีอายุในระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อม
เดียวกัน ซึ่งโรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถพิเศษนั้นอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งนี้
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ (2545) ได้ให้คานิยาม “เด็กและ
เยาวชนที่มีความสามารถพิเศษ” ว่าหมายถึง เด็กที่แสดงออกซึ่งความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้าน
หนึ่งหรือหลายด้านในด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ การใช้ภาษา การเป็นผู้นา การสร้างงานทาง
ทัศนศิลป์และศิลปะการแสดง ความสามารถด้านดนตรี ความสามารถทางกีฬา และความสามารถทาง
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วิชาการในสาขาใดสาขาหนึ่ง หรือหลายสาขา อย่างเป็นที่ประจักษ์ เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กกลุ่มอื่นที่มี
อายุระดับเดียวกัน สภาพแวดล้อมหรือประสบการณ์เดียวกัน
วิธีกำรคัดกรองนักเรียน
นอกเหนือจากการศึกษาเพื่อทาความรู้จักและเข้าใจนักเรียนเป็น รายบุคคลโดยอาศัยเทคนิค
วิธีการที่หลากหลายดังที่ได้กล่าวมาในเรื่องที่ 2.1 แล้ว โรงเรียนสามารถพัฒนาเกณฑ์การสังเกตข้อมูล
พื้นฐานของนักเรียนเบื้องต้น หรือเลือกใช้เครื่องมือต่างๆ ที่ มีผู้พัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลประกอบการ
คัดกรองนักเรียนได้หลากหลายวิธี ดังนี้
1. เกณฑ์ ก ำรสั งเกตข้ อ มู ล พื้ น ฐำนของนั ก เรี ย นเบื้ อ งต้ น เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการคั ด กรอง
นักเรียนที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษ (กลุ่มป้องกันและกลุ่มแก้ไข)
ตัวอย่ำงเกณฑ์กำรสังเกตเพื่อใช้ประกอบกำรคัดกรองนักเรียน
ด้ำนกำรเรียน
ด้ำนสุขภำพ
o ผลการเรียนต่ากว่า 2.00
o น้ าหนั กผิ ด ปกติ ไม่ สั มพั น ธ์กั บ ส่ว นสูงหรื อ
o ผลการเรียนตกลงอย่างเห็นได้ชัด
อายุตามเกณฑ์มาตรฐาน
o ติด 0, ร. , มผ. หลายรายวิชา
o มีโรคประจาตัว
o ขาดเรียนในวิชาต่างๆ มากกว่าร้อยละ 80
o เจ็บป่วยบ่อย
o มาโรงเรียนสายมากกว่าร้อยละ 80
o มีความพิการทางกาย
o มีความบกพร่องทางการได้ยิน การฟัง การมอง
o มีความรูส้ ึกที่ไม่ดีต่อวิชาเรียน/ครูผู้สอน
ฯลฯ
ด้ำนครอบครัว
ด้ำนเศรษฐกิจ
o พ่อแม่แยกทางกัน หรือ แต่งงานใหม่
o พ่อแม่/ผู้ปกครองตกงาน
o อาชีพของพ่อแม่/ผู้ปกครองเสี่ยงต่อกฎหมาย
o พ่อแม่/ผู้ปกครองรายได้น้อย
o มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อพ่อแม่/ผู้ปกครอง
o พ่อแม่/ผู้ปกครองมีภาระหนี้สิน
o ไม่มีผู้ดูแล/พักอาศัยอยู่ตามลาพัง
o นั ก เรี ย นไม่ มี เงิ น พอรั บ ประทานอาหาร
o บุคคลในครอบครัวมีความขัดแย้ง ใช้ความรุนแรง
กลางวัน ซื้ออุปกรณ์การเรียน
o บุคคลในครอบครัวเจ็บป่วยด้วยโรครุนแรง เรื้อรัง
o นักเรียนใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยเกินฐานะ
o บุคคลในครอบครัวใช้สารเสพติด/เล่นการพนัน
o บุคคลในครอบครัวคาดหวังในตัวเด็กเกินความ
เป็นจริงโดยไม่คานึงถึงศักยภาพและวัยของเด็ก
ด้ำนอำรมณ์
o เครียด วิตกกังวล
o ซึมเศร้า
o มีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อตนเอง
ด้ำนพฤติกรรม
o ก้าวร้าว ก่อกวน สร้างปัญหา
o ต่อต้านสังคม
o เก็บตัว/ ไม่กล้าแสดงออก
o ขาดทักษะในการปฏิเสธ
o โกหก
o ลักขโมย

ด้ำนสังคม
o ขัดแย้งกับผู้อื่น ทะเลาะวิวาท
o มักปฏิบัติตนขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ต่างๆ
o ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับครู/เพื่อน
ปัจจัยเสี่ยงด้ำนต่ำงๆ
o คบเพื่อนที่เกเร อันธพาล เสเพล
o พกอาวุธมาโรงเรียน
o ค บ เพื่ อ น ต่ า ง เพ ศ ใน แ น ว ชู้ ส า ว / มี
เพศสัมพันธ์
o มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ
o มั่วสุม ทดลองใช้สารเสพติด
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o รังแกเพื่อน/สัตว์

o ชอบเสี่ยงภัย
o ได้รับแรงกดดัน โดนรังแก ถูกบีบคั้น ข่มขู่
o ไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพื่อน

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรคัดกรองนักเรียน
2.1 แบบประเมิ น พฤติ ก รรมเด็ ก (The Strengths and Difficulties Questionnaire:
SDQ) จัดทาโดย แพทย์หญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล และคณะ พัฒนามาจาก The Strengths and
Difficulties Questionnaire (SDQ) ประเทศเยอรมนี มีการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ ค่าความเที่ยง ความ
ตรงของแบบประเมิน และเกณฑ์มาตรฐาน (NORM) ของเด็กไทย ใช้เป็นเครื่องสาหรับการคัดกรอง
นักเรียนด้านพฤติกรรม การปรับตัว ที่มีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพจิตใจ ซึ่งจะช่วยให้ครูประจาชั้น/ครูที่
ปรึกษามีแนวทางประกอบการพิจารณานักเรียนมากขึ้น แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ประกอบด้วย
เครื่องมือ 3 ชุด คือ (1) ชุดที่ครูเป็นผู้ประเมินเด็ก (2) ชุดที่พ่อแม่/ผู้ปกครองเป็นผู้ประเมินเด็ก และ
(3) ชุดที่เด็กประเมินตัวเอง เครื่องมือทั้ง 3 ชุดมีเนื้อหาและจานวนข้อชุดละ 25 ข้อ ซึ่งทางโรงเรียน
สามารถเลือกใช้ชุดที่นักเรียนประเมินตนเองชุดเดียวหรือใช้ควบคู่กับชุดที่ครูเป็นผู้ประเมินเพื่อความ
แม่นตรงยิ่งขึ้น โดยระยะเวลาที่ประเมินไม่ควรห่างจากที่นักเรียนประเมินตนเองเกิน 1 เดือน ทั้งนี้หาก
เป็นไปได้ควรใช้แบบประเมินทั้ง 3 ชุด พร้อมกันเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของผลที่ได้
2.2 แบบประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์ ของกรมสุขภาพจิต เป็นแบบประเมินตนเองซึ่ง
ประกอบด้วยข้อคาถามจานวน 52 ข้อที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะ
ต่างๆ ให้ผู้ตอบเลือกคาตอบที่ตรงกับตนเองมากที่สุด ได้แก่ ไม่จริง จริงบางครั้ง ค่อนข้างจริง และจริง
มาก การแปลผลคะแนนจะมีการรวมคะแนนเป็น 3 ด้าน คือ ด้านดี (ควบคุมตนเอง เห็ นใจผู้ อื่น
รับ ผิดชอบ) ด้านเก่ง (มีแรงจูงใจ ตัดสินใจและแก้ปัญหา สัมพันธภาพ) และด้านสุข (ภูมิใจตนเอง
พอใจชีวิต สุ ขสงบทางใจ) จากนั้ น น าคะแนนที่ ได้ม าทาพลอตกราฟแล้ วลากเส้ น ต่อกันเพื่อดู ว่ามี
คะแนนด้านใดที่สูงหรือต่ากว่าช่วงคะแนนปกติ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
ในด้านนั้นๆ (ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.dmh.go.th/ebook/dl.asp?id=10)
2.3 แบบวั ด ควำมเครี ย ดสวนปรุ ง (Suanprung Stress Test-20, SPST - 20) ใช้ เพื่ อ
ประเมินความเครียดของบุคคลว่าอยู่ในระดับใด มากน้อยแค่ไหน ก่อนจะนาไปสู่การแก้ไขที่ เหมาะสม
แบบวัดความเครียดสวนปรุง ฉบับ 20 ข้อ สามารถบอกระดับความเครียดได้เพียงค่าคร่าวๆ เหมาะกับ
งานสารวจที่ต้องการผลรวดเร็ว การตอบที่ง่ายและสะดวกต่อการใช้ แต่จะไม่สามารถจะแยกสาเหตุ
หรืออาการต่างๆ ของความเครียดได้ ผู้ตอบสามารถตอบได้ด้วยตนเองตามข้อความที่ตรงกับความรู้สึก
หรือประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับผู้ตอบ เหมาะสาหรับคนในวัยทางานหรือวัยเรียน (โดยคาถามที่
เกี่ยวกับงานจะเปลี่ยนเป็นเรื่องเรียนแทน) ประกอบด้วยข้อคาถาม 20 ข้อ แต่ละข้อมี 5 คาตอบ โดย
ให้ผู้ตอบอ่านคาถามแล้วสารวจดูว่าในระยะ 6 เดือนที่ผ่านมามีเหตุการณ์ในข้อใดเกิดขึ้นกับผู้ตอบบ้าง
ถ้าข้อไหนไม่ได้เกิดขึ้นให้ข้ามไปไม่ต้องตอบ แต่ถ้ามีเหตุการณ์ในข้อใดเกิดขึ้นกับผู้ตอบให้ประเมินว่า
ผู้ตอบมีความรู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นั้นแล้วให้เครื่องหมายในช่องนั้นๆ เพื่อประเมินความเครียด
ของบุคคลว่าอยู่ในระดับใด มากน้อยแค่ไหน การแปลผลคะแนนเป็น 4 ระดับ คือ ความเครียดใน
ระดับต่า (Mild Stress) ความเครียดในระดับปานกลาง (Moderate Stress) ความเครียดในระดับสูง
(Height Stress) และความเครี ย ดในระดั บ รุ น แรง (Severe Stress) (ศึ ก ษาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ จาก
http://www.dmh.go.th/test/stress/)
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นอกจากนี้ ยังมีแบบทดสอบที่กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขเผยแพร่ ซึ่งทางโรงเรียน
สามารถเลื อ กใช้ ให้ เหมาะสมกั บ นั ก เรี ย นและลั ก ษณะของปั ญ หา (ศึ ก ษาข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ จ าก
http://www.dmh.go.th/ test/download/) อาทิ
- แบบคั ดกรองโรคในกลุ่ ม พั ฒ นาการผิ ดปกติอ ย่างรอบด้ าน ส าหรับ เด็ก อายุ 1-18 ปี
(Pervasive Developmental Disorder Screening Questionnaire: PDDSQ)
- แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (Children’s Depression Inventory: CDI)
- แบบประเมินความเครียด (ST5)
- แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (Center for Epidemiologic StudiesDepression Scale: CES-D)
- แบบคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ใหม่ปี พ.ศ. 2547)
- แบบทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ (Thai Mental Health
Indicator Version 2007: TMHI-15)
3. กำรคัดกรองนักเรียนที่มีควำมต้องกำรพิเศษ การคัดกรองเพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่
มีความต้องการพิเศษนั้นต้องสร้างความเข้าใจทั้งในระดับโรงเรียนและครูผู้ปฏิบัติ เพราะทั้งสองฝ่าย
ต้องทาหน้าที่ร่วมกัน โดยโรงเรียนเป็นผู้จัดทานโยบาย จัดตั้งระบบการดาเนินงาน คณะทางานเพื่อ
ช่วยเหลือ ส่วนครูซึ่งใกล้ชิดกับนักเรียนควรมีความรู้เพียงพอที่จะสามารถสังเกต คัดกรองนักเรียนได้
ในเบื้องต้น จากนั้นจึงประสานกับคณะทางาน ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนอีกครั้ง
แล้วร่วมกันวางแผนดาเนินการช่วยเหลือ หรือส่งเสริม พัฒนานักเรียนต่อไป การคัดกรองนักเรียนที่มี
ความต้องการพิเศษ ควรเริ่มต้นดังนี้ 1) โรงเรียนจัดให้มีระบบการคัดกรองความผิดปกติเบื้องต้นโดย
ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา ซึ่งครูต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะความผิดปกติต่างๆ และใช้เทคนิค
หลากหลาย เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล ฯลฯ 2) หากพบความผิดปกติ
ต้องปรึ กษาคณะท างาน และควรแจ้งให้ ผู้ ปกครองรับทราบ 3) กรณี ที่ มี ความซั บซ้ อนต้ องส่ งต่ อให้
นักจิตวิทยาและ/หรือแพทย์ตรวจอย่างละเอียด 4) เมื่อมีผลการยืนยันพบว่านักเรียนมีความต้องการ
พิเศษทางการศึกษา ครูต้องทาหน้ าที่ประสานงานระหว่างที มสหวิทยาการ อันประกอบด้วย แพทย์
พยาบาล นั กจิ ตวิทยา นั กวิ ชาชี พต่ างๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง และผู้ ปกครองเพื่ อช่ วยในการวางแผนการจั ด
การศึกษาส าหรับนั กเรียนที่ มีความต้องการพิเศษ ครูต้องจัดท าแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลโดยปรับ
หลักสูตรให้เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียน และจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียน (ชุติมา สุรเศรษฐ, จรินทร วินทะไชย์, และปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, 2558)
4. กำรคัดกรองนักเรียนที่มีค วำมสำมำรถพิ เศษ การคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถ
พิเศษเริ่มต้นจำกโรงเรียนมีนโยบายในการส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับพัฒนาอย่าง
เต็ ม ตามศั ก ยภาพ โดยจั ด ให้ มี ร ะบบการคั ด กรองนั ก เรี ย นที่ มี ค วามสามารถพิ เศษด้ ว ยวิ ธี ก ารที่
หลากหลาย เช่น พิจารณาจากผลการทดสอบสติปัญญา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลงานต่างๆ ของ
นักเรียน การสังเกตจากครูผู้สอนที่ใกล้ชิดเป็นข้อมูลเบื้องต้นสาคัญ ทั้งนี้ครูต้องเข้าใจลักษณะของเด็ก
ที่มีความสามารถพิเศษ ซึ่งสามารถสังเกตได้จากการเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้ศัพท์สูงเกินวัย
มีความอยากรู้อยากเห็น และสนใจใฝ่รู้สูง สนุกกับกิจกรรมที่ใช้ความคิดและปัญญา สร้างและเข้าใจสิ่ง
ที่เป็นนามธรรมขั้นสูงได้ มองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ได้ชัดเจน มุ่งมั่นในการแก้ปัญหาและทา
ในสิ่งที่สนใจ มี สมาธิดีเยี่ยมในสิ่งที่ตนเองสนใจ มีความนอกกรอบ สามารถจดจาสิ่งต่างๆ ได้อย่าง
รวดเร็วและง่ายดาย มีการตอบโต้และหยั่งรู้อย่างชาญฉลาดสามารถคิดหา คาตอบได้หลายแนว มี
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ความคิ ด ซั บ ซ้ อ น เป็ น คนมุ่ งความสมบู ร ณ์ แ บบ (perfectionist) และอารมณ์ อ่ อ นไหว เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ ครูอาจใช้ แบบสั งเกตพฤติกรรม หรือแบบสั งเกตแววความสามารถพิ เศษมาช่ว ย โดย
กระบวนการในการคัดเลือกทั่วไปสามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอน (ชุติมา สุรเศรษฐ, จรินทร วินทะไชย์,
และปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ , 2558) ได้แก่ 1) ขั้นสารวจ เป็นการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ
ความสามารถของนั กเรียน 2) ขั้นเจาะลึก เป็นการทดสอบความสามารถเฉพาะด้านของนักเรียน ว่า
นักเรียนที่ได้รับ การคัดเลือกผ่ านมาจากขั้นสารวจนั้นมีความสามารถอะไร ระดับไหน และ 3) ขั้น
ตัดสิน คือ การพิจารณาว่านักเรียนมีความสามารถพิเศษในด้านใดอย่างแท้จริง เมื่อคัดเลือกนักเรียนที่
มีความสามารถพิเศษได้แล้ว โรงเรียนต้องประเมินศักยภาพและทรัพยากรของตน อาจต้องประสาน
ความร่วมมือไปอย่างหน่วยงานอื่นๆ เพื่อประกอบการพัฒนานักเรียน
สานั กวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้
กาหนดเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลื อนักเรียนด้านกระบวนการที่เน้นการ
จาแนกนักเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานและให้สถานศึกษาได้ประเมินตนเอง
ประกอบด้วย (1) มีการจาแนก คัดกรองนักเรียนตามแนวทาง/เกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนด (2) มีการ
สรุปผลการจาแนก คัดกรองนักเรียนครบทุกคน (3) มีการสรุปผลการจาแนกคัดกรองนักเรียนเป็น
ระดับชั้นและระดับสถานศึกษา และ (4) มีการนาผลที่ได้จากการจาแนก คัดกรองนักเรียนมาจัดทา
สารสนเทศ ระดับสถานศึกษาและนาไปใช้ในการแก้ปัญหาส่งเสริม พัฒนานักเรียน
สรุป
การคัดกรองนั กเรีย นเป็ น การนาข้อมูล พื้นฐานเกี่ยวกับ ตัวนักเรียนที่ รวบรวมได้จาก
หลายแหล่งหลายวิธีการมาวิเคราะห์ว่าข้อมูลมีความสอดคล้องหรือมีแนวโน้มไปในทางใดมาก
ที่สุด เพื่อจาแนกนักเรียนเป็นกลุ่มตามเกณฑ์การคัดกรองที่โรงเรียนกาหนดขึ้น ซึ่งโรงเรียนอาจ
จัดกลุ่มนักเรียนตามผลการคัดกรองเป็น 2 กลุ่ม (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง/มีปัญหา) 3 กลุ่ม (กลุ่ม
ปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหา) หรือ 4 กลุ่ม (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มปัญหา กลุ่มพิเศษ) ก็ได้
เพื่อนาไปสู่การดาเนินการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างเหมาะสม
กับธรรมชาติและความต้องการของนักเรียน ทั้งนี้ เครื่องมือที่ใช้ในการจาแนกนักเรียนโรงเรียน
อาจเลือกใช้เครื่องมือที่มีผู้พัฒนาไว้แล้ว อาทิ แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) แบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ แบบประเมิน ความเครี ยด แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ ก ฯลฯ
หรื อใช้ การสั งเกตข้ อมู ลพื้ นฐานของนั กเรียนเบื้ องต้ น ตามแบบคั ดกรองตามเกณฑ์ ที่ โรงเรียน
พัฒนาขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการคัดกรองนักเรียนที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษก็ได้
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เรื่องที่ 2.3 การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
กำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียนหมายถึง การจัดกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจและความต้องการ
ของนั กเรียนเพื่ อให้ นั กเรียนแต่ล ะคน/กลุ่ มได้พัฒ นาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ลดโอกาสเกิด
ปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนากลุ่มปกติให้ดีขึ้น และเน้นการ
ป้องกัน/ลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาสาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ทั้งนี้ สิ่งที่เป็นพื้นฐานสาคัญที่จะช่วยให้
การดาเนินการส่งเสริมพัฒนาดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดผลสาเร็จได้คือ ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครู
และนักเรียน ครูจะต้องทาให้นักเรียนรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นที่ที่มีความอบอุ่นและปลอดภั ย เอาใจใส่
นั ก เรี ย นทุ กคน เชื่อ มั่น ว่านั ก เรี ย นทุ กคนมี ศัก ยภาพที่จ ะเรียนรู้แ ละพั ฒ นาตนเองได้ รับ ฟั งความ
คิดเห็น/ปัญหา ไม่ตัดสินเด็ก ไม่มองว่าเด็กเป็นปัญหา มีความมุ่งมั่นและตั้งใจช่วยเหลือเด็ก ตลอดจนมี
วิธีการตอบสนองต่อเด็กแต่ละคนที่แตกต่างกันอย่าง
แนวทำงกำรจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมพัฒนำนักเรียน
วิธีการ/
ความหมาย
กิจกรรม
1. การจัด
กิ จ กรรมที่ ด าเนิ น การเพื่ อ ส่ งเสริ ม
กิจกรรมโฮมรูม นักเรียนเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่ม
(Homeroom) โด ย ใช้ ห้ อ ง เรี ย น ส ถ า น ที่ ที่ มี
บรรยากาศเสมือนบ้ าน มีครูประจา
ชั้ น /ครู ที่ ป รึ ก ษาเป็ น เสมื อ นพ่ อ แม่
และมี นั กเรียนทุ กคนเป็ น สมาชิกใน
ครอบครัวเดียวกัน มีการทากิจกรรม
ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก เรีย นในด้ า น
ต่ างๆ เช่ น การรู้ จั ก ตนเอง การรู้ จั ก
ผู้ อื่ น การรู้ จั ก สิ่ งแวดล้ อ ม มี ทั ก ษะ
การตัดสินใจ ทักษะการปรับตัว และ
วางแผนชีวิต ฯลฯ
2. การจัด
การพบปะกันระหว่างครูประจาชั้น/
ประชุม
ครู ที่ ป รึ ก ษากั บ ผู้ ป กครองนั ก เรี ย น
ผู้ปกครองชั้น เพื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ต่ อ กั น
เรียน
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียน
(Classroom
ทั้งเวลาที่อยู่ บ้านและโรงเรียน และ
meeting)
ร่วมมือกันดูแลเอาใจใส่นักเรียนอย่าง
ถูกวิธีและเป็นแนวทางเดียวกัน ซึ่งจะ
ช่ ว ยส่ งเสริ ม พั ฒ นาศั ก ยภาพของ
นักเรียนช่วยกันป้องกัน และหาแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน

แนวทางการดาเนินงาน
1. เน้นการมีส่วนร่วมนักเรียนโดยสารวจความต้องการ
ของนักเรียนในการจัดกิจกรรมโฮมรูม เลือกหัวข้อและ
วิธีก ารจัด กิ จ กรรมให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความต้ องการของ
นั ก เรี ย นและนโยบายของโรงเรี ย น เหมาะสมกั บ
สถานการณ์ และเป็นเรื่องที่ทันสมัย
2. ควรจัดทาแผนการจัดกิจกรรมโฮมรูมและคู่มือการใช้
3. ควรบันทึกผลการจัดกิจกรรม
4. ควรประเมิ น ผลท าจั ด กิ จ กรรมโฮมรู ม และจั ด ท า
รายงานสรุปผล

1. โรงเรียนควรจัดให้มีการประชุมระหว่างครูประจาชั้น/
ครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ
1 ครั้ง เพื่อเปิดโอกาสให้ครูและผู้ปกครองร่วมมือกันดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. ครู ป ระจ าชั้ น /ครู ที่ ป รึ ก ษาควรเตรี ย มข้ อ มู ล ของ
นั ก เรี ย นแต่ ล ะคนและกิ จ กรรมที่ จ ะด าเนิ น การ โดย
กาหนดวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมที่ชัดเจนก่อนการ
ประชุม
3. เริ่ม ต้ น กิ จกรรมด้ว ยการสร้ างความคุ้ น เคยระหว่ าง
ผู้ปกครองด้วยกันก่อน เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในการแสดงความคิ ด เห็ น ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
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วิธีการ/
กิจกรรม

ความหมาย

แนวทางการดาเนินงาน
4. ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาควรระมัดระวังคาพูดที่อาจ
ก่อให้ เกิ ดความรู้สึกทางลบหรือต่ อต้านจากผู้ป กครอง
เช่น การตาหนิ/การแจ้งข้อบกพร่องของนักเรียนแต่ควร
พูดแสดงถึงความห่วงใย/เข้าใจในตัว นักเรียนสื่อสารให้
ผู้ป กครองตระหนั ก ในความรับ ผิดชอบและร่วมมื อกั น
เพื่อปรับปรุง/แก้ไขในส่วนที่บกพร่องของนักเรียน
5. บันทึกผลการจัดประชุมและจัดทารายงานสรุปผลเพื่อ
เป็ น ข้อ มู ลส าหรับ การดู แลช่วยเหลื อ นั ก เรีย นและเป็ น
ข้ อ มู ล ส าหรั บ การจั ด ประชุ ม ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของผู้ปกครองในครั้งต่อไป

นอกจากนี้ โรงเรีย นสามารถออกแบบกิจกรรม/โครงการส่ งเสริมพัฒ นานักเรียนได้อย่าง
หลากหลาย อาทิ กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ/ดนตรี/กีฬา กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ
การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กิจกรรมส่งเสริมการรัก
การอ่าน กิจกรรมทาสมาธิห น้ าเสาธง กิจกรรมค่ายพุท ธบุตร กิจกรรมชวนน้องทาดีช วนพี่ทาบุ ญ
กิจ กรรมทาบุ ญ ตักบาตร การอบรมคุณ ธรรมจริยธรรมประจาสั ป ดาห์ การตรวจสุ ขภาพนั กเรีย น
ประจ าปี กิจกรรมเครื อข่ ายผู้ ป กครอง การมอบเกียรติบั ตรแก่นักเรียนที่มี ผลการเรียนดี/มีความ
ประพฤติดี/ทาประโยชน์เพื่อสังคม โครงการพัฒนาตนเพื่อค้นหาศักยภาพด้าน EQ, IQ, MQ, AQ ค่าย
ปันใจรักษ์โลก พลังงาน และสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
ทั้งนี้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านกระบวนการที่เน้น
การส่ งเสริ ม พั ฒ นานั กเรีย นที่ ห ลากหลาย เพื่ อเป็ นแนวทางการดาเนิ น งานและให้ ส ถานศึ กษาได้
ประเมินตนเอง ประกอบด้วย (1) มีแผนงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมพัฒ นานักเรียนและมีการนา
แผนไปปฏิบัติ (2) มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักเรียนที่สอดคล้องกับสารสนเทศ ผลการคัดกรอง
นักเรียนของโรงเรียน (3) มีการจัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างต่อเนื่อง (4) มีการจัดประชุมผู้ปกครองชั้น
เรียนที่ครูที่ป รึกษา ครูป ระจาชั้น และผู้ปกครอง ร่วมกันวางแนวทางในการดูแลช่วยเหลือพัฒ นา
นักเรียน (5) มีการติดตามพฤติกรรมจากการช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒ นาศักยภาพของนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง และ (6) มีการประเมิน สรุปผลและรายงาน
สรุป
การส่งเสริมพัฒนานักเรียนเป็นการจัดกิจกรรมที่ตรงกับความสนใจและความต้องการของนักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มตามศักยภาพ ลดโอกาสเกิดปัญ หาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นได้ใน
อนาคต โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม พัฒ นากลุ่มปกติให้ดี ขึ้น และเน้นการป้องกัน/ลดโอกาสที่ จะเกิดปัญ หา
สาหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งโรงเรียนสามารถออกแบบกิจกรรม/โครงการส่งเสริมพัฒนานักเรียนได้อย่าง
หลากหลาย อาทิ กิจกรรมโฮมรูม การจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้าน
ศิลปะ/ดนตรี/กีฬา กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ กิจกรรมชวนน้องทาดีชวนพี่ทาบุญ กิจกรรมทาสมาธิหน้า
เสาธง การอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจาสัปดาห์ การตรวจสุขภาพนักเรียนประจาปี กิจกรรมเครือข่าย
ผู้ปกครอง การมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี/มีความประพฤติดี/ทาประโยชน์เพื่อสังคม ค่าย
ปันใจรักษ์โลก พลังงาน และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
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เรื่องที่ 2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียน หมายถึง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่ม
มีปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยให้นักเรียนสร้างปัญหาต่อตนเองและผู้อื่น มีการให้บริการปรึกษา
เบื้องต้น ตลอดจนการประสานงานกับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อร่วมมือกันจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เหมาะสม
สอดคล้องกับปัญหา บุคลิกลักษณะ และสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละคน
หลักกำรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำของนักเรียน
1. การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของนักเรียนต้องพิจารณาสาเหตุของปัญหาให้ครบถ้วนและหา
วิธีการช่วยเหลือให้เหมาะสมกับสาเหตุนั้นๆ เพราะปัญหามิได้เกิดจากสาเหตุเพียงสาเหตุเดียวแต่อาจ
เกิดได้จากหลายสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
2. ปัญ หาที่เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคนไม่จาเป็นต้องเกิดจากสาเหตุที่เหมือนกันและ
วิธีก ารช่ว ยเหลื อที่ ป ระสบความส าเร็จ กับ นั ก เรียนคนหนึ่ งก็ อาจไม่ เหมาะกั บ นั กเรีย นอีก คนหนึ่ ง
เนื่องจากความแตกต่างของบุคคล ดังนั้นการช่วยเหลือโดยเฉพาะการให้บริการปรึกษาจึงไม่มีสูตรการ
ช่วยเหลือสาเร็จตายตัว เพียงแต่มีแนวทาง กระบวนการหรือทักษะการช่วยเหลือที่ครูสามารถเรียนรู้
ฝึกฝน เพื่อการนาไปใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละปัญหาของนักเรียนแต่ละคน
3. ผู้เกี่ยวข้องในการดูแลช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนต้องเก็บรักษาเรื่องราว
ข้อมูลของนักเรียนเป็นความลับ ต้องไม่นาข้อมูลไปเปิดเผยยกเว้นเพื่อขอความช่วยเหลือนักเรียนจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ระบุชื่อ -สกุลจริงของนักเรียน ทั้งนี้ การเปิดเผยควรเป็นไปในลักษณะที่ให้
เกียรตินักเรียน
4. บันทึกข้อมูลการดูแลช่วยเหลือนักเรียนควรจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ในที่ที่เหมาะสม และ
สะดวกต่อการเรียกใช้
5. การรายงานผลการช่ ว ยเหลื อ นั กเรีย นควรรายงานในส่ วนที่ เปิ ดได้ โดยให้ เกียรติ และ
คานึงถึงประโยชน์ของนักเรียนเป็นสาคัญ
กิจกรรม/โครงกำรเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียน นอกเหนือจากการจัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมพัฒนานักเรียนอาทิ การจัดกิจกรรมโฮมรูมและการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนดังที่ได้
กล่ าวมาในข้ างต้ น แล้ ว โรงเรี ย นสามารถจั ด กิจ กรรม/โครงการเพื่ อ การป้ อ งกัน และแก้ ไขปั ญ หา
นักเรียนได้ดังนี้
1. กำรให้บริกำรปรึกษำ (Counseling) คือ กระบวนการที่ครูช่วยเหลือนักเรียนให้เกิดการ
เรียนรู้และเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และสิ่งแวดล้อมตามความเป็นจริง รู้ว่าปัญหาของตนอยู่ที่ไหน
การแก้ไขนั้นมีกี่ทาง ตลอดจนสามารถคิดตัดสินใจแก้ปัญหาด้วยตนเองได้อย่างรอบคอบเหมาะสม
เกิ ด ความรั บ ผิ ด ชอบในการแก้ ไขปั ญ หาของตนเอง มี แ นวทางการด าเนิ น ชี วิ ต ที่ มี คุ ณ ค่ า และมี
ความหมาย ประกอบด้วย 5 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ (1) การสร้างสัมพันธภาพ เป็นการแสดงความพร้อม
และยินดีในการได้ช่วยเหลือ ยิ้มแย้ม เชื้อเชิญให้นั่ง วางงานที่ทาอยู่ ชวนพูดคุยเรื่องทั่วๆ ไปเพื่อให้
นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ใช้คาถามเปิดเพื่อเอื้อให้ นักเรียนได้เริ่มเล่าถึงปัญหาของตน และสนับสนุนให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการปรึกษา (2) การสารวจปัญหา เป็นขั้นตอนที่ครูใช้ทักษะต่างๆ เพื่อ
เปิดโอกาสและกระตุ้นให้นักเรียนเล่าถึงปัญหาและความต้องการ ได้เรียนรู้ความคิด ความรู้สึก และ
พฤติกรรมของตนเอง จนได้พบปัญหาและรับรู้ความต้องการหรือท่าที ที่ตนเองมีต่อปัญหานั้น (3) การ
เข้าใจปัญหา สาเหตุ ความต้องการ เป็นขั้นตอนที่ช่วยให้นักเรียนเกิดความกระจ่างชัดในสาเหตุของ
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ปัญหา ได้สารวจความคิดและความรู้สึกที่ตนเองมีต่อประสบการณ์/บุคคล/ปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถ
แยกแยะปั ญหานาและปั ญหาที่แท้จริงได้ สรุปประเด็นปัญหาที่นักเรียนต้องการแก้ไข นาปัญหาที่
ค้นพบมาจัดลาดับความสาคัญ ความเร่งด่วน และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการแก้ไขและไม่แก้ไข
ปัญหาดังกล่าว (4) การวางแผนแก้ปัญหา เป็นขั้นตอนที่ครูช่วยให้นักเรียนใช้ศักยภาพของตนค้นหา
วิธีการแก้ปัญหา ตัดสินใจเลือกทางแก้ปัญหาที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการ ศักยภาพ และ
สภาพแวดล้อมของนักเรียน ทั้งนี้ครูไม่ควรเร่งรีบและด่วนตัดสินใจจัดการปัญหาของนักเรียน แต่จะ
คอยให้กาลังใจนักเรียนในการวางแผนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเองก่อน หากนักเรียนหมด
หนทางและคิ ด ไม่ อ อกครู จึ ง จะเสนอแนะแล้ ว เปิ ด โอกาสให้ นั ก เรี ย นได้ แ สดงความคิ ด เห็ น ใน
ข้อเสนอแนะนั้นๆ เพื่อให้เขาได้พิจารณาความเหมาะสมและเลือกทางแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดด้วยตนเอง
จากนั้นจึงช่วยให้นักเรียนวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน กระตุ้นให้นักเรียนคาดคะเนถึงโอกาส
ประสบความสาเร็จและความเป็นไปได้ในการใช้วิธีแก้ไ ขปัญหาที่เลือก สร้างความตระหนักในการ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการเลือกของตนเอง ตลอดจนสร้างบรรยากาศ
ที่เอื้ออานวยให้ นั กเรียนมีกาลังใจ อบอุ่น ไม่โดดเดี่ยว ให้ นักเรียนไปทดลองแก้ปัญ หาแล้วกลับมา
พูดคุยสนทนากับครูเพื่อปรับวิธีการจนกระทั่งสามารถแก้ไขปัญหานั้นเสร็จสิ้นหรือปรับตัวใช้ชีวิตใน
สังคมได้ และ (5) การยุติการปรึกษา เป็นขั้นตอนที่ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สรุปสิ่งต่างๆ ที่ได้จาก
การปรึ กษา โดยครู อาจเพิ่ มเติมในประเด็ นที่ ขาดหายไป พร้อมทั้งให้ กาลั งใจเพื่ อช่ว ยให้ นั กเรีย น
มองเห็นแนวทางที่จะแก้ไขปั ญหานั้นตามศักยภาพของตนตามที่ได้ตัดสินใจระหว่างการปรึกษา และ
แจ้งให้นักเรียนทราบว่านักเรียนสามารถมาพบครูได้ในครั้งต่อไปถ้าเขาต้องการ และนัดหมายวัน เวลา
ที่เหมาะสม ในกรณีที่จาเป็นต้องส่งต่อให้ไปพบกับผู้เชี่ยวชาญอื่นๆ จะต้องให้ข้อมูลและทาความเข้าใจ
กับนักเรียนอย่างชัดเจน
ทั้งนี้ หลักการให้บริการปรึกษา (กรมสุขภาพจิต , 2546: 44-46) ประกอบด้วย (1) เน้นการ
แก้ไขปัญหาที่ให้ความสาคัญเรื่องอารมณ์ความรู้สึกที่สืบต่อไปถึงปัญหาพฤติกรรมที่เกิดขึ้น (2) เน้น
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูและนักเรียนเพื่อให้เกิดความไว้วางใจ ผ่อนคลาย กล้าเปิดเผย ยอมรับ ทา
ความเข้าใจ และแก้ปัญหาของตนเองได้ (3) เน้นการสื่อสารสองทาง เป็นการสร้างความเข้าใจให้ตรงกัน
ข้อมูลที่ได้มาจากนักเรียนไม่ใช่เกิดจากการคาดคะเน/คาดเดาของครู (4) เป็นกระบวนการพูดคุยกัน
อย่ างมี เป้ าหมาย มี ขั้ น ตอน ใช้ ทั ก ษะที่ เหมาะสม ขึ้ น อยู่ กั บ โอกาส/จั งหวะ/สถานการณ์ (5) ให้
ความสาคัญต่อความต้องการของนักเรียนการแก้ไขปัญหาต้องตั้งอยู่บนศักยภาพของนักเรียนเป็นสาคัญ
(6) เน้นปฏิกิริยาการแสดงออก ความรู้สึกนึกคิด และความเชื่อของนักเรียนที่เกิดขึ้นปัจจุบัน (7) ไม่มี
คาตอบสาเร็จรูปหรือตายตัวขึ้นอยู่กับความต้ องการ การตัดสินใจเลือก ศักยภาพ และแรงจูงใจของ
นักเรียนซึ่งเป็นปัญหาเฉพาะบุคคล (8) การให้บริการปรึกษาไม่ใช่การอบรม สั่งสอน ตัดสินชี้ถูกหรือผิด
แต่เป็นการช่วยให้ นักเรียนมีแนวทางแก้ไขปัญหา สามารถพิจารณาทางเลือกได้มากขึ้น และตัดสินใจ
ได้ง่ายขึ้น โดยครูพยายามดึงศักยภาพของ นักเรียนที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด
2. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน คือ การจัดคู่/กลุ่มนักเรียนเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดย
อาจให้นักเรียนที่มีความสามารถ/จุดเด่น/จุดแข็งในด้านต่างๆ ได้ดูแลช่วยเหลือเพื่อนที่ด้อยกว่า เป็น
การแสดงความใส่ ใจและเอื้ อ เฟื้ อ ต่ อ กั น รู้ จั ก การให้ แ ละการรับ ซึ่ ง วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรม สามารถ
ดาเนินการได้หลากหลายรูปแบบ เช่น (1) การให้นักเรียนที่เรียนเก่งติวหรือสอนเสริมให้แก่เพื่อนที่
เรี ย นอ่ อ นกว่า โดยอาจจั บ เป็ น คู่ ห รื อ จั บ คู่ ติ ว ให้ เพื่ อ นเป็ น กลุ่ ม (2) การจั บ คู่ /กลุ่ ม ให้ นั ก เรีย นที่ มี
ความสามารถพิเศษด้านใดด้านหนึ่ง ช่วยนาเพื่อนที่ยังไม่ได้แสดงความสามารถออกมาให้ เห็ นได้มี
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โอกาสแสดงความสามารถและฝึกฝนตนเอง (3) การจับคู่นักเรียนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีกับนักเรียนที่ขี้อาย
เพื่อให้นักเรียนที่ขี้อายได้เรียนรู้แบบอย่างการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นและฝึกทัก ษะทางสังคม ฯลฯ
ทั้งนี้ ครูควรมีบทบาทในการช่วยคัดเลือกนักเรียนที่จะทาหน้าที่ช่วยเพื่อน จับคู่/จับกลุ่มนักเรียนช่วย
ตั้งวัตถุประสงค์ในการติว/ทากิจกรรม ตลอดจนคอยเป็นที่ปรึกษาในการให้คาแนะนา/ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเนื้อหา/วิธีการที่ใช้ และช่วยปรับแก้ไขเพิ่มเติมก่อนที่จะนาไปใช้ โรงเรียนสามารถให้
การสนับสนุนได้โดยอาจกาหนดให้มีช่วงเวลาในแต่ละวันที่ให้นักเรียนได้สอนกันเอง เช่น ช่วงเวลาหลัง
เลิกเรียนของทุกวันเป็นชั้นเรียนพิเศษของนักเรียน จัดสถานที่ และมีครูผู้ดูแล หรือสนับสนุนให้มีการ
จัดตั้งเป็นชมรมเพื่อนช่วยเพื่อน
3. กิจกรรมเสริมหลักสูตร คือ การจัดกิจกรรมนอกเวลาเรียนในช่วงเช้าก่อนเข้าแถวหรือช่วง
เย็นหลังโรงเรียนเลิก ในรูปแบบกิจกรรมชมรม โครงการประกวด/แข่งขัน/การแสดงออก กิจกรรม
กลุ่มพัฒนาตน หรืองานต่างๆ ของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างในการค้นหาศักยภาพ พัฒนา
ตนเอง และสร้างสรรค์ประโยชน์เพื่อสังคม เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง รู้ถึงศักยภาพของตนเอง
และรู้ จั กท างานร่ ว มกับ ผู้ อื่ น โดยมี ครูป ระจาชั้น /ครูที่ ป รึก ษาและนัก เรียนร่ว มกัน พิ จารณาเลื อ ก
กิจกรรมให้เหมาะสมและตรงตามความต้องการของนักเรียนทั้งนี้ โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้นักเรียน
เลือกอย่างหลากหลาย หรือเปิดโอกาสให้นักเรียนเป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรมเองเพื่อฝึกความรับผิดชอบ
โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา นอกจากนี้ โรงเรียนควรให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยจัด
ให้มีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอกับจานวนนักเรียนที่จะใช้ในการศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสถานที่
และเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเอื้อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการทากิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาตนเอง
4. กิจกรรมซ่อมเสริม เป็นการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมให้แก่นักเรียนที่มีปัญหาด้านการ
เรียน เช่น เรียนอ่อน เรียนช้า เรียนไม่ทันเพื่อน ได้มี โอกาสเรียนเพิ่มเติมจากครูประจาวิชา โดยฝ่าย
วิช าการหรือฝ่ ายหลั ก สู ตรของโรงเรียนหรือครูป ระจาชั้น /ครูที่ ปรึกษาจะเป็น ผู้ ประสานขอความ
ร่วมมือจากครูป ระจ าวิช า ก่อนให้ นั กเรียนเป็น ผู้ ติดต่อกับครูประจาวิช าอีกครั้งหนึ่ งเพื่ อฝึ กความ
รับผิดชอบ
5. กำรประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียน คือการที่ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา
มีการติดต่อสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียนเป็นระยะโดยการพบปะพู ดคุยกับผู้ปกครองโดยตรง
ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล ไลน์ การเขียนรายงาน/การสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านทางสมุดพก หรือช่อง
ทางการติ ด ต่ อ สื่ อ สารอื่ น ๆ เพื่ อสื่ อ ถึ งความรู้สึ ก ห่ ว งใยของครูที่ มี ต่ อ นั ก เรีย นเปิ ด โอกาสให้ มี ก าร
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนักเรียนเวลาอยู่ที่บ้านและที่โรงเรียน ช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจ
เด็กมากขึ้น ครูสามารถให้แนวทางกับผู้ปกครองหรือร่วมมือกันในการดูแลนักเรียนได้อย่างเหมาะสม
มากขึ้น
นอกจากนี้ โรงเรียนสามารถออกแบบกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนได้
อย่างหลากหลาย อาทิ โครงการบ้านหลังเรียน กิจกรรมเข้าวัดพัฒนาจิต กิจกรรมดนตรีห่างไกลยา
เสพติด โครงการวัยใสต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมชุมนุมจิตอาสาต้านยาเสพติด กิจกรรมโรงเรียนสีขาว
กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง การบรรยายความรู้แก่ผู้ปกครองเรื่อง “วิธีการเลี้ยงลูกอย่างไรจึง
จะเป็ น คนดี แ ละมี ค วามสุ ข ” “การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาเด็ ก Generation Z” โครงการเครือ ข่ า ย
ผู้ปกครองขับรถรับ-ส่งนักเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนาต้านยาเสพติด กิจกรรมอบรม
นั ก เรี ย นแกนน าเพื่ อ นที่ ป รึ ก ษา กิ จ กรรมโครงการนั ก เรี ย นเพื่ อ นที่ ป รึ ก ษา กิ จ กรรมเสริ ม สร้ า ง
38 | ห น้ า

TEPE-58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่ม นักเรียน การเข้าค่ายปรับบุคลิกภาพนักเรียน กิจกรรมอบรมพัฒ นาทักษะ
สร้างความสุขแก่วัยรุ่น กิจกรรมพลังใจวัยทีน กิจกรรมรักให้เป็น กิจกรรมประจักษ์ด้วยตา โครงการ
รอบรู้กับ ครู ตารวจ ค่ายพั ฒ นา EQ โครงการศึกษาการดารงชีวิตตามหลั กเศรษฐกิจพอเพียงด้ว ย
ปราชญ์ชาวบ้าน โครงการมอบทุนการศึกษา/ทุนอาหารกลางวัน การจัดหางานให้นักเรียนฯลฯ
ทั้งนี้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านกระบวนการที่เน้น
ป้องกัน ช่วยเหลือ และแก้ไข เพื่อเป็นแนวทางการดาเนินงานและให้สถานศึกษาได้ประเมินตนเอง
ประกอบด้วย (1) มีการให้คาปรึกษาเบื้องต้น (2) มีการจัดกิจกรรมซ่อมเสริม (3) มีการติดต่อสื่อสาร
กับผู้ปกครองอย่างทันเหตุการณ์ (4) มีกิจกรรม และ/หรือ การจัดการเรียนรู้ เพื่อป้องกัน ช่วยเหลือ
และแก้ ไ ขที่ ส อดคล้ อ งกั บ สภาพปั ญ หา เช่ น เพศศึ ก ษา ประสิ ท ธิ ภ าพการเรี ย นรู้ ต กต่ า ผู้ มี
ความสามารถพิเศษและผู้มีความต้องการพิเศษ ภาวะซึมเศร้า ภาวะทุพโภชนาการ ขาดแคลน ด้อย
โอกาส การขาดทักษะทางสังคม การใช้ยาในทางที่ผิด สารเสพติด การกลั่นแกล้ง รังแกและการใช้
ความรุนแรง การลักขโมย การหมกมุ่นกับเกม และการพนัน ฯลฯ (5) มีกิจกรรมส่งเสริมการดูแล
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มเพื่อนนักเรียนอย่างหลากหลาย ตามสภาพปัญหา เช่น เพื่อนช่วยเพื่อน
ยุวชนแนะแนว พี่ดูแลน้อง ฯลฯ และ (6) นักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มมีปัญหาได้รับการป้องกัน ช่วยเหลือ
แก้ไขให้มีพฤติกรรมดีขึ้น
สรุป
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาโดยไม่ปล่อยปละละเลยให้นักเรียนสร้างปัญหาต่อตนเองและผู้อื่น
โดยการประสานงานกั บ ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ เหมาะสม
สอดคล้องกับ ปัญ หา บุ คลิกลักษณะ และสภาพแวดล้อมของนักเรียนแต่ละคน ซึ่งโรงเรียน
สามารถออกแบบกิจกรรม/โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างหลากหลาย อาทิ การ
ให้บริการปรึกษาเบื้องต้น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมซ่อมเสริม
โครงการบ้านหลังเรียน กิจกรรมเข้าวัดพัฒ นาจิต กิจกรรมโครงการนักเรียนเพื่อนที่ ปรึกษา
โครงการพัฒ นาศักยภาพนั กเรียนแกนนาต้านยาเสพติด กิจกรรมดนตรีห่ างไกลยาเสพติด
กิจกรรมโรงเรียนสีขาว กิจกรรมประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่
ดีในกลุ่มนักเรียนการเข้าค่ายปรับบุคลิกภาพนักเรียน กิจกรรมพลังใจวัยทีน โครงการรอบรู้กับ
ครูตารวจ ค่ายพัฒ นา EQ โครงการมอบทุนการศึกษา/ทุนอาหารกลางวัน การจัดหางานให้
นักเรียน เป็นต้น
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เรื่องที่ 2.5 การส่งต่อนักเรียน
กำรส่งต่ อนักเรียน หมายถึง กระบวนการช่วยเหลื อ นักเรียนที่ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา
วิเคราะห์และพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดาเนินการส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหา
นักเรียนได้โดยลาพัง จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา เช่น ครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ ครูประจาวิชา ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียน
นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน
เพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น เพราะหากปล่อยให้เป็นบทบาทหน้าที่
ของครู ป ระจ าชั้น /ครู ที่ ป รึ ก ษา หรือ ครูค นใดคนหนึ่ งเพี ย งล าพั งนั ก เรีย นอาจไม่ ได้ รับ การพั ฒ นา
ศักยภาพอย่างเต็มที่ หรือความยุ่งยากของปัญหาอาจมีมากขึ้นหรือลุกลามกลายเป็นปัญหาใหญ่ จน
ยากแก่การแก้ไข ทั้งนี้ ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาสามารถดาเนินการส่งต่อได้ตั้งแต่กระบวนการทา
ความรู้จั กนั กเรีย นเป็ น รายบุ คคลหรือ กระบวนการคัดกรองนักเรียนขึ้นอยู่กั บลั กษณะปัญ หาของ
นักเรียนเป็นรายกรณี และมีการติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง
ข้อสังเกตนักเรียนที่ควรส่งต่อ (สานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2546: 28)
๑. นั ก เรี ย นมี พ ฤติ ก รรมคงเดิ ม ไม่ ดี ขึ้ น หรื อ แย่ ล ง แม้ ว่ า ครู ป ระจ าชั้ น /ครู ที่ ป รึ ก ษาจะ
ดาเนินการช่วยเหลือด้วยวิธีการใดๆ
๒. นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือกับครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา เช่น นัดให้มาพบ
แล้วไม่มาตามนัดอยู่เสมอ ให้ทากิจกรรมเพื่อการช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใดๆ เป็นต้น
๓. ปัญหาของนักเรียนเป็นเรื่องเฉพาะด้าน เช่น เกี่ยวข้องกับความรู้สึก ความซับซ้อนของ
สภาพจิตใจที่จาเป็นต้องให้การช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด
วิธีกำรส่งต่อนักเรียนสามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1. การส่งต่อภายใน คือ การที่ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาส่งต่อนักเรียนไปยังครูที่สามารถให้
การพัฒนา/ช่วยเหลือนักเรียนได้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ
ครูพยาบาล ครูประจาวิชา ฝ่ายปกครอง/ฝ่ายกิจการนักเรียนฯลฯ และติดตามผลการช่วยเหลือเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง
2. การส่งต่อภายนอก คือ การที่ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนครูแนะแนว หรือครูผู้รับผิดชอบ พิจารณาแล้วเห็น ว่ากรณีปัญหาของนักเรียนยากเกินกว่า
ศักยภาพของโรงเรียนที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ จึงประสานความร่วมมือ ไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเพื่อดาเนินการส่งต่อนักเรียนให้ได้รับการพัฒนา/ช่วยเหลือตามควรแก่กรณี มีการติดตามผลการ
ช่วยเหลือเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และรับนักเรียนกลับคืนจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกเพื่อดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนต่อไป ทั้งนี้ วิธีการส่งต่อภายนอกสามารถดาเนินการได้ ดังนี้ (1) พิจารณา/คัดเลือกแหล่งส่ง
ต่อภายนอกที่เหมาะสม (2) ประสานความร่วมมือกับแหล่งส่งต่อและผู้ปกครองหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (3)
ส่งต่อนักเรียนพร้อมทั้ งข้อมูลที่จาเป็น (4) ติดตามผลการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะ และ (5) รับ
นั ก เรี ย นกลั บ คื น จากผู้ เชี่ ย วชาญภายนอก (ส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ, 2549: 33)
ขั้นตอนกำรส่งต่อนักเรียน (สานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต, 2546: 28)
๑. ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาประสานครูที่จะช่วยเหลือนักเรียนต่อให้ทราบล่วงหน้าเพื่อจะได้
เตรียมการในการช่วยเหลือนักเรียน
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๒. ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาสรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือและ
วิธีการช่วยเหลือที่ผ่านมา รวมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการช่วยเหลือนั้นให้ ผู้ที่รับการช่วยเหลือนักเรียน
ทราบ โดยมีแบบบันทึกการส่งต่อหรือแบบประสานงานขอความร่วมมือจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่รับ
การช่วยเหลือนักเรียนต่อทราบข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนและการดาเนินงานก่อนหน้านี้ซึ่งจะช่วยเกิด
ความสะดวกในการวางแผนช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
๓. ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาควรชี้แจงให้นักเรียนเข้าใจถึงความจาเป็นในการส่งต่อโดยใช้
คาพูดที่สร้างสรรค์ ระมัดระวังมิให้นักเรียนเกิดความรู้สึกผิด กังวล หรือโกรธ เป็นต้น แต่ให้นักเรียนมี
ความรู้สึกที่ดีต่อการส่งต่อ เกิดความสบายใจและยินดีรับการช่วยเหลือจากครูอื่นๆ เช่น ครูแนะแนว
ครูฝ่ายปกครอง ครูประจาวิชา เป็นต้น
๔. ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษานัดหมายวัน เวลา สถานที่นัดพบกับครูที่รับช่วยเหลือนักเรียน
และส่งต่อนักเรียนเพื่อทั้งสองฝ่ายจะได้รับรู้วัน เวลา สถานที่ที่พบกัน
๕. ติดตามผลการช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่าเสมอ เพื่อทราบความก้าวหน้าในการช่วยเหลือ
นักเรียนและความเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
ทั้งนี้ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้านกระบวนการที่เน้น
การส่งต่อนักเรียนที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาอย่างเป็นระบบและมีเครือข่ายสหวิชาชีพ เพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนิ น งานและให้ ส ถานศึ ก ษาได้ป ระเมิ น ตนเอง ประกอบด้ ว ย เกณฑ์ ก ารประเมิ น ตาม
มาตรฐานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย นด้ า นกระบวนการที่ ก ารส่ งต่ อ เพื่ อ เป็ น แนวทางการ
ดาเนินงานและให้สถานศึกษาได้ประเมินตนเอง ประกอบด้วย (1) มีเครือข่ายการส่งต่อภายในและ
ภายนอกโรงเรียน (2) มีการส่งต่อภายในและหรือภายนอกพร้อมข้อมูลผลการช่วยเหลือเบื้องต้น (3) มี
การติดตาม ประเมินผล สรุปผล รายงานผลการส่งต่อ (4) มีการปรับปรุง พัฒนาการส่งต่ออย่างเป็น
ระบบ และ (5) มีเครือข่ายสหวิชาชีพที่มีการจัดตั้ง มีแผนดาเนินงาน และมีกิจกรรมการประสานงาน
การร่วมดาเนินงานป้องกัน แก้ไข ส่งเสริม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง
ทั้ งนี้ จากกระบวนการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นดั ง ที่ ได้ ก ล่ า วมาข้ างต้ น สามารถสรุ ป เป็ น
แผนภาพระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ดังนี้
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การรู้จักนักเรียนเป็ นรายบุคคล
การคัดกรองนักเรียน

กลุ่ม(พฤติกรรม)ปกติ

กลุ่ม(พฤติกรรม)เสี่ยง

กิจกรรมส่ งเสริม พัฒนานักเรียน
- กิจกรรมโฮมรูม
- ประชุมผู้ปกครองชัน้ เรียน
- ฯลฯ

กลุ่ม(พฤติกรรม)มีปัญหา

กิจกรรมป้องกันและแก้ ไขปั ญหานักเรียน
ไม่ ดีขนึ ้ / ไม่ ร่วมมือ
การส่ งต่ อภายใน

ครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ ฯลฯ ( ให้ บริการปรึกษา/ประชุมปรึกษารายกรณี ฯลฯ )
ไม่ ดีขนึ ้ /นอกเหนือความสามารถ/ต้ องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้ าน
การส่ งต่ อภายนอก
นักจิตวิทยา จิตแพทย์ นัก
สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ

แผนภาพ : กระบวนการดาเนินงานงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
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สรุป
การส่ งต่อนั กเรีย น เป็ น กระบวนการช่ว ยเหลื อนักเรียนที่ ครูป ระจาชั้น/ครูที่ป รึกษา
วิเคราะห์และพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถดาเนินการส่งเสริม พัฒนา ช่วยเหลือ หรื อแก้ไข
ปัญหานักเรียนได้โดยลาพังซึ่งสังเกตได้จากการที่นักเรียนไม่ดีขึ้น ไม่ให้ความร่วมมือ หรือเป็น
ปัญหาเฉพาะด้านที่นอกเหนือความสามารถ จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้ านทั้ งภายในและภายนอกสถานศึ ก ษาให้ เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกทางและรวดเร็วขึ้น การส่งต่อมี 2 ลักษณะ
คือ 1) การส่งต่อภายใน คือ การส่ งต่อนักเรียนไปยังครูที่สามารถให้ การพัฒ นา/ช่วยเหลื อ
นักเรียนได้ขึ้นอยู่กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูการศึกษาพิเศษ ครูพยาบาล ครู
ประจ าวิช า ฝ่ ายปกครอง/ฝ่ ายกิจการนักเรียนฯลฯ และ 2) การส่ งต่อภายนอก คือ การที่
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา คณะกรรมการระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย น ครูแ นะแนว หรือ ครู
ผู้รับผิดชอบ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีปัญหาของนักเรียนยากเกินกว่าศักยภาพของโรงเรียนที่
จะดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นได้ จึ งประสานความร่ว มมื อ ไปยั งผู้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า น เช่ น
นั กจิ ต วิ ท ยา จิ ต แพทย์ นั ก สั งคมสงเคราะห์ ฯลฯ เพื่ อ ส่ งต่ อ นั ก เรีย นให้ ได้ รับ การพั ฒ นา/
ช่วยเหลือตามควรแก่กรณี ทั้งนี้ การส่งต่อทั้ง 2 ลักษณะจะต้องมีการติดตามผลการช่วยเหลือ
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และรับนักเรียนกลับคืนเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป
หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 2.1-2.5 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 2
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ตอนที่ 3 การประยุกต์หลักจิตวิทยาในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหานักเรียน
เรื่องที่ 3.1 ความเข้าใจธรรมชาติของนักเรียน
นักเรียนในแต่ละวัยมีลักษณะที่แตกต่างกันตามหลักพัฒ นาการทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา
รวมถึงอารมณ์ และสังคม นอกจากนี้ยังมีนัก เรียนอีกจานวนหนึ่งซึ่งมีพัฒนาการที่ล่าช้า หรือเร็วกว่า
เมื่อเทียบกับนักเรียนวัยเดียวกัน หากครูมีความตระหนักในความเหมือนและแตกต่างเหล่านี้ จะช่วย
ในการวางแผนดาเนิน การช่วยเหลือ ส่ งเสริม พัฒ นานักเรียนบนพื้นฐานของความเข้าใจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน/โรงเรียน
1. พัฒนำกำรของนักเรียนระดับประถมศึกษำและแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1–ป.6) อายุระหว่าง 6–12 ปี มีลักษณะพัฒนาการ จุดเน้น
สาคัญที่ครูควรคานึงถึง รวมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
นักเรียน ดังนี้
ด้ ำ นร่ ำ งกำย นั ก เรี ย นวั ย นี้ มี ก ล้ า มเนื้ อ ที่ พั ฒ นาอย่ า งรวดเร็ ว ความสามารถในการ
ประสานงานของสายตาและมือดีขึ้นกว่าวัยอนุบาล มีทักษะมอเตอร์ (Motor skills) เช่น กระโดด รับปาลูกบอล และปฏิกิริยาโต้ตอบที่รวดเร็วว่องไวขึ้น นักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายมีการพัฒนา
ทั้งกล้ามเนื้อใหญ่และเล็กเกือบสมบูรณ์ จุดเน้นคือ ร่างกายของนักเรียนพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้าน
มีความชอบการวิ่งเล่น ซุกซน ทากิจกรรมที่ได้เคลื่อนไหว ครูสามารถสังเกตเห็นลักษณะรูปร่างของ
นักเรียนที่มีปัญหาด้านโภชนาการได้เด่นชัด เช่น นักเรียนที่ผอม ตัวเล็กมาก หรือ อ้วนมาก ฯลฯ
แนวทางการจัดกิจกรรม ครูควรหมั่นสังเกตนักเรียนที่ตัวเล็กผิดปกติ หรือน้าหนักมากเกินไป
จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการ อาหาร โรงเรียนควรจัดบริเวณ หรือสถานที่เฉพาะให้มีอุปกรณ์
ส าหรั บ การไต่ วิ่ ง คลาน กระโดด และยื ด ร่างกาย ออกแบบจัด กิ จ กรรมในการเรี ย นการสอนที่
หลากหลาย เปิดโอกาสให้ นักเรียนได้เคลื่อนไหว พร้อมระวังเรื่องความปลอดภัย นอกจากนี้กิจกรรม
ควรมุ่งพัฒนากล้ามเนื้อมือกับการประสานสายตาให้ดีขึ้น ด้วยการให้อ่าน เขียน วาดรูป ลงมือทา ใช้สี
ระบาย การตัด ตกแต่ง ฯ
ด้ำนสติปัญญำ นักเรียนสามารถเข้าใจเหตุผล รับฟัง ความคิดของผู้อื่น จดจาได้ดี สามารถใช้
ถ้อยคา ภาษา ประโยค ได้หลากหลาย สามารถสร้างภาพในใจ เข้าใจการเปรียบเทียบ แบ่งกลุ่ม จัด
หมวดหมู่ เรียงลาดับ คิดย้อนกลับได้ และมีความพร้อมเข้าสู่การคิดในระดับสูงขึ้นโดยเฉพาะนักเรียน
ระดับ ประถมศึกษาตอนปลาย จุดเน้น คือ นักเรียนสามารถเข้าใจเหตุผล จัดหมวดหมู่ เรียงลาดับ
ความคิด และมีพัฒนาการในการใช้ภาษามาก นักเรียนมีความกระตือรือร้น ขยัน อยากเรียนรู้ อยาก
ลงมือทา
แนวทางการจัดกิจกรรม ครูควรกาหนดงานที่ชัดเจน ให้โอกาสทุกคนได้ลงมือทา มีการใช้
ตัวอย่างที่เป็นรูปธรรม ผสมผสานตัวอย่างที่เป็นนามธรรม มีแบบฝึกปฏิบัติที่ต้องใช้ภาษาให้มาก และ
หลากหลาย พยายามเชื่อมโยงสัญลักษณ์ทางภาษากับประสบการณ์ที่เป็นรูปธรรม จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลาย แต่ละกิจกรรมไม่ใช้เวลานานเกินไป ให้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน เช่น พูดคุยปรึกษา
ทางานร่วมกัน เพื่อกระตุ้นความคิด กระตุ้นให้นักเรียนสร้างสรรค์งานหรือคิดด้วยตัวเอง ครูควรใช้สื่อ
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การ์ตูน เพลง ดนตรี อุปกรณ์ งานศิลปะ สีสันทีด่ ึงดูด และมีขนาดเหมาะสมประกอบการจัดการเรียน
การสอน
ด้ ำ นอำรมณ์ แ ละสั งคม นั กเรียนเข้าใจกฎเกณฑ์ ของสั งคมมากขึ้น สามารถพู ดคุย ตกลง
ร่ ว มกั น ได้ มี ค วามต้ อ งการอยากลงมื อ ท ากิ จ กรรมต่ า งๆมากมาย หลากหลายเพื่ อ แสดงถึ ง
ความสามารถ จุ ดเน้ น คื อ เป็ น วัย ที่ยอมรับกฎเกณฑ์ ของสั งคม มักมุ่ งเน้ นไปที่ เน้น ผลการตัดสิ น
ความสามารถของตนจากผู้อื่น ให้ความสาคัญกับการชื่นชมจากผู้ปกครอง ครู หรือ เพื่อน ฯลฯ มัก
เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่นและมีแนวโน้มเกิดความรู้สึกด้อยกว่าผู้อื่นได้ง่าย
แนวทางการจัดกิจกรรม ครูควรเปิดโอกาสให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดวางกฎเกณฑ์ของ
ห้องเรียน โครงการ กิจกรรมเสริมต่างๆ มีการจัดงานหรือกิจกรรมหลากหลายเพื่อนักเรียนได้มีโอกาส
ประสบความสาเร็จเพื่อพัฒนาความรู้สึ กว่าตนมีความสามารถ เช่น แข่งขันตอบปัญหา แข่งขันกีฬาฯ
ครูควรค้นหาจุดเด่นของนักเรียนแต่ละคน และส่งเสริมเพื่อป้องกันการเปรียบเทียบและรู้สึกด้อย มี
การใช้ตัวเสริมแรงภายนอกที่เหมาะสม เช่น คาชมจากครู เพื่อน การให้ดาว การ์ตูน อุปกรณ์การเรียน
ฯลฯ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้นักเรียนเสริมแรงตนเองจากภายใน เช่น ความภาคภูมิใจ เมื่อทางาน
สาเร็จ เปิดโอกาสนักเรียนได้ทางานร่วมกับผู้อื่น เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทางสังคม และการควบคุม
อารมณ์ ครูควรชี้แจงหากมีการล้อเลียน ตั้งสมญาที่ไม่เหมาะสม แต่ไม่ควรใช้การลงโทษอย่างรุนแรง
ควรรับฟังและคอยช่วยเหลือนักเรียนในการสื่อสารความคิด ความรู้สึก ให้โอกาสนักเรียนอย่างทั่วถึง
ในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนหรือกิจกรรมของโรงเรียน
2. พัฒนำกำรของนักเรียนระดับมัธยมศึกษำและแนวทำงกำรจัดกิจกรรม
นั ก เรี ย นระดั บ มัธ ยมศึกษา (ม.1–ม.6) อายุระหว่าง 12–18 ปี มี ลั กษณะของพั ฒ นาการ
จุดเน้นสาคัญที่ครูควรคานึงถึง รวมทั้งแนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหานักเรียน ดังนี้
ด้ำนร่ำงกำย นักเรียนมีเปลี่ยนแปลงของร่างกาย เข้าสู่วัยรุ่นอย่างรวดเร็ว (หญิง 12 ปี ชาย
14 ปี ) มีก ารท างานของฮอร์ โมนเพศมี บ่ งบอกลั กษณะของเพศชายและหญิ งชั ดเจน จุด เน้ น คื อ
ร่างกายนักเรียนแต่ละคนเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกทั้งมีความช้า -เร็วแตกต่างกันไป อาจทาให้เกิด
การล้อเลียนระหว่างเพื่อน การทางานของฮอร์โมนเพศจะกระตุ้นให้ นักเรียนอยากรู้อยากลอง ดังนั้น
นักเรียนจาเป็นต้องได้รับข้อมูลเพื่อให้เกิดความเข้าใจและดูแลตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
แนวทางการจั ด กิ จ กรรม ครู ป ระจ าชั้ น /ครู ที่ ป รึ ก ษาควรให้ ข้ อ มู ล ความรู้ เกี่ ย วกั บ การ
เปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย การดูแลความสะอาด และการแต่งกายที่เหมาะสมโดยเฉพาะนักเรียนหญิง
ที่เริ่มมีรอบเดือน (ควรจัดให้มีครูหญิงคอยให้คาแนะนา) หลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบ ล้อเลียนในรูปร่าง
หน้ าตา และความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายแต่ละคน เปิดโอกาสให้ นักเรียนร่วมอภิปรายเกี่ยวกับ
ปัญหาวัยรุ่น เช่น การท้องในวัยเรียน โรคทางเพศสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันหาแนวทางการป้องกัน เช่น
การคุมกาเนิด การวางตัวต่อเพศตรงข้าม ฯลฯ ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาต้องพร้อมรับฟังเพื่อแนะนา
และหาแนวทางช่ ว ยเหลื อ เกี่ ย วกั บ ปั ญ หาสุ ข ภาพของวั ย รุ่ น กิ จ กรรมต่ า งๆที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น อาจ
สอดแทรกในการเรียนการสอนปกติ กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมโฮมรูม และจัดให้มีหน่วยงานเฉพาะที่
รับฟังปัญหา และให้การปรึกษา เช่น งานแนะแนว
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ด้ ำ นสติ ปั ญ ญำ นั ก เรี ย นมี ค วามสามารถคิ ด ในระดั บ สู ง เช่ น คิ ด วิ เคราะห์ คิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ได้ ฯลฯ จุดเน้น นักเรียนมีความสามารถและศักยภาพทางปัญญาเหมือน
ผู้ใหญ่แต่ยังขาดประสบการณ์และข้อมูลที่รอบด้าน
แนวทางการจัดกิจกรรม ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาควรจัดกิจกรรมที่มีลักษณะกระตุ้นการคิด
เชิ งนามธรรม รวมถึ งการพั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริย ธรรม แต่ ค วรตระหนั ก ว่ ายั ง มี นั ก เรี ย นบางคนมี
พัฒนาการคิดที่ต้องใช้เหตุผลซับซ้อนไม่สมบูรณ์นัก ขณะที่บางคนสามารถพัฒนาขั้นนี้ได้สมบูรณ์แล้ว
การจัดการเรียนการสอนควรใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อกระตุ้นให้ นักเรียนแสดงแนวคิดหรือความคิดเห็น
ของตน ใช้อุป กรณ์ ห รือสื่ อที่ เป็ น รู ปธรรม เช่น แผนภู มิ แผนภาพ ไดอะแกรม ไปพร้อมๆกับ การ
ส่งเสริมการคิดในระดับ สูง กระตุ้น นักเรียนให้ คิดหาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีการ
กาหนดงานในรูปแบบโครงงานหรือกิจกรรมที่นักเรียนได้มีโอกาสร่วมกันคิดวางแผน ลงมือทา และ
ร่วมกัน แก้ปั ญหาที่เกิดขึ้น โดยมีครูเป็นที่ปรึกษา เช่น กิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมแข่งขันกีฬา การ
โต้วาที ฯ
ด้ำนอำรมณ์และสังคม นักเรียนวัยนี้มุ่งค้นหาเอกลักษณ์ของตนเองเพื่อให้เกิดความมั่นใจ มัก
กังวลกับ การยอมรับ ของเพื่อน ให้ความสาคัญ กับกลุ่มเพื่อน ต้องการคนรักและเข้าใจ มักใสใจกับ
รูปร่างภายนอก จุดเด่น คือมุ่งค้นหาความเป็นตัวของตัวเอง มีพฤติกรรมเลียนแบบเพื่อให้ได้รับการ
ยอมรับ มีการรับรู้และให้คุณค่าตนเองตามการประเมินของเพื่อน มักเครียดและวิตกกังวลกับรูปร่าง
ภายนอกและการแข่งขันทางวิชาการแต่มีศักยภาพในการคิดระดับสูง
แนวทางการจัดกิจกรรม ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาควรสร้างบรรยากาศแห่งการยอมรับนับ
ถือความเป็นตัวตนของนักเรียน ทั้งด้านรูปลักษณ์ภายนอก บุคลิกภาพ การแสดงออก ความสามารถ
เฉพาะบุคคล และอื่นๆ ตามความเหมาะสม ให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์เมื่อนักเรียนตอบคาถาม
หรือทางาน/กิจกรรมต่างๆ (ต่อหน้าเพื่อนๆ) ต้องไม่ให้ นักเรียนรู้สึกอาย เพื่อคงไว้ซึ่ง ความรู้สึกเห็น
คุณค่าในตนเอง (Self-esteem) และการรับรู้ความสามารถของตน (Self-efficacy) เปิดโอกาส ให้
นักเรียนได้ร่วมอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาวัยรุ่นในปัจจุบัน ยาเสพติด วัยรุ่นชกต่อย ปัญหาทางเพศ การ
เหยียดเพศที่สาม ฯ เพื่อนาไปสู่การคิดหาแนวทางป้องกัน แก้ไข ควรสนับสนุนให้เขียนบันทึก หรือ ได
อารีส่วนตัว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นหรือความรู้สึกในเรื่องต่างๆ สนับสนุนการแสดงออกทางอารมณ์
ความคิด ความรู้สึ ก ด้วยการพูดและท่ าทางต่อผู้ป กครอง ครู และเพื่อนอย่างเหมาะสมในบริบ ท
สังคมไทย ครูควร ใช้การเสริมแรงที่เน้นไปที่การเสริมแรงจากภายในตัว นักเรียนเอง เช่น เกิดความ
ภาคภูมิใจในตนเอง และสนับสนุนให้ผู้ปกครองปรับตัวในการยอมรับความเป็นตัว ตนและสังคมเพื่อน
ของบุ ต รหลาน พู ดคุ ย ด้ว ยเหตุ ผ ล และให้ เสรีภ าพในตั ด สิ น ใจแก่บุ ตรหลานมากขึ้ น ทุ กฝ่ ายควร
ตระหนักถึงความวิตกกังวล ความกดดันทางการเรียน (เพื่อศึกษาต่อ) และการวางแผนอาชีพอนาคต
ของนักเรียนวัยนี้ ควรมีการให้ข้อมูลแนวทางการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพ สนับสนุน นักเรียนร่วม
ค้นหากลวิธีในการเรียนและการกากับตนเองในการเรียน ตระหนักถึงความวิตกกังวลของนักเรียน
เกี่ยวกับรูปร่างหน้าตาเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มสาว ความสัมพันธ์กับเพื่อน การวางตัว การมีความรัก ฯลฯ ครู
ควรเป็ นผู้รับ ฟังปัญ หาและชี้แนะให้ นักเรียนคิดเพื่อค้นหาแนวทางการวางตัว ป้องกันปัญหา และ
แก้ปัญหาอย่างเหมาะสม
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สรุป
การหาแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียน ครูหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง ต้องเข้าใจลักษณะของนักเรียนตามพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
แล้วนาจุดเน้นและสิ่งที่พึงระวังเหล่านั้นมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหรือจัด
กิจกรรมพิเศษต่างๆ นักเรี ยนระดับประถมศึกษามีความกระตือรือร้น ชอบการลงมือปฏิบัติเพื่อ
แสดงถึงความสามารถของตนและให้ ค วามส าคัญ กั บ การชื่ น ชมจากผู้ ป กครอง ครู และเพื่ อ น
กิจกรรมควรเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติในกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อสะท้อนความสามารถของ
นักเรียน มีระบบเสริมแรงทั้งจากภายในและภายนอกตัวนักเรียน นักเรียนระดับมัธยมศึกษามีการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายเข้าสู่วัยหนุ่มสาวซึ่งส่งผลต่อบุคลิกภาพ การจัดการกับอารมณ์ และการ
วางตัวในสังคม วัยนี้ให้ความสาคัญกับกลุ่มเพื่อนมาก และเป็นวัยที่มีศักยภาพในการคิดขั้นสูงจึง
พร้อมเรียนรู้และมีส่วนร่วมเชิงความคิด กิจกรรมควรเน้นให้นักเรียนเกิดการยอมรับนับถือตนเอง
เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล มีโอกาสร่วมคิดวางแผนและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ มีระบบ
การเสริมแรงที่เน้นมาจากภายในตัวนักเรียน

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 3.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 3.1
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เรื่องที่ 3.2 หลักจิตวิทยาในการรับมือกับปัญหานักเรียน
การจัดการกับปัญหานักเรียนด้วยวิธีที่เข้มงวด หวังให้นักเรียนหลาบจา เช่น การดุด่า การ
ลงโทษด้วยการตี หรือทาให้เจ็บตัว ฯลฯ เป็นวิธีที่ได้ผลเพียงชั่วคราว และมีความเสี่ยงสูงที่จะทาให้
นักเรียนเกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อครูต่อวิชาที่เรียน รวมถึงต่อโรงเรียนอันนาไปสู่ปัญหาที่บานปลายยากต่อ
การดูแลช่วยเหลือ ต่อไปนี้เป็นหลักจิตวิทยาพื้นฐานเพื่อเป็นแนวทางให้ครู ประจาชั้น/ครูที่ปรึกษา
นาไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับปัญหาของนักเรียน
1. กำรสร้ำงบรรยำกำศที่เอื้อต่อกำรส่งเสริม พัฒนำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำนักเรียน
โรงเรีย น/ชั้น เรี ย นที่ มี บ รรยากาศที่ เอื้อต่ อการส่ งเสริม พั ฒ นา ป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หา
นักเรียน คือ โรงเรียน/ชั้นเรียนที่อบอุ่น เป็นกันเอง พร้อมรับฟัง และให้ความช่วยเหลือ บรรยากาศมี
ส่ ว นในการช่ ว ยลดปั ญ หาความรุ น แรงต่ า งๆ ในโรงเรีย น แบ่ งได้ เป็ น 1.1 บรรยากาศที่ เกิ ด จาก
พฤติกรรมของครู/นักเรียน/เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักเรียนในโรงเรียนทั้งหมด และ 1.2
บรรยากาศทางกายภาพ
1.1 บรรยากาศที่เกิดจากพฤติกรรมของครู/นักเรียน/เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
นักเรียนในโรงเรียน อาจเรียกได้ว่าเป็น “วัฒนธรรมในองค์กรสถานศึกษา” ที่มกี ารแสดงออกถึงความ
ชื่น ชมยิ น ดีในกัน และกัน เคารพและให้ เกียรติ ซึ่งกันและกัน และมีมิตรภาพที่ดีต่อกัน โดยเฉพาะ
พฤติกรรมของครูซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดนักเรียน มีการศึกษา พบว่า ลักษณะของครูเหล่านี้ช่วยเอื้อต่อการ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการเรียน ส่งเสริมมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การมีความเป็นมิตรระหว่างครูและ
นั กเรี ย น การเปิ ด โอกาสให้ แ สดงความคิด เห็ น มี ค วามยืด หยุ่ น ให้ ก ารยอมรับ เห็ น คุ ณ ค่ า มุ่ งให้
นักเรียนพัฒนาอัตมโนทัศน์ทางบวก (Positive self-concept) เห็นคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)
มีการจัดกิจรรมต่างๆที่มีความท้าทาย หลากหลายน่าสนใจ กระตุ้นให้นักเรียนอยากรู้อยากเห็น สร้าง
แรงจูงใจนักเรียน ใช้วิธีการเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพ คาดหวังนักเรียนให้ ทางานหรือปรับปรุงแก้ไข
พฤติ ก รรมให้ ส าเร็ จ (Teacher expectation) และครู เป็ น ผู้ คุ ณ ธรรม ไม่ ใช้ อ ารมณ์ ในการตั ด สิ น
วางตัวเป็นแบบอย่างที่ดี (สุรางค์ โคว้ตระกูล, 2556; อัชรา เอิบสุขศิริ, 2556) บรรยากาศดังกล่าวนี้จึง
มีส่ วนส าคัญที่ ช่วยให้ นั กเรีย นซึ่งมีปัญ หาหรือมีความทุ กข์ อยากเข้ารับการปรึกษาหรือขอรับการ
ช่วยเหลือ
1.2 บรรยากาศทางกายภาพ ได้แก่ ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องแนะแนว สวนหย่อมเพื่อผ่อน
คลาย ฯลฯ ห้ องต่างๆควรมีการจัดวางโต๊ะ ตาแหน่ง ที่มีการถ่ายเทของอากาศ แสงเพียงพอ มีสิ่ ง
ประดับตกแต่งที่สวยงาม มีสีสันที่สบายตา สิ่งเหล่านี้มีผลต่อความรู้สึกอยากมาโรงเรียน อยากเข้าไป
พบครูและพูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะการจัดให้มีห้องให้การปรึกษารายบุคคลอย่างเป็น
สัดส่วน เพื่อให้นักเรียนที่มีปัญหาเกิดความเชื่อมั่นในการรักษาความลับ
2.กำรสร้ำงเสริมแรงจูงใจให้แก่นักเรียน
ความสาเร็จของการส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียนจะมีมากน้อยเพียงใด
ขึ้ น อยู่ กั บ ความต้ อ งการของนั ก เรี ย นเป็ น ส าคั ญ หากนั ก เรี ย นอยากแก้ ปั ญ หาและพั ฒ นาตนเอง
นั กเรีย นจะให้ ความร่วมมือ เต็มใจ และพยายามปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมของตนเองอย่างเต็มที่ ครู
ประจาชั้น /ครูที่ป รึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญ หานักเรียนจาเป็นต้องมีกลวิธีสร้างแรงจูงใจให้แก่
นักเรียน เพื่อให้นักเรียนรู้สึกต้องการและแสดงพฤติกรรมไปในทางที่สามารถจัดการกับปัญหาของ
ตนเองและพยายามพั ฒ นาตนเองอย่างเต็ม ศั กยภาพ เช่น พั ฒ นามนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ฝึ ก การคิด การ
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แก้ปัญหา ฝึกความอดทน ฝึกความกล้าเผชิญกับปัญหา เป็นต้น หลักสาคัญที่จะช่วยให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจในการแก้ปัญหาหรือพัฒนาตนเองได้ คือ การสร้างให้นักเรียนเกิดความรู้สึก “อยากทา” และ
“เชื่อว่าตนเองสามารถทาได้” โดยการสร้างแรงจูงใจให้เกิดแก่นักเรียนซึ่งมีทั้งแรงจูงใจจากภายนอก
(External motivation) และแรงจูงใจจากภายใน (Internal motivation) การสร้างให้นักเรียนเกิด
แรงจูงใจจากภายนอกทาได้โดยการใช้สิ่งจูงใจที่เป็นสิ่งของ รางวัล สิทธิพิเศษ คะแนน ฯลฯ แรงจูงใจ
ที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้มีแนวโน้มเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวและไม่ต่อเนื่องขึ้นอยู่กับชนิดของสิ่งล่อใจ ขณะที่
การสร้ างให้ นั ก เรี ย นเกิด แรงจู งใจจากภายในมีค วามยั่ งยืน และถาวรกว่า ได้แ ก่ การสนั บ สนุ น ให้
นักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจ พึงพอใจกับการบรรลุผลสาเร็จของตน
3.กำรสร้ำงข้อตกลงร่วมกัน
การสร้างข้อตกลงร่วมกัน คือ การสร้างกฎ กติกา ในชั้นเรียน/โรงเรียนร่วมกันตามความ
ต้องการและเต็มใจของนักเรียนและครู เพื่อลดพฤติกรรมที่เป็นปัญหาของนักเรียน คงสภาวะที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ที่ดี และเสริมสร้างวินัยแก่นักเรียน (Schunk, 2004; Schunk et al., 2008; Woolfolk,
2011) ครูสามารถนาหลักการนี้ มาใช้ในการสร้างข้อตกลง สัญญา เพื่อการปรับเปลี่ยนหรือพั ฒนา
พฤติกรรมของนักเรียนเป็ นรายบุ คคลได้ ข้อตกลงที่ดีควรเข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่จาเป็นต้องมี
หลายข้อ เปิดโอกาสให้ทุกคนในชั้นเรียน/สมาชิกในชมรม ชุมนุม หรือ โครงการต่างๆ หรือนักเรียนที่มี
ปัญหาได้ร่วมคิด เมื่อข้อตกลงเกิดจากความต้องการและความเต็มใจของนักเรียน นักเรียนย่อมยอมรับ
และปฏิ บั ติ ต าม ข้ อ ตกลงควรมี ลั ก ษณะเป็ น เชิ ง บวกไม่ ใช่ ก ารคาดโทษ (O’Donnell, Reeve, &
Smith, 2012; Schunk, 2004; Schunk et al., 2008; Woolfolk, 2011; ชุติมา สุรเศรษฐ, จรินทร
วินทะไชย์ และปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, 2556)
การเริ่มสร้างข้อตกลงในชั้นเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพ ควรเริ่มสร้างเมื่อเปิดภาคการศึกษา หรือ
ในวันแรกของการเรียนการสอน หรือ กิจกรรม/โครงการ โดยเริ่มจากการทาความรู้จักนักเรียน สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักเรียนด้วยกัน และระหว่างนักเรียนกับครู ดาเนินการร่วมกันสร้างข้อตกลง
ตามลักษณะข้อตกลงที่ดี ควรให้นักเรียนมีส่วนช่วยในการทาป้ายประกาศ เพื่อปิดประกาศข้อตกลงใน
ห้ อ งเรี ย นในต าแหน่ ง ที่ สั งเกตเห็ น ได้ ง่า ย ชั ด เจน หรื อ จั ด ท าป้ า ยที่ ส ามารถเคลื่ อ นย้ า ยได้ และ
ดาเนินการหรือใช้ข้อตกลงนั้นๆอย่างสม่าเสมอ หากนักเรียนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง ควรใช้การเตือน
ด้วยการใช้อวัจนภาษา (มองสบตา เลิกคิ้ว เข้าใกล้ แตะให้รู้ตัว ฯ) การพูดเตือนโดยตรงโดยไม่ทาให้
เกิดความอาย สอบถามเหตุผล การทบทวนข้อตกลงร่วมกัน หากยังไม่ปฏิบัติ ควรดาเนินการตามที่ได้
ตกลงไว้
ในกรณี ที่ ใช้ เป็ น ข้ อ ตกลงรายบุ ค คลส าหรั บ นั ก เรีย นที่ มี ปั ญ หาและต้ อ งการปรับ เปลี่ ย น
พฤติกรรม ก่อนสร้างข้อตกลงควรให้นักเรียนไตร่ตรองปัญหา เกิดความตระหนักในปัญหาพฤติกรรม
ของตนที่ส่งผลต่อทั้งตนเองและผู้อื่น และมีความเต็มใจในการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเองโดยการเขียน
สัญญาข้อตกลงขึ้นว่าจะปฏิบัติตนอย่างไร พร้อมลงนามร่วมกับครู หลักคิดสาคัญในการสร้างและใช้
ข้อตกลง คือ 1) นักเรียนจะรู้สึกอยากทา ยอมรับ เป็นเจ้าของ และรับผิดชอบ หากสิ่งนั้นตนเป็นผู้
กาหนดขึ้นเอง 2) นักเรียนมีสิทธิในการร่วมตัดสินใจ มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง มีศักดิ์ศรี มีเหตุผล
และ 3) การสร้างและใช้ข้อตกลงที่ดีเป็นการเสริมสร้างวินัยเชิงบวก และยั่งยืนแก่นักเรียน
4. กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการให้ข้อมูลแก่นักเรียนเพื่อบอกผลของการกระทาในลักษณะที่
บรรยายถึงพฤติกรรมหรือความสามารถในการเรียนหรือการทางาน เพื่อมุ่งพัฒ นาพฤติกรรมหรือ
49 | ห น้ า

TEPE-58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ความสามารถของนักเรียนให้ดีขึ้น การให้ข้อมูลย้อนกลับนี้มีความสาคัญในการช่วยให้นักเรียนรู้ว่า ตน
สามารถท าสิ่ งใดได้ แ ล้ ว และควรต้ อ งปรั บ ปรุ ง หรื อ พั ฒ นาอะไร มี ส่ ว นช่ ว ยนั ก เรี ย นในการรั บ รู้
ความสามารถและการควบคุมตนเอง ครูส ามารถนาหลั กการนี้มาใช้กากับทิศทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหา อีกทั้งยังเป็นการสร้างกาลังใจให้นักเรียนรู้ว่าตนได้พัฒนามาในทางที่
ถูก ต้ อ งเหมาะสมแล้ ว ครู ค วรใช้เทคนิ ค การให้ ข้ อ มู ล ย้ อ นกลั บ นี้ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยให้ ข้ อ มู ล
ย้อนกลับที่มีลักษณะจาเพาะเจาะจง ให้ทันทีที่นักเรียนปฏิบัติได้หรือมีพฤติกรรมที่เหมาะสมเกิดขึ้น
ต้องเคารพในศักดิ์ศรี และให้โอกาสนักเรียนแก้ไขตนเอง เริ่มต้นจากการมองหาจุดดีเพื่อชื่นชม บอกให้
รู้ว่าอะไรที่นักเรียนควรทาให้ดีขึ้น อย่างเป็นรูปธรรม (Bandura, 1997; Woolfolk, 2011; ชุติมา สุร
เศรษฐ, จรินทร วินทะไชย์ และปิยวรรณ วิเศษสุวรรณภูมิ, 2556)
5. กำรให้ผลกำรกระทำ
การให้ ผ ลการกระท ามีวัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อระงับ พฤติก รรมไม่เหมาะสมและส่ งเสริม ให้ เกิ ด
พฤติกรรมที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง การให้ผลการกระทา เป็นแนวคิดสาคัญที่ครูสามารถนาไปใช้ใน
การรับมือกับนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมได้ แบ่งเป็น 1) การให้ผลการกระทาทางบวกหรือการ
เสริมแรง และ 2) การให้ผลการกระทาทางลบหรือการลงโทษ การเสริมแรงเป็นความพยายามในการ
ทาให้พฤติกรรมที่เหมาะสมของนักเรียนมีความถี่เพิ่มขึ้นหรือคงอยู่ เช่น เข้าเรียนตรงเวลา ไม่แกล้ง
เพื่อน ส่งการบ้ าน ฯลฯ โดยเลือกใช้ตัวเสริมแรงที่มีความเหมาะสม ตัว เสริมแรงมีทั้ งลั กษณะที่ มี
อานาจโดยตรง เช่น ของกิน ของใช้ ของเล่น คาชม การได้รับการปรบมือ ฯ และตัวเสริมแรงที่จะมี
อานาจได้เมื่อไปเชื่อมโยงตัวเสริมแรงชนิดแรก เช่น เงิน คูปอง ดาวฯ
การชม นับเป็นตัวเสริมแรงที่ครูใช้ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพสูง หลักการชมที่สาคัญ คือ ให้
ครูพิจารณาว่า 1) ครูต้องการชมอะไร โดยมุ่งชมไปที่ความพยายาม ทุ่มเท ตั้งใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปในทางที่ดี 2) ครูควรชมอย่างเฉพาะเจาะจง และชมขณะที่นักเรียนทาพฤติกรรมมากกว่าชมไปที่ผล
ที่ออกมา ต้องให้ผู้ถูกชมรู้ว่าได้รับคาชมเพราะเหตุใด อาจใช้การชมด้วยรูปแบบหลากหลาย 3) ครูพึง
ระลึกว่าการชมบ่อยๆนั้นดี แต่ควรให้พอเหมาะไม่มากเกินไป
การลงโทษ ครูควรเลือกใช้เมื่อต้องการระงับหรือลดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหนึ่งๆ ของ
นักเรียนลง แต่ควรใช้ให้น้อยที่สุดเมื่อจาเป็นเท่านั้น และใช้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ ตัวอย่าง
แนวทางการใช้การลงโทษเพื่อการระงับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนั กเรียน เริ่มจาก 1) การระบุ
จานวนครั้งและประเภทของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่นักเรียนกระทาในสมุดพกสะสมแต้ม โดยมี
กาหนดเงื่อนไขว่า หากจานวนครั้ง มากขึ้นไปถึงเท่าใดจะได้รับผลที่มีระดับรุนแรงมากขึ้น 2) การใช้
หลักการให้นักเรียนสูญเสียสิ่งที่เคยได้ (ลงโทษทางลบ) เช่น งดเวลาอิสระที่นักเรียนพึงได้ตามปกติ
ไม่ให้ใช้คอมพิวเตอร์ ไม่ให้ใช้โทรศัพท์ ไม่ให้โอกาสเลือกกิจกรรมในชั้นเรียนนั้นๆ โดยครูต้องพิจารณา
เลือกดึงออกสิ่งที่นักเรียนคนนั้นๆให้คุณค่า 3) การใช้เวลานอก (Time-out) คือ การดึงนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมออกมาจากนักเรี ยนคนอื่นๆหรือออกจากกิจกรรมที่ทาในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ
เช่น แยกนักเรียนที่มักแกล้ง แหย่ เพื่อน ออกไปนั่งหลังห้อง 5 นาที เป็นต้น 4) การให้นักเรียนเขียน
สะท้อนปัญหาที่ตนได้กระทา เช่น นักเรียนทาอะไร เกิดอะไรขึ้น ผลของสิ่งที่ทาต่อเพื่อนนักเรียน ต่อ
ครู ต่อผู้ปกครอง และนักเรียนจะปรับปรุงตนอย่างไร พร้อมลงนามกากับ และ 5) การประสานกับ
ผู้ปกครอง แต่ไม่ควรใช้คาว่า “จะติดต่อผู้ปกครอง” ไปในลักษณะของการข่มขู่ แต่ให้พิจารณาโดยยึด
ปัญหาที่นักเรียนกระทาเป็นสาคัญ หากอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสมหรือรุนแรงมาก เห็นควรว่าโรงเรียน
และผู้ปกครองควรได้ร่วมแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน
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สรุป
หลักจิตวิทยาพื้นฐานจะช่วยให้ครูตั้งรับปัญหาของนักเรียนและหาทางส่งเสริม พัฒนาได้
อย่างมีหลักการ อันได้แก่ การสร้างบรรยากาศที่เอื้อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาอยากเข้ารับ
การปรึ กษา มี ความเป็ น มิ ต ร ให้ การยอมรับ ประกอบด้ ว ยบรรยากาศทางกายภาพ และ
บรรยากาศจากที่มาจากบุคลากรในโรงเรียน การรู้วิธีสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนปรับเปลี่ยนและ
พัฒ นาตนเองโดยมุ่งไปที่การฝึ กให้ ผู้ เรียนสร้างแรงจูงใจที่มาจากภายในของตนเอง การใช้
หลักการสร้างข้อตกลงร่วมกันกับผู้เรียนทั้งในระดับชั้นเรียน/โรงเรียน และระดับรายบุคคล
เพื่อช่วยแก้ปัญหารายบุคคล การให้ข้อมูลย้อนกลับที่จาเพาะเจาะจงและเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนา โดยเฉพาะการใช้ก ารชมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการใช้การเสริมแรงและลงโทษ
อย่างเหมาะสม

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 3.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 3.2
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เรื่องที่ 3.3 ปัญหานักเรียนและแนวทางการดูแลช่วยเหลือ
1. ปัญหำนักเรียน
เมื่อกล่าวถึงคาว่า “ปัญหานักเรียน” ผู้ที่เกี่ยวข้องควรทาความเข้าใจและมองขอบเขตปัญหา
ให้ตรงกัน นักจิตวิทยาและนักการศึกษาทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้จัดกลุ่มประเภทของปัญหาของ
นักเรียนไว้หลากหลาย ดังตาราง
ตาราง การแบ่งประเภทของปัญหานักเรียนตามเกณฑ์ต่างๆ
เกณฑ์
ประเภทของปัญหานักเรียน
1. ลักษณะของพฤติกรรม 1) พฤติกรรมแทรกแซงขณะสอน
ปัญหาและแหล่งทีส่ ่งผล 2) พฤติกรรมขัดขวางสิทธิผู้อื่นในการเรียนรู้
3) พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยทางกายและสภาพจิต
4) พฤติกรรมทาลายสมบัติของส่วนรวมและผู้อื่น
2. ระดับความรุนแรงของ 1) ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระดับเล็กน้อย เช่น ลุกออกจาก
ปัญหา
ที่นั่งโดยไม่ได้รับอนุญาต ไม่ทางานที่ได้รับมอบหมาย ช้า-ถ่วงเวลา
ใจลอย หลับในชั้นเรียน ฯ
2) ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระดับกลาง เช่น ไม่สนใจทางาน
ที่ครูกาหนด พูดคุยเสียงดัง ตะโกนเรียกเสียงดัง ขว้างปาสิ่งของ
เป่าปาก คลานรอบๆห้อง ทาเสียงดัง ทะเลาะหรือโต้เถียงกัน แหย่
หรือแกล้งเพื่อน ฯ
3) ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมระดับรุนแรง เช่น ทุจริต ขโมย
สิ่งของ ทาลายทรัพย์สิน ก้าวร้าวอย่างรุนแรง (ทางวาจาโดยการด่า
ทอ หรือ ร่างกายโดยการทาร้ายผู้อื่น) รังแก ข่มขู่ ข่มเหง ผู้อื่น
ก่อกวนครูและเพื่อน ท้าทายชวนทะเลาะและต่อยตี หนีโรงเรียน ฯ
3. ความจาเพาะหรือ
1) ปัญหาทั่วไปที่เกิดเป็นประจา บ่อยๆ (Chronic Problems)
แหล่งของปัญหา
พูดคุยขณะเรียน ไม่ส่งการบ้าน แหย่เพื่อน ฯ
2) ปัญหาที่ค่อนข้างรุนแรง ต้องจัดการเร่งด่วน (Acute
Problems) เช่น โต้เถียงรุนแรง ตะโกนด่าทอ ชกต่อย ทาลายของ
3) ปัญหาส่วนบุคคล (Personal Problems) เช่น วิตกกังวล
เกี่ยวกับการตั้งครรภ์ เจ็บป่วยทางกาย ซึมเศร้า ฯ
4) ปัญหาที่เฉพาะ (Particular Problems) เช่น การทุจริตในการ
สอบ การรังแกผู้อื่นอย่างรุนแรง (Bullying)ฯ

นักจิตวิทยา
Levin & Nolan
(2000)

4. ปัญหาพฤติกรรมในชั้น 1) นักเรียน ก้าวร้าว ซึ่งมักใช้ความรุนแรงเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่
เรียนของนักเรียนไทย
ต้องการ เช่น ข่มขู่ ใช้กาลัง รังแกผู้อื่น ฯ
2) นักเรียน ซนผิดปกติ (hyperactive) ไม่สามารถควบคุมตนเอง
ให้อยู่นิ่งได้ มักลุกจากที่ ขว้างปาสิ่งของ แหย่เพื่อน ฯ
3) นักเรียนเจ้าอารมณ์ มักฉุนเฉียว โมโหร้าย
4) นักเรียนที่ชอบก่อกวนชั้นเรียน
5) นักเรียนที่ขาดความเชื่อมั่นและขี้อาย
5. ปัญหาตามด้านอารมณ์ 1) ปัญหาทางอารมณ์ เช่น หวาดระแวง สมาธิสั้น วิตกกังวลง่าย
บุคลิกภาพ และสังคม
โกรธง่ายแสดงอารมณ์รุนแรง หรือ เงียบเฉย

อัชรา เอิบสุขสิริ
(2556, หน้า 330)

Burden (2003
cited in Bohlin,
Durwin, &
Reese-Weber,
2012 p. 348)

O’Donnell,
Reeve, & Smith
(2012)

อัชรา เอิบสุขสิริ
(2556, หน้า 25452 | ห น้ า
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เกณฑ์

ประเภทของปัญหานักเรียน
2) ปัญหาบุคลิกภาพ เช่น ขาดความเชื่อมั่น ปรับตัวไม่ได้ ขาด
ความกระตือรือร้น ขี้อาย แยกตัว เป็นต้น
3) ปัญหาสังคม เช่น ไม่มีเพื่อน ไม่เคารพกฎเกณฑ์ สิทธิผู้อื่น
ปรับตัวกับผู้อื่นไม่ได้
6. ความบ่อยของปัญหาที่ 1) ปัญหานักเรียนระดับประถมศึกษา
พบในนักเรียนไทยแต่ละ 1.1) ปัญหาการเรียน ซึ่งมีสาเหตุมาจาก การเรียนอ่อน ไม่ตั้งใจ
ระดับ ตามข้อมูลของนัก เรียน หนีเรียน
จิตเวชด้านเด็กและวัยรุ่น 1.2) ปัญหากลัวโรงเรียน ไม่ยอมไปโรงเรียน 1.3) วิตกกังวลง่าย
1.4) ซึมเศร้า 1.5) กล้ามเนื้อกระตุก 1.6) เก็บตัวไม่มีเพื่อน 1.7)
คุยกันในห้องเรียน 1.8) พูดคาหยาบ 1.9) ก้าวร้าว เกเร 1.10)
โกหก 1.11) เอาของเล่นผิดกฎมาโรงเรียน 1.12) ขโมย 1.13) ซน
ไม่อยู่นิ่ง 1.14) ล้อเลียนเพื่อน แกล้งเพื่อน 1.15) กระตุ้นตัวเอง
ทางกายและทางเพศ (กัดเล็บ ดูดนิ้ว ถอนผม กระตุ้นอวัยวะเพศ)
2) ปัญหานักเรียนระดับมัธยมศึกษา
2.1) ปัญหาการเรียน (สาเหตุมาจาก สติปัญญาต่า ขาดแรงจูงใจ
เรียนไม่รู้เรื่อง ติดเกม ติดเพื่อน) 2.2) แต่งกายผิดระเบียบ 2.3)
สมาธิสั้น 2.4) เบี่ยงเบนทางเพศ 2.5) เพื่อนต่างเพศ/เพศสัมพันธ์
2.6) ไม่ไปโรงเรียน 2.7) ติดยาเสพติด

นักจิตวิทยา
255)

พนม เกตุมาน

จากการแบ่ งประเภทของปั ญ หาข้ างต้ น เห็ น ได้ ว่า การพิ จ ารณาปั ญ หาของนั ก เรีย นเพื่ อ
วางแผนส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหานั้นมีหลากหลายแตกต่างกันไปตามบริบทโรงเรียน
บริบทสังคม วัยของนักเรียน และการให้คุณค่าหรือความสาคัญกับปัญหาในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ฉะนั้นสิ่งสาคัญที่คณะครูในโรงเรียนต้องร่วมกันพิจารณา คือ ลักษณะใดถือเป็นปัญหานักเรียนและ
ความเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือ จากนั้นต้องสร้างความเข้าใจให้ ตรงกันทุกฝ่ายแล้วร่วมกัน
วางแผนส่งเสริม พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
ตามมุมมองของผู้เขียน ปัญหาของนักเรียนที่พบในสถานศึกษาส่วนใหญ่ ได้แก่ (1) ปัญหา
พฤติกรรมที่ขัดขวางการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น คุยกันเสียงดัง ไม่สนใจเรียน ไม่ ร่วมกิจกรรม
แกล้งเพื่อน ซุกซน ไม่อยู่เฉย ก้าวร้าว โต้เถียง ต่อต้านกฎเกณฑ์ เกเร ดื้อดึง พูดปด พูดหยาบคาย ขาด
เรียน เข้าเรียนสาย ทะเลาะวิวาท รังแกผู้อื่น เป็นต้น อันเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไป (2) ปัญหานักเรียนที่มี
ความรุนแรงมาก เช่น ปัญหาลักขโมย การติดยาเสพติด การพนัน ติดเกมอย่างรุนแรง การตั้งครรภ์ที่ไม่
พร้อม ฯลฯ (3) ปัญหาความสามารถทางปัญญา เช่น นักเรียนที่มีความสามารถทางปัญญาที่ต่ามาก มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือมีความสามารถทางปัญญาสูงมาก ทาให้เรียนรู้ได้ช้าหรือเร็วกว่าผู้อื่น
และ (4) ปัญหาความพิการหรือมีอวั ยวะที่เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ไม่สมบูรณ์ เช่น พิการหูหนวก ตาบอด
ขาดอวัยวะบางอย่างทาให้ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจาวันและการเรียนรู้
2. แนวทำงกำรดูแลช่วยเหลือ
แนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหานั้น ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในสาเหตุที่แท้จริง
ของปัญหา ความเข้าใจในธรรมชาตินักเรียน ความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หากเป็นปัญหาที่มี
ความลึ กซึ้งซับ ซ้อนต้องส่ งต่อไปยั งผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สาหรับจิตวิทยาพื้นฐานในการส่ งเสริม
พั ฒ นา ป้ อ งกั น และแก้ไขปั ญ หานั ก เรีย นที่ ก ล่ าวไว้พ อสั งเขปในหั ว ข้อ 3.2 นั้ น ครูส ามารถน าไป
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ประยุกต์เพื่อใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาได้ทุกปัญหาตามความเหมาะสม โดยเฉพาะ
ปัญหาพฤติกรรมที่ขัดขวางการเรียนการสอนในชั้นเรียน ต่อไปนี้เป็นแนวทางการพิจารณาปัญหา และ
ตัวอย่างเทคนิค วิธีการดูแลช่วยเหลือพอสังเขป
2.1 นักเรียนขำดควำมรับผิดชอบ มักเข้ำเรียนสำย ไม่ส่งกำรบ้ำน
ปัญหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในการการเรียน ครูควรตั้งสมมุติฐานหาสาเหตุของปัญหา
จากนั้นรวบรวมข้อมูลจากหลากหลายแหล่งเพื่อประกอบการยืนยันสาเหตุของปัญหา และวางแผน
แก้ไขพฤติกรรม ลักษณะการขาดความรับผิดชอบมักเกิดขึ้นกับนักเรียนที่ขาดการควบคุมตนเอง
- ควรเริ่มต้นจากการพูดคุย สร้างความตระหนักให้นักเรียนเห็นว่าพฤติกรรมดังกล่าวส่งผล
เสียกับนักเรียนอย่างไร
- สร้างแรงจูงใจให้นักเรียนต้องการปรับเปลี่ยนด้วยความเต็มใจ
- ร่วมกันวางแผนการปรับเปลี่ยน เช่น ฝึกการตั้งเป้าหมาย (Goal Setting) ทั้งระยะสั้นและระ
ยาว ฝึกการกากับตนเอง (Self-regulation) จัดทาสมุดพกให้นักเรียนตรวจสอบตนเอง เป็นต้น
- ระหว่างที่นักเรียนพยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ครูจะเป็นผู้คอยให้กาลังใจโดยเลือกใช้
ตัวเสริมแรงให้เหมาะสม ให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์ เพื่อคงพฤติกรรมที่ดีไว้ รวมถึง การฝึกให้
นักเรียนเสริมแรงตนเองจากภายใน
2.2 นักเรียนแสดงควำมเบื่อหน่ำย ไม่สนใจเรียน
ปั ญ หานั ก เรี ย นแสดงความเบื่ อ หน่ า ย ไม่ ส นใจเรี ย น นั บ เป็ น ปั ญ หาพฤติ ก รรมทั่ ว ไป
เช่ น เดี ย วกั บ ปั ญ หานั ก เรี ย นขาดความรั บ ผิ ด ชอบ ความเบื่ อ หน่ า ย และการไม่ ส นใจเรี ย น เป็ น
พฤติกรรมที่สะท้อนการขาดแรงจูงใจในการเรียนอย่างชัดเจน เทคนิควิธีที่ใช้ ได้แก่
- การให้ความสาคัญกับการหากลวิธีที่หลากหลายเพื่อมาสร้างให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน
เห็นคุณค่าของวิชา ความสาคัญของการเรียนที่มีต่อการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคต
- กลวิธีเพื่อสร้างให้นักเรียนเกิดความรู้สึก “อยากเรียน สนใจเรียน” เช่น ร่วมกันพิจารณา
เป้ าหมายในชีวิตของนักเรีย น ให้ ตรวจสอบหรือสารวจความสนใจในอาชีพของนักเรียน ให้ข้อมูล
ทางเลือก/เส้นทางความสาเร็จที่หลากหลายเพื่อไปถึงเป้าหมาย เชื่อมโยงสิ่งที่เรียนกับเป้าหมายที่
นักเรียนสนใจ ครูเลือกใช้ตัวเสริมแรงต่างๆที่เหมาะสมมาเป็นสิ่งล่อใจ เป็นต้น
- กลวิธี เพื่ อสร้างให้ นั ก เรียนเชื่ อมั่ น ว่า “ตนเองสามารถท าได้ เรีย นได้ ดี ” เช่น การช่ว ยให้
นักเรียนตระหนักในความสามารถของตนที่จะพัฒนาได้ ให้มองข้อผิดพลาดเป็นโอกาสในการเรียนรู้
การใช้ตัวแบบที่นักเรียนศรัทธาเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าตนสามารถทาได้ ครูให้ ข้อมูลย้อนกลับเป็น
ระยะให้นักเรียนเห็นว่าตนทาได้หากเพิ่มความพยายาม เป็นต้น
2.3 นักเรียนก้ำวร้ำวกับเพื่อนและครู
นั กเรีย นที่ก้าวร้าวด้วยคาพูดและการแสดงออก ส่ วนใหญ่ มีปัญ หาในการควบคุมอารมณ์
เทคนิควิธีที่ใช้ ได้แก่
- การพูดคุย ให้ตระหนักในผลกระทบจากการกระทาของตนต่อผู้อื่น
- ฝึก เทคนิ คการควบคุ มอารมณ์ เช่ น การสูด ลมหายใจ การนั บ เลข การฝึก การพิ จารณา
เหตุผลและอารมณ์ เป็นต้น
- จัดทาสมุดบันทึก จานวน/ความถี่บ่อยในการแสดงความก้าวร้าวในแต่ละวัน
- ครูวางแผนการเสริมแรงและให้ข้อมูลย้อนกลับแก่นักเรียนอย่างสม่าเสมอ
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สรุป
คณะครูในโรงเรียนควรร่วมกันพิจารณาปัญหานักเรียนเพื่อกาหนดลักษณะ ประเภท
และลาดับความเร่งด่วนในการช่วยเหลือตามบริบทของโรงเรียนให้ชัดเจนและเข้าใจตรงกัน เมื่อ
ครูต้ องดาเนิ น การแก้ไขปั ญ หานั ก เรียน ควรเริ่มต้น จากการตั้งสมมติฐ านที่ มีความเป็ นไปได้
หลากหลาย จากนั้นดาเนินการตรวจสอบสมมติฐานบนพื้นฐานของข้อมูลอย่างรอบด้าน และนา
ความรู้ทางด้านจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 3.3 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 3.3
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ตอนที่ 4 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสาเร็จ
เรื่องที่ 4.1 การบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นการดาเนินงานที่เป็นระบบมีขั้นตอน
ชัดเจน มีวิธีการและเครื่องมือที่มีมาตรฐาน มีคุณภาพและมีหลักฐานการทางานที่ตรวจสอบได้ เพื่อ
พัฒนาการดาเนินงานให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์การประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นั กเรีย นรวม 3 มาตรฐาน 14 ตัว ชี้วัด ซึ่งประกอบไปด้ วยคุ ณ ภาพด้านปั จจัย กระบวนการ และ
ผลผลิต ทั้งนี้ สถานศึกษาจะต้องมีการบริหารจัดการการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างเป็นระบบ ดังนี้
1.กำรวำงแผน (PLAN)
1.1 ศึกษาสภาพและทิศทางการดาเนินงาน โดยการศึกษาและทาความเข้าใจนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหาและศักยภาพของสถานศึกษาในการจัดทาระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียนศึกษาและวิเคราะห์สภาพและบริบทในชุมชน ตลอดจนศึกษาและวิเคราะห์
ปัญหาและความต้องการของผู้เรียน เพื่อ กาหนดทิศทาง กลยุทธ์ เป้าหมาย นโยบายการบริหารงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรงต่อความต้องการของผู้เรียน บริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น
อย่างแท้จริง
1.2 จัดตั้งคณะกรรมการดาเนินงานและสร้างความตระหนัก/เจตคติที่ดีในการทางาน
กาหนดกลยุทธ์การดาเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
1.3 ก าหนดมาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด การด าเนิ น งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นให้
สอดคล้องเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการร้อยรัดผูกมัดการดาเนินงานในสถานศึกษา
ให้เป็นหนึ่งเดียวกับกระบวนการทางานต่างๆ ไม่ให้บุคลากรครูรู้สึกว่ามีภาระงานที่เพิ่มมากขึ้ นจนแบก
รับภาระไม่ไหว ให้การทางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นไปด้วยความสุข ทั้งผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยเชื่อมโยงการดาเนินงานระบบการแนะแนว ระบบป้องกันสารเสพติด ระบบ
กิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน ระบบความปลอดภัยของสภาพสิ่งแวดล้อม และการคุ้มครองสิทธิ เด็กและ
เยาวชน ฯลฯ
1.3 พิ จ ารณามาตรฐานและตั ว ชี้ วั ด โดยผู้ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ เกิ ด การยอมรั บ การวาง
มาตรการ และแนวปฏิบัติให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ เช่น มีการทบทวนให้
ความรู้แก่บุคลากรครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้ เกิดความรู้ความ
เข้าใจที่ ตรงกัน ในการปฏิ บั ติงาน มี ก ารคั ด กรองและช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบปั ญ หา วางแนวทางการ
คุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน มีมาตรการช่วยเหลือนักเรียนเป็นต้น
1.4 วางแผนการดาเนินงาน โดยการกาหนดเป้าหมายและลาดับความสาคัญ กาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงาน กาหนดกิจกรรม/โครงการ จัดทาแผนงาน/ปฏิทินการปฏิบัติงานระบบการ
ดูแลช่วยเหลื อนั ก เรีย นตลอดปี การศึกษา และมอบหมายหน้าที่การดาเนินงานตามแผนงานที่ ได้
กาหนดไว้ รวมทั้งจัดทาสื่อ/นวัตกรรมสนับสนุนการดาเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. กำรดำเนินกำรตำมแผน (DO)
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2.1 ดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีเจตคติ ความรู้ความ
เข้าใจ และความสามารถในการดาเนินงานตามกระบวนการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนสนับสนุนให้
ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวข้องดาเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนครอบคลุมทั้ง
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรอง การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน การแก้ไข และการ
ส่งต่อภายในและภายนอก และช่วยให้สามารถปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กาหนดได้อย่างราบรื่น
และมีคุณภาพ
2.2 นิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตามงานอย่ างสม่ าเสมอโดยการแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ และ
ประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาและบุคลากรที่
เกี่ย วข้อง น าเสนอข้อมู ล ความรู้แ ละเทคนิ ควิธีเป็ น ประโยชน์ ต่อการดูแลช่ว ยเหลื อ นั กเรีย น
เสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน
3. กำรประเมินผล (CHECK)
3.1 ประเมินตามมาตรฐานและตัวชี้วัดตามแผนการประเมิน (รายละเอียดของมาตรฐาน
และตัวชี้วัด ตามแผนภาพแสดงมาตรฐานและตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินองค์ประกอบของระบบ
ดูแลช่วยเหลือนั กเรียน) ด้วยวิธีการที่ห ลากหลายอย่างน้อยปีล ะ 1 ครั้ง เน้นการประเมินเพื่อ
พั ฒ นาด้ ว ยบรรยากาศแบบกั ล ยาณมิ ต ร ทั้ ง นี้ ผู้ ป ระเมิ น ควรประกอบด้ ว ยผู้ บ ริ ห าร ครู ที่
รับผิดชอบงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนคณะกรรมการสถานศึกษา (สายผู้ปกครอง) และ
ประธานนักเรียนรวมทั้งหมด 5-6 คน
3.2 จัดทารายงานผลการประเมิน ที่ครอบคลุมจุดประสงค์ เป้าหมาย วิธีการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
3.3 เผยแพร่ป ระชาสั ม พั น ธ์รายงานผลการดาเนิ นงานระบบดูแลช่ว ยเหลื อ นักเรีย น
เพื่อให้เกิดขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน
4. กำรนำผลกำรประเมินมำปรับปรุงพัฒนำกำรดำเนินงำน (ACT)
4.1 นาผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงส่วนที่เป็นจุดอ่อนและพัฒนาในส่วนที่ดีเป็นที่
ยอมรับให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงาน
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ปัจจัย (Input)
มาตรฐานที่ 3
สถานศึกษามีบุคลากร สื่อ
และเครื่องมือ ที่เอื้อต่อการ
ดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
5 ตัวชี้วัด
1. ผู้บริหารเป็นผู้นาในการ
ดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. ครูมีเจตคติที่ดีและมี
ความสามารถในการ
ดาเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
3. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วน
ร่วมในการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
5. สถานศึกษามีสื่อ เครื่องมือ
ที่ใช้ในการดาเนินงานระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กระบวนการ (Process)
มาตรฐานที่ 2
สถานศึกษามีการจัดระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3 ตัวชี้วัด
1. สถานศึก ษามี การวางระบบ
การบริห ารงานระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน
2. มี ก ารด าเนิ น งานตามระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. มี ก ารนิ เทศ ก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมิ น ผล รายงานผล และ
พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

ผลผลิต (Output)
มาตรฐานที่ 3
นักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง
ได้ตามศักยภาพ และสามารถ
ดาเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข
6 ตัวชี้วัด
1. รู้จักตนเองและพึ่ งตนเองได้
.2. มี สุ ข ภาพกาย สุ ข ภาพจิ ต
และสุขนิสัยที่ดี
3. มี ทั ก ษะในการหลี ก เลี่ ย ง
ป้ อ งกั น ภั ย อั น ต ราย แ ล ะ
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
4. รักและเห็น คุ ณ ค่ าในตนเอง
และผู้อื่ น และสามารถจั ด การ
กั บ ปั ญ หาและอารมณ์ ของ
ตนเองได้
5. เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว
โรงเรียน ชุมชน และสังคม
6. มี เ จตคติ ที่ ดี แ ละมี ทั ก ษะ
พื้ น ฐานในการประกอบอาชี พ
สุจริต

ข้อมูลป้อนกลับ

แผนภาพ แสดงมาตรฐานและตั ว ชี้วัด ที่ ใช้ในการประเมิน องค์ ป ระกอบของระบบดูแลช่ว ยเหลื อ
นักเรียน (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2550: 17)
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สรุป
การบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสาเร็จต้องอาศัยการ
ด าเนิ น งานที่ เป็ น ระบบ ดั งนี้ 1) การวางแผน เริ่ ม ตั้ งแต่ ก ารศึ ก ษาสภาพและทิ ศ ทางการ
ดาเนินงาน วิเคราะห์ศักยภาพของสถานศึกษา สภาพและบริบทในชุมชน ปัญหาและความ
ต้ อ งการของผู้ เรี ย นเพื่ อ ก าหนดทิ ศ ทาง กลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย นโยบาย และมาตรฐานการ
ดาเนิน งาน จัดตั้งคณะกรรมการ จัดทาแผนงาน และสร้างเจตคติที่ดี ให้ผู้ เกี่ยวข้องเกิดการ
ยอมรับและปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งระบบ 2) ดาเนินงานตามแผนอย่างต่อเนื่อง
โดยพัฒนาบุคลากรให้มีเจตคติ ความรู้ความเข้าใจ และความสามารถในการดาเนินงาน มีการ
นิเทศ กากับ ติดตามงานอย่างสม่าเสมอ 3) ประเมินผลตามมาตรฐานและตัวชี้วัดวิธีการที่
หลากหลายโดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทารายงานผลการประเมิน และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ ลการดาเนิ น งาน 4) นาผลการประเมินมาปรับปรุงส่วนที่เป็นจุดอ่อนและ
พัฒ นาส่วนที่ดีเป็นที่ยอมรับให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเพื่ อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดาเนินงาน
ทั้งนี้ การประเมิน ผลการดาเนินงานระบบดูแลช่ว ยเหลื อนั กเรียนพิ จารณาจากเกณฑ์ การ
ประเมินตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งประกอบไปด้วยคุณภาพด้านปัจจัย
กระบวนการ และผลผลิต รวม 3 มาตรฐาน 14 ตัวชี้วัด
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เรื่องที่ 4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบความสาเร็จต้องอาศัยความร่วมมือ
อย่างเป็น กัลยาณมิตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้งผู้บริหารโรงเรีย นซึ่งมีบทบาทส าคัญในการ
บริหารจัดการและวางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับครูทุกคนในโรงเรียน การสร้างเจตคติที่
ดีในการทางาน การพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการดาเนินงาน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย การพัฒ นาสื่อ/เครื่องมื อที่ใช้ในการดาเนินงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนั กเรียนตลอดจนการสร้างขวัญและกาลั งใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ดังมี ปัจจัยสาคัญ ที่ส่งผลต่อ
ความสาเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสรุปได้ดังนี้
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ปัจจัย
1. ผู้บริหารเป็นผู้นาในการดาเนินงาน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กำรดำเนินกำรทีส่ ่งผล
1.1 ผู้บริหารโรงเรียนและผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนทุกฝ่าย ตระหนักถึง
ความสาคัญของระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 1.2 ผู้บริหารกาหนด
ทิ ศ ทาง เป้ า หมาย นโยบายการบริ ห ารงานระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
นักเรียนให้เหมาะกับสภาพและบริบทของโรงเรียนและท้องถิ่น
1.3 ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียนมีการ
พั ฒ นาตนเองและพั ฒ นางานระบบการดู แ ลช่ วยเหลื อ นั ก เรี ย นอย่ า ง
ต่อเนื่อง
1.4 ผู้ บ ริ ห ารสนั บ สนุ น และส่ งเสริ ม การด าเนิ น งานระบบการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และ
ร่วมกิจกรรมตามความเหมาะสมอย่างสม่าเสมอ
1.5 ผู้บริหารจัดอบรมให้ความรู้แก่ครูที่ปรึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องในเรื่องที่
เอื้อประโยชน์ต่อการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
2. ครูมีเจตคติที่ดีและมีความสามารถใน 2.1 ครูตระหนักตระหนักถึงความสาคัญและเห็นคุณ ค่าของระบบดูแล
การดาเนินงานตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน มีทัศนคติที่ดีต่อ นักเรียนและมีความสุขที่จะพัฒ นา
ช่วยเหลือนักเรียน
นักเรียนในทุกด้าน
2.2 ครูมีความรู้ความเข้าใจในการดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนและมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องในด้านความรู้ความเข้าใจ
พฤติกรรมและพัฒนาการของนักเรียนความสามารถและทักษะในการ
วิเคราะห์ผู้เรียน การศึกษาและแก้ปัญหารายกรณี การสื่อสารทาความ
เข้ าใจ ให้ บ ริการปรึก ษา การบริห ารจั ด การชั้น เรีย น การจัด กิ จ กรรม
เสริมสร้างประสิทธิภาพการเรียนรู้ การปรับพฤติกรรม การป้องกันแก้ไข
ปัญหาด้านสุขภาพจิต การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการดารงชีวิตของ
นักเรียนฯลฯ
2.3 ครูให้ ค วามใกล้ชิด เอาใจใส่ ดูแลนั กเรียนที่ รับ ผิด ชอบอย่ างทั่ วถึ ง
ต่อเนื่อง
2.4 ครูสามารถปฏิบัติงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยมีครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักสาคัญใน
การดาเนินงานภายใต้ความร่วมมือจากครูทุกคนในโรงเรียนและประสาน
ความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
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ปัจจัย
3. ผู้ปกครอง ชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน

กำรดำเนินกำรทีส่ ่งผล
3.1 ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจการดูแลบุตรหลาน
3.2 ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
3.3 โรงเรียนมีเครือข่ายผู้ปกครองในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3.4 ชุมชนให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4. นักเรียนมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน 4.1 นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้อื่น
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.2 นักเรียนมีความสามารถในการช่วยเหลือผู้อื่น
4.3 นักเรียนมีจิตอาสาในการช่วยเหลือผู้อื่น
4.4 มีกลุ่ม นัก เรียนแกนน าในการดาเนิ นงานระบบการดู แลช่วยเหลื อ
นักเรียน
5. มีสื่อ เครื่องมือที่ใช้ในการดาเนินงาน 5.1 มีสื่อและเครื่องมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5.2 มีสื่อและเครื่องมือในการจาแนก คัดกรองนักเรียน
5.3 มีแนวปฏิบัติ/เกณฑ์การจาแนก คัดกรองที่อาศัยหลักวิชาและเป็น
ข้อตกลงร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง
5.4 มีการรวบรวม จั ดหา ใช้ และพัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
เครื่องมือในการส่งเสริม ช่วยเหลือ ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน
5.5 มีแบบบันทึกการส่งต่อนักเรียนและบันทึกการติดตามผล

ผลกำรวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมสำเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสาเร็จของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนได้ค้นพบที่สาคัญ ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาการดาเนินงานของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประสบความสาเร็จในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียน: กรณีศึกษา
(หัสพงศ์ งานดี, 2551) พบว่า ด้านการเตรียมการและการวางแผน ทุกโรงเรียนมีการพิจารณาเลือก
บุคลากรในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่เป็นอย่างดี มีความมุ่งมั่นต่อ
การพัฒนานักเรียนในทุกๆ ด้าน มีการวิเคราะห์สภาพความพร้อมพื้นฐานของโรงเรี ยนเพื่อหาจุดแข็ง
จุดอ่อน มีการเลือกผู้ที่เข้าพบผู้ปกครองนักเรียนเป็นประจา เลือกบุคลากรที่อุทิศเวลาในการทางาน
ให้แก่โรงเรียนอย่างเต็มที่ ด้านการปฏิบัติตามแผน พบว่า มีการคัดเลือกครูที่ปรึกษาดีเด่นด้านการ
ช่วยเหลือนักเรียนทุกปีการศึกษา มีการนาข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาชี้แจงจุดเด่น จุดด้อย
ของงานให้แก่บุคลากร มีการประชุมบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจในการทางานทุกสัปดาห์ มีการ
ฝึกอบรมบุคลากรโดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและส่ง
บุคลากรไปอบรมยังหน่วยงานอื่น ด้านการกากับ ติดตาม ประเมิน และรายงาน พบว่า มีการนิเทศ
กากับ ติดตามเป็นระยะๆ ให้กับบุคลากรที่ดาเนินงานและครูที่ปรึกษาตามความเหมาะสมของเวลาที่
โรงเรียนกาหนด ครูที่ปรึกษาจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานกันเองในแต่ละระดับชั้น และทุกสิ้น
ภาคเรียนครูที่ปรึกษาจะมีการจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานไปยังคณะกรรมการอานวยการ
ด้านบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้ปกครอง พบว่า มีการให้ความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนเป็นอย่างดี พร้อมทั้งมีการเสนอแนะแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา แก้ไขปัญหาการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทุกๆ เรื่อง
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2. ผลจากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครจากกลุ่มตัวอย่างครูที่
ปรึกษาและครูประจาชั้น จานวน 364 คน (จุฑามณี เกษสุวรรณ์, 2555) พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครเรียงลาดับ
จากมากไปน้อย มี 3 ปัจจัย คือ (1) ประสบการณ์ในการทางานของครู (2) ประสบการณ์ในการเข้ารับ
การฝึกอบรมของครู และ (3) จานวนนักเรียนต่อห้องที่ครูรับผิดชอบสอน
3. ผลการวิ จั ยพหุ เทศะกรณี ศึ กษาของระบบการด าเนิ น งานการดู แลช่ วยเหลื อนั กเรี ยนใน
สถานศึกษา (สุธิดา ภักดีบุญ, 2548) โดยใช้วิธีวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพหุเทศะกรณีศึกษา 3 โรงเรียน
พบว่า (1) การดาเนิ นงานระบบการดู แลช่ วยเหลื อนั กเรียนของกรณี ศึ กษา มีลั กษณะดังนี้ (1.1) การ
วางแผนการดาเนินงานมีการรับทราบนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการ และกาหนดโครงสร้างการทางาน
ที่เป็ นระบบ (1.2) การด าเนิ นการตามแผนมีการวิเคราะห์ ปั ญหาและความพร้อมของโรงเรียน การให้
ความรู้แก่บุ คลากรโดยการประชุม อบรม สั มมนา การคัดเลื อกกิจกรรมในโครงการดาเนินการโดยการ
ประชุมบุคลากร (1.3) การตรวจสอบและประเมินผล มีการติดตาม ประเมินผลจาก 2 ส่วน คือ บุคลากร
จากฝ่ายบริหารและทีมประเมินในโรงเรียนและจากหน่วยงานภายนอก มีการประเมินความสาเร็จจากการ
ดาเนิ นงานจากฝ่ายบริ หาร ครู นั กเรียนและผู้ ปกครอง (1.4) การปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานมีการ
ประชุมสรุปผลการดาเนินงานทุกภาคการศึกษาเพื่อนามาปรับปรุงการดาเนินงานต่อไปอย่างสม่าเสมอ (2)
กระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมี 5 ขั้นตอน คือ (2.1) การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยใช้ระเบียน
สะสม การเยี่ยมบ้าน (2.2) การคัดกรองนักเรียนแบ่งออกเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา (2.3)
การส่ งเสริมและพัฒนาโดยการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถของนักเรียน ได้แก่ กิจกรรมโฮมรูม
กิจกรรมพั ฒนาผู้ เรี ยน การจั ดประชุ มผู้ ปกครอง และกิ จกรรมที่ แต่ ละโรงเรียนจั ด (2.4) การป้ องกั น
ช่วยเหลือและแก้ไข ทั้ง 3 โรงเรียนจัดกิจกรรมที่เหมือนกัน ได้แก่ การให้คาปรึกษาเบื้องต้น กิจกรรมซ่อม
เสริม กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน การติดตามดูแลช่วยเหลือ (2.5) การส่งต่อมี 2 ลักษณะ ได้แก่ การส่งต่อ
ภายในโรงเรียน และส่ งต่อไปยังหน่ วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือนักเรียนต่อไป (3) ปั จจั ย
สนับสนุนร่วมในการดาเนินงาน ประกอบด้วย การสนับสนุนจากบุคลากรฝ่ายบริหาร ความร่วมมือและ
ความเสียสละของครูอาจารย์ ความร่วมมือจากผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชน และการสนับสนุน
จากหน่วยงานที่เกี่ยงข้อง (4) ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคร่วมในการดาเนินงาน ประกอบด้วย ภาระงานที่เพิ่มขึ้น
ของครูอาจารย์ นักเรียนขาดความร่วมมือ และขาดความตระหนักถึงความสาคัญในระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน และ (5) แนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานร่วมกัน คือ การสร้างความตระหนัก
ให้ อาจารย์ ที่ ปรึ กษาเห็ นความส าคั ญของระบบดู แลช่ วยเหลื อนั กเรียนและมี ทั ศนคติ เชิ งบวกในการ
ดาเนินงาน
สรุป
ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อความสาเร็จของดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือการมีส่วนร่ วม
อย่างเป็นกัลยาณมิตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย เริ่มตั้งแต่ผู้บริหารโรงเรียนซึ่งเป็นผู้นาทางความคิดและมี
บทบาทสาคัญในการบริหารจัดการวางระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับครูทุกคนในโรงเรียน การ
สนับสนุนและส่งเสริมการดาเนินงานโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง การพัฒ นาการ
ดาเนิน งานอย่างเป็ น ระบบ การมี เจตคติที่ ดี การมี ค วามรู้ความสามารถ และมีค วามมุ่ งมั่ น ที่ จะพั ฒ นา
นักเรียนในทุกๆ ด้านของครู ความร่วมมือของผู้ปกครองและชุมชน การพัฒนาสื่อ/เครื่องมือที่มีคุณภาพ
ตลอดจนการสร้างขวัญและกาลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 4.1-4.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 4
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ตอนที่ 5 สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
เรื่องที่ 5.1 สภาพปัจจุบันของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
สถานศึกษาในประเทศไทยส่วนหนึ่งได้เริ่มนาแนวคิดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปสู่
การปฏิบั ติ จ ริงตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ปัจจุบั น พ.ศ. 2558 มีส ถานศึกษาที่ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลื อ
นักเรียนนี้เพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก และงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือมีปรากฏเป็นจานวน
มากเช่นกัน จากการศึกษางานวิจัยจานวนหนึ่ง (30 เรื่อง) ซึ่งศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนัก เรียน
ทั้งในสถานศึกษาที่อยู่ ในสั งกัดกรมสามัญ ศึกษา ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน
(สพฐ.) ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ช่วยให้เห็น
ภาพรวมของสภาพปัจจุบัน ปัญหาอุปสรรค อันเป็นแนวทางในการนาไปสู่การพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อไป
งานวิจัยที่ศึกษาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีหลากหลายแง่มุม ส่วนใหญ่จะศึกษาสภาพ
หรือผลการดาเนินงาน รวมถึงปัญหาอุปสรรค (ผ่องพรรณ สายทอง และคณะ, 2544; โชว์นันต์ มารุต
วงศ์, 2546; นันทพงศ์ พฤกษชาติรัตน์ , 2546; จารุวรรณ รัตนมาลี , 2547; รจนา สินที, 2547; นง
ลักษณ์ วิชัยรัตน์ และคณะ, 2548; สารีย์ นาคะ, 2548; ประภาศรี ศรีวงค์พันธ์ , 2549 ; พึงใจ รังคะ
วงษ์, 2549; นิกร ทองทิพย์, 2550; เสถียร ทามัง, 2551; นิภารัตน์ วงษ์วิชา, 2552; กัญญา แสงเจริญ
โรจน์, 2553; มธุรดา ดวงจันทร์, 2553; นพนันท์ ขัดเงางาน, 2554) การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือ
(เสมอ หารวิวร, 2546; สังคม แก้วสว่าง, 2547) บางกลุ่มมุ่งประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือ
(เพ็ญวิภา พรหมสุวรรณ์, 2547; ศิริรัตน์ นิ่มมา, 2548; ไกรศร อะโนต๊ะ, 2552; ยุวดี ปั้นงา, 2555;
อาสณี นิสาแล๊ะ, 2555) เทคนิคในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียนเฉพาะด้าน (นภาพร จันทวรรณ,
2545; มณฑินี นามบุญ, 2546) พฤติกรรมของผู้บริหารที่มีต่อระบบการดูแลช่วยเหลือ (ก้องภพ ยี่หร่า
, 2550; สุนันทา ชัยสิทธิ์ดารง, 2550) บทบาทของครูแนะแนว (ชลกร ศรีขจรกิจ , 2552) และการ
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบดูแลช่วยเหลือเพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้ยิ่งขึ้น (หทัยชนก
เพชรประกาย, 2549)
ต่อไปนี้จะได้กล่าวถึงสภาพปัจจุบันของระบบการดูแลช่วยเหลือ แยกตามประเด็นสาคัญที่
ค้นพบจากงานวิจัย ได้แก่ สภาพการพัฒนาระบบและการประเมินโครงการ สภาพการดาเนิ นงานตาม
กระบวนการ สภาพตามการพัฒนากิจกรรมเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ สภาพตามบทบาทของผู้บริหารและ
ครูแนะแนว และสภาพตามการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยระบบ
1. กำรพัฒนำและประเมินโครงกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การพั ฒ นาและการประเมิน โครงการระบบดูแลช่ว ยเหลื อนักเรียนเพื่ อตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานและปรับปรุงให้ระบบมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น พบว่า สถานศึกษาบาง
แห่งได้พัฒนาขั้นตอนของระบบด้วยตนเองเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นการวางแผน 2) ขั้นการสังเกต
3) ขั้นการปฏิบัติ (รวมกระบวนการ 5 ขั้นของกระทรวงศึกษาธิการ) และ 4) ขัน้ การสะท้อนผล (เสมอ
หารวิวร, 2546) บางแห่งพัฒนาระบบเป็น 7 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การเตรียมการ 2) การศึกษานักเรียน
เป็นรายบุคคล 3) การแบ่งกลุ่มนักเรียน 4) การจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียน 5) การพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน 6) การส่งต่อนักเรียน และ 7) การฟื้นฟูพัฒนา (สังคม แก้วสว่าง, 2547)
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สาหรับหลักการที่ใช้ในการประเมินโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ หลัก CIPPA,
CPO (Context-Process-Outcome) และ PCDA ผลการประเมิ น ส่ ว นใหญ่ พบว่ า สถานศึ ก ษา
สามารถดาเนินการได้ในระดับกลางถึงดี โดยมีการวางแผนปฏิบัติงานเชิงบูรณาการ คณะกรรมการ
ตระหนั กในความส าคัญและประโยชน์ของระบบ โรงเรียนมีคาสั่งแต่งตั้งกรรมการเฉพาะ กาหนด
บทบาทหน้าที่ กรรมการส่วนใหญ่มีความรู้เข้าใจในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีการวิเคราะห์จุด
แข็ง จุดอ่อน ตามบริบทโรงเรียน แต่บางงานวิจัยพบว่า ความพร้อมและทรัพยากรของโรงเรียนไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ (อาสณี นิสาแล๊ะ, 2555) มีการทางานเป็นทีมในรูปแบบของคณะกรรมการ
ดาเนินงานซึ่งมีทั้งบุคคลากรภายในและภายนอกโรงเรียน เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน มีการ
ปรึกษาหารือ ปรับ ปรุงพัฒ นาการปฏิบัติงาน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติโครงการ การ
ประชุมวิเคราะห์การดาเนินงานและนาผลการประเมินไปวางแผนเพื่อการพัฒ นา (เพ็ญวิภา พรหม
สุวรรณ์, 2547; ศิริรัตน์ นิ่มมา, 2548; ไกรศร อะโนต๊ะ, 2552; ยุวดี ปั้นงา, 2555; อาสณี นิสาแล๊ะ,
2555)
2. กำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมกระบวนกำร
การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุ คคล สถานศึกษาส่วนใหญ่รายงานว่า ได้ทาการรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคลในระดับมาก มีความพยายามในการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ แต่วิธีการต่างๆในการ
รู้จักผู้เรียนยังไม่หลากหลาย เน้นการให้นักเรียนตอบแบบสอบถาม และการให้ความสาคัญกับการ
เยี่ยมบ้านผู้เรียนมาก
การคัดกรองนักเรียน สถานศึกษาส่วนใหญ่รายงานว่ามีการดาเนินการขั้นนี้ในระดับปานกลาง
ถึงมาก โดยเริ่ม จากการวางแผนการคัดกรองนั กเรียน การใช้แบบประเมิน พฤติกรรม (SDQ) พบ
ลักษณะการจัดกลุ่มนักเรียนออกไปเป็นทั้งแบบ 3 กลุ่ม (กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มปัญหา) แบบ
4 กลุ่ ม (กลุ่ ม ปกติ กลุ่ มเสี่ ย ง กลุ่ ม ปั ญ หา และ กลุ่ ม พิ เศษ) มีทั้ งสถานศึกษาที่ ระบุ ว่ามีการรัก ษา
ความลับในการคัดกรองเป็นอย่างดี และสถานศึกษาที่ระบุว่ายังต้องเพิ่มความเข้าใจในการเก็บรักษา
ความลั บ แก่ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อง ส่ ว นความแม่น ย าในการจาแนกนั กเรียนและกลุ่ ม อย่างมี ทั้ งโรงเรีย นที่
สามารถทาได้เป็นอย่างดี แต่บางส่วนยังไม่มั่นใจและต้องการเครื่ องมือที่สามารถจาแนกนักเรียนให้
ชัดเจนและแม่นยาขึ้น
การส่งเสริม พัฒนานักเรียน สถานศึกษาส่วนใหญ่ดาเนินงานในขั้นนี้ในระดับมาก มีการสร้าง
ความสัมพัน ธ์ที่ดีระหว่างครูกับ นั กเรียน จัดกิจกรรมพัฒ นาผู้ เรียน กิจกรรมส่ งเสริมอาชีพ การให้
ความรู้ด้านต่างๆ และมีการจัดกิจกรรมโฮมรูมอย่างสม่าเสมอ รวมถึงรายงานผลการดาเนินกิจกรรม
ต่างๆให้ผู้ปกครองทราบในการประชุมผู้ปกครอง มีการกระตุ้นและสร้างจิตสานึกให้กับครูที่ปรึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษาในการให้ความสาคัญต่อการจัดทาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอยู่ตลอดเวลา
ไม่ละเลยกลุ่มเด็กที่มีความสามารถพิเศษ
การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน สถานศึกษาส่วนใหญ่ดาเนินการในระดับปาน
กลางถึงมาก มีการจัดทาแนวทางในการช่วยเหลือนักเรียน ครูมีการให้การปรึกษาเบื้องต้นแก่นักเรียน
มีการจัดกิจกรรมเสริมพิเศษต่างๆ ส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย
การส่งต่อนักเรียน โรงเรียนดาเนินการในระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ระบุการส่งต่อ
ภายในโรงเรียนไปยังครูแนะแนว ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายปกครอง เป็นต้น บางส่วนระบุการจัดหา
หน่วยงานหรือบุคคลเพื่อการส่งต่อไปยังภายนอกโรงเรียน เช่น พยาบาล กรณีที่มีความจาเป็น โดย
เชิญผู้ปกครองมารับทราบถึงความจาเป็นในการส่งต่อนักเรียน
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จากผลการดาเนินงานเกือบทุกขั้นตอนโรงเรียนได้มีการปฏิบัติ ได้แก่ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา และการป้องกัน แก้ปัญหานักเรียน
ส่ว นการส่ งต่อยั งปฏิ บั ติน้ อยขึ้น กับความจาเป็นของปัญ หานักเรียนและการประสานสั มพันธ์ของ
โรงเรียนกับหน่วยงานหรือบุคคลภายนอก
3. กำรพัฒนำกิจกรรมเพื่อแก้ปัญหำเฉพำะ
งานวิจัยจานวนหนึ่งมุ่งค้นหากิจกรรมต่างๆเพื่อนามาใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเฉพาะของ
ผู้เรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจั ยเชิงจิตวิทยาการให้การปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว และจิตวิทยา
การศึกษา ตัวอย่างเช่น การใช้กิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเองในการป้องกัน
การติดยาบ้าของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียน บ้านเวียงแก้ว อาเภอเชียงแสน จังหวัด
เชีย งราย (นภาพร จั น ทวรรณ, 2545) การใช้กิ จกรรมกลุ่ มเพื่ อพั ฒ นาการปรับ ตัว ทางสั งคมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันติวิทยา จังหวัดเชียงราย ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งการ
เป็นผู้ให้และผู้รับ รวมถึงยอมรับตนเองและผู้อื่น เป็นต้น
4. บทบำทของผู้บริหำรและครูแนะแนวที่มีต่อระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน
พฤติ ก รรมของผู้ บ ริ ห ารที่ มี ต่ อ ระบบการดู แ ลช่ ว ยเหลื อ อั น ได้ แ ก่ คื อ การจู ง ใจผู้ ร่ ว ม
ปฏิบัติงาน การบุคลิกเชิงควบคุม ความแน่นอนของมาตรฐานการปฏิบัติงาน และการจัดการศึกษา
อบรมให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ก้องภพ ยี่หร่า, 2550) ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างผู้บริหารกับครูหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องส่งผลอย่างมากต่อการทางาน (สุนันทา ชัยสิทธิ์ดารง, 2550) ส่วนครูแนะแนว พบว่า มี
บทบาทสูงต่อการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ โดยครูแนะแนวจะมีความ
เข้าใจในงาน สามารถประสานและดาเนินงานร่วมกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ดี ด้วยวิธีเน้นการทางาน
เป็นทีม พึ่งพาซึ่งกันและกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ชลกร ศรีขจรกิจ, 2552)
5. กำรพัฒนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน หทัยชนก เพชร
ประกาย (2549) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบดู แลช่วยเหลือนักเรียน ในโรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมัง
คลาภิ เษก จั งหวัด เชีย งราย เนื่ องจากการดาเนิ นการแต่ เดิม มีขั้น ตอน คือ 1) จัด ทาเอกสารแบบ
ประเมินพฤติกรรมด้านต่างๆ 2) สาเนาเอกสารที่จัดทาให้ครูที่ปรึกษาแต่ละท่าน 3) ครูที่ปรึกษานา
เอกสารที่ได้รับแจกให้นักเรียนทา ส่วนของผู้ปกครองจะฝากไปกับนักเรียน 4) ครูที่ปรึกษานาแบบ
ประเมินที่ได้มาสรุปผล และ 5) ครูที่ปรึกษาแต่ละท่านเสนอรายงานสรุปผลต่อผู้บริหาร ปัญหาที่พบ
หลั งจากนี้ คื อ ครู แต่ ล ะท่ านไม่ส่ งต่ อข้อ มูล ให้ ครูที่ รับ ผิ ด ชอบระบบดู แลช่ว ยเหลื อ หรือส่ งล่ าช้ า
ขั้น ตอนแบบใหม่ที่พัฒ นาขึ้น เริ่มต้นจาก 1) ผู้ ดูแลระบบ น าเอกสารแบบประเมินต่างๆ อัปโหลด
(Upload) ขึ้นบนเวปไซต์ เพื่อเผยแพร่ 2) ผู้ดูแลกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลตามลักษณะงานของ
แต่ละกลุ่มผู้ใช้ 3) นักเรียนเข้าไปทาแบบประเมินของตนเองในด้านต่างๆตามรหัสผ่านที่ได้รับ 4) ครูที่
ปรึกษาเข้าไปทาแบบประเมินของนักเรียนในความรั บผิดชอบของตนเอง 5) ผู้ปกครองสามารถทา
แบบประเมิ น ผ่ านระบบอิน เตอร์เน็ ต 6) ผู้ บ ริห ารสามารถตรวจสอบผลการวิเคราะห์ ข้อ มู ล แบบ
ประเมินต่างๆของแต่ละระดับชั้นได้ด้วยระบบออนไลน์ มีการจัดระบบให้แบ่งผู้ใช้ออกเป็น 5 กลุ่ม คือ
ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ดูแลระบบ ครูที่ปรึกษา นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ซึ่งโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น
นี้ สามารถดึงฐานข้อมูลนักเรียนจากงานทะเบียน ฝ่ายวิชาการมาร่วมประมวลเพื่อคัดกรองนักเรียน
ครูหรือผู้เกี่ยวข้องสามารถจัดทารายงานภาพรวมของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ในแต่ละระดับ ชั้น และแต่ละปีการศึกษาได้ ผลการการทดสอบระบบ พบว่า ทั้ง 5 กลุ่มผู้ใช้จริงมี
ความสะดวกในการใช้งานอยู่ในเกณฑ์ดี และสามารถลดขั้นตอนการทางานของครูที่ปรึกษาได้
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สรุป
สภาพปัจจุบันของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่งสะท้อนจากงานวิจัย พบว่า หลาย
โรงเรียนมีการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและประเมินโครงการที่มีลักษณะเฉพาะตัว
มีการดาเนินการของระบบตามกระบวนการทั้ง 5 ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การ
คัดกรองนั กเรีย น การส่ งเสริมพั ฒ นา การป้องกันและแก้ไขปั ญ หานักเรียน และการส่ งต่อ
นั ก เรี ย น มี ก ารศึ ก ษาเทคนิ ค ในการพั ฒ นากิ จ กรรมส่ งเสริม นั ก เรีย นตามปั ญ หาที่ จาเพาะ
ตระหนั ก ในความส าคั ญ ของผู้ บ ริ ห ารที่ มี บ ทบาทต่ อ การพั ฒ นา รวมถึ ง ครู แ นะแนวที่ มี
ฐานความรู้ด้านจิตวิทยา นอกจากนี้ยังมีความพยายามในการพัฒนาโปรแกรมที่ช่วยให้ระบบ
ดูแลช่วยเหลือมีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 5.1 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 5.1
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เรื่องที่ 5.2 ปัญหาและแนวทางของการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน พบปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนตามกระบวนการดาเนินงานดังนี้
1. ด้ำนกำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล
- นั ก เรี ย นไม่ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการกรอกแบบประเมิ น พฤติ ก รรม ข้ อ มู ล ที่ ได้ จ ากแบบ
ประเมินพฤติกรรมนักเรียนเป็นข้อมูลที่ไม่ตรงตามสภาพเป็นจริง
- นักเรียนไม่ทราบว่าตนเองมีความสามารถด้านใด
- นักเรียนไม่กล้าแสดงออก เปิดเผยตนเองแก่ครู
- ผู้ปกครองไม่เห็นความสาคัญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนและไม่ให้ความร่วมมือใน
การตอบแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก
- ปัญหาในการดาเนินการเยี่ยมบ้าน ครูไม่มีเวลา และขาดทักษะในการเยี่ยมบ้าน รวมถึงขาด
งบประมาณสนับสนุน
- ครูทักษะและความรู้ในการทาสังคมมิติ เพื่อทาความเข้าใจในด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
- โรงเรียนมีงบประมาณสนับสนุนการเยี่ยมบ้านไม่เพียงพอ
แนวทางพัฒ นา ควรแก้ไขปัญหาเรื่องงบประมาณต้องพิจารณาเชิงนโยบาย เช่น ความจา
เป็นมากน้อยในการเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน ครูควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะความสามารถในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล เช่น เทคนิคการสังเกต การสัมภาษณ์ การทาสังคมมิติ การเยี่ยมบ้านฯ สาหรับ
ปัญ หาที่เกี่ยวเนื่ องกับ นั กเรีย นเป็นบทบาทของคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือ โดยเฉพาะครู
ประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาที่ต้องสร้างความเข้าใจกับนักเรียนให้เห็นความสาคัญ การได้มาซึ่งข้อมูลของ
นักเรียนควรใช้วิธีรวบรวมข้อมูลที่หลากหลาย และมีการยืนยันความถูกต้องของข้อมูลจากหลายแหล่ง
2.ด้ำนกำรคัดกรองนักเรียน
- โรงเรีย นไม่ มี ก ารประชุ ม วางแผนสร้าง/พั ฒ นาเครื่องมื อในการคั ด กรองนั ก เรีย นให้ เป็ น
รูปแบบเดียวกัน
- โรงเรียนไม่มีการจัดอบรมให้ความรู้ในด้านการคัดกรองนักเรียนให้แก่ครูที่ปรึกษา
- เครื่องมือในการคัดกรอง คัดแยกเด็กได้ยังไม่ชัดเจน ได้ผลไม่สอดคล้องตามสภาพจริงของ
นักเรียน
- ผู้ปกครองไม่ยอมรับผลการคัดกรองนักเรียน
- เมื่อคัดกรองนักเรียนแล้ว พบปัญหาในการไม่รักษาความลับของผู้ที่เกี่ยวข้อง
แนวทางพัฒนา ควรแก้ไขปัญหาโดยเริ่มตั้งแต่การชี้แจงสร้างความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนใน
โรงเรียน มีการวางแผนดาเนินการขั้นตอนต่างๆร่วมกัน มีการพัฒนาเครื่องมือคัดกรองและหรือเลือกใช้
เครื่ องมื อที่ มี ความเหมาะสม จั ดอบรมวิ ธี ในการคั ดกรองที่ ชั ดเจน รวมถึ งต้ องสร้างความเข้ าใจให้
ผู้ปกครองตระหนักถึงประโยชน์ของการได้ทราบแนวโน้มความเสี่ยงของปัญหาที่อาจเกิดกับบุตรหลาน
3.ด้ำนกำรส่งเสริมพัฒนำนักเรียน
- โรงเรียนไม่มีการประชุมวางแผนกาหนดนโยบายส่งเสริมนักเรียนในด้านต่างๆ
- ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนไม่หลากหลาย หรือกิจกรรมส่งเสริมที่จัดให้ไม่ตรงตามความ
สนใจของผู้เรียน อาจทาให้นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในกิจกรรม
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- ครูไม่ตระหนักในความสาคัญของกิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมพิเศษหรือกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ต่างๆ ฯลฯ
- ครูพยายามจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนแต่ขาดอุปกรณ์ และงบประมาณสนับสนุน

แนวทางพัฒนา ควรมีชี้แจงความสาคัญของงานส่งเสริมพัฒนานักเรียน มีการกาหนดนโยบาย
และวางแผนสอดแทรกกิจกรรมในการเรียนการสอนปกติ ร่วมถึงการจัดในลักษณะกิจกรรมเสริม
พิจ ารณาการจัดสรรงบประมาณ หรือ ให้ ข้อเสนอ/ตัวอย่างการจัดกิจกรรมโดยอาศัยทรัพยากรที่
โรงเรียนมี
4.ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียน
- ครูไม่ให้ความเอาใจใส่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน
- โรงเรียนไม่แก้ไขปัญหาของนักเรียนในรูปแบบของคณะกรรมการ และ/หรือ ไม่ดาเนิน การ
ป้องกันและช่วยเหลือนักเรียนจนเสร็จสิ้นกระบวนการ
- ครูไม่แยกกลุ่มนักเรียนที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ปัญหาให้ชัดเจน
- ครูยังขาดความเข้าใจในกระบวนการให้การปรึกษาเบื้องต้น
- ครูพบปัญหามากในการจัดกิจกรรม เช่น กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
- ปัญหาการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนในความดูแล นาไปสู่การที่นักเรียนไม่
กล้าที่จะของคาปรึกษาจากครู หรือไม่มั่นใจว่าครูจะสามารถช่วยได้
- ครูมีภาระงานมาก ไม่มีเวลาให้กับนักเรียน
- นักเรียนไม่ยอมรับการช่วยเหลือจากครู
- นักเรียนมีปัญหาซับซ้อนเกินความสามารถที่จะช่วยเหลือได้
- ขาดการประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของ
นักเรียน
- โรงเรียนไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างถ่องแท้ เช่น ยาเสพติด
การคบเพื่อน ความเครียด ฯลฯ
แนวทางพัฒนาหรือแก้ไข ด้านทรัพยากรและการจัดสรรเวลา โรงเรียนควรให้ความสาคัญ
พิจ ารณางานระบบดูแลช่วยเหลื อนักเรียนในลั กษณะที่ไม่แยกส่ ว นออกเป็ นงานใหม่ แต่ส ามารถ
สอดแทรกอยู่ในงานปกติ สนับสนุนครู ประจาชั้น /ครูที่ปรึกษา หรือผู้แทนครูให้ไปฝึกอบรมเพิ่มเติม
เพื่อนามาถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือโดยเฉพาะครู ที่ปรึกษาควร
ศึก ษาหาความรู้ เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ ในการพิ จ ารณาปั ญ หา หาทางป้ องกั น และแก้ ไขปั ญ หาได้ อ ย่า ง
เหมาะสม เช่น ความรู้ด้านจิ ตวิทยาพัฒ นาการ ความเข้าใจในธรรมชาติของนักเรียน การบริห าร
จัดการชั้นเรียน เด็กที่มีความต้องการพิเศษหรือมีความสามารถพิเศษ การปรับพฤติกรรม เทคนิคการ
ให้การปรึกษาเบื้องต้น การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ฯ
5. ด้ำนกำรส่งต่อ
- ครูไม่เห็นความสาคัญของการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหา หรือ ไม่ดาเนินการส่งต่อนักเรียน
ทั้งที่พฤติกรรมไม่ดีขึ้น
- นักเรียนไม่ให้ความร่วมมือในการรับความช่วยเหลือจากบุคคลภายนอก
- ผู้ปกครองไม่ให้ความร่วมมือในการส่งต่อผู้เชี่ยวชาญ
- ครูมีภาระงานมาก ครูที่รับช่วงต่อขาดการประสานอย่างต่อเนื่อง
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- การขาดการประสานงานร่วมกับพันธมิตรหรือเครือข่ายร่วมกับเอกชนและภาครัฐการป้องกัน

แนวทางพั ฒ นา โรงเรีย นโดยทีม คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลื อ ควรมีการวิเคราะห์
ศักยภาพของโรงเรียนในการแก้ไขปัญหานักเรียน เช่น บุคลากรในโรงเรียนที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา
การให้ การปรึกษา หรืองานแนะแนว มีการประสานงาน สร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือบุคคลจาก
บุคคลภายนอกโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือเมื่อจาเป็น
โดยรวมแนวทางการพั ฒ นาระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นที่ ส าคั ญ คื อ ความตระหนั ก ถึ ง
ความสาคัญ และความเข้าใจในขั้นตอนหรือกระบวนการทางานอย่างแท้จริงของระบบ การทางาน
เป็นทีม และการนาหลักจิตวิทยามาใช้ในการจัดการกับปัญหา ควรลดงานเอกสารโดยพัฒนาระบบที่
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์มาเพื่อช่วยอานวยความสะดวก สอดแทรกกิจกรรมการเพื่ อป้องกัน ส่งเสริม
และพัฒนา ในทุกส่วนของการจัดการเรียนการสอน และมีระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม อย่างเป็น
กัลยาณมิตร
สรุป
การน าระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นไปใช้ ในโรงเรีย นพบปั ญ หาในทุ ก ขั้ น ตอนของ
กระบวนการ ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา
นักเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน และการส่งต่อ สาเหตุสาคัญเริ่มต้นจากการขาด
ความตระหนั ก ถึ งความส าคั ญ และความเข้ า ใจในการด าเนิ น งานของระบบอย่ างแท้ จ ริ ง
ผู้บริหารเป็นบุคคลสาคัญที่ควรเริ่มต้นสร้างความเข้าใจที่ถูกต้ อง กาหนดนโยบาย ดาเนินการ
ต่างๆในรูปแบบของคณะกรรมการ เน้นความร่วมมือ ขณะเดียวกันจะต้องพัฒนาความรู้ในเชิง
จิตวิทยาให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง การนิเทศ กากับ ติดตาม หรือ การประเมินผลของโครงการควรมี
การดาเนินการไปพร้อมด้วย

หลังจำกศึกษำเนื้อหำสำระเรื่องที่ 5.2 แล้ว โปรดปฏิบัติใบงำนที่ 5.2
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ใบงำนที่ 1
ชื่อหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอนที่ 1 ควำมสำคัญและควำมเป็นมำของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่ง
โปรดทาเครื่องหมาย / หน้าข้อความที่ท่านเห็นด้วย และทาเครื่องหมาย X หน้าข้อความที่
ท่านไม่เห็นด้วย
1.

ครูต้องดูแลเด็กให้ถึงพร้อมทั้งเก่ง ดี และมีความสุข

2.

ไม่ว่าปัญหานั้นเกิดขึ้นที่ใด หากกระทบต่อนักเรียนครูควรยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือ

3.

งานระบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรีย นเป็ น ความรั บ ผิ ด ชอบของครู ป ระจ าชั้ น /ครู ที่ ป รึ ก ษาที่ จ ะต้ อ ง
แก้ปัญหานักเรียนในห้องของตนเอง
การที่ครูเป็นบุคคลที่นักเรียนไว้วางใจเป็นปัจจัยสาคัญที่ช่วยให้การดาเนินงานระบบดูแลประสบ
ความสาเร็จ
ครูไม่อาจที่จะเลือกดูแลเด็กเฉพาะคนใดคนหนึ่งได้เราต้องดูแลเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

4.
5.
6.
7.
8.

ปัจจุบันโรงเรียนไม่สามารถคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนได้ ทาให้คณ
ุ ภาพของนักเรียนแย่ลง ยากต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นได้
ครูสามารถใช้วิธีการเดียวกันที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วกับนักเรียนที่มีปัญหาคล้ายกันได้
เป้าหมายของการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือการพัฒนาระบบการทางานของโรงเรียน
ให้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คำแนะนำ
ข้ อ ค าถามมี ทั้ งที่ เป็ น ความรู้ ค วามเข้ า ใจและเจตคติ ที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานในระบบดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ตอบได้ปรับฐานความเข้าใจที่มีต่อการดาเนินงานในเรื่อง
นี้ หลังจากที่ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นแล้ว โปรดตรวจสอบความเข้าใจกับข้อความในวงเล็บท้ายข้อ
ซึ่งเป็นคาอธิบายเพิม่ เติม
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เฉลย
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

ครูต้องดูแลเด็กให้ถึงพร้อมทั้งเก่ง ดี และมีความสุข (ถูก เพราะเป้าหมายของการจัดการศึกษาคือ การ
พั ฒ นาคนไทยให้ เป็ นมนุ ษ ย์ ที่ สมบู รณ์ ทั้ งร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปั ญ ญา ความรู้ คุ ณ ธรรม จริ ยธรรม
วัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข)
ไม่ ว่ าปั ญ หานั้ น เกิ ด ขึ้ น ที่ ใด หากกระทบต่ อ นั ก เรี ย นครู ค วรยื่ น มื อ เข้ า ไปช่ ว ยเหลื อ (ถู ก เพราะ
นอกเหนือจากหน้าที่ของการสอนแล้ว ครูทุกคนมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริม ป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไข
ปัญหาต่างๆ ให้กับนักเรียน)
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นความรับผิดชอบของครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาที่จะต้องแก้ปัญหา
นักเรียนในห้องของตนเอง (ผิด เพราะระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหานักเรียนอย่างเป็นระบบ โดยมีครูประจา
ชั้น/ครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้น)
การที่ ครู เป็ นบุ คคลที่ นั กเรี ยนไว้วางใจเป็ นปั จจั ยส าคั ญ ที่ ช่ วยให้ การด าเนิ นงานระบบดู แลประสบ
ความสาเร็จ (ถูก เพราะสัมพันธภาพที่ดีเป็นประตูบานแรกที่จะช่วยครูเข้าถึงใจของศิษย์และได้รับความ
ร่วมมือในการพัฒนา/แก้ไขปัญหานักเรียน)
ครูไม่อาจที่จะเลือกดูแลเด็กเฉพาะคนใดคนหนึ่งได้เราต้องดูแลเด็กทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน (ผิด เพราะ
เด็กแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปตามวัยและประสบการณ์ของตน เด็กบางคนพัฒนาช้า
บางคนพัฒนาเร็ว และบางคนอาจประสบปัญหาที่หลากหลายแตกต่างกันในบางช่วงของชีวิต ครูควร
เข้าใจและให้ความช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล)
ปัจจุบันโรงเรียนไม่สามารถคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนได้ทาให้คุณภาพของนักเรียนแย่ลง ยากต่อการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดีขึ้นได้ (ผิด เพราะนักเรียนทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้
เพียงแต่วิธีการที่ใช้และระยะเวลาอาจแตกต่างกันตามธรรมชาติพื้นฐานของนักเรียนและปัจจัยแวดล้อม)
ครูสามารถใช้วิธีการเดียวกันที่เคยใช้ได้ผลมาแล้วกับนักเรียนที่มีปัญหาคล้ายกันได้ (ผิด เพราะปัญหา
เดี ยวกั นอาจเกิ ดจากสาเหตุ เดี ยวกั นหรือต่ างกั นก็ไ ด้ ครูควรศึ กษาและท าความเข้ าใจนั กเรียนเป็ น
รายบุคคลเพื่อจะได้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาเพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เหมาะสมกับแต่ละกรณี)
เป้าหมายของการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนคือการพัฒนาระบบการทางานของโรงเรียนให้
ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ผิด เพราะเกณฑ์การประเมินตาม
มาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นเพียงกรอบและแนวทางการปฏิบัติงานที่ให้สถานศึกษาใช้
ประเมินตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการดาเนินงาน คุณค่าที่แท้จริงของระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนคือ การที่นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ เรียนรู้อย่างมี
ความสุข ได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างทั่วถึงและตรงตามสภาพปัญหา รู้จักตนเอง มีทักษะใน
การดาเนินชีวิต สามารถดารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ
ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ผู้บริหาร ชุมชน ฯลฯ)
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ใบงำนที่ 2
ชื่อหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอนที่ 2 กระบวนกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่ง
โปรดอ่านสถานการณ์ “โรงเรียนน้าหนึ่งใจเดียว” และวิเคราะห์การดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโดยระบุสิ่งที่โรงเรียนได้ดาเนินการ พร้อมทั้งระบุกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถปฏิบัติ
เพิ่มเติมในการดาเนินงานแต่ละด้าน ดังนี้
กระบวนกำรดำเนินงำน
1. การรู้จักนักเรียนเป็น
รายบุคคล

สิ่งที่โรงเรียนปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

2. การคัดกรองนักเรียน
3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียน
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
นักเรียน
5. การส่งต่อนักเรียน

คำแนะนำ
ผู้ ตอบควรยกตัว อย่ างกิจ กรรม/โครงการ/วิธีการด าเนิ น งานที่แ สดงออกถึงกระบวนการ
ดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบการวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอน หากไม่มีสามารถระบุ
ได้ว่าไม่ได้ดาเนินการ
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เฉลย
กระบวนกำรดำเนินงำน
สิ่งที่โรงเรียนปฏิบัติ
1. การรู้จักนักเรียนเป็น - ครูทุกคนสามารถศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพื่อ
รายบุคคล
รูจ้ ักนักเรียนที่ตนเองดูแล/สอนได้จากระบบ
ฐานข้ อมู ลในคอมพิ วเตอร์ ระเบี ยนสะสม
อิเล็กทรอนิกส์

2. การคัดกรองนักเรียน

3. การส่งเสริมพัฒนา
นักเรียน

4. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหานักเรียน

5. การส่งต่อนักเรียน

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
- เพิ่มการใช้เทคนิค/วิธีการที่หลากหลาย
และตรวจสอบข้ อ มูล นั ก เรียนจากหลาย
แหล่งเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล อาทิ
การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การ
เขี ย นอั ต ชี ว ประวั ติ การเขี ย นบั น ทึ ก
ประจาวัน การใช้แบบสอบถาม การเยี่ยม
บ้าน การศึกษาบุคคลเป็นรายกรณี ฯลฯ
- เพิ่มเกณฑ์/วิธีการการคัดกรองนักเรียน
เป็น 4 กลุ่ม คือ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
ปั ญ ห า ก ลุ่ ม พิ เศ ษ (นั ก เรี ย น ที่ มี
ความสามารถพิเศษ)
- เพิ่มการประเมินความฉลาดทางอารมณ์
ความเครียด ภาวะซึมเศร้า ฯลฯ

- ใช้การประเมิน SDQ ออนไลน์โดยนักเรียน
ครู และผู้ ปกครอง ประกอบกั บข้ อมู ลจาก
การเยี่ยมบ้านนักเรียน การสังเกตพฤติกรรม
และสัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล
- คัดกรองนั กเรียนเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ ม
ปกติร้อยละ 45 กลุ่มเสี่ยงร้อยละ 32 กลุ่มมี
ปัญหาร้อยละ 23
- โครงการปลูกจิตเจริญปัญญา น้าหนึ่งใจ
- จัด กิ จ กรรมประชุ ม ผู้ ป กครองชั้น เรีย น
เดียวช่วยเหลือสังคม ฯลฯ
กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านศิลปะ/
ดนตรี/กีฬา กิจกรรมส่งเสริมด้านวิชาการ
การตรวจสุข ภาพนั ก เรีย นประจ าปี การ
มอบเกี ย รติ บั ต รแก่ นั ก เรี ย นที่ มี ผ ลการ
เรียนดี /มีความประพฤติดี/ท าประโยชน์
เพื่อสังคม ฯลฯ
- ครูประจาชั้น/ครูทปี่ รึกษาให้บริการปรึกษา - จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมซ่อม
เบื้องต้น
เสริ ม โครงการนั ก เรี ย นเพื่ อ นที่ ป รึ ก ษา
- ครูแนะแนวให้บริการปรึกษาและแนะแนว กิ จ กรรมกี ฬ าห่ า งไกลยาเสพติ ด ค่ า ย
แก่นักเรียนที่มีปญ
ั หาเฉพาะด้าน ประชุม
พัฒนา EQ/ปรับบุคลิกภาพ กิจกรรมสร้าง
ผู้ปกครอง
เสริมพลังใจ โครงการมอบทุนการศึกษา/
- กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
ทุ น อาหารกลางวั น การจั ด หางานให้
นักเรียน ฯลฯ
- มีการส่งต่อภายในคือครูประจาชั้น/ครูที่
- ส่ งภายในแก่ผู้ เกี่ ยวข้องนอกเหนือ จาก
ปรึกษาส่งต่อนักเรียนที่ตอ้ งได้รบั การดูแล
ครูแนะแนว เช่น ครูการศึกษาพิ เศษ ครู
เป็นกรณีพิเศษมายังครูแนะแนว
พยาบาล ครู ป ระจ าวิ ชา ฝ่ า ยปกครอง/
- ยังไม่มีการดาเนินการส่งต่อภายนอก
ฝ่ายกิจการนักเรียนฯลฯ เพื่อร่วมกันดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
- ครู แ นะแนว/ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบส่ ง ต่ อ
นั ก เรี ย นที่ ย ากเกิ น กว่ า ศั ก ยภาพของ
โรงเรียนที่จะดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้เพื่อ
ประสานความร่ ว มมื อ กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ
เฉพาะด้านเพิ่มเติม
- ติดตามผลการช่วยเหลือเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่องและรับนักเรียนกลับคืนเพื่อดูแล
ช่ วย เห ลื อ นั ก เรี ย น ต าม แ น วท า งที่
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กระบวนกำรดำเนินงำน

สิ่งที่โรงเรียนปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เหมาะสมต่อไป

โรงเรียนนา้ หนึ่งใจเดียว
ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนน ้ำหนึง่ ใจเดียวให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำนักเรี ยนให้ เป็ นคนมีคณ
ุ ธรรมนำ
ควำมรู้ ใช้ ชีวิตอย่ำงพอเพียง รู้ คณ
ุ ค่ำของวัฒนธรรมไทย และมีนโยบำยทำห้ องเรี ยนให้ เหมือนบ้ ำนโดยมีครู
ประจำชัน/ครู
้ ที่ปรึกษำคอยดูแลนักเรี ยนอย่ำงใกล้ ชิด ผู้บริ หำรโรงเรี ยนจัดประชุมคณะทำงำนดูแลช่วยเหลือ
นักเรี ยนซึ่งประกอบด้ วยทีมนำ (ผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) ทีมทำงำน (ครู
ทุกคนในโรงเรี ยน) และที มสนับสนุน (รองฝ่ ำยกำรเงิ น คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) ทุกปี กำรศึกษำเพื่ อ
ร่ วมกันจัดท ำและพัฒ นำแผน ซึ่งโรงเรี ยนได้ รับควำมร่ วมมื อเป็ นอย่ำงดี จำกเครื อข่ำยผู้ปกครองที่ คอย
สนับสนุนและให้ ควำมร่ วมมื อแก่ ทำงโรงเรี ยนในกำรจัดกิ จกรรม ทัง้ นี ้ โรงเรี ยนได้ พัฒนำระเบี ยนสะสม
อิเล็คทรอนิกส์เพื่อจัดเก็บข้ อมูลนักเรี ยนเป็ นรำยบุคคลและให้ ครูทกุ คนสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลเบื ้องต้ นเพื่อรู้จกั
นักเรี ยนที่ตนเองดูแล/สอนได้ จำกระบบฐำนข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ มีกำรประเมิน SDQ ออนไลน์โดยนักเรี ยน
ครู และผู้ปกครองเพื่อคัดกรองปั ญหำเบื ้องต้ นของนักเรี ยน ประกอบกับข้ อมูลจำกกำรเยี่ยมบ้ ำนนักเรี ยน กำร
สังเกตพฤติกรรม และสัมภำษณ์นกั เรี ยนเป็ นรำยบุคคล ผลกำรคัดกรองนักเรี ยนสำมำรถจำแนกนักเรี ยนเป็ น
3 กลุ่ม ได้ ดังนี ้ กลุ่มปกติร้อยละ 45 กลุ่มเสี่ยงร้ อยละ 32 กลุ่มมีปัญหำร้ อยละ 23 โดยครู ประจำชัน้ /ครู ที่
ปรึ กษำให้ บริ กำรปรึ กษำเบื ้องต้ นและส่งต่อนักเรี ยนที่ต้องได้ รับกำรดูแลเป็ นกรณี พิเศษมำยังครู แนะแนว
ทัง้ นี ค้ รู แนะแนวได้ ให้ บริ กำรปรึ กษำและแนะแนวแก่นักเรี ยนที่ มีปั ญหำเฉพำะด้ ำน รวมทั ง้ มีกำรประชุม
ผู้ปกครองในรำยที่มีปัญหำต้ องได้ รับกำรดูแลอย่ำงใกล้ ชิดจำกที่บ้ำนและโรงเรี ยน รวมทังมี
้ กำรติดตำมผล
โดยกำรสังเกตพฤติ กรรม สัมภำษณ์ นักเรี ยน/ผู้ปกครอง และเยี่ ยมบ้ ำน นอกจำกนี ้ โรงเรี ยนยังจัดให้ มี
โครงกำรปลูกจิตเจริ ญปั ญญำ น ้ำหนึ่งใจเดียวช่วยเหลือสังคม เพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ เมื่อครบภำคกำรศึกษำ
ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนได้ จดั ให้ มีกำรประชุมคณะทำงำนเพื่อสรุ ปรำยงำนผลกำรปฏิบตั ิงำน ปั ญหำที่พบ และ
ร่วมกันพิจำรณำหำแนวทำงในกำรแก้ ไขในกรณีที่พบปั ญหำ ตลอดจนปั จจัยที่เอื ้อให้ กำรดำเนินงำนประสบ
ควำมสำเร็ จ ทัง้ นีผ้ ลกำรดำเนินงำนพบว่ำ นักเรี ยนกลุ่มปกติเพิ่มขึ ้นจำกร้ อยละ 45 เป็ น 85 นักเรี ยนกลุ่ม
เสี่ยงลดลงจำกร้ อยละ 32 เป็ น 10 และนักเรี ยนกลุม่ เสี่ยงลดลงจำกร้ อยละ 23 เป็ น 5 ผู้อำนวยกำรได้ กล่ำว
ชื่นชมและมอบรำงวัลแก่ครูที่เป็ นแบบอย่ำงในกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน อย่ำงไรก็ดีผลกำร
ประชุมประเมินผลร่ วมกันได้ ข้อสังเกตที่นำ่ สนใจว่ำมีนกั เรี ยนบำงคนที่มีศกั ยภำพโดดเด่นด้ ำนกีฬำ และด้ ำน
วิชำกำรซึ่งนอกจำกโรงเรี ยนจะดึงศักยภำพของเด็กกลุม่ นี ้ให้ มำมีสว่ นร่ วมในกำรจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
แล้ ว โรงเรี ยนน่ำจะหำแนวทำงในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของเด็กกลุม่ นี ้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ
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ใบงำนที่ 3.1
ชื่อหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอนที่ 3 กำรประยุกต์หลักจิตวิทยำในกำรส่งเสริม พัฒนำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำนักเรียน
คำสั่ง
๑. จงวิเคราะห์จุดเน้นของนักเรียนในระดับประถมศึกษาตามความเข้าใจใน
พัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม พร้อมยกตัวอย่างแนวทางการจัด
กิจกรรม
๒. จงวิเคราะห์จุดเน้นของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตามความเข้าใจใน
พัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม พร้อมยกตัวอย่างแนวทางการจัด
กิจกรรม
คำแนะนำ
ทาความเข้าใจพัฒนาการของนักเรียนแต่ละวัยในด้านต่างๆ ทั้งจุดที่ดีและจุดพึงระวัง แล้วมา
วางแผนสอดแทรกแนวทางส่งเสริม พัฒ นา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาในกิจกรรมการเรียนการสอน
ปกติ และ/หรือกิจกรรม/โครงการพิเศษต่างๆ ของโรงเรียน
เฉลย
นักเรียนระดับประถมศึกษา ร่างกายเติบโตรวดเร็ว ชอบซุกซนปีนป่าย พัฒนาการใช้ภาษาพูด
เขียนอย่างรวดเร็ว มีความคิดในเชิงรูปธรรม ยอมรับกฎระเบียบได้ มักตัดสินความสามารถของตน
ตามการประเมินของผู้ปกครองและครู หากไม่ได้รับการชื่นชมจะเกิดความรู้สึกด้อย ควรจัดกิจกรรม
การที่นักเรียน ได้เคลื่อนไหว ลงมือกระทา ได้ฝึกพูด -เขียน เรียนรู้สิ่งที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน ด้วยสื่อ
อุปกรณ์ที่หลากหลาย เข้าใจง่าย เน้นการเสริมแรงทั้งจากรางวัลภายนอกและความภาคภูมิใจจาก
ภายในตัวนักเรียน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ร่างกายเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยรุ่น ฮอร์โมนเพศทางาน ทาให้สนใจ
อยากลอง มีความสามารถคิดเชิงนามธรรม แต่ยังขาดความรอบคอบและประสบการณ์ ชอบการได้
วิเคราะห์แสดงความคิดเห็น และให้ความสาคัญกับกลุ่มเพื่อน ควรจัดกิจกรรมที่ให้นักเรียน ตระหนัก
ในความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ผ่านการให้ทากิจกรรมร่วมกับเพื่อนในลักษณะ
โครงการที่ร่ วมกัน รั บ ผิดชอบภายใต้การให้ การปรึกษาของครู สนับสนุ นการถกปัญ หาวัยรุ่น ร่ว ม
อภิปราย และแสดงความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางป้องกันแก้ไขด้วยตนเอง เน้นการเสริมแรงจากภายใน
ตัวนักเรียน
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ใบงำนที่ 3.2
ชื่อหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอนที่ 3 กำรประยุกต์หลักจิตวิทยำในกำรส่งเสริม พัฒนำ ป้องกัน และแก้ไขปัญหำนักเรียน
คำสั่ง
จงยกตัวอย่างหลักจิตวิทยาพื้นฐานที่ท่านรู้จัก พร้อมตัวอย่างการนาแนวคิดไปใช้ในการรับมือ
กับปัญหานักเรียน
คำแนะนำ
ศึกษาหลักจิตวิทยาพื้นฐานและเชื่อมโยงกับปัญหานักเรียน ที่ท่านประสบหรืออาจประสบ
เพื่อแสดงตัวอย่างการนาไปใช้
เฉลย
การสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายในโรงเรียนเพื่อร่วมกันสร้างบรรยากาศของโรงเรียนที่เป็น
มิตร น่ าเข้าหาเพื่อรับการปรึกษา เลื อกใช้วิธีการเสริมแรงที่มุ่งเสริมแรงให้ นักเรียน มีแรงจูงใจมา
ภายในตนเอง เช่น ความภาคภูมิใจ การใช้เทคนิคสร้างข้อตกลงร่วมกันในการสร้างกฎที่ นักเรียน
ยอมรับ มีส่ วนร่วม และยิน ดีปฏิบัติ หรือข้อตกลงร่วมกันในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ดีขึ้นของ
นักเรียน รายบุคคล ให้ข้อมูลย้อนกลับนักเรียน อย่างจาเพาะเจาะจงและสร้างสรรค์เป็นระยะ พร้อม
ใช้เทคนิคการเสริมแรงที่หลากหลายเพื่อคงความต่อเนื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียน
หากมีความจาเป็นสามารถใช้การลงโทษได้อย่างระมัดระวังและมีความเหมาะสม
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ใบงำนที่ 3.3
ชื่อหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอนที่ 3 กำรประยุกต์หลักจิตวิทยำในกำรส่งเสริม พัฒนำ ป้องกันและแก้ไขปัญหำนักเรียน
คำสั่ง
จากกรณีข่าวเกี่ยวกับนักเรียนที่ตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆ มาใช้เพื่อให้ผอมและขาว จนเกิดเป็น
อัน ตรายต่อ ระบบประสาท ร่ ายกาย หรือ เสี ย ชีวิต ในบางราย จงวิเคราะห์ ส าเหตุ ปั ญ หา และหา
แนวทางป้องกัน ช่วยเหลือ และพัฒนานักเรียน
คำแนะนำ
การวิเคราะห์ควรเริ่มต้นจากการตั้งสมมติฐานเพื่อหาสาเหตุแห่งปัญหา สมมติฐานมีได้หลาย
ข้อ จากนั้นควรค้นหาข้อมูลอย่างรอบด้าน หลายแหล่งหลากวิธี เพื่อจากัดขอบเขตของสมมติฐานให้
แคบลง วางแผนดาเนินการช่วยเหลือตามความเข้าใจพัฒนาการของนักเรียน และพื้นฐานความรู้ทาง
จิตวิทยา
เฉลย
- สาเหตุของปัญหาอาจมีหลายสาเหตุ ได้แก่ 1) ความต้องการได้รับการยอมรับจากเพื่อน
ของวัยรุ่น วัยรุ่นจึงมักเลียนแบบเพื่อน รุ่นพี่ ดารา ไอดอล หรือคนที่ชื่นชอบ และรับเอาค่านิยมต่างๆ
เข้ามาได้ง่าย ดังเช่น ค่านิ ยมที่ว่า “คนที่ผ อมและขาว เป็นคนสวย” 2) การขาดการเห็นคุณ ค่าใน
ตนเอง 3) การขาดวิจารณญาณในการตัดสินข้อมูล
- ครูควรพูดคุยกับนักเรียน ในลักษณะของการร่วมกันอภิปราย ถกปัญหา สอดแทรกข้อมูล
ที่เป็นจริง ให้ประกอบการตัดสินใจ
- มีการฝึกวิธีรับข้อมูลจากสื่อต่างๆและคิดอย่างมีวิจารณญาณ ฝึกวิเคราะห์ผลดี -ผลเสียที่
จะเกิดต่อตนเองและผู้อื่น ฝึกมองตนและค้นหาคุณค่าในตนเอง ฯ
- สนับสนุนให้นักเรียน เป็นผู้ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง ครูเป็นผู้ให้กาลังใจ เสริมแรงในสิ่งที่
นักเรียน เลือกทาอย่างเหมาะสม

77 | ห น้ า

TEPE-58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ใบงำนที่ 4
ชื่อหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอนที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ประสบควำมสำเร็จ
คำสั่ง
โปรดอ่านสถานการณ์ “โรงเรียนน้าหนึ่งใจเดียว” และวิเคราะห์การบริหารจัดการระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนและปัจจัยความสาเร็จ ดังนี้
กำรบริหำรจัดกำร
การวางแผน (PLAN)

สิ่งที่ปฏิบัติ

การดาเนินการตามแผน (DO)
การประเมินผล (CHECK)
การนาผลการประเมินมา
ปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงาน
(ACT)
ปัจจัยควำมสำเร็จ
๑. ............................................................................................................................. .....................
๒. ..................................................................................................................................................
๓. ............................................................................................................................. .....................
คำแนะนำ
ผู้ตอบควรยกตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงออกถึงวิธีการบริหารจัดการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนประกอบการวิเคราะห์ในแต่ละขั้นตอน หากไม่มีสามารถระบุว่าได้ดาเนินการ
เฉลย
กำรบริหำรจัดกำร
สิ่งที่ปฏิบัติ
การวางแผน (PLAN) - กาหนดจุดเน้นในการพัฒนานักเรียนให้เป็นคนมีคุณธรรมนาความรู้ ใช้ชีวิต
อย่ างพอเพี ยง รู้คุณ ค่า ของวัฒ นธรรมไทย และมีนโยบายทาห้ องเรียนให้
เหมือนบ้าน
- ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นจั ด ประชุ ม คณะท างานดู แ ลช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย นซึ่ ง
ประกอบด้วยทีมนา ทีมทางาน และทีมสนับสนุน ทุกปีการศึกษาเพื่อร่วมกัน
78 | ห น้ า

TEPE-58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

จัดทาและพัฒนาแผน
การดาเนินการตาม
- ศึกษาข้อมูลนักเรียนจากระเบียนสะสมอิเล็กทรอนิกส์
แผน (DO)
- คัดกรองนักเรียนโดยใช้การประเมิน SDQ ออนไลน์ เยี่ยมบ้าน สังเกต
พฤติกรรม สัมภาษณ์นักเรียนเป็นรายบุคคล
- สรุปผลการคัดกรองนักเรียนเป็น 3 กลุ่ม
- ครูประจาชั้น/ครูที่ปรึกษาจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ปัญหานักเรียนในเบื้องต้น
- ส่งต่อนักเรียนที่ต้องได้รับการดูแลเป็นกรณีพิเศษมายังครูแนะแนว
- ติดตามผลโดยการสังเกตพฤติกรรม สัมภาษณ์นักเรียน/ผู้ปกครอง เยี่ยมบ้าน
การประเมินผล
- ประชุมคณะทางานเพื่อสรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน ปัญหาที่พบ
(CHECK)
และร่วมกันพิจารณาหาแนวทางในการแก้ไขในกรณีที่พบปัญหา ตลอดจน
ปัจจัยที่เอื้อให้การดาเนินงานประสบความสาเร็จทุกภาคการศึกษา
การนาผลการประเมิน - มีข้อสังเกตในการหาแนวทางพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มี
มาปรับปรุงพัฒนาการ ศักยภาพโดดเด่นด้านกีฬา และด้านวิชาการ
ดาเนินงาน (ACT)
ปัจจัยควำมสำเร็จ
๑. ผู้บริหารเป็นผู้นาทางความคิดลีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและสนับสนุนการดาเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอน
๒. เน้นการทางานอย่างมีส่วนร่วม และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายผู้ปกครอง
๓. โรงเรียนพัฒนาสื่อ-อุปกรณ์ที่ช่วยสนับสนุนการดาเนินงาน เช่น ระเบียนสะสมอิเล็กทรอนิกส์
การประเมิน SDQ ออนไลน์
๔. ผู้อานวยการได้กล่าวชื่นชมและมอบรางวัลแก่ครูที่เป็นแบบอย่างในการดาเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน
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โรงเรียนนา้ หนึ่งใจเดียว
ผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนนำ้ หนึ่งใจเดียวให้ ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำนักเรี ยนให้ เป็ นคนมี
คุณธรรมนำควำมรู้ ใช้ ชีวิตอย่ำงพอเพียง รู้ คณ
ุ ค่ำของวัฒนธรรมไทย และมีนโยบำยทำห้ องเรี ยนให้
เหมือนบ้ ำนโดยมี ครู ประจ ำชัน้ /ครู ที่ ปรึ กษำคอยดูแลนัก เรี ยนอย่ำงใกล้ ชิด ผู้บริ หำรโรงเรี ยนจัด
ประชุมคณะทำงำนดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนซึ่งประกอบด้ วยทีมนำ (ผู้อำนวยกำร รองผู้อำนวยกำร
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) ทีมทำงำน (ครู ทุกคนในโรงเรี ยน) และทีมสนับสนุน (รองฝ่ ำยกำรเงิน
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ) ทุกปี กำรศึกษำเพื่อร่วมกันจัดทำและพัฒนำแผน ซึง่ โรงเรี ยนได้ รับควำม
ร่ วมมือเป็ นอย่ำงดีจำกเครื อข่ำยผู้ปกครองที่คอยสนับสนุนและให้ ควำมร่ วมมือแก่ทำงโรงเรี ยนใน
กำรจัดกิจกรรม ทังนี
้ ้ โรงเรี ยนได้ พฒ
ั นำระเบียนสะสมอิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดเก็บข้ อมูลนักเรี ยนเป็ น
รำยบุคคลและให้ ครู ทุกคนสำมำรถเข้ ำถึงข้ อมูลเบื ้องต้ นเพื่อรู้ จกั นักเรี ยนที่ตนเองดูแล/สอนได้ จำก
ระบบฐำนข้ อมูลในคอมพิวเตอร์ มีกำรประเมิน SDQ ออนไลน์โดยนักเรี ยน ครู และผู้ปกครองเพื่อคัด
กรองปั ญหำเบื ้องต้ นของนักเรี ยน ประกอบกับข้ อมูลจำกกำรเยี่ยมบ้ ำนนักเรี ยน กำรสังเกตพฤติกรรม
และสัมภำษณ์ นกั เรี ยนเป็ นรำยบุคคล ผลกำรคัดกรองนักเรี ยนสำมำรถจำแนกนักเรี ยนเป็ น 3 กลุ่ม
ได้ ดังนี ้ กลุ่มปกติร้อยละ 45 กลุ่มเสี่ยงร้ อยละ 32 กลุ่มมีปัญหำร้ อยละ 23 โดยครู ประจำชัน้ /ครู ที่
ปรึ กษำให้ บริ กำรปรึ กษำเบื ้องต้ นและส่งต่อนักเรี ยนที่ต้องได้ รับกำรดูแลเป็ นกรณีพิเศษมำยังครูแนะ
แนว ทังนี
้ ้ครูแนะแนวได้ ให้ บริ กำรปรึกษำและแนะแนวแก่นกั เรี ยนที่มีปัญหำเฉพำะด้ ำน รวมทังมี
้ กำร
ประชุมผู้ปกครองในรำยที่มีปัญหำต้ องได้ รับกำรดูแลอย่ำงใกล้ ชิดจำกที่บ้ำนและโรงเรี ยน รวมทังมี
้
กำรติดตำมผลโดยกำรสังเกตพฤติกรรม สัมภำษณ์ นกั เรี ยน/ผู้ปกครอง และเยี่ยมบ้ ำน นอกจำกนี ้
โรงเรี ยนยังจัดให้ มีโครงกำรปลูกจิตเจริ ญปั ญญำ น ้ำหนึ่งใจเดียวช่วยเหลือสังคม เพื่อนช่วยเพื่อน
ฯลฯ เมื่อครบภำคกำรศึกษำผู้อำนวยกำรโรงเรี ยนได้ จดั ให้ มีกำรประชุมคณะทำงำนเพื่อสรุปรำยงำน
ผลกำรปฏิบัติงำน ปั ญหำที่พบ และร่ วมกันพิจำรณำหำแนวทำงในกำรแก้ ไขในกรณี ที่พบปั ญหำ
ตลอดจนปั จจัยที่เอื ้อให้ กำรดำเนินงำนประสบควำมสำเร็ จ ทังนี
้ ้ผลกำรดำเนินงำนพบว่ำ นักเรี ยน
กลุ่มปกติ เพิ่ มขึน้ จำกร้ อยละ 45 เป็ น 85 นักเรี ยนกลุ่มเสี่ยงลดลงจำกร้ อยละ 32 เป็ น 10 และ
นักเรี ยนกลุ่มเสี่ยงลดลงจำกร้ อยละ 23 เป็ น 5 ผู้อำนวยกำรได้ กล่ำวชื่นชมและมอบรำงวัลแก่ครู ที่
เป็ นแบบอย่ำงในกำรดำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน อย่ำงไรก็ดีผลกำรประชุมประเมินผล
ร่วมกันได้ ข้อสังเกตที่น่ำสนใจว่ำมีนกั เรี ยนบำงคนที่มีศกั ยภำพโดดเด่นด้ ำนกีฬำ และด้ ำนวิชำกำรซึ่ง
นอกจำกโรงเรี ยนจะดึงศักยภำพของเด็กกลุ่มนี ใ้ ห้ มำมีส่วนร่ วมในกำรจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
แล้ ว โรงเรี ยนน่ำจะหำแนวทำงในกำรพัฒนำควำมสำมำรถของเด็กกลุม่ นี ้อย่ำงเต็มตำมศักยภำพ

80 | ห น้ า

TEPE-58304 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ใบงำนที่ 5.1
ชื่อหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอนที่ 5 สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และแนวทำงกำรพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่ง
จงอธิบายสภาพปัจจุบันของระบบดูแลช่วยเหลือของโรงเรียนในปัจจุบัน
คำแนะนำ
อธิบายสภาพปัจจุบันของระบบดูแลช่วยเหลือตามหมวดหมู่ เช่น ด้านการพัฒนาระบบ ด้าน
การดาเนินงานตามกระบวนการ หรือ ด้านปัจจัยที่ส่งผลความความสาเร็จ เป็นต้น
เฉลย
ด้านการพัฒนาระบบ โรงเรียนสามารถพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประเมินโครงการ
ในหรือทาการวิจัย เพื่อพั ฒ นาระบบได้ด้วยตนเองตามลั กษณะเฉพาะตน ด้านการดาเนินงานตาม
กระบวนการ โรงเรียนส่ว นใหญ่ มีการดาเนินการของระบบตามกระบวนการทั้ง 5 ได้แก่ การรู้จัก
นักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมพัฒนา และการส่งต่อ โดยมีรายละเอียด
แตกต่ างกั น ออกไปขึ้ น กั บ ความพร้อมของโรงเรียน โรงเรียนให้ ค วามส าคั ญ กั บ การค้ น หาวิ ธีก าร
แก้ปัญหาผู้เรียนที่มีความจาเพาะมากขึ้น ทั้งตระหนักในความสาคัญของผู้บริหารที่มีต่อการสร้างความ
เข้าใจและเป็นขวัญกาลังใจ อีกทั้งการให้คุณค่ากับทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน เช่น ครูแนะแนว หรือ
ครูอื่นๆ ที่มีความรู้ด้านจิตวิทยา ในการร่วมมือวางแผนช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบ มีการพัฒนา
โปรแกรมช่วยระบบดูแลช่วยเหลือให้มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
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ใบงำนที่ 5.2
ชื่อหลักสูตร ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ตอนที่ 5 สภำพปัจจุบัน ปัญหำ และแนวทำงพัฒนำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำสั่ง
จงระบุปัญหา/อุปสรรค พร้อมแนวทางพัฒนา ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คำแนะนำ
ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนจากงานวิจัยใน
ปัจจุบันโดยมุ่งพิจารณาปัญหาที่มาจากการดาเนินงานตามกระบวนการ 5 ประการ
เฉลย
1) ด้านการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล พบปัญหาการขาดวิธีการที่หลากหลายในการรวบรวม
ข้อมูลเพื่อให้รู้จักผู้เรียน และการไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียนและผู้ปกครอง 2) ด้าน การคัด
กรองนักเรียน พบปัญหาหลัก คือ การขาดการวางแผนเชิงนโยบาย ขาดการพัฒนาแบบคัดกรองหรือ
การอบรมเพื่อให้เกิดความเข้าใจ อันนาไปสู่การผลคัดกรองเด็กได้อย่างแม่นยา 3) ด้านการส่งเสริม
พัฒนานักเรียน มีปัญหาสาคัญ คือ การขาดความตระหนักในความสาคัญ ภาระงานที่มากของครู 4)
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน พบปัญหาการขาดความรู้เฉพาะทางในการแก้ปัญหาผู้เรียน
และการไม่ได้รับความร่วมมือจากนักเรียน ส่วน 5) ด้านการส่งต่อนักเรียน พบปัญหาสาคัญ คือ การ
ขาดการประสานงานหรือสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานหรือบุคคลเพื่อการร่วมมือช่วยเหลือนักเรียน อีก
ทั้งการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเรียนอันจะก่อให้เกิดความเชื่อมั่น แนวทางพัฒนาควรเริ่มต้นจาก
การสร้างความตระหนั กถึงความส าคัญ และความเข้าใจในขั้นตอนหรือกระบวนการทางานอย่าง
แท้จริงของระบบ การทางานเป็นทีม และการนาหลักจิตวิทยามาใช้ในการจัดการกับปัญหา และการมี
ระบบการนิเทศ กากับ ติดตาม อย่างเป็นกัลยาณมิตร
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