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นักจิตวทิยาโรงเรียน              
ประจ าเขตพืน้ที่การศึกษา 
 

นางสาวนริสมา  เพ็ชรแก้ว (นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา)  
                                           
        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 



ความหมายนักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

                นักจิตวิทยา คือ ผู้ที่ศึกษากระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ วินิจฉัย  และให้การ
บ าบัดรักษาหรือป้องกันความผิดปกติ/ความแปรปรวนทางจิต : ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย เป็นที่ปรึกษา
ทางจิตวิทยา  เกี่ยวกับบุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา ความฉลาด  ความสามารถ ทัศนคติ สภาพทางสมอง วุฒิภาวะ
ทางจิตใจ  ประเมินผล ให้ ค าปรึกษาแนะน า บ าบัดรักษาทางจิตวิทยา โดยจิตบ าบัดรายบุคคล รายกลุ่ม     
ครอบครัวบ าบัด พฤติกรรมบ าบัด ผลิตเอกสาร สื่อต่าง ๆ เผยแพร่ความรู้ เพ่ือส่งเสริมและป้องกันปัญหา
สุขภาพจิต  ป้องกัน  ควบคุมและรักษาการติดยาและสารเสพติด ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรรมพันธุ์ 
สังคม อาชีพและปัจจัยอ่ืน ๆ ที่มีผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมของบุคคล ให้ค าปรึกษาแนะน า  และ
บ าบัดรักษาอาการป่วยทางจิตของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคลด้วยการสนทนาพร้อมทั้งติดตามผล ในกรณี          
ที่ยากแก่การบ าบัดรักษาจ าเป็นต้องขอความร่วมมือกับสมาชิกในครอบครัว   เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้าน
การศึกษาร่วมแก้ปัญหาในการบ าบัดรักษาหรือปัญหาต่าง ๆ ศึกษาองค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา เพ่ือการ
บ าบัดรักษาและป้องกันอาการป่วยทางจิตและอารมณ์หรือการแปรปรวนทางพฤติกรรมรวมถึงการเชื่อมโยง
ระหว่างวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เขียนรายงานและเอกสารทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้อ งและ
ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ 
 
                นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คือ ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การช่วยเหลือ
และให้ค าปรึกษานักเรียนให้ประสบความส าเร็จในด้านการศึกษา สังคม และ อารมณ์ เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดย
ท างานร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย และส่งเสริม
ให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ โรงเรียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

 
การรับบริการจากนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นที่การศึกษา 

1. การส ารวจปัญหา 
    1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการส ารวจ 
           1.1.1 โปรแกรม Student Care ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
           1.1.2 แบบส ารวจเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพจิตและทักษะชีวิตของนักเรียน 
           1.1.3 แบบรายงานการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ประจ าเดือนทุกเดือน (ฉก.ชน.) 
    1.2 วัตถุประสงค์ของการส ารวจ 
           1.2.1 เพ่ือส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในการดูแลของเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
เขต 2 
           1.2.2 เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
           1.2.3 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการวางแผนจัดโครงการส าหรับการป้องกัน การส่งเสริม 
การเฝ้าระวัง และการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 

2. การลงพ้ืนที่  
           นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่โรงเรียน เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสียง 
หรือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยการพูดคุย ให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล กลุ่ม การประเมิน 
คัดกรอง บ าบัดรักษาในเบื้องต้น  

3. การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
      3.1 การวิเคราะห์ ประเมิน คัดกรอง และวินิจฉัยเบื้องต้น 
           3.1.1 ประสานงานกับทางโรงเรียน เพ่ือขอความร่วมมือในการส ารวจ คัดกรอง นักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยง มีปัญหาต้องได้รับการดูแลช่วยเหลือ พร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียน รวมทั้งร่วมสังเกต 



ประเมิน ติดตาม และให้ความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเข้ารับบริการ                  
จากนักจิตวิทยา 
           3.1.2 ประเมิน คัดกรอง และวินิจฉัยเบื้องต้น ในกรณีที่ปัญหามีความความซับซ้อน หรือเกินขอบข่าย
งาน มีการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
           3.1.3 วางแผนการดูแลช่วยเหลือร่วมกับครูที่ปรึกษา ผู้อ านวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง  หรือ                           
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและหน่วยงานภายนอก เพ่ือดูแลช่วยเหลือและคุมครองนักเรียน               
      3.2 การแนะแนว การบ าบัด การให้ค าปรึกษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียน 
           3.2.1 ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นรายบุคคล รายกลุ่ม 
           3.2.2 ประสานงานกับผู้บริหาร ครู และผู้ปกครอง เพ่ือหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน 
           3.2.3 ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงพฤติกรรมหรืออาการของนักเรียน และผลกระทบที่มีต่อพฤติกรรม
และการเรียนรู้ 
           3.2.4 ประสานการส่งไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องได้รับความช่วยเหลือเฉพาะด้าน 
หรือปัญหาเกินขอบข่ายหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
      3.3 การส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนานักเรียน 
           3.3.1 ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหรือความถนัดของนักเรียนที่มีทักษะพิเศษ 
           3.3.2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพงานระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครอง
นักเรียน 
           3.3.3 ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เข้าใจความหลากหลายที่เกิดขึ้น
ภายในโรงเรียน 
           3.3.4 พัฒนาการท างานร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมในการเรียนรู้ 
     3.4 การประเมินผล/ติดตามผลการช่วยเหลือ 
           3.4.1 ประเมินผลจากแบบประเมิน/แบบคัดกรอง ก่อน-หลัง 
           3.4.2 ประเมินจากการสัมภาษณ์ การสังเกตพฤติกรรม 
           3.4.3 ประเมิน/ติดตาม จากผู้ที่ดูแลเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับนักเรียน 

 
แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

กรณีล่วงละเมิดทางเพศ 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรึกษากับผู้ เกี่ยวข้อง                               
ในสถานศึกษา สพป./สพม./สพฐ. ทันที 
2. ตรวจสอบข้อมูลประวัติเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบันทึก และ
การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01 
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข่น สพป./สพม. นักจิตวิทยา ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง               
ของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีต ารวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้มีหน้าที่คุ้มครอง       
สวัสดิภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เป็นต้น 
4. เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรียนทั้งสองฝ่าย/ หรือผู้ที่เด็กไว้วางใจ/หรือผู้ที่เด็กนักเรียนร้องขอมาพูดคุย รับทราบ
เหตุการณ์และให้ค าปรึกษา 
5. ประสานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) สถานพยาบาลในพื้นที่ เพ่ือน าเด็กนักเรียนเข้ารับการตรวจรักษาด้าน
ร่างกายและจิตใจ ภายใน 24 ชม. 
6. แจ้งผู้ปกครองเด็กนักเรียนหาแนวทาง และวิธีการร่วมกันในการปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียน 
7. ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับ พิทักษ์สิทธิผู้ถูกกระท าและผู้กระท า 



8. กรณีเด็กนักเรียนกับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบประวัติครุ ให้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา
มาปรึกษา สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในสถานศึกษา และรายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบทันท ี
9. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระท าการละเมิด ให้ด าเนินการทางวินัย สรุป และจัดท า
รายงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษาทราบ 
10. ติดตามผล/เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนเป็นระยะ /ให้ค าปรึกษา/ให้ก าลังใจ 
11. จัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการป้องกัน คุ้มครอง และดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน
ต่อไป 
แหล่งช่วยเหลือ 
1. สถานพยาบาล 
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว 
3. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
4. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร.1300 
5.สถานีต ารวจ 
6.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
7. นักจิตวิทยา  
8.ศาลเยาวชนและครอบครัว 
 
กรณีใช้สารเสพติด 

1. ครูที่ปรึกษาคัดกรองเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล  ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และ
กลุ่มค้า 
2. แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา คัดกรอง/ประเมิน/ทดสอบ ด้วยกระบวนการ
ทางจิตวิทยา 
3. เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และมียาเสพติดไว้ในครอบครองให้ด าเนินการ ดังนี้ 
    3.1 ติดต่อกับผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
    3.2 ด าเนินการตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสพ โดยเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
    3.3 ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการด าเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ 
    3.4 สถานศึกษารายงาน สพป. 
4. กรณีพบว่านักเรียนเป็นผู้ค้าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการตามกฎหมาย 
5. กรณีเด็กนักเรียนถูกควบคุมตัวหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้สถานศึกษาด าเนินการออกหนังสือรับรอง
การเป็นนักเรียนเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบ 

แหล่งช่วยเหลือ 
1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. สถานพยาบาล 
4. สถานีต ารวจ 
5. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
6.ปปส. 
 
 
 
 



 
กรณี 4 กลุ่มโรค (สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า บกพร่องทางสติปัญญา และ ออทิสติก) 

1. สถานศึกษาคัดกรองนักเรียนตามขั้นตอนการด าเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา คัดกรอง/ประเมิน/ทดสอบ ด้วยกระบวนการ                      
ทางจิตวิทยา 
3. หากนักเรียนไม่เข้าเกณฑ์ 
     3.1 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ร่วมกัน (ปรับพฤติกรรม ,กระตุ้นพัฒนาการ ,ให้ค าปรึกษานักเรียน/ครู/ผู้ปกครอง ฯลฯ) 

แหล่งช่วยเหลือ 
1. สถานพยาบาล 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร.1669 
3. สถานีต ารวจในพื้นที่ 
4. โรงพยาบาลจิตเวชในพ้ืนที่ 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
 
กรณีปัญหาเร่งด่วน 

1. ผู้บริหารหรือครู รับแจ้งเรื่องจากสถานศึกษาหรือพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ 
2. แจ้งสพป. ทราบเป็นการเบื้องต้นทันที 
3. แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ค าปรึกษาเด็กนักเรียน ผู้บริหาร ครูเบื้องต้น 
4. มอบหมายให้ทีม ฉก.ชน. และทีมสหวิชาชีพ เข้าช่วยเหลือโดยทันทีกรณีเกิดเหตุในพ้ืนที่ไหนให้ด าเนินการ
เข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น 
5. นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตามการดูแลช่วยเหลือร่วมกับทีมสหวิชาชีพ 
6. จัดท า จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงานไปยัง สพท. และผู้ที่เกี่ยง
ข้อง 

แหล่งช่วยเหลือ 
1. ศุนย์ฉุกเฉิน โทร.1669 
2. สถานพยาบาล 
3. เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
กรณีล่วงละเมิดทางเพศ 

 
 
  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาไดรั้บแจง้เหตุหรือประสบเหตุเด็กนกัเรียนถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 

ตรวจสอบขอ้มูลเบ้ืองตน้ ประเมินปัญหา
สถานการณ์ แจง้ผูป้กครอง/ผูดุ้แล แจง้ ฉก.ชน.สพท./                   

นกัจิตวทิยา ร.รฯ 

ด าเนินการช่วยเหลือดา้นร่างกาย จิตใจ ใหค้  าปรึกษาแก่เด็กนกัเรียน พร้อมประเมินสถานการณ์ 

แจง้ศูนยคุ์ม้ครองและช่วยเหลือนกัเรียน
นกัศึกษาซ่ึงถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

แจง้/ประสานการส่งต่อทีมสหวชิาชีพ 

ใหก้ารดูแลช่วยเหลือเด็กนกัเรียน/คุม้ครอง 

จดัท ำ/จดัเก็บ ข้อมลูกำรด ำเนินงำนของสถำนศกึษำ                                        
สรุปผลกำรท ำงำนและรำยงำนไปยงัสพท. และผู้ที่เก่ียวข้อง 



ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
กรณีใช้สารเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 

คดักรอง/สงัเกต  นกัเรียนพบวา่เส่ียงใชส้ารเสพติดหรือประสบ
เหตุนกัเรียนใชส้ารเสพติด 

แจง้นกัจิตวทิยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แจง้ผูป้กครอง/ผูดู้แล 

คดักรอง/ประเมิน/ทดสอบ/วดั                      
ดว้ยกระบวนการทางจิตวทิยา 

ทีมสหวชิาชีพ 

กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพติด กลุ่มคา้ 

สร้างภูมิคุม้กนั 
ไม่รุนแรง รุนแรง 

เขา้สู่กระบวนการยติุธรรม 

ใหค้  าปรึกษา บ าบดั 

จดัท า/จดัเก็บขอ้มูล การด าเนินงานของสถานศึกษา                   
สรุปผลการท างานและรายงานไปยงัสพท. และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 



กรณี 4 กลุ่มโรค (สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า บกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก) 
 

 
 
 
                                                                                     
                                                                      พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา 
 
 
 
 
 
 
 
 ไม่เข้าเกณฑ์                                                                                                     เข้าเกณฑ์                                                   
  
 
                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาคดักรองนกัเรียนตามขั้นตอนการด าเนินงาน                                  
ของระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน 

แจง้นกัจิตวทิยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

คดักรอง/ประเมิน/ทดสอบ/วดั                      
ดว้ยกระบวนการทางจิตวทิยา 

 

นกัจิตวทิยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษา       
ครู ผูป้กครอง ร่วมกนัส่งเสริมและป้องกนันกัเรียน 

แจง้ผูป้กครอง/ครู 

ประสานงานกบัโรงพยาบาล 

จดัท าหนงัสือจากเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา เพ่ือส่งต่อ 

ผู้ปกครองน ำเอกสำร            
ไปติดตอ่โรงพยำบำล 

พบแพทย์/ผู้ เช่ียวชำญ 

ผู้ปกครองน ำเอกสำรที่ได้รับ                      
จำกโรงพยำบำลสง่เขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ 

นกัจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพืน้ท่ี
กำรศกึษำแจ้งโรงเรียน 

นกัจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำเขตพืน้ท่ี
กำรศกึษำ ครู ผู้ปกครอง ดแูลชว่ยเหลอื
นกัเรียนร่วมกนั (ปรับพฤติกรรม กระตุ้น
พฒันำกำร ให้ค ำปรึกษำ/ผู้ปกครอง ฯลฯ 



ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
กรณีปัญหาเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
         
    กรณีพ้ืนที่ห่างไกล 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรณีปัญหาเร่งด่วน หมายถึง ฆ่าตัวตาย ท าร้ายตัวเอง ท าร้ายผู้อ่ืน กลั่นแกล้ง หลงผิด หูแว่ว 
ประสาทหลอน ชักเกร็ง ติดเชื้อ HIV 

ผูบ้ริหาร ครู รับแจง้เร่ืองจากสถานศึกษา / พ้ืนท่ี 

แจง้นกัจิตวทิยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

ใหค้  าแนะน า                
ผูบ้ริหาร ครู เบ้ืองตน้ 

แจง้ ฉก.ชน.                
สพท. และ สพฐ. 

แจง้สหวชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้ง 

นกัจิตวทิยาโรงเรียนประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา                             
ติดตามการดูแลช่วยเหลือร่วมกบัสหวชิาชีพ 

จดัท า จดัเก็บ ขอ้มูลการด าเนินงานของสถานศึกษา                      
สรุปผลการท างานและรายงานไปยงัสพท. และผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 



ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 1.1 ชื่อกระบวนการ 
  งานพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 1.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามหลักสูตรและมีประสิทธิภาพ  
  2) เพ่ือจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะตามท่ีก าหนด 
 1.3 ขอบเขตของงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างครบวงจรได้มาตรฐาน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมพัฒนาและการส่งต่อ โดยมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน กิจกรรมประชุม
ผู้ปกครองชั้นเรียน  
 1.4 ค าจัดกัดความ 
  1) รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประวัติส่วนตัว 
ประวัติการศึกษา ข้อมูลด้านสุขภาพ ความสามารถพิเศษฯ 
  2) การคัดกรองนักเรียน หมายถึง การจัดกลุ่มนักเรียนตามฐานข้อมูลรายบุคคล เป็นกลุ่มปกติ 
กลุ่มพิเศษ กลุ่มมีปัญหา และกลุ่มเสี่ยง  
  3) การจัดกิจกรรมป้องกัน หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มปกติ เพ่ือป้องกันและ
สร้างความเข้มแข็ง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันความเสี่ยงของนักเรียน  
  4) การจัดกิจกรรมแก้ปัญหา หมายถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหาด้านต่าง ๆ 
ตามสภาพปัญหา เช่น การระดมทุนเพ่ือการศึกษาส าหรับเด็กขาดแคลน การเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
  5) การจัดกิจกรรมพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพ่ือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ  
  6) การส่งต่อ หมายถึง กิจกรรมที่จัดเพ่ือนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษหรือมีปัญหาเป็น
พิเศษ ที่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงาน หรือบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน เช่น จิตแพทย์ ศิลปิน 
ฯลฯ  
 1.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1) การจัดท าระบบ แผนงาน/โครงสร้าง และผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่
ชัดเจน 
  2) ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน  
  3) ด าเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล การ
คัดกรอกนักเรียน การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน และการส่งต่อ  
  4) รายงานในระบบฯ ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบพัฒนา 
  5) สรุปผล/รายงาน  
  
 
 
 
 



1.6 Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 แบบฟอร์มที่ใช้ 
  1) ระเบียบสะสมนักเรียนรายบุคคล (ป.พ.8) 
  2) แบบประเมินตนเองส าหรับครูเป็นผู้ประเมินนักเรียน (SDQ)  
  3) แบบเยี่ยมบ้านนักเรียน  
  4) แบบสรุปผลการเยี่ยมบ้านนักเรียน โดยใช้โปรแกรม (Care Systems help students)  
  5) แนวปฏิบัติการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน  
 1.8 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
  1) คู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2 
  2) โครงการตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 
 
 
 

 

ประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษา และ
ผู้รับผิดชอบระบบการดูแลช่วยเหลือ นักเรียน 

ให้ผู้เกี่ยวข้องเยี่ยมบ้านนักเรียนตามระบบ 
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน 

 

รายงานในระบบฯ ติดตาม ประเมินผล และ
ด าเนินการช่วยเหลือ 

สรุปผลการด าเนินงาน 

จัดท าระบบ แผนงาน 
โครงสร้าง ก าหนด

ผู้รับผิดชอบ 
 



งานคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 

2. การด าเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2 
 2.1 ชื่อกระบวนการ 
  การด าเนินงานศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2 
 2.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือรับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา และวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประสานงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการ 
  2) เพื่อด าเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
  3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย  
 2.3 ขอบเขตของงาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัดรับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มี
พฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา 
วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมเสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ ด าเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กรณีที่ร้องเรียนมาที่ศูนย์เฉพาะ
กิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนฯ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  
 2.4 ค าจ ากัดความ  
  การด าเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสพป.สงขลา เขต 2 หมายถึง 
การด าเนินงานที่บริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและเยาวชนปัญหาความ
เสี่ยงในการถูกคุกคามทางเพศ ปัญหายาเสพติด และปัญหาเด็กและเยาวชนที่ประพฤติไม่เหมาะสม รวมทั้งเป็น
การส่งเสริมดูแลเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาในการด าเนินชีวิตให้มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมี
คุณภาพ เพ่ือให้ด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
 2.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  1) งานรับเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์ข้อมูล 
   - รับเรื่องร้องเรียนกรณีเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถูกล่วงละเมิดทาง
ร่างกายและจิตใจ หรือไม่ได้รับความเป็นธรรมทางการศึกษา 
   - วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือตรวจสอบ
รายละเอียดเพิ่มเติมเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
   - จัดท าสารสนเทศและระบบเฝ้าระวังสถานการณ์ เช่น จัดท าฐานข้อมูลโรงเรียน 
จัดท าฐานข้อมูลการร้องเรียนด้านต่าง ๆ  
   - ประสานความร่วมมือและให้ค าปรึกษาสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการ
ช่วยเหลือในการด าเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
  2) งานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
   - ด าเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีที่ร้องเรียนมาที่ศูนย์เฉพาะกิจ
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
   - ประสานและอ านวยความสะดวกให้เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการเข้าช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนให้อยู่ในสภาวะที่ปลอดภัย  
   - ติดตามและประสานงานช่วยเหลือทุกรูปแบบ  
   
 



 
                     3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  4) ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญหา 
  5) สรุป/รายงาน 
 

๒.6 Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าระบบ แผนงาน 
โครงสร้าง ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

รับเรื่องร้องเรียนและวิเคราะห์ข้อมูล 

งานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

ติดตาม ประเมินผล และด าเนินการช่วยเหลือ 

สรุปผลการด าเนินงาน 



 ๒.7 แบบฟอร์มท่ีใช้ 
  1) แบบบันทึกข้อมูลบุคลากรศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
  2) แบบสรุปผลการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
  3) แบบส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับเด็กท่ีขอรับการช่วยเหลือ 
 ๒.8 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
  2) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครอบ พ.ศ.2550 
  3) พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
  4) คู่มือการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน สพป.สงขลา เขต 2 
  5) โครงการตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  
  6) ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
สพป.สงขลา เขต 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานแนะแนวในสถานศึกษา 
  

3. งานแนะแนวในสถานศึกษา  
 3.1 ชื่อกระบวนการ 
  งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา  
 3.2 วัตถุประสงค์ 
  1) เพ่ือให้สถานศึกษาจัดบริการ 5 บริการ  ให้รู้จักตนเอง รู้จักสิ่งแวดล้อม สามารถคิด 
ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้ตามศักยภาพของตนเอง  
  2) เพ่ือส่งเสริมการวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียน อาชีพ และสังคมส่วนตัว สามารถปรับ
ตนเองได้อย่างเหมาะสม  
  3) เพ่ือช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียน รวมทั้งช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถด าเนินชีวิตได้
อย่างเหมาะสม  
 3.3 ขอบเขตของงาน 
  1) จัดกิจกรรมแนะแนวให้นักเรียนได้รับบริการ 5 บริการ  
  2) สถานศึกษามีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลทุกด้านสามารถน าไปใช้ในการช่วยเหลือและ
ส่งเสริมนักเรียนได้อย่างถูกต้อง 
  3) เยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตที่ดี ครู ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
แก้ไขพฤติกรรมนักเรียน 
  4) ครูแนะแนวมีทักษะที่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคม  
 3.4 ค าจ ากัดความ  
  การแนะแนว หมายถึง กระบวนการช่วยเหลือบุคคลให้รู้จัก ยอมรับและเข้าใจตนเอง 
ตลอดจนรู้จัก และเข้าใจผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม มีทักษะการด าเนินชีวิต รู้จักคิด 
ตัดสินใจ เลือกวิธีที่จะเผชิญและแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม สามารถวางแผนชีวิต วางแผน
การศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับตนเอง เป็นพลเมืองและพลโลกที่ดี สามารถปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นประโยชน์ ดังนั้นเพ่ือตอบสนองต่อปรัขญาการแนะแนวดังนั้น งานแนะแนว จึง
เป็นงานที่มีกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับงานและบุคคลอ่ืน 
ๆ  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน โดยมีเป้าหมายส าคัญในการป้องกัน ส่งเสริม แก้ไขและช่วยเหลือนักเรียน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพสังคมในปัจจุบันท่านกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายทั้งด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม การศึกษาและความเจริญก้าวหน้าทางแนะแนวจึงจ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจใน
กระบวนการแนะแนวอย่างลึกซึ้งและชัดเจน ตลอดจนมีความสามารถในการประสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งเรื่องงานและบุคคล หรือกล่าวได้ว่า ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการด าเนินงาน  

3.5 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 1) จัดตั้งศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 3) จัดท าแผนปฏิบัติการของศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 4) สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว

สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 5) จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ครู และนักเรียนได้แสดงศักยภาพด้านกิจกรรมแนะแนว 
 6) ก ากับติดตามการด าเนินงานกิจกรรมแนะแนว 
 7) เผยแพร่ผลงาน 
 8) สรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
 

 



3.6 Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดตั้งศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษา สพป.สงขลา เขต 2 

แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์แนะแนวฯ 

จัดท าแผนปฏิบัติการของศูนย์แนะแนวฯ 

สร้างความตระหนักแก่ผู้บริหาร ครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง 

สรุปผลการด าเนินงาน 

จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดง
ศักยภาพด้านกิจกรรมแนะแนว 

ก ากับ ติดตามการด าเนินงานแนะแนว 

เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 



 
3.7 แบบฟอร์มท่ีใช้ 

  1) หนังสือแจ้งสถานศึกษา  
  2) ค าสั่งแต่งตั้งศูนย์แนะแนวประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจ าศูนย์แนะแนวเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 3.8 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1) พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
  2) พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงในครอบครอบ พ.ศ.2550 
  3) พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550 
   
                    4) คู่มือบริการจัดการแนะแนว พ.ศ.2545  
           5) โครงการตามแผนปฏิบัติการของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  

 


