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ความหมาย 

จิตวิทยา  

 จิตวิทยา (psychology) คือ ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต), กระบวนความคิด, 

และพฤติกรรม ของมนุษย์ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เนื้อหาที่นักจิตวิทยาศึกษาเช่น การรับรู้ (กระบวนการรับ

ข้อมูลของมนุษย์), อารมณ์, บุคลิกภาพ, พฤติกรรม, และรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล จิตวิทยายังมีความหมายรวม

ไปถึงการประยุกต์ใช้ความรู้กับกิจกรรมในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน (เช่นกิจกรรมที่เกิดขึ้นใน

ครอบครัว, ระบบการศึกษา, การจ้างงานเป็นต้น) และยังรวมถึงการใช้ความรู ้ทางจิตวิทยาสำหรับการรักษาปัญหา

สุขภาพจิต นักจิตวิทยามีความพยายามที่จะศึกษาทำความเข้าใจถึงหน้าที่หรือจุดประสงค์ต่าง ๆ ของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น

จากตัวบุคคลและพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสังคม ขณะเดียวกันก็ทำการศึกษาขั้นตอนของระบบประสาทซึ่งมีผลต่อการควบคุม

และแสดงออกของพฤติกรรม 

นักจิตวิทยา 

 คือ ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับการทำงานและจิตใจของมนุษย์ เพ่ือให้ความเข้าใจแนวจิตปรารถนา แรงจูงใจ อารมณ์ของ

มนุษย์ที่ส่งผลต่อการแสดงออก โดยอาศัยวิชาการทางวิทยาศาสตร์ เข้าช่วยในการศึกษา รวบรวมนำข้อมูลทางจิตวิทยามา

ตีความและนำผลของการศึกษาวิจัยมาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ เพ่ือป้องกันและบำบัดผู้ที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และ

พฤติกรรมให้กลับมาเข้าใจในชีวิตที่ถูกต้อง 

ลักษณะของงานที่ทำ 

1. ตรวจวินิจฉัยทางจิตวิทยา โดยการใช้เครื่องมือทดสอบทางจิตวิทยาที่เป็นมาตรฐาน ร่วมกับการสังเกต

พฤติกรรม การสัมภาษณ์ การวิเคราะห์ และแปลผลการทดสอบ 

2. บำบัดรักษาทางจิตวิทยาเป็นวิธีการบำบัดรักษาที่ไม่ต้องใช้ยา ซึ่งแตกต่างจากจิตแพทย์อาจบำบัดรักษาโดย

การใช้ยาได้ 

3. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยทางจิตวิทยา เผยแพร่ความรู้ทางจิตวิทยา ในรูปแบบการสอน การฝึกอบรม เพ่ือให้

ประชาชนมีแรงจูงใจ และสนใจจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยา เพื่อพัฒนาตนเองให้มีสุขภาพจิตดีขึ้น หรือพ้น

จากภาวะเสี่ยงต่อการเกิดปัญหา สุขภาพจิต 

สาขาทางจิตวิทยา 

- จิตวิทยาการศึกษา 

- จิตวิทยาพัฒนาการ 

- จิตวิทยาสังคม 

- จิตวิทยาการปรึกษา 

- จิตวิทยาอุตสาหกรรม 

- จิตวิทยาคลินิก 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%83%E0%B8%88
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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ทีม่าของการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียน 

ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีการดำเนินงานและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่าง ต่อเนื่องเป็น

ระยะเวลากว่า 10 ปีผ่านมา แต่พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพดังหวังได้

ดังจะเห็นว่าจากอัตราการเกิดพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพิ่มสูงขึ้นในหลายพ้ืนที่ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีความ

จำเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของผู้ปฏิบัติเพื่อนำมาสู่การปรับปรุงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

นอกจากนี้ยังพบว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่วนใหญ่ ดำเนินงานในระดับมัธยมศึกษา ยังไม่มีระบบที่เหมาะสมกับ

โรงเรียนประถมศึกษา การดำเนินงานมีข้อจำกัดใน การขยายผล มีปัญหาเรื่องความรู้ความเข้าใจ มีปัญหาในการส่งต่อ และ

การทำงานเครือข่ายเพ่ือประสานการ ดูแลช่วยเหลือ ด้วยเหตุดังกล่าวทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์

ร่วมกับสำนักงานวิชาการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถาบันราชนุกูล สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย และ

โรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมภ์จึงได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่ง

จากการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553- เดือน

ตุลาคม 2556 ใน โรงเรียนเป้าหมาย ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้น พ้ืนฐาน สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปภัมท์สถาบันราชานุกูล และสถาบัน

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์กรมสุขภาพจิต ด้วยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การ

สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการมุ่งพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา 

การพัฒนาระบบเครือข่ายเพ่ือการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระบบการแนะแนว การมีนักจิตวิทยาโรงเรียน และการพัฒนา

ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีเพ่ือระบบดูแลช่วยเหลือนั้น  

จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินงานตามระบบ

การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน โดยบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียนมีส่วนสำคัญ เสมือนเป็นจุด

เชื่อมต่อ ประสานและให้การดูแลช่วยเหลือร่วมกับคณะครูในโรงเรียน ให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่าสอดคล้อง ทั้งภายใน

โรงเรียน และภายนอกโรงเรียน เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคือนักเรียนที่ประสบปัญหาสามารถกลับสู่ระบบโรงเรียนได้ใน

ที่สุด การปฏิบัติหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังที่กล่าวมาจะเกิดประสิทฺธิผลสูงสุดขึ้น

ได้ต้องอาศัยความตั้งใจจริง และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการอบรม เพ่ิมเติม ความรู้ ทักษะ สมรรถนะการทำงาน 

ศักยภาพ เพ่ือให้สามารถทำงานประสานสอดคล้องกับเครือข่ายบุคลากรภายในโรงเรียน และบุคลากรทุกภาคส่วนที่

เกี่ยวข้องในชุมชน ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาหลักสูตรการปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จ

ของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบริบทในระดับ

พ้ืนที่เพ่ือทำให้เกิดแนวทางในการผลักดันเชิงนโยบายระดับประเทศต่อไป ในปี2557-2558 มีงานสุขภาพจิตโรงเรียนของศิริ

ราช (รศ.นพ.ชาญวิทย์พรนภดล เป็นประธาน) พัฒนาเรื่อง นักจิตวิทยาโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3 แห่ง 
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แต่ไม่ได้สรุปงานเพ่ือเผยแพร่เป็นทางการ ทั้งนี้จากการดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้นได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียน

ในการดำเนินงานต่อจำนวน 13 โรงเรียน  

กล่าวโดยสรุป กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์จึงได้ดำเนินโครงการ พัฒนา

รูปแบบการปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น ภายใต้แนวคิดที่จะ สร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยนายุทธศาสตร์สำคัญคือ การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติหน้าที่ของ

นักจิตวิทยาโรงเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต่อเนื่องจากโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนที่ได้ดำเนินการมา 
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ลักษณะงานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่ 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา สังคม และ 

อารมณ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนโดยทำงานร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่

ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและ โรงเรียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น  

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 

(1) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รบการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

(2) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ ด้วยวิธีการที่

หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา  

(3) ประเมินสำรวจ วิเคราะห์สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหา อธิบาย ทำนาย 

แนวโน้มพฤติกรรมอารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพสาเหตุของปัญหา สุขภาพจิตใน

ระดับเบื้องต้น  

(4) ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไข 

ปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท/การ ใช้ความ

รุนแรง ฯลฯ  

(5) ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ส่งเสริมพัฒนาการในระดับ เบื้องต้น เพื่อให้นักเรียน 

เข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม  

(6) ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กท่ีมี

สติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น  

(7) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ และกระบวนการทาง 

จิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

(8) รวบรวม ศึกษาข้อมูลวิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้านจิตวิทยา 

สุขภาพจิต  

(9) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือประกอบการวางแผนพัฒนาการ 

ปฏิบัติงาน 
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แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 

กรณีล่วงละเมิดทางเพศ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

สพป./สพม./สพฐ. ทันที  

2. ตรวจสอบข้อมูลประวัติเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบันทึกข้อมูล และ 

การจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01  

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สพป./สพม. นักจิตวิทยา สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์

บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีตำรวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตาม

พระราชบัญญัติคุ้มครอง พ.ศ. 2546 เป็นต้น  

4. เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรียนทั้งสองฝ่าย/หรือผู้ที่เด็กนักเรียนไว้วางใจ/หรือผู้ที่เด็กนักเรียนร้องขอมาพูดคุย/ 

รับทราบเหตุการณ์ และให้คำปรึกษา  

5. ประสานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) สถานพยาบาลในพ้ืนที่ เพื่อนำเด็กนักเรียนเข้ารับการตรวจรักษา ด้าน

ร่างกายและจิตใจภายใน 24 ชั่วโมง  

6. แจ้งผู้ปกครองเด็กนักเรียนหาแนวทาง และวิธีการร่วมกันในการปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียน  

7. ดำเนินการโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับ พิทักษ์สิทธิผู้ถูกกระทำและผู้กระทำ  

8. กรณีเด็กนักเรียนกับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบประวัติครู ให้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษามา

ปรึกษา สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในสถานศึกษา และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที  

9. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีกระทำการละเมิด ให้ดำเนินการทางวินัย สรุป และจัดทำ

รายงาน เสนอผู้บริหารสานศึกษาทราบ  

10. ติดตามผล/เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนเป็นระยะ ให้คำปรึกษา/ให้กำลังใจ  

11. จัดทำเป็นกรณีศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทำงในการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน ต่อไป  

แหล่งช่วยเหลือ  

1. สถานพยาบาล  

2. บ้านพักเด็กและครอบครัว  

3. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

4. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300  

5. สถานีตำรวจ  

6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน  

7. นักจิตวิทยา  

8. ศาลเยาวชนและครอบครัว 
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กรณีใช้สารเสพติด 

1. ครูที่ปรึกษาคัดกรองเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน และการคัดกรองนักเรียน ออกมา 4 กลุ่ม ได้แก่ 

กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มค้า  

2. แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพ้ืนที่ คัดกรอง/ประเมิน/ทดสอบ/วัดด้วยกระบวนการทาง

จิตวิทยา  

3. เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และมียาเสพติดไว้ในครอบครองให้ดำเนินการ ดังนี้  

3.1 ติดต่อกับผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  

3.2 ด าเนินการตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสพ โดยเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา  

3.3 ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษา

รับทราบ  

3.4 สถานศึกษารายงาน สพป./สพม.  

4. กรณีพบว่านักเรียนเป็นผู้ค้าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย  

5. กรณีเด็กนักเรียนถูกควบคุมตัวหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้สถานศึกษาดำเนินการออกหนังสือรับรอง การ

เป็นนักเรียนเพ่ือเป็นหลักฐานประกอบ  

แหล่งช่วยเหลือ  

1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300  

2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669  

3. สถานพยาบาล  

4. สถานีตำรวจ  

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. ปปส 
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กรณี 4 กลุ่มโรค  

(สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า บกพร่องทางสติปัญญา และ ออทิสติก) 

1. สถานศึกษาคัดกรองนักเรียนตามขั้นตอนการดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

2. แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา คัดกรอง/ประเมิน/ทดสอบ/วัด ด้วยกระบวนการทาง

จิตวิทยา  

3. หากนักเรียนไม่เข้าเกณฑ์  

- นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ครูผู้ปกครอง ร่วมกันส่งเสริม และป้องกัน

นักเรียน หากนักเรียนเข้าเกณฑ์  

- แจ้งผู้ปกครองและครูให้รับทราบ  

- จัดทำหนังสือจากเขตพ้ืนที่การศึกษา เพ่ือส่งต่อและประสานไปยังโรงพยาบาล  

- ผู้ปกครองนำเอกสารติดต่อโรงพยาบาล และนำเอกสารที่ได้จากโรงพยาบาลส่งเขตพ้ืนที่การศึกษา  

- แจ้งโรงเรียนให้รับทราบผล 

4.นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา ครู ผู้ปกครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน (ปรับพฤติกรรม,

กระตุ้นพัฒนาการ, ให้คำปรึกษาครู/ผู้ปกครอง ฯลฯ)  

แหล่งช่วยเหลือ  

1. สถานพยาบาล  

2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669  

3. สถานีตำรวจในพื้นที ่ 

4. โรงพยาบาลจิตเวชในพ้ืนที่  

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ี 
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กรณีปัญหาเร่งด่วน 

1. ผู้บริหาร/ครู รับแจ้งเรื่องจาก สถานศึกษา/พ้ืนที่ที่เกิดเหตุ  

2. แจ้ง สพป./สพม./สพฐ. ทราบเป็นการเบื้องต้นทันที  

3. แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษาให้คำปรึกษาผู้บริหาร ครูเบื้องต้น  

4. มอบหมายให้ทีม ฉก.ชน. และทีมสหวิชาชีพ เข้าช่วยเหลือโดยทันทีกรณี เกิดเหตุในพ้ืนที่ไหนให้ ให้ดำเนินการ 

เข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น  

5. .นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตามการดูแลช่วยเหลือร่วมกับสหวิชาชีพ  

6. จัดทำ/จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทำงานและรายงานไปยัง สพท.และผู้ที่เกี่ยวข้อง  

แหล่งช่วยเหลือ  

1. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669  

2. สถานพยาบาล  

3. เจ้าหน้าที่ตำรวจ  

4. สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

กรณี 4 กลุ่มโรค (สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า บกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษาคัดกรองนักเรียนตามข้ันตอนการ

ดำเนินงานของระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพทฯ 

คัดกรอง/ประเมิน/ทดสอบ/วัดด้วยกระบวนการ

ทางจิตวิทยา 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพทฯ 

สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ร่วมกัน

ส่งเสริมและป้องกันนักเรียน 

แจ้งผู้ปกครอง/ครู 

ประสานกับโรงพยาบาล

 

จัดทำหนังสือจาก

เขตพ้ืนที่การศึกษา

เพ่ือส่งต่อ ผู้ปกครองนำเอกสารไปติดต่อ

โรงพยาบาล 

พบแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญ

 
ผู้ปกครองนำเอกสารที่ได้จาก

โรงพยาบาลส่งเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพทฯ  

แจ้งโรงเรียน 

นักจิตวิทยา ครู ผู้ปกครอง ดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 

(ปรับพฤติกรรม,กระตุ้นพฤติกรรม

,ให้คำปรึกษาครู/ผู้ปกครอง ฯลฯ) 

พบนักเรียนเกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา 

ไม่เข้าเกณฑ ์ เข้าเกณฑ ์
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

กรณีปัญหาเร่งด่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : กรณีปัญหาเร่งด่วน หมายถึง ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง ทำร้ายผู้อ่ืน กลั่นแกล้ง หลงผิด  

หูแว่ว ประสานหลอน ชักเกร็ง ติดเชื้อ HIV 

ผู้บริหาร/ครู รับแจ้งเรื่องจาก สถานศึกษา/พื้นที่ 

แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. ให้คำปรึกษา

ผู้บริหาร/ครู 

เบื้องต้น 

แจ้ง ฉก.ชน.สพท. 

และ สพฐ 

แจ้งสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพทฯ ติดตามการดูแลช่วยเหลือร่วมกับสหวิชาชีพ 

จัดทำ/จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา สรุปพลการดำเนินงานและ

รายงานไปยัง สพท.และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

กรณีพื้นที ่

ห่างไกล 
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

กรณีใช้สารเสพติด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คัดกรอง/สังเกต นักเรียนพบว่าเสี่ยงใช้สารเสพติดหรือประสบเหตุ

นักเรียนใช้สารเสพติด 

แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. แจ้งผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 

คัดกรอง/ประเมิน/ทดสอบ/วัดด้วยกระบวนการ

ทางจิตวิทยา 
ทีมสหวิชาชีพ 

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ/ติด กลุ่มติด 

สร้างภูมิคุ้มกัน ไม่รุนแรง รุนแรง เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

ให้คำปรึกษา บำบัด โรงพยาบาล 

จัดทำ/จัดเก็บข้อมูล การดำเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทำงาน

และรายงานไปยัง สพท.และผู้ที่เก่ียวข้อง 
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

กรณีล่วงละเมิดทางเพศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ

เด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินปัญหาสถานการณ์ แจ้งฉก.ชน.สพท./

นักจิตวิทยา 
แจ้งผู้ปกครอง 

ดำเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย จิตใจ ให้คำปรึกษาแก่เด็กนักเรียน  

พร้อมประเมินสถานการณ์ 

แจ้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือ

นักเรียน นักศึกษาซึ่งถูกล่วงละเมิดทาง

เพศ 

 

แจ้ง/ประสาน ส่งต่อทีมสหวิชาชีพ 

 

ให้การดูแลช่วยเหลือ/คุ้มครองเด็กนักเรียน 

 

จัดทำ/จัดเก็บข้อมูล การดำเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการทำงาน

และรายงานไปยัง สพท.และผู้ที่เก่ียวข้อง 




