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การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของนักจิตวิทยา 
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มหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการได้ทราบขั้นตอน แนวทางการปฏิบัติงาน
ดังกล่าว  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี ้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู ้อ่านและผู้ใช้บริการ หากมี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมอันเป็นประโยชน์ต่องานนี้ กรุณาแจ้งได้ที่ กลุ่มส่งเสริมการจัดสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม 
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ความหมายของนักจิตวิทยา 

นักจิตวิทยา ศึกษากระบวนการทางจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ วินิจฉัยและให้การบำบัดรักษาหรือ
ป้องกันความผิดปกติ/ความแปรปรวนทางจิต : ทดสอบ วิเคราะห์ ตรวจวินิจฉัย เป็นที่ปรึกษาทางจิตวิทยา
เกี่ยวกับบุคลิกภาพ เชาว์ปัญญา ความฉลาด  ความสามารถ ทัศนคติ สภาพทางสมอง วุฒิภาวะทางจิตใจ  
ประเมินผล ให้ คำปรึกษา แนะนำ บำบัดรักษาทางจิตวิทยา ที่มีผลกระทบต่อความคิดและพฤติกรรมของ
บุคคล ให้คำปรึกษาแนะนำและ บำบัดรักษาอาการป่วยทางจิตของแต่ละบุคคล หรือกลุ่มบุคคลด้วยการ
สนทนาพร้อมทั ้งติดตามผล ในกรณีที ่ยากแก่ การบำบัดรักษาจำเป็นต้องขอความร่วมมือกับสมาชิกใน
ครอบครัว เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาร่วม แก้ปัญหาในการบำบัดรักษาหรือปัญหาต่าง ๆ ศึกษา
องค์ประกอบทางด้านจิตวิทยา เพื่อการบำบัดรักษาและป้องกัน อาการป่วยทางจิตและอารมณ์หรือการ
แปรปรวนทางพฤติกรรมรวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างวิชาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เขียนรายงานและเอกสารทาง
วิชาการ ปฏิบัติหน้าที่การงานที่เกี่ยวข้องและควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ 

 

นักจิตวิทยาสาขาอาชีพต่าง ๆ  

• นักจิตวิทยา  
• นักจิตวิทยาคลินิก  
• นักจิตวิทยาการปรึกษา  
• นักจิตวิทยาชุมชน  
• นักจิตวิทยาพัฒนาการ  
• นักจิตวิทยาอุตสาหกรรมฯ  
• นักจิตวิทยาองค์การ 
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ที่มาของการดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบการปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียน  

ในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีการดำเนินงานและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่าง 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปีผ่านมา แต่พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
และมีคุณภาพดังหวังได้ ดังจะเห็นว่าจากอัตราการเกิดพฤติกรรมเด็กและเยาวชนเพ่ิมสูงขึ้นในหลายพื้นที่     
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้มีความจำเป็นต้องวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของผู้ปฏิบัติเพื่อนำมาสู่ 
การปรับปรุงแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังพบว่าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนส่วนใหญ่ 
ดำเนินงานในระดับมัธยมศึกษา ยังไม่มีระบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนประถมศึกษา การดำเนินงานมีข้อจำกัดใน 
การขยายผล มีปัญหาเรื่องความรู้ ความเข้าใจ มีปัญหาในการส่งต่อ และการทำงานเครือข่ายเพ่ือประสานการ 
ดูแลช่วยเหลือ ด้วยเหตุดังกล่าวทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ร่วมกับสำนักงานวิชาการ 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถาบันราชนุกูล สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย และโรงพยาบาลยุว   
ประสาท ไวทโยปถัมภ์ จึงได้ร่วมดำเนินงานในโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนซึ่ง
จากการดำเนินงาน โครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2553 
- เดือนตุลาคม 2556 ใน โรงเรียนเป้าหมาย ทั้งระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยความร่วมมือของ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น พื้นฐาน สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย โรงพยาบาลยุวประสารทไวทโย  
ปภัมท์ สถาบันราชานุกูล และสถาบัน สุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ด้วยการสนับสนุน
งบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้มีการมุ่งพัฒนาระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับ มัธยมศึกษา การพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนระบบการแนะแนว การมีนักจิตวิทยาโรงเรียน และการพัฒนาระบบสารสนเทศและ
เทคโนโลยีเพ่ือระบบดูแลช่วยเหลือนั้น จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน โรงเรียนได้ดำเนินงานตาม 

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน โดยบทบาทการปฏิบัติหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียนมี
ส่วนสำคัญ เสมือน เป็นจุดเชื่อมต่อ ประสานและให้การดูแลช่วยเหลือร่วมกับคณะครูในโรงเรียน ให้การ
ดำเนินงานเป็นไปได้อย่าสอดคล้อง ทั้งภายในโรงเรียน และ ภายนอกโรงเรียน เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมคือ
นักเรียนที่ประสบปัญหาสามารถกลับสู่ระบบ โรงเรียนได้ในที่สุด การปฏิบัติหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียนใน
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังที่กล่าวมา จะเกิด 

ประสิทธิผลสูงสุดขึ้นได้ ต้องอาศัยความตั้งใจจริง และมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องได้รับการอบรม 
เพิ่มเติม ความรู้ ทักษะ สมรรถนะการทำงาน ศักยภาพ เพื่อให้สามารถทำงานประสานสอดคล้องกับเครือขา่ย
บุคลากรภายในโรงเรียน และบุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในชุมชน ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนาหลักสูตรการ
ปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียน เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลสำเร็จของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว 
โดยเฉพาะการปฏิบัติงานที่อาจมีความ แตกต่างกันไปในแต่ละบริบทในระดับพ้ืนที่เพ่ือทำให้เกิดแนวทางในการ
ผลักดันเชิงนโยบายระดับประเทศต่อไป  ในปี2557 - 2558 มีงานสุขภาพจิตโรงเรียนของศิริราช (รศ.นพ.
ชาญวิทย์ พรนภดล เป็นประธาน) พัฒนาเรื่อง นักจิตวิทยาโรงเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 3  แห่ง 
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แต่ไม่ได้สรุปงานเพ่ือเผยแพร่เป็นทางการ ทั้งนี้จากการ ดำเนินงานโครงการดังกล่าวข้างต้นได้รับการสนับสนุน
จากโรงเรียนในการดำเนินงานต่อจำนวน 13 โรงเรียน กล่าวโดยสรุป กรมสุขภาพจิต โดยสถาบันสุขภาพจิต
เด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ จึงได้ดำเนินโครงการ  

พัฒนารูปแบบการปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนขึ้น ภายใต้
แนวคิดที่จะสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยนำยุทธศาสตร์สำคัญคือ 
การพัฒนารูปแบบ การปฏิบัติหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ต่อเนื่องจาก
โครงการพัฒนา เครือข่ายในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้ดำเนินการมา  
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ลักษณะงานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่  

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การช่วยเหลือและให้คำปรึกษานักเรียนให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา 
สังคม และ อารมณ์ เมื ่ออยู ่ร่วมกับผู ้อื ่น โดยทำงานร่วมกับครู ผู ้ปกครองและผู ้เชี ่ยวชาญเฉพาะด้าน            
เพ่ือเสริมสร้าง สภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านและ โรงเรียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น    
 
มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้   

(1) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รบการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
(2) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อด้วยวิธีการ

ที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา  
(3) ประเมินสำรวจวิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพ่ือค้นหา อธิบาย 

ทำนาย แนวโน้มพฤติกรรมอารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพสาเหตุของ
ปัญหา สุขภาพจิตใน ระดับเบื้องต้น  

(4) ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพื่อการ
บำบัดและแก้ไข ปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด การ
ทะเลาะวิวาท/การ ใช้ความรุนแรง ฯลฯ  

(5) ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับ เบื้องต้น เพ่ือให้
นักเรียน เข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธี
แก้ปัญหาให้ เหมาะสม 

(6) ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออ   
ทิสติก เด็กท่ีม ีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น  

(7) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ และ
กระบวนการทาง จิตวิทยาเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น  

(8) รวบรวม ศึกษาข้อมูลวิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง เพื ่อพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมด้าน จิตวิทยา สุขภาพจิต  

(9) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการ วางแผน
พัฒนาการ ปฏิบัติงาน 
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แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน  
กรณีล่วงละเมิดทางเพศ  

1. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องใน
สถานศึกษา สพป./สพม./สพฐ. ทันที   

2. ตรวจสอบข้อมูลประวัติเด็กนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การ
บันทึกข้อมูล และการจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก.01   

3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สพป./สพม. นักจิตวิทยา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีตำรวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้มีหน้าที่คุ้มครอง
สวัสดิภาพเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง พ.ศ. 2546 เป็นต้น   

4. เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรียนทั้งสองฝ่าย/หรือผู้ที่เด็กนักเรียนไว้วางใจ/หรือผู้ที่เด็กนักเรียนร้องขอมา
พูดคุย/รับทราบเหตุการณ์ และให้คำปรึกษา   

5. ประสานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) สถานพยาบาลในพื้นที่ เพื่อนำเด็กนักเรียนเข้ารับการตรวจ
รักษา ด้านร่างกายและจิตใจภายใน 24 ชั่วโมง   

6. แจ้งผู้ปกครองเด็กนักเรียนหาแนวทาง และวิธีการร่วมกันในการปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียน   
7. ดำเนินการโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับ พิทักษ์สิทธิผู้ถูกกระทำและผู้กระทำ  
8. กรณีเด็กนักเรียนกับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบประวัติครู ให้เชิญคณะกรรมก าร

สถานศึกษามาปรึกษา สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในสถานศึกษา และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบทันที  

9. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระทำการละเมิด ให้ดำเนินการทางวินัย สรุป    
และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารสานศึกษาทราบ  

10. ติดตามผล/เยี่ยมบ้านเด็กนักเรียนเป็นระยะ ให้คำปรึกษา/ให้ก าลังใจ  
11. จัดทำเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลและแนวทำงในกำรปกป้อง คุ้มครอง และดูแลช่วยเหลือเด็ก

นักเรียน 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/วัด ด้วย
กระบวนการทางจิตวิทยา 

3. เด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และมียาเสพติดไว้ในครอบครองให้ดำเนินการ ดังนี้  
3.1 ติดต่อกับผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  
3.2 ดำเนินการตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสพ โดยเข้าสู่กระบวนการ

บำบัดรักษา      
3.3 ติดตามผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล การดำเนินการให้ผู้บริหาร

สถานศึกษารับทราบ  
3.4 สถานศึกษารายงาน สพป./สพม.  

4. กรณีพบว่านักเรียนเป็นผู้ค้าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย  
5. กรณีเด็กนักเรียนถูกควบคุมตัวหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้สถานศึกษาดำเนินการออก

หนังสือรับรอง การเป็นนักเรียนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ  
 
แหล่งช่วยเหลือ  

1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300  
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669  
3. สถานพยาบาล  
4. สถานีตำรวจ  
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
6. ปปส  
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กรณี ๔ กลุ่มโรค (สมาธิสั้น เรียนรู้ช้า บกพร่องทางสติปัญญา และ ออทิสติก) 

๑. สถานศึกษาคัดกรองนักเรียนตามขั้นตอนการดำเนินงานของ ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
๒. แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา คัดกรอง/ประเมิน/ทดสอบ/วัด  

ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา  
๓. หากนักเรียนไม่เข้าเกณฑ์   

- นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ร่วมกันส่งเสริม และ
ป้องกันนักเรียน หากนักเรียนเข้าเกณฑ์   

- แจ้งผู้ปกครองและครูให้รับทราบ  
- จัดทำหนังสือจากเขต พ้ืนที่การศึกษา เพ่ือส่งต่อ และประสานไปยังโรงพยาบาล    
- ผู ้ปกครองนำเอกสารติดต่อโรงพยาบาล และนำเอกสารที ่ได้จากโรงพยาบาลส่งเขตพื ้นที่

การศึกษา     
- แจ้งโรงเรียนให้รับทราบผล  

๔. นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา ครู ผู้ปกครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน (ปรับ
พฤติกรรม,กระตุ้น พัฒนาการ, ให้คำปรึกษาครู/ผู้ปกครอง ฯลฯ)  

 
แหล่งช่วยเหลือ  

๑. สถานพยาบาล  
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669  
3. สถานีตำรวจในพ้ืนที่  
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. และทีสหวิชาชีพ  เข้าช่วยเหลือโดยทันทีกรณี เกิดเหตุในพ้ืนที่ไหน  

ให้ดำเนินการเข้าช่วยเหลือในเบื้องต้น   
5. นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตามการดูแลช่วยเหลือร่วมกับสหวิชาชีพ  
6. จัดทำ/จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการ ทำงานและรายงานไปยัง สพท. 

และผู้ที่เก่ียวข้อง  
  
แหล่งช่วยเหลือ  

1. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669  
2. สถานพยาบาล  
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจ  
4. สำนักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
กรณ ี๔ กลุ่มโรค (สมาธิสัน้ เรียนรู้ช้า บกพร่องทางสติปัญญา และ ออทิสตกิ) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาคัดกรองนักเรียนตามข้ันตอนการดำเนินงานของ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คัดกรอง/ประเมิน/ทดสอบ/วัด 

ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ 

เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ครู 

ผู้ปกครอง ร่วมกันส่งเสริม 

และป้องกันนักเรียน 

แจ้งผู้ปกครอง/ครู 

จัดทำหนังสือจากเขต 

พ้ืนที่การศึกษา 

เพ่ือส่งต่อ 

ประสานงานกับโรงพยาบาล 

ผู้ปกครองนำเอกสาร 

ไปติดต่อโรงพยาบาล 

พบแพทย์/ผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้ปกครองนำเอกสารที่ได้รับจาก 

โรงพยาบาลส่งเขตพ้ืนที่การศึกษา 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ 

เขตพ้ืนที่การศึกษาแจ้งโรงเรียน 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ครู ผู้ปกครอง ดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกัน 

(ปรับพฤติกรรม,กระตุ้นพัฒนาการ, 

ให้คำปรึกษาครู/ผู้ปกครอง ฯลฯ) 

พบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มมีปัญหา 

ไม่เข้าเกณฑ์ เข้าเกณฑ์ 
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
กรณีปัญหาเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : กรณีปัญหาเร่งด่วน หมายถึง ฆ่าตัวตาย ทำร้ายตัวเอง ทำร้ายผู้อ่ืน กลั่นแกล้ง หลงผิด หูแว่ว 
ประสานหลอน ชักเกร็ง ติดเชื้อHIV 

ผู้บริหาร/ครู รับแจ้งเรื่องจาก สถานศึกษา/พ้ืนที่ 

ให้คำแนะนำ ห่างไกล 

ผู้บริหาร/ครู เบื้องต้น 

แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียน 

ประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แจ้งสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา ติดตามการดูแล 

ช่วยเหลือร่วมกับสหวิชาชีพ 

จัดทำ/จัดเก็บข้อมูลการดำเนินงานของสถานศึกษา 

สรุปผลการทำงานและรายงานไปยัง สพท. 

และผู้ที่เก่ียวข้อง 

แจ้ง ฉก.ชน. 

สพท. และ สพฐ. 

กรณีพ้ืนที่ 

ห่างไกล 
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
กรณีใช้สารเสพติด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คัดกรอง/สังเกต นักเรียนพบว่าเสี่ยงใช้สารเสพติด

หรือประสบเหตุ นักเรียนใช้สารเสพติด 

ทีมสหวิชาชีพ 

แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียน 

ประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา 

คัดกรอง/ประเมิน/ทดสอบ/วัด 

ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา 

กลุ่มเสพ/ติด 

แจ้งผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 

กลุ่มเสี่ยง 

สร้างภูมิคุ้มกัน ไม่รุนแรง รุนแรง เข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรม 

โรงพยาบาล 

กลุ่มติด 

ให้คำปรึกษา บำบัด 

จัดทำ/จัดเก็บข้อมูล การดำเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการ 

ทำงานและรายงานไปยัง สพท.และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
กรณีล่วงละเมิดทางเพศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุเด็กนักเรียน 

ถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

แจ้ง ฉก.ชน.สพท./ 

นักจิตวิทยา ร.ร.ฯ 

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น  

ประเมินปัญหาสถานการณ์ 

ดำเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย จิตใจ ให้คำปรึกษาแก่เด็กนักเรียน พร้อมประเมิน

สถานการณ์ 

แจ้ง/ประสาน การส่งต่อทีมสหวิชาชีพ 

ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียน/คุ้มครอง 

แจ้งผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 

แจ้ง ศูนย์คุ้มครองและ

ช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา 

ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

จัดทำ/จัดเก็บข้อมูล การดำเนินงานของสถานศึกษา 

สรุปผลการทำงานและรายงานไปยัง สพท. 

และผู้ที่เก่ียวข้อง 


