
การดูแลช่วยเหลอืเดก็นักเรียน  
โดยนักจิตวทิยา 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 

นางเสาวนีย์  บุตรศิริ  
นักจิตวทิยาโรงเรียน ประจ าส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา 



ขั้นตอน/กระบวนการ 

     สถานศึกษาคดักรองนักเรียน หากพบปัญหา/ความเส่ียง  
 แจ้งส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 1 

   ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  ลงพืน้ทีส่ ารวจข้อมูล
ข้อเทจ็จริง และวางแผนการให้ความช่วยเหลอื 2 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา  ประสานบุคคล/ 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง 3 

       นักจิตวทิยาโรงเรียนฯ ลงพืน้ทีใ่ห้ความช่วยเหลอื  
ตามแผน/แนวทางทีว่างไว้ 4 

เสนอ
ผู้บังคบับัญชา
ตามล าดบั 



     ติดตามผลการให้ความช่วยเหลอืนักเรียน 5 

   รายงานผลการให้ความช่วยเหลอืนักเรียน 
เสนอผู้บงัคบับญัชาตามล าดบั 6 

ดูแลช่วยเหลอืนักเรียน  



กรณศึีกษาที่พบ 

ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด 

ท าร้ายตัวเอง 

ถูกล่วงละเมดิทางเพศ 

ปัญหาการเรียน  เรียนรู้ช้า/สติปัญญาบกพร่อง 





กระบวนการ/ขั้นตอน ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียนของสถานศึกษา 

ผูบ้ริหาร 

ครู 
ที่ปรึกษา 

ครูท่ีเก่ียวขอ้ง 

ผูป้กครอง 

บุคคลอ่ืนๆ 

การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 

การคดักรองนักเรียน 

การส่งเสริมนักเรียน 

ด้านความสามารถ, สุขภาพ, 
ครอบครัว ฯลฯ 

การป้องกนัและแก้ไขปัญหา 

ส่งต่อ 

- กลุ่มปกต ิ

- กลุ่มเส่ียง 

- กลุ่มมปัีญหา 

(ส าหรับนักเรียนทุกกลุ่ม) 

***  จ าเป็นมากส าหรับนักเรียนกลุ่มเส่ียง/มีปัญหา 

ส่งต่อภายใน 

ส่งต่อภายนอก 

- กลุ่มพเิศษ 

ไม่ดขีึน้ 



แนวทางพจิารณาการส่งต่อ 

นักเรียนมพีฤติกรรมคงเดมิหรือไม่ดีขึน้หรือแย่ลง   
แม้ว่าครูที่ปรึกษาจะด าเนินการช่วยเหลอืด้วยวธีิการใดๆ 

นักเรียนไม่ให้ความร่วมมอืในการช่วยเหลอืของครูท่ีปรึกษา  
 เช่น ไม่มาตามนัด  ไม่ร่วมกจิกรรม ฯลฯ 

ปัญหาของนักเรียนเป็นเร่ืองเฉพาะด้าน  เช่น  เกีย่วข้องกบัความรู้สึก  ซับซ้อนท่ีต้อง
ได้รับความช่วยเหลอือย่างใกล้ชิด  ควรได้รับการบ าบัดทางจิตวทิยา   ฯลฯ  

ควรพจิารณาส่งต่อให้ผู้มีความรู้เฉพาะทาง  
เพือ่ด าเนินการให้ความช่วยเหลอืต่อไป 



การส่งต่อ 

ครูแนะแนว/ฝ่ายปกครอง  
ครูพยาบาล ฯลฯ 

ครูทีป่รึกษา 
ส่งต่อ 

ให้การปรึกษา/
ช่วยเหลอื 

ส่งกลบัครูทีป่รึกษาให้ดูแลช่วยเหลอืต่อไป 

ดูพฤติกรรม
ของนกัเรียน 
ดีข้ึนหรือไม่ 

ดขีึน้ 

ประชุมปรึกษารายกรณี 
( Case  Conference ) 

ไม่ดขีึน้ 
ดขีึน้ 

ไม่ดขีึน้/ยากต่อการ
ช่วยเหลอื 

ส่งต่อผู้เช่ียวชาญภายนอก 

บนัทึกการส่งต่อนกัเรียนโดยครูแนะแนว/ฝ่ายปกครอง 

หมายเหตุ : ส่งต่อภายนอก เช่น นกัจิตวิทยา
โรงเรียนประจ าเขตพ้ืนท่ีการศึกษา, หน่วยงาน
อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 



ขั้นตอนการคุ้มครองช่วยเหลอืเด็กนักเรียน 

กรณ ี4 กลุ่มโรค สมาธิส้ัน 

เรียนรู้ช้า บกพร่องทางสตปัิญญา 

ออทสิติก 

สถานศึกษาคัดกรองนักเรียน 

ตามขั้นตอนการด าเนินงานของ
ระบบดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

พบนักเรียนกลุ่มเส่ียง/กลุ่มมปัีญหา 

แจ้งนักจิตวทิยา
โรงเรียนประจ าเขต
พืน้ที่การศึกษา 

คดักรอง/ประเมิน/ทดสอบ  
ด้วยกระบวนการทางจิตวทิยา 

ไม่เข้าเกณฑ์ 
นักจิตวทิยาฯ, สถานศึกษา, ครู
และผู้ปกครอง ร่วมกนัส่งเสริม

และป้องกนันักเรียน 

เข้าเกณฑ์ 
นักจิตวทิยาโรงเรียนประจ าเขตพืน้ที่ ด าเนินการตามขั้นตอน  
โดยประสานความร่วมมือกบั   -  สถานศึกษา/ครูทีรั่บผิดชอบ 
                                                  -  ผู้ปกครอง 

- โรงพยาบาล 
- หน่วยงานอืน่ๆที่เกีย่วข้อง 



กรณปัีญหาเร่งด่วน 

หลงผดิ/หูแว่ว/
ประสาทหลอน กลัน่แกล้ง 

ท าร้ายตัวเอง 

ฆ่าตัวตาย 

ผู้บริหาร/สถานศึกษา/ครู 
ฯลฯ แจ้งเร่ืองมายงัเขตพืน้ที่ 

แจ้งนักจิตวทิยา
โรงเรียนประจ า 

เขตพืน้ที่ 

แจ้ง ฉก.ชน. ,  
สพท.และ สพฐ. 

แจ้ง สหวชิาชีพที่เกีย่วข้อง 

กรณพีืน้ทีห่่างไกล 

ท าร้ายผู้อืน่ 

ชักเกร็ง/ติดเช้ือ HIV 

อืน่ๆ 

ให้ค าแนะน าผู้บริหาร/ครู  เบือ้งต้น 

นักจิตวทิยาฯ ติดตามการดูแล
ช่วยเหลอืร่วมกบั สหวชิาชีพ 

จัดท า/จัดเกบ็ข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการด าเนินงาน 
และรายงานไปยัง สพท.และผู้เกีย่วข้อง 



กรณ ีใช้สารเสพตดิ 

สถานศึกษา 
คดักรอง/สังเกต 

ฯลฯ 

แจ้งนักจิตวทิยา
โรงเรียนประจ าเขต
พืน้ทีก่ารศึกษา 

แจ้งผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 

คดักรอง/ประเมิน/ทดสอบ 
ด้วยกระบวนการทาง

จิตวทิยา 

ทมีสหวชิาชีพ 
พบนักเรียนเส่ียง/ใช้สารเสพติด 

กลุ่มเส่ียง 

กลุ่มตดิ (เป็นคด)ี 

กลุ่มเสพ/ติด 

จัดท า /จัด เก็บข้อมูล
การด า เ นินงานของ
สถานศึกษา สรุปผล
การด า เนินงาน และ
รายงานไปยัง  สพท.
และผู้เกีย่วข้อง 

สร้างภูมคุ้ิมกนั 

ไม่รุนแรง 

รุนแรง 

ให้ค าปรึกษา 

บ าบัด 

โรงพยาบาล เข้าสู่กระบวนการ
ยุติธรรม 



กรณ ีล่วงละเมิดทางเพศ 

ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับ 
แจ้งเหตุหรือประสบเหตุเดก็
นักเรียนถูกล่วงละเมดิทางเพศ 

ตรวจสอบข้อมูลเบือ้งต้น 
ประเมนิปัญหาสถานการณ์ 

แจ้งผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 

แจ้ง ฉก.ชน. สพท./
นักจิตวทิยาโรงเรียนฯ 

ด าเนินการช่วยเหลอื ด้านร่างกาย 

ด้านจิตใจ 

ให้ค าปรึกษา 

ประเมินสถานการณ์ 

แจ้งศูนย์คุ้มครองและ
ช่วยเหลอืนักเรียน/นักศึกษา
ซ่ึงถูกล่วงละเมดิทางเพศ 

ให้การดูแล/ช่วยเหลอื/คุ้มครองเดก็นักเรียน 

แจ้ง/ประสาน การส่งต่อทมีสหวชิาชีพ 

จัดท า/จัดเกบ็ข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการด าเนินงาน 
และรายงานไปยัง สพท.และผู้เกีย่วข้อง 



นักจติวทิยาโรงเรียนประจ าสถานศึกษา 

นักจติวทิยาโรงเรียนประจ าเขตพืน้ที่การศึกษา 

ดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน 






