
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค ำน ำ 
 

  “คู่มือการปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตนักเรียน” ฉบับนี้จัดท าขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนิน       
การปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีส าคัญยิ่งในการส่งเสริมศักยภาพเด็กวัยนี้ให้มีร่างกาย จิตใจ 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญาท่ีดี เพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ีมีคุณภาพในอนาค ของนักจิตวิทยาโรงเรียนในการ
ส ารวจ และประเมิน เพื่อค้นหา คัดกรองแล้วสามารถวางแผนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีมี เพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และทันเวลาในการช่วยเหลือพร้อมท้ังการให้การสนับสนุนทางด้านจิตใจ
แก่นักเรียน ในต้นสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ต่อเนื่อง และเหมาะสม เพื่อให้สามารถประสบความส าเร็จในด้านการศึกษา อารมณ์ และสังคมในปัจจุบันได้
ด าเนินงานร่วมกับบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องไ ด้ต้ังแต่ ผู้บริหาร สถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา เครือข่าย
ผู้ปกครอง ตลอดจนบุคลากรสาธารณสุข และ/หรือเครือข่ายนอกโรงเรียน ได้ให้การดูแลช่วยเหลือมี
ประสิทธิภาพต่อไป  

เนื้อหาประกอบด้วย 
หมวดทัศนคติ :  การส ารวจ และพัฒนาตนเอง 
หมวดความรู้ :  1. ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

2. สุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 
3. การประเมินทางจิตวิทยา 
4. การให้การปรึกษาและให้ความช่วยเหลือเด็กและวัยรุ่น 
5. บทบาทของนักจิตวิทยาโรงเรียนในการท า งานของบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

         โดยมีรายละเอียด และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการให้ค าปรึกษา ซึ่งหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ และสามารถน าไปใช้ประโยช์นในสถานการณ์จริง และ
สามารถเอื้อต่อการช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสังกัดฯ 

 
 
 

ว่าท่ีร้อยตรี 
อธิษฐ์ณัฏฐ   โม๊ะสันทะ นักจิตวิทยาโรงเรียน 

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  4 
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สารบัญ 
หน้า  

 
บทนา             ก  
สารบัญ             ข  
คู่มือการปฏิบัติหน้าท่ีนักจิตวิทยาโรงเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน    ๑ 
ความรู้เรื่องระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน       ๔  
องค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน         ๖ 
วิธีการและเครื่องมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล      ๗ 



 
 

 

คู่มือการปฏิบัติหน้าที่นักจิตวิทยาโรงเรียนในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

๑. ชื่องาน  
งานด้านการคัดกรองสุขภาพจิตและการให้การปรึกษา  
 

๒. วัตถุประสงค ์คัดกรอง/ค้นหาภาพรวมปัญหาของโรงเรียน ให้ค าชีแแนะ หรือข้อเสนอแนะแก่ทีมบุคลากรครู
ในโรงเรียน และเช่ือมโยงกิจกรรมของโรงเรียนท่ีสอดคล้องเพื่อการส่งเสริมป้องกันปัญหา 

๒.๑ เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตของนักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเมื่อประสบปัญหา  

๒.๒ เพื่อให้ผู้ประสบปัญหาได้รับการให้ค าปรึกษาและดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างถูกต้อง  
       เหมาะสม และทันเวลา 
๒.๓ เพื่อใหค้รูนักจิตวิทยาโรงเรียนมีโอกาสรับความรู้ความเข้าใจและฝึกประสบการณ์การท างานด้าน 
       จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว 
๒.๔. เพื่อใหค้รูนักจิตวิทยาโรงเรียนเรียนรู้หลักทฤษฏีพัฒนาการเด็กและวัยรุ่นจิตวิทยาครอบครัว โรค   
       และภาวะทางจิตเวชเด็กและวัยรุ่นท่ีพบได้บ่อยในโรงเรียน รวมทัแงการบ าบัด และให้ความ   
       ช่วยเหลือเด็ก และวัยรุ่น 
๒.๕. เพื่อใหค้รูนักจิตวิทยาโรงเรียนมีความรู้ในการเลือก และใช้แบบประเมินทางจิตวิทยาการศึกษา      
       เพื่อใช้ในการวินิจฉัย และวางแผนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒.๖. เพื่อใหค้รูนักจิตวิทยาโรงเรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ 
 

๓. ขอบเขตของงาน  
ส านักงานเขตพืแนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๔ ด าเนินประสานงานกับโรงเรียนในสังกัด 

ให้การช่วยเหลือและให้ค าปรึกษากลุ่มนักเรียน โดยท างานร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน  
 

๔. สมรรถนะส าคัญของนักจิตวิทยาโรงเรียน 
๔.๑. มีความรู้ความเข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา 
๔.๒. มีความรู้และทักษะในการใช้และแปลผลเครื่องมือทางจิตวิทยาการศึกษาท่ีใช้ในเด็กและวัยรุ่น 
๔.๓. มีความรู้และทักษะการให้ค าปรึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และครอบครัว 
๔.๔. ให้การปรึกษาปัญหาท่ีมีความซับซ้อนได้ เช่น ปัญหาด้านอารมณ์ สติปัญญา สังคม เป็นต้น 
๔.๕. ให้การปรึกษาแก่บุคลากรในโรงเรียน และผู้ปกครอง 
๔.๖. สามารถเป็นผู้ประสานงานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว และหน่วยงาน/องค์กรท่ี 
      เกี่ยวข้องคู่มือหลักสูตรการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียน  
๔.๗. มีความรู้ความสามารถในการแนะน า และเช่ือมโยงการปฏิบัติงานของโรงเรียนด้านส่งเสริม   
      ป้องกันปัญหาสุขภาพจิต เช่น การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ เพื่อการป้องกันปัญหา  



 
 

พฤติกรรมการจัดประชุมผู้ปกครองอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนเป็นผู้ให้ข้อเสนอแนะ         
ให้ค าแนะน า และเช่ือมโยงกิจกรรมส่งเสริมป้องกันท่ีโรงเรียนมีอยู่ให้ชัดเจนขึแน 
 

๕. บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียน 
๕.๑.ประเมินเพื่อวินิจฉัยทางจิตวิทยาการศึกษา ศึกษาพฤติกรรมทัแงในส่วนท่ีเป็นศักยภาพ และสภาพ  
      ทางจิตใจ กลไกท่ีมา หรือสาเหตุของปัญหาสุขภาพจิต และพฤติกรรมผิดปกติ ตลอดจนลักษณะ   
      บุคลิกภาพ และระดับเชาวน์ปัญญาโดยใช้แบบประเมินหรือทดสอบทางจิตวิทยาการศึกษาท่ีเป็น  
      มาตรฐาน 
๕.๒. ให้การปรึกษาทางจิตวิทยาในระดับบุคคล กลุ่ม ชัแนเรียน เพื่อช่วยให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ     
       ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจ และยอมรับปัญหาของตนเอง สามารถปรับปรุงเปล่ียนแปลง 
       พฤติกรรม แนวความคิดวิธีการปรับตัว หรือแก้ปัญหาทางอุปนิสัยหรือบุคลิกภาพบางประการ   
       ท่ีไม่เหมาะสมหรือบกพร่องให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึแน และประสานส่งต่อการดูแลต่อเนื่อง ในกรณี 
       ท่ีจ าเป็น 
๕.๓. ศึกษานักเรียนเป็นรายกรณี/กลุ่มตลอดจนพัฒนาโปรแกรมในการดูแลร่วมกันระหว่างครูนักเรียน 
       นักจิตวิทยาโรงเรียน และผู้ปกครอง ในประเด็นพัฒนาการ ปัญหาการเรียน อารมณ์ และ    
       พฤติกรรมท่ีเหมาะสมทัแงท่ีบ้าน และโรงเรียน เพื่อการเรียนรู้ ดูแล และการจัดการปัญหาร่วมกัน 
๕.๔. เป็นท่ีปรึกษาให้กับครู ผู้ปกครอง ผู้บริหารโรงเรียน ในการปรับปรุงระบบ (system) เพื่อการ  
       ส่งเสริมป้องกันและแก้ไข ปัญหาการเรียน อารมณ์ และ พฤติกรรม ช่วยให้บุคคลต่างๆ ได้     
       เกดิความเข้าใจถึงพัฒนาการเด็ก และส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการเรียน และพฤติกรรม รวมถึงการ 
       สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่างๆ ในชุมชน 
๕.๕. ประยุกต์องค์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันก่อนเกิดปัญหา  
       และสืบค้นปัญหาสุขภาพจิตในระยะเริ่มแรกของกลุ่มเส่ียงในโรงเรียน 
๕.๖. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลนักเรียน และจัดท าเป็นข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการวางแผน 
       การด าเนินการส่งเสริมพัฒนา ป้องกัน แก้ไขปัญหานักเรียนต่อไป 
 

๔. ขั้นตอนปฏิบัติงาน  
๔.๑. ได้รับการติดต่อและหนังสือขอความช่วยเหลือจากโรงเรียน 

 ๔.๑.๑.ข้อมูลท่ัวไปของนักเรียน เช่น การศึกษา ความประพฤติ ลักษณะครอบครัว อาชีพ
ของผู้ปกครอง เศรษฐานะ การเลีแยงดู เป็นต้น  

๔.๑.๒. สภาพปัญหาท่ีพบ  

๔.๒. ลงพืแนท่ีเพื่อสารวจและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามเรื่องท่ีได้รับจากโรงเรียน  

๔.๓. คัดกรองและประเมินความรุนแรงของปญัหา  
๔.๓.๑ ประเมินความเครียดและภาวะวิตกกังวลในเด็ก  

- แบบคัดกรองความเครียด ST5  



 
 

๔.๓.๒ ประเมินและคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก โดยใช้  
- แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก CDI  
- แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น CES-D  

๔.๓.๓. ประเมินสภาวะทางอารมณ์และพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็ก  
- ประเมินโดยใช้แบบประเมินและสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง  

๔.๔ พิจารณาความรุนแรงของเคส  
๔.๔.๑ ให้การปรึกษารายบุคคล/ ครอบครัว 
๔.๔.๒ กรณีท่ีเคสมีความรุนแรงมาก อาจส่งต่อสหวิชาชีพ เช่น แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์  

บ้านพักเด็ก เพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อไป  
๔.๕  ติดตามเคส  
๔.๖  สรุป/รายงานผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ความรู้เร่ืองระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

วัตถุประสงค์เข้าใจระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และสามารถเช่ือมโยงกับบทบาทนักจิตวิทยา
โรงเรียนได้ 
๑. โครงสร้างระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
๒. บทบาทหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
๓. การเช่ือมโยงบทบาทหน้าท่ีนักจิตวิทยาโรงเรียนกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ความหมายของการดูแลช่วยเหลือนักเ รียน  ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรี ยน                  
เป็นกระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขัแนตอน พร้อมด้วยวิธีการ และเครื่องมือ 
การท างานท่ีชัดเจนโดยมีครูท่ีปรึกษาเป็นครูบุคลากรหลักในการด า เนินการดังกล่าว และมีการ
ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับครูท่ีเกี่ยวข้อง รวมทัแงการสนับสนุน ส่งเสริมจากโรงเรียนการ
ดูแลช่วยเหลือ หมายรวมถึง การส่งเสริม การป้องกัน และการแก้ไขปัญหา โดยมีวิธีการ และเครื่องมือ
ส าหรับครูท่ีปรึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการด าเนินงานพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะ
ท่ีพึงประสงค์ กระบวนการด าเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีแสดงในแผนภูมิ                             
เป็นความรับผิดชอบของครูท่ีปรึกษาตลอดกระบวนการ โดยมีการประสานงานหรือรับการสนับสนุน
จากผู้บริหาร ครูท่ีเกี่ยวข้อง รวมทัแงผู้ปกครอง ซึ่งมีวิธีการ และเครื่องมือตัวอย่างสรุปได้ ดังนีแ 

กระบวนการด าเนินงาน วิธีการ เครื่องมือ 
1. การรู้จักกับนักเรียนรายบุคคล 
1.1 ด้านความสามารถ 
- การเรียน 
- ความสามารถอื่นๆ 
1.2 ด้านสุขภาพ 
- ร่างกาย 
- จิตใจ –พฤติกรรม 
1.3 ด้านครอบครัว 
- เศรษฐกิจ 
- การคุ้มครองนักเรียน 
1.4 ด้านอื่นๆ 

ศึกษาข้อมูลจาก 
1) ระเบียนสะสม 
2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) 
หรื อ  ร ะบบสารสน เทศกา ร ดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรียน 
3) อื่นๆ เช่น 
- แบบประเมินความฉลาดทาง 
-อารมณ์ (E.Q.) 
- การสัมภาษณ์นักเรียน 
- การสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
- การเยี่ยมบ้านนักเรียน ฯลฯ 

1) ระเบียนสะสม 
2) แบบประ เมิ นพฤ ติก ร รม เ ด็ก
(SDQ)หรือ 
3) อื่นๆเช่น 
- แบบประเมินความฉลาดทาง 
อารมณ์ (E.Q.) 
- แบบสัมภาษณ์นักเรียน 
- แบบสัมภาษณ์ผู้ปกครองและ 
การเยี่ยมบ้านนักเรียน 
- แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ 
ด้วยตนเองฯลฯ 

2. การคัดกรองนักเรียน 
2.1 กลุ่มปกติ 
2.2 กลุ่มเส่ียง 
2.3 กลุ่มมีปัญหา 
 

วิเคราะห์ข้อมูลจาก 
1) ระเบียนสะสม 
2) แบบประเมินพฤติกรรม (SDQ) 
หรือ แหล่งข้อมูลอื่นๆ 

1) เกณฑ์การคัดกรองนักเรียน 
2) แบบสรุปผลการคัดกรองและ 
ช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3) แบบสรุปผลการคัดกรองนักเรียน 
เป็นห้องเรียน 



 
 

3. การส่งเสริมนักเรียน 
(ส าหรับนักเรียนทุกกลุ่ม) 
 

จัดกิจกรรมต่อไปนีแ 
1) กิจกรรมโฮมรูม (Homeroom) 
2) ประชุมผู้ปกครองชัแนเรียน 
(Classroom meeting) 
3) กิจกรรมอื่นๆ ท่ีครูพิจารณาว่า 
เหมาะสมในการส่งเสริมนักเรียน 
ให้มีคุณภาพมากขึแน 

1) แนวทางการกิจกรรมโฮมรูมของ 
โรงเรียน 
2) แนวทางการจัดกิจกรรมประชุม 
ผู้ปกครองชัแนเรียนของโรงเรียน 
3) แบบบันทึก/สรุปประเมินผลการ 
ด าเนินกิจกรรม 
* โฮมรูม 
* ประชุมผู้ปกครองชัแนเรียน 
* อื่นๆ 

4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
(จ าเป็นอย่างมากส าหรับนักเรียนกลุ่ม
เส่ียง/มีปัญหา) 
 

1) ให้การปรึกษาเบืแองต้น 
2) ประสานงานกับครูและผู้เกี่ยวข้อง 
อื่นๆเพื่อการจัดกิจกรรมส าหรับ 
การป้องกันและการช่วยเหลือแก้ไข 
ปัญหาของนักเรียน 
2.1 กิจกรรมในห้องเรียน 
2.2 กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.3 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน(Buddy) 
2.4 กิจกรรมซ่อมเสริม 
2.5 กิจกรรมส่ือสารกับผู้ปกครอง 

1) แนวทางกิจกรรมเพื่อการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาของนักเรียน 5 
กิจกรรม 
2) แบบบันทึกสรุปผลการคัดกรอง 
และช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล 
3) แบบบันทึกรายงานผลการดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 
 

5. ส่งต่อ 
5.1 ส่งต่อภายใน 
5.2 ส่งต่อภายนอก 

1) บันทึกการส่งนักเรียนไปยังครูท่ี 
เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือนักเรียน 
ต่อไป เช่น ครูแนะแนว ฝ่ายปกครอง 
ครูพยาบาล เป็นต้น ซึ่งเป็นการ 
ส่งต่อภายใน 
 

2) บันทึกการส่งนักเรียนไปยัง 
ผู้เช่ียวชาญภายนอกโดยครู 
แนะแนวหรือฝ่ายปกครองเป็น 
ผู้ด าเนินการ 
1) แบบบันทึกการส่งต่อของโรงเรียน 
2) แบบรายงานแจ้งผลการช่วยเหลือ 
นักเรียน 
 

 
หมายเหตุ โรงเรียนสามารถพิจารณาเลือกใช้วิธีการ และเครื่องมืออื่นๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากท่ีระบุเพื่อ 

การด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึแนตามความเหมาะสมของสภาพโรงเรียน 
 
 
 



 
 

องค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน   
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน เป็นกระบวนการด าเนินงานท่ีมีองค์ประกอบส า คัญ 5 ประการ คือ 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2. การคัดกรองนักเรียน 
3. การส่งเสริมนักเรียน 
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
5. การส่งต่อ 
แต่ละองค์ประกอบของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าว มีความส าคัญ มีวิธีการ และ

เครื่องมือท่ีแตกต่างกันไป แต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันซึ่งเอืแอให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ
โรงเรียนเป็นระบบท่ีมีประสิทธิภาพ ดังมีรายละเอียดต่อไปนีแ 

 

1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
ความส าคัญ 

ด้วยความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคนท่ีมีพืแนฐานความเป็นมาของชีวิตท่ีไม่เหมือนกัน   
หล่อหลอมให้เกิด พฤติกรรมหลากหลายรูปแบบ ทัแงด้านบวก และด้านลบ ดังนนัแนการรู้ข้อมูลท่ีจ าเป็น
เป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียน จึงเป็น ส่ิงส าคัญ ท่ีจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษามีความเข้าใจนักเรียนมากขึแน 
สามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อ การคัดกรองนักเรียน เป็นประโยชน์ในการส่งเสริม การป้องกัน และ
แก้ไขปัญหานักเรียนได้อย่างถูกทาง ซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ มิใช่การใช้ความรู้สึกหรือคาดเดา
โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหานักเรียน ซึ่งจะท า ให้ไม่เกิดข้อผิดพลาดต่อการช่วยเหลือนักเรียน หรือ
เกิดได้น้อยท่ีสุด 

 

ข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน 
ครูท่ีปรึกษาควรมีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนอย่างน้อย 3 ด้านใหญ่ๆ คือ 

1. ด้านความสามารถ แยกเป็น 
1.1 ด้านการเรียน 
1.2 ด้านความสามารถอื่นๆ 

2. ด้านสุขภาพ แยกเป็น 
2.1 ด้านร่างกาย 
2.2 ด้านจิตใจ – พฤติกรรม 

3. ด้านครอบครัว แยกเป็น 
3.1 ด้านเศรษฐกิจ 
3.2 ด้านการคุ้มครองนักเรียน 

4. ด้านอื่นๆ ท่ีครูพบเพิ่มเติม ซึ่งมีความส าคัญหรือเกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 



 
 

วิธีการและเคร่ืองมือในการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
 

ครู ท่ีปรึกษาควรใช้วิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย เพื่อให้ได้ข้อมูลนักเรียนท่ีครอบคลุม                                       
ทัแงด้านความสามารถด้านสุขภาพ และด้านครอบครัว ท่ีส า คัญ คือ 
1) ระเบียนสะสม 

1.1) ระเบียนสะสม 
ระเบียนสะสม เป็นเครื่องมือในรูปแบบเอกสารเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวกับตัวนักเรียน 
โดยนักเรียนเป็นผู้กรอกข้อมูล และครูท่ีปรึกษาน าข้อมูลเหล่านัแนมาศึกษาพิจารณาท าความรู้จัก
นักเรียนเบืแองต้นหากข้อมูลไม่เพียงพอ หรือมีข้อสังเกตบางประการ ก็ควรหาข้อมูลเพิ่มเติม            
ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การสอบถามคู่มือหลักสูตรการพัฒนานักจิตวิทยาโรงเรียน 23นักเรียน
โดยตรง การสอบถามจากครูอื่นๆ หรือเพื่อนๆ ของนักเรียนเป็นต้น รวมทัแงการใช้เครื่องมือ
ทดสอบต่างๆหากครูท่ีปรึกษาด าเนินการได้ 

- รูปแบบรายละเอียดในระเบียนสะสมของแต่ละโรงเรียน มีความแตกต่างกันได้ขึแนอยู่กับ
ความต้องการของแต่ละโรงเรียน แต่อย่างน้อยควรครอบคลุมข้อมูลทัแงด้านการเรียน ด้านสุขภาพ 
และด้านครอบครัว 

- ระเบียนสะสม เป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน จึงต้องเป็นความลับและเก็บไว้อย่างดี มิให้
ผู้เกี่ยวข้องหรือเด็กอื่นๆมารืแอค้นได้ หากเป็นไปได้ควรเก็บไว้กับครูท่ีปรึกษาและตู้เก็บระเบียน
สะสมให้เรียบร้อย 

- ระเบียนสะสม ควรเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปีการศึกษา หรือ 6 ปี
การศึกษา และส่งต่อระเบียนไปยังครูท่ีปรึกษาคนใหม่ในปีการศึกษาต่อไป หรืออาจจัดครูท่ี
ปรึกษาตามดูแลนักเรียนอย่างต่อเนื่องจนจบมัธยมศึกษาในแต่ละตอนหรือจนจบ6 ปีการศึกษา 

 

2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ)  
 2.2) แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก (SDQ) (โรงเรียนอาจน าเครื่องมืออื่นมาใช้แทนก็ได้) 
แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก ไม่ได้เป็นแบบวัดหรือแบบทดสอบ แต่เป็นเครื่องมือส าหรับการคัดกรอง 
นักเรียนด้านพฤติกรรม การปรับตัว ท่ีมีผลเกี่ยวเนื่องกับสภาพจิต ซึ่งจะช่วยให้ครูท่ีปรึกษามีแนวการ
พิจารณานักเรียนด้านสุขภาพจิตมากขึแน 
 

3) วิธีการและเครื่องมืออื่นๆ  
3.3) วิธีการและเครื่องมืออื่นๆ เช่น การสัมภาษณ์นักเรียน การศึกษาจากแฟ้มสะสมผลงาน                               

การ เยี่ ยมบ้ าน การ ศึกษาข้อมูลจากแบบบันทึกการตรวจ สุขภาพด้วยตนเองซึ่ ง จัดท า                                     
โดยกรมอนามัย เป็นต้น 
 
 
 



 
 

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (กรณีปัญหาเร่งด่วน) 
 
 
 

ผู้บริหาร/ครู รับแจ้งเร่ืองจาก สถานศึกษา/พื้นที่ 
 
 

 
ให้ค าแนะน า ผูบ้ริหาร/ครู เบื้องต้น   นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา       แจ้งฉก.ชน. สพท. และ สพฐ. 

 
 

แจ้งสหวิชาชีพที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ติดตามการดูแล ช่วยเหลือร่วมกับสหวิชาชีพ 
 

 
 

จัดท า/จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและ 
รายงานไปยัง สพท.และผู้เกี่ยวข้อง 



 
 

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน (กรณีล่วงละเมิดทางเพศ) 
 
 
 

ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูแจ้งเหตุหือประสบเหตุนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
  

 
 

แจ้ง ฉก.ชน. สพท./นักจิตวิทยารร.ฯ        ตรวจสอบข้อมมูลเบืแองต้น          แจ้งผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 
 
 
 

ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกาย จิตใจ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน พร้อมประเมินสถานการณ์ 
 
 
 

แจ้งศูนย์คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน แจ้ง/ประสาน การส่งต่อทีมสหวิชาชีพ 
ซึ่งถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 
 
 

ให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียน/คุ้มครอง 
 
 
 

จัดท า/จัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและ 
รายงานไปยัง สพท.และผู้เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 



 
 

ข้ันตอนกำรคุง้ครองและช่วยเหลือเดก็นกัเรียน 

(กรณีใช้สำรเสพติด) 

คัดกรอก/สังเกต นักเรียนพบว่าเส่ียงใช้สารเสพติดหรือประสบเหตุ  
นักเรียนใช้สารเสพติด 

แจ้งผู้ปกครอง/ผู้ดูแล 

คัดกรอก/ประเมนิ/ทดสอบ/ 

วัดด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา 

แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าเขตพื้นท่ีการศึกษา 

ทีมสหวิชาชีพ 

โรงพยาบาล บ าบัด ให้ค าปรึกษา 

เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 

รนุแรง ไม่รุนแรง 

สร้รางภูมิคุ้มกัน 

กลุ่มติด กลุ่มเส่ียง กลุ่มเสพ/ติด 

จัดท า/จัดเก็บข้อมูล การด าเนินงานของสถานศึกษา สรุปผลการท างานและรายงาน
ไปยัง สพท.และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

  


