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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
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กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
 

 การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ต าแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา ต าแหน่งเลขท่ี พ ๓๑๔๒๒๖ มีหน้าทีร่ับผิดชอบในการปฏิบัติงานดังนี้ 
 1. งานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 3. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
 4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

1. งานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
1. ชื่อกระบวนงาน  
 งานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
2. วัตถุประสงค ์
 1) โรงเรียนในสังกัดได้รับการสนับสนุน วิธีการป้องกัน การส่งเสริม และแก้ไขปัญหา ส าหรับนักเรียน
ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน โดยวิธีการส่งต่อภายใน และภายนอก 
 2) ส่งเสริมโรงเรียนในสังกัดดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเด็กพิเศษ  เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ 
(LD)  เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง   
3. ขอบเขตของงาน 
 ๑) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ ด้วยวิธีการ
ที่หลากหลาย  ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์  สังคมและวางแผนการแก้ไขปัญหา 
 3) ประเมินส ารวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพ่ือค้นหา อธิบาย
ท านายแนวโน้มพฤติกรรมอารมณ์  ความคิด พัฒนาการ  ศักยภาพ  แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพ สาเหตุ
ของปัญหาสุขภาพจิตในระดับเบื้องต้น  
 4) ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล  รายกลุ่มและบ าบัดครอบครัวเพ่ือ       
การบ าบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ  ยาเสพติด      
การทะเลาะวิวาท/การใช้ความรุนแรง ฯลฯ 
 5) ปรับพฤติกรรม  ฟื้นฟูภาวะทางจิตใจ สังคม  อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับ  เบื้องต้น เพ่ือให้
นักเรียนเข้าใจ  ยอมรับปัญหาของตนเอง  ปรับเปลี่ยนอารมณ์  ความคิด  พฤติกรรม  วิธีการปรับตัว หรือ     
วิธีแก้ปัญหาให้เหมาะสม   
 6) ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้  (LD) เด็กสมาธิสั้น            
เด็กออทิสติก  เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง  เป็นต้น 
 7) ส่งเสริม  ป้องกัน  เฝ้าระวัง  แก้ไขปัญหาพฤติกรรม  สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ  และ
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น  เพื่อพัฒนาความสามารถในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 



 8) รวบรวม  ศึกษาข้อมูลวิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ 
นวัตกรรมด้านจิตวิทยา สุขภาพจิต 
 9) สรุปสถิติ  รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาและเสนอผู้บังคับบัญชา  เพ่ือประกอบการ
วางแผน  พัฒนาการปฏิบัติงาน 
 10) ประสานการท างานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหรือหน่วยงาน 
 11) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล  ข้อเท็จจริง  แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย 
 12) ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความช่วยเหลือ  เฉพาะด้าน
และการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
 13) เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์ความรู้วิชาการจิตวิทยา  วิชาการที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย     
มีความรู้ ความเข้าใจ ปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4. ค าจ ากัดความ 
 งานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หมายถึง ผู้ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา
นักเรียนให้ประสบความส าเร็จในด้านการศึกษา  สังคม และอารมณ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยท างานร่วมกับครู 
ผู้ปกครอง และผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือเสริมสร้างสภาพแสดล้อมที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิด
คุณประโยชน์ในการเรียนรู้ รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างบ้านและโรงเรียนให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
 การส่งต่อภายใน หมายถึง ครูที่ปรึกษาส่งต่อไปยังครูที่สามารถให้การช่วยเหลือนักเรียนได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับลักษณะปัญหา เช่น ส่งต่อครูแนะแนว ครูพยาบาล ครูประจ าวิชา หรือฝ่ายปกครอง และส่งต่อนักจิตวิทยา
โรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 การส่ งต่อภายนอก  หมายถึง  ครูแนะแนว ครูฝ่ ายปกครอง  หรือนักจิตวิทยาโรงเรียนฯ                
เป็นผู้ด าเนินการส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญภายนอก และประสานการท างานกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น โรงพยาบาล 
สาธารณสุข พัฒนาสังคมและความมั่นคงของของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว ฯลฯ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) การจัดท าระบบ แผนงาน / โครงสร้าง และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
 2) ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
 3) ด าเนินการลงพื้นที่ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนจากการส่งต่อ จากงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด 
  4) ติดตาม / ส่งต่อภายนอก  
 5) สรุปผล / รายงาน 
6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - เครื่องมือทางจิตวิทยา เช่น SDQ, 9Q, 2Q และ 8Q ฯลฯ  

 

 



7. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
 - คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

2. งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
1. ชื่อกระบวนงาน 
 งานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
2. วัตถุประสงค ์
 การมีระบบการเฝ้าระวัง และป้องกันความประพฤติท่ีไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสังกัด 
3. ขอบเขตของงาน 
 1) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนที่และการสร้าง
เครือข่าย 
  2) การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานในหน่วยงานและสถานศึกษาในการพัฒนา ความประพฤตินักเรียนและ
สถานศึกษา 
          3) อบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
          4) การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
 5) การสร้างศูนย์เครือข่ายศูนย์เสมารักษ์และการสร้างเครือข่ายติดตามดูแล 
 6) การจัดท าระบบเฝ้าระวังป้องกันนักเรียนทะเลาะวิวาทโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น พมจ. ต ารวจ  สถานศึกษาทุกสังกัด ชุมชน ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการรถยนต์ ฯลฯ 
 7. งานจัดระเบียบสังคม เช่นตรวจหอพัก  ร้านเกมส์ 
 8. งานคุ้มครองป้องกันการบริโภคบุหรี่และแอลกอฮอล์         

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

การจัดท าระบบ แผนงาน / โครงสร้าง และ
ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

ติดตาม / ส่งต่อภายนอก 
ด าเนินการลงพื้นที่ดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียนจากการส่งต่อ จากงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด 

สรุปผล / รายงาน 
 



4. ค าจ ากัดความ 
 1) ศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน/นักศึกษา หมายถึง ศูนย์ประสานงานในการส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน/นักศึกษา 
  2) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน/นักศึกษา หมายถึง พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 หมวด 7 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 2) จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานให้หน่วยงานและสถานศึกษา ในการด าเนินงานส่งเสริมความประพฤติ
นักเรียนนักศึกษา 
 3) ประชาสัมพันธ์การอบรมและข้ึนทะเบียนแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน
และนักศึกษา 
 4) สร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในระดับจังหวัดและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 
 5) จัดท าระบบเฝ้าระวังป้องกันปัญหาพฤติกรรมที่ไม่ เหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษาร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น ต ารวจ พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น 
 6) ร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจร่วมและการจัดระเบียบสังคม 
 7) รายงานติดตามผลเป็นระยะอย่างต่อเนื่องเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน 
6. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 - แบบรายงานผลการด าเนินการกิจกรรม 
7. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
 

3. งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
1. ชื่อกระบวนงาน 
 งานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 
2. วัตถุประสงค ์
 นักเรียนได้รับการคุ้มครองสิทธิตามความเหมาะสมที่พึงได้รับ 
3. ขอบเขตของงาน 
 1) ศึกษาวิเคราะห์กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็กและ พ.ร.บ คุ้มครองเด็ก 
 2) รวบรวมและเผยแพร่เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการพิทักษ์สิทธิเด็ก  และพ.ร.บ.คุ้มครองเด็กให้
สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 3) ติดตามสนับสนุนป้องกันให้เด็กปลอดภัยจากการถูกละเมิด 
 4) ติดตามดูแลและสรุปผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง 
 



4. ค าจ ากัดความ 
 เด็ก หมายถึง บุคคลอายุยังไม่เกินสิบห้าปีบริบูรณ์ 
 เยาวชน หมายถึง บุคคลอายุเกินสิบห้าปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์ 
 สิทธิเด็ก หมายถึง การสนับสนุนส่งเสริมสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งองค์การ  
สหประชาชาติให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กถูกละเมิด หรือถูกปล่อยปละละเลย ทอดทิ้ง ไม่ได้  รับการ
ดูแลและพัฒนาตามที่ควร จนเกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจ หาแนวทางในการป้องกันและ  คุ้มครองสิทธิ
เด็กในประเทศไทย 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานงานส่งเสริมพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน  
 2) ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษา เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิเด็ก 
 3) รับเรื่อง/ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
  4) ติดตามผล 
 5) สรุปผล / รายงาน 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 -  
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
 2) แนวทางการด าเนินการประกันความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน 
 3) พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้กับผู้บริหาร
สถานศึกษา เกี่ยวกับการปกป้องสิทธิเด็ก 

การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานงานส่งเสริม
พิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน 

ติดตามผล 
รับเรื่อง/ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง

ติดตาม / ส่งต่อภายนอก 

สรุปผล / รายงาน 
 



 4) พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 
 5) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2551 
 

4. งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
1. ชื่อกระบวนงาน 
 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือให้โรงเรียนมีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีกระบวนการ วิธีการ  และเครื่องมือที่มี
คุณภาพ  และมีมาตรฐาน  สามารถตรวจสอบได้ 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้ครูประจ าชั้น / ครูที่ปรึกษา  บุคลากรในโรงเรียน  ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน 
และองค์กรภายนอกมีส่วนร่วมในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 3) เพ่ือให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและส่งเสริมพัฒนาเต็มตามศักยภาพเป็นคนที่สมบูรณ์ทั้ง
ด้านร่างกาย อารมณ ์ สังคม  และสติปัญญา 
3. ขอบเขตของงาน 
  1) ส ารวจข้อมูลและติดตามนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ระหว่างเรียนและยาเสพติด 
เพ่ือหาแนวทางการป้องกันรวมทั้งการแก้ปัญหาและดูแลช่วยเหลือ 
 2) จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใช้เป็นเครือข่ายการคุ้มครองในการเชื่อมโยงให้ค าปรึกษาตาม
สภาพปัญหาของนักเรียน 
 3) รายงานสถานการณ์และผลการด าเนินงานที่รวดเร็วทันต่อสถานการณ์/เน้นรายงานข่าวสาร
ครบถ้วน  ประสาน ฉก.ชน.สพฐ. ในทันทีที่ทราบเหตุ   
 4) ติดตาม ตรวจสอบ และให้ค าปรึ กษาแก่สถานศึ กษาในสั งกั ด  ในการจั ดท าข้ อมู ล 
ในระบบสารสนเทศดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 5) ภารกิจศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 6) การระดมทุนเพ่ือกองทุนช่วยเหลือนักเรียน (ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน) 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 
 6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
4. ค าจ ากัดความ 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน หมายถึง กระบวนการด าเนินงานดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็น
ระบบ  มีขั้นตอน มีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งภายในและนอกสถานศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร และครู
ทุกคน  มีวิธีการและเครื่องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐานคุณภาพ และมีหลักฐานการท างานท่ีตรวจสอบได้ 
5. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 1) การจัดท าระบบ แผนงาน / โครงสร้าง และผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน  
 2) ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  



 3) ด าเนินการลงพ้ืนที่ดูแลและช่วยเหลือนักเรียนจากการส่งต่อจากงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ของโรงเรียนในสังกัด  และงานตามกระบวนการ 5 ขั้นตอนของงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  4) ติดตาม / ประเมินผล/ ให้ความช่วยเหลือตรงประเด็นปัญหา และส่งต่อภายนอก  
 5) สรุปผล / รายงาน 
6. Flow Chart การปฏิบัติงาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. แบบฟอร์มท่ีใช้ 
 1) แบบบันทักการเยี่ยมบ้าน 
 2) แบบประเมินตนเอง Strength and Difficulties Questionnaire  (SDQ) 
 3) แบบรายงานผลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 4) แบบฟอร์มการส่งต่อ 
8. เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1) คู่มือการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนในสถานศึกษา 
 
 
 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ประชุมชี้แจงผู้ปฏิบัติหน้าที่ 
การจัดท าระบบ แผนงาน / โครงสร้าง และ

ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน 

ติดตาม / ประเมินผล / ส่งต่อภายนอก 
ด าเนินการลงพื้นที่ดูแลและช่วยเหลือ
นักเรียน และด าเนินการตามกระบวนการ  
5 ขั้นตอน 

 

สรุปผล / รายงาน 
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