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คำนำ 

  งานส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นงานที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขต
พื้นที่การศึกษา  สามารถจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเน้น  การบูรณาการการจัด
การศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  ไปสู่การศึกษาตลอดชีพ  นำแหล่งเรียนรู้และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้ประกอบการเรียนการสอน  ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สมบูรณ์  จัดสวัสดิการ  
สวัสดิภาพและกองทุนเพื ่อการศึกษา  ที ่จะเป็นการช่วยเหลือผู้ เร ียนปกติ  ด้อยโอกาส  พิการ  และ                
มีความสามารถพิเศษ อีกทั้งส่งเสริมให้บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  สถาบันทางศาสนา  สถานประกอบการ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน  ร่วมจัดการศึกษาที่จะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้เรียน 

  เพื ่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  ข้าพเจ้า         
นางสาวปวีณรัตน์ สิริธนาเรือง  ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา  จึงได้จัดทำคู่มือ 
การปฏิบัติงานตามภารกิจงานที่ได้รับมอบหมาย  โดยครอบคลุมขอบเขตของงาน  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
เอกสาร/หลักฐาน  และระเบียบ  กฎหมายที ่เก ี ่ยวข้อง  ทั ้งนี ้   เพื ่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 
ให้มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน/ระบบราชการ 

 

นางสาวปวีณรัตน์ สิริธนาเรือง 
นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

 
 ชื่อ      นางสาวปวีณรัตน์  สิริธนาเรือง 
 ตำแหน่ง   นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา     ตำแหน่งเลขที่ พ 314096 
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 
 

ขอบข่ายหน้าที่ปฏิบัติงาน 
1. งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
2. งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
3. งานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. การป้องกันความปลอดภัย อุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา 
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
เรื่อง  งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 
ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. 
 

2. 
 

3. 
 
 
 
 
 

4. 
 

5. 

การจัดระบบแผนงาน/โครงสร้างและผู้รับผิดชอบ 
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน 
ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหารสถานศึกษาและครู 
ที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ดำเนินการเยี่ยมบ้านตามกระบวนการ 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 
- การรู้จักเด็กเป็นรายบุคคล 
- การคัดกรองนักเรียน 
- การจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
- การจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียนและการส่งต่อ 
ติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือนักเรียน 
ที่พบปัญหา 
สรุปผล รายงานผล 

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือดำเนินงาน 
    ตามแผนงานและโครงการฯ 
1. มีจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ผู้บริหาร 
    สถานศึกษาและครูที่ผิดชอบระบบดูแล 
    ช่วยเหลือนักเรียน 
1. มีการเยี่ยมบ้านนักเรียนตามกระบวนการ 
    5 ขั้นตอน และมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล 
    เพ่ือไว้ใช้ในการจัดให้บริการแนะแนวนักเรียน 
 
1. มีการติดตาม ประเมินผล ให้การช่วยเหลือ 
    นักเรียนที่พบปัญหา 
 
1. มีการสรุปผล และรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา     

เรื่อง  งานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 

รณรงค์ให้สถานศึกษา ชุมชน ผู้ปกครอง ร่วมกัน 
กำหนดมาตรการในการป้องกันความปลอดภัย 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ได้รับแจ้งเหตุ หรือ 
ประสบเหตุ 
รวบรวมผลงานและเอกสาร เพ่ือเผยแพร่ต่อ 
สาธารณชน 
ส่งเสริมการเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยใน 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ 

1. ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้บริหาร นักเรียน มีจิตสำนึก 
    ในมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
2. ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง มีมาตรการในการ 
    ดำเนินการร่วมกัน 
3. มีการประสานทีม/สหวิชาชีพ ให้ความร่วมมือ 
4. แจ้งผู้ปกครองของนักเรียน 
5. แจ้ง ฉก.ชน.สพป. รับทราบ และเจ้าหน้าที่ 
    ฉก.ชน.สพป. ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่าง 
    เร่งด่วน และรายงานต่อ เลขาธิการ กพฐ. 
6. ผู้ปกครอง ชุมชน รับรู้ข่าวสารในมาตรการ 
    การรักษาความปลอดภัย 
7. ครูมีทักษะการสอน สามารถบูรณาการการสอน 
   ให้เข้ากับการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ 
8. ครูและผู้ปกครองนักเรียน มีส่วนร่วมในการดูแล 
    เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนทั้งในและนอก 
    ชั้นเรียน 
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เรื่อง งานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1. 
 

2. 
 
 
 
 
 

3. 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

6.. 
 
 
 
 

7. 

 ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจาก
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.  
วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็น
รายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ
ด้วยวิธีที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทาง
จิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และ
วางแผนการแก้ไขปัญหา 
ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิตด้วย
วิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพ่ือค้นหา 
อธิบาย ทำนายแนวโน้ม พฤติกรรม อารมณ์ 
ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความ
ถนัด บุคลิกภาพ สาเหตุของปัญหาสุขภาพจิตใน
ระดับเบื้องต้น 
ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็น
รายบุคคล รายกลุ่ม และบำบัดครอบครัว เพ่ือ
การบำบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง หรือ 
ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่อง ยาเสพ
ติด การทะเลาะวิวาท การใช้ความรุนแรง  
ปรับพฤติกรรม ฟื้นฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม 
อารมณ์ ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้น
เพ่ือให้นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง 
ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการ
ปรับตัวหรือวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม 
 ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิ
สติก เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น 

ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาพฤติกรรม 
สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมขึ้น 

1. ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจาก
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน.  
2. วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็น
รายบุคคลที่ 
3. ประเมิน สำรวจ วิเคราะห์ สภาวะสุขภาพจิต
ด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน  
4. ให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็น
รายบุคคล รายกลุ่ม  
5. บำบัดครอบครัว เพื่อการบำบัดและแก้ไขปัญหา
เฉพาะเรื่อง หรือ ปัญหาที่ซับซ้อน เช่น พฤติกรรม
เสี่ยงเรื่อง ยาเสพติด การทะเลาะวิวาท การใช้
ความรุนแรง  
6. ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม 
อารมณ์  
7. ส่งเสริมพัฒนาการในระดับเบื้องต้นเพ่ือให้
นักเรียนเข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง 
ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการ
ปรับตัวหรือวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสม 
8. ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก 
เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น 
9. ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ปัญหาพฤติกรรม 
สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือและ
กระบวนการทางจิตวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนา
ความสามารถในการดำเนินชีวิตได้เหมาะสมขึ้น 
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เรื่อง  การป้องกันความปลอดภัย อุบัติเหตุและอุบัติภัยในสถานศึกษา 

ที ่ กิจกรรม/วิธีปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
1 
2 
3 
 
 
 

4 

 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จัดทำแผนงาน/โครงการ  
กิจกรรรม/ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณษการ 
สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 
อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในการเรียน
การสอน 
การติดตามผลการดำเนินงาน สรุปผลการ
ดำเนินงานการป้องกันความปลอดภัย อุบัติเหตุ
และอุบัติภัยในสถานศึกษา 

1. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาตามกลุ่มเป้าหมายที่โครงการฯ กำหนด 
2. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน ตระหนัก
ถึงความปลอดภัยของนักเรียนภายในสถานศึกษา 
การให้ความสำคัญกับการเริ่มปลูกฝังที่เด็กและ
เยาวชนก่อน เพ่ือให้มีความตระหนักความรู้ทักษะใน
การใช้รถใช้ถนนที่ถูกต้อง และเกิดจิตสำนึกท่ีดี 
3. ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการภายในระยะเวลา
ที่โครงการกำหนด 
4. มีการสรุปผลการดำเนินงาน เพ่ือรายงาน
ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

  


