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นางสาวปภัสพ์มณ  ทองอาสา 
ต าแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่ 

 
 
 

 

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 
 
 
 
 



ลักษณะงานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่ 
 

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการช่วยเหลือและให้ค าปรึกษานักเรียนให้ประสบความส าเร็จในด้านการศึกษา 
สังคม และ อารมณ์เมื่ออยู่ร่วมกับผู้อ่ืน โดยท างานร่วมกับครู ผู้ปกครองและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อม ที่ปลอดภัย และส่งเสริมให้เกิดคุณประโยชน์ในการเรียนรู้รวมทั้งความสัมพันธ์
ระหว่างบ้านและโรงเรียนที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 
 

มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ 
(1) ดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รบการส่งต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
(2) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือจากการส่งต่อ ด้วยวิธีการที่ 
 หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคม และวางแผนการแก้ไขปัญหา 
(3) ประเมินส ารวจ วิเคราะห์สภาวะสุขภาพจิตด้วยวิธีการทางจิตวิทยากับนักเรียน เพื่อค้นหา อธิบาย ท านาย 
 แนวโน้มพฤติกรรมอารมณ์ ความคิด พัฒนาการ ศักยภาพ แรงจูงใจ ความถนัดบุคลิกภาพสาเหตุของปัญหา 
 สุขภาพจิตใน ระดับเบื้องต้น 
(4) ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบ าบัดครอบครัว เพื่อการบ าบัดและ
แก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ ยาเสพติด การทะเลาะ
วิวาท/การใช้ความรุนแรง ฯลฯ 
(5) ปรับพฤติกรรม ฟ้ืนฟูสภาวะทางจิตใจ สังคม อารมณ์ส่งเสริมพัฒนาการในระดับ เบื้องต้น เพื่อให้นักเรียน 
 เข้าใจ ยอมรับปัญหาของตนเอง ปรับเปลี่ยนอารมณ์ ความคิด พฤติกรรม วิธีการปรับตัว หรือวิธีแก้ปัญหาให้ 
 เหมาะสม 
(6) ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้(LD) เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก  
เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น 
(7) ส่งเสริม ป้องกัน เฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาพฤติกรรม สุขภาพจิตของนักเรียนด้วยเครื่องมือ และกระบวนการ
ทางจติวิทยาเบื้องต้น เพื่อพัฒนาความสามารถในการด าเนินชีวิตได้เหมาะสมยิ่งขึ้น 
(8) รวบรวม ศึกษาข้อมูลวิจัยด้านจิตวิทยา และวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมด้าน 
 จิตวิทยา สุขภาพจิต 
(9) สรุปสถิติ รายงานผลการปฏิบัติงานทางจิตวิทยาเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการ วางแผนพัฒนาการ 
 ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.ส ารวจสภาพปัญหาของนักเรียนในสังกัด สพป.หนองคาย 
เขต 2  

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
น.ส.ปภัสพ์มณ  ทองอาสา 

2. การลงพ้ืนที่โรงเรียน 
โดยนักจิตวิทยาโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
          -   การส ารวจสภาพปัญหาของนักเรียน 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

- การแนะแนว การบ าบัด การให้ค าปรึกษา และ 
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพของนักเรียน 

- การส่งเสริมป้องกันและพัฒนานักเรียน 
- การประเมินผลการช่วยเหลือ 

ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

4. การประเมินผลการช่วยเหลือ ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
7.สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม สถานศึกษา 
8. สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์มที่ใช้ 
-แบบบันทึกกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
-แบบคัดกรองนักเรียน S D Q 
 ฯลฯ 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1.คู่มือการบริหารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนช่วงชั้นที่ 3  
http://www.dmh.go.th/download/ebooks/my1.pdf 
2.สภาพความส าเร็จการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
http://www.sesa37.go.th/support/images/file/07.pdf 
3.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000150/proj_dist/friend/friend_6.pdf 
 
 
 

สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับสถานศึกษา 

จัดท าโครงการ/กิจกรรมการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนด 

ศึกษารายละเอียดการจดัระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

ประสาน และร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ก ากับติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา 

สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงาน 

http://www.dmh.go.th/download/ebooks/my1.pdf
http://www.sesa37.go.th/support/images/file/07.pdf
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000150/proj_dist/friend/friend_6.pdf


 
 

งานส่งเสริมกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
 วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเองรู้จักสิ่งแวดล้อมสามารถคิดตัดสินใจ 
คิดแก้ปัญหาได้ 

2. เพ่ือส่งเสริมการวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพสามารถปรับตนได้อย่าง 
เหมาะสม 

3. เพ่ือช่วยให้ครูได้รู้จักและเข้าใจผู้เรียนรวมทั้งช่วยเหลือและค าปรึกษาแก่ผู้ปกครองใน 
การมีส่วนร่วมพัฒนาผู้เรียน 

 ขอบเขตการปฏิบัติงาน 
1. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 
2. การส่งเสริมการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนเพ่ือแก้ไขปัญหาและ 

สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 
3. การส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
4. การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน 
5. สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 

 ค าจ ากัดความ/พื้นฐานความรู้ 
กิจกรรมแนะแนว หมายถึง กิจกรรมที่เก่ียวกับการแนะแนวการให้ค าปรึกษาและฝึกอบรม 

เพ่ือส่งเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสมความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนนักศึกษาและ
ผู้ปกครอง 

งานแนะแนวเป็นงานที่สถานศึกษาทุกแห่งต้องจัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพและสามารถ 
จัดการชีวิตของตนอย่างชาญฉลาดมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองโลกกว้างทางการศึกษาและ
อาชีพสามารถตัดสินใจแก้ปัญหาเลือกและวางแผนชีวิตการเรียนอาชีพและสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพมีทักษะชีวิตสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
มีความสุขความส าเร็จและเป็นประโยชน์ 

การด าเนินงานแนะแนวในสถานศึกษาต้องจัดให้ครอบคลุมขอบข่ายงานแนะแนวทั้ง 
3 ด้านได้แก่ 

1. ด้านการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองในด้านการเรียนอย่างเต็มตามศักยภาพ 
รู้จักแสวงหาและใช้ข้อมูลประกอบการวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีนิสัยใฝ่รู้ใฝ่เรียนมีวิธีการเรียนรู้และสามารถวางแผนการเรียนหรือการศึกษาต่อได้อย่างเหมาะสม 

2. ด้านอาชีพให้ผู้เรียนได้รู้จักตนเองในทุกด้านรู้และเข้าใจโลกของงานอาชีพอย่าง 
หลากหลายมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริตมีการเตรียมตัวสู่อาชีพสามารถวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามที่ตนเอง
มีความถนัดและสนใจ 

3. ด้านส่วนตัวและสังคมให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าใจตนเองรักและเห็นคุณค่าของตนเอง 
และผู้อ่ืนรักษ์สิ่งแวดล้อมมีวุฒิภาวะทางอารมณ์มีเจตคติที่ดีต่อการมีชีวิตที่ดีมีคุณภาพมีทักษะชีวิต 



และสามารถปรับตัวด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ก าหนดให้กิจกรรมแนะแนวเป็น 

กิจกรรมหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนซึ่งก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวดังต่อไปนี้ 
1. เพ่ือให้ผู้เรียนรู้จักเข้าใจรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน 
2. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวางแผนการศึกษาอาชีพรวมทั้งส่วนตัวและสังคม 
3. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวดังนี้ 
1. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการความสนใจและธรรมชาติของผู้เรียน 
2. วิเคราะห์สมรรถนะส าคัญของผู้เรียนคุณลักษณะที่พึงประสงค์วิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 

และข้อมูลของผู้เรียนรายบุคคล 
3. ก าหนดสัดส่วนกิจกรรมแนะแนวให้ครอบคลุมด้านการศึกษาอาชีพส่วนตัวและสังคม 
4. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมแนะแนวของสถานศึกษา 
5. ออกแบบการจัดกิจกรรมแนะแนว 
6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว 
7. จัดกิจกรรมตามแผนและประเมินผลการจัดกิจกรรม 
8. ประเมินเพื่อตัดสินใจและสรุปรายงาน 

 ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน 
 การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นคุณค่าและความจ าเป็นของกิจกรรมแนะแนว 

 
ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจกิจกรรมแนะแนว ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
2. สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารสถานศึกษาครูและ
องค์ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว สามารถขับเคลื่อน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

3. จัดท าโครงการกิจกรรมแนะแนว มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
4. ด าเนินการตามโครงการ กรกฎาคม -

กันยายน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

5. จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ครูและนักเรียนได้แสดงศักยภาพ
ด้านกิจกรรมแนะแนว 

ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

6. ก ากับติดตามการด าเนินงานกิจกรรมแนะแนว ภาคเรียนละ 1 
ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

7.จัดท าทะเบียนครูแนะแนว/ชมรมครูแนะแนว กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

8. สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

 



 
 
 
 
 

 Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

สร้างองค์ความรู ้

จัดหาพื้นที่หรือเวทีให้ครูและนักเรยีนได้แสดงศักยภาพ 

 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ก ากับติดตามการด าเนินงานกิจกรรมแนะแนว 

ศึกษาวิเคราะห์ท าความเข้าใจงานแนะแนว 

จัดท าทะเบียนครูแนะแนว 

สร้างความตระหนัก 

จัดท าโครงการกิจกรรมแนะแนว 

ด าเนินการตามโครงการ 



 
 
 

 การส่งเสริมจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาและ 
สนับสนุนการศึกษาของนักเรียน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. แจ้งให้สถานศึกษาจัดท าข้อมูลพื้นฐานของนักเรียน
ทุกคน 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา 

2. น าข้อมูลที่จัดท าเป็นระบบให้ความช่วยเหลือด้านการ
เรียนและสวัสดิการอื่นๆ 

มิถุนายน สถานศึกษา 

3. จัดกระบวนการติดตามช่วยเหลือนักเรียน ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา 

4.ส่งเสริมการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ ตลอดปี เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ/
สถานศึกษา 

5.สรุปรายงานผลด าเนินการ มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 
 

 Flow Chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดกระบวนการตดิตามช่วยเหลือนักเรียน 

ส่งเสริมการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

แจ้งให้สถานศึกษาจัดท าข้อมลูพื้นฐานของนักเรียน
ทุกคน 



 
 
 

 การส่งเสริมให้มีแหล่งข้อมูลการศึกษาสู่การประกอบอาชีพ 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเป็นเครือข่ายในการ
เชื่อมโยงให้ค าปรึกษาตามสภาพปัญหาของนักเรียน 

พฤษภาคม- 
ธันวาคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

2. ก ากับติดตามให้สถานศึกษาจัดแหล่งข้อมูลข่าวสารด้าน
การศึกษาต่อและข้อมูลการประกอบอาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา 

ภาคเรียนที่ 
2 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

3. จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆหรือ
การแนะแนวการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 

ภาคเรียนที่ 
2 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

4.ติดตามผลส าเร็จการศึกษาและการมีงานท าของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาคเรียนที่ 
2 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
โรงเรียน 

5.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

ก ากับติดตาม 

จัดให้มีการแนะแนวการศึกษาของสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

จัดระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ติดตามผลส าเร็จการศึกษาและการมีงานท า 

ของผู้ส าเรจ็การศึกษา 



 
 
 
 
 

 การส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดระบบติดตามช่วยเหลือนักเรียน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.สร้างองค์ความรู้ให้กับครูแนะแนวเพ่ือให้มีความเข้าใจในระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

2. ส่งเสริมการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในห้าขั้นตอน 

พฤษภาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
/สถานศึกษา 

3. ก ากับติดตามส่งเสริมการจัดระบบดูแล ภาคเรียนละ 
1 ครั้ง 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

4.ยกย่อง ให้รางวัลสถานศึกษาที่จัดได้ดีเป็นแบบอย่าง ปีละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
5.สรุปรายงานผลการด าเนินงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ส่งเสริมการคัดกรองนักเรียนตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในห้าขั้นตอน 

ก ากับติดตามส่งเสรมิการจดัระบบดูแล 

สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

ส่งเสริมความรู้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

ยกย่อง ให้รางวัลสถานศึกษาท่ีจดัได้ดเีป็นแบบอย่าง 



 
 
 
 
 

 สนับสนุนการท าวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมและการแก้ไขปัญหานักเรียน 
 

ขั้นตอน/รายละเอียดการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ร่วมกับสถานศึกษาศึกษาสภาพปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 

สถานศึกษา 
2. จัดท าเครื่องมือในการศึกษาพฤติกรรมนักเรียนเพ่ือจะร่วมกัน
แก้ไขปัญหา 

มิถุนายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

3. ตรวจสอบเครื่องมือ/รวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูล กรกฎาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. ด าเนินการเก็บข้อมูล สิงหาคม -
มกราคม 

เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
สถานศึกษา 

4. รายงานผลการศึกษา มีนาคม เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

5. เผยแพร่ผลงาน เมษายน เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมฯ 
 

 Flow Chart  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าเครื่องมือ 

ตรวจสอบเครื่องมือ/รวบรวมข้อมลู/วิเคราะห์ข้อมูล 

ร่วมกับสถานศึกษาศึกษาสภาพปญัหา
พฤติกรรมของนักเรยีน 

เก็บข้อมูล 

รายงานผลการศึกษา 
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