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   1. ผู้รับบริการหลัก/ช่องทางการให้บริการ 
 

ผู้รับบริการหลัก :  เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีมีความเสี่ยงด้านความบกพร่องทาง
สติปัญญา และ/หรือบกพร่องทางการเรียนรู้  ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  ทีผ่่านการคัดกรองความเสี่ยงจาก
โรงเรียน และโรงเรียนเป็นผู้ติดต่อประสานงานในการรับบริการ 

 
สถานที่ให้บริการ ระยะเวลาเปิดให้บริการ 

งานระบบประเมินเชาวน์ปัญญานักเรียนในโรงเรียน กลุ่ม
งานจิตวิทยา (ห้องเบอร์ 9) ชั้น 1 ตึกอ านวยการ สถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์  196 หมู่ 10  ต.ดอนแก้ว    
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180   
โทรศัพท์  053-908300 ต่อ 73115, 73116 
 

เปิดบริการวันจันทร์ – ศุกร์  
เวลา 08.30 – 16.30 น. 

 
ค าจ ากัดความ 
  ผู้รับบริการ หมายถึง เด็กนักเรียนที่ผ่านการคัดกรองเด็กที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา และ/

หรือความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยโรงเรียนหรือศูนย์การศึกษาพิเศษเขต 8  และไม่มีปัญหายุ่งยาก
ซับซ้อน หรือปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ร่วมด้วย เช่น ขาดสมาธิ ซน อยู่ไม่นิ่ง มีปัญหาการเข้าสังคม 
ปัญหาพัฒนาการและการเคลื่อนไหว เป็นต้น            

  ผู้ให้บริการ หมายถึง นักจิตวิทยาคลินิกท่ีมีใบประกอบโรคศิลปะและนักจิตวิทยาคลินิกที่ไม่มีใบ
ประกอบโรคศิลปะปฏิบัติงานภายใต้การก ากับของนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบประกอบโรคศิลปะ 

 
เงื่อนไขการรับบริการของคลินิกพิเศษฯ 

1. เด็กต้องไม่มีปัญหายุ่งยากซับซ้อน หรือปัญหาพฤติกรรมและอารมณ์ร่วมด้วย เช่น ขาดสมาธิ ซน 
อยู่ไม่นิ่ง มีปัญหาการเข้าสังคม ปัญหาพัฒนาการและการเคลื่อนไหว เป็นต้น  กรณีคัดกรองหรือ
ประเมินพบปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน ให้เข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอกของสถาบันพัฒนาการเด็กราช
นครินทร์ เพ่ือขอรับการประเมินและขอใบรับรองความสามารถทางเชาวน์ปัญญาต่อไป 

2. เป็นเด็กนักเรียนที่ได้รับคูปองการศึกษาเพ่ือรับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จากส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษาที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ 

 



3. โรงเรียนที่ไม่สามารถขอรับคูปองการศึกษาฯ จากส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษาที่ 8 จังหวัดเชียงใหม่ 
จะต้องช าระค่าบริการเป็นเงินสด 

 

2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ระยะเวลา/ผู้รับผิดชอบ 
 

ล าดับ ขั้นตอน ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1. ลงทะเบียนขอรับบริการ 

1. ครปูระสานงานติดต่อกลุ่มงานจิตวิทยา แจ้งความ
ประสงค์รับบริการคลินิกพิเศษ  

2. นักจิตวิทยาประสานงานตอบกลับเพื่อชี้แจง
รายละเอียดขั้นตอนการขอรับบริการ และเอกสาร
ประกอบการรับบริการ (รายละเอียดตามข้ันตอนการ
ขอรับบริการฯ) 

 
 
 

1 วัน 

 
 
 

นักจิตวิทยา 

2. การส่งเอกสารประกอบการรับบริการและการตรวจสอบ
ข้อมูล 
1. ครูจัดส่งเอกสารประกอบการรับบริการมายังกลุ่มงาน

จิตวิทยา 
2. นักจิตวิทยาตรวจสอบข้อมูลประวัติ และความถูกต้อง 

ครบถ้วนของเอกสาร 

 
 
 
 

3 วัน 
 

 
 
 
 

นักจิตวิทยา 

3. นัดหมายเพื่อเข้ารับการตรวจเชาวน์ปัญญา 
    นักจิตวิทยาโทรศัพท์ประสานแจ้งวัน และเวลา นัดหมาย
เข้ารับการตรวจเชาวน์ปัญญาไปยังครูผู้ประสานงาน 

 
2 วัน 

 
นักจิตวิทยา 

4. การตรวจเชาวน์ปัญญา 
    นักจิตวิทยาด าเนินการตรวจประเมินความสามารถทาง
เชาวน์ปัญญา 

 
1 วัน 

 
นักจิตวิทยา 

5. การตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์และออกใบรับรองแพทย์ 
1. นักจิตวิทยาโทรศัพท์ประสานงานแจ้งวัน และเวลานัด

หมายเพื่อมารับการตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์ 

2. ผู้รับบริการเข้ารับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ 
ออกใบรับรองแพทย์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการตรวจ
ทางเชาวน์ปัญญา  ตามเวลานัดหมายพร้อมผู้ปกครอง
หรือผู้มอบฉันทะ 

 
1 วัน 

 
 

1 วัน 

 
นักจิตวิทยา 

 

แพทย์ 

รวมระยะเวลาในการด าเนินการทั้งสิ้น 9 วัน  
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3. เอกสาร/แบบฟอร์มที่ใช้ในการขอรับบริการ 

 
ล าดับ เอกสาร/แบบฟอร์ม จ านวน (ฉบับ) 

1. แบบฟอร์มการกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 1 
2. ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองเด็ก กรณีผู้ปกครองไม่มีบัตรประชาชน

สามารถใช้บัตรหรือใบส าคัญทางราชการอ่ืนๆได้ เช่น บัตรต่างด้าว 
1 

3. ส าเนาบัตรประชาชนของครูผู้น าเด็กมารับบริการ 1 
4. หนังสือแสดงความยินยอมและแบบฟอร์มการขอมอบฉันทะใบรับรอง

แพทย์ 
1 

5. แบบฟอร์มรายงานการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียน (แบบสอบถาม
ส าหรับครูประจ าชั้น) 

1 

6. แบบสอบถามส าหรับเด็ก 1 
7. แบบสอบถามประวัติผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและ           

ปัญหาการเรียน  สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
1 

8. คูปองการศึกษาเพ่ือรับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จากส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  (ถ้ามี) 

7 ใบ 
CS1901 : 2 ใบ 
CS1902 : 2 ใบ 
CS1903 : 1 ใบ 
CS1701 : 2 ใบ 

 
 

4. ค่าธรรมเนียมการบริการ 
 
ล าดับ รายละเอียดการบริการที่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียม 

(บาท) 
1. ค่าบริการตรวจเชาวน์ปัญญา 300 
2. ค่าบริการตรวจของแพทย์ 400 
3. ค่าบริการผู้ป่วยนอก (2 ครั้ง) 100 

 
หมายเหตุ : โรงเรียนที่ใช้คูปองการศึกษาเพื่อรับบริการสิ่งอ านวยความสะดวก สื่อ บริการและความ
ช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา จากส านักบริหารการศึกษาพิเศษ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตการศึกษาที่ 8 จังหวัดเชยีงใหม่  ไม่ต้องช ำระค่ำบริกำร 
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5. การประกันคุณภาพ/ประสิทธิภาพการให้บริการ 
 
ล าดับ ผลส าเร็จของการบริการที่จะส่งมอบแก่ผู้รับบริการ 

1. ผู้รับบริการได้รับการตรวจทางจิตวิทยาภายใน 1 เดือนหลังจากการท าบัตรผู้ป่วย 
2. ผู้รับบริการได้รับการตรวจทางจิตวิทยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
 
 

6. ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 
 
ล าดับ ช่องทางการร้องเรียน/แนะน าบริการ 

1. กลุ่มงานจิตวิทยา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
2. กล่องรับความคิดเห็น สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
3. ทาง E-mail : psyricd@gmail.com 
4. ทางโทรศัพท์  เบอร์ 053-908300 ต่อ 73115, 73116 
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ภาคผนวก 



1. ขั้นตอนการขอรับบริการตรวจทางจิตวิทยาในคลินิกพิเศษส าหรับนักเรียนที่มีความเสี่ยง             
ด้านความบกพร่องทางสติปัญญา และ/หรือความบกพร่องทางการเรียนรู้ 
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2. ใบความรู้เกี่ยวกับการตรวจทางเชาวน์ปัญญา 
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3. แบบฟอร์มการกรอกประวัติผู้ป่วยใหม่ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
 
 

4. 
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4. หนังสือแสดงความยินยอมและแบบฟอร์มการขอมอบฉันทะใบรับรองแพทย์ 
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5. แบบฟอร์มรายงานการเรียนและความประพฤติจากโรงเรียน (แบบสอบถามส าหรับครูประจ าชั้น)  
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6. แบบสอบถามส าหรับเด็ก 
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7. แบบสอบถามประวัติผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตและปัญหาการเรียน 
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 

             

-15- 
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7. รายช่ือผู้จัดท า 

 
1. นางสาวเสาวรส  แก้วหิรัญ นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ 
2. นางพัทธนันท์  สอนวงษ์ นักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติการ 
3. นางสาวศุภิญญา  เอ่ียมสุดแสง นักจิตวิทยา 
4. นางสาวอมรพรรณ นันทศรี  นักจิตวิทยา 
5. นางสาวจตุตา  ผกาผล  นักจิตวิทยาคลินิก 
6. นางสาวรุ่งธิดา  ผดุงศักดิ์วงศ์ นักจิตวิทยา 
7. นายภวินท์  สุทธิเชื้อชาติ นักจิตวิทยา 
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