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ที่มาและความส�าคัญ
 ปัจจุบันประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท้ังในด้านเศรษฐกิจ  

สภาพสงัคม และเทคโนโลย ีสง่ผลกระทบต่อการปรบัตัวของเด็กและเยาวชน 
ซึ่งจากข่าวและข้อมูลการรายงานในปัจจุบันพบว่า ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ
เด็กและเยาวชนมแีนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ ปัญหาทางด้านอารมณ์ จิตใจ  
ความวิตกกังวล ปัญหาภาวะซมึเศรา้ ปัญหาความก้าวรา้ว การกล่ันแกล้งกัน
ท้ังในโรงเรยีนและทาง Social Media (Cyber Bully) นอกจากนี ้ยงัพบปัญหา
ความรุนแรงอ่ืน เช่น ปัญหาการถูกล่วงละเมิดทางเพศจากผู้ใกล้ชิด ปัญหา 
ติดเกม ปัญหาการใชส้ารเสพติด ปัญหาการใชค้วามรุนแรงในครอบครวั ชุมชน 
สงัคมแวดล้อม สาเหตเุกิดจากเด็กและเยาวชนขาดการสรา้งภมิูคุม้กันทีด่ ีและ
ขาดทักษะชวิีตด้านสขุภาวะทางจิตใจในการด�าเนินชวิีต

	 ต้ั งแต่อดีตจนถึงปัจ จุ บันส� ำ นักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำน	กระทรวงศึกษำธิกำร	ให้ควำมส�ำคัญกับกำรดูแลช่วยเหลือ 

นัก เรียนมำอย่ำง ต่อเน่ือง 	 โดย	 ปี 	 พ .ศ . 	 2546	 ไ ด้ก� ำหนดนโยบำย

ให้ โรง เรียนในสั งกั ด ทุกโรง เรียน จัดให้ มี ระบบกำร ดูแลช่ วย เหลื อ

นักเรียน	 และด�ำเนินกำรอย่ำงจริงจังเพื่อให้ เกิดควำมยั่ งยืน	 และในป	ี 

พ.ศ.	2555	ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำนได้ประกำศ 

จัดตั้งศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน	และให้มีศูนย์เฉพำะกิจ 

คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทุกเขต	 

โดยมีจุดมุ่งหมำยเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลช่วยเหลือ	พิทักษ์	ปกปอ้ง	

คุ้มครองอย่ำงรอบด้ำนด้วยกระบวนกำรที่ถูกต้อง	เหมำะสม	และทันเหตุกำรณ์	
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สนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	 (สสส.)	 

จัดท�ำโครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรปฏบิตัหิน้ำที่ 

นักจิตวทิยำโรงเรียนในระบบกำรดูแลชว่ยเหลอื
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โรงเรียนสำมำรถช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ	ต่อมำในปี	พ.ศ.	2559	-	2562	

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

โดยศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ 

เดก็นักเรียนไดก้�ำหนดใหม้นัีกจิตวทิยำโรงเรียน

ประจ�ำส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำใน	26	เขต	

ท�ำหน้ำที่ดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

ในเขตพื้นที่กำรศึกษำที่รับผิดชอบ		

 ในปี  พ.ศ. 2563  ส�ำนักงำน 

คณะก ร รมก ำ ร ก ำ ร ศึ ก ษ ำ ขั้ น พื้ น ฐ ำ น 

ได้ด�ำเนินกำรจัดสรรและก�ำหนดต�ำแหน่ง

พนักงำนรำชกำร	ต�ำแหน่งนักจิตวทิยำโรงเรียน

ประจ�ำส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้กับ

ส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำทุกเขต	โดยมหีน้ำที่ 

ส่งเสริม	สนับสนุน	กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนิน

งำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน	และ 

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแล 

ชว่ยเหลือนักเรียนใหเ้ปน็ระบบทีม่ปีระสทิธิภำพ	 

มีกระบวนกำรด�ำเนินงำนที่ชัดเจน	มีภำคี

เครือข่ำยในกำรท�ำงำนและกำรประสำน

งำนขอควำมช่วยเหลือ	 เพื่อให้นักเรียนที่มี 

ควำมเสีย่งหรือมปีญัหำไดรั้บกำรดแูลชว่ยเหลือ 

อย่ำงเหมำะสมตรงตำมสภำพจนน�ำไปสู ่

กำรพฒันำศักยภำพของนักเรียน	ใหม้พีฒันำกำร 

ท้ังด้ำนร่ำงกำย	และจิตใจ	สำมำรถเรียนจบ

กำรศึกษำภำคบังคับหรือกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 

ได้โดยไม่มีกำรออกกลำงคัน	 ซ่ึงถือว่ำเป็น 

กำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม

ให้แก่นักเรียน
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1.	เพ่ือยกระดับคุณภำพกำรด�ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

2.	 เพ่ือให้นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

ปฏิบัติงำนดูแลช่วยเหลือ	ส่งเสริม	พัฒนำ	ปอ้งกัน	แก้ไข	และคุ้มครอง

นักเรียน

3.	เพื่อส่งเสริมและพัฒนำสุขภำพจิตนักเรียน	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนจึงได้จัดท�ำคู่มือ

นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 เพื่อให ้

นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำเข้ำใจบทบำท

หน้ำที่	ขอบเขตภำระงำนและเปน็แนวทำงในกำรเลือกใช้แบบประเมิน 

ทำงจิตวิทยำ	วินิจฉัย	และวำงแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเน่ือง 

เปน็ระบบตำมบริบทของแตล่ะเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ	โดยมเีน้ือหำประกอบดว้ย 

ที่มำและควำมส�ำคัญ	บทบำทหน้ำที่และโครงสร้ำงกำรปฏิบั ติงำน	 

องค์ควำมรู้ที่จ�ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน	วิธีกำร	และข้ันตอนของกำร 

ช่วยเหลือนักเรียน	กรณีศึกษำ	ตลอดจนเคร่ืองมือต่ำง	ๆ 	เพื่อให้ปฏิบัติงำน

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	นักเรียนทุกคนได้รับกำรดูแลอย่ำงท่ัวถึง	ถูกวิธี	 

ทันเวลำ	และได้รับโอกำสทำงกำรศึกษำ

เป้าหมาย
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นิยามศัพท์
	 นักจิตวิทยา  หมำยถึง	บุคคลที่มีควำมรู้	ควำมสำมำรถ	ควำมช�ำนำญและทักษะ 

ด้ำนจิตวิทยำ	มีกำรศึกษำเกี่ยวกับจิตใจ	กระบวนกำรของจิต	กระบวนกำรควำมคิดและพฤติกรรม

ของมนุษย์	ด้วยกระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์	เช่น	กำรรับรู้	กระบวนกำรรับรู้ข้อมูลของมนุษย์	

อำรมณ์	บุคลิกภำพ	พฤติกรรม	และรูปแบบควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล	มีกำรประยุกต์ใช ้

ควำมรู้กับกิจกรรมในด้ำนต่ำง	ๆ 	ของมนุษย์ท่ีเกิดข้ึนในชีวิตประจ�ำวัน	กำรใช้ควำมรู้ทำงจิตวิทยำ

ส�ำหรับกำรรักษำปญัหำสุขภำพจิตที่เกิดข้ึนจำกตัวบุคคลและพฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนในสังคม	รวมถึง 

กำรศึกษำขั้นตอนของระบบประสำทซ่ึงมีผลต่อกำรควบคุมและแสดงออกทำงพฤติกรรม 

ของบุคคลอีกด้วย

	 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ�าส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา	หมำยถึง	 
ผู้ช่วยเหลือและให้ค�ำปรึกษำนักเรียนให้ประสบควำมส�ำเร็จในด้ำนกำรศึกษำ	สังคม	และอำรมณ์

ในกำรอยู่ร่วมกับผู้อื่น	โดยท�ำงำนร่วมกับครู	ผู้ปกครอง	และผู้เชีย่วชำญเฉพำะด้ำน	เพื่อเสริมสร้ำง 

สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมพฤติกรรมของนักเรียนให้เกิดประโยชน์ในกำรเรียนรู้	 

รวมทั้งควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบ้ำนและโรงเรียนที่มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	
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ทางท่ีก้าวยาวไกลไม่ราบร่ืน
ชีวิตเด็กอาจลื่นล้มลงได้

ถ้าสังคมมีคุณธรรมและน�้าใจ
ย่อมก้าวอย่างปลอดภัยได้ทุกคน

...	สันติสุข	สันติศำสนสุข	...	
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 นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ�าส�านักงานเขตพื้นที ่
การศึกษาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้การก�ากับดูแลของ 
กลุ่มส่งเสรมิการจัดการศกึษา ส�านักงานเขตพ้ืนที ่
การศึกษา โดยมีมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งและ
บทบาทหน้าที ่ดังต่อไปนี้

บทที ่2 บทบาทหน้าทีข่อง 

นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ�าส� านักงาน 

เขตพื้นทีก่ารศึกษา

คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ�าส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 15



1. มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง
1.1  มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งสายงานจิตวิทยา ของส�านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรอืน 

ลักษณะงานโดยทั่วไป  

	 สำยงำนน้ีครอบคลุมถึงต�ำแหน่งต่ำง	ๆ	ที่ปฏิบัติงำนจิตวิทยำ	 ซ่ึงมีลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 

เกี่ยวกับกำรทดสอบปัญญำของคนไข้	 เด็กและเยำวชน	ทดสอบทำงจิตเพื่อเป็นประโยชน์ 

ในกำรวินิจฉัยและรักษำโรคของแพทย์	เพื่อประโยชน์ในกำรด�ำเนินงำนกระบวนกำรพิจำรณำ 

ของศำล	และหมำยควำมรวมถึงต�ำแหน่งที่ปฏิบัติงำนทำงจิตวิทยำคลินิก	 ซ่ึงได้แก่	ต�ำแหน่ง 

ที่ปฏิบัติงำนเก่ียวกับกำรให้บริกำรตรวจ	วินิจฉัย	และรักษำคนไข้ทำงจิตเวชและผู้มีปญัหำ 

สุขภำพจิต	รับผิดชอบงำนด้ำนปอ้งกันและส่งเสริมสุขภำพจิต	งำนด้ำนศึกษำวิจัยทำงคลินิก	 

ตลอดจนกำรให้ค�ำปรึกษำทำงวิชำกำรด้ำนจิตวิทยำและสุขภำพจิตแก่หน่วยงำนต่ำง	ๆ	เหล่ำน้ี 

มีลักษณะที่จ�ำเปน็ต้องใช้ผู้มีควำมรู้ควำมช�ำนำญในวิชำกำรจิตวิทยำ

1.2  มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ�าส�านักงานเขตพื้นที ่
การศกึษาของส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน

	 นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำน

ระดับต้นที่ต้องใช้ควำมรู้	ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรในกำรท�ำงำน	ปฏิบัติงำนด้ำนจิตวิทยำ	 

ภำยใต้กำรก�ำกับ	แนะน�ำ	ตรวจสอบ	และปฏิบัติงำนอื่นตำมท่ีได้รับมอบหมำย	โดยมีลักษณะงำน

ที่ปฏิบัติในด้ำนต่ำง	ๆ	ต่อไปน้ี

ด้านการปฏิบัติงาน

	 (1)	ดูแลช่วยเหลือนักเรียนท่ีได้รับกำรส่งต่อจำกระบบ

กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

(2)	วิเครำะห์และวินิจฉัยปญัหำนักเรียนเปน็รำยบุคคล

ที่มีปัญหำซับซ้อนหรือจำกกำรส่งต่อด้วยวิธีกำร 

ที่หลำกหลำย	 ได้แก่ 	 แบบทดสอบทำงจิตวิทยำ 

ด้ำนสติปญัญำ	อำรมณ์	สังคมและด�ำเนินกำรวำงแผน 

กำรแก้ไขปญัหำ
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(3)	ประเมิน	ส�ำรวจ	วิเครำะห์สภำวะสุขภำพจิตด้วยวิธีกำร 

ทำงจิตวิทยำกับนักเรียน	เพื่อค้นหำ	อธิบำย	ท�ำนำยแนวโน้ม	

พฤติกรรม	อำรมณ์	ควำมคิด	พัฒนำกำร	ศักยภำพ	แรงจูงใจ	

ควำมถนัด	บุคลิกภำพ	และสำเหตุของปญัหำสุขภำพจิต 

ในระดับเบื้องต้น

(4)	ให้ค�ำปรึกษำแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเปน็รำยบุคคล	 

รำยกลุ่ม	และครอบครัว	เพื่อกำรบ�ำบัดและแก้ไขปญัหำ

เฉพำะเร่ือง	หรือปญัหำที่ซับซ้อน	 เช่น	พฤติกรรมเสี่ยง 

เร่ืองกำรใชย้ำเสพตดิ	กำรทะเลำะววิำท	กำรใชค้วำมรุนแรง	ฯลฯ

(5)	ปรับพฤติกรรม	 ฟ้ืนฟูสภำวะทำงจิตใจ	สังคม	อำรมณ์	 

ส่งเสริมพัฒนำกำรในระดับเบื้องต้น	เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจ	

ยอมรับปญัหำของตนเอง	ปรับเปลี่ยนอำรมณ์	ควำมคิด	

พฤติกรรม	วิธีกำรปรับตัวหรือวิธีกำรแก้ปญัหำให้เหมำะสม

(6)	ให้กำรดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ	 เช่น	 เด็กบกพร่อง

ทำงกำร เรียน รู้ 	 (LD) 	 เด็ กสมำ ธิสั้ น 	 เ ด็กออทิส ติก	 

เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงสติปญัญำ	เปน็ต้น

(7)	 ส่งเสริม	 ป้องกัน	 เฝ้ำระวัง 	 แก้ไขปัญหำพฤติกรรม	 

สุขภำพจิตของนักเรียนด้วยเคร่ืองมือและกระบวนกำร 

ทำงจิตวิทยำเบื้ องต้น 	 เพื่ อพัฒนำควำมสำมำรถใน 

กำรด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น

(8)	รวบรวม	ศึกษำข้อมูล	วิเครำะห์วิจัยด้ำนจิตวิทยำ	และ

วิชำกำรอื่น	 ๆ	ที่ เกี่ยวข้อง	 เพื่อกำรพัฒนำองค์ควำมรู้	

นวัตกรรมด้ำนจิตวิทยำ	และสุขภำพจิต

(9) 	 ส รุปสถิติ 	 รำยงำนผลกำรปฏิบั ติงำนทำงจิตวิทยำ 

เ ส น อผู้ บั ง คั บ บัญช ำ 	 เพื่ อ ป ร ะ กอบก ำ ร ว ำ ง แผน	 

พัฒนำกำรปฏิบัติงำน
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ด้านการวางแผน

		 วำงแผนกำรท�ำงำนที่รับผิดชอบ	ร่วมด�ำเนินกำรวำงแผนกำรท�ำงำนของหน่วยงำนหรือ

โครงกำร	เพื่อให้กำรด�ำเนินงำนเปน็ไปตำมเปำ้หมำยและผลสัมฤทธ์ิที่ก�ำหนด

ด้านการประสานงาน
(1)	ประสำนกำรท�ำงำนร่วมกันท้ังภำยในและภำยนอกหน่วยงำน	เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือ

และผลสัมฤทธ์ิที่ก�ำหนด

(2)	ชี้แจงและให้รำยละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล	ข้อเท็จจริง	แก่บุคคลหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจหรือควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำย

(3)	ประสำนกำรส่งต่อไปยังหน่วยงำนภำยนอก	กรณีท่ีนักเรียนต้องกำรควำมช่วยเหลือ

เฉพำะด้ำน	และประสำนงำนกำรรับนักเรียนกลับเข้ำสู่ระบบโรงเรียน

ด้านการบริการ
	(1)	เผยแพร่	ประชำสัมพันธ์ควำมรู้วิชำกำรด้ำนจิตวิทยำและวิชำกำรที่เกี่ยวข้อง	เพื่อให้

กลุ่มเปำ้หมำย	มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ	สำมำรถน�ำไปปรับใช้ในกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน

	(2)	ถ่ำยทอด	ฝึกอบรมองค์ควำมรู้	 เทคโนโลยีด้ำนจิตวิทยำ	จัดท�ำแผนกำรฝึกอบรม 

เพื่อพัฒนำควำมรู้	
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มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง
ของส�านักงานคณะกรรมการข้าราชการ

พลเรอืน

การเสรมิสรา้ง 
ความเข้มแข็งระบบการดูแล 

ชว่ยเหลือนักเรยีน 
ให้แก่โรงเรยีนในสังกัด

การขับเคล่ือน 
การด�าเนินงานสง่เสรมิ  

พัฒนา ปอ้งกันและ 
แก้ไขปญัหานักเรยีน

การชว่ยเหลือเด็กนักเรยีน
ทีไ่ด้รบัการสง่ต่อจากระบบ
การดูแลชว่ยเหลือนักเรยีน

การคุ้มครองและชว่ยเหลือ
เด็กนักเรยีนทีเ่ผชิญเหตุวิกฤต

มาตรฐานก�าหนดต�าแหน่ง
ของส�านักงานคณะกรรมการการศกึษา 

ขั้นพื้นฐาน

บทบาทหน้าทีข่องนักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ�าส�านักงาน 
เขตพื้นทีก่ารศกึษา

บทบาทหน้าทีนั่กจิตวิทยาโรงเรยีน
ประจ�าส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
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	 2.1	กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้แก่โรงเรียนในสังกัด

	 2.2	กำรช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับกำรส่งต่อจำกระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

	 2.3	กำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนส่งเสริม	พัฒนำ	ปอ้งกันและแก้ไขปญัหำนักเรียน

	 2.4	กำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เผชิญเหตุวิกฤต

	 2.5	ภำระงำนอื่น	ๆ	ตำมที่ได้รับมอบหมำย

2.1  การเสรมิสรา้งความเข้มแข็งระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีนให้แก่โรงเรยีน
ในสงักัด

	 กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบกำรดูแลชว่ยเหลือนักเรียน	คือ	กำรส่งเสริม	สนับสนุน

ให้โรงเรียน	ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำหรือครูผู้รับผิดชอบระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

สำมำรถน�ำกระบวนกำรท้ัง	5	ขั้นตอนของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนไปปฏิบัติได้จริง	 

เปน็รูปธรรม	และเปน็ไปในทิศทำงเดียวกัน	ส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปญัหำได้รับ

กำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงถูกต้อง	 เหมำะสม	ดังน้ัน	กำรด�ำเนินงำนในเร่ืองดังกล่ำวมีขอบข่ำย 

กำรปฏิบัติงำน	ดังน้ี

บทบาทหน้าที่ของนักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจ�าส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มีดังต่อไปนี้

2.
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(1)	 วำงแผนกำรปฏบิตังิำนร่วมกบัศึกษำนิเทศก์	

นักวิชำกำรศึกษำ	และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง

(2)	ร่ ว ม ก� ำ ห นดม ำ ต ร ก ำ ร แน วท ำ ง ใ น 

กำรปฏิบัติงำนให้แก่โรงเรียนในสังกัด	 

เช่น 	 ประเด็นกำรคัดกรอง	 แนวทำง 

กำรช่วยเหลือ	กำรส่งต่อ	เปน็ต้น	

(3 )ด� ำ เนินกำรแ ต่ งตั้ ง คณะท� ำ ง ำน เพื่ อ 

ขบัเคลือ่นระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

และเพื่อด�ำเนินงำนคุ้มครองและช่วยเหลือ

เด็กนักเรียน	

(4)	ชี้แจง	แนะน�ำผู้บริหำรและครู	เพื่อให้เกิด

ควำมเข้ำใจในกำรด�ำเนินงำนตำมระบบ

กำรดแูลชว่ยเหลอืนักเรียนในรูปแบบต่ำง	ๆ

(5)	เผยแพร่	ประชำสัมพันธ์องค์ควำมรู้ที่มี

ประโยชน์ในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

กำรส่งเสริมสุขภำพจิตของนักเรียน	และ

กำรสร้ำงเสริมสุขภำวะที่ดี	

(6)	ส่ ง เส ริมส นับสนุนโรง เรียนในสั งกั ด 

ให้ มี อ งค์ ค ว ำม รู้ และทั กษะที่ จ� ำ เป็น 

ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน	เช่น	พัฒนำครูหรือผู้รับผิดชอบ

ให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรคัดกรอง	

กำรรู้จักนักเรียนเปน็รำยบุคคล	พัฒนำครู

หรือผู้รับผิดชอบให้มีองค์ควำมรู้เกี่ยวกับ

จิตวิทยำหรือสุขภำพจิตเด็กวัยเรียน	หรือ

โรคทำงจิตเวชเด็กและวัยรุ่น	ฯลฯ

(7)	จัดกิ จกรรมส่ ง เส ริมพัฒนำ 	 ป้องกัน	 

เฝ้ำระวัง	 และแก้ไขปัญหำพฤติกรรม 

และสุขภำพจิตให้แก่ นักเรียน	 ร่วมกับ 

หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

(8)	ก�ำกับ 	 ติดตำม	 และให้กำรช่วยเหลือ

นัก เรี ยนก ลุ่ม เสี่ ย ง 	 จำกรำยงำนผล 

กำรเยีย่มบ้ำนนักเรียน	ผลกำรคดักรองนักเรียน	 

และผลกำรจัดกิจกรรมของโรงเรียน

(9)	สรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนแก่ผู้บังคับ

บัญชำและหน่วยงำนต้นสังกัดนักจิตวิทยำ

โรง เรียนประจ� ำส� ำ นักงำน เขตพื้ นที่ 

กำรศึกษำมีหน้ำที่ ส่ ง เสริม	 สนับสนุน	 

กำรด�ำเนินงำนในทุกข้ันตอน	โดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่ง	งำนกำรส่งเสริม	พัฒนำ	ปอ้งกัน	

เฝำ้ระวัง	และแก้ไขปญัหำพฤติกรรมและ

สุขภำพจิตนักเรียน
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วางแผนการปฏิบัติงาน

ก�าหนดมาตรการ/แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่โรงเรยีนในสังกัด

ด�าเนินการแต่งต้ังคณะท�างานหรอืรว่มเปน็คณะท�างาน
เพื่อขับเคล่ือนระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรยีน

ประชุมชีแ้จง แนะน�าผู้บรหิารสถานศกึษา และครูผู้รบัผิดชอบ

นักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ�าส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
จัดกิจกรรม/โครงการ

สรุปรายงานผลการด�าเนินงาน

ส�าหรบัผู้บรหิาร/ครู/บุคลากรทางการศกึษา ส�าหรบันักเรยีน

สง่เสรมิสนับสนุนครูหรอืผู้รบัผิดชอบให้ม ี
ความรูค้วามเข้าใจในการด�าเนินงาน 

การคัดกรองนักเรยีนรายบุคคล, มืองค์ความรู ้
ด้านสุขภาพจิตเด็กวัยเรยีน ฯลฯ

ก�ากับ ติดตาม และให้การชว่ยเหลือนักเรยีนกลุ่มเสีย่ง  
จากรายงานผลการด�าเนินงานระบบการดูแลชว่ยเหลือนักเรยีน

การจัดกิจกรรมสง่เสรมิพัฒนา ปอ้งกัน 
เฝา้ระวัง และแก้ไขปญัหาพฤติกรรม

และสุขภาพจิตให้แก่นักเรยีน

เผยแพร ่ประชาสัมพันธ์องค์ความรูท้ีม่ปีระโยชน์ 
ในการดูแลชว่ยเหลือนักเรยีน การสง่เสรมิสุขภาพจิตของนักเรยีน

การเสรมิสรา้งความเข้มแข็งระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนใหแ้ก่โรงเรยีนในสงักัด
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2.2 การช่วยเหลือนักเรยีนทีไ่ด้รบัการสง่ต่อจากระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน

	 	 ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

มีวัตถุประสงค์หลักที่ส�ำคัญ	คือ	กำรช่วยให้

นักเรียนไดรั้บกำรดแูลชว่ยเหลอือย่ำงเหมำะสม	

ตรงตำมสภำพ	น�ำไปสู่กำรส่งเสริมพัฒนำ

ศักยภำพของนักเรียน	ให้เปน็คนที่สมบูรณ์

ทั้ งด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์	 จิตใจ	สังคมและ 

สตปิญัญำ	สำมำรถเรียนจบกำรศึกษำภำคบงัคบั

หรือกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน	ดังน้ัน	นักจิตวิทยำ

โรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	

จึงเป็นกลไกที่ส�ำคัญของกำรด�ำเนินงำน 

ตำมระบบกำรดแูลชว่ยเหลอืนักเรียน	ทั้งในดำ้น 

ของกำรดูแลช่วยเหลือ	วิเครำะห์และวินิจฉัย

ปญัหำนักเรียนเปน็รำยบุคคล	ปรับพฤติกรรม	

ให้ค�ำปรึกษำแก่ นักเรียนและผู้ เกี่ ยวข้อง 

เปน็รำยบุคคล	 ซ่ึงมีขอบข่ำยกำรปฏิบัติงำน	

ดังน้ี

(1)	 ให้กำรช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับกำรส่งต่อ

จำกระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียน	เช่น	กำรต้ังครรภ์	ภำวะจิตเวช	

ติดเกม	 พนัน	 สื่อออนไลน์	 ถูกทอดทิ้ง	 

ปล่อยปละละเลย	เด็กตกหล่น	ออกกลำงคัน	

กำรใช้ยำเสพติด	กำรกลั่นแกล้ง	เปน็ต้น

(2)	วิ เครำะห์และวิ นิจ ฉัยปัญหำนักเรียน 

เป็นรำยบุคคลท่ีมีปัญหำซับซ้อนหรือ 

จำกกำรส่งต่อด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย 

ไ ด้ แ ก่ 	 แบ บ ท ด ส อ บ ท ำ ง จิ ต วิ ท ย ำ 

ด้ำนสติปญัญำ	อำรมณ์	สังคม	และด�ำเนิน 

กำรวำงแผนกำรแก้ไขปญัหำ

(3)	ประเมนิ	ส�ำรวจ	วเิครำะห	์สภำวะสขุภำพจิต 

ด้วยวิ ธีกำรทำงจิตวิทยำกับนักเรียน	 

เพื่ อค้นหำ 	 อ ธิบำย 	 ท� ำนำยแนวโ น้ม	

พฤติกรรม	อำรมณ์	ควำมคิด	พัฒนำกำร	

ศักยภำพ	แรงจูงใจ	ควำมถนัด	บุคลิกภำพ	

และค้นหำสำเหตุของปัญหำสุขภำพจิต 

ในระดับเบื้องต้น
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(4)	ให้ค� ำปรึกษำแก่ นัก เรียนและผู้ เกี่ ยวข้อง เป็น 

รำยบุคคล	 รำยกลุ่ม 	 และครอบครัว	 เพื่อกำร

บ�ำบัดและแก้ไขปัญหำเฉพำะเร่ืองหรือปัญหำที่ 

ซับซ้อน	เช่น	พฤติกรรมเสี่ยงเร่ืองกำรใช้ยำเสพติด	 

กำรทะเลำะวิวำท	กำรใช้ควำมรุนแรง	ฯลฯ

(5)	ปรับพฤติกรรม	 ฟื้ นฟูสภำวะทำงจิตใจ	 สังคม	

อำรมณ์	 ส่งเสริมพัฒนำกำรในระดับเบื้องต้น	 

เพื่อให้นักเรียนเข้ำใจ	ยอมรับปัญหำของตนเอง	

ปรับเปลี่ยนอำรมณ์	ควำมคิด	พฤติกรรม	วิธีกำร

ปรับตัวหรือวิธีกำรแก้ปญัหำให้เหมำะสม

(6)	ให้กำรดูแลช่วยเหลือ	ส่งเสริมพัฒนำกลุ่มเด็กพิเศษ	 

เช่น	 เด็กสมำธิสั้น	 เด็กออทิสติก	 เด็กบกพร่อง 

ทำงกำรเรียนรู้	(LD)	เดก็ทีม่คีวำมบกพร่องทำงสตปิญัญำ	

(7)	ติดตำมกำรช่วยเหลือ	และประสำนส่งต่อหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง	เช่น	โรงพยำบำลในพื้นที่	บ้ำนพักเด็ก 

และครอบค รัว 	 ส� ำ นักงำน พัฒนำสั งคมและ 

ควำมม่ันคงของมนุษย์จังหวดั	ส�ำนักงำนสำธำรณสขุ

จังหวัด	ส�ำนักงำนสำธำรณสุขอ�ำเภอ	ฯลฯ			

(8)	สรุปรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนแก่ผู้บังคับบัญชำ

และหน่วยงำนต้นสังกัด
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การช่วยเหลือนักเรยีนทีไ่ด้รบัการสง่ต่อจากระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรยีนของโรงเรยีน

เรง่ด่วน

ไมเ่รง่ด่วน

ไมรุ่นแรง

ดขีึ้น

ไมด่ขีึ้น

รุนแรง

ประสานขอทราบข้อมูล และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

ประเมิน วินิจฉัยในเบื้องต้น

ประเมิน วินิจฉัย

พฤติกรรมนักเรยีน

ลงพื้นทีเ่พื่อประเมิน ให้ค�าปรกึษา และให้การชว่ยเหลือ

แนะน�าแนวทางการดูแลชว่ยเหลือ
ให้แก่ครู ในการสง่เสรมิ พัฒนา

ปรบัพฤติกรรมนักเรยีนรว่มกับครูและผู้ปกครอง

ประชุม Case conference รว่มกับสหวิชาชพี

สง่ต่อผู้เชีย่วชาญเฉพาะทาง เชน่ นักจิตวิทยาคลินิก จิตแพทย์

สรุปสถิติและสรุปรายงานผลการด�าเนินงาน

ติดตามการชว่ยเหลือ

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาได้รบัเรื่องจากโรงเรยีนในสังกัด
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2.3 การขับเคล่ือนการด�าเนินงานสง่เสรมิ พัฒนา ป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรยีน

	 กำรด�ำเนินงำนคุ้มครองและชว่ยเหลอืเดก็นักเรียน	ไมใ่ชห่น้ำทีข่องหน่วยงำนใดหน่วยงำนหน่ึง	 

แต่เป็นเร่ืองที่ส่วนรำชกำรและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทุกภำคส่วน	 ต้องเข้ำมำมีบทบำทและ 

มีส่วนร่วม	ในกำรด�ำเนินงำนทั้งในด้ำนกำรส่งเสริม	พัฒนำ	ปอ้งกัน	แก้ไข	 เพื่อให้นักเรียน 

เกิดภูมิคุ้มกันทำงจิตใจที่เข้มแข็ง	มีคุณภำพชีวิตท่ีดี	มีทักษะกำรด�ำรงชีวิต	และรอดพ้นจำก

วิกฤตทั้งปวง	นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจึงเปรียบเสมือนสะพำน 

ในกำรประสำนเชื่อมโยงหน่วยงำน	องค์กร	และสหวิชำชีพที่เกี่ยวข้อง	ให้สำมำรถท�ำงำนร่วมกัน

โดยมุ่งประโยชน์สูงสุดให้เกิดกับนักเรียน	ซ่ึงมีขอบข่ำยกำรปฏิบัติงำน	ดังน้ี

หมำยเหตุ	ในกรณีท่ีมีกำรสืบพยำนนักเรียนหรือกรณีที่ต้องคุ้มครองสวัสดิภำพ

นักเรียน	ผู้ปฏิบัติงำนจะต้องมีบัตรประจ�ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ส่งเสริม 

ควำมประพฤตินักเรียนนักศึกษำ	และเปน็ผู้ผ่ำนกำรอบรม	ป.	วิอำญำ

	(1)	วำงแผนกำรปฏิบัติงำนร่วมกับศึกษำนิเทศก์	 

นักวิชำกำรศึกษำ	และบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง

(2)	ด�ำเนินกำรแต่งตั้งคณะท�ำงำนหรือท�ำบันทึก

ขอ้ตกลงควำมร่วมมอื	(MOU)	เพือ่ด�ำเนินงำน

คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน	

(3)	จั ดท� ำบัญชี ร ำยชื่ อ ภำ คี เ ค รื อข่ ำ ย ท้ั ง 

หน่วยงำนภำยในและภำยนอก	ทั้งหน่วยงำน

ภำครัฐและองค์กรเอกชน

(4)	จัดประชุมภำคีเครือข่ำยสหวิชำชีพ 

ในระดับพื้นที่

(5)ประสำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย

ที่ เกี่ยวข้อง	 เพื่อด�ำเนินงำนคุ้มครอง 

และช่วยเหลือเด็กนักเรียน	

(6)สรุปรำยงำนผลกำรด�ำ เนินงำนแก่ 

ผู้บังคับบัญชำและหน่วยงำนต้นสังกัด
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วางแผนการปฏิบัติงาน

ด�าเนินการแต่งต้ังคณะท�างานหรอืท�าบันทึกข้อตกลงความรว่มมือ (MOU)

จัดท�าบัญชรีายชื่อภาคเีครอืขา่ยท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก

ประชุมภาคเีครอืขา่ยสหวิชาชพีในระดับพื้นที่

ประสานความรว่มมือกับภาคเีครอืขา่ย

สรุปรายงานผลการด�าเนินงาน

ด้านองค์ความรู้
เชน่ วิทยากรการจัดอบรม

ด้านการคุ้มครองและ 
ชว่ยเหลือเด็กนักเรยีน

ด้านงบประมาณ 
เชน่ การบูรณาการโครงการ

หน่วยงานภายใน เชน่
โรงเรยีนในสังกัด • ศูนย์สุขภาพจิต

• โรงพยาบาล/โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต�าบลในเมือง

• ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด /ส�านักงานสาธารณสุขอ�าเภอ

• ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

• บ้านพักเด็กและครอบครวั

• สถานตี�ารวจ

• ทีว่่าการอ�าเภอ/องค์การบรหิารสว่นต�าบล

• ศูนย์การศกึษาพิเศษ

การขับเคล่ือนการด�าเนินงานคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรยีนรว่มกับภาคเีครอืข่าย
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2.4 การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรยีนทีเ่ผชิญเหตวิุกฤต

	 ปญัหำที่เกิดขึ้นกับนักเรียนไทยในปจัจุบัน	ถือได้ว่ำเปน็ปญัหำที่มีควำมซับซ้อน	นับวัน 

จะยิ่งทวีควำมรุนแรงและกระจำยตัวเพิ่มมำกข้ึน	กล่ำวได้ว่ำนักเรียนหน่ึงคนอำจมีได้หลำยปญัหำ	

หรือหน่ึงปญัหำของนักเรียนอำจเกิดมำจำกหลำยสำเหตุ	ซ่ึงเมื่อเกิดปญัหำข้ึนแล้ว	นักเรียนเหล่ำน้ี 

จะอยู่ในสภำวะที่ไม่สำมำรถแก้ไขปญัหำด้วยตนเองได้	หรืออำจจะแก้ปญัหำด้วยตนเองโดยวิธีกำร 

ที่ไม่เหมำะสม	อันเน่ืองมำจำกเหตุปจัจัยต่ำง	ๆ	 เช่น	ปจัจัยทำงพันธุกรรม	ปจัจัยทำงสมอง 

ที่ยังเติบโตไม่สมบูรณ์	สภำพควำมพิกำร	ปจัจัยทำงด้ำนอำรมณ์และบุคลิกภำพ	สภำพแวดล้อม	

ควำมเปน็อยู่	กำรเลี้ยงดู	สัมพันธภำพกับครอบครัว	ดังน้ัน	จึงเปน็หน้ำที่ของผู้บริหำร	ครู	บุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ	และนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	ในกำรคุ้มครองและ

ให้กำรช่วยเหลือเด็กนักเรียน	ซ่ึงมีขอบข่ำยกำรปฏิบัติงำน	ดังน้ี

หมำยเหตุ	:	ภำระหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน	

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	เปน็ไปตำมค�ำสั่งหรือบริบทของแต่ละเขตพื้นที่กำรศึกษำ

(1)	 ตรวจสอบข้อเท็จจริง	และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง

(2)	รำยงำนเหตุให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ

(3)	ด�ำเนินกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ที่เผชิญเหตุวิกฤต	เช่น	ถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 

ได้รับผลกระทบจำกกำรใช้ควำมรุนแรงหรือ 

ไม่ได้รับควำมเปน็ธรรมจำกระบบกำรศึกษำ	 

โรคติดต่อ	อุบัติเหตุ	จมน�ำ	ภัยพิบัติ	เสียชีวิต 

(4)	ประสำนควำมร่วมมือกับภำคีเครือข่ำย

ที่ เ กี่ยวข้องเพื่อด�ำเนินงำนคุ้มครองและ 

ให้ควำมช่วยเหลือเด็กนักเรียน	

(5)	จั ด ป ร ะ ชุ ม 	 Ca s e 	 c o n fe re n c e	 

(เฉพำะกรณี)	

(6)	รำยงำนเหตุให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำร

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนทรำบ	(ตำมควำม 

เร่งด่วนเปน็รำยกรณี)		

(7)	ติดตำมกำรช่วยเหลือจำกหน่วยงำน 

ที่เกี่ยวข้อง

(8)	ส รุ ป ส ถิ ติ แ ล ะ ส รุ ป ร ำ ย ง ำ น ผ ล 

กำรด�ำเนินงำนแก่ผู้บังคับบัญชำและ 

หน่วยงำนต้นสังกัด
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ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาได้รบัการประสานจากโรงเรยีนในสังกัด

ตรวจสอบข้อเท็จจรงิ และเอกสารทีเ่กีย่วข้อง

รายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ด�าเนินการคุ้มครองและชว่ยเหลือนักเรยีน

ประสานความรว่มมือกับภาคเีครอืขา่ยทีเ่กีย่วข้อง

ประชุม Case conference (เฉพาะกรณ)ี

รายงานเหตุให้ ฉก.ชน.สพฐ. ทราบ

ติดตามการชว่ยเหลือ

สรุปสถิติและสรุปรายงานผลการด�าเนินงาน

การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรยีน
ทีเ่ผชิญเหตวิุกฤต
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หากช่วยเหลือดูแลแก้ไขครบ 
เป็นระบบเป็นข้ันตอนไม่ซ้อนซ�้า
อย่างทั่วถึงด้วยวิธีที่เป็นธรรม
จักช่วยน�าโอกาสใหม่ให้นักเรียน

...	สันติสุข	สันติศำสนสุข	...	
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 ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรยีน
เ ป็ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ดู แ ล 
ช่วยเหลือนักเรียนอย่าง เ ป็นระบบ  
มขีั้นตอนมคีรูประจ�าชั้นหรอืครูทีป่รกึษา 
เป็นบุคลากรหลักในการด�าเนินงาน 
โ ด ย ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง บุ ค ล า ก ร
ทุ ก ฝ่ า ย ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ท้ั ง ภ า ย ใ น แ ล ะ 
ภายนอกโรงเรยีน ได้แก่ คณะกรรมการ 
สถานศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน ผู้ปกครอง 
ชุมชน ผู้บรหิาร และครูทุกคน มวิีธีการ  
และเครื่ องมือที่ชัดเจน มีมาตรฐาน
คุณภาพ และมีหลักฐานการท�างาน 
ทีต่รวจสอบได้

ระบบการดูแล 
ช่วยเหลอืนักเรียน

บทที ่3
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	 กระบวนกำรและขั้นตอนของระบบกำรดูแลช่วยเหลือ

นักเรียนมีองค์ประกอบส�ำคัญ	5	ประกำร	ดังน้ี	

	 1.	กำรรู้จักนักเรียนเปน็รำยบุคคล

	 2.	กำรคัดกรองนักเรียน

	 3.	กำรส่งเสริมและพัฒนำ

	 4.	กำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำ

	 5.	กำรส่งต่อ

กระบวนการและขั้นตอนของระบบ
การดูแลช่วยเหลือนักเรยีน

1. การรูจั้กนักเรยีนเปน็รายบุคคล

2. การคัดกรองนักเรยีน

กลุ่มพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มเสีย่ง กลุ่มมปีญัหา

3. การสง่เสรมิและพัฒนา 4. การปอ้งกันและแก้ไขปญัหา

5. การสง่ต่อ  
(ภายใน : ครูแนะแนว ฝา่ยปกครอง

หรอืครูอ่ืน ๆ ภายในโรงเรยีน)

พฤติกรรม 
ดขีึ้นหรอืไม่
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การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล 
	 ด้วยควำมแตกต่ำงของนักเรียนแต่ละคนที่มีพื้นฐำนควำมเปน็มำของชีวิตที่ไม่เหมือนกัน
หล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมหลำกหลำยรูปแบบท้ังด้ำนบวกและด้ำนลบ	ดังน้ัน	กำรมีข้อมูล 
ที่จ�ำเป็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยให้ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ 
มีควำมเข้ำใจนักเรียนมำกขึ้น	 สำมำรถน�ำข้อมูลมำวิ เครำะห์ เพื่อกำรคัดกรองนักเรียน	 

เปน็ประโยชน์ในกำรส่งเสริม	พัฒนำ	ปอ้งกัน	และแก้ไขปญัหำนักเรียนได้อย่ำงถูกต้อง	

ข้อมูลพื้นฐานของนักเรยีน
 ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำควรมีข้อมูล
เกี่ยวกับนักเรียนอย่ำงน้อย	3	ด้ำน	คือ
	 1.	ด้ำนควำมสำมำรถ	
	 	 1.1	ด้ำนกำรเรียน
	 	 1.2	ด้ำนควำมสำมำรถอื่น	ๆ
	 2.	ด้ำนสุขภำพ	
	 	 2.1	ด้ำนร่ำงกำย
	 					 2.2	ด้ำนจิตใจ	-	พฤติกรรม
	 3.	ด้ำนครอบครัว	
	 					 3.1	ด้ำนเศรษฐกิจ
	 					 3.2	ด้ำนควำมปลอดภัย	(ที่อยู่อำศัย	
กำรเดินทำง	ฯลฯ)
	 4.	ดำ้นอืน่	ๆ 	ทีค่รูพบเพิม่เตมิ	ซ่ึงมคีวำมส�ำคญั
หรือเกี่ยวข้องกับกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

วิธกีารและเครื่องมือในการรูจั้กนักเรยีนเป็นรายบุคคล

 ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำควรใช้วิธีกำรและเคร่ืองมือที่หลำกหลำย	เพ่ือให้ได้ข้อมูล
นักเรียนที่ครอบคลุม	ทั้งด้ำนควำมสำมำรถด้ำนสุขภำพ	และด้ำนครอบครัว	ที่ส�ำคัญคือ
	 1.	ระเบียนสะสม
	 2.	แบบประเมินพฤติกรรมเด็ก	(SDQ)	
	 3.	วิธีกำรและเคร่ืองมืออื่น	ๆ	เช่น	กำรสัมภำษณ์นักเรียน	กำรศึกษำจำกแฟม้สะสมผลงำน 
กำรเยี่ยมบ้ำน	 กำรศึกษำข้อมูลจำกแบบบันทึกกำรตรวจสุขภำพด้วยตนเองซ่ึงจัดท�ำ 
โดยกรมอนำมัย	เปน็ต้น
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การคัดกรองนักเรียน   
	 กำรคัดกรองนักเรียนเปน็กำรพิจำรณำข้อมูลเก่ียวกับนักเรียนเพื่อกำรจัดกลุ่มนักเรียน	

ซ่ึงจะเปน็ประโยชน์อย่ำงยิ่งในกำรหำวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ตรง

กับสภำพปญัหำและควำมต้องกำรจ�ำเปน็ด้วยควำมรวดเร็วและถูกต้องแม่นย�ำ	ระบบกำรดูแล 

ช่วยเหลือนักเรียนอำจจัดกลุ่มนักเรียนตำมผลกำรคัดกรองเปน็	2	หรือ	3	หรือ	4	กลุ่ม	ตำมขอบข่ำย

และเกณฑ์กำรคัดกรองที่โรงเรียนก�ำหนด	เช่น	ในกรณีที่แบ่งนักเรียนเปน็	4	กลุ่ม	อำจนิยำม 

กลุ่มได้	ดังน้ี

4.		ก ลุ่มพิ เศษ	 คือ 	 ก ลุ่ม นัก เรียนที่ม ี

ควำมสำมำรถพิ เศษ	 มีควำมเป็น 

อัจฉริยะแสดงออกถึงควำมสำมำรถ 

อันโดดเด่นด้ำนใดด้ำนหน่ึงหรือ

หลำยด้ำนอย่ำงเปน็ที่ประจักษ์เมื่อ

เปรียบเทียบกับผู้ท่ีมีอำยุในระดับ

เ ดี ย วกั นภำย ใต้ สภำพแวดล้ อม

เดียวกัน	 ซ่ึงโรงเรียนต้องส่งเสริม

ให้นักเรียนได้พัฒนำศักยภำพตำม 

ควำมสำมำรถพเิศษน้ันจนถงึขั้นสงูสดุ

	 กำรจัดกลุ่มนักเรียนมีประโยชน์

ต่อครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำในกำร

หำวิธีกำรเพื่อดูแลช่วยเหลือและแก้ไข

ปัญหำนักเรียนได้อย่ ำงถูกต้อง 	 และ 

มีควำมรวดเร็วมำกยิ่งขึ้น

1.		 ก ลุ่ มปกติ 	 คื อ 	 นั ก เ รี ยนที่ ไ ด้ รั บ 

กำรวิเครำะห์ข้อมูลต่ำง	ๆ	ตำมเกณฑ์

กำรคัดกรองของโรงเรียนอยู่ในเกณฑ์ 

ของกลุม่ปกตซ่ึิงควรได้รับกำรเสริมสร้ำง

ภูมิคุ้มกันและสง่เสริมพัฒนำ

2.		กลุ่มเสี่ยง	คือ	นักเรียนที่อยู่ในเกณฑ์

ของกลุ่มเสี่ยงตำมเกณฑ์กำรคัดกรอง 

ของโรงเรียน	ซ่ึงโรงเรียนต้องด�ำเนิน 

กำรป้องกัน	 แก้ไข	 และช่วยเหลือ 

ก่อนเปน็ปญัหำ

3.		กลุ่มมีปัญหำ	คือ	 นักเรียนที่ จัดอยู่

ในเกณฑ์ของกลุ่มมีปญัหำตำมเกณฑ์ 

กำรคัดกรองของโรงเรียนซ่ึงโรงเรียน 

ต้องช่วยเหลือและแก้ปัญหำโดย 

เร่งด่วน	
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	 ครูประจ�ำชั้นหรือครูท่ีปรึกษำจ�ำเปน็ต้องระมัดระวังอย่ำงยิ่งที่จะไม่ให้นักเรียนรับรู้ผล 

กำรคดักรอง	โดยเฉพำะอยำ่งยิง่กบันักเรียนวยัรุ่นทีม่คีวำมไวตอ่กำรรับรู้	(sensitive)	แมว้ำ่นักเรียน

จะรู้ตัวดีว่ำ	ขณะน้ีตนมีพฤติกรรมอย่ำงไรหรือประสบกับปญัหำใดก็ตำม	และเพื่อเปน็กำรปอ้งกัน

กำรล้อเลียนในหมู่เพื่อนอีกด้วย	ดังน้ัน	ครูประจ�ำชั้นหรือครูท่ีปรึกษำต้องเก็บผลกำรคัดกรอง

นักเรียนเปน็ควำมลับ	นอกจำกน้ี	ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำที่มีกำรประสำนกับผู้ปกครอง 

ควรระมัดระวังในกำรสื่อสำรกับผู้ปกครอง	มิให้เกิดควำมรู้สึกว่ำบุตรหลำนของตนถูกจัดอยู่ใน

กลุ่มที่ผิดปกติ	แตกต่ำงจำกเพื่อนนักเรียนอ่ืน	ๆ 	ซ่ึงอำจมีผลเสียต่อนักเรียนในภำยหลังได้	ในกรณีที่

ข้อมูลนักเรียนจำกระเบียนสะสมและแบบประเมินพฤติกรรมเด็กไม่เพียงพอหรือเกิดกรณีที่จ�ำเปน็

ต้องมีข้อมูลเพิ่มเติมอีก	ครูประจ�ำชั้นหรือครูท่ีปรึกษำก็อำจใช้วิธีกำรและเคร่ืองมืออื่น	ๆ 	เพิ่มเติม	

เช่น	กำรสังเกตพฤติกรรม	ในห้องเรียน	กำรสัมภำษณ์นักเรียนหรือผู้ปกครองและกำรเยี่ยมบ้ำน

นักเรียน	แบบประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์	เปน็ต้น

การส่งเสริมและพัฒนา  
	 กำรส่งเสริมและพัฒนำ	เปน็กำรสนับสนุนให้นักเรียน

ทุกคนไม่ว่ำจะเปน็นักเรียนกลุ่มปกติหรือกลุ่มเสี่ยง/มีปญัหำ	

กลุ่มพิเศษ	ได้พัฒนำเต็มตำมศักยภำพ	มีควำมภำคภูมิใจ 

ในตนเองในด้ำนต่ำง	ๆ	 ซ่ึงจะช่วยป้องกันไม่ให้นักเรียน 

ที่อยู่ในกลุ่มปกติและกลุ่มพิเศษกลำยเปน็นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/

มีปญัหำ	และเปน็กำรช่วยให้นักเรียนกลุ่มเสี่ยงหรือมีปญัหำ

กลับมำเปน็นักเรียนกลุ่มปกติและมีคุณภำพตำมมำตรฐำนที่

โรงเรียนหรือชุมชนคำดหวังต่อไป	

	 กำรส่งเสริมและพัฒนำมีหลำยวิธีที่โรงเรียนสำมำรถ

พิจำรณำด�ำเนินกำรได้	แต่มีกิจกรรมหลักที่โรงเรียนต้อง

ด�ำเนินกำร	คือ

1.		กำรจัดกิจกรรมโฮมรูม

2.	กำรเยี่ยมบ้ำน

3.	กำรจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน	 

(Classroom	meeting)

4.	กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะชีวิต
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1. การจัดกิจกรรมโฮมรูม
สำระควำมรู้ แนวด�ำเนินกำร
						กิจกรรมโฮมรูมเปน็กิจกรรมที่ด�ำเนินกำรเพื่อ 

ส่งเสริมนักเรียนเปน็รำยบุคคล	หรือรำยกลุ่มก็ได้	 
ซ่ึ งสถำนที่ ที่ ใ ช้ จั ดกิ จกรรมโฮม รูมอำจ เป็น
ที่ ห้ อ ง เ รี ยน ให้ มี บรรยำกำศ เ สมื อนบ้ ำนที่ มี 

ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำและนักเรียนเปน็ดั่ง
สมำชิกในครอบครัวเดียวกันและมีกำรท�ำกิจกรรม
ที่ เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในด้ำนต่ำง	ๆ	 เช่น	 

กำร รู้ จักตนเองของ นัก เรียน 	 กำร รู้ จัก ผู้ อ่ืน 

แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม มี ทั ก ษ ะ ก ำ ร ตั ด สิ น ใ จ	 
ทั กษ ะ ก ำ รป รั บ ตั ว 	 แ ล ะ ก ำ ร ว ำ ง แผนชี วิ ต 
เป็นต้น	 กิจกรรมเหล่ำน้ีครูและนักเรียนควรม ี

ส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม

-	ประโยชน์ของกำรจัดกิจกรรมโฮมรูม	จะช่วยให้
ครูที่ปรึกษำรู้จักนักเรียนมำกขึ้น	สำมำรถส่งเสริม
ควำมสำมำรถ	และป้องกันปัญหำของนักเรียน 
ได้อีกด้วย

แนวทำงกำรด�ำเนินกำรกิจกรรมโฮมรูม	มีดังน้ี

1.	ก�ำหนดกิจกรรมโฮมรูม	โดยยึดควำมต้องกำรของ
นักเรียน	ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม
โฮมรูม	ดังน้ี
1.1	ส�ำรวจควำมต้องกำรของนักเรียนในกำรจัด

กิจกรรมโฮมรูม
1.2	พิจำรณำเลือกหัวข้อและวิธีกำรจัดกิจกรรมให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของนักเรียนหรือ
ให้เหมำะสมกับสถำนกำรณ์ในขณะน้ัน	และ 

เปน็เร่ืองที่ทันสมัย
1 .3	 กำรจัดกิจกรรมโฮมรูมแต่ละคร้ัง	 ควรมี 

กำรด�ำเนินกำรเปน็หลักฐำนทั้งก่อนด�ำเนินกำร
และหลังด�ำเนินกำร	ซ่ึงอำจเขียนในรูปแบบของ
บันทึกกำรจัดกิจกรรมหรืออื่น	ๆ	รวมทั้งให้มี 

กำรบั น ทึกส รุปผลที่ เ กิ ดขึ้ นกั บ นัก เรี ยน 

หลังกำรจัดกิจกรรมทุกคร้ัง	 ซ่ึงกำรบันทึก	 

อำจบันทึกในแผนกำรจัดกิจกรรม	 ห รือ 
ในแบบฟอร์มบันทึกที่แยกออกมำต่ำงหำกก็ได้

1.4	ประเมินผลจัดกิจกรรมและจัดท�ำรำยงำน

2.	โรงเรียนก�ำหนดแนวทำงกำรจัดกิจกรรมโฮมรูม 
หรือมีคู่มือในกำรจัดกิจกรรมแต่ละคร้ัง	 โดยมี 

จุดมุ่ งหมำยและเน้ือหำสำระที่ สอดคล้องกับ
นโยบำยของโรงเรียนในกำรพัฒนำนักเรียน	 
ครูประจ�ำชั้นหรือครูท่ีปรึกษำก็ด�ำเนินกำรตำมน้ัน
แต่ให้มีควำมยืดหยุ่น	ในกำรก�ำหนดหัวข้อและวิธี
กำรด�ำเนินกิจกรรมให้เหมำะสมและทันสมัยได้ด้วย

3.	วิธีกำรผสมผสำน	โดยยึดตำมควำมต้องกำรของ
นักเรียนและนโยบำยของโรงเรียนในกำรพัฒนำ
นักเรียนในกำรจัดกิจกรรมโฮมรูม	และวิธีกำรอื่น	ๆ	
ตำมควำมเหมำะสม
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2. การเยี่ยมบ้าน
สำระควำมรู้ แนวด�ำเนินกำร
				กำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน	
คือ	วิธีกำรศึกษำ	รวบรวม 
ขอ้มลูทีช่ว่ยใหค้รูได้ทรำบ 

ชี วิ ต ค ว ำ ม เ ป็ น อ ยู ่
และสภำพแวดล้อมทำงบำ้น 
ข อ ง นั ก เ รี ย น โ ด ย 
กำรพบปะสนทนำกับ 
ผู้ ป ก ค ร อ ง นั ก เ รี ย น	
เป็ น ก ำ ร แ ล ก เป ลี่ ย น 

ควำม รู้ 	 ควำมคิ ด เห็ น	 

เ จ ต ค ติ ซ่ึ ง กั น แ ล ะ กั น 

ตลอดจนเป็นกำรสร้ำง
ค ว ำ ม สั ม พั น ธ์ อั น ดี
ระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน	
ท�ำให้ครูได้ข้อมูลเกี่ยวกับ 

นั ก เรี ยนอย่ ำ งชั ด เ จน	 
เพื่ อประโยช น์ ในกำร 

ส่ง เส ริม 	 ป้องกัน 	 และ
แก้ไขปญัหำของนักเรียน
ได้อย่ำงถูกต้องยิ่งขึ้น

1. ระดับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
1.1			ประชำสัมพันธ์ให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรระดับจังหวัด/	อ�ำเภอ	ข้ำรำชกำร

ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและโรงเรียนเห็นควำมส�ำคัญ
ของระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน	และกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน	 
พร้อมทั้งเชิญชวนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องร่วมเยี่ยมบ้ำนนักเรียนกับ
โรงเรียนในพื้นที่ตำมควำมเหมำะสม

1.2	ประชำสัมพันธ์ให้สำธำรณชนทรำบและเห็นควำมส�ำคัญเพื่อให้เกิด
ควำมร่วมมือร่วมใจในกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน	โดยใช้วิธีกำรและ 
สื่อประชำสัมพันธ์ที่หลำกหลำย	เช่น	กำรประชุมหัวหน้ำส่วนรำชกำร	
และข้ำรำชกำรในระดับต่ำง	 ๆ	 กำรจัดท�ำป้ำยประชำสัมพันธ์	 
กำรประชำสัมพันธ์ทำงสถำนีโทรทัศน์ท้องถิ่น	สถำนีวิทยุกระจำยเสียง	
หอกระจำยข่ำวประจ�ำหมู่บ้ำน	ฯลฯ

1 .3 	 ประสำนงำน	 และสร้ำงควำมเข้ำใจกับโรงเรียนเพื่ อก�ำหนด 
แผนกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียนร่วมกัน

2. ระดับโรงเรียน
2.1	ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองและประชำชนทรำบกำรด�ำเนินงำน	 

โดยใช้สื่อประชำสัมพันธ์อย่ำงหลำกหลำย	เช่น	กำรประชุมผู้ปกครอง	
กำรจัดท�ำปำ้ยประชำสัมพันธ์	กำรประชำสัมพันธ์ทำงหอกระจำยข่ำว
ประจ�ำหมู่บ้ำน	กำรจัดท�ำแผ่นพับ	กำรจัดท�ำจคหมำยข่ำว	ฯลฯ

2.2	มอบหมำยให้ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ	ก�ำหนดแผนกำรเยี่ยมบ้ำน
นักเรียนให้ชัดเจน

2.3	ศึกษำข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับที่อยู่อำศัย	ระยะทำง	สมำชิกในครอบครัว
ว่ำนักเรียนอยู่กับใคร	อยู่อย่ำงไร	หำกไปแล้วจะพบใครบ้ำง

2.4	วิเครำะห์ว่ำ	ใครคือคนที่ต้องกำรพบ	เช่น	พ่อแม่	หรือลุง	ปำ้	น้ำ	อำ
ของนักเรียน

2.5	เตรียมควำมพร้อมด้ำนบุคลำกร	อุปกรณ์	และประเด็นในกำรสนทนำ
2.6	 นัดหมำยล่วงหน้ำ	 เพื่อให้มีควำมพร้อมทั้งสองฝ่ำย	หรือในกรณี 

ที่ต้องกำรข้อมูลจ�ำเปน็เร่งด่วนจะไม่นัดหมำยก็ได้	หำกต้องกำรข้อมูล
ที่เปน็ธรรมชำติไม่มีกำรจัดฉำก	ผู้เยี่ยมบ้ำนอำจไม่นัดหมำยล่วงหน้ำ

2.7	ไปตำมนัด	กรณีที่ไปไม่ได้ต้องแจ้งล่วงหน้ำ	เพรำะผู้ปกครองนักเรียน
บำงคน	อำจต้องหยุดงำนเพื่อรอพบครู	ไม่ควรเลื่อนนัดถ้ำไม่จ�ำเปน็

2.8	หำกไปตำมนัดแล้วไม่พบใคร	ให้ถำมเพื่อนบ้ำนใกล้เคียงเพื่อทรำบ
ข้อมูลที่จะมำในคร้ังต่อไป
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3. การจัดประชมุผูป้กครองชัน้เรยีน
สำระควำมรู้ แนวด�ำเนินกำร
-	กำรประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเปน็กำรพบปะกัน 

ระหว่ ำ งค รูประจ� ำชั้ นห รื อค รูที่ ป รึ กษำ กับ 

ผู้ปกครองนักเรียนที่ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ
ดูแลอยู่ 	 เพื่อสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดีต่อกันและ 

ร่วมมือกันดูแลช่วยเหลือนักเรียนระหว่ำงบ้ำน	
โรงเรียน	และผู้ปกครองด้วยกัน

-	กำรประชุมผู้ปกครองดังกล่ำวจะท�ำให้นักเรียน
ได้รับควำมเอำใจใส่ดูแลจำกผู้ปกครองมำกขึ้น	 

ทั้ ง กำรส่ ง เ ส ริม ให้ นั ก เรี ยนมี คุณภำพ 	 และ 

ควำมสำมำรถม ำ ก ยิ่ ง ขึ้ น ห รื อ ร่ ว ม มื อ กั บ 

ทำงโรงเรียนในกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำ 
ของนักเรียน

ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำควรจัดประชุม 
อย่ำงน้อยภำคเรียนละ	1	คร้ัง	ซ่ึงกำรประชุมน้ีมิใช่
กำรรำยงำนสิ่งต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับตัวนักเรียน
ให้ผู้ปกครองทรำบเพียงอย่ำงเดียว	แต่เปน็กำร
จัดกิจกรรมต่ำง	ๆ	ที่จะท�ำให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
ในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มำกขึ้น	ดังน้ัน	 
สิ่งส�ำคัญที่ควรตระหนักในกำรจัดกิจกรรมประชุม	
คือ

1. กำรเตรียมกำร
	 	 	 	 ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำควรเตรียม 
ควำมพร้อมก่ อนกำรประชุม ในด้ ำนต่ ำ ง 	 ๆ 
โดยเฉพำะข้อมูลของนักเรียนแต่ละคนและ
กิจกรรมที่จะด�ำ เนินกำร	 โดยมีวัตถุประสงค ์
ในกำรจัดกิจกรรมที่ชัดเจน
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(Classroom meeting)
สำระควำมรู้ แนวด�ำเนินกำร
 2. กำรสื่อสำร

	 	 	 	 	 	ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำควรระมัดระวัง
ค�ำพูดที่ก่อให้เกิดควำมรู้สึกทำงลบหรือต่อต้ำนจำก
ผู้ปกครอง	เช่น	กำรต�ำหนินักเรียนหรือผู้ปกครอง	
กำรแจ้งข้อบกพร่องของนักเรียนในที่ประชุม	 
ใช้ค� ำพูดที่ แสดงถึงควำมเข้ำใจในตัว นักเรียน	 
แสดงถงึควำมหว่งใย	ใสใ่จของครูทีม่ตีอ่นักเรียนทกุคน	

และอำศัยกิจกรรมที่จะท�ำให้ผู้ปกครองตระหนัก 
ในควำมรับผิดชอบและต้องกำรปรับปรุงหรือแก้ไข
ส่วนที่บกพร่องของนักเรียน

3. กำรจัดกิจกรรมในกำรประชุม
     กำรที่ จะให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในกำร 
ป ร ะ ชุ ม น้ั น จ� ำ เป็ น ต้ อ ง ใ ช้ กิ จ ก ร ร ม ต่ ำ ง  ๆ  
โดยเร่ิมกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยระหว่ำงผู้ปกครอง 
ด้วยกันก่อน จึงจะมีกิจกรรมอื่น ๆ ให้ผู้ปกครอง 
ได้แสดงควำมคิดเห็น ซ่ึงเป็นสำระที่เป็นประโยชน์
ต่อกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

4. กำรสรุปผลและบันทึกหลักฐำนกำรประชุม 
ผู้ปกครอง ในกำรประชุมแต่ละคร้ังครูประจ�ำชั้น
หรือครูที่ปรึกษำควรมีสรุปผลและจัดท�ำเอกสำร
เป็นหลักฐำนเพื่อประโยชน์ ดังน้ี
4.1		เปน็หลักฐำนในกำรจัดประชุมแต่ละคร้ัง
4.2	 เปน็ข้อมูลส�ำหรับกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ต่อไป
4.3		เปน็ข้อมูลส�ำหรับกำรประชุมให้สอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของผู้ปกครองในคร้ังต่อไป
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4. การจดักจิกรรมเสริมสร้างทกัษะชวีติ
สำระควำมรู้ แนวด�ำเนินกำร
ทักษะชีวิตเปน็ควำมสำมำรถของบุคคลที่จะจัดกำร
กับปญัหำต่ำง	ๆ	รอบตัวในสภำพสังคมปจัจุบัน
และเตรียมพร้อมส�ำหรับกำรปรับตัวในอนำคต	 
ซ่ึงส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

ไ ด้ก� ำหนดองค์ประกอบทักษะชี วิ ตที่ ส� ำคัญ	 

ที่จะสร้ำงและพัฒนำเปน็ภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้แก่
นักเรียนในสภำพสังคมปจัจุบันและเตรียมพร้อม
ส�ำหรับอนำคตไว้	4	องค์ประกอบ	ดังน้ี

1.		กำรตระหนักรู้และเห็นคุณค่ำในตนเองและผู้อื่น
2 .กำรคิดวิ เครำะห์ 	 ตัดสินใจ 	 และแก้ปัญหำ 
อย่ำงสร้ำงสรรค์

3.	กำรจัดกำรกับอำรมณ์และควำมเครียด
4.	กำรสร้ำงสัมพันธภำพที่ดีกับผู้อื่น

กิจกรรมที่จะสร้ำงและพัฒนำทักษะชีวิตนักเรียน	
ต้องเป็นกิจกรรมที่มุ่ ง เน้นนักเรียนเป็นส�ำคัญ	
นักเรียนเป็นผู้ ได้ รับประโยชน์จำกกำรเรียนรู้	 
ซ่ึงลักษณะของกจิกรรมทีม่ปีระสทิธิภำพในกำรสร้ำง 
และพัฒนำทักษะชีวิตนักเรียน	มีดังน้ี

1 . 	 กิจกรรมที่ นักเรียนมีส่วนร่วมค้นพบควำมรู้
หรือสร้ำงควำมรู้ด้วยตนเอง	 ซ่ึงจะท�ำให้นักเรียน 
เกิดทักษะชีวิตในด้ำนกำรคิดวิเครำะห์	กำรคิด
ตัดสินใจและแก้ปัญหำอย่ำงสร้ำงสรรค์ 	 เช่น 
กิ จ ก ร ร ม ก ำ ร เ รี ย น รู้ ที่ ใ ห้ โ อ ก ำ ส ผู้ เ รี ย น 
แสดงควำมคิด เห็น 	 วิพำกษ์วิ จำรณ์ข่ ำวสำร	
เหตุกำรณ์	สถำนกำรณ์	หรือประสบกำรณ์ของ
นักเรียน	 และกิจกรรมกำรเรียน รู้ที่ นัก เรียน 
ได้สืบค้นหรือศึกษำค้นคว้ำ	คิดวิเครำะห์	สังเครำะห ์
ควำมรู้จำกสี่อต่ำง	ๆ	และแหล่งเรียนรู้	ทั้งภำยใน
และภำยนอกโรงเรียน	ได้สะท้อนตนเองเชื่อมโยง
กับชีวิตและกำรด�ำเนินชีวิตในอนำคต

2. 	 กิจกรรมที่ นักเรียนได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน	 
ได้ลงมือกระท�ำกิจกรรมลักษณะต่ำง	ๆ 	ได้ประยุกต์
ใช้ควำมรู้	 เช่นกิจกรรมทัศนศึกษำ	กิจกรรมค่ำย	
กิจกรรมวันส�ำคัญ	กิจกรรมชมรม/ชุมนุม	กิจกรรม
โครงงำน/โครงกำรกิจกรรมจิตอำสำ	 เป็นต้น	
กิจกรรมเหล่ำน้ีเป็นกิจกรรมที่จะท�ำให้นักเรียน 
เกิดกำรพัฒนำทักษะชีวิต	ดังน้ี
2 .1 	 ได้ เส ริมส ร้ำงสัมพันธภำพและใช้ทั กษะ 

กำรสื่อสำร	ได้ฝึกกำรจัดกำรกับอำรมณ์และ
ควำมเครียดของตนเอง

2.2	ได้รับฟงัควำมคิดเห็นของผู้อื่น	ท�ำให้เข้ำใจ 
ผู้อื่น	น�ำไปสู่กำรยอมรับควำมคิดเห็นผู้อื่น	 
รู้จักไตร่ตรอง
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สำระควำมรู้ แนวด�ำเนินกำร
ท�ำควำมเข้ำใจและตรวจสอบตนเอง	ท�ำให้เข้ำใจ
ตนเองและเห็นใจ ผู้ อ่ืน 	 กำรยอมรับจำกกลุ่ม	 
ได้แสดงออกด้ำนควำมคิด	กำรพูด	และกำรท�ำงำน
มีควำมส�ำเร็จ	 ได้รับค�ำชม	 เกิดเป็นควำมภูมิใจ 
และเห็นคุณค่ำตนเอง	น�ำไปสู่ควำมรับผิดชอบ	 
ทั้งต่อตนเองและสังคม

	 	 	 ก ำ รพัฒน ำ แ ล ะ เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ทั ก ษ ะ ชี วิ ต 
เป็นภูมิคุ้มกันทำงสังคมให้แก่นักเรียนในสภำพ
สังคมที่ เปล่ียนแปลงและเตรียมพร้อมส�ำหรับ
กำรด�ำเนินชีวิตในอนำคต	 จึงเป็นภำรกิจส�ำคัญ 
ของสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนที่จะต้องจัดกำรเรียน 
กำรสอนตำมหลักสูตรแกนกลำงกำร ศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน	พุทธศักรำช	2551	โดยเสริมสร้ำงทักษะ
ชีวิตให้มำกที่สุด	ทั้งใน	8	กลุ่มสำระกำรเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนำนักเรียน	ได้แก่	กิจกรรมแนะแนว 
กิจกรรมโฮมรูม	 กิจกรรมนักเรียน	 (กิจกรรม
ลูกเสือ	-	เนตรนำรี	ยุวกำชำด	ผู้บ�ำเพ็ญประโยชน์ 
กิจกรรมชมรม/ชุมนุม)	กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สำธำรณประโยชน์และกิจกรรมท่ีเสริมสร้ำง 
คณุลักษณะตำมนโยบำยของโรงเรียน	ซ่ึงเปน็กจิกรรม 
ที่ ส ำมำรถพัฒนำและ เส ริมส ร้ ำง ทักษะชี วิ ต 
ได้ทุกองค์ประกอบของทักษะชีวิต
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การป้องกันและแก้ไขปัญหา
	 ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	 ครูประจ�าชั้ นหรือครูที่ปรึกษาควรให้ความเอาใจใส่

นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกัน	แต่ส�าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปญัหาน้ัน	จ�าเปน็อย่างมากที่ต้องให ้

ความดูแลเอาใจใสอ่ยา่งใกลช้ดิและหาวธีิชว่ยเหลอืทั้งการปอ้งกนัและแก้ไขปญัหา	โดยไมป่ลอ่ยปละละเลย 

นักเรียน	จึงเปน็ภาระงานที่ยิ่งใหญ่และมีคุณค่าอย่างมากในการพัฒนาให้นักเรียนเติบโตเปน็บุคคล 

ที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป	 ซ่ึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้กับนักเรียนน้ันมีหลายเทคนิค	 

วิธีการ	แต่สิ่งที่ครูประจ�าชั้นหรือครูที่ปรึกษาจ�าเปน็ต้องด�าเนินการ	มี	2	ประการ	คือ

	 1.	กำรให้กำรปรึกษำเบื้องต้น

	 2.	กำรจัดกิจกรรมเพื่อปอ้งกันและแก้ไขปญัหำ

1. การให้การปรึกษาเบื้องต้น
สำระควำมรู้ แนวด�ำเนินกำร
* 	 ก ำ ร ให้ ก ำ รป รึ กษำ เบื้ อ งต้ นกั บ นั ก เ รี ยน 
เป็นกำรช่วยเหลือ	ผ่อนคลำยปัญหำให้น้อยลง	 
ทั้ งด้ ำนควำม รู้สึ ก 	 ควำมคิด 	 และปฏิบั ติ ตน 
ของนักเรียนในทำงที่ ไม่ถูกต้อง 	 โดยมุ่ งหวัง 
ให้นักเรียนมีกำรเปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปในทำงที่
ดีงำมหรือพึงประสงค์

* 	 ปัจ จัยส�ำคัญที่ช่ วยให้กำรปรึกษำเบื้ องต้น 
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพ ใ นก ำ รช่ ว ย เห ลื อ นั ก เ รี ย น	 
ครูประจ�ำชั้นหรือครูท่ีปรึกษำควรมีควำมรู้และ
ทักษะพื้นฐำน	ดังน้ี

1.	จิตวิทยำวัยรุ่น

2.	ควำมต้องกำรพ้ืนฐำนของมนุษย์

3.	กระบวนกำรและทักษะกำรปรึกษำเบื้องต้น 
ที่ส�ำคัญ
			-	กำรสร้ำงสัมพันธภำพ
			-	กำรใช้ค�ำถำม
			-	กำรรับฟงัเน้ือหำและควำมรู้สึก

4 . 	 แนวทำงกำรแ ก้ ไขปัญหำของ นัก เรี ยน 
ในแต่ละลักษณะปญัหำ	เช่น	ด้ำนกำรเรียน	สุขภำพ	
ครอบครัวหรือกำรใช้สำรเสพติด 	 กำรพนัน	 
หนีเรียน	เปน็ต้น	 ซ่ึงศึกษำค้นคว้ำได้จำกเอกสำร
หน่วยงำนต่ำงๆ

ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำควรมีควำมพร้อม 
ใ น ก ำ ร ใ ห้ ก ำ ร ป รึ ก ษ ำ ช่ ว ย เห ลื อ นั ก เ รี ย น 
ด้วยควำมรู้สึกที่ดีต่อนักเรียน	ตั้งแต่เร่ิมต้นจนจบ 
กำรปรึกษำ	โดยมีกระบวนกำรในกำรปรึกษำ	ดังน้ี

กระบวนกำรกำรปรึกษำ
*	สร้ำงสัมพันธภำพ
*	พิจำรณำท�ำควำมเข้ำใจปญัหำ
*	ก�ำหนดวิธีกำรและด�ำเนินกำรแก้ไขปญัหำ
*	ยุติกำรปรึกษำ

กำรเปน็ผูใ้หก้ำรปรึกษำทีด่	ีมคีณุภำพน้ัน	ครูประจ�ำชั้น
หรือครูที่ปรึกษำควรจะปฏิบัติ	ดังน้ี

1.	รับกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรปรึกษำหรือวิธีกำร
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้ำนต่ำง	ๆ	 ซ่ึงอำจรับ 
กำรอบรมจำกหน่วยงำนภำยนอก	หรือโรงเรียน
จัดอบรมให้

2.	หมั่นฝึกฝนทักษะกำรปรึกษำและพัฒนำตน 
อย่ำงสม�ำเสมอ

3 . 	 ศึกษำ 	 ค้นคว้ ำ เพิ่ ม เติม เกี่ ยวกับ จิตวิทยำ
พัฒนำกำรหรือควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรปรึกษำ	
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ�าส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 42



2. การจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา

สำระควำมรู้ แนวด�ำเนินกำร
*	 ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำของ
นักเรียน	 นอกจำกจะให้กำรปรึกษำ 
เบ้ืองต้นแล้ว	 กำรจัดกิจกรรมต่ำง	 ๆ	 

เพื่อกำรช่วยเหลือนักเรียนก็เปน็สิ่งส�ำคัญ 

เ พ ร ำ ะ จ ะ ท� ำ ใ ห้ ก ำ ร ช่ ว ย เ ห ลื อ มี
ประสิทธิภำพ	 ก่อให้เกิดควำมร่วมมือ
ร่วมใจของครูทุกคนและผู้ปกครอง

ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำสำมำรถคิดพิจำรณำ
กิจกรรมเพ่ือกำรแก้ไขปญัหำของนักเรียนได้หลำยแนวทำง	
ซ่ึงในที่น้ีสรุปไว้	5	แนวทำงที่จ�ำเปน็	คือ

1.	กำรใช้กิจกรรมเสริมหลักสูตร
2.	กำรใช้กิจกรรมซ่อมเสริม
3.	กำรใช้กิจกรรมในห้องเรียน
4.	กำรใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน
5.	กำรใช้กิจกรรมสื่อสำรกับผู้ปกครอง

ส�ำหรับข้อ	3	ข้อ	4	และ	ข้อ	5	ครูประจ�ำชั้นหรือ 
ครูที่ปรึกษำสำมำรถด�ำเนินกำรด้วยตนเอง	ส่วนข้อ	1	และ	 
ข้อ	2	จ�ำเปน็ต้องมีกำรประสำนงำนเพื่อขอควำมร่วมมือ 
จำกครูอื่น 	 ๆ 	 ที่ เกี่ ยวข้อง 	 รวมทั้ งกำรสนับสนุนของ 
ผู้ บ ริ ห ำ ร ส ถ ำ น ศึ ก ษ ำ ด้ ว ย 	 แ ต่ อ ย่ ำ ง ไ ร ก็ ต ำ ม 
กำรช่วยเหลือทั้ ง 	 5 	 กิจกรรมดังกล่ำว 	 ครูประจ�ำชั้น 
หรือครูที่ปรึกษำสำมำรถขอค�ำแนะน�ำ	 ควำมคิดเห็น 
จำกครูอ่ืน	ๆ	ในกำรจัดกิจกรรมเพ่ือให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ข้อทีพ่งึตระหนกัในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาของนกัเรยีน

1. การรกัษาความลับ
	 1 .1 	 เร่ืองรำวและข้อมูลของนักเรียนท่ีต้องช่วยเหลือแก้ไข 
ไม่ควรน�ำไปเปดิเผย	ยกเวน้เพือ่ขอควำมร่วมมอืในกำรชว่ยเหลอืนักเรียน 
กับบุคคลที่ เกี่ ยวข้องโดยไม่ระบุ 	 ชื่อ 	 - 	 สกุลจริงของนักเรียน	 
และกำรเปิดเผยควรเปน็ไปในลักษณะที่ให้เกียรตินักเรียน
	 1 . 2 	 บั นทึ กข้ อ มู ลกำรช่ ว ย เห ลื อ นั ก เรี ยน 	 ควร เ ก็บ ไ ว้ 
ในที่เหมำะสมและสะดวกในกำรเรียกใช้
	 1.3	กำรรำยงำนกำรช่วยเหลือนักเรียน	ควรรำยงำนในส่วน 
ที่ เปิดเผยได้	 โดยให้เกียรติและค�ำนึงถึงประโยชน์ของนักเรียน 

เปน็ส�ำคัญ
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2. การแก้ไขปัญหา
	 2.1	กำรช่วยเหลือแก้ไขปญัหำของนักเรียน	ต้องพิจำรณำสำเหตุของปญัหำให้ครบถ้วน 
และหำวิธีกำรช่วยเหลือให้เหมำะสมกับสำเหตุน้ันๆ	เพรำะปญัหำมิได้เกิดจำกสำเหตุเพียงสำเหตุเดียว	
แต่อำจจะเกิดจำกหลำยสำเหตุที่เกี่ยวเน่ืองสัมพันธ์กัน
	 2.2	ปัญหำที่ เหมือนกันของนักเรียนแต่ละคนไม่จ�ำเป็นต้องเกิดสำเหตุที่ เหมือนกันและ 
วิธีกำรช่วยเหลือที่ประสบควำมส�ำเร็จกับนักเรียนคนหน่ึงก็อำจไม่เหมำะกับนักเรียนอีกคนหน่ึง	
เน่ืองจำกควำมแตกต่ำงของบุคคลดังน้ันกำรช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพำะกำรให้ค�ำแนะน�ำปรึกษำ 
จึงไม่มีหลกัสตูรกำรชว่ยเหลอืส�ำเร็จตำยตวัเพยีงแตม่แีนวทำง	กระบวนกำรหรือทกัษะกำรชว่ยเหลือทีค่รู 

แต่ละคนสำมำรถเรียนรู้	ฝึกฝน	เพื่อกำรน�ำไปใช้ใหเ้หมำะสมกับแต่ละปญัหำของนักเรียนแต่ละคน

	 ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำของ
นักเรียนโดยครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ	
อ ำ จมี บ ำ ง ก ร ณีที่ ปัญห ำมี ค ว ำมย ำกต่ อ 
กำรช่วยเหลือ	 หรือช่วยเหลือแล้วนักเรียน 
มีพฤติกรรมไม่ดีข้ึนก็ควรด�ำเนินกำรส่งต่อไป
ยังผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนต่อไป	เพื่อให้ปญัหำ
ของนักเรียนได้รับกำรช่วยเหลืออย่ำงถูกต้อง
และรวดเร็วขึ้น	หำกปล่อยให้เปน็บทบำทและ
หน้ำที่ของครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำหรือ
ครูคนใดคนหน่ึงเท่ำน้ัน	ควำมยุ่งยำกของปญัหำ
อำจมีมำกขึ้น	หรือลุกลำมกลำยเปน็ปญัหำที่ยำก
ต่อกำรแก้ไข

การส่งต่อ
การสง่ต่อ แบง่เป็น 2 แบบ คือ
	 1 . 	 กำรส่ งต่อภำยใน	 ค รูประจ� ำชั้ น
หรือครูที่ปรึกษำส่งต่อไปยังครูที่สำมำรถ 
ให้กำรช่วยเหลือนักเรียนได้	ทั้ งน้ี	ขึ้นอยู่กับ
ลักษณะปญัหำ	เช่น	ครูแนะแนว	ครูพยำบำล	 
ครูประจ�ำวิชำ	หรือฝำ่ยปกครอง	เปน็ต้น
	 2.	กำรส่งต่อภำยนอก	ครูแนะแนวหรือ
ฝ่ำยปกครองเป็นผู้ด�ำ เนินกำรส่งต่อไปยัง 
ผู้เชี่ยวชำญภำยนอก	ส�ำหรับกำรส่งต่อภำยใน	
หำกส่งต่อไปยังครูแนะแนวหรือฝำ่ยปกครอง
จะเป็นกำรแก้ไขปัญหำที่ยำกต่อกำรช่วย
เหลือของครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ	เช่น	
ปญัหำเกี่ยวกับจิต	ควำมรู้สึก	ปญัหำพฤติกรรม 
ที่ซับซ้อนหรือรุนแรง	เปน็ต้น	ครูที่รับต่อต้อง
มีกำรช่วยเหลืออย่ำงเปน็ระบบ	และประสำน
กำรท�ำงำนกับผู้เกี่ยวข้อง	 เพื่อกำรช่วยเหลือ
ที่มีประสิทธิภำพ	แต่หำกเกิดกรณียำกต่อกำร 
ช่วยเหลืออีก	ก็ต้องส่งต่อผู้เชี่ยวชำญภำยนอก
เชน่กัน	ดังแผนภูมิแสดงกระบวนกำรด�ำเนินงำน
ส่งต่อเพื่อแก้ไขปญัหำนักเรียนของครูแนะแนว/

ฝำ่ยปกครอง
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กระบวนการด�าเนินงานสง่ต่อเพื่อแก้ไขปัญหา
นักเรยีนของครูแนะแนว/ฝ่ายปกครอง

รบันักเรยีนต่อจากครูทีป่รกึษา

สง่ต่อผู้เชีย้วชาญภายนอก

ให้การปรกึษา/ชว่ยเหลือ

ประชุมปรกึษารายกรณี
(Case conference) 

สง่กลับครูทีป่รกึษาให้ดูแล
ชว่ยเหลือต่อไป

พฤติกรรมของนักเรยีน 
ดขีึ้นหรอืไม่

พฤติกรรมของนักเรยีน 
ดขีึ้นหรอืไม่

ดขีึ้น

ดขีึ้น

ดขีึ้น

ไมด่ขีึ้น/ยากต่อการชว่ยเหลือ
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แนวทางการพิจารณาในการส่งต่อโดยครูประจ�าชัน้หรอืครทูีป่รกึษา
	 กำรส่งนักเรียนพบครูอื่น	ๆ	 เพื่อให้กำรช่วยเหลือต่อไปน้ัน	มีแนวทำงกำรพิจำรณำ 

ในกำรส่งต่อส�ำหรับครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ	ดังน้ี

	 1.	นักเรียนมีพฤติกรรมคงเดิมหรือไม่ดีข้ึนหรือแย่ลง	แม้ว่ำครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ

จะด�ำเนินกำรช่วยเหลือด้วยวิธีกำรใด	ๆ

	 2.	 นักเรียนไม่ให้ควำมร่วมมือในกำรช่วยเหลือของครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ	เช่น	 

นัดให้มำพบแล้วไม่มำตำมนัดอยู่เสมอ	ให้ท�ำกิจกรรมเพื่อกำรช่วยเหลือก็ไม่ยินดีร่วมกิจกรรมใด	ๆ 	

เปน็ต้น

	 3.	ปญัหำของนักเรียนที่เปน็เร่ืองเฉพำะด้ำน	เช่น	เกี่ยวข้องกับควำมรู้สึก	ควำมซับซ้อน

ของสภำพจิตใจที่จ�ำเปน็ต้องให้กำรช่วยเหลืออย่ำงใกล้ชิดและได้รับกำรบ�ำบัดทำงจิตวิทยำ	 

ควรพิจำรณำส่งต่อให้ผู้มีควำมรู้เฉพำะทำงเพื่อด�ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือต่อไป

แนวทางการด�าเนินการส่งต่อ

สำระควำมรู้ แนวด�ำเนินกำร
1.	ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำประสำนงำนกับ
ผู้รับกำรส่งต่อ	เพื่อให้ทรำบล่วงหน้ำ

2.	 สรุปข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับกำรช่วยเหลือ	และวิธีกำรช่วยเหลือที่ผ่ำนมำ	 
รวมท้ังผลท่ีเกิดขึ้นจำกกำรช่วยเหลือน้ันให้ผู้ท่ีรับ
กำรส่งต่อทรำบ	โดยมีแบบบันทึกกำรส่งต่อหรือ
แบบประสำนงำนขอควำมร่วมมือจำกผู้เกี่ยวข้อง

3ครูประจ�ำชั้ นหรือครูที่ป รึกษำควรชี้แจงให ้
นัก เรียนเข้ ำ ใจถึ งควำมจ� ำ เป็นในกำรส่ งต่อ	 
โดยใช้ค�ำพูดที่สร้ำงสรรค์ระมัดระวังมิให้นักเรียน 
เกิดควำมรู้สึกกังวล	หรือโกรธ	 เป็นต้น	 แต่ให้
นักเรียนมีควำมรู้สึกท่ีดีจำกกำรส่งต่อและยินดี 
ไปพบผู้รับกำรส่งต่อหรือครูที่รับช่วยเหลือนักเรียน	
ตำมแต่กรณีที่ค รูประจ�ำชั้ นหรือครู ท่ีปรึกษำ
พิจำรณำว่ำเหมำะสม

4.	ครูประจ�ำชั้นหรือครูท่ีปรึกษำนัดแนะวัน	เวลำ	
สถำนทีนั่ดพบกบัครูทีรั่บชว่ยเหลอืนักเรียน	และสง่ตอ่
ให้เรียบร้อย

5.	ติดตำมผลกำรช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงสม�ำเสมอ

-	เพือ่ใหผู้รั้บกำรสง่ตอ่ได้เตรียมกำรในกำรชว่ยเหลอื
นักเรียน

-	เพื่อให้ผู้รับกำรส่งต่อต่อทรำบข้อมูลเบื้องต้นของ
นักเรียน	กำรด�ำเนินงำนของครูประจ�ำชั้นหรือ 
ครูที่ปรึกษำที่ผ่ำนมำท�ำให้สะดวกในกำรวำงแผน
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงต่อเน่ือง

- 	 เพื่ อ ให้ นั ก เรี ยน เกิ ดควำมสบำย ใจ 	 ยิ น ดี 
รับกำรช่วยเหลือจำกครูอ่ืน	ๆ	เช่น	ครูแนะแนว	 
ครูฝำ่ยปกครองครูประจ�ำวิชำ	เปน็ต้น

-	รับรู้วัน	เวลำ	สถำนที่ที่พบกัน
-	เพื่อทรำบควำมก้ำวหน้ำในกำรช่วยเหลือนักเรียน
และควำมเปลี่ยนแปลงของนักเรียน
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ก�าลังใจมีคุณค่ามากกว่าทรัพย์
คือตัวช่วยให้ยิ้มรับกับปัญหา

เป็นบ่อเกิดแห่งความสุขได้ทุกครา
คนเราจึงปรารถนาก�าลังใจ

...	สันติสุข	สันติศำสนสุข	...	
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บทที ่4

องค์ความรู้ทีจ่� าเป็นต่อ
 

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ�า
ส� านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
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 	ในสังคมไทยมีปจัจัยหน่ึงที่น่ำสนใจ

เกี่ยวกับปัญหำน้ี	คือ	 เมื่อเด็กหรือวัยรุ่น

เร่ิมมีอำกำรแสดงถึงควำมผิดปกติต่ำง	ๆ	

ส่วนใหญ่คนที่ใกล้ชิดเด็ก	 (ผู้ปกครอง	ครู	 

หรือผู้ดูแล)	ไม่รู้ว่ำอำกำรที่สังเกตเห็นน้ัน	คือ 

“ปัญหำสุขภำพจิตหรือจิตเวช”	 จึงไม่ได้

น�ำเข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัดรักษำที่ถูกต้อง 

หรือขำดแหล่ งขอควำมช่วย เหลือ เพื่ อ 

เข้ำถึงบริกำรที่เหมำะสม	ท�ำให้อำกำรของ

โรครุนแรงและซับซ้อนยำกต่อกำรดูแล 

ช่วยเหลือหรือกำรบ�ำบัดรักษำ	ส่งผลกระทบ

ต่อกำรด�ำเนินชีวิตของเด็กและวัยรุ่น	รวมทั้ง 

ครอบครัวดว้ย	ดงัน้ัน	กำรปอ้งกนัปญัหำสขุภำพจิต 

ควรเร่ิมตั้ งแต่มีอำกำรน้อย	ๆ	 จึงจะป้องกัน 

กำรเกิดโรคทำงจิตเวชได้

	 ส� ำ นักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพืน้ฐำน			กระทรวงศึกษำธิกำร	มกีำรขับเคลือ่น 

ในกำรพัฒนำคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือ 

นั ก เรี ยน 	 โดย เฉพำะใน เร่ื องของกำรให ้

บริกำรเชิงปอ้งกันปญัหำสุขภำพจิตในโรงเรียน	 

	 องคก์ำรอนำมยัโลกไดใ้หค้�ำนิยำมวำ่	สขุภำพจิต	
คือ	สภำพจิตใจที่เปน็สุข	ตระหนักรู้ถึงควำมสำมำรถ
ของตนเอง	ปรับตนเองได้ในภำวะกดดันของชีวิต	
ท�ำงำนที่ เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้		 
ในปจัจุบันพบรำยงำนข้อมูลเด็กและวัยรุ่นที่อยู่ใน
ระบบกำรศึกษำของประเทศไทยมีปญัหำสขุภำพจิต 
หรือโรคทำงจิตเวชเพิ่มมำกข้ึน	เมื่อเด็กหรือวัยรุ่น
เจ็บป่วยด้วยโรคทำงจิตเวชแล้วมักจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภำพทำงด้ำนต่ำง	ๆ	ลดลง	อำจแสดงออก
ทำงอำรมณ์	 ทำงร่ำงกำย	 ทำงควำมคิด	 หรือ 
มีพฤติกรรมกำรปรับตั วที่ ไม่ เหมำะสม	 เช่น	 
ผลกำรเรียนตกต�ำลง	เครียด	ปวดศีรษะ	ปวดท้อง	ซึม	
แยกตวั	หงดุหงดิ	ขำดแรงจูงใจ	เบือ่ชวีติคดิอยำกตำย 
ใช้สุรำหรือสำรเสพติด	มีพฤติกรรมก้ำวร้ำวรุนแรง	
หรือมีพฤติกรรมเสี่ยง	เปน็ต้น	ซ่ึงนับว่ำเปน็ปญัหำ
ที่ยิ่งทวีควำมรุนแรงมำกข้ึนเร่ือย	ๆ							
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จึงก�ำหนดให้มีนักจิตวิทยำโรงเรียนไปปฏิบัติหน้ำที่ประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำทั่วประเทศ	

เพ่ือให้บริกำรทำงสุขภำพจิตสำมำรถเข้ำถึงนักเรียนได้ง่ำย	เมื่อพบปญัหำสุขภำพจิตหรือจิตเวช	

กำรช่วยเหลือเด็กนักเรียนก็จะท�ำได้อย่ำงทันท่วงที	สำมำรถวำงแผนให้บริกำรได้อย่ำงต่อเน่ือง	

ปญัหำไม่เร้ือรัง	กำรฟื้ นฟูสภำพจิตใจก็ท�ำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	และเปน็กำรใช้ทรัพยำกร

ในโรงเรียนให้เปน็ประโยชน์อีกด้วย	 นักจิตวิทยำโรงเรียนยังเปน็กลไกหน่ึงของกำรส่งเสริม 

ให้นักเรียนได้ใช้ศักยภำพท่ีมีอยู่ในทำงสร้ำงสรรค์	ซ่ึงเปน็ปจัจัยท่ีจะช่วยให้นักเรียนพัฒนำตนเอง

จนสำมำรถเปน็คนเก่ง	คนดี	และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่ำงเปน็ปกติสุข	

	 ดังน้ัน	กำรให้บริกำรสุขภำพจิตที่โรงเรียนจึงสะดวกต่อนักเรียน	ครู	พ่อแม่หรือผู้ปกครอง	

และกำรให้บริกำรสุขภำพจิตที่ดีจ�ำเปน็ต้องผสมผสำนในระบบของโรงเรียนให้มีควำมเข้ำใจและ 

มีเจตคติท่ีดี	 เปน็ผู้ให้กำรส่งเสริมสนับสนุนและชักจูงให้ครูทุกคนมีส่วนร่วมกับทีมสุขภำพจิต	 

(ซ่ึงประกอบดว้ย	จิตแพทย์	นักจิตวทิยำ	นักสงัคมสงเครำะห	์พยำบำลจิตเวช	นักวชิำกำรสำธำรณสขุ	

นักวิชำกำรศึกษำ	ศึกษำนิเทศก์)	เมื่อครูเข้ำมำเปน็ผู้ร่วมทีมสุขภำพจิตด้วยจะช่วยให้ครูสำมำรถ

แก้ไขปญัหำพฤติกรรมนักเรียนอย่ำงได้ผล	ช่วยส่งเสริมให้สุขภำพจิตนักเรียนดีขึ้น	 นักเรียน 

มีสุขภำพจิตดีก็จะมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้นในทุกด้ำน	ผลกำรเรียนก็ดีขึ้นด้วย	ผลของกำรส่งเสริม 

สุขภำพจิตในโรงเรียนยังส่งผลต่อนักเรียนทั่วไป	

	 อีกทั้งยังเปน็ผลต่อสุขภำพจิตครูอีกด้วย	เมื่อครูมีควำมสุขบรรยำกำศในกำรเรียนกำรสอน

ก็ย่อมดีขึ้น	นักเรียนก็จะมีควำมสุขและมีพัฒนำกำรไปในทำงที่ดี	 ซ่ึงจะเปน็ปจัจัยปอ้งกันปญัหำ

จิตเวชได้ในอนำคต

ระดับน�า
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แนวคิดพื้นฐานในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนด้านสุขภาพจิต
	 หำกเปรียบเทียบคนคนหน่ึงเหมือนภูเขำน�ำแข็งลูกหน่ึง	โดยธรรมชำติของภูเขำน�ำแข็ง 

จะมสีว่นทีโ่ผล่พน้ผวิน�ำเพยีงเลก็น้อย	แตส่ว่นใหญอ่ยูใ่ตน้�ำท�ำใหม้องไมเ่หน็ดว้ยสำยตำ	สว่นเหนือน�ำ 

	คือ	พฤติกรรมท่ีคนภำยนอกสำมำรถมองเห็นได้	ส่วนใต้น�ำ	คือ	จิตใจของคนท่ีเปน็นำมธรรม	 

ไม่สำมำรถสังเกตเห็นได้ด้วยสำยตำ	แต่ต้องใช้กำรพูดคุยซักถำมท�ำควำมเข้ำใจ	ในควำมเปน็จริง

ภำยในจิตใจของคนไม่ได้แยกเปน็ล�ำดับชั้นตำมในภำพภูเขำน�ำแข็ง	หำกแต่อยู่รวมกันมีปฏิกิริยำ

และอิทธิพลต่อกันและกัน	แต่เพื่อท�ำให้เข้ำใจได้ง่ำยขึ้น	 จึงแสดงเปน็ภำพไว้เพื่อควำมสะดวก 

ในกำรอธิบำยสื่อสำรเท่ำน้ัน

สว่นทีต่ามองเห็น
External world

Internal world
สว่นทีอ่ยูภ่ายใน

พฤติกรรม

ความต้องการทีแ่ท้จรงิ

อารมณ์ความรูส้ึก

ความคาดหวัง

การรบัรู้
มุมมอง การตคีวาม

ระดับน�า

ภาพของจิตใจโดยใช้ภเูขาน�าแข็ง (ดัดแปลงมาจากนงพงา ล้ิมสวุรรณ, 2556.)
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	 จิตวิทยำเปน็ศำสตร์ที่ศึกษำพฤติกรรม

และปัจจัยต่ำง	ๆ	ที่มีผลต่อพฤติกรรม	ทั้งใน 

รูปแบบที่สังเกตเห็นได้โดยตรง	และรูปแบบท่ี

เกิดภำยในกระบวนกำรของจิตใจ	เช่น	ควำมคิด	

ควำมเชื่อ	ทัศนคติ	อำรมณ์	ควำมรู้สึก	ส�ำหรับ 

ก ำ ร ศึ กษ ำพฤติ ก ร รม จ� ำ เป็น ต้ อ ง อ ำ ศั ย 

ควำมเข้ำใจในทุก 	 ๆ 	 แ ง่มุมของบุคคลน้ัน 

ทั้งด้ำนกำย	จิต	สังคม	(bio	-	psycho	-	social)	

เพื่อค้นหำสำเหตุของกำรตอบสนอง	 ดังน้ัน	 

กำรท�ำควำมเข้ำใจพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเปน็เร่ือง

ที่มีควำมซับซ้อน	 เน่ืองจำกกำรตอบสนองใด 

กต็ำมทีบ่คุคลมตีอ่สถำนกำรณ์ใดสถำนกำรณ์หน่ึง 

สำมำรถอธิบำยเหตุผลของกำรกระท�ำ น้ัน

ได้หลำกหลำยวิธีตำมแต่เหตุที่ท�ำในขณะน้ัน	 

โดยอำจมีสำเหตุจำกประสบกำรณ์ในอดีต	 

กำรเรียนรู้	สภำวะอำรมณ์	แรงจูงใจ	ควำมตอ้งกำร	

หรือลักษณะบุคลิกภำพ	 ซ่ึงเปน็องค์ประกอบ

ที่ส�ำคัญของพฤติกรรมมนุษย์	 เช่น	 นักเรียน 

ที่ สอบได้ ค ะแนนต� ำอำจมีพฤติ กรรม ที่ 

ที่แตกต่ำงกันไป	บำงคนอำจร้องไห้เพรำะ 

ไม่ เคยได้คะแนนต�ำอย่ำงน้ีมำก่อน	 รู้สึก

กังวลใจว่ำพ่อแม่จะต�ำหนิว่ำตนไม่ต้ังใจเรียน	 

แต่บำงคนอำจหวัเรำะเพรำะรู้สกึวำ่	ไมส่อบตก 

กพ็อใจแล้ว	หรือบำงคนอำจจะโกรธและโทษวำ่	

ข้อสอบไม่ได้มำตรฐำน	เปน็ต้น

	 ดังน้ัน	กำรใช้มุมมองหรือควำมเชื่อ

เพียงแนวคิดใดแนวคิดหน่ึงอธิบำยพฤติกรรม

ของบุคคล	 อำจท� ำให้ เข้ ำ ใจพฤติกรรม 

ผิดพลำดไปจำกควำมเป็นจริงได้	 จึงควร

ท�ำควำมเข้ำใจบุคคลให้รอบด้ำนเสียก่อน	 

โดยผ่ำนกระบวนกำรสังเกต	กำรสัมภำษณ์	

กำรใชแ้บบสอบถำม	กำรเก็บข้อมูล	กำรศึกษำ 

เป็นรำยกรณี 	 ห รือกำรประเ มินโดยใช้ 

แบบทดสอบทำงจิตวิทยำ	 เพื่ อ เป็นกำร 

เปิดโลกทัศน์ใหม้มีมุมองทีก่วำ้งขวำงขึ้น	เพือ่ให้

เข้ำใจตัวบุคคลได้ตรงตำมที่เปน็จริงมำกที่สดุ
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แนวคิดการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
ด้านสุขภาพจิตแบบองค์รวม
	 กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้ำนสุขภำพจิตแบบองค์รวม	สำมำรถอธิบำยควำมสัมพันธ์กัน

ระหว่ำงปจัจัย	3	ประกำร	คือ	ปจัจัยทำงชีวภำพ	ปจัจัยทำงจิตใจ	และปจัจัยทำงสังคมหรือ 

สิ่งแวดล้อม	ที่มีผลต่อสุขภำพ	กำรรักษำ	และกำรปอ้งกันโรคทั้งทำงร่ำงกำยและจิตใจ	รวมถึง

ท�ำให้เข้ำใจกำรเกิดโรคทำงจิตเวชด้วยเช่นกัน	เช่น	กลุ่มโรคซึมเศร้ำ	(depressive	disorder)	 

มีปจัจัยทำงชีวภำพ	ได้แก่	พันธุกรรม	โรคทำงร่ำงกำยปจัจัยทำงจิตใจ	ได้แก่	บุคลิกภำพเดิม	 

ควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเมื่อเผชิญกับควำมเครียด	และปจัจัยทำงสังคมสิ่งแวดล้อม	ได้แก่	

กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มโรคซึมเศร้ำแบบองค์รวม	ได้แก่	กำรรักษำทำงชีวภำพ	คือ	 

ใช้ยำต้ำนเศร้ำ	(antidepressant)	ยำแก้ปวด	และรักษำโรคทำงร่ำงกำยภำยใต้กำรดูแลของแพทย	์

กำรรักษำทำงจิตใจ	คือ	กำรท�ำจิตบ�ำบัด	พฤติกรรมบ�ำบัด	ครอบครัวบ�ำบัด	กำรให้ค�ำปรึกษำ 

เชิงจิตวิทยำ	และกำรช่วยเหลือทำงสังคมสิ่งแวดล้อม	คือ	กำรให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำครอบครัว	เพื่อน	

และสิ่งแวดล้อมอื่น	ๆ

	 กำรปอ้งกันกลุ่มโรคซึมเศร้ำ	ประกอบด้วย	ปจัจัยทำงชีวภำพ	คือ	 ร่ำงกำยที่แข็งแรง	

ปรำศจำกโรคทำงกำย	ปจัจัยทำงจิตใจ	คือ	สุขภำพจิตที่ดี	บุคลิกภำพเดิมที่ดี	ปจัจัยทำงสังคม 

สิ่งแวดล้อม	คือ	ครอบครัวอบอุ่น	ควำมสัมพันธ์ที่ดี	กำรเลี้ยงดูในวัยเด็กที่ดี	มีกำรประคับประคอง

จิตใจ	และสังคมสิ่งแวดล้อมที่สร้ำงสรรค์

	 สุขภำพจิตที่ดีเป็นปัจจัยหน่ึงที่ช่วยป้องกันปัญหำทำงจิตเวช	กำรส่งเสริมสุขภำพจิต 

แบบองค์รวมจึงประกอบด้วยปัจจัยทำงกำย	คือ	 ร่ำงกำยแข็งแรง	ปรำศจำกโรคทำงกำย	 

ปจัจัยทำงจิตใจ	คือ	จิตใจดี	มีควำมคิดดี	อำรมณ์ดี	ปรับตัวแก้ปญัหำได้ดี	และปจัจัยทำงสังคม 

สิ่งแวดล้อม	คือ	ครอบครัวดี	 เพื่อนดี	ชุมชนสังคมปกติสุข	ไม่มีกำรท�ำร้ำยกัน	คนในสังคม 

ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
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ปจัจัยทางสังคมสิ่งแวดล้อม

พฤติกรรมสุขภาพ ปญัหาสุขภาพจิต

ปจัจัยทางชวีภาพ

ปจัจัยทางจิตวิทยา

• สภาพครอบครวั โรงเรยีน 
ชุมชนทีท่�างาน อาชพี และ
เศรษฐกิจ

• การเลีย้งดู
• ความสูญเสยี
• กลุ่มเพื่อน
• ฯลๆ

• พันธุกรรม
• สุขภาพระหว่างอยูใ่นครรภ์

และหลังคลอด
• การปว่ยทีม่ผีลต่อการ

ท�างานของสมอง
• การเจ็บปว่ยโรคต่างๆ  

ทีเ่รื้อรงัต้ังแต่เด็ก
• ๆลฯ

• ลักษณะพื้นอารมณ์ทีติ่ดตัวมา
• การแสดงออก การปฏิสัมพันธ์
• การรบัรูส้ิ่งรอบตัว
• สภาพจิตใจ อารมณ์ความรูส้ึก
• ความสามารถในการปรบัตัว
• บุคลิกภาพ
•  ฯลฯ

ลักษณะพฤติกรรมและการแสดงออก 
ที่บ่งบอกว่าเสี่ยงต่อการมีปัญหาสุขภาพจิต
1. การแสดงออกทางพฤติกรรม

1.1		 กำรแต่งกำย	ได้แก่	แต่งกำยผิดระเบียบ	สกปรก	มอมแมม	ไม่เอำใจใส่ดูแลตนเอง

1.2	ลักษณะท่ำทำง	ได้แก่	ไม่มีสัมมำคำรวะ	ไม่สุภำพ	ไม่ท�ำตำมค�ำสั่ง	ต่อต้ำน	ซน	ดื้อดึง	

ก้ำวร้ำว	ขี้หงุดหงิด	รอคอยไม่ได้	เก็บตัว	เหม่อลอย	เซ่ืองซึม	

1.3	กำรพูด	ได้แก่	พูดจำก้ำวร้ำว	ไม่สุภำพ	ไม่เหมำะสม	โต้เถียงเสียงดัง	เอะอะโวยวำย	

พูดน้อย	เงียบซึม	ไม่อยำกพูด

ภาพแสดงความสมัพันธ์ของปัจจัยทีม่ผีลต่อสขุภาพ การรกัษา การป้องกันโรค 
และการท�าความเข้าใจการเกิดปัญหาสขุภาพจิตและโรคทางจิตเวช
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1.4	กำรเรียน	ได้แก่	ผลกำรเรียนตกต�ำ	ไม่สนใจกำรเรียน	 

หนีเรียน	 มำโรงเรียนสำยเป็นประจ�ำ 	 มักท�ำผิด 

กฎระเบียบข้อบังคับ

1.5	พฤติกรรมทำงเพศ	ได้แก่	มีเพศสัมพันธ์ไม่ปลอดภัย	

(unsafe	sex)	มั่วสุมทำงเพศ	คุกคำมทำงเพศ	

1.6	ควำมสัมพันธ์กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนไม่ด	ี 

มีเพื่อนน้อย

1.7	อื่น	ๆ	เช่น	พกพำอำวุธ	หรือใช้สำรเสพติด

2. การแสดงออกด้านอารมณ์  
และความคิด
2.1		อำรมณ์ก้ำวร้ำวรุนแรง	 โกรธง่ำย	 หงุดหงิดง่ำย	

ฉุนเฉียว	ไม่รู้จักระงับอำรมณ์	ควบคุมตนเองไม่ได้

2.2	วิตกกังวล	กลัว	เครียด	ย�ำคิดย�ำท�ำ

2.3	 ซึมเศร้ำ	ท้อแท้	 เบื่อหน่ำย	 ไม่อยำกไปโรงเรียน	 

อ่อนไหวง่ำย	น้อยใจอย่ำงไม่มีเหตุผล

ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกในนักเรียนที่มีปัญหา
สขุภาพจิตระดับทีต้่องได้รบัการช่วยเหลือแก้ไข

1.		 กำรแสดงออกทำงพฤติกรรม 	 อำรมณ์ 	 จิตใจ	 

ไม่เหมำะสมกับอำยุ	บทบำททำงเพศ	และไม่สอดคล้อง

กับสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมที่เปน็อยู่

2.		 ควำมถี่ 	 ควำมรุนแรง	และระยะเวลำของกำรเกิด

ปญัหำ	แตกต่ำงจำกเกณฑ์มำตรฐำนที่บุคคลส่วนใหญ่

ประพฤติปฏิบัติ

3.		 กำรแสดงออกทำงบคุลกิภำพ	อำรมณ์	จิตใจ	พฤติกรรม	

มีผลกระทบต่อกำรด�ำเนินชีวิตในกิจวัตรประจ�ำวัน	

และกำรมีบทบำทร่วมในหน้ำที่กิจกรรมทำงสังคม

4.		กำรสร้ำงควำมสัมพันธ์	กำรปรับตัวกับบุคคลอื่น 

ในสังคมไม่เหมำะสม

5.		 กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 	 กำรใช้ควำมสำมำรถ	

ศักยภำพในกำรด�ำเนินชีวิต	ครอบครัว	กำรเรียน	 

กำรงำน	และกิจกรรมในสังคมลดลง
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ความรู้ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ
 จิตวิทยำพัฒนำกำร เป็นจิตวิทยำแขนงหน่ึงที่มุ่งศึกษำมนุษย์ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฏิสนธิ
จนกระทั่งวำระสุดท้ำยของชีวิตในทุก ๆ  ด้ำน ทั้งด้ำนกำรเจริญเติบโตทำงร่ำงกำย ควำมคิด 
อำรมณ์ ควำมรู้สึก เจตคติ พฤติกรรมกำรแสดงออก สังคม บุคลิกภำพ ตลอดจนสติปัญญำ
ของบุคคลในแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ทรำบถึงลักษณะพื้นฐำน ควำมเปน็มำ จุดเปลี่ยน จุดวิกฤต
ในแต่ละวัย กล่ำวคือ ช่วยให้ทรำบถึงกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของบุคคลในวัยต่ำง ๆ กัน 

	 กำรศึกษำจิตวิทยำพัฒนำกำรของมนุษย์จึงมีควำมส�ำคัญอย่ำงยิ่งที่ช่วยให้นักจิตวิทยำ

โรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำเกิดควำมเข้ำใจบุคคลในลักษณะองค์รวมทั้งที่เปน็

ส่วนบุคคลและกำรอยู่รวมกันเปน็กลุ่มสังคม	เพื่อให้เข้ำใจถึงสำเหตุของพฤติกรรมที่เปน็ปญัหำ	 

เข้ำใจถึงระดับสติปญัญำ	ลักษณะอำรมณ์	ควำมต้องกำรของบุคคลแต่ละวัย	นอกจำกน้ี	กำรเข้ำใจ

ธรรมชำติของบุคคลแต่ละวัยจะช่วยท�ำให้เกิดกำรประสำนงำนกันอย่ำงรำบรื่น	และช่วยให้บุคคล

ปรับตัวเข้ำกันได้ดีขึ้น	ซ่ึงในที่น้ีขอแบ่งพัฒนำกำรออกเปน็	4	ช่วงวัย	ดังน้ี

1.			พัฒนำกำรวัยเด็กตอนต้น	(Early	Childhood)	หรือ

เด็กก่อนวัยเรียน	(Pre	-	school	age)

2.	พัฒนำกำรวัยเรียน	(School	age)

3.	พัฒนำกำรวัยรุ่นตอนต้น

4.	พัฒนำกำรวัยรุ่นตอนปลำย

พัฒนาการแต่ละช่วงวัย 
แต่ละด้านประกอบไปด้วย 

1.		 พฒันำกำรดำ้นร่ำงกำย	หมำยถึง	ควำมเจริญเตบิโต 

และควำมเจริญงอกงำมที่ เกี่ยวกับโครงสร้ำง 

ของร่ำงกำยท้ังหมดที่มีกำรเพิ่มขนำด

2.	 พฒันำกำรด้ำนอำรมณ์	หมำยถงึ	ควำมเจริญเตบิโต

ที่เกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์

3.	 พัฒนำกำรด้ำนสังคม	หมำยถึง	ควำมเจริญเติบโต

ที่เกี่ยวกับควำมสำมำรถในกำรปรับตัวให้เข้ำกับ

บุคคลอื่น

4.		พัฒนำกำรด้ำนสติปญัญำ	หมำยถึง	ควำมสำมำรถ

ในกำรจ�ำ	กำรรู้จักคิด	กำรใชเ้หตุผลในกำรแกป้ญัหำ
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ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์
1. กำรเจริญเตบิโต (Growth) 
 หมำยถึง	กำรเปลี่ยนแปลงโครงสร้ำง 
ในสว่นต่ำง	ๆ 	ของร่ำงกำยทั้งภำยในและภำยนอก 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัขนำด	น�ำหนัก	และสว่นสงู	กระดกู	
กล้ำมเน้ือ	รูปร่ำง	กำรเจริญเติบโต	เปน็ปจัจัย
ส�ำคัญที่มีอิทธิพลต่อพัฒนำกำรในด้ำนต่ำง	ๆ	 
ของบุคคล	 กล่ำวคือ	 กำรที่บุคคลจะเกิด
พัฒนำกำรใด	ๆ	ได้น้ัน	จ�ำเปน็จะต้องอำศัย
กำรเจริญเติบโตเปน็พื้นฐำน	จึงจะสำมำรถ 
แสดงควำมสำมำรถใหม่	ๆ	ของร่ำงกำยได้	เชน่	
กอ่นทีเ่ดก็จะมพีฒันำกำรในกำรยนืได	้ขำของเดก็
จะต้องเจริญเติบโตทั้งกระดูกและกล้ำมเน้ือ
จนสมบูรณ์และแข็งแกร่งสูงสุดอย่ำงเต็มที่	 
พร้อมที่จะรับน�ำหนักส่วนบนของร่ำงกำย 
เสยีก่อน	เด็กจึงจะสำมำรถยืนได้

2. วฒุภิำวะ (Maturation) 
	 หรือควำมพร้อมของบุคคล	หมำยถึง	 
กำรเจริญเติบโตของอวัยวะต่ำง	ๆ	ในร่ำงกำย	
ซ่ึงเกิดขึ้นกับบุคคลตำมล�ำดับขั้นและเปน็ไป
ตำมธรรมชำติจนถึงจุดสงูสดุ	มีผลท�ำใหบุ้คคล
น้ันเกิดควำมพร้อมที่จะกระท�ำกิจกรรมต่ำง	ๆ	 
ได้อย่ำงเหมำะสมกับวัย	 เช่น	 ก่อนที่ เ ด็ก 
จะเขียนหนังสือได้น้ัน	เด็กจะมีวุฒิภำวะในกำร
ควบคุมมอื	จับดินสอลำกเสน้เปน็ตวัอกัษรเสยีกอ่น	
พฒันำกำรเขยีนหนังสอืจึงจะเกดิขึ้นได้	วฒุภิำวะ 
เปน็สภำวะท่ีเกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ	ไม่ได้
เกิดจำกกำรเรียนรู้หรือประสบกำรณ์และ 
วฒิุภำวะในแตล่ะบคุคลจะมอีตัรำเวลำทีช่ำ้หรือเร็ว 
แตกตำ่งกนั	ดงัน้ัน	วฒุภิำวะจึงเปน็เร่ืองธรรมชำติ
เฉพำะของแต่ละคนที่ ไม่มี ใคร รู้ล่วงหน้ำ 

ว่ำจะเกิดข้ึนเมื่อไหร่หรือในเวลำใด	 ทั้ ง น้ี	 

ขึ้นอยู่กับผลของกำรเจริญเติบโตจนถึงขีดสุด
ของร่ำงกำยแต่ละคน

3. กำรเรียนรู้ (Learning) 
 หมำยถึง	กำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ที่มีลักษณะถำวร	อันเปน็ผลมำจำกกำรฝึกฝน	
ฝึกหัด	 หรือประสบกำรณ์เดิมที่มีอ ยู่ 	 เช่น	 
กำรว่ำยน�ำ	กำรขับขี่รถยนต์	ยิ่งมีกำรฝึกหัด
มำกเท่ำไหร่	กำรแสดงพฤติกรรมเหล่ำน้ัน 
กจ็ะมีควำมเชีย่วชำญมำกข้ึนเท่ำน้ัน	กำรเรียนรู้ 

มคีวำมสมัพนัธ์กบักำรเจริญเติบโตและวฒุภิำวะ
ในกำรเกิดพัฒนำกำรด้ำนต่ำง	ๆ	ของบุคคล	
เชน่	ในกำรทีเ่ด็กจะเกดิพฒันำกำรในกำรเดนิน้ัน 
ขำท้ังสองข้ำงของเด็กจะต้องเจริญเติบโต
แข็งแรงถึงขีดสุดเต็มที่ เสียก่อนจนบรรลุ 
ถึงวุฒิภำวะพร้อมที่จะเดิน	 เมื่อเด็กเร่ิมเดิน	 
จะพบว่ำยังเดินได้ไม่ดีนัก	เน่ืองจำกเด็กยังขำด
ประสบกำรณ์	ต่อมำเม่ือได้ฝึกหัดกำรเดินบ่อย
คร้ังจึงท�ำใหเ้กดิประสบกำรณ์ในกำรเดนิมำกขึน้ 
ในที่สุดก็สำมำรถเดินได้อย่ำงคล่องแคล่ว	
เปน็ต้น	วุฒิภำวะมีควำมส�ำคัญต่อพัฒนำกำร
มำกกว่ำกำรเรียนรู้	 เพรำะหำกร่ำงกำยของ
บุคคลยังไม่เกิดกำรเจริญเติบโตสูงสุดเต็มที่ 
จนท�ำใหมี้วฒุภิำวะทีจ่ะท�ำกจิกรรมใด	ๆ 	ไดแ้ลว้	
ไม่ว่ำจะเรียนรู้	ฝึกฝนและฝึกหัดเท่ำไรก็ตำม	
พัฒนำกำรย่อมจะเกิดข้ึนไม่ได้อย่ำงเด็ดขำด	
แต่ในทำงตรงกันข้ำม	ถึงแม้จะไม่มีกำรเรียนรู้ 
พัฒนำกำรด้ำนต่ำง	ๆ	ก็สำมำรถเกิดขึ้นได้เอง 
ตำมธรรมชำ ติ 	 เพี ย งแ ต่ จ ะ ไ ม่ มี ทั กษะ 
ควำมช�ำนำญในพัฒนำกำรน้ัน	ๆ	
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ทฤษฎีพัฒนาการที่เกี่ยวข้อง
 ทฤษฎีจิต - สังคมของ อิริค อิริคสัน
	 1.	ขั้นควำมคิดริเร่ิมและควำมรู้สึกผิด	(Initiative	VS	Guilt)	อำยุประมำณ	3	-	6	ปี	เด็กวัยน้ี 

มีควำมสำมำรถในกำรท�ำกิจกรรมต่ำง	ๆ	ตลอดจนกำรใช้ภำษำ	มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค ์

เปน็ของตนเอง	คิดว่ำตนเองเปน็ผู้ใหญ่	หำกเด็กได้รับกำรสนับสนุนและได้รับอิสระในกำรคิดและ

ท�ำสิ่งต่ำง	ๆ	และหำกผู้ใกล้ชิดมีเวลำตอบค�ำถำมในสิ่งที่เด็กอยำกรู้	ก็จะเปน็กำรส่งเสริมให้เด็กมี

แนวโน้มที่จะชอบศึกษำค้นคว้ำ	ส�ำรวจและคิดริเร่ิม	สนุกกับกำรเรียนรู้	แต่หำกเด็กรู้สึกว่ำ	ผู้ใหญ่ 

เข้มงวดกับกำรกระท�ำของตน	ไม่เปิดโอกำสให้สอบถำมหรือลองผิดลองถูกในสิ่งที่อยำกรู้	 

เด็กจะรู้สึกผิดในกำรคิดหรือกำรกระท�ำต่ำง	ๆ	ด้วยตนเอง

	 2.	ขั้นควำมขยันหมั่นเพียรและควำมรู้สึกมีปมด้อย	(Industry	VS	Inferiority)	อำยุประมำณ	

7	-	12	ปี	เปน็วัยที่เด็กเร่ิมเข้ำเรียน	มีควำมต้องกำรที่จะเปน็ที่ยอมรับของผู้อื่น	โดยพยำยำมคิด	 

พัฒนำทักษะทุกด้ำนไม่ว่ำจะเปน็เร่ืองสติปญัญำ	กำรคิดค�ำนวณ	กำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรใช ้

เคร่ืองมือต่ำง	ๆ 	ให้เกิดประโยชน์	มีกำรปรับตัวให้เข้ำกับสังคม	กำรท�ำงำนร่วมกับเพื่อน	หำกเด็ก

ได้รับกำรกระตุ้น	ให้ก�ำลังใจในกำรกระท�ำจนเกิดควำมส�ำเร็จ	และให้ค�ำชมเชยในควำมพยำยำม

ของเด็ก	ก็จะเปน็แรงผลักดันให้เด็กเกิดควำมพยำยำมและมีควำมขยันหม่ันเพียรเกิดข้ึนในตัวเด็ก 

ตรงกันข้ำม	หำกเกิดควำมรู้สึกว่ำต�ำต้อย	ช่วยเหลือตนเองไม่ได้	ผู้ใหญ่ไม่ให้ควำมสนใจหรือ 

เหน็วำ่น่ำเบือ่	ควำมรู้สกึเชน่น้ีจะสะสมมำกขึ้นเร่ือย	ๆ 	กอ่ใหเ้กดิควำมรู้สกึมีปมดอ้ย	และมคีวำมเจ็บใจ

ในตนเอง	ในบำงคนอำจกลำยเปน็บุคลิกภำพที่ถำวรได้
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	 3.	ขั้นควำมเปน็เอกลักษณ์และควำมสับสนในบทบำท	(Ego	Identity	VS	Role	Confusion)	

อำยุประมำณ	12	-	 18	ปี	หรือระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้นไปจนถึงมัธยมศึกษำตอนปลำย	

เมื่อควำมเปน็เด็กยุติลงและเตรียมพร้อมที่จะเปน็ผู้ใหญ่	วัยรุ่นจะมีควำมรู้สึกสับสนเกี่ยวกับ 

กำรเปล่ียนแปลงของร่ำงกำย	ควำมสับสนเกี่ยวกับบทบำทและสถำนภำพของตนเอง	ควำมสับสน 

เ ก่ียวกับกำรที่จะต้องมีภำระมำกขึ้น	 เช่น	 ในเร่ืองกำรเรียน	 กำรเตรียมตัวเร่ืองอำชีพ	 

กำรสร้ำงสัมพันธภำพกับกลุ่มเพื่อนเพศเดียวกันและเพ่ือนต่ำงเพศ	ในวัยน้ีหำกเด็กได้ท�ำควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำน้ีจะท�ำให้มีกำรยอมรับต่อกำรเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น	 

เด็กจะสำมำรถปรับตัวได้	มีสุขภำพจิตดี	มีควำมชื่นชมพอใจในวัยและลักษณะเพศของตน	 

ในทำงตรงกันข้ำมหำกเด็กไม่สำมำรถปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงเหล่ำน้ีได้	ควำมสับสน 

ต่อสิง่ทั้งหลำยที่เกิดขึ้นเปน็กำรรบกวนสขุภำวะจิตและท�ำใหม้ีปญัหำทำงด้ำนกำรเรียน	กำรปรับตัว 

กับครอบครัว	เปน็จุดเร่ิมต้นของกำรสร้ำงปญัหำชีวิต	ช่วงวัยน้ีเปน็ช่วงวัยที่ก�ำลังค้นหำตัวตน	 

ควรสนับสนุนให้วัยรุ่นได้ทดลองท�ำในสิ่งที่ชอบเพ่ือเติมเต็มควำมรู้สึกทำงด้ำนจิตใจและ 

ควำมเปน็ตัวของตัวเอง	(Self)	 					

ทฤษฎีพัฒนาการทางเชาวน์ปัญญาของ เพียเจต์ 
	 	1.	ระยะเตรียมส�ำหรับควำมคิดที่มีเหตุผล	(Preoperational	

Thought	or	Preconceptural	Stage)	อำยุประมำณ	2	-	5	ป	ี 

เปน็ช่วงวัยที่เร่ิมเรียนรู้และใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุสิ่งของท่ีอยู่

รอบ	ๆ	ตัวได้	มีพัฒนำกำรทำงภำษำ	เร่ิมพูดเปน็ประโยคและ

เรียนรู้ค�ำต่ำง	ๆ	เพิ่มขึ้น	รู้จักคิดในใจ	ลักษณะเชำวน์ปญัญำของ

เด็กวัยน้ี	สรุปได้ดังน้ี

-			เข้ำใจภำษำและรู้ว่ำสิ่งต่ำง	ๆ 	มีชื่อเรียกเฉพำะ	ใช้ภำษำเพื่อช่วย

ในกำรแก้ปญัหำได้

-	 เดก็จะเลยีนแบบผูใ้หญ่ในเวลำเล่น	หรือเลยีนแบบไดโ้ดยเกิดขึ้น

จำกควำมทรงจ�ำ	ไม่จ�ำเปน็ต้องมีตัวแบบให้เห็นตรงหน้ำ	

สังเกตได้จำกกำรเล่นขำยของ	หรืออำบน�ำให้ตุ๊กตำ	หรือ

เล่นบทบำทสมมติ

-			วัยน้ีจะมีควำมตั้งใจท�ำทีละอย่ำง	จึงท�ำให้เด็กมีควำมคิดท่ีบิดเบือน

จำกควำมเปน็จริง	

-			มีกำรยึดตนเองเปน็ศูนย์กลำง	ไม่เข้ำใจควำมคิดของคนอื่น	หรือ

ควำมรู้สึกของคนอื่น
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-			เด็กวัยน้ีไม่สำมำรถแก้ปัญหำ 

กำรเรียงล�ำดับได้	เชน่	ไม่สำมำรถ

เรี ย งล� ำ ดั บจำกมำก ไป น้อย	 

น้อยไปมำกได้ 	 หรือควำมสั้ น

ควำมยำว	และไม่เข้ำใจควำมคิด

ย้อนกลับ	

-			เด็กวัยน้ีไม่เข้ำใจควำมคงตัวของ

สสำร	เด็กให้เหตุผลจำกรูปร่ำง 

ที่ เ ห็ น 	 ไ ม่ ใ ช่ ก ำ ร แป ล ง รู ป 

เป็นอย่ำงอื่น	 เช่น	กำรทดลอง

เทน�ำใส่แก้วที่มีขนำดต่ำง	ๆ	กัน	 

มีกำรตัดสินใจอย่ำงผิวเผินจำก

สิ่งที่ เห็นและรับรู้ 	 ไม่สำมำรถ 

ที่จะอ้ำงถึง	ไม่เข้ำใจควำมคงตัว

ในสิ่งของที่มีจ�ำนวนเท่ำกัน	แม้ว่ำ

จะเปลี่ยนรูปร่ำงทั้งที่จ�ำนวนก็ยัง

เท่ำกันอยู่

	 2.	ระยะปฏิบัติกำรคิดด้วยรูปธรรม	

(Period	of	Concrete	Operation)	อำยุ

ประมำณ	7	-	11	ปี	เด็กมีควำมคิดหำเหตุผล 

ตำมหลักตรรกศำสต ร์แบบรูปธรรม	

สำมำรถใช้เหตุผลในกำรตัดสินใจปญัหำ

ต่ำง	ๆ	ได้ดีขึ้น	ลักษณะเชำวน์ปญัญำของ

เด็กวัยน้ีอำจสรุปได้	ดังน้ี

-	 	สำมำรถสร้ำงภำพในใจ	 เด็กสำมำรถ
อธิบำยภำพหรือวำดภำพได้ใกล้เคียง
ควำมเปน็จริง

-	 	 สำมำรถเข้ำใจควำมคงที่ของสสำร	
ส ำ ม ำ ร ถบอก ไ ด้ ว่ ำ ข อ ง แ ข็ ง ห รื อ
ของ เหลวจ� ำนวนห น่ึงจะมีป ริมำณ 
คงที่เสมอ	ไม่ว่ำจะเปล่ียนแปลงภำชนะ 
ที่รองรับเปน็รูปทรงใด	ๆ	ก็ตำม

-		สำมำรถใชค้วำมคิดเปรียบเทียบ	เข้ำใจว่ำ 
ของสิ่งใดสิ่งหน่ึงจะใหญ่กว่ำ	มำกกว่ำ	
น้อยกว่ำ	ขึ้นอยู่กับว่ำเปรียบเทียบกับ
อะไร	จะเข้ำใจควำมหมำยของส่วนย่อย
และส่วนรวม

-		สำมำรถแบ่งกลุ่มหรือจัดหมวดหมู่ได้
-		สำมำรถเรียงล�ำดับได้
-		สำมำรถคิดย้อนกลับได้

	 3 . 	 ระยะปฏิบั ติกำรคิดด้วยนำมธรรม	
(Period	of	Formal	Operation)	อำยุ	12	-	15	ปี	 
เปน็วัยท่ีเร่ิมมีควำมคิดเปน็ผู้ใหญ่	ควำมคิดแบบ 
เ ด็กจะสิ้นสุดลง 	 มีควำมสำมำรถในกำรคิด 
แก้ปญัหำ	คิดหำเหตุผลได้อย่ำงแท้จริง	คิดอย่ำง
นักวิทยำศำสตร์	 รู้จักตั้ งสมมติฐำนและทฤษฎี
และควำมเป็นจริงจำกกำรรับรู้ไม่ส�ำคัญเท่ำ 
ควำมคิดถึงสิ่งที่เปน็ไปได้
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พัฒนาการแต่ละช่วงวัย
 1. พัฒนำกำรวัยเด็กตอนต้น (Early Childhood) 

	 หรือเด็กก่อนวัยเรียน	(Pre	-	school	age)	เปน็วัยที่มีอำยุอยู่ในช่วง	3	-	7	ปี	โดยประมำณ	

หำกเทียบกับชั้นเรียนจะอยู่ในช่วงวัยอนุบำล	เด็กเร่ิมรู้จักบุคคลสิ่งแวดล้อม	สิ่งของ	สำมำรถใช้

อวัยวะต่ำง	ๆ 	ของร่ำงกำยได้หลำกหลำย	เร่ิมเข้ำใจลักษณะกำรสื่อสำร	สำมำรถใช้ภำษำได้มำกขึ้น 

ลักษณะเด่นประจ�ำวัย	คือ	ชอบแสดงควำมสำมำรถ	ชอบอำสำช่วยเหลือ	ช่ำงประจบ	ซุกซน	 

อยำกรู้อยำกเห็น	ช่ำงถำม	มีควำมคิดริเร่ิมสร้ำงสรรค์	ชอบปฏิเสธ	ค่อนข้ำงดื้อ	ต้องกำรมีอิสระ	

เปน็ตัวของตัวเอง	เร่ิมรู้จักพึ่งพำตัวเองและไม่ยอมรับควำมช่วยเหลือจำกผู้ใหญ่

1.1		 พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	เด็กวัยน้ีเร่ิมมีทักษะกำรเคลื่อนไหวและสำมำรถใช้อวัยวะ 

ส่วนต่ำง	ๆ	ของร่ำงกำยได้ดีข้ึน	ระบบกล้ำมเน้ือและประสำทสัมผัสท�ำหน้ำที่ได้

สมบูรณ์ยิ่งข้ึน	ดังน้ัน	เด็กจะชอบช่วยเหลือตนเองในกำรปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวัน	 

(เด็กควรได้รับกำรฝึกหัดให้ช่วยเหลือตนเอง)	เช่น	กำรปอ้นข้ำวเอง	แต่งตัว	ใส่รองเท้ำ	

อำบน�ำ	หวีผม	กำรหยิบจับต่ำง	ๆ	เด็กวัยน้ีสำมำรถเดิน	วิ่ง	กระโดด	ห้อยโหนอย่ำง

คล่องแคล่ว	และไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย
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1.2	พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	เด็กวัยน้ีจะมีพัฒนำกำรกำรแสดงออกด้ำนอำรมณ์ที่ชัดเจน	
เปิดเผย	อิสระ	ทั้งอำรมณ์พึงพอใจและไม่พึงพอใจ	มักเปน็เด็กเจ้ำอำรมณ์	เน่ืองจำก
บำงคนยังไม่รู้จักอำรมณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง	เอำแต่ใจตัวเอง	ดื้อร้ัน	หงุดหงิดง่ำย	 
โมโหร้ำย	ควบคุมอำรมณ์ตนเองได้ไม่ค่อยดีนัก	ชอบปฏิเสธ	อำรมณ์ทำงลบของเด็ก
จะค่อย	ๆ	ลดลงเมื่อเด็กต้องเข้ำสังคมในกลุ่มเพื่อน	เด็กวัยน้ีสำมำรถสร้ำงควำมรัก 
และควำมผูกพันกับบุคคลอื่นได้	 เช่น	 เพื่อนสนิท	ผู้เลี้ยงดู	 เพื่อให้เกิดควำมรู้สึก
ปลอดภัยทำงอำรมณ์	พัฒนำกำรทำงอำรมณ์ของเด็กวัยน้ี ข้ึนอยู่กับลักษณะ 
กำรเลีย้งดขูองพ่อแมแ่ละมีควำมส�ำคญัตอ่กำรพฒันำควำมรู้สกึมั่นคงของเดก็ตอ่ไป	และ 
ควำมรู้สึกที่มั่นคงทำงอำรมณ์จะช่วยพัฒนำให้เด็กมีกำรพัฒนำควำมเจริญงอกงำม
ด้ำนจิตใจ	และสำมำรถเผชิญกับสถำนกำรณ์ใหม่	ๆ 	ด้วยควำมเต็มใจและม่ันใจยิ่งขึ้น

1.3	พัฒนำกำรด้ำนสังคม	เด็กชอบเข้ำสังคม	พบปะพูดคุยกับผู้คน	ช่ำงเจรจำ	กำรมีเพื่อน	
กำรเล่นรวมกลุ่มเพื่อนทั้งเพศเดียวกันและต่ำงเพศ	เด็กจะมีควำมคิดและกำรเล่น 
ที่อิสระ	ไม่ชอบกฎเกณฑ์	ดังน้ัน	จึงไม่สำมำรถรักษำกฎเกณฑ์ของกลุ่มเพื่อนได้นำน	
จะเปน็ลักษณะต่ำงคนต่ำงเล่น	แต่จะเล่นอยู่ในบริเวณเดียวกัน	ต่อมำช่วงปลำยวัย 
จะพัฒนำกำรเล่นที่มีลักษณะคล้ำย	ๆ 	กัน	โดยสำมำรถเล่นรวมกลุ่มกับเพื่อนได้ต้ังแต่
เร่ิมต้นจนจบ	เข้ำสังคมกลุ่มเพื่อนบ่อยขึ้น	เปน็สมำชิกในกลุ่มเพื่อนได้	โดยพยำยำม 
ปรับตวัใหเ้ปน็ทีย่อมรับของกลุม่อำจแสดงออกโดยกำรแบง่ปนัสิง่ของ	ใหค้วำมร่วมมอื 
เด็กวัยน้ีชอบเล่นบทบำทสมมติ	เรียนรู้มำรยำททำงสังคม	เด็กจะพยำยำมเรียนรู้ 
ทีจ่ะเปน็สว่นหน่ึงของสงัคม	ตลอดจนเรียนรู้ท่ีจะระมัดระวงัคนแปลกหน้ำ	เน่ืองจำกเดก็
เร่ิมเรียนรู้ที่จะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นท�ำให้เพื่อนสมมติหำยไป	(เพื่อนในจินตนำกำร)	
แต่หำกเด็กยังมีเพื่อนในจินตนำกำร	แยกตัวจำกกลุ่มเพื่อน	ครูหรือผู้ใกล้ชิดจะต้องรีบ
เข้ำไปดูแลเร่ืองกำรปรับตัวเข้ำกับกลุ่มเพื่อน

1.4	พัฒนำกำรด้ำนสติปญัญำ	เปน็วัยที่ชอบแก้ปญัหำตำมควำมคิดและวิธีกำรของตนเอง	
ชอบอิสระ	แสวงหำวิธีกำรต่ำง	ๆ	จำกกำรทดลอง	กำรลองผิดลองถูก	กำรซักถำม	
สำมำรถจ�ำสิง่ของหรือบคุคลต่ำง	ๆ 	อยำ่งถกูต้อง	สำมำรถบอกควำมเหมือน	-	ควำมตำ่ง 
มีควำมคิดสร้ำงสรรค์	กล้ำแสดงออก	ใช้ภำษำได้ดีขึ้น

	 	เข้ำใจภำษำ	เข้ำใจควำมหมำยของค�ำใหม่	ๆ	
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อวยัวะเพศ	เร่ิมมปีระจ�ำเดือนประมำณ	11	-	12	ป	ี(วยัแรกรุ่น)	กำรเปลีย่นแปลงทีเ่กดิข้ึน

ท�ำให้เด็กรู้สึกวิตกกังวลกับภำพลักษณ์ของตนเอง	ควำมคิดควำมสนใจจะจดจ่อ

กับลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	ควรสอนเร่ืองสุขภำวะทำงเพศ	กำรท�ำควำม

สะอำดร่ำงกำยและกำรรับมือกับควำมเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับร่ำงกำยของเด็ก	 

เด็กผู้ชำย	ไหลจ่ะกวำ้งข้ึน	มอืและเทำ้ใหญข่ึ้น	มเีหง่ือออกมำก	มกีลิน่ตวั	มขีนทีรั่กแร้และ 

อวัยวะเพศ	มีกำรหลั่งอสุจิ	(ฝนัเปียก)	ในวัยแรกรุ่น	ควรได้รับกำรสอนเร่ืองสุขภำวะ

ทำงเพศจำกลักษณะกำรเจริญเติบโตของร่ำงกำยท�ำให้เด็กวัยน้ีเร่ิมให้ควำมสนใจ

กับรูปร่ำงหน้ำตำ	มีควำมอยำกรู้อยำกเห็นในเร่ืองรำวทำงกำยของเพศตรงข้ำม	

อย่ำงไรก็ตำม	กำรเจริญเติบโตที่เกิดขึ้นทุกด้ำนของเด็กวัยน้ีขึ้นอยู่กับหลำยปจัจัย	

เช่น	ลักษณะทำงพันธุกรรม	กำรเลี้ยงดู	เอำใจใส่ท้ังจำกครอบครัวและตัวเด็กเอง	

  2. พัฒนำกำรเด็กวัยเรียน (School age)

	 เด็กวัยเรียนหรือวัยเด็กตอนปลำย	มีช่วงอำยุประมำณ	 

7	-	12	ป	ีหำกเทียบชั้นเรียนจะอยูท่ีช่ั้นประถมศึกษำ	ในชว่งปลำย 

ของวัยจะคำบเกี่ยวระหว่ำงระยะก่อนวัยรุ่น	 เด็กวัยน้ีจะใช้

ชีวิตส่วนใหญ่กับสังคมนอกบ้ำน	จะให้ควำมเป็นเพื่อนกับ 

ผู้อื่น 	 รู้ จักสร้ำงมิตรภำพ	 เร่ิมเรียนรู้ค่ำนิยมทำงสังคม 

จำกเพื่อนและบุคคลรอบข้ำง	 สำมำรถพัฒนำควำมคิด 

เชิงวิเครำะห์	สังเครำะห์ได้	พร้อมที่จะเรียนรู้ด้ำนวิชำกำร	

นอกจำกน้ียังเปน็วัยที่เร่ิมมีพัฒนำกำรรู้จักตนเอง	เร่ิมมองเห็น

ตนเองตำมควำมเปน็จริง	ยอมรับควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล

ตลอดจนสำมำรถเรียนรู้เอกลักษณ์ในกลุ่มของตนเองได้

2.1		 พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 เด็กผู้หญิงจะมีกำร 

เจริญเติบโตทั้งด้ำนร่ำงกำยและวุฒิภำวะเร็วกว่ำ

เด็กผู้ชำยประมำณ	1	-	2	ปี	โดยมีกำรเปลี่ยนแปลง

ของทั้งสองเพศซ่ึงอธิบำยได้	ดังน้ี	 เด็กผู้หญิง	 

ช่วงอำยุ	 8	 -	 12	ปี 	 จะมีลักษณะสะโพกผำย	

ทรวงอกเร่ิมเติบโตขึ้น	มีขนบริเวณรักแร้และ
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2.2	 พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	 พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์ของเด็กวัย น้ีจะมี ลักษณะ 

เป็นกลำง	ๆ	คือ	 ไม่ดีหรือร้ำยจนเกินไป	 เด็กมีควำมคิดที่ละเอียดอ่อนมำกขึ้น	

สำมำรถเข้ำใจอำรมณ์ของตนเองและผู้อื่นได้ดีขึ้น	 สำมำรถควบคุมอำรมณ์ 

ของตนเองได้	อย่ำงไรก็ตำม	เด็กวัยน้ีมีกำรเปลี่ยนแปลงควำมรู้สึกที่เกิดขึ้นเร็ว	 

บำงคร้ังท�ำตัวเปน็ผู้ใหญ่	บำงคร้ังท�ำตัวเปน็เด็ก	ควำมขัดแย้งทำงอำรมณ์จึงเกิดข้ึน 

ได้เสมอ	พัฒนำกำรทำงอำรมณ์ของเด็กวัยน้ีจึงขึ้นอยู่กับลักษณะกำรเลี้ยงดูของพ่อแม่	 

ซ่ึงส�ำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำควำมรู้สึกม่ันคงของเด็กต่อไป

2.3	พัฒนำกำรด้ำนสังคม	เด็กจะให้ควำมส�ำคัญต่อสัมพันธภำพระหว่ำงบุคคล	ทั้งต่อ

บุคคลใกล้ชิดและบุคคลอื่น	 เด็กวัยน้ีต้องกำรเพื่อนมำก	เด็กจะแสวงหำเพื่อนที่ม ี

ควำมคล้ำยคลึงกันในด้ำนของบุคลิกลักษณะ	ควำมชอบ	และเปน็เพ่ือนท่ีสำมำรถ

ไว้วำงใจได้	 เข้ำใจกัน	มักยึดม่ันกับกลุ่มเพ่ือน	สังคมรอบข้ำง	มีควำมรู้สึกผูกพัน	

เปน็เจ้ำของและซ่ือสัตย์ต่อกลุ่ม	มีพฤติกรรมกำรแสดงออกทำงกำย	วำจำ	และ 

กำรแต่งกำยที่เหมือนกลุ่ม	สังคมของเพื่อนในเด็กวัยน้ีมักเปน็สังคมเฉพำะของเพื่อน

เพศเดียวกัน	และเด็กผู้ชำยจะรักษำควำมสนใจที่มีต่อกลุ่มได้มำกกว่ำเด็กผู้หญิง	

ปญัหำทำงสังคมที่พบเจอบ่อย	คือ	กำรกล่ันแกล้งกัน	(Bullying)	กำรกีดกันไม่ให้

เข้ำสังคมเพื่อน	เปน็ต้น

2.4	พัฒนำกำรด้ำนสติปญัญำ	เด็กวัยน้ีสำมำรถคิด	วิเครำะห์	และแก้ปญัหำได้ชัดเจน

มำกขึ้น	รู้จักกำรใช้เหตุผลในกำรแก้ไขปญัหำ	รับผิดชอบและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง	

รับฟงัคนอื่นมำกขึ้น	กระตือรือร้นในกำรแสวงหำควำมรู้จำกแหล่งเรียนรู้ต่ำง	ๆ	 

เพื่อให้ได้ข้อมูลเพียงพอต่อกำรแก้ปญัหำ	พร้อมต่อกำรเรียนรู้ด้ำนวิชำกำร	
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3. พัฒนำกำรวัยรุ่นตอนต้น (ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น)

 วัยรุ่นตอนต้นหรือเทียบเท่ำเด็กระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น	อยู่ในช่วงอำยุประมำณ	 

13	-	15	ปี	เปน็ช่วงคำบเกี่ยวกับช่วงวัยเด็กตอนปลำยและวัยแรกรุ่น	เด็กเร่ิมมีควำมพร้อมทำง

ด้ำนฮอร์โมนเพศ	มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำยท่ีสัมพันธ์กับอำรมณ์	เปน็วัยท่ีเปลี่ยนผ่ำน

จำกควำมเปน็เด็กมำสู่ควำมเปน็วัยรุ่น	

3.1		 พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	พัฒนำกำรทำงด้ำนร่ำงกำยเปน็ไปอย่ำงรวดเร็วพรวดพรำด	

(Growth	Spurts)	ทั้งเด็กหญิงและเด็กชำยมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนร่ำงกำย

เข้ำสู่วัยรุ่น	เช่น	เร่ิมมีขนขึ้นที่รักแร้และอวัยวะเพศ	เด็กหญิงมีประจ�ำเดือน	หน้ำอก 

ใหญ่ข้ึน	สะโพกผำย	มีสิวที่ใบหน้ำ	ส่วนเด็กชำยจะเสียงแตก	ไหล่กว้ำง	ฝนัเปียก

3.2		 พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	 เด็กวัยน้ีมีพัฒนำกำรทำงด้ำนอำรมณ์ที่เรียกว่ำ	 เปน็วัย 

พำยุบุแคม	(Stress	and	Strom)	คือ	ใจร้อน	อำรมณ์รุนแรง	ฉุนเฉียว	แปรปรวนง่ำย	 

อ่อนไหวและเปลี่ยนแปลงเร็ว

3.3		 พัฒนำกำรด้ำนสังคม	กลุ่มเพื่อนมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรมของเด็กวัยน้ี	ติดเพื่อนมำก	 

ยึดกลุ่มเพื่อนเปน็หลักในกำรด�ำเนินชีวิตและตัดสินใจ	มักจะกังวลต่อควำมคิดเห็นของ

เพื่อนที่มีต่อตน	ระมัดระวังในควำมรู้สกึของเพื่อนมำกกว่ำควำมรู้สกึของพ่อแม่และครู	 

เร่ิมสนใจเพศตรงข้ำม	กำรยินยอมและเชื่อฟงัผู้ใหญ่ลดลง	ขัดขืน	ฝำ่ฝืนกฎมำกขึ้น	 

มักพบพฤตกิรรมทะเลำะเบำะแวง้กบัวยัเดียวกนัหรือบุคคลต่ำงวยัและกบัคนในครอบครัว

3.4		 พัฒนำกำรด้ำนสติปญัญำ	มีกำรพัฒนำด้ำนสติปญัญำ	เข้ำใจควำมคิดที่เปน็นำมธรรม	

มีควำมคิดที่ซับซ้อนมำกขึ้น	มีควำมคิดเปน็ของตนเอง	
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4. พัฒนำกำรวัยรุ่นตอนปลำย (ระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย)

	 วัยรุ่นตอนปลำยเทียบเท่ำกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย	อำยุประมำณ	16	-	18	ปี	

มีลักษณะพัฒนำกำรทำงจิตวิทยำคล้ำยกับพัฒนำกำรในช่วงระดับมัธยมศึกษำต้นท่ีเพิ่มเติม	คือ 

พัฒนำกำรทำงจริยธรรมของเด็กวัยน้ีจะมีวุฒิภำวะสูงกว่ำระดับมัธยมศึกษำต้น	มักคิดถึง 

กฎเกณฑ์และควำมจ�ำเปน็ที่จะต้องมีกฎเกณฑ์	เพ่ือควำมเปน็ระเบียบเรียบร้อย	เอำจริงเอำจัง 

กับชีวิตมำกกว่ำตอนอยู่ระดับมัธยมศึกษำตอนต้น

4.1		 พัฒนำกำรด้ำนร่ำงกำย	 เด็กวัยน้ีมีควำมเจริญเติบโตทำงร่ำงกำยถึงขีดสุด	 

ผ่ำนชว่งวัยแตกเน้ือหนุ่มสำวไปสูว่ัยรุ่นเต็มตัว	สำมำรถปรับตัวเข้ำกับลักษณะทำงกำย 

ที่ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงข้ึนได้ มีพฤติกรรมทำงเพศเพ่ิมมำกข้ึน	 อันเกิดจำก 

กำรเปลีย่นแปลงทำงร่ำงกำยทีส่มบรูณ์	จึงมกัน�ำไปสูป่ญัหำทำงเพศของวยัรุ่น	3	ประกำร 

	คือ	ปญัหำกำรตกเปน็เหยื่อของกำรหลอกลวงทำงเพศ	ปญัหำกำรตั้งครรภ์ก่อนสมรส	

และมักน�ำไปสู่ปญัหำกำรท�ำแท้ง	

4.2		 พัฒนำกำรด้ำนอำรมณ์	เปน็ช่วงวัยที่สำมำรถควบคุมอำรมณ์และกำรแสดงออกได้

อย่ำงเหมำะสมอันเน่ืองมำจำกวุฒิภำวะและกำรปรับตัวเข้ำกับกฎระเบียบของสังคม	

อำรมณ์ที่พบบ่อย	คือ	อำรมณ์เศร้ำเน่ืองจำกกำรผิดหวัง 

ในเร่ืองต่ำง	ๆ	วัยรุ่นมีเร่ืองให้คิดมำกมำยทั้งเร่ืองเพศสภำพ	

ควำมรัก	กำรเรียน	กำรเรียนต่อ	กำรประกอบอำชีพ	ตลอดจน

ได้รับแรงกดดันและควำมคำดหวังจำกสังคม	อำจเปน็สำเหตุ

น�ำไปสู่ภำวะซึมเศร้ำในวัยรุ่นได้

4.3		 พัฒนำกำรด้ำนสังคม	กลุ่มเพื่อนยังคงมีอิทธิพลสูงในกำร

ก�ำหนดบทบำทของพฤติกรรมในชีวิตประจ�ำวัน	ในขณะที่ 

พ่อแม่เปน็กังวลต่ออนำคตของวัยรุ่นมำกท่ีสุด	เพรำะเปน็ช่วง 

หัว เ ลี้ยวหัว ต่อของชีวิตระยะหน่ึง 	 อำจพบพฤติกรรม 

กำรเก็บตัวเน่ืองจำกวัยรุ่นมักจะต้องกำรควำมเปน็ส่วนตัวสูง	 

อำจพบพฤติกรรมทดลองด่ืมสุรำ	สูบบุหร่ี	ของมึนเมำ

4.4		 พัฒนำกำรด้ำนสติปญัญำ	เปน็วัยท่ีสมองพัฒนำถึงขีดสุด	 

มีควำมสำมำรถในกำรคิดแบบผู้ใหญ่	เปน็เหตุเปน็ผลมำกขึ้น	

มีควำมคิดเปน็นำมธรรม	
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โรคทางจิตเวชเด็ก
และวัยรุ่นที่มักพบได้บ่อย

ภำวะบกพร่องทำงสติปัญญำ 
(Intellectual  Disability)

ภำวะบกพร่องทำงสติปญัญำ	[Intellectual	disability	

(ID)]	 เปน็ภำวะที่มีควำมบกพร่องทำง	 เชำวน์ปญัญำร่วมกับ 

มีควำมบกพร่องในพฤติกรรมกำรปรับตน	(Adaptive	function)	 

ที่ควรจะท�ำได้ตำมเพศ	 อำยุ 	 สิ่ งแวดล้อมและวัฒนธรรม 

ที่ใกล้เคียงกัน

https://drive.google.com/file/d/1kj0eTTqOrrnYs4xFI5e

yfoedcQMADon9/view?usp=sharing
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โรคออทิสติกสเปกตรัม 
(Autism Spectrum Disorder)

โรคออทิสติกสเปกตรัม	(Autism	Spectrum	Disorder)	

คือ	ภำวะที่สมองมีควำมผิดปกติของพัฒนำกำรทำงสังคมและ 

กำรสื่อสำรควำมหมำย	จะมีพฤติกรรมผิดปกติ	มักท�ำอะไรซ�ำ	ๆ	 

และมคีวำมสนใจอยูใ่นเร่ืองท่ีจ�ำกดั	โดยจะมลีกัษณะควำมบกพร่อง	 

ของปฏสิมัพนัธ์ทำงสงัคม	ควำมบกพร่องทำงภำษำและกำรสือ่สำร	

มีพฤติกรรมซ�ำ	ๆ	และเปน็ก่อนอำยุ	36	เดือน

https://drive.google.com/file/d/13-O_LhiHwgW1k	

Emnm1ILZv4QVIixoMDF/view?usp=sharing

โรคสมำธิสั้น (Attention - deficit/
hyperactivity Disorder)

โรคสมำธิสั้น	 [Attention	-	deficit/hyperactivity	

Disorder	(ADHD)]	เปน็โรคที่พบบ่อยในเด็กและวัยรุ่น	

มีผลกระทบต่อผู้ปว่ยทั้งด้ำนกำรเรียน	สังคม	พัฒนำกำร
ด้ำนจิตใจและบุคลิกภำพ	 รวมถึงคุณภำพชีวิต	 นอกจำกน้ี	
ยังเป็นสำเหตุกำรต้ังครรภ์ในวัยรุ่น	 เป็นต้น	โดยจะมีอำกำร
ส�ำคัญแบ่งออกเปน็	3	กลุ่ม	ประกอบด้วยกลุ่มอำกำรขำดสมำธิ	
(Inattention)	 	กลุ่มอำกำรอยู่ไม่น่ิง	 (Hyperactivity)	และ 
กลุ่มอำกำรหุนหันพลันแล่น	(Impulsive)	

https://drive.google.com/file/d/18MV4TtaEvNmw4	
NnOv9Hic_X0CLU_SI9q/view?usp=sharing
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 โรคบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ 
(Specific leaning Disorder)

โรคบกพร่องทำงกำรเรียน รู้ 	 เป็นควำมบกพร่อง 
ทำงพฒันำกำรดำ้นกำรเรียนรู้ทำงกำรศึกษำพืน้ฐำน	ในดำ้นกำรอำ่น	 
กำรเขียนสะกด	หรือคณิตศำสตร์	อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงหรือผสม	
โดยควำมสำมำรถที่บกพร่องน้ันรุนแรงกว่ำควำมสำมำรถ 
ทำงเชำวน์ปญัญำที่ควรจะเปน็ตำมอำยุจริงอย่ำงชัดเจน	หรือ
ท�ำให้เสียควำมสำมำรถทำงกำรเรียนและหน้ำที่ของตนเอง

https://drive.google.com/file/d/1nnWSDtrivNDpLPAL8i	
3qHEjha-X6806M/view?usp=sharing

 โรคซึมเศร้ำ (Depressive Disorder)

โรคซึมเศร้ำ	 (Depressive	Disorder)	คือ	กลุ่มโรค 
ทำงอำรมณ์	(Mood	Disorders)	ลักษณะที่พบได้บ่อยในกลุ่ม 
โรคน้ี	ได้แก่	อำรมณ์ซึมเศร้ำ	รู้สึกว่ำงเปล่ำ	หรืออำรมณ์หงุดหงิด	
ร่วมกับอำกำรทำงกำยและกำรเปลี่ยนแปลงของพุทธิปญัญำ	
(Cognition)	ซ่ึงส่งผลกระทบต่อควำมสำมำรถในกำรท�ำหน้ำที่
ของบุคคล	โดยโรคกลุ่มน้ีจะมีควำมแตกต่ำงในแง่ของอำกำร
แสดงควำมรุนแรง	ระยะเวลำของกำรด�ำเนินโรค	

https://drive.google.com/file/d/13FCth3Q8R39MIQI4b

HTmGMVrUJY8BfI8/view?usp=sharing
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โรคเกเร (Conduct Disorder)

โรคเกเร	 (Conduct	Disorder)	 เป็นโรคของปัญหำ

พฤติกรรม	พบได้ในเด็กและวัยรุ่น	มักมีแบบแผนพฤติกรรม

ที่ เป็นกำรละเมิด ต่อสิท ธิพื้ นฐำนของคนอื่น 	 ห รือละเ มิด 

ต่อกฎระเบียบหรือบรรทัดฐำนของสังคมที่ส�ำคัญตำมวัยน้ัน	ๆ 

พฤติกรรมเหล่ำน้ีเกิดข้ึนซ�ำๆ	และคงอยู่ตลอด	ผู้ป่วยอำจมี

พฤติกรรมก้ำวร้ำวต่อคนหรือสัตว์	ท�ำลำยทรัพย์สินของผู้อื่น	

ฉ้อโกงหรือขโมย	หรือละเมิดกฎหมำยอย่ำงรุนแรง

https://drive.google.com/file/d/1ZlpACTNQl0a1H3Pa2

pS4nT6JEmkbPqIt/view?usp=sharing

โรคดื้อต่อต้ำน 
(Oppositional defiant Disorder)

โรคดื้อต่อต้ำน	 [Oppositional	defiant	Disorder	

(ODD)]	 ผู้ปกครองจะพำเด็กมำรักษำด้วยพฤติกรรมต่อต้ำน	

ก้ำวร้ำว	กับพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ใกล้ชิด	ซ่ึงมำกกว่ำเด็กที่มีอำยุหรือ

ระดับพัฒนำกำรเดียวกัน	เปน็เวลำติดต่อกันนำน

อย่ำงน้อย	6	 เดือน	โดยมีลักษณะเด่น	3	อำกำร	คือ	

หงุดหงิดโมโหง่ำย	ชอบโต้แย้งต่อต้ำน	และเจ้ำคิดเจ้ำแค้น	 

เมื่อเข้ำสู่วัยรุ่น	มักจะโยนควำมผิดให้คนอื่น	 ซ่ึงอำกำรเหล่ำน้ี 

มักจะเป็น กับคนใกล้ชิดมำกกว่ำ 	 ซ่ึ งจะก่อให้ เกิดปัญหำ 

ควำมสัมพันธ์กับผู้ปกครอง	ครู	และเพื่อนได้ง่ำย

https://drive.google.com/file/d/1RQXnpfL3ZnDxBkU_

W0Ts4X39FsRdMCmv/view?usp=sharing
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 โรควิตกกังวล (Anxiety Disorder)
โรควิตกกังวล	(Anxiety)	เปน็หน่ึงในอำรมณ์พื้นฐำน

ที่จ�ำเปน็ส�ำหรับกำรด�ำรงชีวิตในกำรตอบสนองต่อสิ่งเร้ำ	หรือ
ควำมเครียด	ควำมวิตกกังวลอำจถูกจัดได้ว่ำเป็นภำวกำรณ์ 
ตอบสนองเพื่อกำรปรับตัวที่ปกติ 	 หรือผิดปกติก็ ได้ 	 ทั้ ง น้ี	 
ไม่ว่ำจะเปน็กำรตอบสนองที่ปกติหรือผิดปกติ	อำกำรแสดง 
ควำมวิตกกังวล	(Anxiety	Symptom)	จะเหมือนกัน

https://drive.google.com/file/d/1loEsseQmOzRxzNJ9	

7qtPAGajBJMN-iLa/view?usp=sharing
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หลักการและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเทคนิค
การให้ค�าปรึกษา
ความหมายของการให้ค�าปรึกษา
 กำรให้ค�ำปรึกษำ	หมำยถึง	กระบวนกำรให้ควำมช่วยเหลือ	ติดต่อสื่อสำรกันด้วยวำจำ
และกิริยำท่ำทำง	ที่เกิดจำกสัมพันธภำพทำงวิชำชีพของบุคคลอย่ำงน้อย	2	คน	คือ	ผู้ให้และผู้รับ 
ค�ำปรึกษำ	ผู้ให้ค�ำปรึกษำในที่น้ี	หมำยถึง	ครูหรือนักจิตวิทยำโรงเรียนที่มีคุณลักษณะที่เอื้อต่อ 
กำรใหค้�ำปรึกษำ	มคีวำมรู้และทกัษะในกำรใหค้�ำปรึกษำ	ท�ำหน้ำทีใ่หค้วำมชว่ยเหลือแกผู้่รับค�ำปรึกษำ 
หรือนักเรียน	ซ่ึงเปน็ผู้ที่ก�ำลังประสบควำมยุ่งยำกใจ	หรือมีควำมทุกข์และต้องกำรควำมช่วยเหลือ
ให้เข้ำใจตนเอง	เข้ำใจสิ่งแวดล้อม	ให้มีทักษะในกำรตัดสินใจ	และหำทำงออกเพื่อลดหรือขจัด 
ควำมทุกข์	ควำมยุ่งยำกใจด้วยตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	สำมำรถพัฒนำตนเองไปสู่เปำ้หมำย
ที่ต้องกำร	(Burks	and	Shefflre,	1979	อ้ำงถึงใน	George	&	Cristiani,	1995)	

	 กำรให้ค�ำปรึกษำน้ีมีลักษณะที่แตกต่ำงจำกกำรให้บริกำรอ่ืนๆ	ดังน้ี	คือ	(กรมสุขภำพจิต,	
2540	;	Gladding,	1996)

1.		 มีทฤษฎี 	 กระบวนกำรและเทคนิคกำรให้ค�ำปรึกษำให้ครูได้ เลือกใช้ได้ตำม 
ควำมเหมำะสมกับลักษณะของปญัหำและธรรมชำติของนักเรียน

2.		 เน้นสัมพันธภำพที่ดีระหว่ำงครูผู้ให้และนักเรียนผู้รับค�ำปรึกษำ	เพื่อให้นักเรียน 
เกิดควำมรู้สึกไว้วำงใจ	และกล้ำเปิดเผยตนเอง	 ซ่ึงจะช่วยให้กำรให้ค�ำปรึกษำ 
ด�ำเนินไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	ใช้กำรสนทนำ	หรือกำรสื่อสำรสองทำงระหว่ำงครู 
กับนักเรียน	เปน็เคร่ืองมือส�ำคัญของกำรให้ค�ำปรึกษำ

3.		 เน้นปจัจุบัน	เพื่อให้นักเรียนอยู่ในโลกของควำมเปน็จริง	และสำมำรถค้นหำแนวทำง
แก้ไขที่เปน็ไปได้ในปจัจุบัน

4.		 ไม่มีค�ำตอบส�ำเร็จรูปตำยตัว	 เพรำะกำรให้ค�ำปรึกษำเป็นทั้ งศำสตร์และศิลป	์ 
วิธีกำรแก้ปญัหำในแต่ละกรณีจะไม่เหมือนกัน	ข้ึนอยู่กับสถำนกำรณ์และสภำพปญัหำ	 
โดยนักเรียนจะเปน็ผู้ตัดสินใจเลือกแนวทำงแก้ปญัหำด้วยตัวเอง

5.		 ครูผู้ ให้ค�ำปรึกษำต้องให้ เกียรติ 	 และยอมรับนักเรียนที่มำขอรับค�ำปรึกษำ 
อย่ำงไม่มีเง่ือนไข	ไม่ตัดสิน	ไม่ประเมิน	และไม่วิพำกษ์	วิจำรณ์	หรือต�ำหนินักเรียน
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วัตถุประสงค์ของการให้ค�าปรึกษา
 การใหค้�าปรกึษาแก่นักเรยีนมวัีตถปุระสงค์ 

เพื่อช่วยนักเรยีนในเรื่องต่อไปนี้

1.		ส�ำรวจตนเองและสิ่งแวดล้อม	เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้และเข้ำใจ
2. 	 ลดระดับควำมเครียดและควำมไม่สบำยใจที่ เกิดจำก 
กำรมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม

3.	พัฒนำทักษะทำงด้ำนสังคม	ทักษะกำรตัดสินใจ	และทักษะ
กำรจัดกำรกับปญัหำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

4.	 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทิศทำงที่พึงประสงค์	 เช่น	 
มีควำมรับผิดชอบในหน้ำที่ต่ำง	 ๆ	มำกข้ึน	มีพฤติกรรม 
กำรเรียนที่ดี	และสร้ำงสัมพันธภำพกับผู้อื่นได้ดีขึ้น

ประเภทของการให้ค�าปรึกษา
 การใหค้�าปรกึษาสามารถแบง่เป็น 2 ประเภท คือ 

1.		 กำรให้ค�ำปรึกษำรำยบุคคล	คือ	กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง	
คร้ังละ	1	คน

2.		 กำรให้ค�ำปรึกษำกลุ่ม	คือ	กำรให้กำรช่วยเหลือแก่นักเรียนจ�ำนวนต้ังแต่	2	คนขึ้นไป	
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในเร่ืองที่คล้ำยคลึงกันหรือมีควำมต้องกำรที่จะพัฒนำตนในเร่ือง
เดยีวกัน	โดยใชค้วำมสมัพนัธ์และอทิธิพลของกลุ่มในกำรชว่ยเหลือสมำชกิในด้ำนก�ำลงัใจ	
ควำมเห็นอกเห็นใจ	กำรให้ข้อมูลย้อนกลับ	และข้อเสนอแนะ	เพื่อให้สมำชิกเข้ำใจตนเอง	
เข้ำใจปญัหำ	ได้แนวทำงแก้ไขปญัหำ	หรือพัฒนำตนจำกกำรพูดคุยและพิจำรณำร่วมกัน
ในกลุ่ม	จ�ำนวนสมำชิกในกลุ่มควรอยู่ระหว่ำง	8	-	12	คน	ซ่ึงจะท�ำให้กำรให้ค�ำปรึกษำ 
มีประสิทธิภำพ	เพรำะสมำชิกมีโอกำสสร้ำงปฏิสัมพันธ์กันได้ทั่วถึง	และมีส่วนร่วม 
ในกำรรับและให้ควำมช่วยเหลือในกลุ่มได้อย่ำงเต็มที่ในปจัจุบันกำรให้ค�ำปรึกษำกลุ่ม
ให้ควำมส�ำคัญกับกำรให้ค�ำปรึกษำครอบครัวด้วย
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ข้อควรค�านึงในการให้ค�าปรึกษา 
	 กำรให้ค�ำปรึกษำแก่นักเรียน	ครูควรปฏิบัติดังน้ี	(Meier	&	Davis,	1993	;	Faiver,	Eisengart	

and	Colonna,	1995)		

1.	 ตรงต่อเวลำนัดหมำยทั้งเร่ิมต้น	และ

สิ้นสุดกำรให้ค�ำปรึกษำ	โดยท่ัวไป

แล้วกำรให้ค�ำปรึกษำแต่ละคร้ัง	 

ควรใช้เวลำ	45	-	50	นำที	ส�ำหรับ 

กำรใหค้�ำปรึกษำรำยบุคคล	และ	60	-	90	

นำที	ส�ำหรับกำรให้ค�ำปรึกษำกลุ่ม	

และควรอยู่ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน	

3	เดือน	ต่อรำย	หรือต่อกลุ่ม	รวมทั้ง

หลีกเลี่ยงกำรนัดหมำยอื่น	ๆ	

2.	ให้ควำมส�ำคัญกับภำษำท่ำทำงของ

นักเรียนให้มำก	หำกพบว่ำค�ำพูด

กับท่ำทำงของนักเรียนขัดแย้งกัน	 

ให้เชื่อภำษำท่ำทำงและสะท้อนกลับ

ใหนั้กเรียนรับรู้	เพือ่ใหนั้กเรียนเข้ำใจ

ตัวเองมำกขึ้น	เช่น	“เธอบอกว่ำเธอ

เสยีใจกบัเร่ืองน้ีมำก	แต่ขณะทีเ่ธอพดู

วำ่เสยีใจ	ครูเหน็เธอยิม้	จริง	ๆ 	แลว้เธอ

รู้สกึอย่ำงไร”

3.	หลีกเลี่ยงกำรถำมข้อมูลท่ีละเอียดอ่อน	

หรือเจำะจงเกินไป	เพรำะอำจท�ำให้

นักเรียนอดึอดัใจ	และไมใ่หค้วำมร่วมมอื

ในกำรปรึกษำได้
4.	หลีกเลี่ยงกำรแนะน�ำให้นักเรียน
ป ฏิ บั ติ ต ำ ม ค ว ำ ม เห็ น ข อ ง ค รู	 

เพรำะนักเรียนอำจเคยปฏบิติัในสิง่ทีค่รูแนะน�ำ

มำแล้วแต่ไม่ประสบควำมส�ำเร็จ	หรืออำจเปน็

ค�ำแนะน�ำทีนั่กเรียนไมต่อ้งกำร	ซ่ึงจะท�ำให้

นักเรียนหลีกเลีย่งทีจ่ะมำรับค�ำปรึกษำตอ่ไป

5.	ห ลีก เ ล่ี ย งกำร เ กิดอำรมณ์ ร่ วมและ 

กำรเห็นชอบกับพฤติกรรมของนักเรียน 

ที่จะเปน็กำรเสริมแรงให้นักเรียนคิดและ

ท�ำพฤติกรรมเหมือนเดิมท�ำใหนั้กเรียนไมมี่

โอกำสเปลี่ยนแปลงไปในทำงที่ดีขึ้น	

6.	ไมค่วรรีบด่วนทีจ่ะสรุปและแกป้ญัหำ	โดยที่

นักเรียนไม่มีโอกำสได้ส�ำรวจปญัหำ	และ

สำเหตุมำกพอ	

7.	หลังจำกกำรให้ค�ำปรึกษำแต่ละคร้ังแล้ว	 

ครูควรบันทึกผลกำรให้ค�ำปรึกษำไว้เพื่อ

เปน็ข้อมูลในกำรใหค้�ำปรึกษำคร้ังต่อไป	

8.	ต้องรักษำควำมลับและประโยชน์ของ

นักเรียน	โดยต้องระมัดระวังท่ีจะไม่น�ำ 

เร่ืองรำวของนักเรียนไปพดูในทีต่ำ่งๆ	แมจ้ะ 

ไม่เอย่ชือ่กต็ำม	เพรำะคนฟงัอำจปะตดิปะต่อ 

เร่ืองรำวเอง	 หรือสอบถำมกันจนรู้ว่ำ 

เป็น เ ร่ื อ ง ร ำ ว ข อ ง นั ก เ รี ย น ค น ใ ด	 

ซ่ึงจะส่งผลเสียหำยต่อนักเรียนดังกล่ำว	

และกระทบถึงควำมน่ำเชื่อถือไว้วำงใจ

ของระบบกำรให้ค�ำปรึกษำได้
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คุณลักษณะของครูผู้ให้ค�าปรึกษา
 ครูผูท้ีจ่ะท�าหน้าทีใ่หค้�าปรกึษาได้อยา่งมปีระสทิธิภาพ

ควรมลัีกษณะสว่นตัว  ดังต่อไปนี ้ (จนี แบรี,่ 2538)  

	 1.	รู้จัก	และยอมรับตนเอง

	 2.	อดทน	ใจเย็น

	 3.	จริงใจ	และตั้งใจช่วยเหลือผู้อ่ืน

	 4.	มีท่ำทีที่เปน็มิตร	และมองโลกในแง่ดี

	 5.	ไวต่อควำมรู้สึกของผู้อื่น	และช่ำงสังเกต

	 6.	ใช้ค�ำพูดได้เหมำะสม

	 7.	เปน็ผู้รับฟงัที่ดี

 นอกจากนี้  ยั งควรมีคุณลักษณะ 
ที่ส�าคัญ  คือ มีบุคลิกภาพที่ดี  และ 
มคีวามสามารถในการรกัษาความลับ
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แนวทางและเทคนิคการวิเคราะห์ปัญหานักเรียน 
1.		ต้องแจกแจงลักษณะของปญัหำให้ชัดเจน	เช่น	ก้ำวร้ำวชอบทะเลำะกับเพ่ือนในชั้นเรียน	

นอกโรงเรียน	พูดเสียงดัง	กระโชกโฮกฮำก	ชอบเตะต่อย	มีเร่ืองกับเพื่อน	เถียงครู

2.	พิจำรณำระดับควำมรุนแรง	และควำมถี่ของกำรเกิดพฤติกรรม

3.	พยำยำมค้นหำสำเหตุของปญัหำที่เปน็ต้นเหตุที่แท้จริงของตัวปญัหำ

	 เทคนิคกำรวิเครำะห์สำเหตุของปญัหำ

	 ในกำรวิเครำะห์ปญัหำสำมำรถใช้กลวิธีในกำรวิเครำะห์ได้หลำยรูปแบบ	เช่น	กำรระดม

ควำมคิด	กำรวิเครำะห์ปจัจัยเชิงบวก	เชิงลบ	กำรล�ำดับเหตุกำรณ์ตำมเวลำที่เกิด	กำรวิเครำะห์

แนวทำงกำรเกิดและมีอำกำรของโรคทำงจิตเวช	(case	formulation	:	4	P’s)	และกำรใช้แผนภูมิ

ก้ำงปลำตำมแนวคิดแบบองค์รวม	เปน็ต้น	 ซ่ึงในที่น้ีจะยกตัวอย่ำงวิธีกำรวิเครำะห์สำเหตุของ

ปญัหำโดยใช้แผนภูมิก้ำงปลำตำมแนวคิดแบบองค์รวม

สาเหตุจากปจัจัยทางชวีภาพ

สาเหตุจากปจัจัยทางจิตวิทยา สาเหตุจากปจัจัย 
ทางสังคมสิ่งแวดล้อม

สุขภาพเด็กระหว่างอยูใ่นครรภ์
และหลังคลอด

พันธุกรรม

การปว่ยหรอืเกิดอุบัติเหตุทีม่ี
ผลต่อการท�างานของสมอง

โรคประจ�าตัว

ปญัหา
พฤติกรรมเกเร

วางแผนและ
ด�าเนินการดูแล

ชว่ยเหลือนักเรยีน

บุคลิกภาพ
การรบัรูส้ิ่งต่างๆ
รอบตัว

ความสามารถ 
ในการปรบัตัวการมปีฏิสัมพันธ์

กับคนอ่ืน

พื้นอารมณ์ 
อารมณ์ความรูส้ึกพฤติกรรม/ 

การแสดงออก

กลุ่มเพื่อนกิจกรรมทีช่อบ/
งานอดิเรก

สภาพแวดล้อมในโรงเรยีน/ 
การจัดการเรยีนรู้ความคาดหวังของ  

พอ่แมท่ีม่ต่ีอเด็ก

ครู

รูปแบบการเลีย้งดู

สภาพครอบครวั
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แนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในโรงเรียน 
มี 3 ระดับ ดังนี้
 1. กำรป้องกันระดับปฐมภูมิ คือ	กำรป้องกันไม่ให้เกิดโรค	ลดควำมเสี่ยง 
ต่อกำรเกิดปญัหำสุขภำพจิตหรือโรคทำงจิตเวช	เปำ้หมำยเพื่อลดอัตรำกำรเกิดโรคทำงจิตเวชใหม่	
อุบัติกำรณ์ของโรค	วิธีปอ้งกันท�ำได้โดยส่งเสริมพัฒนำกำรรอบด้ำน	คือ	พัฒนำกำรทำงร่ำงกำย	
จิตใจ	อำรมณ์	สังคม	และจริยธรรม	ค้นหำเด็กกลุ่มเสี่ยง	และให้กำรช่วยเหลือโดยเร็ว	ลดปจัจัย
เสี่ยงต่อสุขภำพจิต	เช่น	กำรท�ำร้ำยหรือทอดทิ้งเด็ก	กำรกลั่นแกล้งรังกัน		และเสริมสร้ำงปจัจัย 
ปอ้งกัน	 เช่น	กำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งในครอบครัว	กำรสร้ำงควำมปลอดภัยในโรงเรียน	 
กำรเลี้ยงดูเด็กให้ถูกต้อง

 2. กำรป้องกันระดับทุติยภูมิ  คือ	กำรค้นหำผู้ที่ เร่ิมป่วยทำงจิตเวชและ 
ให้กำรช่วยเหลืออย่ำงรวดเร็ว	ไม่ปล่อยให้มีอำกำรนำนหรือเปน็เร้ือรัง	เปำ้หมำยเพื่อลดควำมชุก	
(prevalence)	ของโรคทำงจิตเวชกำรค้นหำโรคท�ำได้โดยกำรให้ควำมรู้แก่ครู	ผู้ปกครอง	และ
ประชำชนทั่วไป	ส�ำรวจ	คัดกรอง	และให้ควำมรู้แก่ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ	และพ่อแม่ 
เพื่อช่วยคัดกรอง	ช่วยเหลือเบ้ืองต้น	และส่งต่อมำไปยังสถำนบริกำรสำธำรณสุขระดับต่ำง	ๆ	

 3. กำรปอ้งกันระดับตติยภูมิ	คือ	กำรดูแลฟื้ นฟูสุขภำพจิตแก่นักเรียนที่ก�ำลังรักษำ 
	ปอ้งกันไม่ให้โรคเปน็เร้ือรังซ่ึงจะรักษำได้ยำก	โดยกำรสร้ำงพฤติกรรมที่ดี	เลิกพฤติกรรมเสี่ยง	
เพื่อลดกำรสูญเสียหน้ำที่จำกอำกำรของโรค	เน่ืองจำกโรคทำงจิตเวชท่ีเร่ิมเปน็ต้ังแต่อำยุน้อย 

มักรบกวนพัฒนำกำรของบุคลิกภำพ	ท�ำให้ขำดทักษะส�ำคัญในกำรปรับตัว	เช่น	ทักษะกำรจัดกำร 
ควำมเครียด	ทักษะกำรเข้ำสังคม	ควำมรู้สึกมีคุณค่ำในตนเอง	กำรดูแลฟื้ นฟูสุขภำพจิต 
จึงต้องสร้ำงทักษะส�ำคัญเหล่ำน้ี	ก่อนที่จะเปน็ปญัหำบุคลิกภำพและแก้ไขได้ยำกในวัยผู้ใหญ	่
นอกจำกน้ัน	กำรเพิ่มควำมสำมำรถครูและพ่อแม่ในกำรฟื้ นฟูสภำพจิตใจ	และกำรเสริมสร้ำงทักษะ
กำรให้ควำมช่วยเหลือแบบเพื่อนช่วยเพื่อน	ก็มีควำมส�ำคัญด้วยเช่นกัน	
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กฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่เกี่ยวข้อง
    1.พระราชบญัญัติการศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. 2542 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม

มำตรำ 10 

	 กำรจัดกำรศึกษำ	ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกำสเสมอกันในกำรรับ 

กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีท่ีรัฐต้องจัดให้อย่ำงท่ัวถึงและมีคุณภำพ 

โดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย

	 กำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับบคุคลซ่ึงมคีวำมบกพร่องทำงร่ำงกำย	จิตใจ	สติปญัญำ 

อำรมณ์	สังคม	กำรสื่อสำรและกำรเรียนรู้	หรือมีร่ำงกำยพิกำร	หรือทุพพลภำพหรือ

บุคคลซ่ึงไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกำส	ต้องจัดให้บุคคล 

ดังกล่ำวมีสิทธิและโอกำสได้รับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนเปน็พิเศษ

	 กำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำรในวรรคสอง	 ให้จัดตั้ งแต่แรกเกิดหรือพบ 

ควำมพิกำรโดยไม่เสยีค่ำใชจ่้ำย	และใหบุ้คคลดังกล่ำวมีสทิธิได้รับสิง่อ�ำนวยควำมสะดวก 

	สื่อ	บริกำร	และควำมช่วยเหลืออื่นใดทำงกำรศึกษำ	ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรท่ีก�ำหนด

ในกฎกระทรวง

	 กำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับบุคคลซ่ึงมีควำมสำมำรถพิเศษ	ต้องจัดด้วยรูปแบบ

ที่เหมำะสมโดยค�ำนึงถึงควำมสำมำรถของบุคคลน้ัน
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มำตรำ 15 
	 กำรจัดกำรศึกษำมีสำมรูปแบบ	คือ	กำรศึกษำในระบบ	กำรศึกษำนอกระบบ	

และกำรศึกษำตำมอัธยำศัย

(1)		 กำรศึกษำในระบบ	เปน็กำรศึกษำท่ีก�ำหนดจุดมุ่งหมำย	วิธีกำรศึกษำ	

หลักสูตร	ระยะเวลำของกำรศึกษำ	กำรวัดและประเมินผล	 ซ่ึงเปน็

เง่ือนไขของกำรส�ำเร็จกำรศึกษำที่แน่นอน

(2)		กำรศึกษำนอกระบบ	เปน็กำรศึกษำที่มีควำมยืดหยุ่นในกำรก�ำหนด 

จุดมุ่งหมำย	รูปแบบ	วิธีกำรจัดกำรศึกษำ	ระยะเวลำของกำรศึกษำ	 

กำรวัดและประเมินผล	ซ่ึงเปน็เง่ือนไขส�ำคัญของกำรส�ำเร็จกำรศึกษำ	 

โดยเน้ือหำและหลักสูตรจะต้องมีควำมเหมำะสมสอดคล้องกับ 

สภำพปญัหำและควำมต้องกำรของบุคคลแต่ละกลุ่ม

(3)		กำรศึกษำตำมอัธยำศัย	เปน็กำรศึกษำที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

ตำมควำมสนใจ	ศักยภำพ	ควำมพร้อม	และโอกำส	โดยศึกษำจำกบุคคล	

ประสบกำรณ์	สังคม	สภำพแวดล้อม	สื่อ	หรือแหล่งควำมรู้อื่น	ๆ

	 สถำนศึกษำอำจจัดกำรศึกษำในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือทั้งสำมรูปแบบกไ็ด้

ให้มีกำรเทียบโอนผลกำรเรียนที่ผู้ เรียนสะสมไว้ในระหว่ำงรูปแบบเดียวกันหรือ

ต่ำงรูปแบบได้ไม่ว่ำจะเป็นผลกำรเรียนจำกสถำนศึกษำเดียวกันหรือไม่ก็ตำม	 

รวมทั้งจำกกำรเรียนรู้นอกระบบ	ตำมอัธยำศัย	กำรฝึกอำชีพ	หรือจำกประสบกำรณ์

กำรท�ำงำน	

มำตรำ 17 
	 ให้มีกำรศึกษำภำคบังคับจ�ำนวนเก้ำปี	โดยให้เด็ก

ซ่ึงมีอำยุย่ำงเข้ำปีที่เจ็ด	เข้ำเรียนในสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน 

จนอำ ยุ ย่ ำง เข้ ำ ปีที่ สิ บหก 	 เว้ นแต่ สอบได้ ชั้ นปี ที่ เ ก้ ำ 

ของกำรศึกษำภำคบังคับ	หลักเกณฑ์และวิธีกำรนับอำยุ 

ให้เปน็ไปตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

มำตรำ 22 
	 กำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้ เรียนทุกคน 

มีควำมสำมำรถเรียนรู้และพัฒนำตนเองได้	และถือว่ำผู้เรียน

มีควำมส�ำคัญที่สุด	กระบวนกำรจัดกำรศึกษำต้องส่งเสริม 

ใหผู้้เรียนสำมำรถพัฒนำตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพ
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มำตรำ 23  
 กำรจัดกำรศึกษำ	ทั้งกำรศึกษำในระบบ	กำรศึกษำนอกระบบ	และกำรศึกษำ

ตำมอัธยำศัย	ตอ้งเน้นควำมส�ำคัญท้ังควำมรู้	คณุธรรม	กระบวนกำรเรียนรู้และบูรณำกำร 

ตำมควำมเหมำะสมของแต่ละระดับกำรศึกษำในเร่ืองต่อไปน้ี

(1)	ควำมรู้เร่ืองเกี่ยวกับตนเอง	และควำมสัมพันธ์ของตนเองกับสังคม	

ได้แก่	ครอบครัว	ชุมชน	ชำติ	และสังคมโลก	รวมถึงควำมรู้เกี่ยวกับ 

ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำของสังคมไทยและระบบกำรเมือง 

กำรปกครองในระบอบประชำ ธิปไตยอันมีพระมหำกษัต ริ ย์ 

ทรงเปน็ประมุข

(2)	 ควำมรู้และทักษะด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี	รวมทั้งควำมรู้ 

ควำมเขำ้ใจและประสบกำรณ์เร่ืองกำรจัดกำร	กำรบ�ำรุงรักษำและกำรใช ้

ประโยชน์จำกทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุลย่ังยืน

(3)		ควำมรู้เกี่ยวกับศำสนำ	ศิลปะ	วัฒนธรรม	กำรกีฬำ	ภูมิปญัญำไทย	และ

กำรประยุกต์ใช้ภูมิปญัญำ

(4)		ควำมรู้	และทักษะด้ำนคณิตศำสตร์	และด้ำนภำษำ	เน้นกำรใช้ภำษำไทย 

อย่ำงถูกต้อง

(5)		ควำมรู้	และทกัษะในกำรประกอบอำชพีและกำรด�ำรงชวีติอยำ่งมคีวำมสขุ

มำตรำ 26  
	 ให้สถำนศึกษำจัดกำรประเมินผู้เรียน 

โดยพิ จ ำรณำจำกพัฒนำกำรของผู้ เ รี ยน	 

ควำมประพฤติ	กำรสังเกตพฤติกรรมกำรเรียน	

กำรร่วมกิจกรรมและกำรทดสอบควบคู่ไปใน

กระบวนกำรเรียนกำรสอนตำมควำมเหมำะสม

ของแต่ละระดับและรูปแบบกำรศึกษำ

	 ให้สถำนศึกษำใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย

ในกำรจัดสรรโอกำสกำรเข้ำศึกษำต่อ	และให้

น�ำผลกำรประเมินผู้เรียนตำมวรรคหน่ึงมำใช้

ประกอบกำรพิจำรณำด้วย
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มำตรำ 5 
	 ให้คณะกรรมกำร	เขตพื้นที่กำรศึกษำ	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

แล้วแต่กรณี	ประกำศรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรส่งเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำ	และ 

กำรจัดสรรโอกำสเข้ำศึกษำต่อระหว่ำงสถำนศึกษำที่อยู่ในเกณฑ์กำรศึกษำภำคบังคับ

โดยให้ปิดประกำศไว้	ณ	ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ส�ำนักงำนองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น	และสถำนศึกษำ	รวมทั้งต้องแจ้งเปน็หนังสือให้ผู้ปกครองของเด็กทรำบ 

ก่อนเด็กเข้ำเรียนในสถำนศึกษำเปน็เวลำไม่น้อยกว่ำหน่ึงปี	

มำตรำ 7  
	 ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่มีอ�ำนำจเข้ำไปในสถำนที่ใด	ๆ	 ในเวลำระหว่ำง

พระอำทิตย์ขึ้นและพระอำทิตย์ตกหรือในเวลำท�ำกำรของสถำนท่ีน้ัน	เพื่อตรวจสอบ

กำรเข้ำเรียนของเด็ก	หำกพบว่ำมีเด็กไม่ได้เข้ำเรียนในสถำนศึกษำตำมมำตรำ	5	 

ให้ด�ำเนินกำรให้เด็กน้ัน	ได้เข้ำเรียนในสถำนศึกษำน้ัน	แล้วรำยงำนให้คณะกรรมกำร

เขตพื้นที่กำรศึกษำหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แล้วแต่กรณีทรำบ

	 ในกรณีที่ ไม่สำมำรถด�ำเนินกำรให้เด็กได้ เข้ำเรียนตำมวรรคหน่ึงได	้ 

ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รำยงำนให้คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ	หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นท้องที่ที่พบเด็ก	แล้วแต่กรณี	เพ่ือด�ำเนินกำรให้เด็กได้เข้ำเรียนในสถำนศึกษำ

2.  พระราชบญัญัติการศกึษา
ภาคบงัคับ พ.ศ. 2545
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 3. พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546

มำตรำ 22 
	 กำรปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ำกรณีใด	 

ให้ค�ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเปน็ส�ำคัญ

และไม่ให้มีกำรเลือกปฏิบัติโดยไม่เปน็ธรรม

กำรกระท�ำใดเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุด 

ของ เ ด็ก 	 ห รือ เป็นกำร เ ลือกปฏิ บั ติ โดย 

ไม่ เป็นธรรมต่อเด็กหรือไม่ 	 ให้พิจำรณำ 

ตำมแนวทำงที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

มำตรำ 10  

	 ในกำรปฏิบัติห น้ำที่ ตำมพระรำชบัญญัติ น้ี 	 ให้พ นักงำนเ จ้ำหน้ำที่ 

เปน็เจ้ำพนักงำนตำมประมวลกฎหมำยอำญำ

มำตรำ 11  
	 ผู้ใดซ่ึงมิใช่ผู้ปกครอง	มีเด็กซ่ึงไม่ได้เข้ำเรียนในสถำนศึกษำอำศัยอยู่ด้วย	

ต้องแจ้งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	แล้วแต่กรณี	

ภำยในหน่ึงเดือนนับแต่วันที่เด็กมำอำศัยอยู่	เว้นแต่ผู้ปกครองได้อำศัยอยู่ด้วยกับผู้น้ัน

กำรแจ้งให้เปน็ไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่รัฐมนตรีประกำศก�ำหนด

มำตรำ 12  
	 ให้กระทรวงศึกษำธิกำร	คณะกรรมกำรเขตพื้นที่กำรศึกษำ	องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นและสถำนศึกษำ	 จัดกำรศึกษำเปน็พิเศษส�ำหรับเด็กที่มีควำมบกพร่อง 

ทำงร่ำงกำย	 จิตใจ	สติปัญญำ	อำรมณ์	สังคม	กำรสื่อสำร	และกำรเรียนรู้	หรือ 

มีร่ำงกำยพิกำร	หรือทุพพลภำพหรือเด็กซ่ึงไม่สำมำรถพึ่งตนเองได้	หรือไม่มีผู้ดูแล	 

หรือด้อยโอกำส	หรือเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษให้ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับด้วย 

รูปแบบและวิธีกำรที่เหมำะสม	รวมท้ังกำรได้รับสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	สื่อ	บริกำร	และ

ควำมช่วยเหลืออื่นใดตำมควำมจ�ำเปน็	เพ่ือประกันโอกำสและควำมเสมอภำคในกำร 

ได้รับกำรศึกษำภำคบังคับ
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มำตรำ 23 
	 ผู้ปกครองต้องให้กำรอุปกำระเลี้ยงดู	อบรมสั่งสอน	และพัฒนำเด็กที่อยู่ใน

ควำมปกครองดูแลของตนตำมสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

แห่งท้องถิ่น	แต่ทั้งน้ีต้องไม่ต�ำกว่ำมำตรฐำนข้ันต�ำตำมท่ีก�ำหนดในกฎกระทรวงและต้อง

คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กที่อยู่ในควำมปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในสภำวะอันน่ำจะ

เกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำยหรือจิตใจ

มำตรำ 24 
	 ปลัดกระทรวง	ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	ผู้อ�ำนวยกำรเขต	นำยอ�ำเภอ	ปลัดอ�ำเภอ 

ผู้เปน็หัวหน้ำประจ�ำกิ่งอ�ำเภอ	หรือผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	มีหน้ำที่

คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ	

	 ไม่ว่ำเด็กจะมีผู้ปกครองหรือไม่ก็ตำม	รวมทั้ งมีอ�ำนำจและหน้ำที่ดูแล

และตรวจสอบสถำนรับเลี้ยงเด็ก	สถำนแรกรับสถำนสงเครำะห์	 สถำนคุ้มครอง

สวัสดิภำพ	สถำนพัฒนำและฟ้ืนฟู	และสถำนพินิจที่ตั้งอยู่ในเขตอ�ำนำจ	แล้วรำยงำนผล 

กำรตรวจสอบต่อคณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กกรุงเทพมหำนคร	 

หรือคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กจังหวัด	แล้วแต่กรณี	เพ่ือทรำบ	และให้มีอ�ำนำจและ

หน้ำที่เช่นเดียวกับพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติน้ี

มำตรำ 25 
ผู้ปกครองต้องไม่กระท�ำกำร	ดังต่อไปน้ี

(1)		 ทอดทิ้งเด็กไว้ในสถำนรับเลี้ยงเด็กหรือสถำนพยำบำล

หรือไว้กับบุคคลที่รับจ้ำงเล้ียงเด็กหรือที่สำธำรณะหรือ

สถำนที่ใด	โดยเจตนำที่จะไม่รับเด็กกลับคืน	

(2)		ละทิ้งเด็กไว้	ณ	สถำนท่ีใด	ๆ	โดยไม่จัดให้มีกำรปอ้งกัน

ดูแลสวัสดิภำพหรือให้กำรเลี้ยงดูท่ีเหมำะสม

(3)		จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งที่จ�ำเปน็แก่กำรด�ำรงชีวิตหรือ

สุขภำพอนำมัยจนน่ำจะเกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำยหรือ

จิตใจของเด็ก	

(4)		ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เปน็กำรขัดขวำงกำรเจริญ

เติบโตหรือพัฒนำกำรของเด็ก	

(5)		ปฏิบัติต่อเด็กในลักษณะที่เปน็กำรเลี้ยงดูโดยมิชอบ
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มำตรำ 26 
	 ภำยใต้บังคับบทบัญญัติแห่งกฎหมำยอื่น	ไม่ว่ำเด็กจะยินยอมหรือไม่	ห้ำมมิให ้

ผู้ใดกระท�ำกำร	ดังต่อไปน้ี

(1)	 กระท�ำหรือละเว้นกำรกระท�ำอันเปน็กำรทำรุณกรรมต่อร่ำงกำยหรือ
จิตใจของเด็ก	

(2)	 จงใจหรือละเลยไม่ให้สิ่งจ�ำเปน็แก่กำรด�ำรงชีวิตหรือรักษำพยำบำล
แก่เด็กที่อยู่ในควำมดูแลของตน	จนน่ำจะเกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำยหรือ
จิตใจของเด็ก	

(3)	 บังคับ	ขู่เข็ญ	ชักจูง	ส่งเสริม	หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควร
หรือน่ำจะท�ำให้เด็กมีควำมประพฤติเสี่ยงต่อกำรกระท�ำผิด	

(4)	 โฆษณำทำงสื่อมวลชนหรือเผยแพร่ด้วยประกำรใด	เพื่อรับเด็กหรือ
ยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นที่มิใช่ญำติของเด็ก	เว้นแต่เปน็กำรกระท�ำของ 
ทำงรำชกำรหรือได้รับอนุญำตจำกทำงรำชกำรแล้ว

(5)	 บังคับ	ขู่เข็ญ	ชักจูง	ส่งเสริม	ยินยอม	หรือกระท�ำด้วยประกำรใดให้
เด็กไปเปน็ขอทำน	เด็กเร่ร่อน	หรือใช้เด็กเปน็เคร่ืองมือในกำรขอทำน
หรือกำรกระท�ำผิด	หรือกระท�ำด้วยประกำรใดอันเปน็กำรแสวงหำ
ประโยชน์โดยมิชอบจำกเด็ก	

(6)		 ใช้	 จ้ำง	หรือวำนเด็กให้ท�ำงำนหรือกระท�ำกำรอันอำจเปน็อันตรำย
แก่ร่ำงกำยหรือจิตใจมีผลกระทบต่อกำรเจริญเติบโต	หรือขัดขวำง 
ต่อพัฒนำกำรของเด็ก	

(7)		บังคับ	ขู่เข็ญ	ใช้	ชักจูง	ยุยง	ส่งเสริม	หรือยินยอมให้เด็กเล่นกีฬำ 
หรือให้กระท�ำกำรใดเพื่อแสวงหำประโยชน์ทำงกำรค้ำอันมีลักษณะ
เป็นกำรขัดขวำงต่อกำรเจริญเติบโตหรือพัฒนำกำรของเด็กหรือ 
มีลักษณะเปน็กำรทำรุณกรรมต่อเด็ก	

(8)		 ใช้หรือยินยอมให้เด็กเล่นกำรพนันไม่ว่ำชนิดใดหรือเข้ำไปในสถำนที่
เล่นกำรพนัน	สถำนค้ำประเวณีหรือสถำนที่ที่ห้ำมมิให้เด็กเข้ำ	

(9)	 บังคับ	ขู่เข็ญ	ใช้	ชักจูง	ยุยง	ส่งเสริม	หรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือ
กระท�ำกำรอันมีลักษณะลำมกอนำจำร	ไม่ว่ำจะเปน็ไปเพื่อให้ได้มำ 
ซ่ึงค่ำตอบแทนหรือเพื่อกำรใด	

(10)	จ�ำหน่ำย	แลกเปลี่ยน	หรือให้สุรำหรือบุหร่ีแก่เด็ก	เว้นแต่กำรปฏิบัติ
ทำงกำรแพทย์

	 ถ้ำกำรกระท�ำควำมผิดตำมวรรคหน่ึงมีโทษตำมกฎหมำยอื่นที่หนักกว่ำก็ให้

ลงโทษตำมกฎหมำยน้ัน
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หรือพัฒนำกำรของเดก็หรือใหก้ำรเลีย้งดูโดยมชิอบ	หรือมเีหตุจ�ำเปน็อืน่ใดเพือ่ประโยชน์ 

ในกำรสงเครำะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภำพเด็ก	หรือปอ้งกันมิให้เด็กได้รับอันตรำยหรือ
ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เปน็ธรรม	พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องด�ำเนินกำรให้กำรสงเครำะห์
หรือคุ้มครองสวัสดิภำพตำมพระรำชบัญญัติน้ี

มำตรำ 29 
	 ผู้ใดพบเห็นเด็กตกอยู่ในสภำพจ�ำต้องได้รับกำรสงเครำะห์หรือคุ้มครอง
สวัสดิภำพตำมหมวด	3	และหมวด	4	จะต้องให้กำรช่วยเหลือเบื้องต้นและแจ้งต่อ
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่	พนักงำนฝำ่ยปกครองหรือต�ำรวจ	หรือผู้มีหน้ำที่คุ้มครองสวัสดิภำพ
เด็กตำมมำตรำ	24	โดยมิชักช้ำ

	 แพทย์	พยำบำล	นักจิตวิทยำ	นักสังคมสงเครำะห์	หรือเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข	 
ที่รับตัวเด็กไวรั้กษำพยำบำล	ครู	อำจำรย์	หรือนำยจ้ำง	ซ่ึงมีหน้ำที่ดูแลเด็กที่เปน็ศิษย์หรือ
ลูกจ้ำง	จะต้องรำยงำนให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้มีหน้ำที่คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กตำม
มำตรำ	24	หรือพนักงำนฝำ่ยปกครองหรือต�ำรวจทรำบโดยมิชกัชำ้	หำกเปน็ที่ปรำกฏชดั
หรือน่ำสงสัยว่ำเด็กถูกทำรุณกรรมหรือเจ็บปว่ยเน่ืองจำกกำรเลี้ยงดูโดยมิชอบ

	 กำรแจ้งหรือรำยงำนตำมมำตรำน้ี	 เมื่อได้กระท�ำโดยสุจริตย่อมได้รับ 

ควำมคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง	ทำงอำญำหรือทำงปกครอง

มำตรำ 27  
	 ห้ำมมิให้ผู้ใดโฆษณำหรือเผยแพร่ทำง
สื่อมวลชนหรือสื่อสำรสนเทศประเภทใด	ซ่ึงข้อมูล
เกีย่วกบัตวัเด็กหรือผูป้กครอง	โดยเจตนำทีจ่ะท�ำให้
เกิดควำมเสยีหำยแก่จิตใจ	ชือ่เสยีง	เกียรติคุณ	หรือ
สิทธิประโยชน์อื่นใดของเด็ก	หรือเพื่อแสวงหำ
ประโยชน์ส�ำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

มำตรำ 28 

	 ในกรณีผู้ปกครองตกอยู่ ในสภำพ 
ไม่อำจให้กำรอุปกำระเลี้ยงดู 	 อบรม	 สั่ งสอน	 
แล ะพัฒนำ เ ด็ ก ไ ด้ ไ ม่ ว่ ำ ด้ ว ย เห ตุ ใ ด 	 ห รื อ 
ผู้ปกครองกระท�ำกำรใดอันน่ำจะเกิดอันตรำย 
ต่อสวัสดิภำพหรือขัดขวำงต่อควำมเจริญเติบโต 
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มำตรำ 30 
	 เพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติน้ี	ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ตำมหมวด	3	และหมวด	4	มีอ�ำนำจหน้ำที่	ดังต่อไปน้ี

(1)		 เข้ำไปในเคหสถำน	สถำนท่ีใด	ๆ	หรือยำนพำหนะใด	ๆ	ในระหว่ำงเวลำ
พระอำทิตย์ขึ้นถึงพระอำทิตย์ตกเพื่อตรวจค้น	ในกรณีมีเหตุอันควร
สงสัยว่ำมีกำรกระท�ำทำรุณกรรมเด็ก	มีกำรกักขังหรือเลี้ยงดูโดยมิชอบ	 
แต่ในกรณีมีเหตุอันควรเชื่อว่ำหำกไม่ด�ำเนินกำรในทันทีเด็กอำจได้รับ
อันตรำยแก่ร่ำงกำยหรือจิตใจ	หรือถูกน�ำพำไปสถำนที่อื่นซ่ึงยำกแก่กำร
ติดตำมช่วยเหลือ	ก็ให้มีอ�ำนำจเข้ำไปในเวลำภำยหลังพระอำทิตย์ตกได้

(2)		 ซักถำมเด็กเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเด็กจ�ำต้องได้รับกำรสงเครำะห์
หรือคุ้มครองสวัสดิภำพ	ในกรณีจ�ำเปน็เพ่ือประโยชน์แก่กำรสงเครำะห์
และคุ้มครองสวัสดิภำพเด็กอำจน�ำตัวเด็กไปยังที่ท�ำกำรของพนักงำน 
เจ้ำหน้ำที	่เพือ่ทรำบข้อมูลเกีย่วกบัเด็กและครอบครัว	รวมท้ังบคุคลทีเ่ดก็
อำศัยอยู่	ทั้งน้ี	จะต้องกระท�ำโดยมิชักช้ำ	แต่ไม่ว่ำกรณีใดจะกักตัวเด็กไว้
นำนเกินกวำ่สบิสองชั่วโมงไม่ได้	เมื่อพ้นระยะเวลำดังกล่ำวใหป้ฏิบัติตำม	
(6)	ระหว่ำงที่เด็กอยู่ในควำมดูแลจะต้องให้กำรอุปกำระเลี้ยงดูและหำก
เจ็บปว่ยจะต้องให้กำรรักษำพยำบำล	

(3)		 มีหนังสือเรียกผู้ปกครอง	หรือบุคคลอื่นใดมำให้ถ้อยค�ำหรือข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับสภำพควำมเปน็อยู่	ควำมประพฤติ	สุขภำพ	และควำมสัมพันธ์
ในครอบครัวของเด็ก

(4)		 ออกค�ำสั่งเปน็หนังสือให้ผู้ปกครองของเด็ก	นำยจ้ำงหรือผู้ประกอบกำร	
เจ้ำของหรือผู้ครอบครองสถำนที่ที่เด็กท�ำงำนหรือเคยท�ำงำน	อำศัยหรือ
เคยอำศัยอยู่	เจ้ำของหรือผูค้รอบครองหรือผูด้แูลสถำนศึกษำทีเ่ด็กก�ำลัง
ศึกษำหรือเคยศึกษำ	หรือผู้ปกครองสวัสดิภำพ	ส่งเอกสำรหรือหลักฐำน
เกี่ยวกับสภำพควำมเปน็อยู่	กำรศึกษำ	กำรท�ำงำน	หรือควำมประพฤติ
ของเด็กมำให้

(5)		 เข้ำไปในสถำนที่อยู่อำศัยของผู้ปกครอง	 สถำนที่ประกอบกำร 
ของนำยจ้ำงของเ ด็ก 	 สถำนศึกษำของเ ด็ก	 หรือสถำนที่ที่ เด็ก 
มีควำมเกี่ยวข้องด้วย	ในระหว่ำงเวลำพระอำทิตย์ข้ึนถึงพระอำทิตย์ตก
เพื่อสอบถำมบุคคลท่ีอยู่ในที่น้ัน	ๆ	และรวบรวมข้อมูลหรือหลักฐำน 

เกี่ยวกับสภำพควำมเปน็อยู่	ควำมสัมพันธ์ในครอบครัว	กำรเลี้ยงดู	

อุปนิสัย	และควำมประพฤติของเด็ก
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(6)		มอบตัวเด็กให้แก่ผู้ปกครองพร้อมกับแนะน�ำหรือตักเตือนผู้ปกครองให้
ดูแลและอุปกำระเลี้ยงดูเด็กในทำงที่ถูกต้อง	เพื่อให้เด็กได้รับกำรพัฒนำ
ในทำงที่เหมำะสม

(7)		 ท�ำรำยงำนเกี่ยวกับตัวเด็กเพ่ือมอบให้แก่สถำนแรกรับในกรณีมีกำร 
ส่งเด็กไปยังสถำนแรกรับ	หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเมื่อมีกำรร้องขอ

	 เด็กที่อยู่ในควำมดูแลของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่จะต้องได้รับกำรอุปกำระเล้ียงด ู
และได้รับกำรศึกษำอย่ำงเหมำะสม	และก่อนที่จะจัดให้เด็กเข้ำอยู่ในสถำนรับเลี้ยงเด็ก	
สถำนแรกรับ	สถำนสงเครำะห์	สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ	และสถำนพัฒนำและฟื้ นฟ	ู
จะต้องปรึกษำกับผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์และกำรแพทย์ก่อน 
เท่ำที่สำมำรถกระท�ำได

	 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม	(1)	 (2)	และ	 (5)	พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องแสดง 
บัตรประจ�ำตัวก่อนและให้บุคคลที่ เกี่ยวข้องอ�ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 
บัตรประจ�ำตัวพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ให้เปน็ไปตำมแบบที่รัฐมนตรีก�ำหนดโดยประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำ

มำตรำ 32 
เด็กที่พึงได้รับกำรสงเครำะห์ได้แก่

(1)		 เด็กเร่ร่อน	หรือเด็กก�ำพร้ำ
(2)		 เด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือพลัดหลง	ณ	ที่ใดที่หน่ึง
(3)		 เด็กท่ีผู้ปกครองไม่สำมำรถอุปกำระเลี้ยงดูได้ด้วยเหตุใด	ๆ 	เช่น	ถูกจ�ำคุก 

กักขัง	พิกำร	 ทุพพลภำพ	 เจ็บป่วยเร้ือรัง	ยำกจน	 เป็นผู้เยำว์	หย่ำ	 
ถูกทิ้งร้ำง	เปน็โรคจิตหรือโรคประสำท

(4)	 เด็กที่ ผู้ ปกครองมีพฤติกรรมหรือประกอบอำชีพไม่ เหมำะสม 
อันอำจส่งผลกระทบต่อพัฒนำกำรทำงร่ำงกำยหรือจิตใจของเด็ก 
ที่อยู่ในควำมปกครองดูแล

(5)		 เด็กที่ได้รับกำรเลี้ยงดูโดยมิชอบ	ถูกใช้เปน็เคร่ืองมือในกำรกระท�ำหรือ
แสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ	ถูกทำรุณกรรม	หรือตกอยู่ในภำวะอื่นใด
อันอำจเปน็เหตุให้เด็กมีควำมประพฤติเสื่อมเสียในทำงศีลธรรมอันดี
หรือเปน็เหตุให้เกิดอันตรำยแก่ร่ำงกำยหรือจิตใจ

(6)		 เด็กพิกำร
(7)		 เด็กที่อยู่ในสภำพยำกล�ำบำก
(8)	 เด็กที่อยู่ในสภำพที่จ�ำต้องได้ รับกำรสงเครำะห์ตำมที่ก�ำหนดใน 

กฎกระทรวง
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มำตรำ 33
		 ในกรณีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้มีหน้ำที่คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กตำม 

มำตรำ	24	ได้รับแจ้งจำกบุคคลตำมมำตรำ	29	หรือพบเห็นเด็กที่พึงได้รับกำรสงเครำะห์ 

ตำมมำตรำ	33	ให้พิจำรณำให้กำรสงเครำะห์ตำมวิธีกำรที่เหมำะสม	ดังต่อไปน้ี

(1)		 ให้ควำมช่วยเหลือและสงเครำะห์แก่เด็กและครอบครัวหรือบุคคล 

ที่อุปกำระเลี้ยงดูเด็ก	เพื่อให้สำมำรถอุปกำระเลี้ยงดูได้ตำมมำตรำ	23

(2)		มอบเด็กให้อยู่ในควำมอุปกำระของบุคคลที่เหมำะสมและยินยอม 

รับเด็กไว้อุปกำระเลี้ยงดูตำมระยะเวลำที่เห็นสมควร	แต่ต้องไม่เกิน 

หน่ึงเดือน	ในกรณีที่ไม่อำจด�ำเนินกำรตำม	(1)	ได้

(3)		ด�ำเนินกำรเพื่อให้เด็กได้เปน็บุตรบุญธรรมของบุคคลอื่นตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรรับเด็กเปน็บุตรบุญธรรม

(4)		ส่งเด็กเข้ำรับกำรอุปกำระในครอบครัวอุปถัมภ์หรือสถำนรับเลี้ยงเด็ก

ที่เหมำะสมและยินยอมรับเด็กไว้อุปกำระ

(5)		ส่งเด็กเข้ำรับอุปกำระในสถำนแรกรับ

(6)		ส่งเด็กเข้ำรับอุปกำระในสถำนสงเครำะห์

(7)		 ส่งเด็กเข้ำศึกษำหรือฝึกหัดอำชีพ	หรือส่งเด็กเข้ำบ�ำบัดฟื้ นฟูสมรรถภำพ	

ศึกษำ	หรือฝึกหัดอำชีพในสถำนพัฒนำและฟื้ นฟู	หรือส่งเด็กเข้ำศึกษำ

กล่อมเกลำจิตใจโดยใช้หลักศำสนำในวัดหรือสถำนที่ทำงศำสนำอื่น	 

ที่ยินยอมรับเด็กไว้
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	 วิ ธี กำรให้กำรสง เครำะห์ตำมวรรคห น่ึ งให้ เป็นไปตำมระ เบียบที่ 

ปลัดกระทรวงก�ำหนด	และไม่ว่ำกรณีใด	ๆ 	กำรด�ำเนินกำรให้กำรสงเครำะห์ตำม	(4)	(5)	

(6)	หรือ	(7)	ต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ปกครอง	ควำมยินยอมดังกล่ำวต้องท�ำเปน็

หนังสือตำมแบบที่ปลัดกระทรวงก�ำหนด	หรือยินยอมด้วยวำจำต่อหน้ำพยำนอย่ำงน้อย 

สองคน	ในกรณีที่ผู้ปกครองไม่ให้ควำมยินยอมโดยไม่มีเหตุอันควรหรือไม่อำจให้ 

ควำมยินยอมได้	ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	แล้วแต่กรณี	มีอ�ำนำจส่งเด็ก

เข้ำรับกำรสงเครำะห์ตำมวิธีกำรดังกล่ำวได้	ทั้งน้ี	ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

ต้องฟงัรำยงำนและควำมเห็นของผู้เชี่ยวชำญในสำขำวิชำชีพสังคมสงเครำะห์และ 

กำรแพทย์ก่อน

	 ให้ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	แล้วแต่กรณี	มีอ�ำนำจก�ำหนด 

ระยะเวลำในกำรสงเครำะห์เด็กตำม	(4)	(5)	(6)	หรือ	(7)	แต่ถ้ำมีพฤติกำรณ์เปลี่ยนแปลง

ไปอำจจะขยำยหรือย่นระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้แล้วก็ได้ตำมแต่เห็นสมควร	ในระหว่ำง

ระยะเวลำดังกล่ำวให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่รีบด�ำเนินกำรจัดให้เด็กสำมำรถกลับไปอยู่ 

ในควำมปกครองของผู้ปกครองโดยมิชักช้ำ

	 ในกรณีเด็กอยู่ระหว่ำงกำรรับกำรสงเครำะห์ถ้ำผู้ปกครองร้องขอและ 

แสดงให้เห็นว่ำสำมำรถปกครองและอุปกำระเลี้ยงดูเด็กได้	ให้ปลัดกระทรวงหรือ 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	แล้วแต่กรณี	สั่งให้เด็กพ้นจำกกำรสงเครำะห์และมอบตัวเด็กให้แก่

ผู้ปกครองรับไปปกครองดูแลได้	แม้ว่ำยังไม่ครบก�ำหนดระยะเวลำในกำรสงเครำะห์

ก็ตำมในกรณีที่บุคคลที่ได้รับกำรสงเครำะห์มีอำยุสิบแปดปีบริบูรณ์แต่ยังอยู่ในสภำพ

ที่จ�ำเปน็จะต้องได้รับกำรสงเครำะห์ต่อไป	ปลัดกระทรวงหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	 

แล้วแต่กรณี	อำจสั่งให้บุคคลน้ันได้รับกำรสงเครำะห์ต่อไปจนอำยุยี่สิบปีบริบูรณ์ก็ได้	 

แต่ถ้ำมีเหตุจ�ำเปน็ต้องใหก้ำรสงเครำะหต์่อไปอีกและบุคคลน้ันมิได้คัดค้ำนปลัดกระทรวง

หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	แล้วแต่กรณี	อำจสั่ งให้สงเครำะห์บุคคลน้ันต่อไปตำม 

ควำมจ�ำเปน็และสมควร	แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกินเวลำที่บุคคลน้ันมีอำยุครบยี่สิบสี่ปีบริบูรณ์

มำตรำ 40 
เด็กที่พึงได้รับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพ	ได้แก่

(1)		 เด็กที่ถูกทำรุณกรรม

(2)		 เด็กที่เสี่ยงต่อกำรกระท�ำผิด

(3)		 เด็กที่อยู่ในสภำพที่จ�ำต้องได้รับกำรคุ้มครองสวัสดิภำพตำมที่ก�ำหนด

ในกฎกระทรวง
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มำตรำ 41 
	 ผู้ใดพบเห็นหรือประสบพฤติกำรณ์ที่น่ำเชื่อว่ำมีกำรกระท�ำทำรุณกรรม 

ต่อเด็กให้รีบแจ้งหรือรำยงำนต่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่	พนักงำนฝำ่ยปกครองหรือต�ำรวจ	

หรือผู้มีหน้ำที่คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กตำมมำตรำ	24

	 เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่	พนักงำนฝำ่ยปกครองหรือต�ำรวจ	หรือผู้มีหน้ำที่

คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กตำมมำตรำ	24	ได้รับแจ้งเหตุตำมวรรคหน่ึง	หรือเปน็ผู้พบเห็น

หรือประสบพฤติกำรณ์ที่น่ำเชื่อว่ำมีกำรกระท�ำทำรุณกรรมต่อเด็กในสถำนท่ีใด	 

ให้มีอ�ำนำจเข้ำตรวจค้นและมีอ�ำนำจแยกตัวเด็กจำกครอบครัวของเด็กเพื่อคุ้มครอง

สวัสดิภำพเด็กโดยเร็วที่สุด

	 กำรแจ้งหรือกำรรำยงำนตำมมำตรำน้ี	เมื่อได้กระท�ำโดยสุจริตย่อมได้รับ

ควำมคุ้มครองและไม่ต้องรับผิดทั้งทำงแพ่ง	ทำงอำญำหรือทำงปกครอง

มำตรำ 44 
	 เมื่อพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้มีหน้ำที่คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กตำมมำตรำ	24	

พบเห็นหรือได้รับแจ้งจำกผู้พบเห็นเด็กที่เสี่ยงต่อกำรกระท�ำผิดให้สอบถำมเด็กและ

ด�ำเนินกำรหำข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวเด็ก	รวมทั้งสภำพควำมสัมพันธ์ภำยในครอบครัว	 

ควำมเป็นอยู่	 กำรเลี้ยงดู 	 อุปนิสัย	 และควำมประพฤติของเด็กเพื่อทรำบข้อมูล 

เกี่ยวกับเด็ก	 และถ้ำเห็นว่ำจ�ำเป็นต้องคุ้มครองสวัสดิภำพแก่เด็ก	 โดยวิธีส่งเข้ำ 

สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพหรือสถำนพัฒนำและฟื้ นฟูก็ให้เสนอประวัติพร้อมควำมเห็น 

ไปยงัปลัดกระทรวงหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	แล้วแต่กรณี	เพื่อพิจำรณำสั่งให้ใช้วิธีกำร

คุ้มครองสวัสดิภำพที่เหมำะสมแก่เด็ก

	 ในกรณีพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้มีหน้ำที่คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กตำม 

มำตรำ	24	เห็นว่ำเด็กจ�ำเปน็ต้องได้รับกำรสงเครำะห์ก็ให้พิจำรณำให้กำรสงเครำะห์ตำม 

มำตรำ	33	แต่ถ้ำเห็นว่ำยังไม่สมควรส่งตัวเด็กไปยังสถำนแรกรับ	สถำนสงเครำะห	์

สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพ	หรือสถำนพัฒนำและฟื้ นฟู	ก็ให้มอบตัวเด็กแก่ผู้ปกครองหรือ

บุคคลที่ยินยอมรับเด็กไปปกครองดูแล	โดยอำจแต่งต้ังผู้คุ้มครองสวัสดิภำพแก่เด็ก 

ตำมมำตรำ	48	หรือไม่ก็ได้	และเมื่อได้ปรึกษำหำรือร่วมกับผู้ปกครองหรือบุคคล 

ที่ จะ รับ เด็กไปปกครองดูแลแล้ วอำจจะวำงข้อก� ำหนดเพื่ อป้องกันมิ ให้ เด็ ก 

มคีวำมประพฤตเิสยีหำย	หรือเสีย่งต่อกำรกระท�ำผิด	โดยใหผู้้ปกครองหรือบุคคลทีรั่บเดก็

ไปปกครองดูแลต้องปฏิบัติข้อใดข้อหน่ึงหรือหลำยข้อตำมควำมเหมำะสม	ดังต่อไปน้ี
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(1)		 ระมัดระวังมิให้เด็กเข้ำไปในสถำนที่หรือท้องที่ใดอันจะจูงใจให้เด็ก
ประพฤติตนไม่สมควร

(2)		 ระมัดระวังมิให้เด็กออกนอกสถำนท่ีอยู่อำศัยในเวลำกลำงคืน	เว้นแต ่

มีเหตุจ�ำเปน็หรือไปกับผู้ปกครอง
(3)		ระมัดระวังมิให้เด็กคบหำสมำคมกับบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีจะชักน�ำ

ไปในทำงเสื่อมเสีย
(4)		ระมัดระวังมิให้เด็กกระท�ำกำรใดอันเปน็เหตุให้เด็กประพฤติเสียหำย
(5)		 จัดให้เด็กได้รับกำรศึกษำอบรมตำมสมควรแก่อำยุ	สติปญัญำ	และ

ควำมสนใจของเด็ก
(6)		 จัดให้เด็กได้ประกอบอำชีพที่เหมำะสมกับควำมถนัดและควำมสนใจ

ของเด็ก
(7)		 จัดใหเ้ด็กกระท�ำกิจกรรมเพ่ือพัฒนำตนเองทำงด้ำนคุณธรรม	จริยธรรม	

และบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

	 หำกปรำกฏชัดว่ำผู้ปกครองหรือผู้ที่ รับเด็กไว้ปกครองดูแลละเลยไม่
ปฏิบัติตำมข้อก�ำหนดของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้มีหน้ำที่คุ้มครองสวัสดิภำพเด็ก 

ตำมมำตรำ	 24	 ก็ให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่หรือผู้ มีหน้ำที่คุ้มครองสวัสดิภำพเด็ก 

รับเด็กกลับไปดูแล

มำตรำ 48 

	 ในกำรด�ำเนินกำรสงเครำะห์	คุ้มครองสวัสดิภำพ	และส่งเสริมควำมประพฤติ
แก่เด็กตำมพระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่น	ถ้ำพนักงำนเจ้ำหน้ำที่เห็นว่ำมีเหตุสมควร
แต่งตั้งผู้คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กเพื่อก�ำกับดูแลเด็กคนใด	ก็ให้ยื่นค�ำขอต่อปลัดกระทรวง
หรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	แล้วแต่กรณี	ให้แต่งต้ังพนักงำนเจ้ำหน้ำที่	นักสังคมสงเครำะห์	
หรือบุคคลที่สมัครใจและมีควำมเหมำะสมเปน็ผู้คุ้มครองสวัสดิภำพเด็ก	โดยจะก�ำหนด
สถำนที่อยู่อำศัยของเด็กที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแลของผู้คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กด้วยก็ได้

	 กรณีที่เด็กพ้นจำกควำมปกครองดูแลของสถำนแรกรับ	สถำนสงเครำะห	์
สถำนคุ้มครองสวัสดิภำพและสถำนที่พัฒนำและฟ้ืนฟูแล้ว	ถ้ำมีเหตุผลสมควรก็ให ้

ผู้ปกครองสวัสดิภำพยื่นค�ำขอต่อปลัดกระทรวงหรือผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	แล้วแต่กรณี	 

ให้ตั้งพนักงำนเจ้ำหน้ำที่	นักสังคมสงเครำะห์	หรือบุคคลที่สมัครใจและมีควำมเหมำะสม 

เปน็ผู้คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กได้

	 กำรแต่งต้ังผู้คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กให้มีระยะเวลำครำวละไม่เกินสองปี
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มำตรำ 49 
ผู้คุ้มครองสวัสดิภำพเด็กมีอ�ำนำจและหน้ำที่	ดังต่อไปน้ี

(1)	 เยี่ยมเยียน	ใหค้�ำปรึกษำ	แนะน�ำ	และตกัเตือนเกีย่วกบัเร่ืองควำมประพฤติ	
กำรศึกษำ	และกำรประกอบอำชีพแก่เด็กที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแล

(2)		 เยี่ ยม เ ยียน 	 ให้ค� ำป รึกษำ 	 และแนะน� ำแ ก่ผู้ ปกครอง เกี่ ยวกับ 
เร่ืองกำรอบรมสั่งสอนและเลี้ยงดูเด็กที่อยู่ในกำรก�ำกับดูแล

(3)		 จัดท�ำรำยงำนและควำมเห็นเกี่ยวกับสภำพควำมเปน็อยู่ของเด็กและ
ของผู้ปกครองเสนอต่อปลัดกระทรวง	 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	พนักงำน 
เจ้ำหน้ำที่	ผู้ปกครองสวัสดิภำพ	คณะกรรมกำร	คณะกรรมกำรคุ้มครอง
เด็กกรุงเทพมหำนคร	หรือคณะกรรมกำรคุ้มครองเด็กจังหวดั	แล้วแตก่รณี 
เพื่อด�ำเนินกำรต่อไป	

 4. พระราชบัญญัติส่งเสรมิการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550   
     และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม

มำตรำ 6 
	 ให้กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมม่ันคงของมนุษย์ 	 มีห น้ำที่ 
ในกำรพัฒนำเด็กและเยำวชน	รวมทั้งแก้ไขปญัหำที่อำจมีผลกระทบในทำงลบต่อเด็ก
และเยำวชน	โดยมีหลักกำร	ดังต่อไปน้ี

(1)		 กำรพัฒนำเด็กและเยำวชน	กำรบังคับใช้และกำรปฏิบัติตำมบทบัญญัติ
ใด	ๆ	แห่งพระรำชบัญญัติน้ี	หรือกฎหมำยอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและ
เยำวชน	ตอ้งค�ำนึงถงึประโยชน์สงูสดุของเดก็และเยำวชนเปน็อนัดับแรก

(2)		 เด็กและเยำวชนทุกคนมีสทิธิในกำรได้รับกำรศึกษำ	และได้รับกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำนที่มีคุณภำพสูงสุดตำมท่ีก�ำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

(3)		 เด็กพิกำร	เด็กที่มีข้อจ�ำกัดทำงกำรเรียนรู้	และเด็กที่มีควำมสำมำรถ
พิเศษมีสิทธิในกำรได้รับกำรศึกษำที่รัฐจัดให้เปน็พิเศษที่เหมำะสม 
กับลักษณะเด็กประเภทน้ัน	ๆ

(4)		 เด็กและเยำวชนมีสิทธิในกำรรับบริกำรทำงกำรสำธำรณสุขที่ได้
มำตรฐำนสูงสุดเท่ำที่มีกำรให้บริกำรทำงด้ำนน้ี

(5)		 เด็กและเยำวชนมีสิทธิในกำรเล่น	มีเวลำพักผ่อน	และเข้ำร่วมกิจกรรม
กำรละเล่นทำงนันทนำกำรที่เหมำะสมตำมวัยของเด็กและเยำวชน	และ

กำรมีส่วนร่วมอย่ำงเสรีในทำงวัฒนธรรมและศิลปะ
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	 กำรด�ำเนินกำรตำมวรรคหน่ึง	ให้กระท�ำโดยมีแนวทำง	ดังต่อไปน้ี

(1)		 ใหเ้ดก็และเยำวชนมีควำมผูกพันต่อครอบครัว	ภำคภมิูใจในควำมเปน็ไทย	

มีวิถีชีวิตแบบประชำธิปไตย	

(2)		 ให้สำมำรถด�ำเนินชีวิตได้อย่ำงปลอดภัย	รู้จักเคำรพสิทธิและเสรีภำพ

ของผู้อื่น	รวมท้ังกฎหมำย	กฎเกณฑ์	และกติกำในสังคม

(3)		 ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมควำมร่วมมือทำงกำรศึกษำ	 ท้ังภำยใน

ประเทศและภำยนอกประเทศ	เพื่อให้เด็กและเยำวชนทุกคนสำมำรถ

เข้ำถึงกำรศึกษำได้อย่ำงเหมำะสม

(4)		ให้กำรสนับสนุนและส่งเสริมกำรศึกษำเพื่อพัฒนำเด็กพิกำร	เด็กที่มี 

ข้อจ�ำกัดทำงกำรเรียนรู้	และเด็กที่มีควำมสำมำรถพิเศษ	ให้สำมำรถ 

พึ่งตนเองได้	ให้มีคุณธรรม	และมีคุณภำพชีวิตท่ีดี	สำมำรถประกอบ

อำชีพและด�ำรงชีวิตได้อย่ำงเปน็อิสระ

(5)		 ให้มีสุขภำพพลำนำมัยที่สมบูรณ์แข็งแรง	 รู้จักกำรปอ้งกันตนเองจำก

โรคภัยและสิ่งเสพติด

(6)	 ให้มีวุฒิภำวะทำงอำรมณ์ตำมสมควรแก่วัย	รวมทั้งมีคุณธรรมและ

จริยธรรม

(7)	 ให้มีทักษะและเจตคติท่ีดีต่อกำรท�ำงำน	มีศักด์ิศรีและภำคภูมิใจ 

ในกำรท�ำงำนที่สุจริต

(8)	 ให้รู้จักคิดอย่ำงมีเหตุผลและมุ่งมั่นพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเน่ือง

(9)	 ให้รู้จักช่วยเหลือผู้อ่ืนโดยมีจิตส�ำนึกในกำรให้และกำรเปน็อำสำสมัคร	

รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำชุมชนและประเทศชำติ

(10)	ให้มีควำมรับผิดชอบต่อตนเอง	ผู้อื่น	และต่อส่วนรวม	ตำมสมควรแก่วัย

(11)	 ให้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นหรือแสดงออกอย่ำงสอดคล้องกับควำมรู้

ควำมสำมำรถที่พัฒนำไปตำมวัยของเด็กและเยำวชน	โดยเฉพำะเร่ือง

ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยำวชน

(12)	ให้สำมำรถเข้ำไปมีส่วนร่วมในกระบวนกำรยุติธรรมในเร่ืองที่ม ี

ผลกระทบต่อเด็กและเยำวชนอย่ำงเหมำะสม	ไม่ว่ำจะโดยทำงตรง	 

หรือผ่ำนผู้แทนหรือองค์กรเพื่อเด็กและเยำวชน
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มำตรำ 7 
	 ให้เด็กและเยำวชนทุกคนมีสิทธิได้ รับกำรจดทะเบียนรับรองกำรเกิด 

กำรพัฒนำ	กำรยอมรับ	กำรคุ้มครองและโอกำสในกำรมีส่วนร่วมตำมที่บัญญัติใน 

พระรำชบัญญัติน้ีหรือกฎหมำยอื่นท่ีเก่ียวข้องอย่ำงเท่ำเทียม	โดยไม่มีกำรเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เปน็ธรรมเพรำะเหตุแห่งควำมแตกต่ำงในเร่ืองถิ่นก�ำเนิด	เชื้อชำติ	ภำษำ	เพศ	

อำยุ	ควำมพิกำร	สภำพทำงกำยหรือสุขภำพ	สถำนะของบุคคล	ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือ

สังคม	ควำมเชื่อทำงศำสนำและวัฒนธรรมกำรศึกษำอบรม	ควำมคิดเห็นทำงกำรเมือง	

กำรเกิดหรือสถำนะอื่นของเด็กและเยำวชน	บิดำมำรดำ	หรือผู้ปกครอง

     

 5. พระราชบญัญัติการจัดการศกึษาส�าหรบัคนพิการ พ.ศ. 2551  
 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม

มำตรำ 5 
คนพิกำรมีสิทธิทำงกำรศึกษำ	ดังน้ี

(1)		 ได้รับกำรศึกษำโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำยตั้งแต่ 

แรกเกิดหรือพบควำมพิกำรจนตลอดชีวิต	

พร้อมทั้ งได้ รับเทคโนโลยี 	 สิ่ งอ�ำนวย 

ควำมสะดวก	สือ่	บริกำรและควำมชว่ยเหลอื

อื่นใดทำงกำรศึกษำ

(2)		 เลือกบริกำรทำงกำรศึกษำ	สถำนศึกษำ	

ระบบและรูปแบบกำรศึกษำ	โดยค�ำนึงถึง

ควำมสำมำรถ	ควำมสนใจ	ควำมถนัดและ

ควำมต้องกำรจ�ำเปน็พิเศษของบุคคลน้ัน

(3)	 ได้รับกำรศึกษำที่มีมำตรฐำนและประกัน

คุณภำพกำรศึกษำ	รวมท้ังกำรจัดหลักสูตร

กระบวนกำรเรียนรู้	 	 กำรทดสอบทำง 

กำรศึกษำ 	 ที่ เหมำะสมสอดคล้องกับ 

ควำมต้องกำรจ�ำเปน็พิเศษของคนพิกำร

แต่ละประเภทและบุคคล
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	 สถำนศึกษำในทุกสั งกัดและศูนย์กำรเรียนเฉพำะควำมพิกำรอำจ 
จัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำรท้ังในระบบ	นอกระบบ	และตำมอัธยำศัย	ในรูปแบบ 
ที่หลำกหลำยทั้งกำรเรียนร่วม	กำรจัดกำรศึกษำเฉพำะควำมพิกำร	รวมถึงกำรให้บริกำร
ฟื้ นฟูสมรรถภำพ	กำรพัฒนำศักยภำพในกำรด�ำรงชีวิตอิสระ	กำรพัฒนำทักษะพื้นฐำน
ที่จ�ำเปน็	กำรฝึกอำชีพ	หรือกำรบริกำรอื่นใด

	 ใหส้ถำนศึกษำในทุกสงักดัจัดสภำพแวดลอ้ม	ระบบสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน	
ตลอดจนบริกำรเทคโนโลยี	สิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	สื่อ	บริกำรและควำมช่วยเหลือ 
อื่นใดทำงกำรศึกษำ	ที่คนพิกำรสำมำรถเข้ำถึงและใช้ประโยชน์ได้

	 ให้สถำนศึกษำระดับอุดมศึกษำในทุกสังกัด	มีหน้ำที่รับคนพิกำรเข้ำศึกษำ 
ในสัดส่วนหรือจ�ำนวนที่ เหมำะสม	 ทั้ ง น้ี 	 ให้ เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิ ธีกำร 
ที่คณะกรรมกำรก�ำหนด

	 สถำนศึกษำใดปฏิเสธไม่รับคนพิกำรเข้ำศึกษำ	ให้ถือเปน็กำรเลือกปฏิบัติ 
โดยไม่เปน็ธรรมตำมกฎหมำย

	 ให้สถำนศึกษำหรือหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องสนับสนุนผู้ดูแลคนพิกำรและ
ประสำนควำมร่วมมือจำกชมุชนหรือนักวิชำชพีเพื่อให้คนพิกำรได้รับกำรศึกษำทกุระดับ	
หรือบริกำรทำงกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ�ำเปน็พิเศษของคนพิกำร

มำตรำ 9 
	 ให้รัฐจัดเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมกำรวิจัยพัฒนำองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้อง	และกำรพัฒนำครู	บุคลำกรทำงกำรศึกษำ	ให้มีควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	ทักษะ
และควำมสำมำรถในกำรจัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำร

	 ให้ รัฐจัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรทำงกำรศึกษำอื่นเป็นพิ เศษ 
ให้เหมำะสม	และสอดคล้องกับควำมต้องกำรจ�ำเปน็พิเศษของคนพิกำรและสถำนศึกษำ

ที่จัดกำรศึกษำส�ำหรับคนพิกำร

มำตรำ 8 
 ให้ สถำน ศึกษำใน ทุกสั งกั ด 
จัดท�ำแผนกำรจัดกำรศึกษำเฉพำะบุคคล	
โดยให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรจ�ำเปน็
พิเศษของคนพิกำร	และต้องมีกำรปรับปรุง
แผนกำร จัดกำร ศึกษำ เฉพำะบุ คคล 
อย่ำงน้อยปีละหน่ึงคร้ัง	ตำมหลักเกณฑ ์
และวิธีกำรที่ก�ำหนดในประกำศกระทรวง
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มำตรำ 19 
	 ให้ส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ	มีหน้ำท่ีด�ำเนินกำรจัดกำรศึกษำโดยเฉพำะ

กำรจัดกำรเรียนร่วม	กำรนิเทศ	ก�ำกับ	ติดตำม	เพ่ือใหค้นพิกำรได้รับกำรศึกษำอย่ำงทั่วถึง 

และมีคุณภำพตำมที่กฎหมำยก�ำหนด

	 เพื่อให้กำรด�ำเนินกำรบรรลุวัตถุประสงค์ตำมวรรคหน่ึง	 ให้ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้กำรสนับสนุนทรัพยำกร	องค์ควำมรู้	และ

บุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำนแก่ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

 6. พระราชบญัญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน่  
 พ.ศ. 2559

มำตรำ 6 
	 ให้สถำนศึกษำด�ำเนินกำรปอ้งกันและแก้ไข

ปญัหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ดังต่อไปน้ี

(1)		 จัดให้มีกำรเรียนกำรสอนเร่ืองเพศวิถี

ศึกษำให้เหมำะสมกับชว่งวัยของนักเรียน

หรือนักศึกษำ

(2)		 จัดหำและพัฒนำผู้สอนให้สำมำรถสอน

เพศวิถีศึกษำและให้ค�ำปรึกษำในเร่ือง

กำรปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหำกำรต้ังครรภ์ 

ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษำ

(3)	 จั ด ให้ มี ร ะบบกำรดู แ ล 	 ช่ ว ย เหลื อ	

และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษำ 

ซ่ึ งตั้ งครรภ์ ให้ ได้ รับกำรศึกษำด้วย 

รู ป แบ บ ท่ี เห ม ำ ะ ส ม แ ล ะ ต่ อ เ น่ื อ ง	 

รวมท้ังจัดให้มีระบบกำรส่งต่อให้ได้รับ

บริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธ์ุและกำรจัด

สวัสดิกำรสังคมอย่ำงเหมำะสม

	 กำรก�ำหนดประเภทของสถำนศึกษำและ 

กำรด�ำเนินกำรของสถำนศึกษำแตล่ะประเภท	ใหเ้ปน็ไปตำม

หลกัเกณฑ	์วธีิกำร	และเงือ่นไขทีก่�ำหนดในกฎกระทรวง
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 7.  กฎกระทรวงก�าหนดประเภทของสถานศกึษาและการด�าเนินการ 
 ของสถานศกึษาในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุน่   
 พ.ศ. 2561

	 ข้อ	1	กฎกระทรวงน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�ำหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต ่

วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเปน็ต้นไป

	 ข้อ	2	ให้สถำนศึกษำแต่ละประเภทดังต่อไปน้ี	ด�ำเนินกำรปอ้งกันและแก้ไข

ปญัหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

(1)	สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในระดับ	ดังต่อไปน้ี

(ก)	ระดับประถมศึกษำ

(ข)	ระดับมัธยมศึกษำ

(2)	สถำนศึกษำท่ีจัดกำรอำชีวศึกษำตำมหลักสูตร	ดังต่อไปน้ี

(ก)	ประกำศสัญญำบัตรวิชำชีพ

(ข)	ประกำศนีบัตรวิชำชีพ	ชั้นสูง

(ค)	ปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร
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	 ข้อ	 3	 ให้สถำนศึกษำตำมข้อ	 2	 (1)	 (ก)	 และ	 (ข)	 และ	 (2)	 (ก)	 จัดให้ม ี
กำรเรียนกำรสอนเร่ืองเพศวิถี ศึกษำและทักษะชีวิตให้ เหมำะสมกับช่วงวัยของ
นักเรียน	โดยมีเน้ือหำและกระบวนกำรเรียนรู้ในเร่ืองเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนำกำร 
ในแต่ละช่วงวัย	กำรมีสัมพันธภำพกับผู้อื่น	กำรพัฒนำทักษะส่วนบุคคล	พฤติกรรมทำงเพศ	
สุขภำวะทำงเพศ	และมิติทำงสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเร่ืองเพศ	รวมทั้งสิทธิ
กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้เกี่ยวกับอนำมัยกำรเจริญพันธ์ุที่ให้ควำมส�ำคัญกับ 
ควำมหลำกหลำยและควำมเสมอภำคทำงเพศ

	 ให้สถำนศึกษำตำมข้อ	2	(1)	(ก)	และ	(ข)	และ	(2)	(ก)	จัดให้มีกำรติดตำมและ
ประเมินผลเกี่ยวกับประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอนตำมวรรคหน่ึงอย่ำงเปน็ระบบ	และ
ให้เปน็ส่วนหน่ึงของกำรวัดผลกำรศึกษำ

	 ข้อ	4	ให้สถำนศึกษำตำมข้อ	2	(2)	(ข)	และ	(ค)	และ	(3)	 จัดให้มีกำรเรียน
กำรสอนเร่ืองเพศวิถี ศึกษำและทักษะชีวิตให้ เหมำะสมกับช่วงวัยของนักศึกษำ	 
โดยสอดคล้องกับเน้ือหำและกระบวนกำรเรียนรู้ในเร่ืองเพศตำมข้อ	3	 วรรคหน่ึง	 
และจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรเรียนกำรสอนดังกล่ำวอย่ำงเปน็ระบบ	ทั้งน้ี	 
ตำมที่สถำนศึกษำดังกล่ำวก�ำหนด

	 	 ข้อ 	 5 	 ให้สถำนศึกษำตำมข้อ 	 2	 จัดหำและพัฒนำผู้ สอนให้มีควำม รู้ 
ควำมสำมำรถ	มีทัศนคติที่ดีและมีทักษะกำรสอนที่เหมำะสม	รวมทั้งเข้ำใจจิตวิทยำ
กำรเรียนรู้ของนักเรียนหรือนักศึกษำแต่ละระดับท่ีสอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำของ 
สถำนศึกษำน้ัน	ทั้งน้ี	เพื่อให้สำมำรถสอนเพศวิถีศึกษำ	ทักษะชีวิตและให้ค�ำปรึกษำในเร่ือง
กำรปอ้งกันและแก้ไขปญัหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษำ

	 	ในกรณีที่สถำนศึกษำตำมข้อ	2	มีผู้สอน
เพศวิถีศึกษำ	ทักษะชีวิต	และให้ค�ำปรึกษำไม่เพียงพอ 
ให้สถำนศึกษำน้ันประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ
หรือหน่วยงำนของเอกชนที่เกี่ยวข้อง	หรือผู้ซ่ึงมีควำมรู้ 
ควำมสำมำรถในกำรสอนเพศวิถีศึกษำ	ทักษะชีวิต	และ
ให้ค�ำปรึกษำตำมวรรคหน่ึง	เพื่อขอรับกำรสนับสนุน
หรือท�ำหน้ำที่เปน็ผู้สอนเพศวิถีศึกษำ	ทักษะชวีิต	และให ้
ค�ำปรึกษำดังกล่ำวให้เหมำะสมและเพียงพอ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ข้ อ 	 7 	 สถำน ศึกษำตำมข้ อ 	 2	 
ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษำซ่ึงต้ังครรภ์อยู่ในสถำน
ศึกษำ	ต้องไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษำน้ันออกจำก
สถำนศึกษำดังกล่ำว	เว้นแต่เปน็กำรย้ำยสถำนศึกษำ	
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	 ให้สถำนศึกษำตำมวรรคหน่ึง	จัดให้มีระบบกำรดูแล	ช่วยเหลือ	และคุ้มครอง
นักเรียนหรือนักศึกษำซ่ึงตั้งครรภ์ให้ได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสมและต่อเน่ือง	
ดังต่อไปน้ี	

(1)		 อนุญำตให้นักเรียนหรือนักศึกษำดังกล่ำวหยุดพักกำรศึกษำในระหว่ำง
กำรตั้งครรภ์	กำรคลอด	และหลังคลอดเพื่อดูแลบุตร	ตำมควำมเหมำะสม 
และจัดกำรเรียนกำรสอนให้ เกิดควำมยืดหยุ่น 	 ตำมศักยภำพ 

อย่ำงต่อเน่ือง	

(2)		 จัดให้มีผู้ให้ค�ำปรึกษำตำมข้อ	5	โดยร่วมมือกับบิดำ	มำรดำ	ผู้ปกครอง	

หรือผู้ ซ่ึงปกครองดูแลนักเรียนหรือนักศึกษำซ่ึงต้ังครรภ์ในกำร 

ให้ควำมช่วยเหลือและสร้ำงควำมเข้ำใจส�ำหรับกำรอยู่ร่วมกับสังคม	

ทั้งน้ี	ให้สถำนศึกษำอ�ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

ให้เหมำะสมกับนักเรียนหรือนักศึกษำซ่ึงตั้งครรภ์เพื่อประโยชน์ในกำร

จัดระบบตำมวรรคสอง	ให้สถำนศึกษำจัดให้มีช่องทำงหรือวิธีกำร 

ที่หลำกหลำย	ในกำรดูแล	ช่วยเหลือ	และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษำ

ซ่ึงตั้งครรภ์	รวมทั้งประสำนงำนและร่วมมือกับแพทย์	 นักจิตวิทยำ

นักสังคมสงเครำะห์	ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม	หรือ 

ผู้ซ่ึงเกี่ยวข้อง	เพื่อให้กำรดูแล	ช่วยเหลือ	และคุ้มครองนักเรียนหรือ

นักศึกษำซ่ึงตั้งครรภ์น้ัน

						 ข้อ	8	ในกรณีที่มีควำมจ�ำเปน็ต้องส่งต่อนักเรียนหรือนักศึกษำซ่ึงตั้งครรภ์ 

ให้ได้รับบริกำรอนำมัย	กำรเจริญพันธ์ุหรือกำรจัดสวัสดิกำรสังคม	ให้สถำนศึกษำตำม

ข้อ	2	จัดให้มีระบบกำรส่งต่อโดยประสำนกับสถำนบริกำรหรือหน่วยงำนของรัฐหรือ 

หน่วยงำนของเอกชนที่ เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้นักเรียนหรือนักศึกษำซ่ึงตั้ งครรภ์น้ัน 

ได้รับบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธ์ุและกำรจัดสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเหมำะสม
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8. ระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรยีนและนักศกึษา  
พ.ศ. 2548 และฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม 

	 ข้อ	5	โทษที่จะลงโทษแก่นักเรียนหรือนักศึกษำที่กระท�ำควำมผิดมี	4	สถำน	

ดังน้ี	

						 (1)	ว่ำกล่ำวตักเตือน	

					 (2)	ท�ำทัณฑ์บน	

			 (3)	ตัดคะแนนควำมประพฤต	ิ

			 (4)	ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	

	 ข้อ	6	ห้ำมลงโทษนักเรียนและนักศึกษำด้วยวิธีรุนแรง	หรือแบบกล่ันแกล้ง	

หรือลงโทษด้วยควำมโกรธ	หรือด้วยควำมพยำบำท	โดยค�ำนึงถึงอำยุนักเรียนหรือ

นักศึกษำ	และควำมร้ำยแรงของพฤติกำรณ์ประกอบกำรลงโทษด้วย	กำรลงโทษนักเรียน

หรือนักศึกษำใหเ้ปน็ไปเพื่อเจตนำที่จะแก้นิสัยและควำมประพฤติไม่ดีของนักเรียน	หรือ

นักศึกษำให้รู้ส�ำนึกในควำมผิด	และกลับประพฤติตนในทำงที่ดีต่อไป	

	 ให้ผู้บริหำรโรงเรียนหรือสถำนศึกษำ	หรือผู้ที่ ผู้บริหำรโรงเรียนหรือ 

สถำนศึกษำมอบหมำยเปน็ผู้มีอ�ำนำจในกำรลงโทษนักเรียน	หรือนักศึกษำ	

	 ข้อ	7	กำรว่ำกล่ำวตักเตือน	ใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษำกระท�ำควำมผิด

ไม่ร้ำยแรง	

	 ขอ้	8	กำรท�ำทณัฑบ์นใชใ้นกรณีนักเรียนหรือนักศึกษำท่ีประพฤติตนไม่เหมำะสม 

กับสภำพนักเรียนหรือนักศึกษำ	ตำมกฎกระทรวงว่ำด้วยควำมประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษำ	หรือกรณีท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักด์ิของสถำนศึกษำ	หรือฝำ่ฝืน

ระเบียบของสถำนศึกษำ	หรือได้รับโทษว่ำกล่ำวตักเตือนแล้วแต่ยังไม่เข็ดหลำบ	

	 กำรท�ำทัณฑ์บนให้ท�ำเป็นหนังสือ	และเชิญบิดำมำรดำหรือผู้ปกครอง 

มำบันทึกรับทรำบควำมผิดและรับรองกำรท�ำทัณฑ์บนไว้ด้วย

	 ข้อ	9	กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ	ให้เปน็ไปตำมระเบียบปฏิบัติว่ำด้วย 

กำรตัดคะแนนควำมประพฤติ	นักเรียนและนักศึกษำของแต่ละสถำนศึกษำก�ำหนด	และ

ให้ท�ำบันทึกข้อมูลไว้เปน็หลักฐำน	

	 ข้อ	10	ท�ำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนและ

นักศึกษำกระท�ำควำมผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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	 ข้อ	1		 ประกำศน้ีเรียกว่ำ	“ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร	เร่ือง	ก�ำหนดประเภท

และหลักเกณฑ์ของคนพิกำรทำงกำรศึกษำ	พ.ศ.	2552”

	 ข้อ	2	 ประเภทของคนพิกำร	มีดังต่อไปน้ี

(1)	บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น

(2)	บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน

(3)	บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงสติปญัญำ

(4)	บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย	หรือกำรเคลื่อนไหว	หรือสุขภำพ

(5)	บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้

(6)	บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ

(7)	บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรม	หรืออำรมณ์

(8)	บุคคลออทิสติก

(9)	บุคคลพิกำรซ้อน

9. ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ศกึษาธิการ เรื่อง ก�าหนด
ประเภทและหลักเกณฑ์
ของคนพิการทางการ
ศกึษา พ.ศ. 2552
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	 ข้อ	3	กำรพิจำรณำบุคคลที่มีควำมบกพร่องเพื่อจัดประเภทของคนพิกำร	 
ให้มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

(1)		 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเห็น	ได้แก่	บุคคลที่สูญเสียกำรเห็น
ตั้งแต่ระดับเล็กน้อยจนถึงตำบอดสนิท	ซ่ึงแบ่งเปน็	2	ประเกทดังน้ี
(1.1)		 คนตำบอด	หมำยถึง	บุคคลที่สูญเสียกำรเห็นมำก	จนต้อง 

ใช้สื่อสัมผัสและสื่อเสียงหำกตรวจวัดควำมชัดของสำยตำข้ำงดี 
เมื่อแก้ไขเแล้ว	อยู่ในระดับ	6	ส่วน	60	 (6/60)	หรือ	20	 
ส่วน	200	(20/200)	จนถึงไม่สำมำรถรับรู้เร่ืองแสง

(1.2)		 คนเห็นเลือนรำง	หมำยถึง	บุคคลที่สูญเสียกำรเห็น	แต่ยังสำมำรถ
อ่ำนอักษรตัวพิมพ์ขยำยใหญ่ด้วยอุปกรณ์เคร่ืองช่วยควำมพิกำร	
หรือเทคโนโลสิ่งอ�ำนวยควำมสะดวก	หำกวัดควำมชัดเจนของ
สำยตำข้ำงดีเมื่อแก้ไขแล้วอยู่ในระดับ	6	ส่วน	18	(6/18)	หรือ	
20	ส่วน	70	(20/70)

(2)		บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรได้ยิน	ได้แก่	บุคคลที่สูญเสียกำรได้ยิน
ตั้งแต่ระดับหูตึงน้อยจนถึงหูหนวก	ซ่ึงแบ่งเปน็	6	ประเภท	ดังน้ี
(2.1)	 คนหูหนวก	 หมำยถึง 	 บุคคล ท่ีสูญเสียกำรไ ด้ ยินมำกจน 

ไม่สำมำรถเข้ำใจกำรพูดผ่ำนทำงกำรได้ยินไม่ว่ำจะใส่หรือไม่ใส่ 
เคร่ืองช่วยฟงั	ซ่ึงโดยท่ัวไปหำกตรวจกำรได้ยินจะมีกำรสูญเสีย
กำรได้ยิน	90	เดซิเบลข้ึนไป

(2.2)		คนหูตึง	หมำยถึง	บุคคลท่ีมีกำรได้ยินเหลืออยู่เพียงพอที่จะได้ยิน
กำรพูดผ่ำนทำงกำรได้ยิน	โดยทั่วไปจะใส่เคร่ืองช่วยฟงั	ซ่ึงหำก
ตรวจวัดกำรได้ยินจะมีกำรสญูเสยีกำรได้ยินน้อยกว่ำ	90	เดซิเบล 
ลงมำถึง	26	เดซิเบล

(3)		บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงสติปญัญำ	ได้แก่	บุคคลที่มีควำมจ�ำกัด 
อยำ่งชดัเจนในกำรปฏบิตัติน	(Functioning)	ในปจัจุบัน	ซ่ึงมลีกัษณะเฉพำะ คือ	
ควำมสำมำรถทำงสติปัญญำต�ำกว่ำเกณฑ์เฉลี่ยอย่ำงมีนัยส�ำคัญ
ร่วมกับควำมจ�ำกัดของทักษะกำรปรับตัวอีกอย่ำงน้อย	2	ทักษะ 
จำก	10	ทักษะ	ได้แก่	กำรสื่อควำมหมำย	กำรดูแลตนเอง	กำรด�ำรงชีวิต 
ภำยในบ้ำน	ทักษะทำงสังคม/กำรมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	กำรรู้จัก
ใช้ทรัพยำกรในชุมชน	กำรรู้จักดูแลควบคุมตนเอง	กำรน�ำควำมรู้ 
มำใช้ในชีวิตประจ�ำวัน	กำรท�ำงำน	กำรใช้เวลำว่ำง	กำรรักษำสุขภำพ

อนำมัยและควำมปลอดภัย	ทั้งน้ีได้แสดงอำกำรดังกล่ำวก่อนอำยุ	18	ปี
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(4)		บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย	หรือกำรเคลื่อนไหว	หรือสุขภำพ	
ซ่ึงแบ่งเปน็	2	ประเภท	ดังน้ี
(4.1)		 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย	หรือกำรเคลื่อนไหว	ได้แก่	

บุคคลที่มีอวัยวะไม่สมส่วนหรือขำดหำยไป	กระดูกหรือกล้ำมเน้ือ
ผิดปกติ	มีอุปสรรคในกำรเคล่ือนไหว	ควำมบกพร่องดังกล่ำว
อำจเกิดจำกโรคทำงระบบประสำท	โรคของระบบกล้ำมเน้ือและ
กระดูก	กำรไม่สมประกอบ	มำแต่ก�ำเนิด	อุบัติเหตุและโรคติดต่อ

(4.2)		บุคคลทีม่คีวำมบกพร่องทำงสขุภำพ	ได้แก	่บคุคลท่ีมีควำมเจ็บปว่ย 
เร้ือรังหรือมีโรคประจ�ำตัวซ่ึงจ�ำเป็นต้องได้รับกำรรักษำ 
อย่ำงต่อเน่ือง	และเป็นอุปสรรคต่อกำรศึกษำ	 ซ่ึงมีผลท�ำให ้
เกิดควำมจ�ำเปน็ต้องได้รับกำรศึกษำพิเศษ	

(5)		บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้	ได้แก่	บุคคลที่มีควำมผิดปกติ 
ในกำรท�ำงำนของสมองบำงส่วน ท่ีแสดงถึงควำมบกพร่องใน 
กระบวนกำรเรียนรู้ที่อำจเกิดขึ้นเฉพำะควำมสำมำรถด้ำนใดด้ำนหน่ึง
หรือหลำยด้ำน	คือ	กำรอ่ำน	กำรเขียน	กำรคิดค�ำนวณ	ซ่ึงไม่สำมำรถ
เรียนรู้ในด้ำนที่บกพร่องได้	ทั้งที่มีระดับสติปญัญำปกติ

(6)	 บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงกำรพูดและภำษำ	 ได้แก่	 บุคคลที่มี 
ควำมบกพร่องในกำรเปล่งเสียงพูด	เช่น	เสียงผิดปกติ	อัตรำควำมเร็ว
และจังหวะกำรพูดผิดปกติ	หรือบุคคลที่มีควำมบกพร่อง	 ในเร่ือง 
ควำมเข้ำใจหรือกำรใช้ภำษำพูด	กำรเขียนหรือระบบสัญลักษณ์อื่นที่ใช้
ในกำรติดต่อสื่อสำร	ซ่ึงอำจเกี่ยวกับรูปแบบ	เน้ือหำและหน้ำที่ของภำษำ

(7)	บุคคลที่มีควำมบกพร่องทำงพฤติกรรม	หรืออำรมณ์	ได้แก่	 บุคคล
ที่มีพฤติกรรมเบี่ ยงเบนไปจำกปกติ เป็นอย่ำงมำก	 และปัญหำ 
ทำงพฤติกรรมน้ันเปน็ไปอย่ำงต่อเน่ือง	ซ่ึงเปน็ผลจำกควำมบกพร่อง
หรือควำมผิดปกติทำงจิตใจหรือสมองในส่วนของกำรรับรู้	อำรมณ์หรือ
ควำมคิด	เช่น	โรคจิตเวช	โรคซึมเศร้ำ	โรคสมองเสื่อม	เปน็ต้น

(8)	บุคคลออทิสติก	ได้แก่	บุคคลที่มีควำมผิดปกติของระบบกำรท�ำงำนของ
สมองบำงส่วนซ่ึงส่งผลต่อควำมบกพร่องทำงพัฒนำกำรด้ำนภำษำ	 
ด้ำนสังคมและกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม	และมีข้อจ�ำกัดด้ำนพฤติกรรม	
หรือมีควำมสนใจจ�ำกัดเฉพำะเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง	โดยควำมผิดปกติน้ัน
ค้นพบได้ก่อนอำยุ	30	เดือน

(9)	บุคคลพิกำรซ้อน	ได้แก่	บุคคลที่มีสภำพควำมบกพร่องหรือควำมพิกำร

มำกกว่ำหน่ึงประเภทในบุคคลเดียวกัน
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จรรยาบรรณวิชาชีพนักจิตวิทยา
 1. หลักจรรยำบรรณส�ำหรับนักจิตวิทยำ และมำตรฐำนกำรประพฤติปฏิบัติของสมำคม

จิตวิทยำอเมริกัน Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct (APA)

หลักการท่ัวไป (General Principles) 

	 หลักทั่ วไปทั้ ง	 5	หมวดน้ีเป็นกำรแนะแนวทำงกำรประพฤติตนอย่ำงถูกต้องสูงสุด 

ตำมหลักวิชำชีพ	โดยหลักทั่วไปน้ีต่ำงจำกหลักมำตรฐำนจรรยำบรรณ	(Ethical	Standards)	

ตรงท่ีหลักทั่วไปไม่ได้อธิบำยถึงหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ	และไม่ได้ก�ำหนดบทลงโทษไว้	กำรน�ำ

หลักทั่วไปน้ีไปใช้เพื่อกำรดังกล่ำวจะเปน็กำรบิดเบือนควำมหมำย	และวัตถุประสงค์ของหลักทั่วไป

หลักการ A 

สิทธิประโยชน์แก่ผู้รับบริการ และการหาประโยชน์โดยมิชอบ

	 นักจิตวิทยำต้องเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับบริกำรหรือผู้ที่ปฏิบัติงำนด้วย	และมีกำรดูแล	ปอ้งกัน

มิให้เกิดอันตรำย	นักจิตวิทยำต้องน�ำมำเพ่ือประโยชน์และสิทธิของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง	และสวัสดิภำพ

ของสัตว์ทดลองในงำนวิจัย	เมื่อมีควำมขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่ำงหน้ำที่ที่รับผิดชอบหรือสิ่งที่เกี่ยวข้อง	

นักจิตวิทยำต้องหำทำงแก้ไขควำมขัดแย้งด้วยวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรหลีกเลี่ยงหรือลดอันตรำย	

เน่ืองจำกควำมคิดเห็นหรือกำรกระท�ำทำงวิชำชีพของนักจิตวิทยำอำจส่งผลกระทบต่อชีวิต 

ของผู้อื่น	นักจิตวิทยำต้องคอยระวังปอ้งกันปจัจัยต่ำง	ๆ	ทั้งด้ำนส่วนตัว	เศรษฐกิจ	สังคม	องค์กร	

และกำรเมือง	ที่อำจน�ำไปสู่กำรใช้อิทธิพลดังกล่ำวของนักจิตวิทยำไปในทำงท่ีผิด	และนักจิตวิทยำ 

ต้องตระหนักว่ำ	 สุขภำพทั้ งทำงร่ำงกำยและจิตใจของตนเองสำมำรถส่งผลกระทบต่อ 

ควำมสำมำรถในกำรช่วยเหลือผู้รับบริกำรหรือผู้ที่ปฏิบัติงำนด้วย
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หลักการ B 
ความรับผิดชอบ

	 นั ก จิตวิทยำพึ งส ร้ ำงสัมพันธภำพ 

อันเป็นที่ น่ำไว้วำงใจต่อผู้ รับบริกำรหรือผู้

ที่ ปฏิบั ติ ง ำนด้ วย 	 ตลอดจนตระหนักถึ ง 

ควำมรับผดิชอบทำงวชิำชพี	ตอ่สงัคมและชมุชนที่ 

นักจิตวิทยำให้บริกำร	นักจิตวิทยำพึงยึดถือ

มำตรฐำนจรรยำบรรณวิชำชีพ	โดยแสดง

บทบำทและหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของ

วิชำชีพให้ถูกต้องชัดเจน	มีควำมรับผิดชอบ

อย่ำงเหมำะสมในพฤติกรรมของตนเอง	และ

พยำยำมจัดกำรควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์	 

ทีอ่ำจท�ำใหเ้กดิผลเสยีหรืออนัตรำย	นักจิตวทิยำ 

พงึปรึกษำหำรือ	สง่ตอ่	และร่วมมอืกบัวชิำชพีอืน่ 

หรือองค์กรอื่นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดแก่

ผู้รับบริกำรหรือผู้ที่ปฏิบัติงำนด้วย	นอกจำกน้ี	

นักจิตวิทยำควรค�ำนึงถึงกำรร่วมมือปฏิบัติ

ตำมจรรยำบรรณของผู้ร่วมงำน	และจะต้อง

ยอมสละเวลำส่วนหน่ึงเพื่อกำรให้บริกำร	 

แม้จะได้ค่ำตอบแทนเพียงเล็กน้อย	หรือไม่ได้

รับค่ำตอบแทน	หรือไดผ้ลประโยชน์สว่นตวัใด	ๆ

หลักการ C 
ความซื่อสัตย์ 

	 	 	 	 นักจิตวิทยำพึงส่งเสริมควำมถูกต้อง	 

ควำมซ่ือสัตย์สุจริต	และควำมเปน็จริง	ในกำร

ค้นคว้ำวิจัย	กำรเรียนกำรสอน	และกำรปฏิบัติ

งำนทำงด้ำนจิตวิทยำ	นักจิตวิทยำไม่ขโมย 

โกง	หลอกลวง	หรือข้องเกีย่วกบักำรปลอมแปลง 

บิด เบือน 	 ห รือกำรน� ำ เสนอข้ อมู ลที่ ผิ ด 

โดยเจตนำ	นักจิตวิทยำมุ่งรักษำค�ำสัญญำ

และหลีกเลี่ยงกำรให้ค�ำสัญญำที่ปรำศจำก

ดุลพิ นิจและคลุมเครือไม่ชัดเจน	 ส�ำหรับ 

ในสถำนกำรณ์ที่กำรโกหกน้ันเป็นไปเพ่ือ 

ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุหรือเพื่อลดอันตรำย	

นัก จิตวิทยำจะต้องพิจำรณำไต ร่ตรอง 

ถึงควำมจ�ำเปน็	และผลกระทบที่อำจเกิดขึ้น	

ตลอดจนรับผิดชอบที่จะแก้ไขผลลัพธ์ที่เปน็

อันตรำยหรือที่ท�ำให้เกิดควำมไม่ไว้วำงใจ
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หลักการ D 
ความยุติธรรม 

	 นักจิตวิทยำตระหนักว่ำทุกคนมีสิทธิเท่ำเทียมกัน

ที่จะเข้ำถึงหรือได้ประโยชน์จำกวิชำจิตวิทยำ	และ 

ได้รับคุณภำพในกระบวนกำร	ขั้นตอน	และบริกำรของ 

นักจิตวิทยำอย่ำงเท่ำเทียมกัน	 นักจิตวิทยำพึงใช้

กำรตัดสินใจที่เหมำะสมตำมหลักเกณฑ์วิชำชีพ	และ

ระมดัระวงัมใิหอ้คต	ิซ่ึงถอืเปน็อปุสรรคของควำมสำมำรถ	

ตลอดจนมิให้ข้อจ�ำกัดใด	ๆ 	ในควำมรู้ควำมช�ำนำญของ

นักจิตวิทยำ	มำลบล้ำงกำรปฏิบัติงำนอันไม่บริสุทธ์ิ

ยุติธรรมน้ัน

หลักการ E 
ความเคารพในสิทธิและศักดิ์ศรี

	 นั ก จิ ต วิ ทยำพึ ง เ ค ำรพ ศักดิ์ ศ รี แล ะคุณค่ ำ 

ของมนุษยทุ์กคน	ตลอดจนสทิธิของบคุคลในเร่ืองสว่นตวั	

(ควำมลับ)และกำรตัดสินใจ	 นักจิตวิทยำตระหนักว่ำ 

กำรดแูลเปน็พเิศษอำจจ�ำเปน็ในกำรปกปอ้งสทิธิ	สวสัดิภำพ 

ของบคุคล	หรือชมุชนทีข่ำดควำมสำมำรถในกำรตัดสนิใจ 

ด้ วยตนเอง 	 นัก จิตวิทยำตระหนักและให้คุณค่ ำ 

ควำมแตกต่ำงทำงวัฒนธรรม	ปจัเจกชน	และบทบำท	

โดยรวมถึงอำยุ	 เพศ	กำรแสดงออกทำงเพศ	เชื้อชำต	ิ

วัฒนธรรม	สัญชำติ	ศำสนำ	ควำมพิกำร	ภำษำ	และ

สถำนะทำงเศรษฐกิจและสังคม	โดยพิจำรณำปจัจัย 

เหล่ำน้ีในกำรปฏิบัติงำนกับกลุ่มบุคคลต่ำง	ๆ 	นักจิตวิทยำ

มุ่งที่จะขจัดผลกระทบที่จะเกิดจำกกำรท�ำงำนที่มีอคติ

อยู่บนปจัจัยดังกล่ำว	นอกจำกน้ี	นักจิตวิทยำไม่เข้ำร่วม

ในกิจกรรมของผู้อื่นผู้ใดโดยมีพื้นฐำนของอคติดังกล่ำว	

หรือยอมปล่อยให้กิจกรรมดังกล่ำวเกิดขึ้น

คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ�าส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 106



เป็นนักผู้น�าแนวทางวางชีวิต
เป็นนักจิตวิทยาตามหน้าที่
เป็นมนุษย์ปุถุชนเป็นคนดี

เป็นที่พึ่ง ซ่ึงก็มี...ชีวิตจิตใจ

...	สันติสุข	สันติศำสนสุข	...
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บทที ่5

การช่วยเหลอืนักเรียน 
: วิธีการและข้ันตอน

คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ�าส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 108



  เมื่อส�านักงานเขตพื้นที่การศกึษาได้รบัการรอ้งขอให้ดูแล
ช่วยเหลือนักเรยีนที่มปัีญหาทางการเรยีนรู ้พฤติกรรมอารมณ์ 
และสังคม นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ�าส�านักงานเขตพื้นที ่
การศกึษา จะต้องด�าเนินการด้วยวิธกีารทางจิตวิทยาตามขั้นตอน
ทีถ่กูต้อง เหมาะสม แล้วแต่กรณ ีเช่น  

1.		 วิ ธีกำรและขั้ นตอนกำรช่วยเหลือ	
กรณี	พัฒนำกำรช้ำ

2.		 วิ ธีกำรและขั้ นตอนกำรช่วยเหลือ	
กรณี	4	กลุ่มโรค	(สมำธิสั้น	บกพร่อง 
ทำงกำรเรียนรู้	บกพร่องทำงสติปญัญำ
และออทิสติก)

3.		 วิ ธีกำรและขั้นตอนกำรช่วยเหลือ	
กรณี	หลงผิด	หูแว่ว	ประสำทหลอน	
ชักเกร็ง	มีอำกำร	Hyperventilation

4.		 วิ ธีกำรและขั้นตอนกำรช่วยเหลือ	
กรณี	 ก้ำวร้ำว	 เกเร	ทะเลำะวิวำท	 
กล่ันแกล้ง	รังแกกัน

5.		 วิ ธีกำรและขั้นตอนกำรช่วยเหลือ	
กรณี	ติดเกม	และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

6.		 วิ ธีกำรและขั้นตอนกำรช่วยเหลือ	
กรณี	เสี่ยงหรือพยำยำมฆ่ำตัวตำย
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วิธกีารและขั้นตอนการช่วยเหลือ 

กรณี พัฒนาการช้า

1.		 โรงเรียนท�ำกำรคัดกรองนักเรียนด้วยแบบคัดกรองตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

เช่น	แบบคัดกรอง	SDQ	เปน็ต้น	

2.		เมื่อพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	ให้ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำท�ำเร่ืองประสำนกลุ่มส่งเสริม

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อแจ้งนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	

3.		นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำท�ำกำรคัดกรองซ�ำ 

ด้วยแบบทดสอบ	DSPM	หรือ	แบบคัดกรอง	Denver	 III	 	ในกรณีที่ผ่ำนกำรอบรม 

กำรใช้แบบคัดกรอง	Denver	III	

3.1	กรณีพบนักเรียนไม่เข้ำเกณฑ์กลุ่มพัฒนำกำรช้ำ	

3.1.1		 ให้ค�ำแนะน�ำครูและผู้ปกครองในกำรส่งเสริมและปอ้งกันนักเรียน

3.1.2		 รำยงำนผลต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง

3.2	กรณีพบนักเรียนเข้ำเกณฑ์กลุ่มพัฒนำกำรล่ำช้ำ

3.2.1	 แจ้งครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ	และผู้ปกครอง	เพื่อด�ำเนินกำรกระตุ้น 

พัฒนำกำรด้วยเคร่ืองมือ	TIDA4I	เปน็เวลำ	2	เดือน

3.2.2	หำกนักเรียนมีพัฒนำกำรที่ ไม่ดีขึ้ น 	 ให้ นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำ 

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ประสำนผู้ปกครองเพื่อส่งต่อกรณีนักเรียน 

พัฒนำกำรล่ำช้ำไปยังโรงพยำบำลเพื่อกระตุ้นพัฒนำกำรต่อไป

3.2.3	นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำยงำนผล 

ต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง

คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ�าส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 110



โรงเรยีนคัดกรองนักเรยีน

แจ้งผู้ปกครอง ครู

กระตุ้นพัฒนาการ 2 เดือน

ประสานผู้ปกครอง โรงพยาบาล

ผู้ปกครองน�าเอกสารไปโรงพยาบาล

นักจิตวิทยาโรงเรยีนฯ แจ้งโรงเรยีน

รายงาน สพท. และผู้เกีย่วข้อง

ผู้ปกครองน�าเอกสารทีใ่ด้รบัจาก 
โรงพยาบาลสง่ นักจิตวิทยาโรงเรยีนฯ

นักจิตวิทยาโรงรยีนประจ�าส�านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา ครูและผู้ปกครอง 

รว่มกันพัฒนานักเรยีน

ประสานกลุม่สง่เสรมิการจัดการศกึษา
แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ�า

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

คัดกรอง ประเมิน ทดสอบ  
วัดด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา

นักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ�าส�านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา

ให้ค�าแนะน�า ครูและผู้ปกครองรว่มกัน
ในการสง่เสรมิและปอ้งกันนักเรยีน

พบนักเรยีนกลุ่มเสีย่งและมปีญัหา

ไมเ่ข้าเกณฑ์ เข้าเกณฑ์

ดขีึ้นให้เฝา้ระวัง

วิธกีารและขั้นตอนการช่วยเหลือ 
กรณ ีพัฒนาการช้า
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วิธกีารและขั้นตอนการช่วยเหลือ กรณ ี4 กลุ่มโรค 

(สมาธิสั้น บกพร่องทางการเรียนรู้  
บกพร่องทางสติปัญญาและออทิสติก)

1.		 โรงเรียนท�ำกำรคัดกรองนักเรียนด้วยแบบคัดกรองตำมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน	

เช่น	แบบคัดกรอง	SDQ	เปน็ต้น	

2.		เมื่อพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง	ให้ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำท�ำเร่ืองประสำนกลุ่มส่งเสริม

กำรจัดกำรศึกษำเพื่อแจ้งนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	

3.		นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำท�ำกำรคัดกรองซ�ำ 

ด้วยแบบประเมินที่เกี่ยวข้อง

3.1	 กรณีพบนักเรียนไม่เข้ำเกณฑ์	

3.1.1	 ให้ค�ำแนะน�ำครูและผู้ปกครองในกำรส่งเสริมปอ้งกันนักเรียน	

3.1.2	 รำยงำนผลต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง

3.2	กรณีพบนักเรียนเข้ำเกณฑ์

3.2.1	 แจ้งครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำและผู้ปกครอง	 เพื่อด�ำเนินกำรส่งต่อ

นักเรียนไปยังโรงพยำบำลเพื่อรับกำรวินิจฉัยโรค

3.2.2	เมื่อทรำบผล	นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ให้ค�ำแนะน�ำครูและผู้ปกครองในกำรปรับพฤติกรรมและแก้ไขปญัหำต่ำง	ๆ 	 

ของนักเรียนตำมดุลพินิจของแพทย์

3.2.3	รำยงำนผลต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง

คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ�าส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 112



วิธกีารและขั้นตอนการช่วยเหลือ กรณ ี4 กลุ่มโรค
(สมาธิสั้น บกพรอ่งทางการเรยีนรูบ้กพรอ่งทางสติปัญญาและออทิสติก)

โรงเรยีนคัดกรองนักเรยีน

แจ้งผู้ปกครอง ครู

ประสานโรงพยาบาล

ผู้ปกครองน�าเอกสารไปโรงพยาบาล

พบแพทย์หรอืผู้เชีย่วชาญ

นักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ�าส�านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาแจ้งโรงเรยีน

รายงานส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
และผู้เกีย่วข้อง

ผู้ปกครองน�าเอกสารทีไ่ด้รบัจาก 
โรงพยาบาลสง่นักจิตวิทยาโรงเรยีน
ประจ�าส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

นักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ�าส�านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา ครู ผู้ปกครอง  

รว่มกันแก้ไข พัฒนานักเรยีน

ประสานกลุม่สง่เสรมิการจัดการศกึษา
แจ้งนักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ�า

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

คัดกรอง ประเมิน ทดสอบ วัด 
ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยา

นักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ�าส�านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษาให้ค�าแนะน�า ครู  

ผู้ปกครอง รว่มกัน 
ในการสง่เสรมิและปอ้งกันนักเรยีน

พบนักเรยีนกลุ่มเสีย่งและมปีญัหา

ไมเ่ข้าเกณฑ์ เข้าเกณฑ์

ดขีึ้นให้เฝา้ระวัง
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วิธีการและขั้นตอนการช่วยเหลือ

กรณี หลงผิด หูแว่ว ประสาทหลอน ชักเกร็ง มีอาการ  
Hyperventilation syndrome

1.		 ครู	ผู้บริหำร	ได้รับแจ้งจำกครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำหรือบุคคลภำยนอก

2.		ประสำนกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ/เจ้ำหน้ำที่	ฉก.ชน.	สพป./ฉก.ชน.	สพม.	และ	

ฉก.ชน.	สพฐ.

3.		กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำประสำนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำ

4.		หำกประเมินตำมเกณฑ์เบื้องต้นแล้ว	มีอำกำรเข้ำข่ำยของโรคจิตเวชให้ประสำน 

ผู้ปกครองเพื่อปรึกษำพูดคุยถึงแนวทำงกำรแก้ไข

5.		พูดคุยเพื่อสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับผู้ปกครองถึงควำมน่ำจะเปน็หรือแนวโน้มที่นักเรียน 

จะเกิดโรค	อธิบำยสำเหตุที่มำของโรคจิตเวชว่ำเปน็กลุ่มอำกำรซ่ึงเปน็มำจำกหลำย	ๆ 

สำเหตุ	 ในปัจจุบันเชื่อว่ำ	บุคคลน้ันมีจุดอ่อนบำงอย่ำงอยู่ 	 ก่อนแล้ว	 เมื่อพบกับ 

สภำพกดดันท�ำให้เกิดอำกำรของโรคจิตเวชขึ้น	 อำจมีสำเหตุที่ เกิดจำกสุขภำพ 

ทำงร่ำงกำย	ยำหรือสำรต่ำง	ๆ	เร่ืองของจิตใจหรือสภำพแวดล้อมที่กดดัน	หรือเกิดจำก

หลำย	ๆ	ปจัจัยร่วมกัน

6.		ประสำนหน่วยงำนในภำคเีครือข่ำย	สง่ต่อจิตแพทยเ์พือ่เข้ำรับกำรรักษำตำมกระบวนกำร

ที่ถูกต้อง

7.	กรณีได้รับกำรรักษำแล้ว	ต้องวำงแผนกำรให้ควำมช่วยเหลือด้ำนจิตใจ	และให้ค�ำแนะน�ำ

ที่สำมำรถน�ำไปปฏิบัติได้	เช่น	ช่วยค้นหำว่ำมีควำมเครียดหรือมีควำมกดดันในเร่ืองใด

ที่มักท�ำให้เกิดอำกำรของโรค	เปน็ต้น

8.	 ให้ควำมรู้และสร้ำงควำมเข้ำใจให้กับครูและเพื่อนนักเรียน	 เพื่อช่วยส่งเสริมให้มี

บรรยำกำศและสภำพแวดล้อมภำยในโรงเรียนที่เหมำะสมส�ำหรับผู้ปว่ย

9.		ส่งเสริมศักยภำพ	ฝึกทักษะทำงสังคม	เน้นกำรสนับสนุน	ช่วยเหลือ	และให้ก�ำลังใจ

10.	ติดตำมกำรดูแลช่วยเหลือร่วมกับทีมสหวิชำชีพ

11.		รำยงำนต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
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ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาได้รบัแจ้ง
จากโรงเรยีนหรอืบุคคลภายนอก

แจ้งสหวิชาชพีทีเ่กยีวข้อง 

ติดตามการดูแลชว่ยเหลือ 
รว่มกับทมีสหวิชาชพี

รายงนส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
และผู้ทีเ่กีย่วข้อง

ประสานกลุ่มสง่เสรมิการจัดการศกึษา
แจ้งนักจิตวิทยาประจ�า

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
แจ้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และชว่ยเหลือเด็กนักเรยีน

และส�านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน

ให้ค�าแนะน�าผู้บรหิาร 
ครู ผู้ปกครอง เบื้องต้น

วิธกีารและขั้นตอนการช่วยเหลือ 
กรณ ีหลงผดิ หแูว่ว ประสาทหลอน ชักเกรง็ 

มอีาการ Hyperventilation syndrome
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1.		 ครู	ผู้บริหำร	ได้รับแจ้งจำกครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำหรือบุคคลภำยนอก

2.	ประสำนกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ/เจ้ำหน้ำที่	ฉก.ชน.สพป./ฉก.ชน.สพม.	และ	

ฉก.ชน.สพฐ.

3.	 กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำประสำนนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำ

4.	นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ค�ำปรึกษำเบื้องต้น	 

ให้ผู้ปกครองเข้ำใจถึงที่มำ	ควำมซับซ้อน	และปจัจัยต่ำง	ๆ	ของปญัหำ	เพื่อกำรควบคุม

หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

5.	ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	(ด้วยวิธีกำรเสริมแรง)	เสริมแรงทันทีที่นักเรียนแสดงพฤติกรรม

ก้ำวร้ำว	เกเร	ควรให้กำรเสริมแรงที่เปน็ควำมต้องกำรของนักเรียนโดยอำจต้องให ้

กำรเสริมแรงมำกกว่ำ	1	อย่ำง	กำรเสริมแรงควรสอดคล้องกับพฤติกรรม	หรือช่วงวัย	 

กำรให้กำรเสริมแรงควรเปน็ค�ำพูดหรือท่ำทีที่เข้ำใจง่ำย

6.		ท�ำงำนร่วมกับครูและผู้ปกครอง	โดยสร้ำงควำมเข้ำใจและชี้แจงแนวทำงดูแลช่วยเหลือ

ร่วมกัน

7.		กรณีนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้ำวร้ำวรุนแรงมำก	เชน่	ในวัยรุ่นที่มีอำวุธ	ไม่สำมำรถควบคุม

พฤติกรรมได้	อำจต้องขอควำมช่วยเหลือจำกเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจในกำรควบคุมนักเรียน	

และอำจจ�ำเปน็ต้องส่งต่อเพื่อเข้ำรับกำรประเมินจำกจิตแพทย์ของโรงพยำบำล

8.	แจ้งและติดตำมกำรดูแลช่วยเหลือร่วมกับทีมสหวิชำชีพ	

9.	รำยงำนต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง

วิธกีารและขั้นตอนการช่วยเหลือ 

กรณี ก้าวร้าว เกเร ทะเลาะวิวาท กลั่นแกล้ง รังแกกัน
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ให้ค�าปรกึษารายบุคคล
รายกลุ่ม

สรา้งภูมิคุ้มกัน
และปรบัพฤติกรรม

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาได้รบัแจ้ง
จากโรงเรยีนหรอืบุคคลภายนอก

แจ้งสหวิชาชพีทีเ่กยีวข้อง 

ติดตามการดูแลชว่ยเหลือ 
รว่มกับทมีสหวิชาชพี

รายงนส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
และผู้ทีเ่กีย่วข้อง

ประสานกลุ่มสง่เสรมิการจัดการศกึษา
แจ้งนักจิตวิทยาประจ�า

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา
แจ้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง
และชว่ยเหลือเด็กนักเรยีน

และส�านักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน

ให้ค�าแนะน�าผู้บรหิาร 
ครู ผู้ปกครอง เบื้องต้น

วิธกีารและขั้นตอนการช่วยเหลือ 
กรณ ีก้าวรา้ว เกเร ทะเลาะวิวาท กล่ันแกล้ง รงัแกกัน
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วิธกีารและขั้นตอนการช่วยเหลือ 

กรณี ติดเกม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1.		 เมื่อโรงเรียนพบนักเรียนที่มีแนวโน้มที่จะ 

ติดเกม	หรือได้รับแจ้งจำกบุคคลภำยนอก
ต้องด�ำเนินกำรประเมินและส�ำรวจเบื้องต้น 
ด้ วยกำรสั ง เกตพฤติกรรม 	 เก็บข้อ มูล	 
เมื่อพบว่ำมีแนวโน้มจะมีอำกำรติดเกม	 
ให้โรงเรียนด�ำเนินกำรบันทึกข้อมูลและ 
รำยละเอียดต่ำง	ๆ	ประสำนกลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำ 	 ส� ำ นักงำนเขตพื้ นที่ 
กำรศึกษำ	เพื่อส่งต่อให้นักจิตวิทยำโรงเรียน
ประจ� ำส� ำ นั กงำน เขตพื้ นที่ ก ำร ศึกษำ 
เพื่อด�ำเนินกำรส�ำรวจ	ประเมิน	คัดกรอง
และให้ค�ำปรึกษำเบื้องต้น	พร้อมทั้งวำงแผน 
ในกำรชว่ยเหลือร่วมกับผู้บริหำรสถำนศึกษำ	
ครู	ผู้ปกครอง	นักเรียน	และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
1 .1 	 ก ร ณี ที่ พบว่ ำ อ ำกำรยั ง ไม่ รุ นแรง	 

ใหนั้กจิตวทิยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำ	ผู้ปกครองและครู 
หำแนวทำงจัดกิจกรรมเพื่ อพัฒนำ
นักเรียนเบื้องต้น	เช่น	กำรตั้งกฎกติกำ
ในกำรเล่นอย่ำงชัดเจน	มีกำรส่งเสริม
งำนอดิเรกอื่นนอกเหนือจำกกำรเล่นเกม	

เปน็ต้น

1 . 2 	 ก ร ณีที่ พ บ ว่ ำ มี อ ำ ก ำ ร รุ น แร ง	 
ให้โรงเรียนและส�ำนักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำ	 พิจำรณำส่งต่อให้กับ
จิตแพทย์ 	 เพ่ือเ ข้ำ รับกำรบ�ำบัด	
รั ก ษ ำ อ ำ ก ำ ร ติ ด เ ก ม ใ ห้ ดี ขึ้ น	 
เมื่ อพบว่ ำ นัก เรียนมีพฤติกรรม 
ในทิศทำงที่ดีขึ้นให้นักเรียนกลับ
เข้ำสู่ระบบกำรดูแลช่วยเหลือของ
โรงเรียน	โดยร่วมกันวำงแนวทำง
กำรพัฒนำพฤติกรรมที่เหมำะสม 
ต่อไป

2.	กำรติดตำมผลกำรช่วยเหลือ	โรงเรียน
ต้องเตรียมข้อมูลกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเปน็รำยบุคคลให้กับคณะติดตำม	
เพื่ อ ให้คณะติดตำมเห็นถึ งกำรดูแล 
ช่ วย เหลื อ นัก เรี ยนอย่ ำ ง เป็นระบบ
และมีควำมต่อเน่ือง	ส่วนนักจิตวิทยำ
โรงเรียนประจ�ำส�ำ นักงำนเขตพื้นที่ 
กำรศึกษำ	จะด�ำเนินกำรตดิตำมทุก	ๆ 	เดือน	
พร้อมทั้ งบันทึกข้อมูลและรำยงำนผล 
ไปยังส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำและ
ส�ำ นักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 

ขั้นพื้นฐำนตำมล�ำดับ
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วิธกีารและขั้นตอนการช่วยเหลือ 
กรณ ีติดเกม และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาได้รบัแจ้งจาก
โรงเรยีนหรอืบุคคลภายนอก

ประสานกลุ่มสง่เสรมิการจัดการศกึษา
แจ้งนักจิตวิทยาประจ�า

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา

นักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ�าส�านักงาน
เขตพื้นทีก่ารศกึษา แนะน�ารว่มหา

แนวทางชว่ยเหลือเบื้องต้นรว่มกับครู
และผู้ปกครอง

นักจิตวิทยาโรงเรยีนประจ�า
ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา  

ด�าเนินการส�ารวจ ประเมิน 
และให้ค�าปรกึษาเบื้องต้น

ติดตามการดูแลชว่ยเหลือ

รายงานส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
และผู้ทีเ่กีย่วข้อง

สง่ต่อจิตแพทย์ 
เพื่อตรวจวินิจฉัย

จัดกิจกรรม 
เพื่อพัฒนา
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1.	เมื่อโรงเรียนพบนักเรียนที่มีแนวโน้มหรือมีควำมเสี่ยงจำกกำรประเมินและ
กำรสังเกตเบื้องต้น	ให้โรงเรียนประเมินควำมเร่งด่วนของปญัหำในทันท	ี
เพื่อวิเครำะห์ว่ำเปน็กรณีฉุกเฉินหรือไม่	พร้อมท้ังประสำนกลุ่มส่งเสริม 
กำรจัดกำรศึกษำแจ้งนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่ 
กำรศึกษำให้ด�ำเนินกำรติดตำมในทันที
1.1		 กรณีฉุกเฉิน	คือ	นักเรียนอยู่ในสภำวะพยำยำมฆ่ำตัวตำย	ให้โรงเรียน

และนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประเมินตนเองทันทีว่ำสำมำรถรับมือกับสถำนกำรณ์ดังกล่ำวได้ทันที 
หรือไม่	 หำกไม่สำมำรถรับมือได้ให้ด�ำเนินกำรขอควำมร่วมมือ 
จำกทีมสหวิชำชีพหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน	เพื่อด�ำเนินกำร 

ช่วยเหลือได้อย่ำงทันท่วงที
1.2	ในกรณีทั่วไป	คือ	โรงเรียนพบว่ำ	นักเรียนมีแนวโน้มและพฤติกรรม 

ที่น่ำเป็นห่วง	ให้โรงเรียนรวบรวมและบันทึกข้อมูลเป็นรำยบุคคล
รำยงำนส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 เพ่ือให้นักจิตวิทยำโรงเรียน
ประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำลงพื้นที่ช่วยเหลือ	เพื่อประเมิน
ภำวะซึมเศร้ำหรือควำมเสี่ยงในโรคจิตเวชอ่ืน	ๆ 	พร้อมท้ังรับค�ำปรึกษำ
เบื้องต้น	หำกพบว่ำมีปญัหำรุนแรง	ให้ด�ำเนินกำรส่งต่อทีมสหวิชำชีพ 
ที่เกี่ยวข้องต่อไป	

2.	 เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนกำรจำกข้อ	 1	 มำแล้ว	 ให้โรงเรียนจัดประชุม 
คณะกรรมกำรเพ่ือศึกษำรำยกรณีร่วมกับส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	 

ผูป้กครอง	และหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง	ในกำรหำแนวทำงดแูลชว่ยเหลอืนักเรียน

3.	กำรติดตำมกำรดูแลช่วยเหลือ	โรงเรียนต้องเตรียมข้อมูลกำรดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนเปน็รำยบุคคลให้กับคณะติดตำม	เพื่อให้คณะติดตำมเหน็ถึงกำรดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงเปน็ระบบและมีควำมต่อเน่ือง	ส่วนนักจิตวิทยำ
โรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำจะด�ำเนินกำรติดตำมทุก	ๆ 	เดอืน	
พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลและรำยงำนผลไปยังส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	
และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนตำมล�ำดับ

วิธกีารและขั้นตอนการช่วยเหลือ 

กรณี เสี่ยงหรือพยายามฆ่าตัวตาย
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ติดตามการดูแลชว่ยเหลือ

สง่ต่อทมีสหวิชาชพี

รว่มหาแนวทางในการดูแลชว่ยเหลือ
นักเรยีน รว่มกับครู ผู้ปกครองและผู้ที่

เกีย่วข้อง

รายงานส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
และผู้ทีเ่กีย่วข้อง

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาได้รบัแจ้งจาก
โรงเรยีนหรอืบุคคลภายนอก

ประสานกลุ่มสง่เสรมิการจัดการศกึษา
แจ้งนักจิตวิทยาประจ�า

ส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา   

แจ้งทมีสหวิชาชพีและผู้ทีเ่กีย่วข้อง 
เพื่อด�าเนินการชว่ยเหลือเรง่ด่วน

นักจิตวิทยาประจ�าส�านักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษา 
ลงพื้นทีส่�ารวจข้อมูล ประเมิน 

และให้ค�าปรกึษาเบื้องต้น

วิธกีารและขั้นตอนการช่วยเหลือ 
กรณ ีเสีย่งหรอืพยายามฆ่าตัวตาย
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มนุษย์มีศักดิ์ศรี
ใช่เลือกที่เกิดเองได้
ดีงามความเป็นไป

หลากปัจจัยหลายตัวแปร
ความสุขความทุกข์ท้อ
ที่เกิดก่อกัดกร่อนแผล

ยังมีครูดูแล
อย่ายอมแพ้โชคชะตา

...	สันติสุข	สันติศำสนสุข	...
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กรณีศึกษา
บทที ่6
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 กระบวนกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนรำยกรณี เพื่อให้

นักเรียนหลุดพ้นจำกปัญหำด้ำนกำรเรียนรู้ พฤติกรรม อำรมณ์ 

สังคม น้ัน มีวิ ธีกำรทำงจิตวิทยำและขั้ นตอนที่ต้องด�ำเนิน

กำรเพื่อควำมถูกต้องและเกิดผลที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียน 

ที่แตกต่ำงกันแล้วแต่กรณีปญัหำ จึงน�ำเสนอขั้นตอนและวิธีกำร

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมด้วยตัวอย่ำงกรณีศึกษำ ดังต่อไปน้ี

 ขั้นตอนและวิธกีาร
1.		 ค รูประจ�ำชั้ นหรือครูที่ป รึกษำหรือครู ผู้ เกี่ ยวข้องกับกรณีที่ นักเรียนต้องกำร 

ควำมช่วยเหลือท�ำหนังสือแจ้งส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
2.		นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำยงำนกรณีโรงเรียน 
แจ้งขอควำมช่วยเหลือนักเรียนให้ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำทรำบ

3.		ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำรำยงำนเร่ืองโรงเรียนแจ้งกรณีนักเรียน
ต้องกำรควำมช่วยเหลือให้รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำที่ดูแลระบบ
กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนทรำบ

4.		รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำยงำนและขออนุญำตให้นักจิตวิทยำ
โรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำลงพื้นที่กรณีพบนักเรียนต้องกำร 

ควำมช่วยเหลือ
5.		นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำลงพื้นที่ออกเยี่ยมโรงเรียนและ
พบนักเรียนที่ต้องกำรควำมช่วยเหลือพร้อมด�ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือ	ฟื้ นฟู	นักเรียน
ตำมกระบวนกำรทำงจิตวิทยำ

6.		นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ 

กำรใหค้วำมชว่ยเหลือนักเรียนและรำยงำนต่อผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มสง่เสริมกำรจัดกำรศึกษำ
7.		ผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำรำยงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน 
ต่อรองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำท่ีดูแลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน

8.		รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำยงำนกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียน
ต่อผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

9.		นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและ
ผลกำรติดตำมดูแลต่อผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับ

กระบวนการด�าเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียน 
ประจ�าส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  

กรณีได้รับแจ้งจากโรงเรียนเมื่อพบนักเรียนต้องการความช่วยเหลือ  
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กรณศีกึษาที ่1 
ปัญหาอารมณ์และพฤติกรรม

ข้อมูลสว่นตัวและครอบครวั

ชื่อ เด็กชายตะวัน (นามสมมติ) อายุ 12 ปี 
ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	บิดาอายุ	34	ปี	มารดา	อายุ	29	ปี	(จ�าคุกต้ังแต่
นักเรียน	อายุ	11	ปี)	สถานภาพของบิดามารดา	หย่าร้าง	(ตั้งแต่นักเรียนอายุ	3	ปี)	
นักเรียนเปน็บุตรคนเดียว	ปจัจุบันอาศัยอยู่กับ	ยาย	น้าชายและน้าสะใภ้

ข้อมูลด้านการเรยีน

	 กำรอ่ ำนและกำรเขียนของนัก เรียน	

พัฒนำกำรอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 	3 

(ข้อมูลจำกครูประจ�ำชั้ นหรือครูที่ป รึกษำ)	 

ขณะเรียนลุกออกจำกห้องบ่อยคร้ัง	 เพื่อไป

เข้ำห้องน�ำและไปน่ังที่ม้ำหินอ่อนกับนักเรียน

มัธยมศึกษำปีที่	2	โดยส่วนใหญ่จะเปน็คำบเรียน

วิชำคณิตศำสตร์และภำษำไทยที่จะมีพฤติกรรม

ดังกล่ำว	และบำงคร้ังไม่เข้ำเรียนเลย	โดยจะไปน่ัง 

ในห้องสมุดสลับกับกำรไปน่ังที่ม้ำหินอ่อนกับ

นักเรียนมัธยมศึกษำปีที่ 	 2	 (กลุ่มเดิม)	 และ 

จะดูกลุ่มดังกล่ำวเล่นเกมในมือถือ	กำรเรียนรู้ 

ขณะอยู่ในห้องเรียนต้องมีครูประกบน่ังข้ำง	ๆ	

เพื่อกระตุ้นแรงจูงใจในกำรสนใจเรียนหนังสือ 

ในทุกวิชำที่ต้องใช้ทักษะในกำรอ่ำนและเขียน
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ข้อมูลด้านสงัคม

	 ทำงบ้ำน	นักเรียนมักถูกท�ำร้ำยร่ำงกำยต้ังแต่เด็ก	มีแผลฟกช�ำมำที่โรงเรียนบ่อยคร้ังต้ังแต่

เรียนอนุบำล	แต่ช่วงตั้งแต่มำรดำของนักเรียนถูกจ�ำคุก	ยำยของนักเรียนจึงย้ำยมำอำศัยอยู่ด้วย	

นักเรียนจึงมีแผลฟกช�ำน้อยลง	และจำกกำรเยี่ยมบ้ำนของครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ	ยำยเล่ำว่ำ 

เมื่อตอนนักเรียนอำศัยอยู่กับมำรดำ	มำรดำมักท�ำร้ำยร่ำงกำยนักเรียนด้วยกำร	ตี	ทุบ	หยิก	 

เพรำะนักเรียนซนตั้งแต่เด็ก	ๆ	และมำรดำของนักเรียนเปน็คนใจร้อน	และบำงคร้ังน้ำชำยก็จะตี

นักเรียนด้วย	แต่เฉพำะเวลำที่นักเรียนไม่ท�ำกำรบ้ำน	และเมื่อถูกตีทุกคร้ังก็จะวิ่งมำหำยำยที่บ้ำน

ฝั่ งตรงข้ำม	(บ้ำนยำยอยู่ฝั่ งตรงข้ำม	แต่ปจัจุบันย้ำยมำอยู่ด้วย	เน่ืองจำกมำรดำจ�ำคุก)	นักเรียน

จะสนิทกับยำยมำกกว่ำน้ำชำยและน้ำสะใภ้	(ข้อมูลจำกครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ)

	 ทำงโรงเรียน	นักเรียนไม่มีเพื่อนสนิท	ส่วนใหญ่จะเล่นคนเดียวหรือนักเรียนที่มีอำยุมำกกว่ำ	

บำงคร้ังเล่นกับเพื่อนในวัยเดียวกันมักจะทะเลำะวิวำทด้วยกำรใช้ก�ำลังและพูดจำหยำบคำย	 

โดยทุกคร้ังก่อนเกิดพฤติกรรมน้ีจะมำจำกสำเหตุนักเรียนอยำกเตะฟุตบอลหรือเล่นสนำมเด็กเล่น

กับเพื่อนในตอนพักกลำงวัน	แต่เพื่อนไม่ให้เล่นด้วย	นักเรียนก็จะทะเลำะวิวำทกับเพื่อนและจะด่ำ

เพื่อนด้วยค�ำพูดหยำบคำย						

สภาพปัญหา 

	 นักเรียนไม่สำมำรถอ่ำนและเขียนในระดับ

ชั้ นประถมศึกษำปีที่ 	 6 	 ได้ 	 และมีพฤติกรรม 

ต่อต้ำนกำรเรียน	มีพฤติกรรมกำรใช้ควำมรุนแรง

ทั้งจำกกำรกระท�ำและวำจำกับเพื่อนในระดับชั้น

เดียวกัน

การช่วยเหลือแก้ไข

1 . 	 ส อบถำม ข้ อ มู ลค รูปร ะจ� ำ ชั้ น ห รื อ 

ครูที่ปรึกษำขณะนักเรียนอยู่ในชั้นเรียน 

และนอกชั้ น เรียนและกำรคัดกรอง 

เบื้องต้นของทำงโรงเรียนพบว่ำ	นักเรียน

มีกำรแสดงออกทำงพฤติกรรม	อำรมณ์

และกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมอย่ำงไรบ้ำง 
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2.	 สอบถำมข้อมูลจำกผู้ปกครองว่ำ 

ขณะนักเรียนอยู่ บ้ำนมีพฤติกรรม 

อย่ ำ ง ไ รและอะ ไ รที่ ค รอบค รั ว 

คิดว่ำเป็นปัญหำที่ต้องกำรแก้ไข	 

แล ะที่ ผ่ ำ นม ำผู้ ป ก ค รอ ง แก้ ไ ข

อย่ำงไรไปแล้วบ้ำง

3.	ประเมินพฤติกรรมด้วยแบบประเมิน	

SNAP	-	 IV	ส�ำรวจหำปญัหำด้ำน

สมำธิ	ซน	ไม่น่ิง	และหุนหันพลันแล่น	 

ทั้งฉบับครูและผู้ปกครอง	 เพื่อน�ำมำ

ประกอบกำรพิจำรณำให้ควำมช่วยเหลือ

ต่อไป

4.	ประเมินสมรรถนะกำรอ่ำนและกำรเขียน

เพ่ือทรำบถงึสมรรถนะทีแ่ท้จริงในปจัจุบัน

และสำมำรถให้ค�ำปรึกษำกับครูผู้ดูแล 

ต่อได้

5.	ป ร ะ เ มิ น ค ว ำ ม ฉ ล ำ ดท ำ ง อ ำ ร ม ณ์ 

เพื่อทรำบจุดเด่นและจุดด้อยด้ำนอำรมณ์

และสังคมเพือ่น�ำมำประกอบกำรพจิำรณำ

ปรับพฤติกรรม

6. 	 รวบรวมข้อมูลจำกผลกำรประเมิน 

เพื่อเตรียมกำรส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ	
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การประมวลผลกรณศีกึษา (Case formulation)

1.	ปจัจัยเสี่ยง	(Predisposing	Factors)

1.1		 นักเรียนถูกใช้ควำมรุนแรงโดยมำรดำของตนเองบ่อยคร้ัง 

สง่ผลกระทบตอ่สภำพจิตใจและกำรท�ำงำนของสมองสว่นหน้ำ 

และส่วนอำรมณ์

1.2		 กำรตกอยู่ในภำวะไม่ปลอดภัยและกำรที่ผู้เลี้ยงดูหลัก	(มำรดำ)	

ท�ำร้ำยนักเรียนตั้งแต่ยังเล็กท�ำให้กำรพัฒนำทำงด้ำนอำรมณ์

และสังคมของนักเรียนเกิดควำมไม่ไว้วำงใจผู้อื่น	ควำมละอำย	

สงสัย	รู้สึกผิด	และมีปมด้อย

2.	ปจัจัยกระตุ้นให้เกิดปญัหำ	(Precipitating	Factors)

2.1		 สภำพแวดล้อมรอบตัวนักเรียน	เช่น	เพื่อนที่โรงเรียนที่นักเรียน

ศึกษำอยู่ในปจัจุบันไม่ให้นักเรียนเข้ำกลุ่ม

2.2	 กำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว

2.3	 กำรที่ครูผู้สอนปล่อยปละละเลยให้นักเรียนไม่มีแรงจูงใจ 

ในกำรเรียนและตอ่ตำ้นกำรอำ่นและเขยีนตั้งแต	่ชัน้ประถมศึกษำ 

ปีที่	3	ถึงปจัจุบัน

2.4	 กำรขำดสมำธิและหุนหันพลันแล่น	

3.	ปจัจัยที่ท�ำให้ปญัหำยังอยู่	(Perpetuating	Factors)

3.1		 นักเรียนขำดทักษะทำงสังคม

3.2		นักเรียนขำดแรงจูงใจในกำรเรียนหนังสือ

3.3		นักเรียนขำดทักษะกำรควบคุมอำรมณ์และกำรจัดกำร

อำรมณ์

4.	ปจัจัยปกปอ้ง	(Protective	Factors)

4.1		 ผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียนในปจัจุบัน	(ยำย)	ไม่ใชว้ธีิกำรท�ำโทษ

ด้วยกำรใชค้วำมรุนแรง

4.2		นักเรียนได้รับกำรรักษำโรคสมำธิสั้น

4.3		ครูภำษำไทยช่วยสอนเสริมกำรอ่ำนและเขียนให้แก่นักเรียน
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ผลการช่วยเหลือและแก้ไข

	 นักเรียนได้รับกำรทดสอบระดับเชำวน์ปัญญำซ่ึงอยู่ในระดับเชำวน์ปัญญำต�ำกว่ำ 

เกณฑเ์ฉลีย่	(Low	Average,	IQ	=	85)		และรับกำรรักษำสมำธิสั้นจำกแพทยโ์ดยใชก้ำรปรับพฤตกิรรม	

ร่วมกับกำรรับประทำนยำ	นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจัดโปรแกรม

ปรับพฤติกรรมกำรเรียนในชั้นเรียนร่วมกับโรงเรียนและครอบครัวและเสริมสร้ำงควำมฉลำด 

ทำงอำรมณ์ด้วยกระบวนกำรจิตวิทยำเชิงบวก	ทั้งหมด	8	คร้ัง	โดยเน้นกำรปรับตัวเข้ำสังคม

	 กำรสื่อสำรเชิงบวกกับเพื่อน	และกำรจัดกำรอำรมณ์โกรธ	พบว่ำ	นักเรียนไม่มีพฤติกรรม

ออกจำกห้องเรียน	 รับผิดชอบงำนในชั้นเรียนได้อย่ำงต่อเน่ือง	 มีกำรปรับตัวและสื่อสำร 

กับเพ่ือนได้ดี	พฤติกรรมกำรใช้ควำมรุนแรง	ทะเลำะวิวำทกับเพื่อนลดลง	และให้ควำมร่วมมือกับ

ครูประจ�ำวิชำภำษำไทยในกำรเรียนกำรอ่ำนและกำรเขียนเพิ่มเติมมำกขึ้น
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กรณศีกึษาที ่2 
ปัญหาพฤติกรรมใช้ความรุนแรง
และใช้สารเสพติด ประเภท ยาบา้

ข้อมูลสว่นตัวและครอบครวั

ชื่อ เด็กชายอนุภัทร (นามสมมติ) อายุ 16 ปี 
ก�าลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	3	มีประวัต ิ
การซ้�าชั้นเรียน	1	ป	ีเน่ืองจากครอบครัวยา้ยถิน่ฐาน 
นักเรียนเป็นบุตรคนเดียว	 บิดาและมารดา	 
อายุ	32	ปี	ปัจจุบันอาศัยอยู่กับมารดาเป็นหลัก	
บิดาประกอบอาชีพรับจ้างก่อสร้างที่ต่างจังหวัด	
มารดาประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป	

ข้อมูลด้านการเรยีน

	 ผลกำรเรียนอยู่ในเกณฑ์อ่อน	มีเกรดเฉลี่ยอยู่

ที่ 	 1 .00	 มักไม่ค่อยสนใจเรียน	 เมื่ออยู่ ในห้องเรียน 

จะพูดคุยเล่นกับเพื่อนบ่อยคร้ัง 	 และมีพฤติกรรม 

โดดเรียนและขำดเรียนบ่อย
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ข้อมูลด้านสงัคม

	 เน่ืองจำกบิดำท�ำงำนที่ต่ำงจังหวัด	

บิดำจะกลับมำบ้ำนก็ต่อเมื่องำนรับเหมำ

ก่อสร้ำงเสร็จสิ้น	ซ่ึงก็จะไม่มีควำมแน่นอน	

ท�ำให้นักเรียนไม่สนิทกับบิดำ	ส่วนมำรดำ

ดื่มสุรำตอนเย็นทุกวัน	 จึงท�ำให้นักเรียน 

มักแยกตัวและอยู่ในห้องนอนของตนเอง

เป็นส่วนใหญ่ 	 ทุกค ร้ัง ที่บิดำกลับบ้ำน	

นักเรียนมักอยู่ในสถำนกำรณ์ที่บิดำและ

มำรดำทะเลำะวิวำทกันและบิดำมักท�ำร้ำย

ร่ำงกำยมำรดำและเข้ำมำท�ำร้ำยนักเรียน	

เช่น	ตบหัว	และเตะอยู่เสมอเมื่อบิดำและ

มำรดำดื่มสุรำทุกคร้ังก็จะมีกำรทะเลำะกัน	

โดยนักเรียนมักอยู่ในสถำนกำรณ์แบบน้ี

มำตั้งแตย่งัเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที	่5 

(ข้อมูลจำกครูที่เคยสอนนักเรียนตอนชั้น

ประถมศึกษำปีที่ 	 5	 ระบุว่ำนักเรียนเร่ิม 

มีพฤติกรรมก้ำวร้ำวและโดดเรียนตั้งแต่

ตอนน้ัน)	

	 ซ่ึงสภำพแวดล้อมโดยรอบที่นักเรียน

อยู่อำศัยเป็นชุมชนแออัด	และเป็นพื้นที่ 

ทีม่กีำรค้ำยำเสพติด	นักเรียนเดนิทำงกลบับำ้น 

ด้วยรถโดยสำรประจ�ำทำงขณะเดินทำง

กลับบ้ำน	 นักเรียนมักทะเลำะวิวำทกับ

นักเรียนต่ำงโรงเรียน	 (และเป็นนักเรียน

กลุ่มเดิมที่ทะเลำะวิวำททุกคร้ัง	 เน่ืองจำก

กลุ่มน้ีชอบล้อเลียนกลุ่มเพื่อนของนักเรียน)	

นั ก เรี ยนมี เพื่ อนส นิทในห้ อ ง เดี ย วกั น 

รวมจ�ำนวน	5	คน	และมีควำมถนัดทำงด้ำน

ดนตรีสำกลและชอบร่วมวงกับ เพื่ อน 

เล่นดนตรีอยู่เสมอ	

สภาพปัญหา 

	 มีพฤติกรรมก้ำวร้ำว	มักทะเลำะวิวำท

กับนักเรียนต่ำงโรงเรียนโดยใช้ควำมรุนแรง	

เช่น	ชกต่อย	และ	เคยทดลองใช้ยำบ้ำ	กัญชำ	

และ	Tramadol	โดยเร่ิมใช้เม่ือ	1	เดือนที่ผ่ำนมำ 

อำทิตย์ละคร้ัง	 โดยกำรชักชวนของรุ่นพี่

แถวบ้ำน	 และ	 1	 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำนักเรียน 

มีพฤติกรรมท�ำร้ำยตัวเองโดยกำรกรีดแขน	

(ข้อมูลจำกครูพละที่สนิทกับนักเรียน)	
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การช่วยเหลือแก้ไข

1.		 สอบถำมข้อมูลครูประจ�ำชั้ นหรือครูที่ปรึกษำขณะนักเรียนอยู่ ในชั้นเรียนและ 

นอกชั้นเรียนและกำรคัดกรองเบื้องต้นของทำงโรงเรียนว่ำ	นักเรียนมีกำรแสดงออก 

ทำงพฤติกรรม	อำรมณ์และกำรปรับตัวเข้ำกับสังคมอย่ำงไรบ้ำงและสอบถำมข้อมูล

จำกผู้ปกครองว่ำ	ขณะนักเรียนอยู่บ้ำนมีพฤติกรรมอย่ำงไรและอะไรที่ครอบครัวคิดว่ำ 

เปน็ปญัหำที่ต้องกำรแก้ไข	และที่ผ่ำนมำผู้ปกครองมีวิธีรับมือกับปญัหำอย่ำงไร

2.	ประเมินพฤติกรรม	อำรมณ์	สังคม	ด้วยแบบประเมิน	SNAP	-	IV	ส�ำรวจหำปญัหำ

ด้ำนสมำธิ	ซน	ไม่น่ิง	และหุนหันพลันแล่น	และแบบวัดภำวะซึมเศร้ำ	Center	 for	

Epidemiological	Studies	-	Depression	Scale	(CES	-	D)	ฉบับภำษำไทย	เพื่อน�ำมำ 

ประกอบกำรส่งต่อแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ

3.		ใหนั้กเรียนท�ำแบบคดักรองและสง่ต่อผู้ปว่ยทีใ่ชย้ำและสำรเสพติดเพือ่รับกำรบ�ำบดัรักษำ	

โดยกระทรวงสำธำรณสขุ	(บคก.กสธ.)	V.2	เพือ่น�ำมำประกอบกำรสง่ตอ่แพทยผ์ูเ้ชีย่วชำญ

4.	ประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์	เพื่อน�ำมำประกอบกำรส่งเสริมและพัฒนำ

5.	 ให้ค�ำปรึกษำครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำในด้ำนกำรเสริมแรงให้เกิดแรงจูงใจ 

ในกำรเรียนของนักเรียนและนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ 

ใช้กระบวนกำรให้ค�ำปรึกษำแบบกลุ่มโดยประยุกต์ใช้	 (ตำมคู่มือจิตสังคมบ�ำบัด 

ในโรงเรียน	ของกรมสุขภำพจิต)	 ร่วมกับ	Art	Feeling	 (เน้นกำรสะท้อนอำรมณ์ 

ของนักเรียน)	ร่วมกับกำรรักษำในระบบสำธำรณสุข

การประมวลผลกรณศีกึษา 
(Case formulation)

1.	ปจัจัยเสี่ยง	(Predisposing	Factors)

1.1		 นักเรียนอยู่ในสถำนกำรณ์ท่ีครอบครัวใช้ควำมรุนแรง

และกำรถูกท�ำร้ำยร่ำงกำยโดยบิดำส่งผลกระทบ 

ต่อสภำพจิตใจและกำรท�ำงำนของสมองส่วนหน้ำและ 

ส่วนอำรมณ์ของนักเรียน

1.2	กำรตกอยู่ในภำวะไม่ปลอดภัยและกำรท่ีเห็นมำรดำ 

ของตนเองถูกท�ำร้ำยต้ังแต่ตนเองอำยุ 	 11	ปี 	 ท�ำให ้

กำรพัฒนำทำงด้ำนอำรมณ์และสังคมของนักเรียน 

เกิดควำมรู้สึกมีปมด้อย

1.3		สภำพแวดล้อมที่อยู่อำศัยเปน็พื้นที่ที่มีกำรใช้สำรเสพติด
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2.	ปจัจัยกระตุ้นให้เกิดปญัหำ	(Precipitating	Factors)

2.1	สภำพแวดล้อมรอบตัวนักเรียน	เช่น	พี่แถวบ้ำนชักชวนให้ใช้สำรเสพติด

2.2	กำรใช้ควำมรุนแรงในครอบครัว

2.3	กำรขำดสมำธิและหุนหันพลันแล่น	

3.	ปจัจัยที่ท�ำให้ปญัหำยังอยู่	(Perpetuating	Factors)

3.1	นักเรียนขำดทักษะทำงสังคม

3.2	นักเรียนขำดแรงจูงใจในกำรเรียนหนังสือ

3.3	นักเรียนขำดทักษะกำรควบคุมอำรมณ์และกำรจัดกำรอำรมณ์

3.4	กำรใช้สำรเสพติดอย่ำงต่อเน่ือง

4.	ปจัจัยปกปอ้ง	(Protective	Factors)

4.1		นักเรียนได้รับกำรรักษำโรคซึมเศร้ำ

4.2	นักเรียนมีควำมสำมำรถทำงดนตรีและมีควำมสนใจด้ำนน้ี	ท�ำให้ง่ำยต่อกำรสร้ำง

คุณค่ำในตนเองและกำรมีกิจกรรมสร้ำงสรรค์

4.3	มำรดำของนักเรียนรับทรำบปญัหำและพร้อมดูแลช่วยเหลือนักเรียนตำมแพทย์สั่ง	

พร้อมทั้งให้ควำมร่วมมือกับทำงโรงเรียนในกำรส่งเสริมนักเรียนด้ำนดนตรี	และ

วำงแผนย้ำยที่อยู่อำศัยไปอยู่ชุมชนอื่น	

ผลการช่วยเหลือและแก้ไข

	 นักเรียนได้รับกำรวินิจฉัยว่ำ	เปน็โรคซึมเศร้ำ	ได้รับยำ 

และหลังจำกกำรให้ค�ำปรึกษำแบบกลุ่มโดยประยุกต์ใช ้

จิตสังคมบ�ำบัด	 ร่วมกับ	 Art	 Feeling	 จ�ำนวน	 17	 คร้ัง	 

สปัดำหล์ะ	2	คร้ัง	จ�ำนวน	9	สปัดำห	์(ตำมคู่มือจิตสงัคมบ�ำบัด

ในโรงเรียนของกรมสุขภำพจิต)	พบว่ำ	นักเรียนมีแรงจูงใจ 

ในกำรเปลีย่นแปลงพฤติกรรมทีด่ขีึ้น	และไมม่กีำรใชส้ำรเสพตดิ

ตลอดระยะเวลำทีเ่ขำ้กระบวนกำร	ในสว่นกำรรักษำโรคซึมเศร้ำ 

นัก เรียนได้ รับกำรรักษำต่อ เน่ืองและพฤติกรรมกำร 

ทะเลำะวิวำทน้อยลง

คู่มือนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ�าส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 133



กรณศีกึษาที ่ 3
ปัญหาเด็กไม่ไปโรงเรยีน

ข้อมูลสว่นตัวและครอบครวั

ชื่อ เด็กหญิงป๊ิก (นามสมมติ) อายุ 11 ปี 
เดิมอาศัยอยู่กับบิดามารดาที่กรุงเทพมหานคร	
ปัจจุบันย้ายถิ่นฐานมาอาศัยกับตา	ยาย	ป้า	และ
น้องชาย	โดยบิดามารดาของนักเรียนยังอาศัย 
อยู่ท่ีกรุงเทพมหานคร

ข้อมูลด้านการเรยีน

	 นักเรียนไม่มีปญัหำด้ำนกำรเรียน	สำมำรถเรียนรู้

เหมำะสมตำมช่วงวัย

ข้อมูลด้านสงัคม

	 ทำงบ้ำน	เดิมนักเรียนอำศัยอยู่กับบิดำ	-	มำรดำ

ที่กรุงเทพมหำนคร	นักเรียนมีควำมสัมพันธ์ที่ไม่ดีนักกับ

บิดำของตน	เน่ืองจำกนักเรียนเล่ำว่ำ	บิดำมักจะด่ืมสุรำ 

บ่อยคร้ัง	 และเมื่อมีอำกำรมึนเมำบิดำมักจะพูดจำ 

ไม่ดีกับนักเรียน	 เมื่อนักเรียนย้ำยที่อยู่อำศัยกลับมำ 

อยู่กับตำ	ยำย	ปำ้	และน้องชำย	จำกกำรเยี่ยมบ้ำนของ 

นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพืน้ทีก่ำรศึกษำ	

พบวำ่	ควำมสมัพันธ์ของนักเรียนกบัตำ	ยำย	ปำ้	และน้องชำย 
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ไม่แน่นแฟ้น	ผู้ใหญ่ในบ้ำนไม่ได้ให้

ควำมเอำใจใส่กับนักเรียน	เห็นได้จำก

ปญัหำกำรไม่มำโรงเรียนของนักเรียน

และผู้ปกครองนักเรียนไม่ได้สนใจ 

ที่จะกระตุ้นให้นักเรียนเข้ำเรียน

	 ทำงโรงเรียน	นักเรียนเขำ้กบัเพือ่น 

ไ ด้ยำก 	 แยก ตัว 	 ไม่ มี ปฏิ สั มพั น ธ์ 

กับเพื่อนร่วมห้อง	 เมื่อสอบถำมถึง 

เพื่อนสนิท	 นักเรียนตอบว่ำมีเพื่อน 

ที่พอจะพูดคุยได้	2	คน	คือ	เด็กชำยโตน๋ 

(นำมสมมติ)	 กับเด็กหญิงปลำยฟ้ำ 

(นำมสมมติ ) 	 นักเรียนให้ข้อมูลว่ำ	 

เพื่อนที่โรงเรียนมักใช้ค�ำพูดหยำบคำย	 

ใช้ค�ำพูดท�ำร้ำยจิตใจนักเรียน	ล้อเลียน

รูปร่ำงหน้ำตำของนักเรียน	 ซ่ึงเป็น 

อีกหน่ึงสำเหตุที่ท�ำให้นักเรียนไม่อยำก

ไปโรงเรียน

สภาพปัญหา

	 นักเรียนมีพฤติกรรมขำดเรียนบ่อยคร้ัง	ไม่มำ 

โรงเรียนต่อเน่ืองเปน็เวลำนำน	เก็บตัว	 เงียบขรึม	

ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน	นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำ

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้ลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้ำน

นักเรียนและได้พูดคุยกับนักเรียนพบว่ำ	 นักเรียน 

ให้ควำมร่วมมือดี	พูดจำโต้ตอบได้ดี	สื่อสำรรู้เร่ือง	 

แต่มักจะพูดเสียงเบำ	 เมื่อพูดถึงเพื่อนและบิดำ	

นักเรียนจะมีท่ำทำงไม่สบำยใจ	เห็นได้จำกกำรเงียบ	

หลบสำยตำ	ใช้เวลำในกำรตอบค่อนข้ำงนำน

	 นักเรียนให้ ข้อมูลว่ำ 	 นักเรียนรู้สึกกดดัน 

ทีค่นรอบขำ้งคำดหวงัและคำดคัน้ใหนั้กเรียนไปโรงเรียน 

นักเรียนมีควำมพึงพอใจกับสภำพควำมเปน็อยู่เดิม	

โดยนักเรียนให้ข้อมูลว่ำ	 เมื่อก่อนที่นักเรียนอำศัย

อยู่ที่กรุงเทพมหำนคร	นักเรียนได้รับควำมสะดวก

สบำยในกำรใช้ชีวิต	เช่น	กำรเดินทำง	ควำมเปน็อยู่	 

สภำพแวดล้อมและสังคม
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การช่วยเหลือแก้ไข

1.	 นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

กับกำรช่วยเหลือนักเรียนจำกครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ	ผู้ปกครองและตัวนักเรียน

2.	นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำใช้เทคนิคกำรให้ค�ำปรึกษำ

ตำมกระบวนกำรทำงจิตวิทยำในกำรพูดคุยกับนักเรียน

3.	ให้ค�ำแนะน�ำผู้ปกครองในกำรดูแลเอำใจใส่นักเรียนให้มำกขึ้น	และบอกควำมต้องกำร

ของนักเรียน	คือ	 ไม่ได้สมัครใจที่จะกลับมำอยู่บ้ำนตำ	ยำย	และมีควำมต้องกำร 

ย้ำยโรงเรียนใหม่เน่ืองจำกไม่ชอบสภำพแวดล้อมของโรงเรียน

4.	สร้ำงข้อตกลงกับนักเรียนเร่ืองกำรย้ำยโรงเรียน	โดยมีข้อแม้ว่ำนักเรียนจะต้องเข้ำเรียน 

ที่ โรงเรียนปัจ จุบันจนครบเวลำเรียนและสอบผ่ำนในชั้ นประถมศึกษำปีที่ 	 5	 

ปีกำรศึกษำ	2563

5.	วิเครำะห์แนวทำงกำรช่วยเหลือโดยใช้หลัก	4Ps

การประมวลผลกรณศีกึษา (Case formulation)

1.	ปจัจัยเสี่ยง	(Predisposing	Factors)

1.1	นักเรียนขำดแรงจูงใจในกำรไปโรงเรียนที่ศึกษำอยู่ในปจัจุบัน

1.2	นักเรียนถูกเพื่อนที่โรงเรียนกลั่นแกล้งทำงวำจำ	(Bullying)
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ผลการช่วยเหลือและแก้ไข

1.		 นักเรียนได้รับควำมเอำใจใสจ่ำกครูประจ�ำชั้น 

หรือครูที่ปรึกษำ	เด็กชำยโต๋น	และเด็กหญิง

ปลำยฟ้ำช่วยกันดูแลนักเรียนเมื่อนักเรียน 

มำเรียนที่โรงเรียน

2.		นัก เรียนเร่ิมไปโรง เรียนอย่ ำงต่อ เน่ือง	 

เ ร่ิ มป รั บ ตั ว แ ล ะยอม รับ ในก ำ รอยู่ ใ น 

สภำพแวดล้อมใหม่

3.		ผู้ปกครอง	(ตำ	ยำย	ปำ้)	เข้ำใจปญัหำที่เกิดข้ึน 

ของนักเรียนและปรับเปล่ียนวิธีกำรเล้ียงดู

อย่ำงเหมำะสม

4.		นัก จิตวิทยำโรงเรียนประจ� ำส� ำ นักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำติดตำมผลกำรช่วยเหลือ

อย่ำงต่อเน่ือง

2.		ปจัจัยกระตุ้นให้เกิดปญัหำ	(Precipitating	Factors)

2.1		 สภำพแวดล้อมรอบตัวนักเรียน	 เช่น	 เพื่อนที่โรงเรียนที่ นักเรียนศึกษำอยู่ 

ในปจัจุบันใช้ค�ำพูดท�ำร้ำยจิตใจนักเรียน

2.2		ควำมพึงพอใจในกำรใช้ชีวิตกับสภำพควำมเปน็อยู่ในปจัจุบัน

3.	ปจัจัยที่ท�ำให้ปญัหำยังอยู่	(Perpetuating	Factors)

3.1		 ผู้ปกครอง	(ตำ	ยำย	ปำ้)	ไม่ให้ควำมสนใจในกำรแก้ไขปญัหำกำรไม่ไปโรงเรียน

ของนักเรียน

3.2		นักเรียนขำดแรงจูงใจในกำรไปโรงเรียน

4.	ปจัจัยปกปอ้ง	(Protective	Factors)

4.1		 ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำดูแลเอำใจใส่นักเรียน

4.2	นักเรียนมีเพื่อนที่พอจะพูดคุยได้	2	คน	คือ	 เด็กชำยโต๋น	 (นำมสมมติ)	และ 

เด็กหญิงปลำยฟำ้	(นำมสมมติ)
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ข้อมูลสว่นตัวและครอบครวั

ชื่อ เด็กชายโป๊ป (นามสมมติ) อายุ 7 ปี 
ก�าลังเรียนอยู่ชั้ นประถมศึกษาปีที่ 	 1	บิดาอาย	ุ
38	ปี	มารดา	อายุ	37	ปี	สถานภาพของบิดา	-	
มารดา	หย่าร้าง	(ตั้งแต่นักเรียนอายุ	6	ปี)	ปจัจุบัน
เด็กชายโป๊ปและน้องสาวร่วมบิดาอาศัยอยู่กับ
มารดา	บิดามีครอบครัวใหม่อยู่ในพื้นที่อีกอ�าเภอ
ในจังหวัดเดียวกัน	มารดามีคนรักใหม่กลับมา
อาศัยอยู่ที่บ้านเดิมกับครอบครัวตาและยาย	 
(แม่เลี้ยงของมารดา)	สุขภาพร่างกายของนักเรียน
มีความแข็งแรง	พัฒนาการร่างกายเป็นปกติ
ตามวัย	บุคลิกภาพร่าเริงแจ่มใส	มีลักษณะผูกพัน
กับมารดามากที่สุด	ครอบครัวค่อนข้างขัดสน
เน่ืองจากมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูหลักโดยล�าพังซ่ึ้ง 
ไม่มีอาชีพหลักที่ม่ันคงใด	ๆ

กรณศีกึษาที ่4 
ปัญหาการกระท�ารุนแรงต่อเด็ก 

จากบุคคลในครอบครวั
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ข้อมูลด้านการเรยีน

	 ปจัจุบันเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่	1	ยังไม่สำมำรถอ่ำนออกเขียนได้ด้วยตัวเอง	อ่ำนตำมครู 
ออกเสียง	ข้อมูลจำกครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ	คือ	นักเรียนมักท�ำงำนไม่เสร็จต้องเรียกมำ 
น่ังใกล้	ๆ	หำกปล่อยให้ท�ำงำนล�ำพังจะไม่สำมำรถท�ำงำนให้เสร็จด้วยตัวเอง	ยกเว้นวิชำศิลปะ 
ที่ค่อนข้ำงชอบและมักท�ำจนเสร็จ	มักท�ำวัสดุอุปกรณ์เคร่ืองเขียนหำยทุกวัน	แต่งกำยไม่เรียบร้อย
เสื้อผ้ำหลุดลุ่ย	ออกจำกห้องเรียนโดยไม่ขออนุญำตบ่อย	ๆ	ไปเดินบริเวณหน้ำห้อง	ปีนปำ่ย 
รำวบันได	ลงไปเดินเล่นชั้นล่ำงอำคำร	ครูต้องคอยเรียกคอยตำมตัว	

ข้อมูลด้านสงัคม 

	 ทำงบ้ำน	 	 บ้ ำนที่พักอำศัยปัจ จุบัน 
มีสมำชิก 	 4 	 คน 	 ประกอบด้วย 	 มำรดำ	
นักเรียน	พี่ชำยต่ำงบิดำอำยุ	 11	ปี	 เรียนอยู่
โรงเรียนเดียวกัน	น้องสำวร่วมบิดำอำยุ	3	ปี	
ซ่ึงยังไม่เข้ำโรงเรียน	 เด็ก	ๆ	ในบ้ำนเล่นกัน 
เปน็คร้ังครำว	ไมไ่ดส้นิทกนัเปน็พเิศษ	พืน้ทีบ่ำ้น
บริเวณหน้ำบ้ำนระยะห่ำงประมำณ	50	เมตร 
ขอบเขต ร้ัว เดี ยวกัน เป็นบ้ ำนตำกับยำย	 
(แม่เลี้ยงของมำรดำ)	ที่อยู่กันตำมล�ำพังโดยมัก 
รับหลำนท่ีเปน็ลูกของเครือญำติยำยซ่ึงมีบ้ำน
อยู่ฝ ั่ งตรงข้ำมมำเลี้ยง	สมำชิกทั้งสองบ้ำน 
ในร้ัวเดียวกันเข้ำออกบ้ำนท้ังสองหลังเปน็ปกต	ิ
ปจัจุบันมำรดำเปน็แม่เลี้ยงเดี่ยวเลิกกับสำมี 
ที่ เป็นบิดำเด็กทุกคน	แต่มีแฟนซ่ึงนักเรียน 
เรียกว่ำ	 ‘ลุงชัย’	 และรับรู้ว่ำเป็นแฟนของ
มำรดำที่มำบ้ำนเปน็บำงคร้ังนำน	ๆ 	มำที	ไม่ได้ 
อยู่ประจ�ำ 	 นักเรียนรู้สึกดีต่อ ลุงชัยที่ ใจด ี
มกัใหเ้งนิไปซ้ือขนม	มำรดำไมม่อีำชพีทีแ่น่นอน
ไปรับจ้ำงรำยวันบ้ำงเปน็บำงวัน	และมีลักษณะ
ควำมสมัพันธ์คบหำกับเพศตรงข้ำมในระยะสั้น 
หลำยคน	มักปล่อยปละละเลยลูกทุกคน	(ข้อมูล
จำกเครือญำติและครูในโรงเรียนที่สังเกตเห็น)	

มีลักษณะของกำรพึ่งพิงครอบครัวตำและ 
ยำยทั้งทำงกำรเงินและกำรเลีย้งลกู	ยำยมกัดุด่ำ 
ว่ำกล่ำวด้วยถ้อยค�ำรุนแรง	ทุบตีด้วยไม้
แขวนเสื้ อ 	 มือ 	 ไ ม้ 	 ห รืออุปกรณ์ใกล้ตัว 
ภำยในบ้ำนที่หยิบจับมำท�ำโทษได้	ซ่ึงนักเรียน 
จะถูกกระท�ำมำกกว่ำหลำนคนอื่น	ๆ	ที่ยำย
ช่วยเลี้ยง	โดยให้เหตุผลว่ำนักเรียนซุกซน	ดื้อ	
ไม่เชื่อฟงั	ไม่ท�ำตำมค�ำสั่งมำกกว่ำคนอื่น	ๆ	
และตัวยำยไม่ชอบบิดำของนักเรียน
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	 ทำงโรงเรียน	สำมำรถเล่นกับเพื่อนในห้องได้ทุกกลุ่ม	มีลักษณะสดใสร่ำเริง	เข้ำหำเพื่อน	ๆ	
ชวนเพื่อนเล่นก่อน	ไม่เก็บตัวเงียบขรึม	ในกำรเล่นมักแกล้งเพื่อนในห้องบ่อยคร้ังท�ำให้บำงคร้ัง
เพื่อนไม่อยำกเล่นด้วย	และทะเลำะต่อว่ำกันด้วยค�ำหยำบคำย	ซ่ึงหลังจำกน้ันนักเรียนก็สำมำรถ
เล่นเองได้ตำมล�ำพัง	มักปีนปำ่ยเคร่ืองเล่นบริเวณสนำมเด็กเล่น	ไม่เล่นเหมือนเด็กคนอื่น	ๆ	 
กำรแสดงออกกับครู	นักเรียนมีน�ำใจมักช่วยเหลือครูถือของด้วยกำรเข้ำมำหำอำสำช่วยเหลือ	 
ชอบเข้ำมำกอดครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำและเอ่ยว่ำ	‘อยำกเปน็ลูกครู’	อยู่บ่อยคร้ัง				

สภาพปัญหา  

	 นักเรียนถูกยำย	(แม่เลี้ยงของมำรดำ)	กระท�ำรุนแรงทุบตีด้วยไม้แขวนเสื้อ	มือ	ไม้หรือ
อุปกรณ์ใกล้ตัวภำยในบ้ำนที่หยิบจับมำท�ำโทษได้	ซ่ึงมำรดำของนักเรียนรับรู้ภำยหลังจำกเห็น
ร่องรอยกำรถูกตี	รวมทั้งหมดสำมคร้ังที่พบเห็นร่องรอยกระท�ำรุนแรง	และมำรดำของนักเรียน
ท�ำได้เพียงทำยำหม่องให้ทุกคร้ัง	บอกบิดำของตน	(ตำของนักเรียน)	ให้ตักเตือนบ้ำงแต่ไม่สำมำรถ
สื่อสำรโดยตรงกับแม่เลี้ยงให้หยุดกำรกระท�ำได้	เน่ืองจำกเกรงใจบิดำและกลัวมีปญัหำครอบครัว
จนไม่สำมำรถอำศัยอยู่ด้วยได้	เน่ืองจำกปจัจุบันมำรดำของนักเรียนพ่ึงพิงครอบครัวตำและยำย
ทั้งทำงกำรเงินและกำรเลี้ยงลูก

	 นอกจำกน้ี	 นักเรียนมีพฤติกรรมขำดสมำธิ	หุนหันพลันแล่น	ไม่สำมำรถควบคุมตนเอง 
ในกำรเรียนในห้องเรียน	มักท�ำงำนไม่เสร็จ	แต่งกำยไม่เรียบร้อยเสื้อผ้ำหลุดลุ่ย	ออกจำกห้องเรียน
บ่อยคร้ัง	ท�ำอุปกรณ์กำรเรียนสูญหำยเสมอ	มีพฤติกรรมปีนปำ่ย	ไม่อยู่น่ิง	ครูสงสัยว่ำนักเรียน
อำจมีสภำวะสมำธิสั้น	
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การช่วยเหลือแก้ไข

1.		 รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	ที่ก�ำกับดูแลกลุ่มส่งเสริม 

กำรจัดกำรศึกษำและก�ำกับดูแลพื้นที่โรงเรียน	รับแจ้งเร่ืองจำกทำงโรงเรียน
โดยตรงและแจ้งขอ้มลูเบือ้งตน้กับผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ 
ให้รับทรำบ	แล้วลงพื้นที่ เร่งด่วนทันทีที่ทรำบเร่ืองร่วมกับนักจิตวิทยำ
โรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ให้นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำ
ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	สังเกตพูดคุยกับนักเรียนและครูประจ�ำชั้นหรือ 

ครูที่ปรึกษำเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้น	ก่อนน�ำเรียนผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำ	เพื่อวำงแผนด�ำเนินกำรลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมและ
ติดตำมดูแลช่วยเหลือเด็กต่อไป

2.		ศึกษำประวตันัิกเรียนและครอบครัวในทกุ	ๆ 	มติิ	ด้วยกำรสมัภำษณ์ครูประจ�ำชั้น 
หรือครูท่ีปรึกษำประถมศึกษำปีที่	1	สัมภำษณ์ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ
อนุบำลเมื่อปีที่แล้วของนักเรียน	สัมภำษณ์ถึงพฤติกรรมขณะนักเรียน 
มำเรียน	อยู่ในชั้นเรียน	ในโรงเรียน	สัมภำษณ์มำรดำ	สัมภำษณ์พี่ชำย 
ต่ำงบิดำที่เรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษำปีที่	5	เกี่ยวกับพฤติกรรมของนักเรียน 

ขณะอยู่บ้ำนและพฤติกรรมของยำย	(แม่เลี้ยงของมำรดำ)	ในกำรแสดงออก	 
กำรปฏิบัติต่อกันที่บ้ำน	สัมภำษณ์หลำนสำวยำย	ซ่ึงเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษำ 

ปีที่	2	โรงเรียนเดียวกันและอยู่บ้ำนฝั่ งตรงข้ำมถนนซ่ึงยำยน�ำน้องสำว 

อำยุ	3	ขวบ	(น้องสำวร่วมบิดำของนักเรียน)	ไปเลี้ยงที่บ้ำนหลังน้ีทุกวัน	

3.		 ตรวจสอบแบบบันทึกเยี่ยมบ้ำนที่ทำงโรงเรียนมี	คือ	 
แบบ	นร.	01	ของ	กสศ.	เพื่อให้ทรำบข้อมูล	รู้จักลักษณะ 
บ้ ำน เบื้ อ ง ต้ น 	 ก่ อนลง พ้ื น ที่ เ ยี่ ย มบ้ ำนจ ริ งตำม 

ควำมเหมำะสมในเวลำต่อไป	

	4.	 บันทึกกำรสังเกตชั่ วโมงเรียนวิชำที่ชอบ	 (ศิลปะ)	 
วิชำที่พัฒนำกำรกำรเรียนช้ำ	(ภำษำไทย	คณิตศำสตร์)	
สังเกตพฤติกรรมนักเรียนในชั่วโมงที่แยกสัมภำษณ์
นักเรียนตำมล�ำพัง

5.		 ใช้แบบคัดกรอง	 แบบประเมินทำงจิตวิทยำ	 ได้แก	่
SNAP	-	IV	(Shot	Form)	ซ่ึงให้มำรดำและครูวิเครำะห ์
ค่ำออกมำเป็นเสี่ ยงขำดสมำธิ 	 เสี่ ยงซนไม่อยู่ น่ิ ง	 
แต่ไม่ดื้อต่อต้ำน	
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6.	ประสำนส่งต่อแผนกจิตเวช	โรงพยำบำลชุมชนในพื้นที่	

เพ่ือคัดกรอง	 -	ประเมินภำวะสมำธิสั้นและประเมิน

พัฒนำกำร

7.	 โรงพยำบำลชุมชนส่งต่อโรงพยำบำลประจ�ำจังหวัด	 

เพื่อพบจิตแพทย์	 จิตแพทย์วินิจฉัยว่ำมีสภำวะสมำธิสั้น	 

จ่ำยยำ	Rubifen	ขนำด	10	mg.	เปน็ยำกลุ่มกระตุ้นประสำท

ที่ออกฤทธ์ิระยะสั้น	 กินคร้ังละคร่ึงเม็ด	 หลังอำหำร 

วันละ	2	คร้ัง	มื้อเช้ำ	-	กลำงวัน

8.	ประสำนเจ้ำหน้ำที่บ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัด	

ให้ทรำบข้อมูลเบื้องต้นตั้ งแต่ช่วงแรก	 แต่ เน่ืองจำก 

ตัวมำรดำของนักเรียนยังไม่ประสงค์ ให้ เ จ้ำหน้ำที่ 

จำกบ้ำนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลงพ้ืนที่เน่ืองจำก

รู้สกึอดึอดัและกงัวลวำ่จะน�ำมำซ่ึงปญัหำครอบครัวของตน

เพรำะมำรดำของนักเรียนต้องพึ่งพำตำกับยำย	(แม่เลี้ยง) 

หลำยอย่ำงจนในเวลำต่อมำยำยได้ย้ำยบ้ำนไปอยู่บ้ำนลูก

และหลำนฝั่ งตรงข้ำมถนน	นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำ

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำจึงสร้ำงควำมเข้ำใจกับ

มำรดำของนักเรียนแล้วจึงประสำนเจ้ำหน้ำที่บ้ำนพักเด็ก

และครอบครัวจังหวัดอีกคร้ัง	เพื่อลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพ่ิม 

เติมและพูดคุยสร้ำงควำมเข้ำใจกับยำยเพื่อป้องกัน 

กำรกระท�ำรุนแรงกับนักเรียนซ�ำ	โดยเปน็กำรลงพื้นที่

ร่วมกันของนักสังคมสงเครำะห์บ้ำนพักเด็กและครอบครัว

จังหวัด	 และนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำน 

เขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

9.	ติดตำมพฤติกรรมนักเรียนจำกครูอย่ำงใกล้ชิดทุกช่องทำง 

กำรติดต่อ	ตั้งแต่เร่ิมต้นกระบวนกำรจนยุติกำรติดตำม

ดูแล	โดยสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับคุณครูในโรงเรียน

เกี่ยวกับโรคสมำธิสั้นและควำมจ�ำเป็นของกำรรับยำ	 

ใหนั้กเรียนรับประทำนยำอยำ่งต่อเน่ือง	กำรปรับพฤตกิรรม	

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสมกับนักเรียน	
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10.	สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับมำรดำของนักเรียนเกี่ยวกับโรคสมำธิสั้นและควำมจ�ำเปน็

ของกำรรับประทำนยำอย่ำงต่อเน่ือง	ร่วมกับกำรดูแลปรับพฤติกรรมขณะที่นักเรียน

อยู่บ้ำน	โดยมอบเอกสำร	 ‘เด็กสมำธิสั้น	คู่มือส�ำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง’	ที่ จัดพิมพ์ 

โดยสถำบันรำชำนุกูลให้ผู้ปกครองไว้ศึกษำเพิ่มเติม

11.		 สื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำเกี่ยวกับโรคสมำธิสั้นและ

ควำมจ�ำเปน็ของกำรไปรับยำให้นักเรียนรับประทำนยำอย่ำงต่อเน่ือง	(ซ่ึงผู้ปกครอง

ได้ฝำกให้ครูดูแลปอ้นยำนักเรียนในมื้อกลำงวันทุกวัน)	ร่วมกับกำรดูแลปรับพฤติกรรม

ขณะที่ นักเรียนอยู่ที่โรงเรียน	 ให้ค�ำแนะน�ำครูเกี่ยวกับชั่วโมงกำรเรียนกำรสอน	 

กำรท�ำควำมเข้ำใจนักเรียน	โดยมอบเอกสำร	‘เด็กสมำธิสั้น	คู่มือส�ำหรับครู’	ที่จัดพิมพ์

โดยสถำบันรำชำนุกูล	ให้ครูไว้ศึกษำเพิ่มเติม

12.	ประสำนศึกษำนิเทศก์ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ผู้รับผิดชอบพื้นที่โรงเรียน	 

แจ้งลักษณะปญัหำนักเรียน	กำรดูแลช่วยเหลือและควำมเคลื่อนไหว	กำรส่งต่อหน่วยงำน

ต่ำง	ๆ	กำรให้ค�ำแนะน�ำครูเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนเด็กสมำธิสั้น	และให้ช่วยติดตำม

สังเกตนักเรียนและกำรสอนของครูเมื่อออกนิเทศกำรศึกษำ

13.	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและผลกำรติดตำมดูแลต่อผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับ
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ผลการช่วยเหลือและแก้ไข

	 ปญัหำกำรกระท�ำรุนแรงต่อเด็กจำกบุคคลในครอบครัวของนักเรียนได้รับกำรเฝำ้ระวัง

ควบคุมจนไม่เกิดกำรกระท�ำซ�ำอีก	โดยกำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับตัวยำยผู้กระท�ำรุนแรง 

กับนักเรียนและมำรดำซ่ึงเปน็ผู้ปกครอง	ทั้งในเร่ืองพฤติกรรมของนักเรียนโดยธรรมชำติประกอบ

ภำวะสมำธิสั้นที่นักเรียนเปน็	กฎหมำยที่เกี่ยวข้องในกำรคุ้มครองเด็ก	ซ่ึงในระยะแรกหลังเกิดเหตุ

ยำยได้ย้ำยบ้ำนไปอยู่บ้ำนลูกหลำนฝั่ งตรงข้ำมก่อนกลับเข้ำมำอยู่บ้ำนกับตำตำมเดิม	

	 ซ่ึงตลอด	9	เดือนที่ผ่ำนมำตั้งแต่เกิดเหตุกำรณ์คร้ังล่ำสุด	ครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ 

ได้ติดตำมดูแล	ยังไม่มีเหตุกำรณ์กระท�ำรุนแรงซ�ำแต่อย่ำงใด	แต่ท่ำทีของนักเรียนยังคงกลัวยำย

และยำยยังมีลักษณะหลีกเลี่ยงกำรข้องเกี่ยวกับนักเรียน

	 เกี่ยวกับภำวะสมำธิสั้นของนักเรียนที่แพทย์วินิจฉัยและจ่ำยยำ	นักเรียนมีควำมสงบน่ิงขึ้น	 

มีพฤติกรรมกำรอยู่ในห้องเรียนดีขึ้น	ไม่ออกนอกห้องโดยไม่ขออนุญำต	สำมำรถท�ำงำนตำมที่

ครูบอกได้เสร็จโดยมีสมำธิมำกข้ึน	จัดล�ำดับงำนของตัวเองได้ดีขึ้น	ส่งกำรบ้ำน	ไม่แกล้งเพื่อน	 

ไม่ท�ำอปุกรณ์สญูหำย	แตง่กำยเรียบร้อยเสือ้ผำ้ไมห่ลุดลุย่	โดยพฤติกรรมเร่ิมเปลีย่นไปในทำงทีด่ขีึ้น 

ภำยหลัง 	 2	 สัปดำห์ของกำรรับประทำนยำ	 ซ่ึงกำรตอบสนองกำรรักษำเป็นไปด้วยดี 

โดยไม่มีผลข้ำงเคียงใด	ๆ	จำกยำ	ซ่ึงแพทย์ยังคงจ่ำยยำอย่ำงต่อเน่ือง

การประมวลผลกรณศีกึษา 
(Case formulation)

1.	ปจัจัยเสี่ยง	(Predisposing	Factors)

1.1		 กำรเลี้ยงดูท่ีปล่อยปละละเลยของมำรดำ

1.2	ควำมยำกจนขัดสน	กำรไม่มีอำชีพและ 

รำยได้ที่มั่นคงของมำรดำท�ำให้ต้องมีภำวะ

พึ่งพำผู้อื่น	โดยเฉพำะครอบครัวตำและยำย	

(แม่เลี้ยงของมำรดำ)	ซ่ึงเปน็ผู้กระท�ำรุนแรง

ต่อนักเรียน
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2.	ปจัจัยกระตุ้นให้เกิดปญัหำ	(Precipitating	Factors)

2.1		 กำรซนไม่อยู่น่ิง	ขำดสมำธิ	หุนหันพลันแล่น	กำรมีภำวะสมำธิสั้น	(ผ่ำนกำรวินิจฉัย

จำกแพทย์)

2.2	 กำรที่ผู้ปกครองไม่เข้ำใจว่ำนักเรียนมีภำวะสมำธิสั้น	ท�ำให้ขำดควำมเข้ำใจ 

ในกำรเลี้ยงดูที่เหมำะสม

2.3	 กำรที่ครูผู้สอนไม่เข้ำใจว่ำนักเรียนมีภำวะสมำธิสั้นและจัดกำรเรียนกำรสอน 

ไม่เหมำะสม	

3.	ปจัจัยที่ท�ำให้ปญัหำยังอยู่	(Perpetuating	Factors)	

3.1		 ปจัจัยกระตุ้นทุกประกำรยังคงอยู	่

4.	ปจัจัยปกปอ้ง	(Protective	Factors)

4.1		 กำรไดรั้บควำมชว่ยเหลอืจำกสหวชิำชพีในกำรประเมนิพฤตกิรรมนักเรียนกำรสง่ตอ่ 

กำรรักษำ	กำรสื่อสำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับตัวผู้กระท�ำรุนแรงต่อนักเรียนและ 

บุคคลใกล้ชิด

4.2	 นักเรียนได้รับกำรรักษำโรคสมำธิสั้น

4.3	 ยำยที่เคยกระท�ำรุนแรงและยังอยู่ใกล้ชิดในปจัจุบันยุติกระท�ำรุนแรงกับนักเรียน

4.4	 มำรดำของนักเรียนดูแลใส่ใจเด็กมำกข้ึน	 พำไปพบแพทย์ รับยำสมำธิสั้ น 

อย่ำงต่อเน่ืองและระมัดระวังพฤติกรรมของนักเรียนที่จะส่งผลกระทบกับอำรมณ์

ของบุคคลใกล้ชิด	

4.5		ครูผู้สอนเร่ิมสอนด้วยควำมเข้ำใจในตัวนักเรียนและจัดรูปแบบกำรสอนที่เหมำะสม
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กรณศีกึษาที ่5 
ปัญหาล่วงละเมิดทางเพศเข้าข่ายอนาจาร

ข้อมูลสว่นตัวและครอบครวั

ชื่อ เด็กหญิงอ้อมใจ (นามสมมติ) อายุ 11 ปี 
ก�าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่	4	บิดาอายุ	42	ปี	
(ปจัจุบันถูกจ�าคุกด้วยข้อหาเสพสารเสพติดภายหลัง
เกิดเหตุกับบุตรสาวได้เพียง	3	สัปดาห์)	 มารดา	 
อายุ	35	ปี	นักเรียนมีพี่ชายร่วมบิดามารดาอายุ	15	ปี	 
อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	โรงเรียนเดียวกัน	ปัจจุบัน
อาศัยอยู่กับมารดา	 พี่ชาย	 ป้าและยายซ่ึ้งป่วย 
เป็นอัลไซ้เมอร์	รายได้หลักของครอบครัวมาจาก
มารดาและป้าที่ประกอบอาชีพรับจ้างรายวันและ 
ทั้งสองคนตอ้งสลับกนัไปรับจ้าง	เน่ืองจากจะตอ้งสลบักัน
ดแูลยายท่ีปว่ยเปน็อัลไซ้เมอร์	และบตุรหลาน	นักเรียน 
มีประวัติการเลี้ยงดูช่วงแรกเกิดถึง	 4	 ปี 	 อยู่กับ
มารดา	5	ปี	ถึง	7	ปี	อยู่กับปู	่(เร่ิมมีปญัหาการอ่าน
การเขียน	การค�านวณ	ที่ผู้ปกครองและครูสังเกตเห็น
ได้ชัด)	อายุ	8	ปี	ถึงปัจจุบันสลับกันเลี้ยงดูระหว่าง
มารดาและป้า	 นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
ไม่มีโรคประจ�าตัว	 แต่จากการสังเกตของบุคคล 
ในครอบครัวสังเกตเห็นว่ามีการเรียนรู้ช้าไม่สมวัย	 
ซ่ึ้งในอดีตที่ผ่านมาครอบครัวไม่เคยพาไปตรวจ
พฒันาการใด	ๆ	
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ข้อมูลด้านการเรยีน

	 ปจัจุบนัเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษำปทีี	่4	อำ่นออกเขียนได้เพยีงเล็กน้อยไมค่ล่องแคลว่	

มีลักษณะกำรจดจ�ำค�ำอ่ำนเขียนเปน็บำงค�ำเฉพำะค�ำที่คุ้นเคย	ค�ำที่เห็นบ่อย	ๆ	มีภำวะ

เรียนรู้ช้ำไม่สนใจเร่ืองกำรเรียนซ่ึงปจัจุบันทำงโรงเรียนท�ำกำรคัดกรองว่ำนักเรียน 

มีภำวะบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน	เขียน	ค�ำนวณ	(Learning	Disabilities	:	LD)	 

ซ่ึงครูยงัไมเ่คยประสำนโรงพยำบำลชมุชนเพือ่ใหผู้้ปกครองพำไปตรวจวดัระดบัสติปญัญำ 

หรือพัฒนำกำรใด	ๆ 	แต่ทำงโรงเรียนมีกำรแยกกลุ่มเด็กที่บกพร่องทำงกำรเรียนรู้มำสอน

เปน็บำงวิชำกับครูพี่เลี้ยงเด็กพิเศษ	ซ่ึงนักเรียนสำมำรถปรับตัวได้ดีค่อย	ๆ	มีพัฒนำกำร

จำกกำรแยกสอนหรือกำรสอนเสริมหลังเลิกเรียน	

ข้อมูลด้านสงัคม 

	 ทำงบ้ ำน 	 บ้ ำนที่ พั กอำ ศัยปัจ จุบัน 

มีสมำชิก	4	คน	ประกอบไปด้วย	มำรดำ	พี่ชำย	

ปำ้และยำยซ่ึงปว่ยเปน็อัลไซเมอร์	ก่อนบิดำ 

ถกูจ�ำคกุบดิำเคยท�ำงำนในพืน้ทีจั่งหวดัใกลเ้คยีง	

จะกลับบ้ำนเปน็คร้ังครำว	นักเรียนจึงค่อนข้ำง

ใกล้ชดิผูกพันกับมำรดำมำกที่สุด	ถัดมำคือยำย

ที่ปจัจุบันปว่ยเปน็อัลไซเมอร์	

	 ทำง โรง เรี ยน 	 เพื่ อน ในห้ อ ง เรี ยน 

ชั้นประถมศึกษำปีที่ 	4	มักไม่ค่อยเล่นด้วย	

นักเรียนมักไปเล่นกบัน้องชั้นประถมศึกษำปท่ีี	1 

ชั้นประถมศึกษำปีท่ี	2	และอนุบำล	โดยเฉพำะ

กับน้องชั้นอนุบำล	ครูสังเกตเห็นว่ำนักเรียน

ชอบใช้เวลำอยู่ด้วยมำกที่สุดและดูมีควำมสุข

ที่ได้อยู่กับน้อง	 ๆ	ดูกำร์ตูน	ฟัง	 -	 ฝึกอ่ำน

นิทำนกับน้อง	ๆ	พฤติกรรมที่โรงเรียนมีกำร 

แสดงออกเร่ืองเพศทีไ่ม่เหมำะสมกบัเพศตรงขำ้ม

หลำยคน	ครูเปน็หว่งเพรำะนักเรียนมีควำมกล้ำ

ในกำรใช้ค�ำพูด	กำรแสดงท่ำทำงส่อไปในเร่ือง

เพศอย่ำงเปิดเผยกับนักเรียนชำยในโรงเรียน	

กระทั่ งผู้ ใหญ่เพศตรงข้ำมที่ นักเรียนรู้สึก 

พึงพอใจก็มักจะเข้ำหำก่อนเสมอและแสดงออก

อย่ำงเปิดเผย	ครูให้ข้อมูลว่ำนักเรียนซึมซับ

พฤ ติ ก รรม เ ร่ื อ ง เพศมำจ ำกครอบค รั ว 

โดยเฉพำะมำรดำ	(เปน็ศิษยเ์กำ่ของทำงโรงเรียน)	

ที่ ค รู สั ง เ กต เห็ นว่ ำ มี ลั กษณะพฤติ กรรม 

กำรแสดงออกเร่ืองเพศไม่เหมำะสมและเปน็ 

แบบอย่ำงที่ไม่ดีแก่นักเรียน
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สภาพปัญหา  

	 เกิดเหตุกำรณ์ถูกล่วงละเมิดทำงเพศเข้ำข่ำยอนำจำร	โดยนำยเย็น	 (นำมสมมติ)	อำยุ	 

35	ปี	 ซ่ึงเปน็เพื่อนเรียนร่วมรุ่นกับมำรดำของนักเรียนในช่วงมัธยมศึกษำตอนต้น	ลักษณะ 

กำรเกิดเหตุ	คือ	นำยเย็นได้โทรมำบอกมำรดำนักเรียนว่ำขอพำลูกไปเที่ยวเดี๋ยวจะมำรับ	โดยมำรดำ 

ของนักเรียนให้ข้อมูลว่ำไม่ได้อนุญำตแต่นักเรียนแย่งโทรศัพท์ไปพูดคุยต่อโดยเดินไกลออกไป	

ซ่ึงวันเกิดเหตุน้ันเปน็วันเตรียมท�ำบุญเจ็ดวันงำนศพของตำนักเรียน	ทุกคนในบ้ำนค่อนข้ำงยุ่ง

และคิดว่ำไม่มีอะไรจึงไม่ได้ก�ำชับนักเรียนเร่ืองกำรออกไปไหน	นักเรียนบอกกับครอบครัวว่ำ

จะปั่ นจักรยำนไปซ้ือขนมที่ร้ำนค้ำใกล้	ๆ	บ้ำน	 ซ่ึงนำยเย็น	(นำมสมมติ)	ขี่มอเตอร์ไซค์มำรับ

ที่ร้ำนค้ำแล้วพำไปบ้ำนเพื่อน	คนในหมู่บ้ำนซ่ึงรู้จักกับบิดำและมำรดำของนักเรียนผ่ำนมำพบ

จึงน�ำนักเรียนไปส่งที่บ้ำน	นักเรียนให้ข้อมูลกับมำรดำ	ครู	และนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำ

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	บอกเล่ำเกี่ยวกับกำรถูกกระท�ำว่ำ	 ‘นำยเย็นจับนอนตัก	ใช้ปำก

จูบคอและเอำมือจับหน้ำอกแต่ไม่ได้ถอดเสื้อ	ไม่ได้ถอดกำงเกง’	นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำ

ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำสังเกตกำรรับรู้กำรแสดงออก	นักเรียนไม่มีลักษณะแสดงออก

ว่ำหวำดกลัว	ไม่เงียบขรึม	เศร้ำซึมหรือเหม่อลอยใด	ๆ	มีท่ำทีเขินอำยเล็กน้อยในกำรให้ข้อมูล

บอกเล่ำเหตุกำรณ์	
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 การช่วยเหลือแก้ไข

1.	 	 นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่ กำรศึกษำรับแจ้งเร่ืองจำก 

ผู้ อ� ำนวยกำรโรง เรียนจึงแ จ้งข้อมูล

เบื้องต้นกับผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริม

กำรจัดกำรศึกษำและรองผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ที่ก�ำกับดูแล

กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	น�ำเรียน 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 

เพื่อด�ำเนินกำรลงพื้นที่	

2. 	 สหวิชำชีพ	 โดยนักจิตวิทยำโรงเรียน

ประจ�ำส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	

ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่จำกบ้ำนพักเด็ก

และครอบครัวจังหวัด	 และผู้ใหญ่บ้ำน 

สอบถำมข้อมูลรำยละเอียดวันเกิดเหตุ

จ ำกบิ ด ำมำรดำ 	 ค รู 	 แ ล ะ นั ก เรี ยน 

(แยกสัมภำษณ์)

3.	เจ้ำหน้ำที่จำกบ้ำนพักเด็กและครอบครัว

จังหวดัประสำนต�ำรวจในพืน้ทีเ่พือ่สอบถำม 

เกี่ยวกับกำรแจ้งควำมลงบันทึกประจ�ำวัน 

ของผู้ ปกครองและติดตำมเกี่ ยวกับ 

กำรด�ำเนินคดี

4 . 	 ใ ห้ ค� ำ แนะน� ำ เบื้ อ งต้ นกั บ นั ก เรี ยน 

ใ นก ำ รท� ำ ค ว ำม เ ข้ ำ ใ จ เ ร่ื อ ง สั ม ผั ส 

ปลอดภัย 	 - 	 ไม่ปลอดภัย 	 จำกบุคคล

แวดล้ อมและกำร ไม่ ค วรพำตั ว เ อ ง

ไปอยู่ในสถำนกำรณ์ต่ำง	 ๆ	 ที่ เสี่ยงภัย 

ซ่ึ งต้องติดตำมระดับควำมเ ข้ำใจใน
เร่ื อ ง น้ี ซ� ำ และส่ งตรวจวั ดระ ดับส ติ
ปัญญำพร้อมกับประเมินกำรตีควำม
เ ร่ื อ ง เพ ศต ำมพัฒน ำก ำ ร ขอ ง เ ด็ ก	
เน่ื องจำกท่ ำที นัก เรียนที่ สั ง เกต เห็น 
เบือ้งต้น	นอกจำกไมห่วำดกลวัจำกเหตกุำรณ์
ที่ เ กิดขึ้ นแล้ ว 	 นัก เรียนยั ง มีลั กษณะ 
กำรกล้ำแสดงออก	 กล้ ำ เข้ ำหำผู้ คน 
แปลกหน้ำโดย เฉพำะ เพศตรงข้ ำม 
ทีเ่พิง่เคยพบเจอ

5.		สอบถำมข้อมูลจำกครูประจ�ำชั้นหรือ 
ครูที่ปรึกษำเกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
ที่โรงเรียน	ท้ังในชั้นเรียน	นอกห้องเรียน	
กำรคัดกรองเบื้องต้นของทำงโรงเรียน	
พัฒนำกำรตำมวัย 	 ทั้ งด้ ำน ร่ำงกำย	
อำรมณ์และสังคม

6.		ส อ บ ถ ำ ม ข้ อ มู ล จ ำ ก ผู้ ป ก ค ร อ ง 
ถึงพฤติกรรมขณะนักเรียนอยู่บ้ำน	ปญัหำ
ที่ครอบครัวมองเห็นและกังวล	กำรดูแล
รับมือของผู้ปกครอง

7.		ท�ำกำรประเมินพฤติกรรม	SNAP	-	 IV	
โดยครูและผู้ปกครองพบว่ำ	 นักเรียน 

ไม่มีแนวโน้มสมำธิสั้น

8.		ท� ำ ก ำ รส� ำ ร วจ พัฒนำกำร นั ก เ รี ยน 

ด้วยแบบ	PDDSQ	โดยผู้ปกครองและ 

ครูพบว่ำ 	 นักเรียนมีแนวโน้มมีควำม 

ผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนำกำรในวัยเด็ก
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9.		จำกกำรสงสัยในระดับสติปญัญำรวบรวมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง	ผลจำกแบบ	PDDSQ	

ลักษณะพฤติกรรมกำรแสดงออกที่ครูให้ข้อมูลและนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำส�ำนักงำน 

เขตพื้นที่กำรศึกษำสังเกตเห็น	ส่งต่อแผนกจิตเวช	โรงพยำบำลชุมชนเพื่อตรวจวัดระดับ 

สติปัญญำ	 (IQ)	และพัฒนำกำรรอบด้ำน	รวมทั้งให้ข้อมูลรำยละเอียดเหตุกำรณ์ 

ล่วงละเมิดที่เกิดขึ้นกับนักเรียนแจ้งให้ทำงโรงพยำบำลและจิตแพทย์ทรำบเพื่อเปน็ข้อมูล

ประกอบกำรตรวจรักษำและกำรปอ้งกันเหตุในลักษณะเดิมผ่ำนมุมมองของจิตแพทย์

10.	ประสำนศึกษำนิเทศก์ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ผู้รับผิดชอบพื้นที่โรงเรียน	 

แจ้งลักษณะปัญหำนักเรียน	 กำรดูแลช่วยเหลือและควำมเคลื่อนไหวกำรส่งต่อ 

หน่วยงำนต่ำง	ๆ 	กำรใหค้�ำแนะน�ำครูเกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนนักเรียนท่ีมีภำวะบกพร่อง 

ทำงสติปญัญำ	และให้ช่วยติดตำมสังเกตนักเรียนและกำรสอนของครูเมื่อออกนิเทศ 

กำรศึกษำ	

11.		รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและผลกำรติดตำมดูแลต่อผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับ

ผลการช่วยเหลือและแก้ไข
								นักเรียนได้รับกำรทดสอบระดับสติปญัญำพบว่ำ	มีควำมบกพร่องทำงสติปญัญำอยู่ในช่วง

ระดับน้อย	Mild	Mental	Retardation	(อำยุจริงขณะทดสอบ	11	ปี	2	เดือน	25	วัน	มีอำยุสมอง	

6	ปี	IQ	69)	ซ่ึงปญัหำบกพร่องทำงกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำน	กำรเขียน	ค�ำนวณที่ชัดเจนมีผลจำก

ระดับสติปญัญำของนักเรียน	และจำกผลระดับสติปญัญำท�ำให้สร้ำงควำมเข้ำใจกับครูในกำรจัด

โปรแกรมกำรเรียนกำรสอนที่เฉพำะเจำะจงขึ้นสร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ปกครองในกำรดูแลนักเรียน 

อย่ำงใกล้ชิดรอบด้ำนมำกขึ้น	เน้นกำรสื่อสำรกับนักเรียนด้วยภำษำที่สุภำพไม่ซับซ้อน	เหมำะสม 

กับควำมเข้ำใจ	 ซ่ึงทั้งครูและผู้ปกครองดูแลเอำใจใส่อย่ำงเหมำะสมมำกขึ้น	 นักเรียนเชื่อฟงั

และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในกำรระมัดระวังดูแลตนเองมำกข้ึน	กำรแสดงออกเร่ืองเพศ 

อย่ำงไม่เหมำะสมลดลงอย่ำงเห็นได้ชัด	

การประมวลผลกรณศีกึษา (Case formulation)
1.	ปจัจัยเสี่ยง	(Predisposing	Factors)

1.1		 กำรเลี้ยงดูของมำรดำที่นักเรียนผูกพันใกล้ชิดมีลักษณะกำรแสดงออกเร่ืองเพศ 

ที่ไม่เหมำะสม	

1.2		กำรเปลีย่นคนเลีย้งดแูตล่ะชว่งวยับอ่ยคร้ัง	อำจท�ำใหนั้กเรียนสบัสนในกำรสร้ำงตัวตน 

ของนักเรียน	

1.3	ควำมยำกจนของครอบครัว
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2.	ปจัจัยกระตุ้นให้เกิดปญัหำ	(Precipitating	Factors)

2.1		 นักเรียนมีภำวะบกพร่องทำงสติปญัญำ

2.2		ผู้ปกครองไม่ทรำบว่ำนักเรียนมีภำวะบกพร่องทำงสติปญัญำ

ท�ำให้ขำดควำมเข้ำใจในกำรเลี้ยงดู	กำรสื่อสำรที่เหมำะสม

2.3		ครูผู้สอนไม่ทรำบว่ำนักเรียนมีภำวะบกพร่องทำงสติปญัญำ

ท�ำให้กำรจัดโปรแกรมกำรเรียนกำรสอน	รวมทั้งกำรสื่อสำร

กับนักเรียนไม่เหมำะสม

3.	ปจัจัยที่ท�ำให้ปญัหำยังอยู่	(Perpetuating	Factors)

3.1		 ควำมพร้อมของคนในครอบครัวในกำรช่วยกันดูแลนักเรียน	

มำรดำและปำ้ยังต้องสลับกันไปท�ำงำนรับจ้ำงรำยวัน	

4.	ปจัจัยปกปอ้ง	(Protective	Factors)

4.1		 กำรได้รับควำมช่วยเหลือจำกสหวิชำชีพในกำรประเมิน

เหตุกำรณ์เบื้องต้น	กำรติดตำมด�ำเนินคดี	และประเมิน

พฤติกรรมนักเรียน	ส่งต่อกำรรักษำกับแพทย์ผู้เชี่ยวชำญ

4.2	 นักเรียนได้ รับกำรตรวจวัดระดับสติปัญญำที่ชัด เจน	 

ผู้ปกครองและครูได้ รับค� ำแนะน� ำจำกจิตแพทย์และ 

นักจิตวิทยำโดยตรงเกี่ยวกับกำรดูแลปรับพฤติกรรมนักเรียน	

และสื่อสำรกับนักเรียน	

4.3		นักเรียนได้รับกำรฝงัเข็มคุมก�ำเนิด	เพื่อปอ้งกันควำมเสี่ยง 

จำกกำรยงัอยู่ในสภำพแวดลอ้มเดมิทีอ่ำจเกดิเหตซุ�ำ	เน่ืองจำก

ภำวะบกพร่องทำงสติปญัญำอำจท�ำให้นักเรียนรู้ที่จะดูแล

ตนเองได้ไม่ทันท่วงที	โดยแพทย์อธิบำยสร้ำงควำมเข้ำใจและ

ทำงเลือกในกำรคุมก�ำเนิดนักเรียนให้แก่มำรดำ	 ซ่ึงมำรดำ

เลือกให้นักเรียนได้รับกำรฝงัเข็มคุมก�ำเนิด	(มีผล	5	ปี)	

4.4		ผู้ก่อเหตุกระท�ำอนำจำรถูกด�ำเนินคดี	

4.5		มำรดำของนักเรียนดูแลใส่ใจนักเรียนมำกขึ้น	พำไปพบแพทย์

ตำมนัดหมำย

4.6	 ครูเร่ิมสอนด้วยควำมเข้ำใจในนักเรียนและจัดรูปแบบ 

กำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม
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กรณศีกึษาที ่6 
ปัญหาพัฒนาการช้าติดเกมและ

ติดสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูลสว่นตัวและครอบครวั

ชื่อ เด็กชายวันชนะ (นามสมมติ) อายุ 8 ปี 
ก�าลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่	2	บิดาไม่ระบุในใบสูติบัตรและไม่มีใครเคยเห็น 
หรือทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้เปน็บิดา	มารดาเสียชีวิตตอนนักเรียนอายุ	7	ขวบ	มีพี่ชาย
อายุประมาณ	26	ปี	(ไม่ได้อยู่ในพื้นที่เพราะไปท�างานต่างจังหวัด)	พี่สาวอายุประมาณ	
20	ป	ี(อยู่บา้นบิดาตนในพืน้ทีใ่กล้เคยีง)	ทั้งสามคนลว้นตา่งบิดาและไมไ่ดเ้ตบิโตมาดว้ยกนั
แต่ทราบในความสัมพันธ์ว่าเปน็พ่ีน้อง	นักเรียนเติบโตมาจากการเลี้ยงดูของมารดา
ตามล�าพังก่อนที่มารดาจะเสียชีวิต	นักเรียนผูกพันใกล้ชิดกับมารดาเพียงคนเดียว 
ครอบครัวที่ เ ลี้ยงดู นักเรียนปัจจุบัน	 ผู้ปกครองนักเรียน	 คือ	 นางสาวน�าค้าง	 
อายุ	29	 ปี	 (ศักดิ์ เป็นน้าแต่นักเรียนเรียกป้าส้ม)	มีความสัมพันธ์เป็นเครือญาติ 
เปน็ลกูพ่ีลกูน้องของมารดานักเรียน	มคีนในครอบครัวปจัจุบนัรวมนักเรียน	จ�านวน	6	คน 
มีความเต็มใจในการเลี้ยงดูนักเรียนเน่ืองจากมารดาของนักเรียนเคยช่วยเหลือ
ครอบครัวตน	แต่ต้องการได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนในด้านต่าง	ๆ 	นักเรียน
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	ไม่เคยเจ็บป่วยต้องนอนโรงพยาบาล	ชอบเล่นเกมและ 
ติดสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในโทรศัพท์ตั้งแต่ช่วงที่มารดายังไม่เสียชีวิตซ่ึ้งมารดามักให้อยู่
กับโทรศัพท์	ไม่ค่อยพาออกไปไหนและมักไม่ให้ไปเล่นกับกลุ่มเด็กอื่น	ๆ 	ในละแวกบ้าน
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ข้อมูลด้านสงัคม 

	 ทำงบ้ำน	บ้ำนที่พักอำศัยเปน็ครอบครัวท่ีเลี้ยงดูนักเรียนในปจัจุบันมีสมำชิก	6	คน	

ประกอบไปด้วย	นักเรียน	ผู้ปกครองที่เปน็น้ำแต่นักเรียนเรียกปำ้ส้ม	แฟนปำ้ส้ม	ยำย	ลูกของ

ปำ้ส้มอีก	2	คน	(อำยุ	7	ปี	และ	4	ปี)	นักเรียนค่อนข้ำงกลัวยำยซ่ึงมีท่ำทีดุ	เสียงดัง	นักเรียน 

เล่นกับน้องท้ังสองคนเมื่ออยู่บ้ำนซ่ึงส่วนใหญ่มักพำกันเล่นเกมและดูสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ในโทรศัพท์ต่อเน่ืองเปน็เวลำหลำยชั่วโมง	ตลอดทั้งวัน	ไม่ค่อยชักชวนกันไปเล่นกลำงแจ้ง	

	 ทำงโรงเรียน	ไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนในห้องเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่	2	 น่ังเหม่อล�ำพัง

บ่อย	ๆ 	ครูต้องคอยเรียกชื่อบ่อยคร้ัง	เพื่อนบำงคนพยำยำมเล่นด้วยแต่นักเรียนไม่ค่อยสนใจ	

หำกมีโอกำสได้เล่นเกม	ได้เล่นโทรศัพท์	นักเรียนจะอยู่กับอุปกรณ์เหล่ำน้ีมำกกว่ำโดยไม่สนใจ 

เพื่อนและสังคมรอบข้ำงแต่หำกมีเพื่อนมำชวนเล่นเกม	สื่ออิเล็กทรอนิกส์จำกอุปกรณ์ต่ำง	ๆ	 

ก็จะให้ควำมสนใจเพื่อนคนน้ันและร่วมเล่นด้วย	ซ่ึงทำงโรงเรียนก�ำชบัผู้ปกครองที่ดูแลนักเรียน

ว่ำไม่อนุญำตใหพ้กมำทีโ่รงเรียนและใหช้ว่ยดูแลพฤติกรรมกำรเล่นโทรศัพท์เม่ืออยูท่ี่บำ้น	หำกไมม่ี

อปุกรณ์อเิลก็ทรอนิกสนั์กเรียนก็จะอยูล่�ำพงัและน่ังเหมอ่ลอยมำกกวำ่ทีจ่ะเล่นกบัเพือ่น	

ข้อมูลด้านการเรยีน

	 ปจัจุบันนักเรียนก�ำลังเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษำปีที่	2	

นักเรียนยงัอำ่นไม่ออกเขียนไม่คลอ่ง	เขยีนไดเ้พยีงชือ่	-	สกลุ 

มีภำวะเรียนรู้ช้ำในทุก	 ๆ	 วิชำ	 ไม่สนใจเร่ืองกำรเรียน	 

ครูพยำยำมสอนโดยยังไม่คัดกรองว่ำนักเรียนมีภำวะ

บกพร่องทำงกำรเรียนรู้	และยังไม่เคยแนะน�ำให้ผู้ปกครอง

ส่งตรวจกับทำงโรงพยำบำลใด	ๆ	กำรตอบค�ำถำมของ

นักเรียนในเร่ืองอื่น	ๆ	มีลักษณะเหม่อคิด	นึกคิด	ค่อนข้ำง 

ใช้ เวลำในกำรประมวลควำมคิดก่อนตอบ	 แสดงท่ำที 

นึกคิดนำนแต่พยำยำมตอบออกมำเมื่อถูกถำม		
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สภาพปัญหา  

	 มลีกัษณะพัฒนำกำรชำ้	เรียนรู้ชำ้	ติดเกม	ติดสือ่อเิล็กทรอนิกส ์

ในโทรศัพท์	ไม่มีทักษะสงัคม	

การช่วยเหลือแก้ไข

1.	 นัก จิตวิทยำโรง เรียนประจ� ำส� ำ นักงำนเขตพื้ นที่ 

กำรศึกษำรับแจ้งเร่ืองจำกโรงเรียนจึงแจ้งข้อมูลเบ้ืองต้น 

กับผู้อ�ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำและ 

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	ที่ก�ำกับ

ดูแลกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ	น�ำเรียนผู้อ�ำนวยกำร

ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	เพื่อด�ำเนินกำรลงพื้นที่	

2.	สอบถำมข้อมูลจำกครูประจ�ำชั้นหรือครูที่ปรึกษำ

เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียนที่โรงเรียน	ทั้งในห้องเรียน	

นอกห้องเรียน	กำรคัดกรองเบื้องต้นของทำงโรงเรียน	

พัฒนำกำรตำมวัย	ท้ังด้ำนร่ำงกำย	อำรมณ์และสังคม

3.		สอบถำมข้อมูลจำกผู้ปกครองถึงพฤติกรรมขณะนักเรียน

อยู่บ้ำน	ปญัหำที่ครอบครัวมองเห็นและกังวล	กำรดูแล

รับมือของผู้ปกครอง	

4.	พูดคุยกับนักเรียนและสังเกตพฤติกรรมในชั่ วโมง 

กำรพูดคุย	ในห้องเรียน	ในโรงเรียน	

5.	ท�ำกำรส�ำรวจพัฒนำกำรนักเรียนด้วยแบบ	PDDSQ	 

โดย ผู้ปกครองและครูพบว่ำ 	 นัก เรียนมีแนวโน้ม 

ควำมผิดปกติเกี่ยวกับพัฒนำกำรในวัยเด็ก

6.	ประเมินควำมฉลำดทำงอำรมณ์	(EQ)	เพื่อทรำบจุดเด่น

จุดด้อยด้ำนอำรมณ์และสังคมส�ำหรับน�ำมำใช้ประกอบ

กำรปรับพฤติกรรม
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7.		รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	ผลจำกแบบ	PDDSQ	ของผู้ปกครองและครู	ผลกำรประเมิน	

EQ	ลักษณะพฤติกรรมกำรแสดงออกท่ีครูให้ข้อมูลและนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำ

ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	สังเกตเห็น	ส่งต่อแผนกจิตเวช	โรงพยำบำลชุมชน 

เพื่อตรวจพัฒนำกำรรอบด้ำน	

8.	ประสำนศึกษำนิเทศก์ในส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ	แจ้งลักษณะปญัหำนักเรียน	 

กำรดูแลช่วยเหลือและควำมเคลื่อนไหว	กำรส่งต่อหน่วยงำนต่ำง	ๆ	เพ่ือให้ช่วยติดตำม

สังเกตนักเรียนและกำรสอนของครูเมื่อออกนิเทศกำรศึกษำ

9.	รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนและผลกำรติดตำมดูแลต่อผู้บังคับบัญชำตำมล�ำดับ		

ผลการช่วยเหลือและแก้ไข

	 นักเรียนได้รับกำรทดสอบระดับสติปัญญำจำกโรงพยำบำล	 ซ่ึงผลระดับสติปัญญำ 

อยู่ในระดับต�ำกว่ำเกณฑ์เฉลี่ย	 (Low	Average,	 IQ	=	80)	สร้ำงควำมเข้ำใจกับผู้ปกครอง

และครูเกี่ยวกับภำวะระดับสติปญัญำต�ำกว่ำเกณฑ์เฉลี่ยของนักเรียน	ซ่ึงจะมีกำรรับรู้	เรียนรู้	 

กำรเข้ำใจทุกสิ่งรอบด้ำนช้ำกว่ำนักเรียนคนอื่น	ๆ 	โดยเฉพำะกำรคิดวิเครำะห์	กำรคิดเชิงนำมธรรม	
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มีกำรตัดสินใจช้ำ	มักมีกำรแก้ปญัหำเฉพำะหน้ำไม่เหมำะสมตำมวัยและมักมีปญัหำทำงอำรมณ์

และกำรปรับตัวในสังคมตำมมำ	และยิ่งนักเรียนไม่มีทักษะทำงด้ำนสังคมและเลือกใช้อุปกรณ์

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	ติดกำรเล่นเกม	อยู่กับอุปกรณ์ตำมล�ำพังไม่ท�ำกิจกรรมอย่ำงอื่นยิ่งจะเปน็ 

กำรส่งเสริมให้ปญัหำพฤติกรรมกำรติดเกม	ติดสื่ออิเล็กทรอนิกส์แก้ไขได้ยำก	ดังน้ัน	นักเรียน

จึงควรได้รับกำรท�ำควำมเข้ำใจจำกคนใกล้ชิดในภำวะท่ีนักเรียนเปน็ก่อน	และได้รับกำรกระตุ้น 

พัฒนำกำรกำรเรียนรู้ควบคู่ไปกับกำรปรับพฤติกรรมรอบด้ำน	โดยนักจิตวิทยำโรงเรียนประจ�ำ

ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ	จัดโปรแกรมปรับพฤติกรรมกำรเรียนในชั้นเรียนร่วมกับโรงเรียน

และครอบครัว	และเสริมสร้ำงควำมฉลำดทำงอำรมณ์ด้วยกระบวนกำรจิตวิทยำเชิงบวกทั้งหมด	

8	คร้ัง	โดยเฉพำะที่บ้ำนและครอบครัว	เน้นให้ผู้ปกครองปรับพฤติกรรมกำรเล่นเกม	กำรเล่น

สื่ออิเล็กทรอนิกส์	โดยปรับเวลำ	ลดเวลำ	ไม่สั่งให้นักเรียนหยุดทันทีทันใดเพื่อไม่ให้เกิดกำร 

ต่อต้ำน	ก�ำหนดเวลำกำรเล่นที่เหมำะสม	ลดลงเร่ือย	ๆ	แนะน�ำให้ผู้ปกครองสื่อสำรและดูแล 

อยำ่งเข้มงวด	ไมมี่กำรตอ่รองใด	ๆ 	และใหผู้ป้กครองหำกจิกรรมใหนั้กเรียนและสมำชกิในบำ้นท�ำร่วมกนั	 

ใช้เวลำร่วมกันกับผู้ใหญ่

ในครอบครวัใหม้ากขึน้ 

	 พบว่ำภำยหลังกำรปรับพฤติกรรมในช่วงเวลำประมำณ	3	เดือน	นักเรียนมีพฤติกรรม 

กำรเล่นเกมลดลง	เร่ิมเล่นกับเพื่อนในห้องเรียน	ในโรงเรียนมำกขึ้น	สีหน้ำยิ้มแย้มแจ่มใส	มีควำมสุข	

พูดถึงบุคคลในบ้ำนมำกขึ้น	พูดถึงกิจกรรม	ต่ำง	ๆ 	ที่ได้ท�ำที่บ้ำน	ได้ออกไปนอกบ้ำนกับครอบครัว	

กำรเรียนตำมรำยวิชำในห้องเรียนครูจัดกิจกรรมให้เรียนแบบเล่นสนุกกับกลุ่มมำกข้ึน	และ 

เรียกนักเรียนมำเรียนเสริมหลังเลิกเรียน	กระตุ้นพัฒนำกำรกำรอ่ำนเขียน	ท�ำให้นักเรียน 

มีพัฒนำกำรที่ดีขึ้น	แม้ยังไม่สำมำรถเรียน	อ่ำนเขียนได้ทันเพื่อน	ๆ 	ในห้องแต่นักเรียนมีควำมตั้งใจ

และสนใจกำรเรียนมำกขึ้น	

การประมวลผลกรณศีกึษา (Case formulation)

1. ปัจจัยเสี่ยง (Predisposing Factors)

1.1	กำรเลี้ยงดูจำกมำรดำก่อนเสียชีวิตท่ีมีลักษณะมักให้อยู่กับโทรศัพท์	 ไม่ค่อย 

พำออกไปไหน	และมักไม่ให้ไปเล่นกับกลุ่มเด็กอื่น	ๆ	ในละแวกบ้ำน

1.2	ควำมสูญเสียมำรดำที่ผูกพันใกล้ชิดที่สุดซ่ึงมีเพียงคนเดียว	ควำมเสียใจ	ควำมเหงำ	

และกำรเปลี่ยนครอบครัวคนเลี้ยงด	ู
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2. ปัจจัยกระตุ้นให้เกิดปัญหำ (Precipitating Factors)

2.1	นักเรียนมีระดับสติปญัญำต�ำกว่ำเกณฑ์เฉลี่ย

2.2	ผู้ปกครองไม่ทรำบว่ำนักเรียนมีระดับสติปัญญำต�ำกว่ำ 

เกณฑ์เฉลี่ยท�ำให้ขำดควำมเข้ำใจในกำรเลี้ยงดูและกำรสื่อสำร

ที่เหมำะสม

2.3	สภำพแวดล้อมของครอบครัวใหม่ที่ยังคงเลี้ยงดูนักเรียนและ

ปล่อยให้ใช้เวลำอยู่กับโทรศัพท์	อุปกรณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส ์

อย่ำงอิสระตลอดเวลำ	

2.4	ครูไม่ทรำบว่ำนักเรียนมีระดับสติปญัญำต�ำกว่ำเกณฑ์เฉลี่ย

ท�ำให้กำรจัดโปรแกรมกำรเรียนกำรสอนรวมทั้งกำรสื่อสำรกับ

เด็กไม่เหมำะสม

3. ปัจจัยที่ท�ำให้ปัญหำยังอยู่ (Perpetuating Factors)

3.1	นักเรียนขำดทักษะสังคม		

3.2	นักเรียนขำดแรงจูงใจในกำรเรียนหนังสือ	และกำรท�ำกิจกรรม

กับเพ่ือน

3.3	สมำชกิในครอบครัวบำงคนยงัใชโ้ทรศัพท์	อุปกรณ์สือ่อเิล็กทรอนิกส์

อย่ำงอิสระและแทบตลอดเวลำไม่สำมำรถเปน็แบบอย่ำงให้

นักเรียนได้

4. ปัจจัยปกป้อง (Protective Factors)

4.1	นักเรียนได้รับกำรตรวจวัดระดับสติปญัญำที่ชัดเจน	ผู้ปกครอง

และครูได้รับค�ำแนะน�ำจำกจิตแพทย์และนักจิตวิทยำโดยตรง

เกี่ยวกับกำรดูแลปรับพฤติกรรมนักเรียนและสื่อสำรกับนักเรียน	

4.2	ผู้ปกครองของนักเรียนและครอบครัวดูแลใส่ใจนักเรียนมำกขึ้น 

ให้ควำมร่วมมือในกำรปรับพฤติกรรมกำรเล่นเกม	กำรเล่น 

สือ่อเิลก็ทรอนิกส	์ปรับเวลำ	ลดเวลำ	ไม่สัง่ใหนั้กเรียนหยดุทันททีนัใด 

เพื่อไม่ให้เกิดกำรต่อต้ำน	ก�ำหนดเวลำกำรเล่นที่เหมำะสม	และ

ดูแลพำไปพบแพทย์ตำมนัดหมำย	

4.3	ครูเร่ิมสอนด้วยควำมเข้ำใจในตัวนักเรียนและจัดรูปแบบ 

กำรเรียนกำรสอนที่เหมำะสม
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ภำคผนวก

หนังสือที่ ควรศึกษา
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หนังสือที่ ควรศึกษา
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แบบฟอร์มต่าง ๆ

หนังสือที่ ควรศึกษา
 1.แบบบันทึกการให้ค�าปรึกษา	 2.แบบรายงาน	 3.แบบบันทึกข้อมูล 
	 	 แจ้งผลการชว่ยเหลือนักเรียน

	 4.	แบบฟอร์มการคุ้มครอง	 5.	แบบบันทึกการสง่ต่อ	 6.	Case	formulation
	 และชว่ยเหลือนักเรียน	 นักเรียน	(ภายใน)	 4	ปัจจัย	(4P’s)

	 	 7.	แบบฟอร์มรายงาน 
	 	 สพฐ.	
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1.แบบสังเกตพฤติกรรม	 
4	โรคสถาบันราชานุกุล	 

กรมสุขภาพจิต

2.แบบคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา	 

กระทรวงศึกษาธิการ

3.แบบคัดกรองโรคในกลุ่ม
พัฒนาการผิดปกติอยา่งรอบ
ด้าน	ส�าหรับเด็กอายุ	1-18	ปี	
(Pervasive	Developmental	

Disorder	Screening	
Questionnaire	:	PDDSQ)

4.แบบคัดกรองนักเรียน 
ท่ีมีภาวะสมาธิสั้น	 

บกพรอ่งทางการเรียนรู	้และ
ออทิซมึ	KUS-SI	Rating	Scales	
:	ADHD/LD/Autism	(PDDs)

5.เครื่องมือสังเกตอาการ	9s 6.แบบประเมินจุดแข็งและ
จุดอ่อน	(Strengths	and	

Difficulties	Questionnaire	:	
SDQ)

7.แบบประเมินพฤติกรรม	
SNAP-IV		(Short	Form)

8.คู่มือการใช้แบบทดสอบ 
การติดเกม	ฉบับเด็กและวัยรุน่	
(Manual	of	Game	Addiction	
Screening	Test	:	GAST)	Child	
and	Adolescent	Version

9.แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
ในเด็ก	(Children’s	Depression	

Inventory	:	CDI)

เครื่องมือ คัดกรอง สุขภาพจิต
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10.แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า
ในวัยรุน่	(Center	for	Epidemi-
ologic	Studies-Depression	

Scale	:	CES-D)

11.	แบบประเมินความเครียด	
(Stress	Test	Questionnaire	:	

ST-5)

12.แบบคัดกรองโรคซึมเศร้า	 
2	ค�าถาม	8	ค�าถาม	และ	 
9	ค�าถาม	(2Q	8Q	9Q)

13.แบบสอบถามผลกระทบ
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติ 

ส�าหรับเด็ก	(The	Children’s	
Revised	Impact	of	Event	

Scale	:	CRIES-13)

14.แบบสอบถามพฤติกรรม	
PSC		(Pediatric	Symptom	

Checklist)

15.แบบสอบถาม	General	
Health	Questionnaire	 

ฉบับภาษาไทย	 
(Thai	GHQ	12-28-30-60)

16.ดัชนีวัดความสุขคนไทย		
(Thai	Happiness	Indicators	:	

THI-15)

	17.คู่มือเฝ้าระวังและสง่เสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย	 

(Developmental	Surveillance	
and	Promotion	Manual	:	DSPM)

18.แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์	ส�าหรับผู้ใหญ	่ 

(อายุ	18	-	60	ปี)
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19.แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์	ส�าหรับวัยรุน่	 

(อายุ	12	-	17	ปี)

20.แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์เด็กอายุ	6	-	11	ปี	
ส�าหรับ	พอ่แม	่ผู้ปกครอง	 

(ฉบับยอ่)

21.แบบประเมินความฉลาด
ทางอารมณ์เด็กอายุ	6	-	11	ปี	

ส�าหรับครู	(ฉบับยอ่)

22.แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็ก
อายุ	3	-	5	ปี	ส�าหรับพอ่แม	่ผู้ปกครอง	

23.แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็ก
อายุ	3	-	5	ปี	ส�าหรับครู	ผู้ดูแลเด็ก

	ฉบับยอ่	 	 ฉบับเต็ม	 	ฉบับยอ่	 	 ฉบับเต็ม	
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ข้อมูลเครือข่าย  4  ภูมิภาค
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 ชื่อ ต�ำแหน่ง
1.	นำงสำวจุฑำมำศ		รักษำสวัสดิ์		 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

	 	 	 ประถมศึกษำสมุทรสำคร

2.	นำยสินศักดิ์			แก้วจันทร์		 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

	 	 	 ประถมศึกษำเชียงรำย	เขต	1

3.	นำงสำวนิมิตำ		ปำละวงศ์		 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุบลรำชธำนี	เขต	4

4.	นำงสำวณัฐชยำ		ไชยนวล		 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำล�ำพูน	เขต	1

5.	นำงสำวสมปรำรถนำ		 แสงลับ		 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำศรีสะเกษ	เขต	1

6.	นำยอดิศร		อมรเวช		 	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช	เขต	4

7.	นำยพลำกร		ศรีพูนทอง		 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
มัธยมศึกษำนครรำชสีมำ

8.	นำงสำว	ตรีทิพยนิกรณ์		ตอนศรี		 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำชุมพร	เขต	1

9.	นำงสำวรัชนก	นำคพงษ์		 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครพนม	เขต	1

10.	นำยอำทิตย์		พำนิชอัตรำ		 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำระยอง	เขต	2

11.	นำงสำวรุ้งตะวัน		เกิดโภคำ		 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำอุทัยธำนี	เขต	2	

คณะผู้จัดท�า
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 ชื่อ ต�ำแหน่ง
12.	นำงทัศนีย์		ศรีเดช		 	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 

ประถมศึกษำนครนำยก

13.	ว่ำที่ร้อยตรีเจตนิพัทธ์		ปลำเงิน		 ส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำแพร่	เขต	1

14.	นำงสำววรรณภำ		สุดตำ	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครสวรรค์	เขต	3

15.	นำงสำวภคพร		เกษมสำนต์		 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำสกลนคร	เขต	1

16.	นำยธเนศ		แสนรัตน์		 	 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครพนม	เขต	2

17.	นำงสำวนววรรณ		สุขจิตร		 ส�ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ 
ประถมศึกษำนครสวรรค์	เขต	1
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ


