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นักเรียน โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมแีนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เป็นไปใน
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คู่มือการปฏิบัตงิานของนักจิตวทิยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
 

ชื่อ นางสาวปรัชญา  พะณะงาม  ต าแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 

1. บทบาทหน้าที่ตามท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
 1.๑. งานการด าเนินงานด้านจิตวิทยาโรงเรียน 
                 ๑.๑.1 วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อน หรือจาก
การส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย ได้แก่ แบบทดสอบทางจิตวิทยาด้านสติปัญญา อารมณ์ สังคมและวางแผน
แก้ไขปัญหา 
                 ๑.1.2 ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่มและบ าบัด
ครอบครัว เพื่อการบ าบัดและแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน เช่น พฤติกรรมเสี่ยงเรื่องเพศ 
ยาเสพติด การทะเลาะวิวาทและการใช้ความรุนแรง ฯลฯ 
                ๑.1.๓ ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ เช่น เด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD)              
เด็กสมาธิสั้น เด็กออทิสติก เด็กท่ีมีสติปัญญาบกพร่อง เป็นต้น 
                 ๑.1.๔ ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับการส่งต่อจากครูแนะแนว 
                 ๑.1.๕ ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความ
ช่วยเหลือเฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
 

         1.๒. ด าเนินงานร่วมกับงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                 1.2.1 งานพัฒนาระบบและส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 
    1.1.1 งานเยี่ยมบ้านนักเรียน 
    1.1.2 งานส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ข้อ 1.3 งานการแก้ปัญหาเด็กตกหล่น เด็กกลุ่มเสี่ยงและ      
เด็กออกกลางคัน) 
           1.2.2 งานป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดโรคเอดส์ เพศศึกษาและการตั้งครรภ์ก่อนวัย
อันควร 
 

         1.๓. ด าเนินงานร่วมกับงานส่งเสริมกิจการนักเรียนกิจกรรมแนะแนวในสถานศึกษา 
                 1.๓.๑ งานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) 
                 1.๓.๒ งานแนะแนวนักเรียนด้านการศึกษาต่อและเพ่ือการมีงานท า  รวมทั้งการ
ด าเนินการส่งเสริมให้นักเรียนมีรายได้ระหว่างเรียน 
 

 1.4. ด าเนินงานร่วมกับกลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ข้อ 1.3.2 งานส่งเสริม             
การจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาสที่มีมีความสามารถพิเศษ 
           1.5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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2.การรับบริการจากนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 2.1 การส ารวจปัญหา 
  การจัดท าแบบส ารวจปัญหาหรือพฤติกรรมเสี่ยงที่ เกิดขึ้นกับนักเรียนในโรงเรียน                 
เพ่ือด าเนินการส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1.1 เพ่ือส ารวจปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนในการดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
  1.2 เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุร ี   
  1.3 เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการวางแผนจัดโครงการส าหรับการป้องกัน            
การส่งเสริมการเฝ้าระวังและการช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
 2.2 การลงพ้ืนที ่
  นักจิตวิทยาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพ้ืนที่โรงเรียน เพ่ือดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงหรือนักเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ โดยการให้ค าปรึกษานักเรียนรายบุคคล การบ าบัดรักษา 
และการประเมินความสามารถทางเชาว์ปัญญา (IQ) เพ่ือเป็นแนวทางให้ครูหรือผู้ดูแลใช้ประกอบการวาง
แผนการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลของนักเรียน (IEP) 
 2.3 การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
  2.3.1 การวิเคราะห์และวินิจฉัยเบื้องต้น 
   1) ประสานงานกับครูแนะแนวหรือผู้ดูแลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีความจ าเป็นจะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือ โดยครูแนะแนวจะช่วยคัดกรองนักเรียนที่มีความจ าเป็นต้องเข้ารับบริการค าปรึกษา 
พร้อมกับข้อมูลเบื้องต้นของนักเรียนที่ส่งมาเข้ารับการปรึกษาเชิงจิตวิทยา พร้อมทั้งร่วมสังเกต ประเมิน และ
ให้ความร่วมมือในการช่วยเหลือนักเรียนทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการเข้ารับบริการค าปรึกษา 
   2) วิเคราะห์และวินิจฉัยปัญหาของนักเรียนเป็นรายบุคคลที่มีปัญหาซับซ้อนหรือ
จากการส่งต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ การทดสอบทางจิตวิทยา ด้าน
สติปัญญา อารมณ์สังคม เพ่ือค้นหาปัญหา สาเหตุปัญหาของนักเรียน พร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
   3) วางแผนการช่วยเหลือร่วมกับครูที่ปรึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน เพ่ือดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมของนักเรียน กรณีนักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือมีปัญหาทาง
พฤติกรรมและลักษณะอารมณ์รุนแรง จะต้องมีการประสานกับหน่วยงานภายนอก เช่น โรงพยาบาล เพ่ือส่งต่อ
การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสม 
  2.3.2 การแนะแนว การบ าบัด การให้ค าปรึกษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพของนักเรียน 
   1) ให้ค าปรึกษาแก่นักเรียนและผู้เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล รายกลุ่ม และบ าบัด
ครอบครัว ในกรณีการบ าบัดและการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่องหรือปัญหาที่มีความซับซ้อน 
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   2) ประสานงานกับครู ผู้ปกครองและผู้บริหาร เพ่ือหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพใน
การแก้ไขปัญหาการเรียนรู้และปัญหาพฤติกรรมของนักเรียน 
   3) ช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าใจถึงพฤติกรรมหรืออาการของนักเรียน และผลกระทบที่
มีต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ 
   4) ประสานการส่งต่อไปยังหน่วยงานภายนอก กรณีที่นักเรียนต้องการความ
ช่วยเหลือเฉพาะด้านและการรับส่งกลับเข้าสู่ระบบโรงเรียน 
  2.3.3 การส่งเสริม ป้องกัน และพัฒนานักเรียน 
   1) ช่วยส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพหรือความถนัดของนักเรียนที่มีทักษะพิเศษ 
   2) ให้การดูแลช่วยเหลือกลุ่มเด็กพิเศษ และเด็กที่มีปัญหาในการเรียนรู้ เช่น เด็กที่มี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ (Learning Disorder หรือ LD) เด็กสมาธิสั้น (attention-deficit 
hyperactivity disorder หรือ ADHD) เด็กออทิสติก (Autistic) เด็กที่มีสติปัญญาบกพร่อง (Intellectual 
Disabilities หรือ ID) เป็นต้น 
   3) ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน เข้าใจและในความ
หลากหลายที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียน 
   4) พัฒนาการท างานร่วมกันระหว่างครู ผู้ปกครองและนักเรียน เพ่ือสร้าง
สภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมในการเรียนรู้ 
  2.3.4 การประเมินผลการช่วยเหลือ 
   1) ประเมินความเหมาะสมในการจัดโปรแกรมพิเศษให้กับนักเรียน และการเปิด
โอกาสให้แก่เด็กที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์และจิตใจ ได้เรียนต่อในระบบโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ประเมินสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักเรียน 
   3) ประเมินผลการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



3.แผนผังการด าเนินงานของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส ารวจปัญหา 
- ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา (DMC) 
 

รับแจ้งข้อมูลจากโรงเรียน 

- คุณครูที่ปรึกษา  
- คุณครูแนะแนว 

- บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักเรยีน 

 

คัดกรองนักเรียน 
แบบสอบถาม 

สัมภาษณ์ครูที่ปรึกษา/ครู
แนะแนว/ครูประจ ารายวิชา/

นักเรียน/เพื่อนนักเรียน 
 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุร ี

นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

การช่วยเหลือนักเรียน 

ทุติยภูมิ 
- การให้ค าปรึกษารายกลุ่ม  
- ท างานเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ
ทั้งครอบครัว โรงเรียน ชุมชน 
และบุคลากรสาธารณสุข 

- ให้ความรู้คุณครู/พ่อแม่ ปัจจัยที่
เสี่ยงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทีไ่ม่พึ่ง
ประสงค ์

ปฐมภมู ิ
- จัดกิจกรรมสรา้งทักษะ
ชีวิต/ทักษะสังคม 
- ให้ความรู้ เช่น การปรับ 
เพศศึกษา สารเสพตดิ การ
คบเพื่อน ฯลฯ 
- ให้ความรู้คุณครู/พ่อแม่ 
พัฒนาการ ปัจจัยกระตุ้นท่ี
ส่งผลต่อพฤติกรรมที่ไม่พึ่ง
ประสงค ์
 

ตติยภูมิ 
- การให้ค าปรึกษารายบุคคล  
- จัดกิจกรรมเข้าค่ายพัฒนา
ทักษะชีวิต 

- บ าบัดฟื้นฟูร่วมกับ 
สหวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
 

แย่ลง แย่ลง 

โรงเรียนรับดูแลต่อ 

พฤติกรรมดีขึ้น 

แจ้งผู้บริหาร ผู้ปกครอง 

ทีม ฉก.ชน.สุพรรณบุรี 

พฤติกรรมแย่ลง 

กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการ
ช่วยเหลือได้ให้ส่งต่อแพทย์  
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

พฤติกรรมดีขึ้น รับ+ติดตามผล โรงเรียนรับดูแลต่อ 

ติดตามผลหลังจากรับการช่วยเหลือ 

4 
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4.ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาของนักจิตวิทยาโรงเรียนประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
  
 

การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร 

- Co กับ Cl ไม่รู้จัก / คุ้นเคยกัน - Co กับ Cl รู้จัก / คุ้นเคยกัน
แล้ว 

ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาครั้งที่ 1 

- Co แนะน าตัวเอง 
- ให้ Cl แนะน าตัวเอง 

 

- ชวนคุยเรื่องทั่วไป 1-2 นาท ี
- น าเข้าสู่ประเด็นการปรึกษา 
- ท าความเข้าใจเรื่องการให้ค าปรึกษา 

Cl ปฏิเสธการรับค าปรึกษา 

- ย้ าเรื่องการรักษาความลับ 
- ชี้แจงประโยชน์ของการรับ

ค าปรึกษา 

- แสดงความหวังดี และเต็มใจช่วย 
- ชี้แจงประโยชน์ของการรับค าปรึกษา 
- ยุติการให้ค าปรึกษา / ส่งต่อ 

- ส ารวจและท าความเข้าใจปัญหา 
- หาผลกระทบที่เกิดจากปัญหา 
- ค้นหาความต้องการของ Cl 
- ก าหนดเป้าหมายที่เป็นจริงได้ 
- ฯลฯ 

สรุปและยุติการให้ค าปรึกษาครั้งที่ 1 

Cl ลังเลที่จะขอรับค าปรึกษา 

หมายเหตุ Co = ผู้ให้ค าปรึกษา 
            Cl = ผู้รับค าปรึกษา 
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ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาครั้งที่ 2 – 9 (ก่อนครั้งสุดท้าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         

 

 

 

การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร 

สรุปเรื่องท่ีพูดคุยในครั้งที่ผ่านมา ติดตามงานที่มอบหมายให้ (ถ้ามี) 

พิจารณาเป้าหมายการให้ค าปรึกษาร่วมกันอีกครั้ง 

กระตุ้นให้ Cl คิดแนวทาง/วิธกีารแก้ไขปัญหาเพ่ือไปสู่เป้าหมาย 

ชวนคุยเรื่องทั่วไป 1-2 นาที 

สรุปแนวทาง/วิธีการแก้ไขปัญหาแต่ละแนวทาง/วิธีการให้ชดัเจน 

กระตุ้นให้ Cl คิดข้อดีและข้อด้อยของแต่ละแนวทาง / วิธีการ 

ให้ Cl ตัดสินใจเลือกแนวทางเอง 

ร่วมกันวางแผนเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
- ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ 
- ระยะเวลาที่จะใช้ในการปฏิบัติ 
- วิธีประเมินผลการปฏิบัติ 
- แนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติตามแผน 

สนับสนุนให้ท าข้อตกลงร่วมกับ Co ว่าจะปฏิบัติตามแผน 
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ขั้นตอนการให้ค าปรึกษาครั้งที่ 10 (ครั้งสุดท้าย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้ก าลังใจและความมั่นใจแก่ Cl ว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามแผน 

ติดตามผล 

การต้อนรับที่อบอุ่นและเป็นมิตร 

Cl มีพฤติกรรม/การรับรู้ดีขึ้นแล้ว Cl ไม่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

ให้ก าลังใจและความมั่นใจว่า Cl สามารถจัดการ
กับปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเองแล้ว 

ชวนคุยเรื่องทั่วไป 1-2 นาที 

สรุปการให้ค าปรึกษาทั้งหมดและการติดตามผล 

ให้ Cl สรุปสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาจากการรับค าปรึกษา 
- วิถีชีวิต/พฤติกรรม 
- ความรู้สึก/การรับรู้ 

แสดงความเต็มใจที่จะช่วยเหลือในประเด็นปัญหา
อ่ืนๆถ้า Cl ต้องการ 

หมายเหตุ Co = ผู้ให้ค าปรึกษา 
            Cl = ผู้รับค าปรึกษา 

ยุติการให้ค าปรึกษา ยุติการให้ค าปรึกษา / ส่งต่อ 

ก่อนยุติการให้ค าปรึกษาแต่ละครั้ง สรุปและให้ก าลังใจว่า Cl จะบรรลุตามเป้าหมายได้ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบบันทึกการให้ค าปรึกษา                                            

หน่วยงาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

ชื่อ ........................................................................     อาย ุ..................................  ปี เพศ ........................... 
โรงเรียน ................................................................  
ปัญหาน า …………………………................................. 

ลักษณะท่ัวไปและพฤติกรรมขณะให้ค าปรึกษา 
 ............................................................................................................................. ...................................  

ผลการให้ค าปรึกษา 

วัน/เดือน/ปีท่ีให้ค าปรึกษา .........................................  ครั้งที่ 1 

 ................................................................................................................................................................  

วัน/เดือน/ปีท่ีให้ค าปรึกษา .........................................         ครั้งที่ 2 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัน/เดือน/ปีท่ีให้ค าปรึกษา .........................................         ครั้งที่ 3 

 ................................................................................................................................................................  

วัน/เดือน/ปีท่ีให้ค าปรึกษา .........................................         ครั้งที่ 4 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัน/เดือน/ปีท่ีให้ค าปรึกษา .........................................         ครั้งที่ 5 

 ................................................................................................................................................................  

วัน/เดือน/ปีท่ีให้ค าปรึกษา .........................................         ครั้งที่ 6 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

วัน/เดือน/ปีท่ีให้ค าปรึกษา .........................................         ครั้งที่ 7 

 ................................................................................................................................................................  

วัน/เดือน/ปีท่ีให้ค าปรึกษา .........................................         ครั้งที่ 8 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ข้อคิดเห็นและการช่วยเหลือ 

 ...................................................................................................................... .......................................... 
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ก 
ค าน า 

 

              ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              
มีหน้าที่ดูแลเด็กนักเรียน เพ่ือให้ได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามศักยภาพของเด็กนักเรียน และการปกปูอง
คุ้มครองให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมี            
แนวทางการปฏิบัติการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ตามปณิธานที่ว่า                
“เราจะไม่ทิ้งเด็กแม้แต ่คนเดียวไว้เบื้องหลัง”  
 

               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จึงจัดท าคู่มือแนวทางการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เพ่ือให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวปฏิบัติงานที่ทันต่อเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม 
 
 

        ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  
                                        ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
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บทที่ 1 บทน า 

วิกฤตการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน 
 

             วิกฤตการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นปัญหาและสภาพแวดล้อมบริบทต่าง ๆ 
ในสังคม ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงจากสภาพครอบครัวที่เป็นครอบครัวแตกแยก นิยมใช้ความรุนแรง ปล่อยปละ
ละเลย ปัจจัยเสี่ยงจากโรงเรียนที่ขาดความเอาใจใส่นักเรียนอย่างจริงจัง ขาดการจัดการที่เหมาะสมต่อ             
การพิทักษ์ ปกปูอง คุ้มครองและให้การดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างทั่วถึงเป็นธรรม ปัจจัยเสี่ยงจากชุมชนและ
สังคมที่อ่อนแอ ไม่เคารพกฎระเบียบของสังคม ละเลยต่อปัญหาของเด็กและเยาวชน ปัจจัยเสี่ยงจากเพ่ือนที่มี
พฤติกรรมโน้มเอียงไปในทางก้าวร้าว เสี่ยงภัย มั่วสุมส่งผลต่อพฤติกรรมและความปลอดภัยของเด็กและเยาวชน
ด้านการถูกล่วงละเมิดละเมิดยาเสพติด และปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาจากสภาพปัญหาเด็กและเยาวชนที่เกิดขึ้น 
จ าเป็นที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาจะต้องหามาตรการและแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือ
เด็กนักเรียนให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพปลอดภัยและได้รับความเป็นธรรม 
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บทที่ 2  

การคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียน 
 

                การสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียนเป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี และสถานศึกษาที่จะต้องด าเนินการให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพ โดยจะต้อง
อาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝุาย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจกับเด็กนักเรียน
อย่างแท้จริง ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของเด็กนักเรียนให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

2.1 นิยามศัพทเ์กี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

               การคุ้มครอง หมายถึง การดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนปกติและที่เสี่ยงหรือต้องสงสัยว่าถูกกระท า
รุนแรงหรือล่วงละเมิด เด็กนักเรียนที่ถูกกระท ารุนแรงหรือถูกล่วงละเมิดและเด็กนักเรียนที่กระท ารุนแรงหรือ
ล่วงละเมิดต่อบุคคลอ่ืน โดยมีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่ เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน 
ให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามกฎหมายและหลักปฏิบัติที่มีมาตรฐาน  
               การดูแลช่วยเหลือ หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา การปูองกันและแก้ไขปัญหา เพ่ือให้เด็กนักเรียน
ได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี             
มีทักษะการด ารงชีวิตและรอดพ้นจากวิกฤตท้ังปวง 
               เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการ
สมรส 
               นักเรียน หมายถึง ผู้ซึ่งก าลังศึกษาอยู่ในความดูแลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
สุพรรณบุรี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
               บิดามารดา หมายถึง  ผู้ให้ก าเนิดเด็กนักเรียนไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
               ผู้ปกครองนักเรียน หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรมและผู้ปกครองตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง 
ตลอดจนบุคคลอ่ืน ซึ่งรับเด็กนักเรียนไว้ในความอุปการะเลี้ยงดู หรือทีเ่ด็กนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 
               ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงานที่ท างานประสานความร่วมมือจากหลายสาขา
วิชาชีพ เพ่ือมุ่งดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบและเป็นกระบวนการอยู่บนพ้ืนฐานที่มีจุดประสงค์และ
เปูาหมายเดียวกัน ในการปฏิบัติงานโดยมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันวินิจฉัย 
วิเคราะห์สาเหตุ ประเมินสภาพการณ์ของปัญหาและด าเนินการปกปูองคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่
เหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อเด็กในแต่ละกรณี 
               ฉก.ชน.สพม.สุพรรณบุรี หมายถึง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
               การถูกล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระท าหรือการชักชวนที่มีผลท าให้ผู้ถูกกระท าได้รับ
ความเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจะได้รับผลกระทบ ทั้งทางร่างกาย จิตใจและสังคม 
               ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวัตถุชนิดใด ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม 
สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้ว ท าให้เกิดโทษต่อร่างกายและจิตใจ  
               กลุ่มเสี่ยงยาเสพติด หมายถึง นักเรียนที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น นักเรียนที่ดื่มเหล้า 
สูบบุหรี่ สมาชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครอบครัวแตกแยก หนีเรียน ผลการเรียนตกต่ า ฯลฯ 
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                ผู้เสพ/ผู้ติด หมายถึง นักเรียนที่เสพ/ติดยาเสพติด รวมถึงสุรา เบียร์ และบุหรี่ โดยมีผลการตรวจ
ปัสสาวะพบสารเสพติด หรือซักประวัติว่าเคยใช้/หรือเสพสารเสพติดทุกประเภท 
                ผู้ค้า หมายถึง นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด รวมถึงสุรา เบียร์ และบุหรี่ 
                การบ าบัดรักษา หมายถึง การด าเนินงาน เพ่ือแก้ไขสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ถูกล่วงละเมิด
ทางเพศและผู้ติดยาเสพติดให้เลิกจากการเสพและสามารถกลับไปด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
                การให้ค าปรึกษา หมายถึง การพูดคุย ให้ค าแนะน า เพ่ือช่วยเหลือและกระบวนการช่วยเหลือ
นักเรียนให้สามารถช่วยเหลือตนเอง เกิดความเข้าใจในตนเอง สามารถบริหารจัดการให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
และน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียน 
 

2.2 ยุทธศาสตร์การปกป้องคุ้มครองเด็กในสถานศึกษา 
                ยุทธศาสตร์การปกปูองคุ้มครองเด็กในสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หลัก 5 ยุทธศาสตร์ คือ 
                 2.2.1 ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันและเฝูาระวัง (Prevention) 
                 2.2.2 ยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองเด็ก (Protection) 
                 2.2.3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมและพัฒนา (Promotion) 
                 2.2.4 ยุทธศาสตร์ด้านการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน (Participation) 
                 2.2.5 ยุทธศาสตร์ด้านการติดตามด้วยกระบวนการเชิงบวก (Positive monitoring) 
 

2.3 ยุทธศาสตร์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
                 2.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 
                          1) ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                          2) ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
                          3) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
                 2.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา 
                          1) ประกันโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาให้กับผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุม            
คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีความสามารถพิเศษ 
                          2) ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างท่ัวถึง 
                          3) ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
                 2.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
                          1) สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                          2) ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ 
                          3) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
                          4) พัฒนาความสามารถผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศ 
                 2.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                          ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานอย่าง           
มีคุณภาพ 
                 2.3.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                          1) ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
                          2) สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม      
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2.4 การรายงานเหตุ 
 2.4.1 ช่องทางการรายงาน 
        1. การรายงานผ่านช่องทางการสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรสาร สื่อออนไลน์ 
       2. การรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หนังสือราชการ 
 2.4.2 วิธีการรายงานเหตุ แยกเป็นกรณีเร่งด่วน/เป็นข่าว/เหตุยุติแล้ว 
        1. กรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน ให้รายงานต่อต้นสังกัดทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมติดตามผล
และรายงานเป็นระยะ 
        2. กรณีเป็นข่าว สื่อมวลชนเข้ามาติดตามสถานการณ์ ให้สถานศึกษาประมวลสถานการณ์
แล้วรายงานต่อต้นสังกัดทันที ตามช่องทางการสื่อสาร 
        3. กรณีเรื่องยุติแล้ว ให้รายงานตามแบบรายงานเป็นหนังสือราชการต่อต้นสังกัดตามล าดับ 
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บทที่ 3  

 

แนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 

       3.1 ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติดในสถานศึกษา 
             3.1.1 ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ 
                       สถานการณ์เด็กและสตรีที่ถูกกระท ารุนแรงทางเพศที่เป็นนักเรียน นักศึกษา เพ่ิมมากขึ้น  
ทุกปี (จากข้อมูลรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2560) โดยเฉพาะผู้ถูกกระท า           
โดยบุคคลที่รู้จัก ใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว และสถานที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่เกิดเหตุที่บ้านของผู้ถูกกระท า 
รองลงมาเป็นหอพัก โรงเรียน เป็นต้น  
             3.1.2 ปัญหายาเสพติด 
                       สถานการณ์การแพร่ระบาดในพ้ืนที่จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมยังคงอยู่ในระดับที่
รุนแรง เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีเส้นทางเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ ได้  และยังเป็นแหล่งที่พักเก็บยา เพ่ือรอคอย
การส่งมอบให้แก่กลุ่มการค้าระดับต่าง ๆ และกระจายไปในพ้ืนที่อ่ืน ๆ และยังมีสถาบันการศึกษาทุกระดับ               
ท าให้มีกลุ่มเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เดินทางเข้ามาศึกษาและพักอาศัยอยู่ตามหอพัก/ห้องเช่าต่าง ๆ                
เป็นจ านวนมากในพ้ืนที่ จากการติดตามสถานการณ์ยาเสพติดของคณะท างานเฝูาระวังปัญหายาเสพติดมีพ้ืนที่
การแพร่ระบาดขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นลงสู่ระดับหมู่บ้าน ชุมชนและสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียน 
นักศึกษาและเยาวชน ซึ่งเป็นพลังส าคัญของประเทศชาติในอนาคต 
 

       3.2 สาเหตุของปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศและยาเสพติดในสถานศึกษา 
              1. เด็กนักเรียนขาดทักษะชีวิต 
              2. สถานการณ์ทางสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ          
การสื่อสารที่ทันสมัย การมีค่านิยมที่เปลี่ยนไปจากเดิม เนื่องจากมีการรับวัฒนธรรมและแบบแผนการใช้ชีวิต
แบบสังคมตะวันตก 
              3. สถานศึกษายังไม่มีมาตรการการคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนทั้งเชิงรุกและเชิงรับ
อย่างชัดเจน    
              4. สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ปัญหาครอบครัวแตกแยก ขาดการดูแลและเอาใจใส่อย่าง
ใกล้ชิด 
 

       3.3 กระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
              1. ประชุมเชิงปฏิบัติการก าหนดมาตรการและแนวทางการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือ           
เด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
             2. จัดท ามาตรการ/คู่มือแนวทางการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถานศึกษา 
              3. ประกาศ เผยแพร่กับสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
              4. รายงานผลการด าเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดรับทราบ 
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ขั้นตอน กระบวนการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุเด็กนักเรียนเกี่ยวข้องกบัยาเสพติด และเด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 

เด็กนักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

แจ้งผู้ปกครองนักเรียน 

ด าเนินการช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา/ประเมินสถานการณ์ 

แจ้งทีม ฉก.ชน.สพม.
สุพรรณบุรี 

ให้ความช่วยเหลือ 

แจ้ง/ประสานการส่งต่อ 
ทีมสหวิชาชีพ 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน/คุ้มครอง/ติดตามเยี่ยม 

สรุปและรายงานข้อมูลตามแบบรายงาน 
ต่อต้นสังกัด 

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ/ติด กลุ่มค้า 

สร้างภูมิคุ้มกัน 

ให้ค าปรึกษา / บ าบัด 

ทีม ฉก.ชน.สพม.สุพรรณบุรี  
ดูแลติดตามผล 

รายงานต้นสังกัด 

 

ส่งต่อ 

ทีมสหวิชาชีพ 

เข้าสู่ระบวนการ 

ยุติธรรม 

 

               เด็กนักเรียนเกี่ยวข้องกับยาเสพตดิ 

               เด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ 



  
มาตรการการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา 

๔ 
มาตรการ 
ขับเคลื่อน 
 
 
 

การป้องปราม 
1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนักในการปูองกัน  
เกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วงละเมิดทาง
เพศ ใ ห้กับครู  เ ด็กนั ก เรี ยนและ
ผู้ปกครอง โดยสร้างกลไกการปูองกัน
เด็กนักเรียนจากการถูกละเมิดทาง
เพศและช่วยกันหาทางออกเมื่อต้อง
เผชิญกับเหตุการณ์การล่วงละเมิด
ทางเพศ 
2.ใช้กระบวนการระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา 
ครูแนะแนว เอาใจใส่เด็กนักเรียน
อย่างใกล้ชิด และท างานเป็นทีม 
3. ให้สถานศึกษาดูแลพิทักษ์ ปกปูอง 
และคุ้มครองเด็กนักเรียน ไม่ให้ถูก
ล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลทั้ ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4. จัดสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย
ปราศจากพื้นที่เสี่ยง เช่น มีกล้องวงจร
ปิด มีการจัดต้ังเวร เพื่อไม่ให้เกิดการ
ล่วงละเมิดทางเพศ 
5. เฝูาระวังพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานศึกษา 
ที่เป็นจุดอับ จุดเสี่ยง โดยประสาน
การท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ
และทีม สหวิชาชีพ 
6. สถานศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษาใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพล
ศึกษาเป็นหลักและกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง
ในและนอกสถานศึกษา เน้นเรื่องการ
ดูแลการปู องกั นตน เองของเ ด็ก
นักเรียนให้ปลอดภัยจากการถูกล่วง
ละเมิดทางเพศ 
7. ให้ความรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยี
อย่างถูกต้องและอย่างมีวิจารณญาณ
ตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์แก่ผู้ปกครอง 
ครู และบุคคลใกล้ชิด 
8. มีตู้รับความคิดเห็นของนักเรียน 
เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ
ความช่วยเหลือของนักเรียน เช่น ตู้
เสมารักษ์ และเว็บไซต์โรงเรียน 
9 .  เ ส ริ ม ส ร้ า ง ภู มิ คุ้ ม กั น ใ ห้ กั บ
ค ร อ บ ค รั ว  โ ด ย จั ด กิ จ ก ร ร ม ที่
เสริมสร้างสัมพันธภาพ และการ
สื่อสารระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง 
ครูที่ เกี่ยวข้องและนักจิตวิทยาเพื่อ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  
ดูแลช่วยเหลือกันและการวางตัวใน
สังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม 
10.  จัดใ ห้มี ระบบการสื่ อ สารที่
รวดเร็ว ฉับไว เมื่อเกิดเหตุสามารถ
ประสานงานติดต่อกับครู เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที เช่น หมายเลข
โทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นต้น 
 

 

การแก้ไข 
 

1.  เ ชิญผู้ ปกครอง เด็ ก
นักเรียนและผู้ เกี่ยวข้อง
รับทราบเหตุการณ์  ให้
ค าปรึกษาและหาแนวทาง
และวิธีการร่วมกันในการ
ป รั บ พ ฤ ติ ก ร ร ม เ ด็ ก
นักเรียน และแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น 
2.ที ม  ฉ ก . ช น . ส พ ม .
สุพรรณบุรี  ประสานกับ
ทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่เข้าช่วยเหลือเด็ก
นั ก เ รี ย น แล ะน า ต ร ว จ
สภาพร่างกายและจิตใจ 
ภายใน 24 ช่ัวโมง 
3. ประสานทีมสหวิชาชีพ
ให้ความช่วยเหลือส่งเสริม
สุขภาพ ปูองกัน รักษา 
ฟื้นฟูให้กับเด็กนักเรียนที่
ถูกกระท า โดยค านึงถึง
สิ ทธิ เ ด็ ก  ต าม  พ . ร .บ .
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
4 .  เ ปิ ด โ อ ก า ส ให้ เ ด็ ก
นักเรียนสามารถกลับมา
เรียนต่อได้ทั้งการศึกษาใน
ระบบและนอกระบบ 
5.สร้างความเข้าใจให้กับ
นักเรียนในสถานศึกษา 
เ พ่ื อ ให้ ก า รยอมรั บ  ไม่
ซ้ าเติมนักเรียนที่ถูกกระท า 
 
 

การเยียวยา 
 

1 .  ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
กระบวนการระบบการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
โดยใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
เด็ กนั ก เ รี ยน เ พ่ื อดู แล
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้
มีก าลังใจและอยู่ร่วมใน
สังคมได้ 
2. ประสานทีมสหวิชาชีพ
เข้าไปดูแลช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนในด้านการศึกษา
และกา รฝึ กฝนอา ชีพ
เพื่อ ให้มีรายได้ ในการ
ด ารงชีวิต 
3. สร้างความเข้าใจและ
การยอมรับให้กับนักเรียน
ในสถานศึกษา เ พ่ือให้
ผู้ถูกกระท าอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 

 
 

การเสริมขวัญ 
ใหก้ าลังใจ 

 

1. ด าเนินการตาม
กระบวนการระบบ
การดูแลช่วยเหลือ
นั ก เ รี ย น  โ ด ย ใ ช้
กิจกรรมเยี่ยมบ้าน
เด็ กนั ก เ รี ยน เพื่ อ
ดูแลช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนให้มีก าลังใจ
และอยู่ร่วมในสังคม
ได้ 
2. ติดตามผลเป็น
ระยะเพื่อประเมิน
สภาพร่างกายและ
จิ ต ใ จ กั บ เ ด็ ก
นั ก เ รี ย น  และ ให้
ค า ป รึ ก ษ า อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 
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8 
            การก าหนดมาตรการและแนวทางการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
              แนวทางการช่วยเหลือเด็กนักเรียน กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตามมาตรการทั้ง 4 ดังนี้ 
 

1. มาตรการป้องปราม 
     1.1 เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการปูองกัน เกี่ยวกับพฤติกรรมการล่วง
ละเมิดทางเพศให้กับครู เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง โดยสร้างกลไกการปูองกันเด็กนักเรียนจากการถูกละเมิด
ทางเพศและช่วยกันหาทางออกเม่ือต้องเผชิญกับเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศ 
     1.2 ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษา ครูแนะแนว เอาใจใส่               
เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด และท างานเป็นทีม 
     1.3 ให้สถานศึกษาดูแลพิทักษ์ ปกปูอง และคุ้มครองเด็กนักเรียน ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจาก
บุคคล ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
     1.4 จัดสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยปราศจากพ้ืนที่เสี่ยง เช่น มีกล้องวงจรปิด มีการจัดตั้งเวร              
เพ่ือไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศ 
     1.5 เฝูาระวังพ้ืนที่ใกล้เคียงสถานศึกษาที่เป็นจุดอับ จุดเสี่ยงโดยประสานการท างานร่วมกับเจ้าหน้าที่
ต ารวจและทีมสหวิชาชีพ 
     1.6 สถานศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษาเป็นหลักและ
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา เน้นเรื่องการดูแลการปูองกันตนเองของเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจาก
การถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
     1.7 ให้ความรู้ในการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง และอย่างมีวิจารณญาณตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์
แก่ผู้ปกครอง ครู และบุคคลใกล้ชิด 
    1.8 มีตู้รับความคิดเห็นของนักเรียน เพ่ือรับทราบปัญหาและความต้องการความช่วยเหลือของ
นักเรียน เช่น ตู้เสมารักษ์ และเว็บไซต์โรงเรียน 
     1.9 เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว โดยจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสาร
ระหว่างนักเรียนผู้ปกครองครูที่เกี่ยวข้องและนักจิตวิทยาเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน ดูแล
ช่วยเหลือกันและการวางตัวในสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม 
     1.10 จัดให้มีระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว ฉับไว เมื่อเกิดเหตุสามารถประสานงานติดต่อกับครู  
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องได้ทันท่วงที เช่น หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นต้น 
 

2. มาตรการแก้ไข 
     2.1 เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเหตุการณ์ ให้ค าปรึกษาและหาแนวทางและ
วิธีการร่วมกันในการปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียน และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 
     2.2 ทีม ฉก.ชน.สพม.สุพรรณบุรี ประสานกับทีมสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เข้าช่วยเหลือ              
เด็กนักเรียนและน าตรวจสภาพร่างกายและจิตใจ ภายใน 24 ชั่วโมง 
     2.3 ประสานทีมสหวิชาชีพให้ความช่วยเหลือส่งเสริมสุขภาพ ปูองกัน รักษา ฟ้ืนฟูให้กับเด็กนักเรียน    
ที่ถูกกระท า โดยค านึงถึงสิทธิเด็ก ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 
     2.4 เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนสามารถกลับมาเรียนต่อได้ ทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ 
    2.5 สร้างความเข้าใจให้กับนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือให้การยอมรับ ไม่ซ้ าเติมนักเรียนที่ถูกกระท า 
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3. มาตรการเยียวยา 
     3.1 ด าเนินการตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้าน         
เด็กนักเรียนเพ่ือดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีก าลังใจและอยู่ร่วมในสังคมได้ 
     3.2 ประสานทีมสหวิชาชีพเข้าไปดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในด้านการศึกษา และการฝึกฝนอาชีพ
เพ่ือให้มีรายได้ในการด ารงชีวิต 
     3.3 สร้างความเข้าใจและการยอมรับให้กับนักเรียนในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ถูกกระท าอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุข 
4. มาตรการเสริมสร้างก าลังใจ 
     4.1 ด าเนินการตามกระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้าน                  
เด็กนักเรียน เพ่ือดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีก าลังใจและอยู่ร่วมในสังคมได้ 
     4.2 ติดตามผลเป็นระยะ เพ่ือประเมินสภาพร่างกายและจิตใจกับเด็กนักเรียนและให้ค าปรึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

๔ มาตรการ 

ขับเคลื่อน 

มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสพุรรณบุร ี 

การป้องปราม 
1. มีการ Re X-ray เพื่อการคัด
กรองเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล 
เพื่อจัดกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ  กลุ่ม
เสี่ยง กลุ่มเสพ/ติด และกลุ่มค้า 
2. ตรวจค้นเพื่อปูองกันการลักลอบ
น าสารเสพติดเข้าโรงเรียน และสุ่ม
ตรวจปัสสาวะแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เป็นครั้ งคราว โดยไม่มีการแจ้ง
ล่วงหน้า 
3. ใช้มาตรการทางการศึกษา
เพื่อให้ความรู้ปรับเปลี่ยนเจตคติ
และการปฏิบั ติตนของนักเรียน
เกี่ยวกับยาเสพติด โดย ก าหนด
เนื้อหาความรู้เรื่องการปูองกันยา
เสพติดในหลักสูตร มีการจัดการ
เรียนการสอนทุกระดับชั้นในวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา 
4.ให้ผนวกเนื้อหายาเสพติดเข้าไป
ในวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่
มีหลักสูตรก าหนดไว้  แต่ใ ห้ครู
พิจารณาตามความเหมาะสมใน
วิชาต่าง ๆ  
5. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
ประโยชน์ในการปูองกัน เฝูาระวัง 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิต
ให้กับนักเรียนในสถานศึกษา 
6.ใ ช้ ม า ต ร ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
ประชาสัมพันธ์ เพื่อมุ่งรณรงค์ให้
ข้อมูลข่าวสารการปูองกันยาเสพ
ติดแก่ นั ก เ รี ย น  ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม
ตระหนักต่อปัญหายาเสพติด รู้จัก
ปฏิบัติตน และมีส่วนร่วมในการ
ปูองกันปัญหายาเสพติด โดยเด็ก
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานที่มีครูเป็นผู้คอยให้การ
สนับสนุน ให้ค าแนะน าและดูแล
อย่างใกล้ชิด 
7. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
8. สถานศึกษาต้องด าเนินการตาม
โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยา
เ ส พ ติ ด แ ล ะ อ บ า ย มุ ข ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบาย
ของ สพฐ. 
9.สถานศึกษาก าหนดมาตรการ
ลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดหรือมี
พฤติที่กรรมที่ ไม่ เหมาะสมตาม
ความเหมาะสมจากเบาไปหาหนัก 
 

การแก้ไข 
 

1 .  โ ร ง เ รี ย น จั ด บ ริ ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษาแนะน าแก่เด็กนักเรียน 
กรณีพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่ม
เสพ/ติด ให้เชิญผู้ปกครองพบปะ
พูดคุยแก้ปัญหาร่วมกัน และใช้
วิธีการเย่ียมบ้านนักเรียน 
2. จัดการเรียนการสอนเสริม
พิเศษให้กับนักเรียน 
3 .  ป รั บ เ ป ลี่ ย น พ ฤ ติ ก ร ร ม
เบ่ียงเบนต่าง ๆ ของนักเรียนให้
อยู่ในกรอบที่เหมาะสม โดยการ
ใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อนในการให้
ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
4. สร้างค่านิยมใหม่ในเรื่องการ
คบเพื่อนและการไม่ใช้ยาเสพติด 
5. ด า เนินการช่วยเหลือ เด็ ก
นั ก เ รี ย น ก ลุ่ ม เ ส พ / ติ ด  โ ด ย
ประสานกับทีมสหวิชาชีพในการ
บ าบัดรักษา 
6. ติดตามผลการด าเนินการ เฝูา
ระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
7. กรณีพบว่านักเรียนเป็นผู้ค้า
โดยเป็นส่วนของกระบวนการค้า
ภายนอกโรงเรียนหรือเป็นผู้ค้า
ร า ย ย่ อ ย  โ ร ง เ รี ย น ค ว ร
ประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อ
หาทางยุติพฤติกรรมดังกล่าว และ
ด า เ นิ น ก า ร ปู อ ง ป ร า ม ด้ ว ย
มาตรการทางการศึกษา หรือ
พ บ ว่ า เ ป็ น ผู้ ค้ า ร า ย ใ ห ญ่ ใ น
โร ง เ รี ยน  คว รด า เนินการ ใช้
มาตรการทางกฎหมายต่อไป 
8. กรณีเด็กนักเรยีนถูกควบคุมตัว
หรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้
สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองและ
ด าเนินการออกหนงัสือรบัรองการ
เป็นนักเรียน เพื่อเป็นหลักฐาน
ประกอบ 
 

การเยียวยา 

1. กรณีเด็กนักเรียนเป็นผู้เสพ/
ติ ด  ให้ แจ้ งผู้ ปกครอง เพื่ อ
ร่ ว มกั นแก้ ไ ขปั ญหา  แล ะ
ประสานกับทีมสหวิชาชีพเข้า
รั บ ก า ร บ า บั ด  ฟื้ น ฟู ต า ม
กระบวนการในรูปแบบจิต
สังคมบ าบัดในโรงเรียน หรือ
วิธีการที่เหมาะสม โดยจะไม่มี
การน ารายชื่อนักเรียน รายงาน
หรือบันทึกเข้าระบบว่าเป็นผู้
เข้ารับการบ าบัด ตามประกาศ 
คสช.ฉบับที่ 108/2557 

2. จัดท ากลุ่มบ าบัดในลักษณะ
ของค่ายนักเรียนในโรงเรียน 
โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด  มี
ระเบียบที่รัดกุม โดยผู้ปกครอง
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
โครงการจั ดท ากลุ่ มบ าบั ด
นักเรียนที่เริ่มมีปัญหาการใช้ยา 
จะช่วยให้การท ากลุ่มบ าบัด
ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น   

3. การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้
นักเรียนและผู้ปกครองได้มีการ
สื่อสารเชิงบวกและท ากิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์เพื่อสร้างความ
อบอุ่นในครอบครัว 

4. กรณีเด็กนักเรียนเป็นผู้เสพ/
ติด หลังการบ าบัดรักษาต้อง
ได้รับการดูแลให้ได้ศึกษาต่อทั้ง
ใ น ร ะ บ บ ห รื อ น อ ก ร ะ บ บ
การศึกษา 

 

การเสริมขวัญ 
ใหก้ าลังใจ 

1.ใช้กระบวนการระบบ
ก า ร ดู แ ล ช่ ว ย เ ห ลื อ
นักเรียนในการติดตาม 
เฝูาระวัง ให้ค าปรึกษา
และ ให้ ก า ลั ง ใ จอย่ า ง
ใกล้ ชิด  เพื่ อไม่ ให้หวน
กลับไปเสพติดซ้ า 

2.ประสานทีมสหวิชาชีพ 
ให้ความช่วยเหลือในเรื่อง
การดูแลรักษาสุขภาพ
กาย สุขภาพใจแก่ เด็ก
นัก เ รี ยนกลุ่ ม เสพ/ติ ด 
ตลอดจนให้ค าปรึกษา 
และส่งเสริมสุขภาพ 

3. ประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่แนวคิด “ผู้เสพ 
คือ ผู้ปุวย” เพื่อให้สังคม
มีความเข้าใจและให้การ
ยอมรับ ส่งผลให้ผู้ เสพ
สามารถด ารงชีวิตอยู่ใน
สั ง ค ม ไ ด้ แ ล ะ ไ ม่ ห ว น
กลับไปเสพใหม่ 

 

มาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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           การก าหนดมาตรการและแนวทางการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แนวทางการช่วยเหลือเด็กนักเรียน กรณียาเสพติด ตามมาตรการทั้ง 4 ดังนี้ 
 

1. มาตรการป้องปราม 
     1.1 มีการ Re X-ray เพ่ือการคัดกรองเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล เพ่ือจัดกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 
กลุ่มเสพ/ติด และกลุ่มค้า 
     1.2 ตรวจค้นเพ่ือปูองกันการลักลอบน าสารเสพติดเข้าโรงเรียนและสุ่มตรวจปัสสาวะแก่นักเรียนกลุ่ม
เสี่ยงเป็นครั้งคราวโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า 
     1.3 ใช้มาตรการทางการศึกษาเพ่ือให้ความรู้ปรับเปลี่ยนเจตคติ และการปฏิบัติตนของนักเรียน
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยก าหนดเนื้อหาความรู้เรื่องการปูองกันยาเสพติดในหลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอน
ทุกระดับชั้นในวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 
     1.4 ให้ผนวกเนื้อหายาเสพติดเข้าไปในวิชาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยไม่มีหลักสูตรก าหนดไว้ แต่ให้ครู
พิจารณาตามความเหมาะสมในวิชาต่าง ๆ  
     1.5 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ในการปูองกัน เฝูาระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในสถานศึกษา 
     1.6 ใช้มาตรการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพ่ือมุ่งรณรงค์ให้ข้อมูลข่าวสารการปูองกันยาเสพติดแก่
นักเรียนให้เกิดความตระหนักต่อปัญหายาเสพติด รู้จักปฏิบัติตน และมีส่วนร่วมในการปูองกันปัญหายาเสพติด  
โดยเด็กนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานทีมี่ครูเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน ให้ค าแนะน าและดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
    1.7 พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง 
    1.8 สถานศึกษาต้องด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขของ
กระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. 
    1.9 สถานศึกษาก าหนดมาตรการลงโทษนักเรียนที่กระท าผิดหรือมีพฤติที่กรรมที่ไม่เหมาะสมตาม
ความเหมาะสมจากเบาไปหาหนัก 
 

2. มาตรการแก้ไข 
     2.1 โรงเรียนจัดบริการให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เด็กนักเรียน กรณีพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ/ติด 
ให้เชิญผู้ปกครองพบปะพูดคุยแก้ปัญหาร่วมกัน และใช้วิธีการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
     2.2 จัดการเรียนการสอนเสริมพิเศษให้กับนักเรียน 
     2.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่าง ๆ ของนักเรียนให้อยู่ในกรอบที่เหมาะสม โดยการใช้กิจกรรม
กลุ่มเพ่ือนในการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา 
     2.4 สร้างค่านิยมใหม่ในเรื่องการคบเพ่ือนและการไม่ใช้ยาเสพติด 
     2.5 ด าเนินการช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสพ/ติด โดยประสานกับทีมสหวิชาชีพในการบ าบัดรักษา 
     2.6 ติดตามผลการด าเนินการ เฝูาระวังอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบ 
     2.7 กรณีพบว่านักเรียนเป็นผู้ค้าโดยเป็นส่วนของกระบวนการค้าภายนอกโรงเรียนหรือเป็นผู้ค้าราย
ย่อย โรงเรียนควรประสานงานกับผู้ปกครองเพ่ือหาทางยุติพฤติกรรมดังกล่าว  และด าเนินการปูองปรามด้วย
มาตรการทางการศึกษา หรือพบว่าเป็นผู้ค้ารายใหญ่ในโรงเรียน ควรด าเนินการใช้มาตรการทางกฎหมายต่อไป 
    2.8 กรณีเด็กนักเรียนถูกควบคุมตัวหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมให้สถานศึกษาแจ้งผู้ปกครองและ
ด าเนินการออกหนังสือรับรองการเป็นนักเรียน เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบ 
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3. มาตรการเยียวยา 
     3.1 กรณีเด็กนักเรียนเป็นผู้เสพ/ติด ให้แจ้งผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา และประสานกับทีมสห
วิชาชีพเข้ารับการบ าบัด ฟ้ืนฟูตามกระบวนการในรูปแบบจิตสังคมบ าบัดในโรงเรียน หรือวิธีการที่เหมาะสม 
โดยจะไม่มีการน ารายชื่อนักเรียน รายงานหรือบันทึกเข้าระบบว่าเป็นผู้เข้ารับการบ าบัด ตามประกาศ คสช.
ฉบับที่ 108/2557 
     3.2 จัดท ากลุ่มบ าบัดในลักษณะของค่ายนักเรียนในโรงเรียน โดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิดมีระเบียบที่
รัดกุม โดยผู้ปกครองสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการจัดท ากลุ่มบ าบัดนักเรียนที่เริ่มมีปัญหาการใช้ยา             
จะช่วยให้การท ากลุ่มบ าบัดประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น 
     3.3 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้มีการสื่อสารเชิงบวกและท ากิจกรรมเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือสร้างความอบอุ่นในครอบครัว 
     3.4 กรณีเด็กนักเรียนเป็นผู้เสพ/ติด หลังการบ าบัดรักษาต้องได้รับการดูแลให้ได้ศึกษาต่อทั้งในระบบ
หรือนอกระบบการศึกษา 
 

4. มาตรการเสริมสร้างก าลังใจ 
     4.1 ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในการติดตาม เฝูาระวัง ให้ค าปรึกษาและ             
ให้ก าลังใจอย่างใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้หวนกลับไปเสพติดซ้ า 
     4.2 ประสานทีมสหวิชาชีพ ให้ความช่วยเหลือในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกาย สุขภาพใจแก่              
เด็กนักเรียนกลุ่มเสพ/ติด ตลอดจนให้ค าปรึกษา และส่งเสริมสุขภาพ 
     4.3 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิด“ผู้เสพ คือ ผู้ปุวย”เพ่ือให้สังคมมีความเข้าใจและให้การ
ยอมรับ ส่งผลให้ผู้เสพสามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้และไม่หวนกลับไปเสพใหม่ 
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บทที่  4   

 

ผลการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 

4.1 ผลผลิตจากการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
       4.1.1 สถานศึกษามีมาตรการและแนวทางการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา กรณี
การล่วงละเมิดทางเพศ และกรณีปัญหายาเสพติด 
       4.1.2 นักเรียนทุกคนได้รับการคุ้มครองและดูแลช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพ 
 

4.2 ผลจากการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนส่งผลต่อ 
       4.2.1 สถานศึกษา 
       4.2.2 ชุมชน 
       4.2.3 แหล่งอบายมุข    
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บทที่ 5   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
 

1. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
สุพรรณบุรี (ศูนย์ ฉก.ชน.สพม.สุพรรณบุรี) 
ที่ตั้ง กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ชั้น 3 ศาลา
กลางจังหวัดสุพรรณบุรี  โทร 035 535417 ต่อ 106 โทรสาร 035 536251 

2. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี (พมจ.) โทร 035 535386-7 
3. ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครปฐม (พมจ.) โทร 034 340015-16 

โทรสาร 034 340017 
4. บ้านพักเด็กและครอบครัวสุพรรณบุรีโทร 035 525223-5  
5. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม โทร 034 272126  โทรสาร 034 272127 
6. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรีโทร  035 454069 
7. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมโทร 034 213279-80  โทรสาร 034 251550 
8. โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรีโทร 035 514999 
9. โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมโทร  034 251552  โทรสาร  034 251553 
10. ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

10.1 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี โทร 035 535228-32  
10.2 ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม  โทร  034 242712  โทรสาร  034 253612 

11. หน่วยงานที่ให้บริการปรึกษาปัญหา 
11.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ OSCC Hotline  

     โทร 1300 
11.2 มูลนิธิเด็ก จังหวัดนครปฐม  โทร 02 8141481-7  โทรสาร  02 8140369 
11.3 สายด่วนคลายเครียด  โทร 1323,1667 
11.4 สายด่วนยาเสพติด  โทร 1386 
11.5 สายด่วนวัยรุ่น โทร 1417 
11.6 เลิกบุหรี่  โทร  1775, 0816144612 
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              กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี.(2560).รายงานสถานการณ์ทางสังคม 

              จังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 2560.สุพรรณบุรี: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                         คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรึกษา 

1. นายนิสา  บรรจงการ                  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
2. นายอุทัย  ก่งเซ่ง                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
3. นางสาวสุนันทา พร้าวตะคุ           รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

    4. นายชาติ  สว่างศรี                     ผู้ทรงคุณวุฒิ 
    5. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ เอกเผ่าพันธุ์       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
คณะท างาน 

1. นายอุทัย  ก่งเซ่ง                       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  

2. นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว                 นักวชิาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
                                       ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
                                       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 
3. นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย             นักวชิาการศึกษาช านาญการ  
4. นางสาววันวสิา  สิงหฬ                  นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
5. นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
6. นางสาวธนัชพร  คิ้วเที่ยง             พนักงานราชการ ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา                        
7. นางสาวปรัชญา  พะณะงาม           พนักงานราชการ ต าแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจ า 
                                               ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
 

 

 
 


