
จ.อ.ไวกลู มะลิรส
ต ำแหน่ง ผูอ้ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ

กลุ่มส่งเสริมกำรจดักำรศึกษำ
ส ำนักงำนเขตพืน้ท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต ๓

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขัน้พืน้ฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร

คู่มอืกำรปฏิบติังำน



ค ำน ำ 
  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 เป็นหน่วยงำนที่จัดกำรศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน มีหน้ำที่ ดูแลเด็กนักเรียน โดยเฉพำะเด็กนักเรียนจ ำเป็นต้องได้รับกำรส่งเสริมพัฒนำตำมศักยภำพของ
เด็กนักเรียน และกำรปกป้องคุ้มครองให้ควำมช่วยเหลือและแก้ไขปัญหำที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียน โดยผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องจะต้องมีแนวทำงกำรปฏิบัติกำร คุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน ตำม
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บทที่ 1 บทน ำ 
วิกฤตกำรณ์เด็กและเยำวชนในปัจจุบัน 

 
วิกฤตกำรณ์เด็กและเยำวชนในปัจจุบัน  มีควำมซับซ้อนมำกข้ึนปัญหำและสภำพแวดล้อมบริบทต่ำง ๆ ใน 

สังคม ไม่ว่ำจะเป็นปัจจัยเสี่ยงจำกสภำพครอบครัวที่เป็นครอบครัวแตกแยก นิยมใช้ควำมรุนแรง  ปล่อยปละ 
ละเลย ปัจจัยเสี่ยงจำกโรงเรียนที่ขำดควำมเอำใจใส่นักเรียนอย่ำงจริงจัง ขำดกำรจัดกำรที่เหมำะสมต่อกำร พิทักษ์ 
ปกป้อง คุ้มครองและให้กำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงทั่วถึง เป็นธรรม  ปัจจัยเสี่ยงจำกชุมชนและ สังคมที่
อ่อนแอ ไม่เคำรพกฎระเบียบของสังคม ละเลยต่อปัญหำของเด็กและเยำวชน ปัจจัยเสี่ยงจำกเพ่ือนที่มี พฤติกรรม
โน้มเอียงไปในทำงก้ำวร้ำว เสี่ยงภัย มั่วสุมส่งผลต่อพฤติกรรมและควำมปลอดภัยของเด็กและเยำวชน ด้ำนกำรถูก
ล่วงละเมิดละเมิด ยำเสพติด และปัญหำอ่ืน ๆ ตำมมำ  จำกสภำพปัญหำเด็กและเยำวชนที่เกิดข้ึน จ ำเป็นที่
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  จะต้องหำมำตรกำรและแนวทำงกำรคุ้มครองและ 
ช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้ได้รับกำรดูแลช่วยเหลืออย่ำงทันท่วงที  มีประสิทธิภำพปลอดภัยและได้รับควำมเป็นธรรม 
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บทที่ 2  
กำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

กำรสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับเด็กนักเรียน  เป็นบทบำทหน้ำที่ที่ส ำคัญของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 และสถำนศึกษำที่จะต้องด ำเนินกำรให้เหมำะสม มีประสิทธิภำพ โดยจะต้องอำศัย
ควำมร่วมมือจำกหลำยๆฝ่ำย เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัยทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจกับเด็กนักเรียนอย่ำงแท้จริง 
ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภำพกำรเรียนของเด็กนักเรียนให้สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 

2.1 นิยำมศัพท์เกี่ยวกับกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
กำรคุ้มครอง หมำยถึง กำรดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนปกติ และท่ีเสี่ยงหรือต้องสงสัยว่ำถูกกระท ำรุนแรง

หรือล่วงละเมิด เด็กนักเรียนที่ถูกกระท ำรุนแรงหรือถูกล่วงละเมิดและเด็กนักเรียนที่กระท ำรุนแรงหรือล่วงละเมิด
ต่อบุคคลอ่ืน โดยมีระบบและขั้นตอนกำรปฏิบัติที่ค ำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดข้ึนกับเด็กนักเรียน ให้สอดคล้องกับ
หลักปฏิบัติตำมกฎหมำยและหลักปฏิบัติที่มีมำตรฐำน 

กำรดูแลช่วยเหลือ หมำยถึง กำรส่งเสริมพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้พัฒนำ 
เต็มตำมศักยภำพ  มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทำงจิตใจที่เข้มแข็ง  มีคุณภำพชีวิตที่ดีมีทักษะกำรด ำรง 
ชีวิตและรอดพ้นจำกวิกฤตท้ังปวง 

เด็ก หมำยถึง บุคคลซึ่งมีอำยุต่ ำกว่ำสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภำวะด้วยกำรสมรส 
นักเรียน หมำยถึง ผู้ซึ่งก ำลังศึกษำอยู่ในควำมดูแลของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์  

   เขต 3  สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
บิดำมำรดำ หมำยถึง ผู้ให้ก ำเนิดเด็กนักเรียนไม่ว่ำจะสมรสกันหรือไม่ 
ผู้ปกครองนักเรียน หมำยถึง บิดำ มำรดำ ผู้อนุบำล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครองตำมประมวล

กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ และให้หมำยควำมรวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภำพ นำยจ้ำง ตลอดจน
บุคคลอื่น ซึ่งรับเด็กนักเรียนไว้ในควำมอุปกำระเลี้ยงดู หรือที่เด็กนักเรียนอำศัยอยู่ด้วย 

ทีมสหวิชำชีพ หมำยถึง กลุ่มบุคคลหรือหน่วยงำนที่ท ำงำนประสำนควำมร่วมมือจำกหลำยสำขำ วิชำชีพ
เพ่ือมุ่งดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีระบบ และเป็นกระบวนกำรอยู่บนพ้ืนฐำนที่มีจุดประสงค์และเป้ ำหมำย
เดียวกัน ในกำรปฏิบัติงำนโดยมีกำรติดต่อสื่อสำรระหว่ำงกันอย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันวินิจฉัย วิเครำะห์สำเหตุ 
ประเมินสภำพกำรณ์ของปัญหำและด ำเนินกำรปกป้องคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่เหมำะสมและเกิดประโยชน์
ต่อเด็กในแต่ละกรณี 

ฉก.ชน.สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3 หมำยถึง ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  

กำรถูกล่วงละเมิดทำงเพศ หมำยถึง กำรกระท ำหรือกำรชักชวนที่มีผลท ำให้ผู้ถูกกระท ำได้รับควำมเสีย 
หำยเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ผู้ถูกล่วงละเมิดทำงเพศจะได้รับผลกระทบทั้งทำงร่ำงกำย จิตใจและสังคม  

ยำเสพติด หมำยถึง สำรเคมีหรือวัตถุชนิดใด ซึ่งเมื่อเสพเข้ำสู่ร่ำงกำยไม่ว่ำจะโดยรับประทำน ดม สูบ ฉีด  
                    หรือด้วยวิธีกำรใด ๆ แล้วท ำให้เกิดโทษต่อร่ำงกำยและจิตใจ 

กลุ่มเสี่ยงยำเสพติด หมำยถึง นักเรียนที่มีแนวโน้มเกี่ยวข้องกับยำเสพติด เช่น นักเรียนที่ดื่มเหล้ำ สูบบุหรี่ 
สมำชิกในครอบครัวเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ครอบครัวแตกแยก หนีเรียน ผลกำรเรียนตกต่ ำ ฯลฯ 
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ผู้เสพ/ผู้ติด หมำยถึง นักเรียนที่เสพ/ติดยำเสพติด รวมถึงสุรำ เบียร์ และบุหรี่โดยมีผลกำรตรวจ ปัสสำวะ
พบสำรเสพติด หรือซักประวัติว่ำเคยใช้/หรือเสพสำรเสพติดทุกประเภท 

ผู้ค้ำ หมำยถึง นักเรียนที่เกี่ยวข้องกับกำรค้ำยำเสพติด รวมถึงสุรำ เบียร์ และบุหรี่ 
กำรบ ำบัดรักษำ หมำยถึง กำรด ำเนินงำนเพ่ือแก้ไขสภำพร่ำงกำยและจิตใจของผู้ถูกล่วงละเมิดทำงเพศ

และผู้ติดยำเสพติดให้เลิกจำกกำรเสพและสำมำรถกลับไปด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
กำรให้ค ำปรึกษำ หมำยถึง กำรพูดคุย ให้ค ำแนะน ำเพ่ือช่วยเหลือและกระบวนกำรช่วยเหลือนักเรียนให้

สำมำรถช่วยเหลือตนเอง เกิดควำมเข้ำใจในตนเอง  สำมำรถบริหำรจัดกำรให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และน ำไปสู่กำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กนักเรียน 
2.2 ยุทธศำสตร์กำรปกป้องคุ้มครองเด็กในสถำนศึกษำ 

ยุทธศำสตร์กำรปกป้องคุ้มครองเด็กในสถำนศึกษำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
ประกอบด้วย ยุทธศำสตร์หลัก 5 ยุทธศำสตร์ คือ 

2.2.1 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรป้องกันและเฝ้ำระวัง (Prevention) 
2.2.2 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรคุ้มครองเด็ก (Protection) 
2.2.3 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรส่งเสริมและพัฒนำ (Promotion) 
2.2.4 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรมีส่วนร่วมกับทุกภำคส่วน (Participation) 
2.2.5 ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรติดตำมด้วยกระบวนกำรเชิงบวก (Positive monitoring) 

2.3 ยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
2.3.1 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ 

1) ส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
2) ส่งเสริมกำรพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
3) ส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ 

2.3.2 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพ่ิมโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำ 
1) ประกันโอกำสกำรเข้ำถึงบริกำรทำงกำรศึกษำให้กับผู้เรียนในทุกพ้ืนที่ ครอบคลุมคนพิกำร  

ผู้ด้อยโอกำสและผู้มีควำมสำมำรถพิเศษ 
2) ส่งเสริมระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงท่ัวถึง 
3) ลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงกำรศึกษำ 

2.3.3 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 
1) สร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
2) ปลูกฝังผู้เรียนด้ำนคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมที่พึงประสงค์ 
3) ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
4) พัฒนำควำมสำมำรถผู้เรียนด้ำนภำษำต่ำงประเทศ 

2.3.4 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 



ส่งเสริมและพัฒนำครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณภำพ 
2.3.5 ยุทธศำสตร์ที่ 5 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม 

1) ส่งเสริมและพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีประสิทธิภำพ 
2) สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วม 
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2.4 กำรรำยงำนเหตุ 
2.4.1 ช่องทำงกำรรำยงำน 

1. กำรรำยงำนผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำร เช่น โทรศัพท์ โทรสำร สื่อออนไลน์ 
2. กำรรำยงำนเป็นลำยลักษณ์อักษร เช่น หนังสือรำชกำร 

2.4.2 วิธีกำรรำยงำนเหตุ แยกเป็นกรณีเร่งด่วน/เป็นข่ำว/เหตุยุติแล้ว 
1. กรณีเร่งด่วน ฉุกเฉิน ให้รำยงำนต่อต้นสังกัดทันท ีหรือภำยใน 24 ชั่วโมง พร้อมติดตำมผลและ 

รำยงำนเป็นระยะ 
2. กรณีเป็นข่ำว สื่อมวลชนเข้ำมำติดตำมสถำนกำรณ์ ให้สถำนศึกษำประมวลสถำนกำรณ์แล้ว 

รำยงำนต่อต้นสังกัดทันที ตำมช่องทำงกำรสื่อสำร 
3. กรณีเรื่องยุติแล้ว ให้รำยงำนตำมแบบรำยงำนเป็นหนังสือรำชกำรต่อต้นสังกัดตำมล ำดับ 
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บทที่ 3 แนวทำงกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
กรณีถูกล่วงละเมิดทำงเพศ  
กรณียำเสพติด 

3.1 ปัญหำกำรล่วงละเมิดทำงเพศและยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
3.1.1 ปัญหำกำรล่วงละเมิดทำงเพศ 
สถำนกำรณ์เด็กและสตรีที่ถูกกระท ำรุนแรงทำงเพศท่ีเป็นนักเรียน  นักศึกษำ  เพ่ิมมำกข้ึนทุกปี   

โดยเฉพำะผู้ถูกกระท ำโดยบุคคลที่รู้จัก ใกล้ชิด หรือคนในครอบครัว และสถำนที่เกิดเหตุ ส่วนใหญ่เกิดเหตุที่บ้ำน
ของผู้ถูกกระท ำ รองลงมำเป็นหอพัก โรงเรียน เป็นต้น 

3.1.2 ปัญหำยำเสพติด สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดในพ้ืนที่จังหวัดกำฬสินธุ์ยังคงอยู่ในระดับที่ 
รุนแรงเนื่องจำกเป็นพ้ืนที่ที่มีเส้นทำงเชื่อมต่อไปยังจังหวัดอ่ืน ๆ ได ้  และยังเป็นแหล่งที่พักเก็บยำเพ่ือรอคอยกำร
ส่งมอบให้แก่กลุ่มกำรค้ำระดับต่ำง ๆ  และกระจำยไปในพ้ืนที่อ่ืน ๆ  และยังมีสถำบันกำรศึกษำทุกระดับ ท ำให้มี 
กลุ่มเยำวชน นักเรียน นักศึกษำ เดินทำงเข้ำมำศึกษำและพักอำศัยอยู่ตำมหอพัก/ห้องเช่ำต่ำง ๆ เป็นจ ำนวน มำก
ในพ้ืนที่  จำกกำรติดตำมสถำนกำรณ์ยำเสพติดของคณะท ำงำนเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด  มีพ้ืนที่กำรแพร่ระบำด
ขยำยตัวเพิ่มมำกขึ้นลงสู่ระดับหมู่บ้ำน ชุมชนและสถำบันครอบครัว โดยเฉพำะกลุ่มนักเรียน นักศึกษำและเยำวชน 
ซึ่งเป็นพลังส ำคัญของประเทศชำติในอนำคต 

3.2 สำเหตุของปัญหำกำรล่วงละเมิดทำงเพศและยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
1. เด็กนักเรียนขำดทักษะชีวิต 
2. สถำนกำรณ์ทำงสังคมเปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว   ควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำร 

สื่อสำรที่ทันสมัย  กำรมีค่ำนิยมที่เปลี่ยนไปจำกเดิม   เนื่องจำกมีกำรรับวัฒนธรรมและแบบแผนกำรใช้ชีวิต    
แบบสังคมตะวันตก 

3. สถำนศึกษำยังไม่มีมำตรกำรกำรคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียนทั้งเชิงรุกและเชิงรับอย่ำง 
ชัดเจน 

4. สถำบันครอบครัวอ่อนแอ ปัญหำครอบครัวแตกแยก ขำดกำรดูแลและเอำใจใส่อย่ำงใกล้ชิด 
3.3 กระบวนกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติกำรก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือเด็ก 
นักเรียนในสถำนศึกษำ 

2. จัดท ำมำตรกำร/คู่มือแนวทำงกำรคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำ 
3. ประกำศ เผยแพร่กับสถำนศึกษำในสังกัดและหน่วยงำนกำรศึกษำที่เก่ียวข้อง 
 4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้หน่วยงำนต้นสังกัดรับทรำบ 



                                                    รับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุเด็กนักเรียนเก่ียวข้องก ับยำเสพติด และเด็กนักเร ียนถ ูกล ่วงละเมิดทำงเพศ 
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เด็กนักเรียนเกี่ยวข้องกับยำเสพติด         เด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 
 
 
ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต               ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น 
 

            

             กลุ่มเสี่ยง           กลุ่มเสพ/ติด             กลุ่มค้ำ      

           

   แจ้งผู้ปกครองนักเรียน 
 

   

      ด ำเนินกำรช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ/ประเมินสถำนกำรณ์ 
          สร้ำงภูมิคุ้มกัน                ส่งต่อ            เข้ำสู่กระบวนกำร 

 
 

                ให้ค ำปรึกษำ/บ ำบัด 

 

               แจ้งทีม ฉก.ชน. 
                 สพป.กส.3 

 

                 แจ้ง/ประสำนกำรส่งต่อ  
                       ทีมสหวิชำชีพ 

 

                         ทีม ฉก.ชน.สพป.กส.3            
                            ดูแลติดตำมผล 

        

        ดูแลช่วยเหลือนักเรียน/คุ้มครอง/ติดตำมเยี่ยม 

 
               
 
                รำยงำนต้นสังกัด 

                   
          สรุปและรำยงำนข้อมูลตำมแบบรำยงำน       

              ต่อต้นสังกัด 
 
 

 
          เด็กนักเรียนเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 

          เด็กนักเรียนถูกล่วงละเมิดทำงเพศ 
 



กำรแก้ไข 
1.เชิญผู้ปกครองเดก็นกัเรียนและ 
ผู้เกี่ยวขอ้งรับทรำบเหตกุำรณ์ ให้ 
ค ำปรึกษำและหำแนวทำง และ
วิธีกำรรวมกนัในกำรปรับพฤตกิรรม
เด็กนักเรียน และแก้ไขปัญหำที่
เกิดขึ้น 
2.ทีม ฉก.ชน.สพป.กำฬสนิธุ์    
เขต 3 ประสำนกับทมีสหวิชำชีพ 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้ำช่วยเหลอื
เด็กนักเรียนและน ำตรวจสภำพ
ร่ำงกำยและจิตใจ ภำยใน 24 
ชั่วโมง  
3 ประสำนทีมสหวิชำชีพ ให้ควำม
ช่วยเหลือส่งเสริม สุขภำพ 
ป้องกัน รกัษำฟื้นฟูให้กับเด็ก
นักเรียนที่ ถกูกระท ำ โดยค ำนึงถึง 
สิทธิเดก็ ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก 
พ.ศ.2546  
4.เปิดโอกำสให้เดก็นกัเรียน
สำมำรถกลับมำเรียนตอ่ได้ทั้ง
กำรศกึษำในระบบและนอกระบบ  
5.สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับนักเรียน
ในสถำนศกึษำ เพือ่ให้กำรยอมรับ 
ไม่ซ้ ำเติมนกัเรียนทีถู่กกระท ำ 

 
 

๔   
มำตรกำร 
ขับเคลื่อน 

กำรป้องปรำม 
1.เสริมสร้ำงควำมรู ้ควำมเข้ำใจและ 
สร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกัน 
เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรล่วงละเมดิทำง 
เพศ ให้กับครู เด็กนกัเรียนและ 
ผู้ปกครอง โดยสร้ำงกลไกกำรป้องกนั 
เด็กนักเรียนจำกกำรถูกละเมดิทำง 
เพศและชว่ยกันหำทำงออกเมือ่ตอ้ง 
เผชิญกับเหตุกำรณก์ำรลว่งละเมิด 
ทำงเพศ  
2.ใช้กระบวนกำรระบบกำรดูแล 
ช่วยเหลือนกัเรียน โดยครูที่ปรึกษำ 
ครูแนะแนว เอำใจใส่เด็กนักเรียน 
อย่ำงใกล้ชิด และท ำงำนเป็นทมี 
3.ให้สถำนศึกษำดแูลพิทกัษ์ ปกป้อง 
และคุ้มครองเด็กนักเรียน ไม่ให้ถูก 
ล่วงละเมดิทำงเพศจำกบุคคลทั้ง 
ภำยในและภำยนอกสถำนศกึษำ 
4.จัดสถำนศกึษำให้มีควำมปลอดภัย 
ปรำศจำกพืน้ทีเ่สี่ยง เช่น มีกล้องวงจร 
ปิด มีกำรจัดตั้งเวร เพื่อไม่ให้เกิดกำร 
ล่วงละเมดิทำงเพศ 
5.เฝำ้ระวังพื้นที่ใกลเ้คียงสถำนศกึษำ 
ที่เป็นจุดอับ จุดเสี่ยง โดยประสำน  
กำรท ำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ 
และทมีสหวิชำชีพ 
6.สถำนศกึษำสอนเรือ่งเพศศกึษำใน 
กลุ่มสำระกำรเรียนรูสุ้ขศึกษำและ  
พลศึกษำเป็นหลกัและกจิกรรมต่ำง ๆ 
ทั้งในและนอกสถำนศกึษำ เน้นเรือ่ง
กำรดแูลกำรป้องกันตนเองของเดก็ 
นักเรียนให้ปลอดภัยจำกกำรถกูล่วง 
ละเมิดทำงเพศ 
7.ให้ควำมรู้ในกำรใช้ส่ือเทคโนโลยี 
อย่ำงถูกตอ้งและอย่ำงมวีิจำรณญำณ 
ตำม พ.ร.บ.คอมพวิเตอรแ์ก่ผู้ปกครอง 
ครูและบุคคลใกล้ชิด 
8.มีตู้รับควำมคิดเห็นของนักเรียนเพื่อ
รับทรำบปัญหำและควำมต้องกำร 
ควำมช่วยเหลอืของนกัเรียน เช่น ตู้ 
เสมำรกัษ์ และเว็บไซต์โรงเรียน 
9. เสริมสร้ำงภูมิคุม้กนัให้กับ 
ครอบครัว โดยจัดกิจกรรมที่เสริม 
สร้ำงสัมพนัธภำพ และกำรสือ่สำร
ระหว่ำงนกัเรียน ผู้ปกครอง ครทูี่
เกี่ยวขอ้งและนกัจิตวิทยำเพือ่ 
แลกเปลี่ยน เรียนรู้ในกำรอยู่รว่มกนั 
ดูแลช่วยเหลอืกนัและกำรวำงตัวใน 
สังคมอย่ำงถกูต้องเหมำะสม 
10. จัดให้มีระบบกำรสือ่สำรที่ รวด 

กำรเสริมขวัญให้ก ำลังใจ 
1.ด ำเนนิกำรตำม
กระบวนกำร ระบบกำร
ดูแลช่วยเหลอืนกัเรียน 
โดยใช้กิจกรรมเย่ียมบ้ำน 
เด็กนักเรียน เพื่อดูแล 
ช่วยเหลือเดก็ นักเรียน
ให้มีก ำลังใจและอยู่รว่ม
ในสังคมได ้
2.ติดตำมผลเป็นระยะ
เพื่อประเมนิ สภำพ
ร่ำงกำยและจิตใจกับเดก็ 
นักเรียนและให้ค ำปรึกษำ
อย่ำงต่อเนื่อง 

           

 

 
มำตรกำรกำรล่วงละเมิดทำงเพศในสถำนศึกษำ 

กำรเยียวยำ 
 1.ด ำเนนิกำรตำมกระบวนกำรระบบ    
  กำรดูแลชว่ยเหลือนักเรียน โดยใช้   
  กิจกรรมเย่ียมบ้ำนเดก็ นกัเรียนเพือ่  
  ดูแลชว่ยเหลือเด็กนักเรียน ให้ม ี
  ก ำลังใจและอยู่ร่วมในสังคมได ้
  2.ประสำนทีมสหวิชำชีพเข้ำไปดูแล   
   ช่วยเหลอืเดก็นกัเรียนในด้ำนกำร 
   ศึกษำและกำรฝกึฝนอำชีพ เพื่อให้  
   มีรำยได้ในกำรด ำรงชีวติ 
  3.สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรยอมรับ  
   ให้กับ นกัเรียนในสถำนศกึษำ เพือ่   
   ให้ผู้ถูกกระท ำอยู่ในสังคมได้อย่ำง  
   มีควำมสุข 
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กำรก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรคุ้มครองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

แนวทำงกำรช่วยเหลือเด็กนักเรียน กรณีถูกล่วงละเมิดทำงเพศ ตำมมำตรกำรทั้ง 4 ดังนี้ 
1. มำตรกำรป้องปรำม 

1.1 เสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักในกำรป้องกัน เกี่ยวกับพฤติกรรมกำรล่วง  
ละเมิดทำงเพศให้กับครู เด็กนักเรียนและผู้ปกครอง โดยสร้ำงกลไกกำรป้องกันเด็กนักเรียนจำกกำรถูกละเมิด   
ทำงเพศและช่วยกันหำทำงออกเม่ือต้องเผชิญกับเหตุกำรณ์กำรล่วงละเมิดทำงเพศ 

1.2 ใช้กระบวนกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยครูที่ปรึกษำ ครูแนะแนว เอำใจใส่เด็กนักเรียน 
อย่ำงใกล้ชิดและท ำงำนเป็นทีม 

1.3 ให้สถำนศึกษำดูแลพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กนักเรียน ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทำงเพศจำกบุคคล
ทั้งภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ 

1.4 จัดสถำนศึกษำให้มีควำมปลอดภัยปรำศจำกพ้ืนที่เสี่ยง เช่น มีกล้องวงจรปิด มีกำรจัดตั้งเวร เพ่ือไม่ให้ 
เกิดกำรล่วงละเมิดทำงเพศ 

1.5 เฝ้ำระวังพ้ืนที่ใกล้เคียงสถำนศึกษำที่เป็นจุดอับ จุดเสี่ยงโดยประสำนกำรท ำงำนร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ 
ต ำรวจและทีมสหวิชำชีพ 

1.6 สถำนศึกษำสอนเรื่องเพศศึกษำในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำเป็นหลักและกิจกรรม 
ต่ำง ๆ ทั้งในและนอกสถำนศึกษำ เน้นเรื่องกำรดูแลกำรป้องกันตนเองของเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจำกกำรถูกล่วง
ละเมิดทำงเพศ 

1.7 ให้ควำมรู้ในกำรใช้สื่อเทคโนโลยีอย่ำงถูกต้อง และอย่ำงมีวิจำรณญำณตำม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์แก่ 
ผู้ปกครอง ครู และบุคคลใกล้ชิด 

1.8 มีตู้รับควำมคิดเห็นของนักเรียน  เพ่ือรับทรำบปัญหำและควำมต้องกำรควำมช่วยเหลือของนักเรียน 
เช่น ตู้เสมำรักษ์ และเว็บไซต์โรงเรียน 

1.9 เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว โดยจัดกิจกรรมที่เสริมสร้ำงสัมพันธภำพและกำรสื่อสำรระหว่ำง 
นักเรียนผู้ปกครองครูที่เก่ียวข้องและนักจิตวิทยำเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในกำรอยู่ร่วมกัน ดูแลช่วยเหลือกัน และ
กำรวำงตัวในสังคมอย่ำงถูกต้องเหมำะสม 

1.10 จัดให้มีระบบกำรสื่อสำรที่รวดเร็ว ฉับไว เมื่อเกิดเหตุสำมำรถประสำนงำนติดต่อกับครู เจ้ำหน้ำที่ท่ี 
เกี่ยวข้องได้ทันท่วงที เช่น หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน เป็นต้น 
2. มำตรกำรแก้ไข 

2.1 เชิญผู้ปกครองเด็กนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องรับทรำบเหตุกำรณ์ ให้ค ำปรึกษำและหำแนวทำงและวิธีกำร 
ร่วมกันในกำรปรับพฤติกรรมเด็กนักเรียนและแก้ไขปัญหำที่เกิดข้ึน 

2.2 ทีม ฉก.ชน.สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3  ประสำนกับทีมสหวิชำชีพที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เข้ำช่วยเหลือเด็ก
นักเรียนและน ำตรวจสภำพร่ำงกำยและจิตใจ ภำยใน 24 ชัว่โมง 

2.3 ประสำนทีมสหวิชำชีพให้ควำมช่วยเหลือส่งเสริมสุขภำพ ป้องกัน รักษำ ฟ้ืนฟูให้กับเด็กนักเรียนที่    
   ถูกกระท ำ โดยค ำนึงถึงสิทธิเด็ก ตำม พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

2.4 เปิดโอกำสให้เด็กนักเรียนสำมำรถกลับมำเรียนต่อได้ทั้งกำรศึกษำในระบบและนอกระบบ 
2.5 สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับนักเรียนในสถำนศึกษำ เพ่ือให้กำรยอมรับ ไม่ซ้ ำเติมนักเรียนที่ถูกกระท ำ 
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3. มำตรกำรเยียวยำ 
3.1 ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนเด็กนักเรียน

เพ่ือดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีก ำลังใจและอยู่ร่วมในสังคมได้ 
3.2 ประสำนทีมสหวิชำชีพเข้ำไปดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนในด้ำนกำรศึกษำ และกำรฝึกฝนอำชีพเพ่ือให้

มีรำยได้กำรด ำรงชีวิต 
3.3 สร้ำงควำมเข้ำใจและกำรยอมรับให้กับนักเรียนในสถำนศึกษำ เพ่ือให้ผู้ถูกกระท ำอยู่ในสังคมได้อย่ำง 

มีควำมสุข 
4. มำตรกำรเสริมสร้ำงก ำลังใจ 

4.1 ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยใช้กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนเด็กนักเรียน
เพ่ือดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้มีก ำลังใจและอยู่ร่วมในสังคมได้ 

4.2 ติดตำมผลเป็นระยะเพ่ือประเมินสภำพร่ำงกำยและจิตใจกับเด็กนักเรียนและให้ค ำปรึกษำอย่ำง 
ต่อเนื่อง 

 
 
 
 

 



กำรป้องปรำม 
1.มีกำรRe X-ray เพื่อกำรคัด 
กรองเด็กนักเรียนเป็นรำยบุคคล 
เพื่อจัดกลุ่มเป็น กลุ่มปกติ กลุ่ม 
เสี่ยง กลุ่มเสพ/ติด และกลุ่มค้ำ 
2.ตรวจค้นเพื่อป้องกันกำรลักลอบ 
น ำสำรเสพติดเข้ำโรงเรียนและสุ่ม
ตรวจปัสสำวะแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง
เป็นครั้งครำว โดยไม่มีกำรแจ้ง
ล่วงหน้ำ  
3.ใช้มำตรกำรทำงกำรศึกษำเพื่อ 
ให้ควำมรู้ปรับเปลี่ยน เจตคติและ
กำรปฏิบัติตนของนักเรียนเกี่ยวกับ
ยำเสพติด โดยก ำหนด เนื้อหำ
ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันยำเสพติด
ในหลักสูตร มีกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนทุกระดับชั้นในวิชำสุขศึกษำ 

และพลศึกษำ 
4.ให้ผนวกเนื้อหำยำเสพติดเข้ำไปใน 

 

วิชำกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องโดยไม่มี
หลักสูตรก ำหนดไว้ แต่ให้ครูพิจำรณำ
ตำมควำมเหมำะสมในวิชำต่ำง ๆ 
5.จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อ
ประโยชน์ในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดและ
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและทักษะ 
ชีวิตให้กับนักเรียนในสถำนศึกษำ  
6.ใช้มำตรกำรเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์ เพื่อมุ่งรณรงค์ให้
ข้อมูลข่ำวสำรกำรป้องกันยำเสพ
ติดแก่นักเรียน ให้เกิดควำม
ตระหนักต่อปัญหำยำเสพติด รู้จัก
ปฏิบัติตนและมีส่วนร่วมในกำร
ป้องกันปัญหำยำเสพติด โดยเด็ก
นักเรียนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ด ำเนินงำนที่มีครูเป็นผู้คอยให้กำร
สนับสนุน ให้ค ำแนะน ำและดูแล
อย่ำงใกล้ชิด 
7. พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง  
8. สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรตำม 
โครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำ 
เสพติดและอบำยมุขของกระทรวง 
ศึกษำธิกำรและนโยบำยของ สพฐ. 
9.สถำนศึกษำก ำหนดมำตรกำร 
ลงโทษนักเรียนที่กระท ำผิดหรือมี 

กำรเยียวยำ 
1. กรณีเด็กนักเรียนเป็นผู้เสพ/ติดให้
แจ้งผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหำ 
และประสำนกับทีมสหวิชำชีพเข้ำรับ
กำรบ ำบัด ฟื้นฟูตำมกระบวนกำรใน
รูปแบบจิต สังคมบ ำบัดในโรงเรียนหรือ 
วิธีกำรที่เหมำะสม โดยจะไม่มีกำรน ำ
รำยชื่อนักเรียน รำยงำนหรือบันทึกเข้ำ
ระบบว่ำเป็นผูเ้ข้ำรับกำรบ ำบัด ตำม
ประกำศคสช.ฉบับที่ 108/2557 

2. จัดท ำกลุ่มบ ำบัดในลักษณะของค่ำย
นักเรียนในโรงเรียน โดยมีครูดูแลอย่ำง
ใกล้ชิด มีระเบียบที่รัดกุม โดย
ผู้ปกครองสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมใน
โครงกำรจัดท ำกลุ่มบ ำบัดนักเรียน 

ที่เริ่มมีปัญหำกำรใช้ยำ จะช่วยให้กำร
ท ำกลุ่มบ ำบัด ประสบควำมส ำเร็จ 

 

ยิ่งข้ึน 
3. กำรจัดกจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน
และผู้ปกครองได้มีกำรสื่อสำรเชิงบวก
และท ำกิจกรรมเชิงสร้ำงสรรค์เพื่อสร้ำง
ควำมอบอุ่นในครอบครัว 
4. กรณีเด็กนักเรียนเป็นผู้เสพ/ติด หลัง
กำรบ ำบัดรักษำต้องได้รับกำรดูแลให้ได้
ศึกษำต่อทั้งในระบบหรือนอกระบบ 
กำรศึกษำ 

มำตรกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

๔ มำตรกำร 
ขับเคลื่อน 

กำรแก้ไข 

1. โรงเรียนจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำแก่เด็กนักเรียน กรณีพบ 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงกลุ่ม เสพ/ติด ให้  
เชิญผู้ปกครองพบปะ พูดคุยแก้ปัญหำ
ร่วมกัน และใช้วิธีกำรเยี่ยมบ้ำน 
นักเรียน 
2. จัดกำรเรียนกำรสอนเสริมเศษ 
ให้กับนักเรียน 
3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เบี่ยงเบน
ต่ำง ๆ ของนักเรียนให้อยู่ในกรอบที่่ 
เหมำะสม โดยกำรใช้กิจกรรมกลุ่ม
เพื่อนในกำรให้ควำมช่วยเหลือ
นักเรียนทมี่ปัญหำ  
4. สร้ำงค่ำนิยมใหม่ในเรื่องกำรคบ
เพื่อนและกำรไม่ใช้ยำเสพติด 
5. ด ำเนนิกำรช่วยเหลือเด็ก นักเรียน
กลุ่มเสพ/ติด โดยประสำนกับทีม  
สหวิชำชีพในกำรบ ำบัดรักษำ 
6. ติดตำมผลกำรด ำเนนิกำรเฝ้ำระวัง
อย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่องและรำยงำน
ผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
7. กรณีพบว่ำนักเรียนเป็นผู้ค้ำ โดย
เป็นส่วนของกระบวนกำรค้ำภำย 
นอกโรงเรียนหรือเป็นผู้ค้ำรำยย่อย 
โรงเรียนควรประสำนงำนกับ
ผู้ปกครองเพื่อหำทำงยุติพฤติกรรม
ดังกล่ำวและ ด ำเนินกำรป้องปรำม
ด้วยมำตรกำรทำงกำรศึกษำ หรือ 
พบว่ำเป็นผู้ค้ำรำยใหญ่ในโรงเรียน 
ควรด ำเนินกำรใช้มำตรกำรทำง
กฎหมำยต่อไป 
8. กรณีเด็กนักเรียนถูกควบคุมตัว 
หรือเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมให้ 
สถำนศึกษำแจ้งผู้ปกครองและ 
ด ำเนนิกำรออกหนังสือรับรองกำร   
เป็นนักเรียน เพื่อเป็นหลักฐำนประกอบ 

กำรเสริมขวัญให้ก ำลังใจ 
1.ใช้กระบวนกำรระบบกำรดูแลช่วย 
เหลือนักเรียนในกำรติดตำม เฝ้ำระวัง    
ให้ค ำปรึกษำและให้ก ำลังใจอย่ำงใกล้ชิด 
เพื่อไม่ให้หวนกลับไปเสพติดซ้ ำ 
2.ประสำนทีมสหวิชำชีพ ให้ควำมช่วย 
เหลือในเรื่องกำรดูแลรักษำสุขภำพกำย 
สุขภำพใจแก่เด็กนักเรียนกลุ่มเสพ/ติด 
ตลอดจนให้ค ำปรึกษำ และส่งเสริม
สุขภำพ 
3. ประชำสัมพันธ์และ เผยแพร่แนวคิด 
“ผู้เสพคือ ผู้ป่วย” เพื่อให้สังคมมีควำม
เข้ำใจและให้กำรยอมรับ ส่งผลให้ผู้เสพ 
สำมำรถด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้และไม่
หวนกลับไปเสพใหม่ 

                                                        10 
 
 
 
 
 

มำตรกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  

                              ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
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กำรก ำหนดมำตรกำรและแนวทำงกำรคุ้มครองและดแูลช่วยเหลอืนักเรียน 
แนวทำงกำรช่วยเหลือเด็กนักเรียน กรณียำเสพติด ตำมมำตรกำรทั้ง 4 ดังนี ้ 

1. มำตรกำรป้องปรำม 
1.1 มีกำร Re X-ray เพ่ือกำรคัดกรองเด็กนักเรียนเป็นรำยบุคคล เพ่ือจัดกลุ่มเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง 

กลุ่มเสพ/ติด และกลุ่มค้ำ 
1.2 ตรวจค้นเพื่อป้องกันกำรลักลอบน ำสำรเสพติดเข้ำโรงเรียนและสุ่มตรวจปัสสำวะแก่นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

เป็นครั้งครำวโดยไม่มีกำรแจ้งล่วงหน้ำ 
1.3 ใช้มำตรกำรทำงกำรศึกษำเพ่ือให้ควำมรู้ปรับเปลี่ยนเจตคติ และกำรปฏิบัติตนของนักเรียนเกี่ยวกับยำ 

เสพติดโดยก ำหนดเนื้อหำควำมรู้เรื่องกำรป้องกันยำเสพติดในหลักสูตร มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับชั้นใน
วิชำสุขศึกษำและพลศึกษำ 

1.4 ให้ผนวกเนื้อหำยำเสพติดเข้ำไปในวิชำกำรต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องโดยไม่มีหลักสูตรก ำหนดไว้ แต่ให้คร ู
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสมในวิชำต่ำง ๆ 

1.5 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือประโยชน์ในกำรป้องกัน เฝ้ำระวัง และแก้ไขปัญหำยำเสพติดและ 
เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้กับนักเรียนในสถำนศึกษำ 

1.6 ใช้มำตรกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ เพ่ือมุ่งรณรงค์ให้ข้อมูลข่ำวสำรกำรป้องกันยำเสพติดแก่นักเรียน
ให้เกิดควำมตระหนักต่อปัญหำยำเสพติด รู้จักปฏิบัติตน และมีส่วนร่วมในกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด โดยเด็ก 
นักเรียนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนที่มีครูเป็นผู้คอยให้กำรสนับสนุน ให้ค ำแนะน ำและดูแลอย่ำงใกล้ชิด  

1.7 พัฒนำระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำให้เข้มแข็ง 
1.8 สถำนศึกษำต้องด ำเนินกำรตำมโครงกำรสถำนศึกษำสีขำวปลอดยำเสพติดและอบำยมุขของ 

กระทรวงศึกษำธิกำร และนโยบำยของ สพฐ. 
1.9 สถำนศึกษำก ำหนดมำตรกำรลงโทษนักเรียนที่กระท ำผิดหรือมีพฤติท่ีกรรมที่ไม่เหมำะสมตำมควำม 

เหมำะสมจำกเบำไปหำหนัก 
2. มำตรกำรแก้ไข 

2.1 โรงเรียนจัดบริกำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่เด็กนักเรียน กรณีพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ/ติด ให้
เชิญผู้ปกครองพบปะพูดคุยแก้ปัญหำร่วมกัน และใช้วิธีกำรเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 

2.2 จัดกำรเรียนกำรสอนเสริมพิเศษให้กับนักเรียน 
2.3 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเบี่ยงเบนต่ำง ๆ ของนักเรียนให้อยู่ในกรอบที่เหมำะสม โดยกำรใช้กิจกรรมกลุ่ม 

เพ่ือนในกำรให้ควำมช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหำ 
2.4 สร้ำงค่ำนิยมใหม่ในเรื่องกำรคบเพ่ือนและกำรไม่ใช้ยำเสพติด 
2.5 ด ำเนินกำรช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสพ/ติด โดยประสำนกับทีมสหวิชำชีพในกำรบ ำบัดรักษำ 
2.6 ติดตำมผลกำรด ำเนินกำรเฝ้ำระวังอย่ำงใกล้ชิดและต่อเนื่อง และรำยงำนผลให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
2.7 กรณีพบว่ำนักเรียนเป็นผู้ค้ำโดยเป็นส่วนของกระบวนกำรค้ำภำยนอกโรงเรียนหรือเป็นผู้ค้ำรำยย่อย 

โรงเรียนควรประสำนงำนกับผู้ปกครองเพ่ือหำทำงยุติพฤติกรรมดังกล่ำว และด ำเนินกำรป้องปรำมด้วยมำตรกำร



ทำงกำรศึกษำ หรือพบว่ำเป็นผู้ค้ำรำยใหญ่ในโรงเรียนควรด ำเนินกำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยต่อไป  
2.8 กรณีเด็กนักเรียนถูกควบคุมตัวหรือเข้ำสู่กระบวนกำรยุติธรรมให้สถำนศึกษำแจ้งผู้ปกครองและ 

ด ำเนินกำรออกหนังสือรับรองกำรเป็นนักเรียน เพ่ือเป็นหลักฐำนประกอบ 
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3. มำตรกำรเยียวยำ 

3.1 กรณีเด็กนักเรียนเป็นผู้เสพ/ติด ให้แจ้งผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำ  และประสำนกับทีมสห 
วิชำชีพเข้ำรับกำรบ ำบัด ฟ้ืนฟูตำมกระบวนกำรในรูปแบบจิตสังคมบ ำบัดในโรงเรียน หรือวิธีกำรที่เหมำะสม โดย
จะไม่มีกำรน ำรำยชื่อนักเรียน รำยงำนหรือบันทึกเข้ำระบบว่ำเป็นผู้เข้ำรับกำรบ ำบัด ตำมประกำศ คสช. ฉบับที ่
108/2557 

3.2 จัดท ำกลุ่มบ ำบัดในลักษณะของค่ำยนักเรียนในโรงเรียน โดยมีครูดูแลอย่ำงใกล้ชิดมีระเบียบที่รัดกุม 
โดยผู้ปกครองสำมำรถเข้ำมำมีส่วนร่วมในโครงกำรจัดท ำกลุ่มบ ำบัดนักเรียนที่เริ่มมีปัญหำกำรใช้ยำ จะช่วยให้กำร
ท ำกลุ่มบ ำบัดประสบควำมส ำเร็จยิ่งขึ้น 

3.3 กำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนและผู้ปกครอง ได้มีกำรสื่อสำรเชิงบวกและท ำกิจกรรมเชิง 
สร้ำงสรรค์เพ่ือสร้ำงควำมอบอุ่นในครอบครัว 

3.4 กรณีเด็กนักเรียนเป็นผู้เสพ/ติด หลังกำรบ ำบัดรักษำต้องได้รับกำรดูแลให้ได้ศึกษำต่อทั้งในระบบหรือ 
นอกระบบกำรศึกษำ 
4. มำตรกำรเสริมสร้ำงก ำลังใจ 

4.1 ใช้กระบวนกำรระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนในกำรติดตำม เฝ้ำระวังให้ค ำปรึกษำและให้ก ำลังใจ 
อย่ำงใกล้ชิด เพ่ือไม่ให้หวนกลับไปเสพติดซ้ ำ 

4.2 ประสำนทีมสหวิชำชีพ ให้ควำมช่วยเหลือในเรื่องกำรดูแลรักษำสุขภำพกำย สุขภำพใจแก่เด็กนักเรียน 
กลุ่มเสพ/ติด ตลอดจนให้ค ำปรึกษำและส่งเสริมสุขภำพ 

4.3 ประชำสัมพันธ์และเผยแพร่แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ปุวย” เพ่ือให้สังคมมีควำมเข้ำใจและให้กำรยอมรับ 
ส่งผลให้ผู้เสพสำมำรถดไรงชีวิตอยู่ในสังคมได้และไม่หวนกลับไปเสพใหม่ 
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บทที ่4 ผลกำรด ำเนินงำนคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

4.1 ผลผลิตจำกกำรด ำเนินงำนคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 
4.1.1 สถำนศึกษำมีมำตรกำรและแนวทำงกำรคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนในสถำนศึกษำ  กรณีกำร 

ล่วงละเมิดทำงเพศ และกรณีปัญหำยำเสพติด 
4.1.2 นักเรียนทุกคนได้รับกำรคุ้มครองและดูแลช่วยเหลืออย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4.2 ผลจำกกำรด ำเนินงำนคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนส่งผลต่อ 
4.2.1 สถำนศึกษำ 
4.2.2 ชุมชน 
4.2.3 แหล่งอบำยมุข 
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บทที่ 5 หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

1. ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3   
   (ศูนย ์ฉก.ชน.สพป.กำฬสินธุ์ เขต 3)  ที่ตั้ง กลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถม 
    ศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3  โทร. 043-869 395  โทรสำร 043-869 583  
2.  ส ำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำฬสินธุ์ (พมจ.) โทร.043-811 437 
3. บ้ำนพักเด็กและครอบครัวกำฬสินธุ์    โทร. 043-812 456 
4. ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดกำฬสินธุ์    โทร. 043-811 561 
5.  โรงพยำบำลกำฬสินธุ์  จังหวัดกำฬสินธุ์   โทร. 043-811 021 
6.  สถำนีต ำรวจภูธรจังหวัดกำฬสินธุ์   โทร.043-811 111  
7.หน่วยงำนที่ให้บริกำรปรึกษำปัญหำ 

                          7.1 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวงพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ OSCC Hotline โทร 1300 
     7.2 สำยด่วนคลำยเครียด โทร 1323,1667 
     7.3 สำยด่วนยำเสพติด โทร 1386 
     7.4 สำยด่วนวัยรุ่น โทร 1417 
     7.5 เลิกบุหรี่ โทร 1775, 0816144612 
  



บรรณำนุกรม 
 

ศูนย์เฉพำะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน,  
กระทรวงศึกษำธิกำร.(2557).คู่มือกำรคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ 
ชุมนุมสหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน,กระทรวงศึกษำธิกำร.(2558).แนวทำงกำรปกป้องคุ้มครอง 
เด็กในสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน.กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ชุมนุม 
สหกรณ์กำรเกษตรแห่งประเทศไทย จ ำกัด. 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน,กระทรวงศึกษำธิกำร.(2559).ระบบกำรดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียน. กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ. 



คณะผู้จัดท ำ 
 

ที่ปรึกษำ 
1. นำยภัณฑ์รักษ์  พลตื้อ       ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
2. นำยชัยณรงค์  ฤทธิ์วงค์        รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำฬสินธุ์ เขต 3 
 

คณะท ำงำน 
1.  จ.อ.ไวกูล  มะลิรส       ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ  หัวหน้ำ 
2.  นำงรำตรี  เอรำวัณ       นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
3.  นำงสำวเพ็ญประภำ  ภูธำตุเพชร    นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
4.  นำงสำวดวงเนตร  สันวิลำศ       นักวิชำกำรศึกษำช ำนำญกำร    คณะท ำงำน 
5.  นำยอรรคพล  เนตรคุณ               ธุรกำร      คณะท ำงำน 
6.  นำงสำวกนกวรรณ  วรพล            นักจิตวิทยำโรงเรียนประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่   เลขำนุกำร 



 
 
วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้กำรดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถำนศึกษำ  เพ่ือน ำผลหรือข้อมูลนักเรียนไป 
วำงแผนในกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีทิศทำง ยกระดับคุณภำพระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนของ 
สถำนศึกษำกลุ่มเป้ำหมำย ให้สำมำรถด ำเนินงำนระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้อย่ำงเป็นระบบและ 
ช่วยเหลือนักเรียนได้ตรงตำมควำมต้องกำรและสภำพปัญหำของนักเรียนแต่ละคน 

ขอบเขตของงำน 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ และสถำนศึกษำในสังกัดจัดระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงครบวงจร 

ได้มำตรฐำน ได้แก่ กำรรู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล กำรคัดกรองนักเรียน กำรจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
และกิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน เป็นต้น 

ค ำจ ำกัดควำม 
1. รู้จักนักเรียนเป็นรำยบุคคล หมำยถึง กำรจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคล ประวัติส่วนตัว ประวัติ

กำรศึกษำ ข้อมูลด้ำนสุขภำพ ควำมสำมำรถพิเศษ ฯ 
2. กำรคัดกรองนักเรียน หมำยถึง กำรจัดกลุ่มนักเรียนตำมฐำนข้อมูลรำยบุคคลเป็นกลุ่มปกติ กลุ่มมี

ปัญหำ และกลุ่มเสี่ยง 
3. กำรจัดกิจกรรมป้องกัน หมำยถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มปกติเพ่ือป้องกันและสร้ำงควำม 

เข้มแข็ง เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันควำมเสี่ยงของนักเรียน เช่น บ้ำนหลังเรียน 
4. กำรจัดกิจกรรมแก้ปัญหำ หมำยถึง กิจกรรมที่จัดขึ้นเพ่ือนักเรียนกลุ่มที่มีปัญหำด้ำนต่ำง ๆ ตำมสภำพ 

ปัญหำ เช่น กำรระดมทุนเพ่ือกำรศึกษำส ำหรับเด็กขำดแคลน กำรเข้ำค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพ่ือนที่ปรึกษำ  
5. กำรเยี่ยมบ้ำน หมำยถึง เป็นกิจกรรมที่มีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งในกำรด ำเนินงำนระบบกำร 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งกำรด ำเนินงำนดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่ำงมีขั้นตอน 
6. กำรส่งต่อ หมำยถึง กิจกรรมที่จัดเพ่ือนักเรียนที่มีควำมสำมำรถพิเศษหรือมีปัญหำเป็นพิเศษ ที่ต้อง

อำศัยกำรมีส่วนร่วมจำกหน่วยงำน หรือบุคลำกรที่มีควำมช ำนำญเฉพำะด้ำน เช่น จิตแพทย ์ศิลปิน ฯลฯ 

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
1. กำรจัดท ำระบบ แผนงำน/โครงสร้ำง และผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ชัดเจน 
2. ประชุมชี้แจงให้กับผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูที่รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3. ด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนตำมกระบวนกำร 5 ขั้นตอน ได้แก่ กำรรู้จักเด็กเป็นรำยบุคคล กำรคัดกรอง

นักเรียน กำรจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำ กิจกรรมกำรเยี่ยมบ้ำน และกำรส่งต่อ  
4. ติดตำม ประเมินผล ให้กำรช่วยเหลือนักเรียนที่พบปัญหำ 5 สรุปผล / รำยงำน 



 

 
                  
                 จัดท ำระบบ แผนงำน โครงสร้ำง  

ก ำหนดผู้รับผิดชอบ 

 

ประชุมช้ีแจงผู้บริหำรสถำนศึกษำและผู้รับผิดชอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 
ติดตำมผล  ประเมินผล    ช่วยเหลือ 

ด ำเนินกำรเยี่ยมบ้ำนตำมระบบกำรดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 5 ข้ันตอน 

 

Flow Chart กำรปฏิบัติงำน 

             
 
 
 
 
 
 

 

 

 

สรุปผล 
รำยงำน 
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