สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย
โครงการการฝึ กอบรมหลักสูตร ผูท้ าํ หน้ าที่นักจิ ตวิ ทยา
ตามประมวลกฎหมายวิ ธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2542 (ป.วิ อาญา)
เพื่อรับการรับรองมาตรฐานการทํางานด้านจิ ตวิ ทยาแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษา
และการรับรองการทํางานด้าน ป.วิ อาญา
กําหนดการฝึ กอบรม ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน พ.ศ.2563
..............................................................................................
1.หลักการและเหตุผล
จากประกาศกระทรวงยุตธิ รรม พ.ศ. 2563 เรือ่ งการกําหนดหลักสูตรอบรมผูท้ าํ หน้าทีน่ กั จิตวิทยาฯ
ตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา(ป.วิอาญา) ให้มกี ารอบรมทัง้ ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั คิ รบ
จํานวน 60 ชัวโมง
่ และประเมินตามเกณฑ์ทก่ี ําหนด เพื่อให้ผทู้ ผ่ี ่านการอบรมปฏิบตั หิ น้าที่ นักจิตวิทยา
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน ตามมาตรา 133 ทวิ ในการร้องทุกข์ การสอบสวน การไต่
สวนมูลฟ้องฯ กําหนดให้มนี ักจิตวิทยาเข้าร่วมพิจารณาด้วย โดยนักจิตวิทยาจะต้องมีคุณสมบัตติ ามกําหนด
ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2560 ซึง่ จะต้องมีเจตคติทด่ี ใี นการทํางานช่วยเหลือ ประสานงานคุม้ ครองเด็กและ
เยาวชนตามข้อ 12 แห่งอนุ สญ
ั ญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (พ.ศ.2532) และบทบัญญัตใิ นมาตรา 4 บัญญัตวิ ่าศักดิ ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รบั การคุม้ ครอง และมาตรา 71 วรรค 3
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 บัญญัตวิ ่ารัฐพึงให้ความช่วยเหลือเด็ก เยาวชน สตรี
ผูส้ งู อายุ คนพิการ ผูย้ ากไร้และผูด้ อ้ ยโอกาสให้สามารถดํารงชีวติ ได้อย่างมีคุณภาพ ปฏิบตั อิ ย่างเป็นธรรม
รวมตลอดทัง้ ให้การบําบัด ฟื้นฟู และเยียวยาผูถ้ ูกกระทํา
สภาพสังคมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วในด้าน เศรษฐกิจ เทคโนโลยี ฯลฯ เกิดความแตกต่าง
ระหว่างยุค ช่วงวัยและความหลากหลายเชิงวัฒนธรรมไร้พรมแดน สถานการณ์มคี วามซับซ้อนและมีความ
รุนแรงขึน้ เด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม ทําให้เกิดสถานการณ์ทเ่ี ด็กต้องเผชิญ
ปญั หามากขึน้ พบว่าเด็กได้รบั ผลกระทบความรุนแรงทัง้ ทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ มากขึน้ ไปกว่าเดิม
ทัง้ ที่อายุยงั น้ อย การทํางานช่วยเหลือเด็กจึงต้องมีการดูแลที่รอบด้านและครอบคลุม และต้องอาศัยผู้ท่มี ี
ความรูค้ วามเชี่ยวชาญด้านจิตวิทยามาช่วยเหลือ บําบัด เยียวยาเด็กและเยาวชนทัง้ ทีเ่ ป็ นผูถ้ ูกกระทําและ
ผูก้ ระทํา

ปจั จุบนั พบว่าเด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีปญั หาจํานวนมากและต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
คดีอ าญาทัง้ ในฐานะผู้เ สีย หายและผู้ ต้ อ งหาในหลายๆคดีด้ว ยกัน เช่ น การถู ก กระทํา ความรุ น แรงใน
ครอบครัว สถานศึก ษา การล่ว งละเมิดทางเพศ ยาเสพติด ความผิด ต่ อ ชีว ิต ทะเลาะวิว าท ฯลฯ ครู
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการแนะแนวและการให้คําปรึกษา ซึ่งเรียกสัน้ ๆว่าครูแนะแนวนัน้ เป็ นผู้มจี ติ วิทยา
ทีม่ คี วามใกล้ชดิ และรูจ้ กั นักเรียนเป็ นอย่างดี จะสามารถมาช่วยเหลือ บําบัดและฟื้ นฟูจติ ใจเด็กและเยาวชน
ได้ทงั ้ ในและนอกสถานศึก ษา จนสามารถทํ าให้เ ด็ก เหล่ านั น้ มีชีว ิต ที่ด ี ดํา รงตนอยู่ใ นสัง คมได้อ ย่า งมี
ความสุข โดยครูแนะแนวจะสามารถทําหน้ าที่นักจิตวิทยาฯ ที่เข้าไปช่วยเหลือร่วมกันกับทีม สหวิชาชีพ
ทํางานเชิงบูรณาการในการร่วมมือกัน แสดงความเห็น วางแผน ตัดสินใจกําหนดแนวทางการช่วยเหลือ โดย
อาศัย ความรู้ ทัก ษะ ความสามารถ ความเชี่ย วชาญของแต่ ล ะวิช าชีพ รวมกัน มุ่ ง กระบวนการในการ
ปฏิบตั งิ านช่วยเหลือเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรวิชาชีพทางจิตวิทยาแนะแนวและการให้คําปรึกษา
เห็นว่ าครูแ นะแนวซึ่ง เป็ นสมาชิก ของสมาคมฯสามารถทํา หน้ าที่นัก จิต วิท ยาตามกฎหมายประมวลวิธ ี
พิจารณาความอาญา (ป.วิอาญา)ได้เป็ นอย่างดีและมีคุณภาพจึงได้ร่วมมือกับกระทรวงยุตธิ รรมนํ าหลักสูตร
การอบรมผูท้ ําหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลวิธพี จิ ารณาความอาญา(ฉบับที่ 20 )
พ.ศ.2542 ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560 มาดําเนินการจัดให้มกี ารอบรมหลักสูตรผู้ทําหน้ าที่
นักจิตวิทยาตามประมวลวิธพี จิ ารณาความอาญา(ป.วิอาญา) ขึ้นเพื่อช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่
ประสบปญั หาในสถานศึกษาและในสังคมดังทีไ่ ด้กล่าวมาแล้วนัน้
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้บุคลากรด้านการแนะแนว ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ และผูท้ ป่ี ฏิบตั หิ น้าที่
เกีย่ วข้องกับเด็กและเยาวชน ได้รบั การรับรองมาตรฐานการทํางานด้านจิตวิทยาแนะแนวและการให้
คําปรึกษาจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยและกระทรวงยุตธิ รรมในเรือ่ งการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
2.2 เพื่อให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ ทักษะ มีเจตคติทด่ี ใี นการช่วยเหลือ คุม้ ครองเด็กและเยาวชนที่
ต้องคดีในศาลคดีเด็กและเยาวชนได้
2.3 เพื่อให้นําความสามารถเชิงวิชาชีพด้านจิตวิทยาแนะแนวและการให้คาํ ปรึกษามาปฏิบตั หิ น้าที่
นักจิตวิทยาตามประมวลวิธพี จิ ารณาความอาญา(ฉบับที่ 20) พ.ศ.2542 (ป.วิอาญา)ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 เพื่อให้สามารถประสานงานการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนด้านกฎหมายโดยการประสานกับทีม
สหวิชาชีพได้แก่ ตํารวจ อัยการ ทีป่ รึกษากฎหมาย และผูป้ ฏิบตั งิ านความช่วยเหลืออื่นได้เป็ นอย่างดี
3. คุณสมบัติผเ้ ู ข้าอบรม
3.1 เป็ นสมาชิกสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย และสนใจที่จะขึน้ ทะเบียนเป็ นผู้ทําหน้ าที่ตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา นักจิตวิทยาของสมาคมฯและของกระทรวงยุตธิ รรม

3.2 จบปริญญาตรีหรือสูงกว่าทางจิตวิทยาแนะแนวและการให้คําปรึกษาหรือจิตวิทยาสาขาอื่นที่
เกีย่ วข้อง ด้านสวัสดิการสังคม ด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านสุขภาพและจิตเวช จบปริญญาตรีหรือเทียบเท่าใน
สาขาอื่น และเคยปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันยืน่ คําขอโดย
มีหนังสือรับรองจากหน่ วยงานต้นสังกัดทีเ่ กีย่ วข้อง
3.3 ผ่านการฝึ กอบรมหลักสูตรด้านจิตวิทยาการแนะแนว ด้านสุขภาพจิต ด้านการดูแลเด็กและ
เยาวชน ด้านสวัสดิการสังคม ด้านสังคมสงเคราะห์จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย หรือหน่ วยงานที่
ได้รบั การรับรอง
3.4 มีคุณสมบัตติ ามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดคุณสมบัติ นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตาม
ประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา พ.ศ.2560
3.5 สามารถอุทศิ ตนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนได้ทงั ้ ในและนอกเวลาราชการ
3.6 ไม่มปี ระวัตกิ ารต้องโทษทางวินยั หรือกฎหมายใดๆ
4.จํานวนผูเ้ ข้าอบรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรมจํานวน 100 คน หากมีผสู้ มัครเกินจะจัดอันดับเข้ารับการอบรมรุ่นต่อไป โดยรับ
สมัครตัง้ แต่ บัดนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563
5.ค่าใช้จ่ายในการอบรม
ค่าลงทะเบียนในการอบรม จํานวน 7 วัน รวม 7,000 บาทต่อ 1 คนไม่รวมค่าทีพ่ กั และค่าเดินทางซึง่
สามารถเบิกค่าใช้จา่ ยได้ตามระเบียบราชการ จากต้นสังกัด
สมาชิกที่ลงทะเบียนล่วงหน้ าพร้อมโอนเงินภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ลดราคา 500 บาท
คงเหลือคนละ 6,500 บาท (หลังจากนัน้ เป็ นราคาเต็มตามปกติ 7,000 บาท)
6. ระยะเวลาและสถานที่ฝึกอบรม
กําหนดให้ฝึกอบรมและศึกษาดูงานจํานวน 60 ชัวโมง
่ ทัง้ กลางวันและกลางคืน ซึง่ สมาคมฯ
ได้กําหนดวันที่ 14 - 20 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตร่มเกล้า เขตมีนบุร ี
กรุงเทพมหานคร
7. วิ ธีการฝึ กอบรม สมาคมฯ จัดการฝึกอบรมตามข้อกําหนดหลักสูตรของกระทรวงยุตธิ รรม ดังนี้
7.1 บรรยาย ศึกษา อบรม แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กรณีศกึ ษาทัง้ ด้านกฎหมายและจิตวิทยา

7.2 ฝึกปฏิบตั ิ สาธิต จัดกิจกรรมกลุ่ม และศึกษาดูงานการปฏิบตั จิ ริง
7.3 บทบาทสมมุติ สถานการณ์จาํ ลอง การจัดกิจกรรมทางจิตวิทยา
7.4 ศึกษาสภาพจริงในการซักถาม สอบปากคําเด็กและเยาวชนในชัน้ ศาล สอบสวน สืบสวน และ
การสืบพยานเด็กในชัน้ ศาล
8. การประเมิ นผล
8.1 การทดสอบความรูก้ ่อนและหลังการอบรมรายวิชา
ร้อยละ 5
8.2 การมีส่วนร่วมในการประชุมและเข้ารับการอบรม
ร้อยละ 15
8.3 การมีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มย่อยรูปแบบต่างๆ
ร้อยละ 30
8.4 การประเมินเจตคติ และการสอบรวมก่อนสิน้ สุดการอบรม
ร้อยละ 50
ทัง้ นี้ ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะต้องสอบผ่านในค่าคะแนนรวมไม่ต่าํ กว่าร้อยละ 70
9.วิ ทยากร
ดังต่อไปนี้
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9

จัดตามข้อกําหนดของกระทรวงยุตธิ รรมโดยพิจารณาวิทยากรจากหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สํานักปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
กระทรวงศึกษาธิการ
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
องค์กรเอกชนด้านสิทธิเด็กและเยาวชน มูลนิธศิ ูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิเด็ก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุ
่
ษย์
สถานพินิจและคุม้ ครองเด็ก
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย

10. ผลที่คาดว่าจะได้รบั ผูเ้ ข้ารับการอบรมจะได้รบั การถ่ายทอดความรูแ้ ละประสบการณ์ดงั นี้
10.1 ผูผ้ ่านการอบรมจะได้รบั วุฒบิ ตั รผูท้ าํ หน้าทีน่ กั จิตวิทยาฯตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา(ป.วิอาญา)
10.2 ได้รบั ความรู้ เจตคติทด่ี ี มีทกั ษะสามารถปฏิบตั งิ านในหน้าทีน่ กั จิตวิทยาตามประมวล
กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา(ป.วิอาญา)ได้อย่างมีคุณภาพ
10.3 เด็กและเยาวชนได้รบั การช่วยเหลือ คุม้ ครองโดยบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญด้านจิตวิทยา
แนะแนวและการให้คําปรึกษา และด้านกฎหมาย
10.4 มีบุคลากรเพียงพอทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีน่ กั จิตวิทยาตามประมวลกฎหมายวิธพี จิ ารณา
ความอาญา(ป.วิอาญา)ได้อย่างมีประสิทธิภาพในศาลคดีเด็กและเยาวชน

11. ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย และสํานักปลัดกระทรวงยุตธิ รรม
12. การลงทะเบียน คนละ 7,000 บาทเป็ นค่าอบรม 7 วันไม่รวมค่าทีพ่ กั และค่าเดินทาง และสามารถ
เบิกค่าจ่ายใช้จา่ ยได้ตามระเบียบราชการจากต้นสังกัด

หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี คุณกชนันท์ ตัง้ พูลผล หมายเลขโทรศัพท์ 063-1914753,
086-8836658, 089-0293621
สํานักเลขาธิการ

www.facebook.com/Thaiguidance
www.Thaiguidance.net
Email:thaiguide62@gmail.com

