
 

สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

โครงการการฝึกอบรมหลกัสตูร ผูท้าํหน้าท่ีนักจิตวิทยา 

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบบัท่ี 20) พ.ศ.2542 (ป.วิอาญา) 

เพ่ือรบัการรบัรองมาตรฐานการทาํงานด้านจิตวิทยาแนะแนวและการให้คาํปรึกษา 

และการรบัรองการทาํงานด้าน ป.วิอาญา 

กาํหนดการฝึกอบรม ระหว่างวนัท่ี  14-20 กนัยายน  พ.ศ.2563 

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

  

1.หลกัการและเหตุผล  

           จากประกาศกระทรวงยตุธิรรม พ.ศ. 2563 เรือ่งการกําหนดหลกัสตูรอบรมผูท้าํหน้าทีน่กัจติวทิยาฯ
ตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา(ป.วอิาญา) ใหม้กีารอบรมทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัคิรบ
จาํนวน 60 ชัว่โมง และประเมนิตามเกณฑท์ีก่ําหนด เพื่อใหผู้ท้ ีผ่่านการอบรมปฏบิตัหิน้าที ่นกัจติวทิยา 
อยา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นมาตรฐานเดยีวกนั ตามมาตรา 133 ทว ิในการรอ้งทุกข ์การสอบสวน การไต่
สวนมลูฟ้องฯ กําหนดใหม้นีักจติวทิยาเขา้รว่มพจิารณาดว้ย โดยนกัจติวทิยาจะตอ้งมคีุณสมบตัติามกําหนด
ของกฎกระทรวง พ.ศ. 2560    ซึง่จะตอ้งมเีจตคตทิีด่ใีนการทาํงานช่วยเหลอื ประสานงานคุม้ครองเดก็และ
เยาวชนตามขอ้ 12 แห่งอนุสญัญาว่าดว้ยสทิธเิดก็ (พ.ศ.2532) และบทบญัญตัใินมาตรา 4 บญัญตัวิ่าศกัดิศ์ร ี
ความเป็นมนุษย ์สทิธ ิเสรภีาพและความเสมอภาคของบุคคลยอ่มไดร้บัการคุม้ครอง และมาตรา 71 วรรค 3
แห่งรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2560 บญัญตัวิ่ารฐัพงึใหค้วามช่วยเหลอืเดก็ เยาวชน สตร ี
ผูส้งูอาย ุคนพกิาร ผูย้ากไรแ้ละผูด้อ้ยโอกาสใหส้ามารถดาํรงชวีติไดอ้ยา่งมคีุณภาพ ปฏบิตัอิยา่งเป็นธรรม 
รวมตลอดทัง้ใหก้ารบาํบดั ฟ้ืนฟู และเยยีวยาผูถู้กกระทาํ 
 สภาพสงัคมทีม่กีารเปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็ในดา้น เศรษฐกจิ เทคโนโลย ีฯลฯ เกดิความแตกต่าง
ระหว่างยุค ช่วงวยัและความหลากหลายเชงิวฒันธรรมไรพ้รมแดน สถานการณ์มคีวามซบัซ้อนและมคีวาม
รุนแรงขึน้  เดก็และเยาวชนที่ไม่สามารถปรบัตวัได้อย่างเหมาะสม  ทําให้เกดิสถานการณ์ทีเ่ดก็ต้องเผชญิ
ปญัหามากขึน้ พบว่าเดก็ไดร้บัผลกระทบความรุนแรงทัง้ทางร่างกาย จติใจและอารมณ์ มากขึน้ไปกว่าเดมิ 
ทัง้ที่อายุยงัน้อย การทํางานช่วยเหลอืเด็กจงึต้องมกีารดูแลที่รอบด้านและครอบคลุม และต้องอาศยัผู้ที่มี
ความรูค้วามเชี่ยวชาญด้านจติวทิยามาช่วยเหลอื บําบดั เยยีวยาเดก็และเยาวชนทัง้ทีเ่ป็นผูถู้กกระทําและ
ผูก้ระทาํ   



              ปจัจุบนัพบว่าเด็กและเยาวชนในสถานศึกษามปีญัหาจํานวนมากและต้องเขา้ไปเกี่ยวข้องกบั
คดีอาญาทัง้ในฐานะผู้เสียหายและผู้ต้องหาในหลายๆคดีด้วยกัน เช่น การถูกกระทําความรุนแรงใน
ครอบครวั สถานศึกษา การล่วงละเมดิทางเพศ  ยาเสพติด ความผดิต่อชวีิต ทะเลาะววิาท ฯลฯ    ครู
ผูเ้ชี่ยวชาญด้านจติวทิยาการแนะแนวและการให้คําปรกึษา ซึ่งเรยีกสัน้ๆว่าครแูนะแนวนัน้เป็นผู้มจีติวทิยา  
ทีม่คีวามใกลช้ดิและรูจ้กันักเรยีนเป็นอย่างด ี จะสามารถมาช่วยเหลอื บําบดัและฟ้ืนฟูจติใจเดก็และเยาวชน
ได้ทัง้ในและนอกสถานศึกษา  จนสามารถทําให้เด็กเหล่านัน้มีชีวิตที่ดี ดํารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างมี
ความสุข  โดยครูแนะแนวจะสามารถทําหน้าที่นักจติวทิยาฯ ที่เขา้ไปช่วยเหลอืร่วมกนักบัทมี สหวชิาชพี  
ทาํงานเชงิบรูณาการในการรว่มมอืกนั แสดงความเหน็ วางแผน ตดัสนิใจกําหนดแนวทางการช่วยเหลอื โดย
อาศัยความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญของแต่ละวิชาชีพรวมกันมุ่งกระบวนการในการ
ปฏบิตังิานช่วยเหลอืเดก็อยา่งมปีระสทิธภิาพ 
  สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยในฐานะองคก์รวชิาชพีทางจติวทิยาแนะแนวและการใหค้ําปรกึษา 
เห็นว่าครูแนะแนวซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมฯสามารถทําหน้าที่นักจติวิทยาตามกฎหมายประมวลวิธี
พจิารณาความอาญา (ป.วอิาญา)ไดเ้ป็นอย่างดแีละมคีุณภาพจงึไดร้่วมมอืกบักระทรวงยุตธิรรมนําหลกัสูตร
การอบรมผูท้ําหน้าที่นักจติวทิยาหรอืนักสงัคมสงเคราะห ์ตามประมวลวธิพีจิารณาความอาญา(ฉบบัที ่20 ) 
พ.ศ.2542 ตามประกาศกระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2560 มาดําเนินการจดัให้มกีารอบรมหลกัสูตรผู้ทําหน้าที่
นักจติวทิยาตามประมวลวธิพีจิารณาความอาญา(ป.วอิาญา) ขึ้นเพื่อช่วยเหลอืคุ้มครองเดก็และเยาวชนที่
ประสบปญัหาในสถานศกึษาและในสงัคมดงัทีไ่ดก้ล่าวมาแลว้นัน้ 
 

2.วตัถปุระสงค ์ 

2.1 เพื่อใหบุ้คลากรดา้นการแนะแนว ดา้นสวสัดกิารสงัคมและสงัคมสงเคราะห ์และผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าที่

เกีย่วขอ้งกบัเดก็และเยาวชน ไดร้บัการรบัรองมาตรฐานการทาํงานดา้นจติวทิยาแนะแนวและการให้

คาํปรกึษาจากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทยและกระทรวงยตุธิรรมในเรือ่งการช่วยเหลอืเดก็และเยาวชน 

2.2 เพื่อใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ มเีจตคตทิีด่ใีนการช่วยเหลอื คุม้ครองเดก็และเยาวชนที่

ตอ้งคดใีนศาลคดเีดก็และเยาวชนได ้

2.3 เพื่อใหนํ้าความสามารถเชงิวชิาชพีดา้นจติวทิยาแนะแนวและการใหค้าํปรกึษามาปฏบิตัหิน้าที่

นกัจติวทิยาตามประมวลวธิพีจิารณาความอาญา(ฉบบัที ่20) พ.ศ.2542 (ป.วอิาญา)ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ  

2.4 เพื่อใหส้ามารถประสานงานการช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนดา้นกฎหมายโดยการประสานกบัทมี 

สหวชิาชพีไดแ้ก่ ตํารวจ อยัการ ทีป่รกึษากฎหมาย และผูป้ฏบิตังิานความช่วยเหลอือื่นไดเ้ป็นอย่างด ี 

 

3. คณุสมบติัผูเ้ข้าอบรม  

3.1 เป็นสมาชกิสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย และสนใจที่จะขึน้ทะเบยีนเป็นผู้ทําหน้าที่ตาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา นกัจติวทิยาของสมาคมฯและของกระทรวงยตุธิรรม 



3.2 จบปรญิญาตรหีรอืสูงกว่าทางจติวทิยาแนะแนวและการให้คําปรกึษาหรอืจติวทิยาสาขาอื่นที่

เกีย่วขอ้ง ดา้นสวสัดกิารสงัคม ดา้นสงัคมสงเคราะห ์ดา้นสุขภาพและจติเวช จบปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าใน

สาขาอื่น และเคยปฏบิตังิานเกีย่วกบัเดก็และเยาวชนมาอย่างต่อเน่ืองไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถงึวนัยืน่คําขอโดย

มหีนงัสอืรบัรองจากหน่วยงานตน้สงักดัทีเ่กีย่วขอ้ง 

3.3 ผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรด้านจติวทิยาการแนะแนว ด้านสุขภาพจติ ด้านการดูแลเด็กและ

เยาวชน ด้านสวสัดกิารสงัคม ด้านสงัคมสงเคราะห์จากสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย หรอืหน่วยงานที่

ไดร้บัการรบัรอง 

3.4 มคีุณสมบตัติามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดคุณสมบตั ิ นักจติวทิยาหรอืนักสงัคมสงเคราะห์ตาม

ประมวลกฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา พ.ศ.2560 

3.5 สามารถอุทศิตนช่วยเหลอืเดก็และเยาวชนไดท้ัง้ในและนอกเวลาราชการ     

3.6 ไมม่ปีระวตักิารตอ้งโทษทางวนิยัหรอืกฎหมายใดๆ     

 

4.จาํนวนผูเ้ข้าอบรม 

  ผูเ้ขา้รบัการอบรมจาํนวน 100 คน หากมผีูส้มคัรเกนิจะจดัอนัดบัเขา้รบัการอบรมรุ่นต่อไป โดยรบั

สมคัรตัง้แต่  บดัน้ี ถงึ 31 สงิหาคม 2563 

 

5.ค่าใช้จ่ายในการอบรม 

 ค่าลงทะเบยีนในการอบรม จาํนวน 7 วนั รวม 7,000 บาทต่อ 1 คนไมร่วมค่าทีพ่กัและค่าเดนิทางซึง่

สามารถเบกิค่าใชจ้า่ยไดต้ามระเบยีบราชการ จากตน้สงักดั 

          สมาชกิที่ลงทะเบยีนล่วงหน้าพรอ้มโอนเงนิภายในวนัที่ 31 สงิหาคม 2563 ลดราคา 500 บาท

คงเหลอืคนละ 6,500 บาท (หลงัจากนัน้เป็นราคาเตม็ตามปกต ิ7,000 บาท) 

 

6. ระยะเวลาและสถานท่ีฝึกอบรม 
           กําหนดใหฝึ้กอบรมและศกึษาดงูานจาํนวน 60 ชัว่โมง ทัง้กลางวนัและกลางคนื ซึง่สมาคมฯ 
ไดก้ําหนดวนัที ่ 14 - 20  กนัยายน 2563 ณ มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติวทิยาเขตรม่เกลา้ เขตมนีบุร ี
กรงุเทพมหานคร 
 
 7. วิธีการฝึกอบรม สมาคมฯ จดัการฝึกอบรมตามขอ้กําหนดหลกัสตูรของกระทรวงยตุธิรรม ดงัน้ี 

7.1 บรรยาย ศกึษา อบรม แลกเปลีย่นเรยีนรู ้กรณศีกึษาทัง้ดา้นกฎหมายและจติวทิยา 



7.2 ฝึกปฏบิตั ิสาธติ จดักจิกรรมกลุ่ม และศกึษาดงูานการปฏบิตัจิรงิ 
7.3 บทบาทสมมตุ ิสถานการณ์จาํลอง การจดักจิกรรมทางจติวทิยา 
7.4 ศกึษาสภาพจรงิในการซกัถาม  สอบปากคาํเดก็และเยาวชนในชัน้ศาล สอบสวน สบืสวน และ

การสบืพยานเดก็ในชัน้ศาล   

 

8. การประเมินผล  

8.1 การทดสอบความรูก่้อนและหลงัการอบรมรายวชิา   รอ้ยละ  5 

8.2 การมสี่วนรว่มในการประชุมและเขา้รบัการอบรม   รอ้ยละ 15 

8.3 การมสี่วนรว่มในการประชุมกลุ่มยอ่ยรปูแบบต่างๆ   รอ้ยละ 30 

8.4 การประเมนิเจตคต ิและการสอบรวมก่อนสิน้สุดการอบรม  รอ้ยละ 50 

ทัง้น้ี ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะต้องสอบผ่านในค่าคะแนนรวมไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 70  

 

9.วิทยากร  จดัตามขอ้กําหนดของกระทรวงยตุธิรรมโดยพจิารณาวทิยากรจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ดงัต่อไปน้ี 

9.1 สาํนกัปลดักระทรวงยตุธิรรม 
9.2 กระทรวงศกึษาธกิาร 
9.3 กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข 
9.4 องคก์รเอกชนดา้นสทิธเิดก็และเยาวชน มลูนิธศิูนยพ์ทิกัษ์สทิธเิดก็ 
9.5 สาํนกังานตํารวจแห่งชาต ิ
9.6 สาํนกังานอยัการสงูสุด 
9.7 กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย ์
9.8 สถานพนิิจและคุม้ครองเดก็ 
9.9 สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 

 

10. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  ผูเ้ขา้รบัการอบรมจะไดร้บัการถ่ายทอดความรูแ้ละประสบการณ์ดงัน้ี 

10.1 ผูผ้่านการอบรมจะไดร้บัวุฒบิตัรผูท้าํหน้าทีน่กัจติวทิยาฯตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา(ป.วอิาญา) 

10.2 ไดร้บัความรู ้เจตคตทิีด่ ีมทีกัษะสามารถปฏบิตังิานในหน้าทีน่กัจติวทิยาตามประมวล

กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา(ป.วอิาญา)ไดอ้ย่างมคีุณภาพ 

10.3 เดก็และเยาวชนไดร้บัการช่วยเหลอื คุม้ครองโดยบุคลากรทีม่คีวามเชีย่วชาญดา้นจติวทิยา

แนะแนวและการใหค้ําปรกึษา และดา้นกฎหมาย  

10.4 มบุีคลากรเพยีงพอทีส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีน่กัจติวทิยาตามประมวลกฎหมายวธิพีจิารณา

ความอาญา(ป.วอิาญา)ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพในศาลคดเีดก็และเยาวชน            



 

11. ผูร้บัผิดชอบโครงการ 

           สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย และสาํนกัปลดักระทรวงยตุธิรรม 

 

12. การลงทะเบียน คนละ 7,000 บาทเป็นค่าอบรม 7 วนัไมร่วมค่าทีพ่กัและคา่เดนิทาง และสามารถ 

เบกิค่าจา่ยใชจ้า่ยไดต้ามระเบยีบราชการจากตน้สงักดั 

             

 

หมายเหตุ: สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิได้ที่ คุณกชนันท์ ตัง้พูลผล หมายเลขโทรศพัท์ 063-1914753, 

086-8836658, 089-0293621 

 

สาํนกัเลขาธกิาร                                                          
www.facebook.com/Thaiguidance 

www.Thaiguidance.net 

Email:thaiguide62@gmail.com 

http://www.facebook.com/Thaiguidance
http://www.thaiguidance.net/
mailto:Email%3Aguidancasso@gmail.com

