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สรุปการด าเนินงานการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  ประจ าปีการศึกษา 2563 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

1. การเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 256 3 (จ านวน 39 โรงเรียน                                  
รวมจ านวนนักเรียน 39 ราย) 

2. ออกตรวจสารเสพติดของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒         
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จ านวน 35 โรงเรียน รวมจ านวนนักเรียน 2,402 ราย) 

 - สุ่มตรวจสารเสพติดในนักเรียน  จ านวนทั้งสิ้น   1,943  ราย 

 - พบสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน จ านวน  73     ราย  
 - ไม่พบสารเสพติด   จ านวน  1,870   ราย 

3. ช่วยเหลือนักเรียนกรณีปัญหาพฤติกรรมที่ ไม่ เหมาะสมทางด้านอารมณ์ ความรุนแรง                  
(จ านวน 1 ราย) 

๔.  ช่ วย เหลื อนั ก เ รี ยนตามระบบดู แลช่ วย เหลื อนั ก เ รี ยน  โดยการส่ งตั ว เข้ าศึ กษาต่ อ                                                  
ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนังคาย (จ านวน 1 ราย) 

๕. การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย (จ านวน 1 ราย) 
๖. ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสียชีวิต (จ านวน 1 ราย) 

 
กรณีศึกษาที่ 1 ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมทางด้านอารมณ์ ความรุนแรง 

 ด้วย โรงเรียนบ้านนาตูม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
แจ้งว่า ได้มีเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมทางด้านอารมณ์ ความรุนแรง ท าให้
เกิดความล าบากใจต่อคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน ต่อชุมชน ครอบครัว และยัง
เป็น ตัวอย่างที่ไม่เหมาะสมต่อนักเรียนในระดับชั้นอ่ืน ๆ อีกด้วย ทางโรงเรียนบ้านนาตูม จึงขอความ
อนุเคราะห์ นักจิตวิทยาโรงเรียนจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาของเด็กนักเรียนที่มีพฤติกรรมดังกล่าว ต่อไป 

1.กระบวนการดูแลช่วยเหลือและวิธีการแก้ไขตามกระบวนทางจิตวิทยา 

แนวคิดหรือทฤษฎีที่น ามาช่วยในกรณีศึกษาตามกระบวนทางจิตวิทยา 

  1. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับวัยรุ่น       
  เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ มากมาย สุชา จันทน์เอม (2529 : 
3) ซึ่งสามารถสรุปเป็นพัฒนาการใหญ่ ๆ ได้ 4 ด้าน คือ   

  1.1 พัฒนาการทางร่างกาย เด็กในวัยนี้จะมีอัตราการเจริญเติบโตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว   มี
น้ าหนักและส่วนสูงเพ่ิมขึ้น สัดส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่  อวัยวะเพศเจริญขึ้น
และมีระบบการท างานอย่างเต็มที่พร้อมที่จะสืบพันธุ์ได้       
  1.2 พัฒนาการทางด้านอารมณ์ วัยนี้ได้ชื่อว่า “วัยพายุบุแคม” เพราะมีอารมณ์รุนแรง                       
การแสดงออกทางอารมณ์จะเป็นไปอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมา บางครั้งอาจรู้สึกว่าตนเอง  มีความรุนแรง            
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และเต็มไปด้วยความเชื่อมันในตนเอง แต่ในบางครั้งอาจรู้สึกหดหู่ มีความสงสัย   อยู่ตลอดเวลา ความชอบ        
หรือไม่ชอบของเด็กวัยนี้รุนแรงมาก ไม่ค่อยยอมใครง่ายนัก  เมื่อมีความอยากรู้อยากเห็นในสิ่งใด ก็จะแสดง
พฤติกรรมขวนขวาย หรือแสวงหาข้อเท็จจริงให้ประจักษ์       
  1.3 พัฒนาการทางสังคม เด็กในวัยนี้จะเริ่มแยกตัวเองออกจากครอบครัว ออกนอกบ้าน             
ไปรวมกลุ่มกับเพ่ือนรุ่นราวคราวเดียวกันและเพศเดียวกัน บางครั้งจะติดกลุ่มเพ่ือนมากไป   เชื่อถือและรับฟัง
เพ่ือนมากกว่าพ่อแม ่ผู้ปกครอง         
   1.4 พัฒนาการทางสติปัญญา ในวัยนี้โครงสร้างทางความคิดและสติปัญญาของ
วัยรุ่น  จะพัฒนา  ถึงขั้นสูงสุด คือ ขั้นปฏิบัติการนามธรรม วัยรุ่นจึงสามารถใช้ความคิด เพ่ือแก้ปัญหาต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบเช่นเดียวกับผู้ใหญ่ สามารถหาเหตุผลตามหลักตรรกศาสตร์  รู้จักตั้งสมมุติฐานในการแก้ปัญหา
ต่าง ๆ สามารถใช้จินตนาการ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ กับปัญหาทุกชนิด  

2. ปัญหาวัยรุ่น         
   เนื่องจากวัยรุ่นเป็นวัยที่พัฒนาการทุกด้านด าเนินไปอย่างรวดเร็ว วัยรุ่นส่วนใหญ่  จึง
เกิดความเครียด ส าหรับบางคนก็สามารถรับมือกบความเครียดนั้นได้อย่างเหมาะสม แต่ส าหรับบางคนที่รับมือ
ได้ไม่ดี พอความเครียดที่เกิดอาจน าไปสู่พฤติกรรมที่เป็นปัญหา  ซึ่ง กุญชรี ค้าขาย (2540 : 91) ได้กล่าวถึง               
ปัญหาที่พบบ่อยในวัยรุ่นไว้ 3 ด้าน คือ  

2.1 ความผิดปกติทางอา รมณ์  ความผิดปกติที่ เกิ ดขึ้ นกับวัยรุ่ นมีตั้ งแต่ เศร้ าซึม                              
ไปจนถึงกระสับกระส่ายอยู่ไม่สุข เนื่องจากมีความวิตกกังวลสูง ซึ่งอารมณ์ดังกล่าวอาจน าไปสู่การใช้สารเสพ
ติด เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ การหมกมุ่นเรื่องเพศ การฆ่าตัวตาย หรือพยายามฆ่าตัวตาย 

2.2 การใช้สารเสพติดและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ปัญหานี้แพร่ระบาดมากข้ึนในหมู่วัยรุ่นที่
พบมากได้แก่การสูบบุหรี่ การดื่มสุรา เบียร์ หรือเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์อ่ืน ๆ การเสพของเหล่านี้เกินขนาด 
นอกจากจะท าลายสุขภาพแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการเรียนด้วย     
  2.3 พฤติกรรมอันธพาล มักจะพบในหมู่วัยรุ่นที่มีการรวมตัวกันเป็นกลุ่มและแสดงพฤติกรรม
ก่อกวนเป็นกลุ่มด้วย เช่น การชกต่อยทะเลาะวิวาทกัน เป็นต้น จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า วัยรุ่นเป็นวัยที่มี
พัฒนาการในทุก ๆ ด้านอย่างรวดเร็วจึงท าให้เกิด ความเครียดโดยน าไปสู่พฤติกรรมที่เป็นปัญหาทางด้านความ
ผิดปกติ      ทางอารมณ์ เนื่องจากมีความ วิตกกังวลสูง ซึ่งอาจน าไปสู่ การใช้สารเสพติดและมีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสม 

3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการป้องกันยาเสพติด     
  แบนดูรา (Bandura) ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า ผลจากการเรียนรู้เป็นผลให้พฤติกรรม เปลี่ยนแปลงไป    
ในทางบวกได้ และเชื่อว่าคนเรามีโอกาสได้เรียนรู้ การปลูกฝังแบบแผนความ ประพฤติ เจตคติ ค่านิยมหลาย ๆ                
แบบด้วยกัน และบางอย่างเป็นพื้นฐานของการกระท าผิด โดยมองว่าการที่จะกระท าผิดหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการมี
ความสัมพันธ์กับฝ่ายที่สังคมยอมรับ หรือไม่ยอมรับมากน้อยเพียงใด โดยไม่จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กับ            
ผู้กระท าผิดโดยตรง ในท านองเดียวกันนักเรียนที่กระท าผิดเพราะยาเสพติด อาจได้รับรู้ถึงเรื่องของยาเสพติด     
จากสื่อต่าง ๆ หรือรับรู้จากกลุ่มเพ่ือนในชุมชนซึ่งเป็นการรับรู้โดยได้เรียนรู้อย่างหนึ่ง แม้มิได้เข้าไป สัมผัสกับ
ผู้ขาย ผู้เสพยาเสพติดโดยตรง แต่เนื่องจากนักเรียนเป็นวัยอยากรู้ อยากลอง จึงท าให้หัน ไปใช้ยาเสพติดดังที่
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ได้รับรู้จากการเรียนรู้ว่าเป็นอย่างไร ท าให้นักเรียนมีการติดยามากข้ึน และในทางกลับกัน หากพยายามปลูกฝัง
ให้แนวทาง    ในการเรียนรู้ถึงวิธีการต่อต้านการใช้ยาเสพติด      
  4. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการป้องกันยาเสพติด     
  เฮเลน โนวลิส (Helen, Nowlis) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ได้กล่าวถึงสิ่งที่เป็นองค์ประกอบ      
ของปัญหายาเสพติดที่มีความสัมพันธ์กันมี 3 องค์ประกอบ คือ คน ตัวยา และสิ่งแวดล้อม โดยให้แนวคิด
เกี่ยวกับการป้องกันปัญหายาเสพติดไว้ 4 รูปแบบ คือ      
  4.1 รูปแบบศีลธรรม - กฎหมาย แนวคิดนี้มองปัญหายาเสพติด โดยเน้นความส าคัญที่ตัวยา
และ   มีความเชื่อว่า ถ้ามีการย้ าถึงอันตรายอันเกิดจากผลของยาเสพติด ให้มากที่สุดแล้วจะช่วยยับยั้งการใช้ยา
เสพติดได้ นอกจากนี้ยังใช้วิธีการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ อันตรายของยาบางชนิดที่ท าให้เกิดปัญหา การชี้แจง
ให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยาเสพติดในด้าน กฎหมายและบทลงโทษ และยังเชื่ออีกว่าการลงโทษและการขู่ว่า
จะลงโทษจะช่วยท าให้คนกลัว 

4.2 รูปแบบสุขภาพอนามัย แนวคิดนี้มองปัญหายาเสพติด เป็นเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือ    
เป็นโรคภัยไข้เจ็บ จึงท าให้เกิดความคิดที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ คนเสียก่อน โดยใช้มาตรการต่าง ๆ เช่น 
โครงการการศึกษาเพ่ือป้องกันยาเสพติด ซึ่งมักจะใช้วิธีการ ให้ข่าวสารโทษภัยที่เกิดจากการใช้ยาบางประเภท 
ตลอดจนอันตรายที่จะเกิดกับตัวผู้ใช้และสังคม       
  4.3 รูปแบบจิตวิทยา - สังคม แนวคิดนี้ถือว่า คน ตัวยาและ สิ่งแวดล้อม เป็นองค์ประกอบ
ส าคัญของการใช้ยา และผู้ใช้ยา จึงควรให้ความสนใจกับเหตุผลและ ความจ าเป็นที่บุคคลต้องใช้ยา แนวคิดนี้
เกี่ยวข้องกับสังคมในด้านที่ว่า สังคมเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด การใช้ยา ปฏิกิริยาต่อการใช้ยา และผู้ใช้ยา จึงเสนอ
ให้พิจารณาถึงความต้องการด้านส่วนตัว และด้านสังคมของบุคคล     
  4.4 รูปแบบสังคม - วัฒนธรรม แนวคิดรูปแบบนี้เห็นว่า สิ่งแวดล้อมทางสังคมมีอิทธิพลต่อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคน และเห็นว่าบางสิ่งบางอย่าง ของสังคมควรจะได้รับการปรับปรุงให้
เหมาะสมกับบุคคล และความต้องการตามธรรมชาติ ของมนุษย์ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษานั้นควรลดความ
เคร่งครัดและความไม่เป็นกันเองลง 

2. การให้ค าปรึกษา 

1) คัดกรองเด็กนักเรียน  

2) การให้ค าปรึกษา ให้นักเรียนเข้าใจสภาวะของครอบครัว ตา ยาย มารดา ให้มั่นใจในความ
รักของบิดามารดา หรือผู้ปกครองที่มีต่อตัวนักเรียน 

3) ชี้ให้เห็นโทษของการใช้สารเสพติด ต่อร่างกาย จิตใจของตนเอง และกระทบต่อ มารดา
และผู้อ่ืน และผลของการปรับตัวทางสังคม 

4) ให้ก าลังใจ เรื่องการปรับเปลี่ยนแปลงแก้ไขตนเองในเรื่อง การปรับตัวในครอบครัว เรื่อง
เลิกใช้สารเสพติด ให้มั่นใจว่าสามารถแก้ไขรักษาได้ 

5) แนะน าการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ การเล่นกีฬา กิจกรรมนันทนาการ 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 

6) การเยี่ยมบ้าน ประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่าง ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่เพ่ือ
หาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

7) ด าเนินการตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนกลุ่มเสพ โดยส่งต่อสหวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟู และติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  

8) ผู้น าชุมชนและคนในหมู่บ้านร่วมกันตระหนักถึงปัญหายาเสพติด ด าเนินการป้องกันและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ 

3. ผลของการช่วยเหลือ 

การให้ค าปรึกษานักเรียน เยี่ยมบ้านพบผู้ปกครอง ประสานเจ้าหน้าที่บ าบัดรักษาฟ้ืนฟู
สถานพยาบาล อยู่ในระหว่างการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลเพ่ือเข้ารับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูต่อไป และการ
ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมการให้ค าปรึกษานักเรียนและผู้ปกครอง 

4. การติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ 

จากการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียน และผู้ปกครอง เพ่ือหาแนวทางในการ
ช่วยเหลือ เด็กชายเอก (นามสมมุติ) ได้ข้อสรุปว่า ทางโรงเรียนได้ติดต่อไปยังบิดาหรือมารดา โดยให้มารับฟัง
ข้อแนะน าในการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น  ด้านนักจิตวิทยาได้ท าการพูดคุยให้
ค าปรึกษานักเรียน นักเรียนได้รับก าลังใจจากนักจิตวิทยา ครูประจ าชั้น ผู้ปกครอง ได้ค้นหาสิ่งที่ชอบ   ที่ดีกว่า
พฤติกรรมที่เกิดขึ้น ผู้ปกครองเกิดความสบายใจที่เด็กได้รับการช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนาและส่งเสริม นักเรียน
เต็มใจมีความต้องการได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูโดยสหวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ประสานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่าง ครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน และบิดาได้มารับเด็กชายเอก 
(นามสมมุติ) ไปอยู่ในความดูแล ย้ายที่เรียนไปเรียนกับบิดาที่กรงเทพมหานคร และนักจิตวิทยาได้ให้ค าแนะน า 
ในการดูและสภาพจิตใจ ร่างกาย เพ่ือให้บิดาได้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเข้าใจนักเรียนมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 

ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 นายจาตุรันต์  สีมาเพชร นักจิตวิทยาโรงเรียน 

ประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4  

ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือ 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 ออกพ้ืนที่เก็บข้อมูลนักเรียน 

 

 

ภาพที่ 4 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน พูดคุยกับผู้ปกครอง เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา 

พร้อมให้ค าแนะน าในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 5 ให้ค าปรึกษา กับเด็กชายเอก (นามสมมุติ) เพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุ 

เพ่ือที่จะหาแนวทางในการด าเนินการช่วยเหลือในล าดับต่อไป 

 

กรณีศึกษาที่ 2 ปัญหาพ่อแม่หย่าร้าง นักเรียนอาศัยอยู่กับบิดา ไม่มีอาชีพประจ า ที่พักอาศัย                ไม่
มีความปลอดภัย (ส่งตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ าเภอโพนพิสัย                  
จังหวัดหนองคาย) 

ด้วย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ได้มี
การออกตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ประจ าปีการศึกษา 2563 เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โรงเรียนบ้านสมประสงค์ อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี มีครอบครัวฐานะยากจน สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย 
นักเรียนอาศัยอยู่กับบิดา พ่ีสาว พ่ีชาย และพ่ีเขย บิดา-มารดาแยกทางกัน สภาพแวดล้อมของที่พักอาศัย              
ไม่มีความปลอดภัย 

1. กระบวนการดูแลช่วยเหลือ และวิธีการแก้ไขตามกระบวนทางจิตวิทยา 

  - ใช้ Cognitive behavioral therapy ร่วมกับการดูแลช่วยเหลือของทีมสหวิชาชีพ 

2. การให้ค าปรึกษา 

  - สอบถามข้อมูลเบื้องต้น ข้อเท็จจริงจากครูประจ าชั้น ผู้อ านวยการ และบุคคลใกล้ชิด  

  - พูดคุย สอบถามถึงปัญหา สาเหตุพฤติกรรมของเด็ก 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 

- ช่วยพูดคุย ไกล่เกลี่ย กับคุณพ่อของเด็กให้ยอมให้เด็กไปเรียนต่อในโรงเรียนประจ า โดยทาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 จะส่งตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชประชา
นุเคราะห์ 27 อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

3. ผลของการช่วยเหลือ 

  - ทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ส่งตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่
โรงเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

4. การติดตาม ประเมินผล และการส่งต่อ 

จากการหาแนวทางในการช่วยเหลือ เด็กหญิงมานี (นามสมมุติ) ได้ข้อสรุปว่า ทางโรงเรียนได้
ติดต่อไปยังบิดา โดยให้มารับฟังข้อแนะน าในการช่วยเหลือตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้น ด้าน
นักจิตวิทยาได้ท าการพูดคุยให้ค าปรึกษานักเรียน นักเรียนได้รับก าลังใจจากนักจิตวิทยา ครูประจ าชั้น 
ผู้ปกครอง ผู้ปกครองเกิดความสบายใจที่เด็กได้รับการช่วยเหลือ แก้ไข พัฒนาและส่งเสริม นักเรียนเต็มใจมี
ความต้องการได้รับการช่วยเหลือส่งต่อ เด็กหญิงมานี (นามสมมุติ) ไปเรียนต่อในโรงเรียนประจ า โดยทาง
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ส่งตัวนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 27 อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 

ภาพการปฏิบัติงาน 

ประสานงานการส่งตัวนักเรียนโรงเรียนบ้านสมประสงค์ อ าเภอนายูง  จังหวัดอุดรธานี 

เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 อ าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย  วันที่ 9 ธันวาคม 2563 

 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 

การเยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ปีการศึกษา 2564 (จ านวน 39 โรงเรียน รวมจ านวน 39 ราย) 

 

 
 
 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 

ออกตรวจสารเสพติดของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (จ านวน 35 โรงเรียน รวมจ านวนนักเรียน 1,943  ราย) 
 

 

 

 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 

การให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอัคคีภัย (จ านวน 1 ราย) 

 
 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 

ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสียชีวิต (จ านวน 1 ราย) 
 

 



กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต ๔ 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

1. ข้อมูลพื้นฐาน 
 - ข้อมูลทางการศึกษา 
  - จ านวนเด็กนักเรียนในระบบการศึกษา จ านวน  23,787  คน 
  - จ านวนเด็กที่ออกกลางคัน  จ านวน        -      คน 

๒. ข้อมูลเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ (ตาม ม.๔๐ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก) 
ข้อมูลเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ (ตาม ม.๔๐ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก) จ านวน 
   ๑. เด็กท่ีถูกทารุณกรรม - 
   ๒. เด็กท่ีเสี่ยงต่อการกระท าผิด 
     ๒.๑ เด็กท่ีประพฤติตนไม่สมควร 
          ๑) ประพฤติตนเกเรหรือข่มเหงรังแกผู้อ่ืน 29 
          ๒) มั่วสุมในลักษณะที่ก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ผู้อ่ืน 20 
          ๓) เล่นการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน - 
          ๔) เสพสุราสูบบุหรี่ เสพยาเสพติดให้โทษหรือของมึนเมาอย่างอ่ืน เข้าไปใน
สถานที่เฉพาะ เพ่ือการจ าหน่ายหรือดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ 

14 

          ๕) เข้าไปในสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ - 
          ๖) ซื้อหรือขายบริการทางเพศ เข้าไปในสถานการ ค้าประเวณี หรือ
เกี่ยวข้องกับการค้าประเวณี ตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การค้าประเวณี 

- 

           ๗) ประพฤติตนไปในทางชู้สาว หรือส่อไปในทางลามก อนาจารในที่
สาธารณะ 

3 

          ๘) ต่อต้านหรือท้าทายค าสั่งสอนของผู้ปกครองจน ผู้ปกครองไม่อาจอบรม
สั่งสอนได้ 

14 

          ๙) ไม่เข้าเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาตามกฎหมาย ว่าด้วยการศึกษา
ภาคบังคับ 

42 

     ๒.๒ เด็กท่ีคบหาสมาคมกับบุคคลที่น่าจะชักน าไปในทางกระท าผิดกฎหมายหรือขัดต่อศีลธรรมอันดี 
          ๑) เด็กท่ีคบหาสมาคมกับบุคคลหรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันมั่วสุม เพ่ือก่อความ
เดือดร้อนร าคาญแกผู้อื่นหรือกระท าการอันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี 

6 

          ๒) เด็กท่ีคบหาสมาคมกับบุคคลที่ประกอบอาชีพที่ขัดต่อกฎหมายหรือ
ศีลธรรมอันดี 

3 

     ๒.๓ เด็กท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือสถานที่อันอาจชักน าไปในทางเสียหาย 
          ๑) เด็กท่ีอาศัยอยู่กับบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษหรือ
ให้บริการทางเพศ 

9 

 


