
“การแกไขปญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ในรูปแบบ Samutprakan Model” 

 

“เรา คือ นักเรียนอาชีวะสรางชาติ ทาตีทาตอย เราไมปรารถนา ทาประลองวิชา เราไมยอมใคร” 

  

 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียน นักศึกษา 

มอบหมายใหกระทรวงศึกษาธิการเปนหนวยงานหลักในการประสานและจัดทําแผนปฎิบัติการเพื่อใหการ

ขับเคลื่อนเปนไปในทิศทางเดียวกัน จึงไดกําหนดแนวทางปฎิบัติในการดําเนินการตามมาตรการรวมกันในการแกไข 

ปญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท โดยมีสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสถานศึกษาในกรุงเทพ

และปริมณฑล ที่มีนักศึกษามีปญหาในการทะเลาะวิวาท เขารับนโยบายและนําไปปฎิบัติในสถานศึกษา เพื่อปรับ

ภาพลักษณอาชีวศึกษาใหสถานประกอบการและผูปกครองมีความเช่ือมั่นสงลูกเขามาเรียน เปนการเพิ่มปริมาณ

ผูเรียนตอบสนองความตองการของตลาดแรงงานที่ยังขาดแรงงาน ระดับ ปวช.,ระดับ ปวส. และนโยบายรัฐบาล

คําสั่ง คสช.ไดกําหนดบังใชกฏหมาย มาตรา ๔๔ แกไขปญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ตามคําสั่งที่ ๓๐ / ๒๕๕๙ 

แกไขปญหานักเรียนนักศึกษาทะเลาะวิวาท จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และขอมูลตาง ๆ ขาพเจาไดศึกษาและ

คนควาวิธีการดําเนินการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนนักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ         

ตามรูปแบบของ Samutprakan Model โดยมีวิธีและกระบวนการตาม Model ดังตอไปน้ี 



 

รูปที่ ๑ รปูแบบการแกไขปญหานักเรียนทะเลาะวิวาท               

 จากรูปที่ ๑ รูปแบบการดําเนินการแกไขปญหานักเรียนทะเลาะวิวาทของ Samutprakan Model 

ประกอบไปดวยกรอบการดําเนินงานตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ๖ มาตรการ คือ มาตรการที่ ๑ 

พัฒนาระบบดูแลผูเรียน  มาตรการที่ ๒ สํารวจติดตามนักเรียนกลุมเสี่ยง มาตรการที่ ๓ ผูปกครองกลุมเสี่ยงมีสวน

รวมในการแกไขปญหา มาตรการที่ ๔ สงเสริมความปลอดภัยแกไขความรุนแรง มาตรการที่ ๕ ผูปกครองมีสวน

รวมรับผิดชอบสงเสริมความประพฤติ มาตรการที่ ๖ จัดระบบติดตามผลรายงานตอสวนราชการ 

๑. ขั้นตอนและกระบวนการดําเนินการ การแกไขปญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ของ Samutprakan Model  

ประกอบดวย ๕  ข้ันตอน คือ 

 ขั้นตอนท่ี ๑วิธีการคัดกรองผูเรียนเขาใหม (สอดคลอง มาตรการที่ ๒ และโครงการ เย่ียมบานนักเรียนหัวโจก) 

  ๑.๑ สถานศึกษาจัดทําตัวช้ีวัด ตามคูมือครูที่ปรึกษา แตงต้ังครูที่ปรึกษาดําเนินการคัดกรอง

ผูเรียนเขาใหมโดยแบงออกเปน ๓ กลุม สีขาว  สีเทา  สีดํา โดยมีครูที่ปรึกษาดูแลอยางใกลชิด 

  ๑.๒ จัดทําแฟมประวัตินักเรียนตกคางใหละเอียด ควบคุมศิษยเกาที่เขามามีบทบาทกับ

นักเรียนปจจุบันโดยจัดครูปกครองเขาไปดูแลควบคุมเปนพิเศษ 



  ๑.๓ แตงต้ังคณะกรรมการออกเย่ียมบานนักเรียนกลุมเสี่ยง(สีดํา) ๑๐๐ % ควบคุมและ

รายงานสรุปผลและการแกไขปญหาใหวิทยาลัยฯทราบเพื่อหาทางชวยเหลือและแกไข 

ขั้นตอนท่ี ๒ การตรวจคนอาวุธตามเสนทาง (สอดคลองมาตรการที่ ๓ และโครงการ เฝาระวังและแลกเปลี่ยน

ขอมูลนักเรียนกลุมเสี่ยงระหวางสถานศึกษา) 

  ๒.๑ จัดทําคําสั่งแตงต้ังจัดครูเวรประจําจดุเสีย่งตามเสนทางที่นักเรียน เดินทาง ไป กลับ และ

จุดที่มีการรวมกลุมกันและจุดตอรถโดยสารประจําทาง 

  ๒.๒ ประสานงานกับเจาหนาทีตํ่ารวจชุดเคลือ่นที่เร็ว(ชุดปะฉะดะ)ตรวจคนอาวุธตามเสนทาง

และประสานงานกับเครือขายตาสับปะรดแจงเบาะแส กรณีเกิดการทะเลาะวิวาทเพื่อใหถึงที่เกิดเหตุเร็วที่สุด 

  ๒.๓ เมื่อคนพบเจออาวุธตองดําเนินการข้ันเด็ดขาดและปฎิบัติตามระเบียบสถานศึกษา และ

กฎหมายอยางเขมขน 

ขั้นตอนท่ี ๓ เมื่อเกิดเหตุกรณีทะเลาะวิวาท (สอดคลอง มาตรการที่ ๔ และโครงการ สื่อ online แจง

ผูปกครอง) 

  ๓.๑ พบเจอการทะเลาะวิวาทใหดําเนินตามกฎหมายพรอมทั้งเชิญผูปกครองรับทราบ 

  ๓.๒ สถานศึกษาตองดําเนินการตามระเบียบข้ันสูงสุด เมื่อเกิดเหตุการณทะเลาะวิวาทโดย

การแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนใหความยุติธรรมทั้งสองฝาย 

  ๓.๓ เจาหนาที่ตํารวจดําเนินการตามกฎหมายตามคําสั่ง (คสช. คําสั่งท่ี ๓๐/๒๕๕๙) 

ขั้นตอนท่ี ๔ การละลายพฤติกรรม (สอดคลอง มาตรการที่ ๑,๕ และโครงการ เตรียมอาชีวศึกษา Pre.Voc.ED,

โครงการ จิตอาสาทาสีกําแพงรั้ว, โครงการ ฝากลูกไวกับตํารวจ) 

  ๔.๑ นํานักเรียนที่มีพฤติกรรมกลุมเสีย่งและกลุมที่มกีารทพเลาะวิวาทเขาคายฝกระเบียบวินัย  

  ๔.๒ เชิญวิทยากรที่มีความเช่ียวชาญใหความรูอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เชน ทหาร 

ตํารวจ เสมารักษณ ผูนําชุมชน นักจิตวิทยา 

  ๔.๓ คัดกรองนักเรียนที่มีปญหาข้ันรุนแรงนํานักจิตรวิทยาเขามา บําบัด  

ขั้นตอนท่ี ๕ ระบบสงคืนสูสถานศึกษา (สอดคลอง มาตรการที่ ๑, ๖ และโครงการ ปลูกจิตสํานึกรักเมืองไทยกับ

คานิยม ๑๒ ประการ, โครงการ ฝากลูกไวกับตํารวจ) 

  ๕.๑ แตงต้ังคณะกรรมการรวมทบทวนพิจารณาโทษใหม 

  ๕.๒ ผูปกครองทําสัญญาดูแลนักเรียนรวมกันกับสถานศึกษาจะไมกระทําผิดซ้ําอีก 

  ๕.๓ เขารวมโครงการฝากลูกไวกับตํารวจเพื่อดูแลอยางใกลชิดและสามารถอยูในสังคมได 

 



๒.  ผลการดําเนินการ   จากการดําเนินการแกไขปญหานักเรยีนทะเลาะวิวาทในรูปแบบ Samutprakan Model 

สามารถสรุปได ดังน้ี 

๒.๑ มีกระบวนการทํางานแบบบูรณาการทั้ง ภาครัฐ เอกชน ผูนําชุมชน เครือขายตาสับปะรด ภายใต

กรอบ ของ Samutprakan Model  

๒.๒ มีการประสานงานรวมกัน สถิติการทะเลาะวิวาทในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ รวมถึงอาชีวศึกษา

จังหวัดสมุทรปราการลดลงอยางชัดเจน  

๒.๓ ผูปกครองใหการยอมรับ ไววางใจสงลูกเขามาเรียนอาชีวศึกษาเพิ่มมากข้ึนเมื่อเปรียบเทียบจาก

นักศึกษาใหม ปการศึกษา ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙  

๒.๔ ชุมชนและสังคมใหความรวมมือในการแกไขปญหานักเรียนทะเลาะวิวาทเพิ่มข้ึน  

๒.๕ เกิดภาพลักษณที่ดีตอสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล

ตามคําสั่ง  คสช. ที่ ๓๐/๒๕๕๙ การแกไขปญหานักเรียนทะเลาะวิวาท 

  

 รูปที่ ๒ สรปุสถิตการทะเลาะวิวาท ป ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙           รูปที่ ๓ สถิติการรบันักเรียนนักศึกษา  
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สถิติการรับนักเรียน ป พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 



 

๓.  แนวทางในการบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพ เพื่อใหการแกไขปญหานักเรียนทะเลาะวิวาทเกิดความ

ตอเน่ืองและมีความย่ังยืนจึงขอเสนอแนวทางในการแกไขปญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ดังตอไปน้ี  

๓.๑ พัฒนาระบบดูแลผูเรียนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช 

๓.๒ สนับสนุนและสรางแรงจงูใจใหนักเรียน เรียนวิชานักศึกษาวิชาทหาร(รด.)มากข้ึน 

๓.๓ สรางพื้นที่ในการแสดงออกดานกจิกรรมพัฒนาผูเรียนเพิ่มข้ึน 

๓.๔ เย่ียมบานนักเรียนกลุมเสี่ยงอยางกลัยานิมิตรตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

๓.๕ เสริมแรง เผยแพร ประชาสัมพันธ ยกยองเชิดชู อยางสมเกียรติ นักเรียนที่ทําความดี  

๓.๖ นํานักจิตวิทยาเขามามบีทบาทใหคําปรึกษาและดูแลนักเรียนที่มีปญหาอยางถูกวิธี 

๓.๗ ปลูกฝงใหนักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักษาประเพณีไทย ตามคานิยม ๑๒ ประการ 

 
 
 
 

  

รูปที่ ๔ ประมวลภาพ รายงานความสําเร็จในการแกไขปญหานักเรียนทะเลาะวิวาท ตอ พณฯ ทานนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ิ จันทรโอชา

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ พลเรือเอก ณรงค  พิพัฒนาศัย ใหสัมภาษณกับส่ือมวลชน ในการปรับภาพลักษณอาชีวศึกษา 



 


