© 2017 Worling
November 2017

Dr. James R. Worling, Ph.D., C.Psych.

นักจิตวิทยาคลินิกและนิติวิทยาศาสตร์
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การสังเกตด้านการป้องกันและความเสี่ยงเพื่อไม่ให้เกิดกระทําผิดซํา้ ทางเพศ (PROFESOR) เป็ นรายการตรวจสอบที่มีโครงสร้าง
(structured checklist) ช่วยให้ผเู้ ชี่ยวชาญในการระบุ และสรุปปัจจัยการป้องกันและความเสี่ยงสําหรับวัยรุน่ และวัยผูใ้ หญ่
ตอนต้น (เช่นบุคคล อายุ 12 ถึง 25 ปี ) PROFESOR มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยในการวางแผนการปฏิบตั ิการที่สามารถช่วยให้บุคคล
สามารถเพิ่มสุขภาวะทางเพศและความสัมพันธ์ ตลอดจนเพื่อไม่ให้เกิดการกระทําผิดซํา้ ทางเพศ PROFESOR ประกอบด้วย 20
ปัจจัยสองด้านที่ตรงข้าม (ลักษณะด้านป้องกันและด้านความเสี่ยง) ที่ได้มาจากการทบทวนวรรณกรรมและประสบการณ์ทาง
คลินิกกับวัยรุน่ และวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นที่มีการกระทําผิดทางเพศ
ควรใช้แหล่งข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งหากสามารถทําได้ เพื่อการพิจารณาในการลงรหัส (coding) สําหรับแต่ละปัจจัย ข้อมูล
เหล่านี้ เช่นการสัมภาษณ์บุคคล การสัมภาษณ์พ่อแม่ผปู้ กครอง ผูด้ แู ลหรือผูใ้ ห้การสนับสนุน การตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อมูลที่ได้จากการทดสอบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนีย้ งั มีความสําคัญในเรื่องความแตกต่างของพัฒนาการและความคาดหวังเมื่อ
ต้องทําการลงรหัส แม้ว่า PROFESOR นัน้ จะถูกออกแบบไว้สาํ หรับช่วงอายุที่ค่อนข้างจํากัด โดยครอบคลุมช่วงอายุ 14 ปี แต่
ปัจจัยส่วนใหญ่ก็จะมีความแตกต่างต่อความไวของระดับพัฒนาการ ตัวอย่างเช่นปัจจัยที่เป็ นความผูกพันทางอารมณ์ฉันเพื่อน
ตอนอายุ 13 มีแนวโน้มที่จะดูแตกต่างปัจจัยที่เป็ นความผูกพันทางอารมณ์ฉันเพื่อนตอนอายุ 22 ปี
มีขอ้ ควรระวังสําหรับการใช้ PROFESSOR กับบุคคที่อยู่ในสถานที่ที่ถกู ควบคุมและกํากับดูแล เพราะอาจจะไม่สามารถสะท้อน
พฤติกรรมของบุคคลนัน้ ได้หากบุคคลนัน้ อยู่ในสถานที่ถกู ควบคุมน้อยลง ความเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระดับการกํากับดูแล
และ/หรือ การควบคุมอาจจะมีการระบุไว้ดว้ ย
การลงรหัสสําหรับปัจจัยการป้องกันและปัจจัยเสี่ยงแล้ว จะสามารถสรุปผลออกมาได้เป็ น 1 ใน 5 กลุ่มด้วยกัน โดยแต่ละกลุ่มจะ
แสดงถึงระดับความเข้มข้นของบริการที่ควรได้รบั เช่น ผูท้ ี่อยู่ในหมวดหมู่ 1 (กลุ่มป้องกันส่วนใหญ่) กลุ่มนีน้ ่าจะต้องได้รบั การ
บําบัดเพื่อสร้างสุขภาวะทางเพศและความสัมพันธ์นอ้ ย หรืออาจจะไม่ตอ้ งการเลย ในขณะที่ผทู้ ี่อยู่ในประเภท 5 (ความเสี่ยงส่วน
ใหญ่) น่าจะต้องได้รบั การบําบัดอย่างมาก Professor ประกอบไปด้วยปัจจัยป้องกันและปัจจัยเสี่ยงที่เป็ นพลวัต โดยมันอาจมี
ประโยชน์ในการใช้วดั การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผ่านไปหรือหลังจากการได้รบั การบําบัดแล้ว
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คําแนะนําสําหรับการลงรหัส
ควบทราบว่าการให้คะแนนควรขึน้ อยู่กับพฤติกรรมปั จจุบันของแต่ละบุคคล (เช่น พฤติกรรมของแต่ละบุคคล ตลอด
ระยะเวลา 2 เดือนที่ผา่ นมา)

1. ความหวังเกี่ยวกับการมีสุขภาวะทางเพศในอนาคต
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

ความหวังเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศในอนาคต

ขาดความหวังเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศในอนาคต

มีเป้าหมายกลยุทธ์และทรัพยากรส่วนบุคคลที่ชดั เจน (เช่น
ความเชื่อมั่นตนเอง, แรงจูงใจ) ที่จาํ เป็ นสําหรับสุขภาวะทาง
เพศในอนาคต ซึ่งปราศจากการกระทําผิดทางเพศ

ขาดเป้าหมายกลยุทธ์และทรัพยากรส่วนบุคคลที่ชดั เจน (เช่น
ความเชื่อมั่นตนเอง, แรงจูงใจ) ที่จาํ เป็ นสําหรับสุขภาวะทาง
เพศในอนาคต ซึ่งปราศจากการกระทําผิดทางเพศ

2. สภาพแวดล้อมทางเพศ
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

สภาพแวดล้อมที่มีการให้เกียรติทางเพศ

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ

ได้อยู่ในสภาพแวดล้อม (เช่นบ้าน โรงเรียน ที่ทาํ งาน) ที่
สนับสนุนทัศนคติการให้เกียรติทางเพศและความสนใจทาง
เพศ

ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อม (เช่น บ้าน โรงเรียน ที่ทาํ งาน)
ที่สนับสนุนความสนใจทางเพศหรือทัศนคติของการล่วง
ละเมิดทางเพศ

•

สนับสนุนความเชื่อว่าเป็ นสิ่งสําคัญที่จะต้องให้
เกียรติค่นู อนและยกย่องเรื่องความซื่อสัตย์ใน
ความสัมพันธ์ทางเพศ

•

และ
•

สนับสนุนความเชื่อที่ว่าวัยรุน่ และผูใ้ หญ่ตอนต้นควร
มีเพศสัมพันธ์เฉพาะกับคู่นอนที่ได้รบั การยินยอม
เท่านัน้ และคู่นอนต้องมีอายุไม่นอ้ ยกว่ามาก
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3. ความเชื่อทางเพศและทัศนคติ
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

ความเชื่อหรือทัศนคติทางเพศที่มีการให้เกียรติ
และเหมาะสมกับวัย
•

□ ด้านความเสี่ยง
ความเชื่อหรือทัศนคติท่สี นับสนุนเรื่องการล่วงละเมิดทาง
เพศ
•

เชื่อว่าเป็ นสิ่งสําคัญที่จะต้องให้เกียรติค่นู อนและ
ให้คณ
ุ ค่าต่อความซื่อสัตย์และความถูกต้องใน
เรื่องความสัมพันธ์ทางเพศ
และ

•

เชื่อว่าคู่นอนที่อายุนอ้ ยกว่ามาก ไม่ควรมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมทางเพศกับวัยรุน่ หรือผูใ้ หญ่
ตอนต้นและกิจกรรมดังกล่าวอาจจะเป็ นเรื่อง
อันตราย

เชื่อที่ว่าบุคคลสนุกกับกิจกรรมทางเพศที่ไม่ได้รบั การ
ยินยอม และ/หรือ บุคคลมีหน้าที่ในการรับผิดชอบการ
ถูกล่วงละเมิดทางเพศของตนเอง และ/หรือ บุคคล
แกล้งตกทําเป็ นเหยื่อจากกิจกรรมทางเพศที่ไม่ได้รบั
การรับยินยอม
และ/หรือ

•

เชื่อว่าการมีค่นู อนที่อายุนอ้ ยกว่ามากเป็ นเรื่องที่
ยอมรับได้ และ/หรือ ไม่ได้รบั อันตรายเมื่อมี
กิจกรรมทางเพศกับวัยรุน่ หรือผูใ้ หญ่ตอนต้น

4. ความสนใจทางเพศ-การมุ่งเน้น
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

มีความสนใจทางเพศที่ให้เกียรติต่อคู่นอนที่มีอายุ
เหมาะสม

มีความสนใจทางเพศที่สนับสนุนการล่วงละเมิดทางเพศ

การให้ความสนใจทางเพศโดยเฉพาะ
• การได้รบั การยินยอม, การให้เกียรติ, กิจกรรมทาง
เพศที่ปราศจากการละเมิด

มีความสนใจทางเพศบางอย่างใน
• การไม่ตอ้ งได้รบ
ั การยินยอม, การไม่ให้เกียรติ,
กิจกรรมทางเพศที่มีการละเมิด

และ
•

และ/หรือ

เฉพาะกับคู่นอนที่มีอายุที่เหมาะสม
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5. ความสนใจทางเพศ-ความถี่
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

การให้ความสนใจทางเพศที่เหมาะสม

ความสนใจทางเพศที่หมกหมุ่นมากเกินไป

ความสนใจทางเพศเป็ นเพียงหนึ่งในความสนใจที่
หลากหลายของแต่ละบุคคล และการใช้เวลาในเรื่องความ
สนใจทางเพศโดยเฉลี่ยของพวกเขาใกล้เคียงกับคนในอายุ
ราวเดียวกัน สิ่งนีอ้ าจสะท้อนให้เห็นในสิ่งต่าง ๆ เช่นความถี่
ของความคิดเห็นทางเพศ พฤติกรรม หรือการใช้สื่อทางเพศ
เป็ นต้น

มีความสนใจทางเพศที่มาก และมีความสนใจทางเพศ
และ/หรือ กิจกรรมทางเพศที่หมกหมุ่นมากเกินไปเมื่อ
เทียบกับคนอายุราวเดียวกัน สิ่งนีอ้ าจสะท้อนให้เห็นในสิ่ง
ต่าง ๆ เช่นความถี่ของการแสดงความคิดเห็นทางเพศ
พฤติกรรม หรือการใช้สื่อทางเพศ เป็ นต้น

6. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการสําหรับความสัมพันธ์ทางเพศที่มีการให้เกียรติ
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

มีการตระหนักรู้ที่ดีเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการ
ที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางเพศที่มีการให้เกียรติ

มีการตระหนักรู้ที่ไม่ดีเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการ
ที่ช่วยความสัมพันธ์ทางเพศที่มีการให้เกียรติ

มีการตระหนักรูท้ ี่ดีถึงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
จําเป็ นสําหรับการสร้างการความสัมพันธ์ทางเพศที่มีการ
ให้เกียรติ

ขาดการตระหนักรูถ้ ึงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้อง
จําเป็ นสําหรับการสร้างการความสัมพันธ์ทางเพศที่มีการ
ให้เกียรติ

7. ความรู้เกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการกระทําผิดทางเพศ
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

การรับรู้ท่ดี ีเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการกระทําผิดทาง
เพศ

การรับรู้ที่ไม่ดีเกี่ยวกับผลที่ตามมาจากการกระทําผิด
ทางเพศ

ตระหนักดีถึงผลที่ตามมาทัง้ ตัวเองและคนอื่น ๆ ของ
พฤติกรรมการละเมิดทางเพศ

ขาดความตระหนักถึงผลที่ตามมาต่อตนเอง และ/หรือ คน
อื่น ๆ ของพฤติกรรมการกระทําผิดทางเพศ
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8. กลยุทธ์ในการป้ องกันการกระทําผิดทางเพศ
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

การใช้กลยุทธ์อย่างเหมาะสมเพื่อป้ องกันการกระทําผิด
ทางเพศ

ขาดการใช้กลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลเพื่อป้ องกันการ
กระทําผิดทางเพศ

ใช้กลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลอย่างสมํ่าเสมอเมื่อจําเป็ น
เพื่อป้องกันการกระทําผิดทางเพศ
กลยุทธ์ที่มอี าจได้มาจากการให้คาํ ปรึกษาอย่างเป็ น
ทางการหรือไม่ก็ได้

ไม่ได้ใช้กลยุทธ์ที่สมเหตุสมผลเมื่อจําเป็ น เพื่อป้องกันการ
กระทําผิดทางเพศ อาจเป็ นผลมาจากการไม่มีกลยุทธ์ที่
สมเหตุสมผล หรือไม่ใช้งานเมื่อจําเป็ น กลยุทธ์ที่มีอาจ
ได้มาจากการให้คาํ ปรึกษาอย่างเป็ นทางการหรือไม่ก็ได้

9. ความเห็นอกเห็นใจผู้อ่นื
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

มีความเห็นอกเห็นใจและดูแลผูอ้ ื่น

เมินเฉย และ/หรือ ไม่สนใจผู้อื่น

โดยทั่วไปจะแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เห็นอกเห็นใจและ
เอาใจใส่ต่อผูอ้ ื่น มีความตระหนักถึงความโชคร้ายของผูอ้ ื่น
และมีแรงจูงใจในการบรรเทาความทุกข์ของคนเหล่านัน้

มักแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่เมินเฉย และ/หรือ ไม่สนใจ
ผูอ้ ื่น มีความโหดร้ายต่อผูอ้ ื่น และ/หรือ ไม่แยแสต่อความโชค
ร้ายของผูอ้ ื่น

10. ค่านิยมทั่วไปและทัศนคติ
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

ค่านิยมและทัศนคติเอือ้ สังคม

ค่านิยมและทัศนคติต่อต้านสังคม

โดยทั่วไปแสดงให้เห็นถึงความเคารพ ความซื่อสัตย์และ
ความถูกต้องในเรื่องความสัมพันธ์ อีกทัง้ ให้คณ
ุ ค่าต่อ
ค่านิยมและความเคารพต่อบทบาทของระเบียบทางสังคม
กฎหมาย และ ข้อบังคับอื่นๆ
© 2017 Worling

□ ด้านความเสี่ยง
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11. การควบคุมตนเอง
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

การควบคุมตนเองที่ดี

การควบคุมตนเองที่ไม่ดี

โดยทั่วไปแสดงให้เห็นถึงการควบคุมตนเองทางอารมณ์และ
พฤติกรรมที่ดี (เช่นมีความสามารถอดทนรอคอย รูจ้ กั คิด
ก่อนทํา และรูจ้ กั การแสดงออกอย่างเหมาะสม))

มักแสดงให้เห็นถึงการควบคุมตนเองทางอารมณ์ และ/หรือ
พฤติกรรมที่ไม่ดี (เช่นไม่สามารถอดทนรอคอย และ/หรือ ไม่
รูจ้ กั คิดถึงผลลัพทธ์ก่อนลงมือทํา มีการแสดงออกไม่
เหมาะสม)

12. การแก้ปัญหา
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

มีทักษะแก้ปัญหาที่ดี

มีทักษะแก้ปัญหาไม่ดี

โดยทั่วไปจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหา
ที่ดี (เช่นสามารถระบุได้เมื่อมีปัญหา หาทางออกวิธี
แก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ รูถ้ ึงผลที่เกิดขึน้ ตามมาของวิธีการ
แก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ ประเมินผลลัพธ์ของวิธีแก้ปัญหาที่
เลือกได้)

มักแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ปัญหาที่ไม่ดี (เช่น
ไม่สามารถระบุได้ว่าเมื่อใดที่มีปัญหา และ/หรือไม่สามารถ
หาทางออกวิธีแก้ปัญหาได้ และ/หรือไม่สามารถระบุผลที่เกิด
ขัน้ ตามมาของการแก้ปัญหาที่เป็ นไปได้ และ/หรือไม่สามารถ
ประเมินผลลัพธ์ของวิธีแก้ปัญหาที่เลือกได้)

13. การตอบสนองต่อคําแนะนําและการสนับสนุน
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

ตอบสนองต่อคําแนะนําและการสนับสนุนที่
สมเหตุสมผล

การปฏิเสธคําแนะนําและการสนับสนุนที่สมเหตุสมผล

โดยทั่วไปจะตอบสนองต่อคําแนะนําที่สมเหตุผล
ข้อเสนอแนะ การให้การช่วยเหลือที่มีให้ สิ่งนีอ้ าจรวมถึง
การได้รบั คําแนะนําและการสนับสนุนที่สมเหตุสมผลโดย
ผูเ้ ชี่ยวชาญ ครอบครัว เพื่อน หรือจากคนอื่น ๆ

การปฏิเสธคําแนะนําที่สมเหตุสมผล และ/หรือการสนับสนุน
และ/หรือ ข้อเสนอแนะที่มีให้ สิ่งนีอ้ าจเกี่ยวข้องกับการได้รบั
คําแนะนํา การสนับสนุนที่สมเหตุสมผล โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ
ครอบครัว เพื่อน หรือจากคนอื่น
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14. การเห็นคุณค่าในตนเองที่ดี
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

การเห็นคุณค่าในตนเองที่ดี

การเห็นคุณค่าในตนเองที่ไม่ดี

ความรูส้ ึกที่ดีและมองมุมบวกต่อตัวเองและคุณค่าของตน

ความรูส้ ึกที่ไม่ดี และ/หรือ มองมุมลบต่อตัวเองและคุณค่า
ของตน

และ

หรือ มีความรูส้ ึกเห็นคุณค่าในตัวเองที่มากเกินปกติ

มองเห็นว่าพฤติกรรมการกระทําความผิดทางเพศที่ผ่านมา
ไม่ได้เป็ นตัวกําหนดว่าพวกเขาเป็ นคนอย่างไร

และ/หรือ
รูส้ ึกละอายใจอย่างมากที่เคยเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการ
กระทําผิดทางเพศที่ผ่านมา และเห็นว่าพฤติกรรมการกระทํา
ความผิดทางเพศก่อนหน้านีเ้ ป็ นตัวกําหนดว่าพวกเขาเป็ นคน
อย่างไง

15. ความใกล้ชิดและมิตรภาพ
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

ความสนิทสนมทางอารมณ์และใกล้ชิดกับเพื่อนที่เป็ น
คนเอือ้ ต่อสังคม

ขาดความสนิทสนมทางอารมณ์และใกล้ชิดกับเพื่อนที่
เป็ นคนเอือ้ ต่อสังคม

มีเพื่อนสนิทอย่างน้อยหนึ่งคนที่มีความใกล้ชิดทางอารมณ์
(เช่นความอบอุ่น ความไว้วางใจและการสนับสนุนซึ่งกันและ
กัน)

ไม่มีเพื่อนสนิท และ/หรือ ไม่มีความใกล้ชิดทางอารมณ์
(เช่นความอบอุ่น ความไว้วางใจและการสนับสนุนซึ่งกัน
และกัน)

สําหรับผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี โดยทั่วไปจะถือว่าเพื่อน
สนิทหมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่คนในครอบครัวที่อายุมากกว่า
หรือน้อยกว่าไม่เกิน 3 ปี สําหรับผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 18-25
ปี โดยทั่วไปจะถือว่าเพื่อนหมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่คนใน
ครอบครัวที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าไม่เกิน 4 ปี

สําหรับผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี โดยทั่วไปจะถือว่าเพื่อน
สนิทหมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่คนในครอบครัวที่อายุมากกว่า
หรือน้อยกว่าต่างกันไม่เกิน 3 ปี สําหรับผูท้ ี่มีอายุระหว่าง 1825 ปี โดยทั่วไปจะถือว่าเพื่อนหมายถึงบุคคลที่ไม่ใช่คนใน
ครอบครัวที่อายุมากกว่าหรือน้อยกว่าต่างกันไม่เกิน 4 ปี
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16. ความสัมพันธ์กับผู้ปกครอง/ผู้ดูแล
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

รู้สึกใกล้ชิดและได้รับการสนับสนุนโดยผู้ปกครอง/
ผู้ดูแล

รู้สึกห่างเหินจาก และ/หรือ ถูกปฏิเสธโดยผู้ปกครอง/
ผู้ดูแล

รูส้ ึกถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับและการได้รบั การสนับสนุน
โดยผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลอย่างน้อยหนึ่งคน

รูส้ ึกถึงความสัมพันธ์ที่ห่างเหินกับ และ/หรือ ถูกปฏิเสธโดย
ผูป้ กครอง/ผูด้ แู ล
พิจารณาเฉพาะผูป้ กครอง/ผูด้ ูแล ที่มีความสําคัญและมี
ส่วนร่วมในชีวิตของพวกเขา
หากมีผปู้ กครอง/ผูด้ แู ลอย่างน้อยหนึ่งคนที่บุคคลนัน้ รูส้ ึกถึง
ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและสนับสนุน อย่าระบุว่าเป็ น "ความ
เสี่ยง"

17. การปฏิบัติของผู้ปกครอง/ผู้ดูแล
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลหลัก ให้ความอบอุ่นและการดูแลที่
เหมาะสม

ผู้ปกครอง/ผู้ดูแลหลัก ไม่สามารถให้ความอบอุ่นและ/
หรือการดูแลที่เหมาะสม

ผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลหลักที่เกี่ยวข้องมักมีพฤติกรรมที่เอือ้ ต่อ
สังคม และให้ความอบอุ่น การสนับสนุนและการกํากับ
ดูแลที่เหมาะสม

ผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลหลักที่เกี่ยวข้องมักมีพฤติกรรมที่ต่อต้าน
สังคม และ/หรือ ไม่สามารถให้ความอบอุ่น และ/หรือไม่
สามารถให้การสนับสนุนและ/หรือการกํากับดูแลที่เหมาะสม
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18. การมีส่วนร่วมใน โรงเรียน/ที่ทาํ งาน
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

ความมุ่งมั่น และการมีส่วนร่วมในโรงเรียน และ/หรือ
ที่ทาํ งานอย่างแรงกล้า

ความมุ่งมั่น และ/หรือ การมีส่วนร่วมในโรงเรียนและที่
ทํางานมีนอ้ ย

บุคคลมีส่วนร่วมอย่างมากในโรงเรียน และ/หรือ สถานที่
ทํางานและพวกเขาแสดงให้เห็นว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะ
ประสบความสําเร็จในฐานะนักเรียน และ/หรือ พนักงาน
ตามลําดับ

ถ้ายังเรียนหนังสืออยู่ จะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมน้อยใน
โรงเรียน และ/หรือ แสดงความมุ่งมั่นเล็กน้อยในการที่อยาก
ประสบความสําเร็จในฐานะนักเรียน

(หากบุคคลนัน้ ยังเรียนหนังสืออยู่ แต่ปิดเทอม ให้ใช้ขอ้ มูล
จาก 2 เดือนสุดท้ายที่เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียน)

หากเป็ นลูกจ้างจะแสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมน้อยในการ
ทํางานของพวกเขา และ/หรือ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น
เล็กน้อยในการที่อยากจะประสบความสําเร็จในฐานะ
พนักงาน

และ/หรือ

19. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสันทนาการทีม่ ีแบบแผน
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สันทนาการที่มแี บบแผน

ความมุ่งมั่นต่อ และ/หรือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สันทนาการที่มแี บบแผนน้อย

ความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สันทนาการที่มีแบบแผนและเอือ้ ต่อสังคม (ไม่รวมถึงการ
เรียนหนังสือในโรงเรียนปกติและการทํางานปกติ)

ความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมที่นอ้ ยในกิจกรรมสันทนาการที่
มีแบบแผนและเอือ้ ต่อสังคม (ไม่รวมถึงการเรียนหนังสือใน
โรงเรียนปกติและการทํางานปกติ)

20. การจัดการชีวิต
□ ด้านป้ องกัน

□ เป็ นกลาง

□ ด้านความเสี่ยง

รู้สึกมั่นคงและปลอดภัยในการจัดการชีวิตปั จจุบัน

รู้สึกไม่ม่นั คง และ/หรือ ไม่ปลอดภัยในการจัดการชีวิต
ในปั จจุบัน

แต่ละคนรูส้ ึกมั่นคงปลอดภัยและได้รบั การสนับสนุนใน
การจัดการชีวิตตนเองในปัจจุบนั

แต่ละคนรูส้ ึกไม่ม่นั คง และ/หรือ ไม่ปลอดภัย และ/หรือ ไม่ได้
รับการสนับสนุนในการจัดการชีวิตตนเองในปัจจุบนั
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ชื่อและนามสกุล _______________________________________________________อายุ_____________หมายเลข_____________
ชื่อนามสกุลผูป้ ระเมิน

วันที่
ด้านป้ องกัน

ด้านป้องกัน

ด้านความเสี่ยง

เป็ นกลาง ด้านความเสี่ยง

1

ความหวังเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศในอนาคต

P

N

R

ขาดความหวังเกี่ยวกับสุขภาวะทางเพศในอนาคต

2

P

N

R

P

N

R

P

N

R

P

N

R

P

N

R

P

N

R

P

N

R

9

สภาพแวดล้อมที่มีการให้เกียรติทางเพศ
ความเชือหรือทัศนคติทางเพศทีมีการให้เกียรติ
และเหมาะสมกับวัย
มีความสนใจทางเพศทีให้เกียรติต่อคู่นอนทีมีอายุ
เหมาะสม
การให้ความสนใจทางเพศที่เหมาะสม
มีการตระหนักรูท้ ีดีเกียวกับกฎหมายและ
กระบวนการที่ช่วยสร้างความสัมพันธ์ทางเพศที่มี
การให้เกียรติ
การรับรูท้ ีดีเกียวกับผลทีตามมาจากการกระทําผิด
ทางเพศ
การใช้กลยุทธ์อย่างเหมาะสมเพือป้องกันการ
กระทําผิดทางเพศ
มีความเห็นอกเห็นใจและดูแลผูอ้ ื่น

P

N

R

สภาพแวดล้อมที่สนับสนุนเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศ
ความเชือหรือทัศนคติทีสนับสนุนเรืองการล่วงละเมิด
ทางเพศ
มีความสนใจทางเพศทีสนับสนุนการล่วงละเมิดทาง
เพศ
ความสนใจทางเพศที่หมกหมุ่นมากเกินไป
มีการตระหนักรูท้ ีไม่ดีเกียวกับกฎหมายและ
กระบวนการที่ช่วยความสัมพันธ์ทางเพศที่มีการให้
เกียรติ
การรับรูท้ ีไม่ดีเกียวกับผลทีตามมาจากการกระทําผิด
ทางเพศ
ขาดการใช้กลยุทธ์ทีสมเหตุสมผลเพือป้องกันการ
กระทําผิดทางเพศ
เมินเฉย และ/หรือ ไม่สนใจผูอ้ ื่น

10

ค่านิยมและทัศนคติเอือ้ สังคม

P

N

R

ค่านิยมและทัศนคติต่อต้านสังคม

11

การควบคุมตนเองที่ดี

P

N

R

การควบคุมตนเองที่ไม่ดี

12

มีทกั ษะแก้ปัญหาที่ดี
ตอบสนองต่อคําแนะนําและการสนับสนุนที
สมเหตุสมผล
การเห็นคุณค่าในตนเองที่ดี
ความสนิทสนมทางอารมณ์และใกล้ชิดกับเพือนที
เป็ นคนเอือ้ ต่อสังคม
รูส้ ึกใกล้ชิดและได้รบั การสนับสนุนโดยผูป้ กครอง/
ผูด้ แู ล
ผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลหลักให้ความอบอุ่นและการดูแล
ที่เหมาะสม
ความมุ่งมัน และการมีส่วนร่วมในโรงเรียน และ/
หรือ ที่ทาํ งานอย่างแรงกล้า
ความมุ่งมันอย่างแรงกล้าและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมสันทนาการที่มีแบบแผน
รูส้ ึกมั่นคงและปลอดภัยในการจัดการชีวิตปัจจุบนั

P

N

R

มีทกั ษะแก้ปัญหาไม่ดี

P

N

R

การปฏิเสธคําแนะนําและการสนับสนุนที่สมเหตุสมผล

P

N

R

P

N

R

P

N

R

P

N

R

P

N

R

P

N

R

P

N

R

การเห็นคุณค่าในตนเองที่ไม่ดี
ขาดความสนิทสนมทางอารมณ์และใกล้ชิดกับเพือนที
เป็ นคนเอือ้ ต่อสังคม
รูส้ ึกห่างเหินจาก และ/หรือ ถูกปฏิเสธโดยผูป้ กครอง/
ผูด้ แู ล
ผูป้ กครอง/ผูด้ แู ลหลักไม่สามารถให้ความอบอุ่น และ/
หรือ การดูแลที่เหมาะสม
ความมุ่งมัน และ/หรือ การมีส่วนร่วมในโรงเรียนและที
ทํางานมีนอ้ ย
ความมุ่งมันต่อ และ/หรือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
สันทนาการที่มีแบบแผนน้อย
รูส้ ึกไม่มนั คง และ/หรือ ไม่ปลอดภัยในการจัดการชีวิต
ในปัจจุบนั

3
4
5
6
7
8

13
14
15
16
17
18
19
20

รวม

กลุ่ม 1

ด้านป้ องกันเป็ นส่วน
ใหญ่
มีขอ้ เป็ นกลางน้อยกว่า 10
ข้อ และ ข้อด้านป้องกัน
เท่ากับหรือมากกว่า 80%
ของข้อที่ไม่ใช่เป็ นกลาง
© 2017 Worling

กลุ่ม 2

ด้านป้ องกันมีมากกว่าด้านความ
เสี่ยง
มีขอ้ เป็ นกลางน้อยกว่า 10 ข้อ และ มี
ข้อด้านป้องกันมากกว่าข้อความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ข้อ และ ข้อด้านป้องกันมี
น้อยกว่า80% ของข้อทีไ่ ม่ใช่เป็ นกลาง

กลุ่ม 3

ด้านป้ องกันกับด้านความเสี่ยง
ใกล้เคียงกัน
มีขอ้ เป็ นกลางอย่างน้อย 10 ข้อขึน้ ไป
หรือ มีขอ้ เป็ นกลางน้อยกว่า 10 ข้อที่มี
ความแตกต่างระหว่างข้อด้านป้องกัน
และ ข้อด้านความเสี่ยงน้อยกว่า 3 ข้อ
November 2017

กลุ่ม 4

กลุ่ม 5

ด้านความเสี่ยงมากกว่าด้านป้ องกัน ด้านความเสี่ยงเป็ นส่วน
ใหญ่
มีขอ้ เป็ นกลางน้อยกว่า 10 ข้อ และ มีขอ้ มีขอ้ เป็ นกลางน้อยกว่า 10
ด้านความเสี่ยงมากกว่าข้อด้านป้องกัน ข้อ และ ข้อด้านความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ข้อ และ ข้อด้านความเสี่ยงมี เท่ากับหรือมากกว่า80%
น้อยกว่า 80% ของข้อที่ไม่ใช่เป็ นกลาง ของข้อที่ไม่ใช่เป็ นกลาง
www.profesor.ca

