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คํานํา

กระทรวงศึกษาธิการ มีหนาที่ในการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ใหเปน
ไปตามกฎ  ระเบียบ  และประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  โดยมุงสงเสริมใหจัดกิจกรรมการศึกษาเชิงสรางสรรค มีระบบงานและกิจกรรมการแนะแนว  
ใหคําปรึกษาและจัดฝกอบรมนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งผูปกครอง เพื่อสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม  
มีความรับผิดชอบตอสังคม  ตลอดจน  สรางระบบเฝาระวังและการเตือนภัยความประพฤติดวย

ในการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา จําเปนตองอาศัยความรวมมือจาก
พนักงานเจาหนาที่ ซึ่งแตงตั้งโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดทําคูมือการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาขึ้น เพื่อใหพนักงานเจาหนาที่สามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง มีระบบถูกตองและเปนไปตามแนวทางการสงเสริมความประพฤตินักเรียน   
และนักศึกษา

หวงัเปนอยางยิง่วา  คูมอืการปฏบัิติงานของพนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีน
และนักศกึษา  จะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของไดเปนอยางดี

(คุณหญิงกษมา  วรวรรณ  ณ  อยุธยา)
                                                                                    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ



สารบัญ
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บทที่  ๑  หลักการเปนพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา                              ๒

   ความหมาย        ๒
   คุณสมบัติ        ๒
   กระบวนการและขั้นตอนการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่                                                              ๓
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   กระบวนการดําเนินงานของพนักงานเจาหนาที่                                                                         ๖
   การวางแผนปฏิบัติงาน                                                                                                           ๖
   เทคนิคการปฏิบัติงาน                                                                                                            ๗
   การรวบรวมและบันทึกขอมูลนักเรียนและนักศึกษา                                                                ๑๐
   การประสานงานและการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ                                                   ๑๐
   การรายงานผลการปฏิบัติงาน                                                                                               ๑๑

บทที่  ๓  วิธีการปฏิบัติตอนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสม                              ๑๓
   กรอบแนวคิด                                                                                                                      ๑๓
   วิธีปฏิบัติงาน                                                                                                                      ๑๔
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ภาคผนวก  ก       ๑๙
ภาคผนวก  ข                                                                                                           ๓๔



บทนํา

กระทรวงศกึษาธกิาร  เปนหนวยงานหลกัในการจดัการศกึษาของประเทศ  และดาํเนนิการ
ตามนโยบายของรฐับาลในดานการพฒันาคนและสงัคมทีม่คุีณภาพ  ตามแผนบรหิารราชการแผนดนิ  ๔  ป  
(พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๑) และพระราชบญัญติัการศกึษาแหงชาต ิ  พ.ศ.  ๒๕๔๒  และทีแ่กไขเพิม่เตมิ (ฉบับที่  ๒)  
พ.ศ.  ๒๕๔๕  มาตรา  ๖  ที่กําหนดใหการจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยเปนมนุษยที่สมบูรณ  
ทั้งรางกาย จิตใจ  สติปญญา  ความรู  และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ
อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและมาตรา  ๒๔  กลาววา  การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษา
และหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการจัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลา  ทุกสถานที่  มีการประสานงาน
ความรวมมือกับบิดา มารดา  ผูปกครอง  และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาตามศักยภาพ  ซึ่ง
ถือเปนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับผูเรียน

สําหรับนักเรียนและนักศึกษา  ซึ่งเปนผูเรียนในรูปแบบการศึกษาในระบบ  โดยมีการ
ศึกษานอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย  เปนกระบวนการเรียนรูเสริมการเรียนรูนอกเวลาเรียน  และ
เปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตของการเปนนักเรียนและนักศึกษา  นั้น  กระทรวงศึกษาธิการไดใหความ
สําคญัตลอดมา  นบัต้ังแตการมปีระกาศของคณะปฏวิติั  ฉบับที ่  ๑๓๒  เปนกฎหมายแมบทในการคุมครอง 
ดูแลความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา รวมทัง้  แตงตัง้สารวตัรนกัเรยีนและนกัศกึษาเปนพนกังานเจาหนาที่ 
สงเสริมคุมครอง  ปองกัน  แกไข  และฟนฟูความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาดวย

จากปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๓๓  ซึ่งประเทศไทยเขาเปนสมาชิกเมื่อ  
พ.ศ.  ๒๕๓๕  ทําใหรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  กําหนดสิทธิและเสรีภาพ
ของเด็กและเยาวชนไทยไวอยางกวางขวาง  ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๓๒  จึงไมเหมาะสมกับ
เหตุการณที่เกิดขึ้นในสภาพปจจุบัน  รัฐบาลไดตราพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แทน
ประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๓๒  และใหรวมประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๒๙๔  เขาดวยกัน  
ตามระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาต ิ วาดวย  หลกัเกณฑการแตงตัง้พนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิ
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  เปนบุคลากรปฏิบัติงานในการสงเสริม  และติดตาม  คุมครอง  ดูแล
ความประพฤตขิองนกัเรยีนและนกัศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  แยกตางหากจากพนกังานเจาหนาที่ของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย  และใหปฏิบัติงานสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูป
การศึกษาที่มุงสูการปฏิรูประบบการเรียนรูทั้งสังคมไมยดึติดกับการศึกษาในระบบ  แตผลักดันใหเกดิกลไก
และกระบวนการเรยีนรูทีก่วางขวาง   ตามรายงาน  สรุปผลการดาํเนนิงานภารกจิทางดานการศึกษาและที่
เกี่ยวของ  ที่รองนายกรัฐมนตรีนําเสนอตอนายกรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๔๘
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บทที่ ๑
หลักการเปนพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ในฐานะพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  สมควรที่จะ
ตองทําความเขาใจในความหมาย  บทบาท  อํานาจหนาที่ของตนเองใหชัดเจน  ดังนี้

ความหมาย
“พนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา”  หมายถงึ  บุคคลซึง่ไดรับ

การแตงตัง้จากรฐัมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร  ใหปฏิบัติภารกจิตามหมวด  ๗  การสงเสรมิความประพฤติ
นกัเรยีนและนกัศกึษา  แหงพระราชบญัญติัคุมครองเดก็  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และใหมอํีานาจดาํเนนิการสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย  การปฏิบัติหนาที่ของ
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘

คุณสมบัติของพนักงานเจาหนาที่
บุคคลที่สมควรจะไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา  จะตองมีคุณสมบัติ  ดังนี้
๑.  เจาหนาที่ของรัฐ  ซึ่งดํารงตําแหนงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  แตงตั้ง

เจาหนาที่ของรัฐใหปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ลงวันที่  
๑๓  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๔๘

๒.  บุคคลตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ใหปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ลงวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘   ประกอบดวย

๒.๑  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้
) มีสัญชาติไทย
) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณ
) ไมเปนบุคคลลมละลาย
) ไมเปนคนไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
) ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม  จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ

หรือวิชาชีพ
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๒.๒  พนักงานเจาหนาที่  อาจแตงตั้งจากบุคคล  ดังตอไปนี้
๒.๒.๑  บุคคลที่ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนหรือเกี่ยวของกับการใหการศึกษาทั้ง

ภาครัฐและภาคเอกชน  หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๒.๒.๒  ครูใหญหรือครูผูสอนในโรงเรยีนเอกชน  สังกดัสาํนกับริหารงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน  และไดรับการบรรจุเปนครูตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  ทั้งประเภทใน
เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดอื่น

ทัง้นี ้ บุคคลตามขอ  ๑  และ ขอ  ๒    ตองผานการอบรมหลกัสตูรพนกังานเจาหนาทีส่งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ยกเวน  สําหรับผูที่ดํารงตําแหนงตั้งแต
ระดับ  ๙  หรือเทียบเทาขึ้นไป

กระบวนการและขั้นตอนการแตงต้ังเปนพนักงานเจาหนาที่
การแตงต้ัง

พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามที่กําหนดไวดังกลาว
ขางตนนั้นมีข้ันตอนในการดําเนินการและการแตงตั้ง  ดังตอไปนี้

๑.  ตองเขารับการฝกอบรม  และผานเกณฑการอบรมพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ยกเวน สําหรับผูที่ดํารงตําแหนง  ๙  หรือเทียบเทาขึ้นไป

๒.  ยื่นคําขอเพื่อใหไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่  โดยกรุงเทพมหานครยื่นตอ
ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร  ในสวนจงัหวดั  ยืน่ตอผูอํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหรอืผูทีไ่ดรับมอบหมาย

๓.  ปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร  และผูอํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาหรอืผูทีไ่ดรับ
มอบหมาย  นําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  หรือผูวาราชการจังหวัดเพื่อลงนามแตงตั้ง  และ
ออกบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่ตอไป

การพนจากตําแหนง
สําหรับการพนจากตําแหนงพนักงานเจาหนาที่ของบุคคลดังกลาวขางตน  ใชการประเมิน

ศักยภาพในการปฏิบัติงานเปนองคประกอบดังนี้
๑.  เจาหนาทีข่องรัฐ  อาจใชการประเมนิศกัยภาพในการปฏบัิติงาน  หรือการประชมุสัมมนา  

ทบทวนแนวทางในการปฏิบัติงาน  และพนจากตําแหนงเมื่อ
๑)  ตาย
๒)  ลาออก
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๓) รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร ใหออกเพราะมคีวามประพฤตเิสือ่มเสีย 
บกพรองตอหนาที่หรือหยอนความสามารถ

๔)  พนจากตําแหนงตามวาระ
๒.  บุคคลทั่วไป  อาศัยการประเมินศักยภาพในการปฏิบัติงาน  ตามที่คณะอนุกรรมการ

ติดตามและประเมินผลกําหนดครั้งหนึ่งใหมีระยะเวลา  ๕  ป  ซึ่งเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา  ลงวันที่  ๑๓  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ขอ  ๖  ใหพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาพนจากตําแหนงเมื่อ

๑)  ตาย
๒)  ลาออก
๓)รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ใหออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย

บกพรองตอหนาที ่ หรือหยอนความสามารถหรอืขาดคณุสมบติัตาม  ขอ ๑ ตามประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่   ลงวันที่  ๑๓  กันยายน  
พ.ศ.  ๒๕๔๘

บทบาทหนาที่และอํานาจดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา
บทบาทหนาที่

เมื่อพิจารณาแนวทางการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
หมวด ๗  การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  จะเห็นไดวา  พนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีบทบาทหนาที่  ดังนี้

๑.  สงเสรมิ สนบัสนนุการดาํเนนิงานของสถานศกึษาในการบงัคบัใชกฎกระทรวงศกึษาธกิาร  
หมวด  ๗  การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๒.  ติดตาม  ดูแล  และอบรมสั่งสอนนักเรียนและนักศึกษาใหประพฤติตนตามระเบียบ
ของสถานศึกษาและกฎกระทรวงศึกษาธิการ

๓.  แจงหรือสงมอบนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสม  ใหแกสถานศึกษา
หรือหนวยงานที่เกี่ยวของ

๔. ประสานงานและบรูณาการการปฏบัิติงานรวมกบักลุมบุคลากรเครอืขายในการสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๕.  ปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย
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อํานาจดําเนินการ
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษามีอํานาจดาํเนินการตาม

หมวด ๗  มาตรา  ๖๖  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  เพื่อสงเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา  ดังตอไปนี้

๑. สอบถามครู  อาจารยหรือหัวหนาสถานศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติ  การศึกษานิสัย
และสตปิญญาของนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาทีฝ่าฝนกฎกระทรวง   วาดวย  กาํหนดความประพฤตขิองนกัเรยีนและ
นกัศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  หรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา

๒. เรียกใหผูปกครอง  ครู  อาจารยหรือหัวหนาสถานศึกษาที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้น  
กําลังศึกษาอยู มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อวากลาว  อบรม  ส่ังสอนตอไป

๓.  ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนกัศึกษา
๔. เรียกผูปกครองมา  วากลาว  ตักเตอืน  หรือทาํทณัฑบนวาจะปกครองดแูลมใิหนกัเรียน

หรือนักศึกษาฝาฝนกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหรือระเบียบของโรงเรียน
หรือสถานศึกษาอีก

๕.  สอดสอง  ดูแล  รวมทัง้รายงานตอคณะกรรมการคุมครองเดก็แหงชาตเิกีย่วกับพฤติกรรม
ของบุคคลหรือแหลงที่ชักจูงนักเรียนและนักศึกษา  มิใหประพฤติในทางมิชอบ

๖.  ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ครู  ผูปกครอง  ตํารวจ  หรือ
พนกังานเจาหนาทีอ่ื่น  เพือ่ดําเนนิการใหเปนไปตามหมวด  ๗  การสงเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา
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บทที่  ๒
แนวทางการดําเนินงานและเทคนิคการปฏิบัติงาน

เพื่อใหการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ประสบผลสําเรจ็ไดอยางมปีระสทิธภิาพและบรรลวุตัถปุระสงคไดนัน้  จะตองมกีระบวนการตาง ๆ  เพือ่กาํหนด
เปนแนวทางในการปฏบัิติงานใหเปนไปในแนวทางเดยีวกนั  ซึง่ในกระบวนการปฏบัิติงานแตละขั้นตอน  จะ
ตองมีเทคนิคตาง ๆ  เปนองคประกอบเปนลําดับดังตอไปนี้

กระบวนการทํางานของพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
เมื่อบุคคลไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและ 

นกัศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  ตามหมวด ๗  การสงเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาแหงพระราช
บัญญติัคุมครองเดก็  พ.ศ.  ๒๕๔๖  แลว  จะตองมกีระบวนการทาํงานกลาวคือ

๑.  จดัตัง้คณะทาํงานเปนรูปแบบองคกรเครอืขายสงเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศึกษา  
ประกอบดวยประธาน  รองประธาน  คณะทํางานฝายตาง ๆ  เพื่อจัดรูปแบบการทํางานรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ  เพือ่บูรณาการการทาํงานในจงัหวดั  พรอมทัง้กาํหนดบทบาท  หนาทีแ่ละพืน้ทีรั่บผิดชอบรวมกนั
อยางเปนระบบ

๒.  จัดทําแผนยุทธศาสตรการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ในจังหวัด  โดยผานคณะ
อนุกรรมการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด  เพื่อขอความเห็นชอบและรับการ
สนับสนุนงบประมาณ  วัสดุ  อุปกรณและปจจัยตาง ๆ   ในการปฏิบัติงาน

๓.  ปฏิบัติงานตามแผนงานที่กําหนดไวอยางเปนรูปธรรม
๔.  สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน  พรอมปญหาอุปสรรค  จากการปฏิบัติงานเพื่อ

กําหนดแนวทางและวิธีการแกไขปญหารวมกัน
๕.  รายงานผลการปฏิบัติงานใหหนวยงานตนสังกัด  และคณะกรรมการคุมครองเด็ก

จังหวัดทราบตอไป

การวางแผนการปฏิบัติงาน
จากกระบวนการทาํงานของพนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศึกษา  

ถอืไดวาเปนอาํนาจหนาทีโ่ดยตรงในการสงเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาใหเปนมนษุยทีม่คุีณคา  
มคีวามสมบรูณพรอมในทกุดาน  ดังนัน้  เพือ่ใหการดาํเนนิงานเปนไปอยางมปีระสทิธภิาพ  จะตองมกีารวางแผน
ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน  ตามลําดับ  ดังตอไปนี้
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๑.  ศึกษาสภาพปญหาของนักเรียนและนักศึกษา  และสถานที่ที่นักเรียนและนักศึกษาใช
เปนแหลงแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม

๒.  จดัทาํแผนกลยทุธปฏิบัติงาน  กาํหนด  วนั  เวลาและสถานทีใ่นการปฏบัิติงาน  ในแตละ
เขตพื้นที่  เปนรายสัปดาห  รายเดือน  และรายป

๓.  จัดพนักงานเจาหนาที่ เปนคณะทํางานในการออกปฏิบัติงานตามแผน
๔.  บันทกึและจดัเกบ็ขอมลูนกัเรยีนและนกัศกึษามพีฤตกิรรมทีไ่มเหมาะสม  อยางเปนระบบ
๕.  สรุปผลการปฏิบัติงานของคณะทํางานเปนรายวัน  รายเดือนและรายป
๖.  รายงานผลการปฏิบัติงานตอผูบังคับบัญชาตามลําดับ
๗.  นําผลงานเผยแพรประชาสัมพันธ

เทคนิคการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่    จําเปนตองอาศัยความรูทางดานการนิเทศ

การแนะแนวและการใหคําปรึกษา  มาใชในการคนหาขอเทจ็จริง        และใหความชวยเหลอืนกัเรยีนหรอื
นกัศกึษาไดตรงกบัสภาพปญหา  และความตองการของนกัเรยีนหรอืนกัศกึษานัน้  การไดมาซึง่ขอมลูดังกลาวจะ
ประกอบดวย

๑.  การสังเกต
๒.  การสัมภาษณ
๓.  การใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน

การสังเกต
การสังเกตเปนกลวิธีในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ของบุคคลอยางมีระบบ  แบบแผนและ

มีจุดหมาย  โดยใชอวัยวะรับสัมผัสสวนใดหรือใชทั้งหาสวน  (หู  ตา  จมูก ล้ิน  ผิวหนัง)
ชนิดของการสังเกต
๑.  การสังเกตอยางไมเปนทางการ  เปนการสังเกตพฤติกรรมบุคคลโดยทั่วไป ไมเจาะจง

เร่ืองเวลา  หรือสถานการณใด ๆ
๒.  การสงัเกตโดยกาํหนดเวลาเปนการสงัเกตทีก่าํหนดเวลาลวงหนา  วาจะสงัเกตพฤตกิรรม

ของบุคคลเมื่อใด  ใชเวลานานเทาใด
๓.  การสังเกตโดยเลือกพฤติกรรมเฉพาะสภาพการณที่ตองการ
พฤติกรรมที่ผูสังเกตควรสังเกต
๑.  พฤติกรรมที่กระทําซ้ําซากอยูเสมอ  ยอมแสดงใหเห็นอุปนิสัย  หรือคุณลักษณะของ

บุคคลนั้น ๆ
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๒.  พฤตกิรรมทีแ่ปลกไปจากธรรมชาตหิรือการกระทาํโดยทีม่ไิดคาดหมาย  เชน  เดก็ไมเคยหนี
เรียน  แตกลับหนีเรียนบอยครั้ง

๓.  พฤติกรรมที่สะทอนใหเห็นถึงความไมสามารถที่จะเผชิญกับความเปนจริง
๔.  การสังเกตพฤติกรรมทางสังคมและอารมณ
หลักเกณฑที่ชวยใหการสังเกตมีประสิทธิภาพ
๑.  ผูสังเกตควรฝกฝนใหเปนผูสังเกตทีดี่  มใีจเปนกลาง  มคีวามละเอยีดรอบคอบในการสังเกต  

ไมดวนสรุปงาย ๆ  ดวยการเห็นเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้ง  และไมควรใชความเห็นหรือประสบการณของ
ตนเอง  เปนเครื่องตัดสินพฤติกรรมของนักเรียน

๒.  ผูสังเกตตองตัง้เปาหมายใหชดัเจนวาจะสังเกตอะไร  เพือ่อะไร  และควรสงัเกตเรือ่งใด
เร่ืองหนึ่งเฉพาะเจาะจงลงไป  ไมควรสังเกตหลาย ๆ  เร่ืองพรอมกัน

๓.  การสงัเกตควรทาํหลายครัง้ ในหลาย ๆ  สถานการณ  และควรมผูีรวมสงัเกตหลาย ๆ คน  
เพื่อใหไดขอมูลที่ละเอียดมากยิ่งขึ้น

๔.  ผูสังเกตควรบันทึกการสังเกตทันที  ถาเวลาผานไปอาจลืมได

การสัมภาษณ
การสัมภาษณ  คือ  การสนทนาหรือพูดคุยกันระหวางบุคคลสองคน อยางมีจุดมุงหมาย
ชนิดการสัมภาษณที่ใชในการแนะแนว  แบงออกเปน  ๒  ชนิด  คือ
๑.  การสมัภาษณเพือ่หาขอเทจ็จริง  โดยมุงหวงัทีจ่ะศกึษาหาขอเทจ็จริงเกีย่วกบัตัวนกัเรียน

หรือนกัศกึษา  เพือ่ใหผูสัมภาษณไดเขาใจนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา  สามารถวนิจิฉัยปญหา  และใหการแนะแนว
ไดถูกตอง

๒.  การสัมภาษณเพื่อใหคําปรึกษา  เพื่อใหผูถูกสัมภาษณเขาใจ และมองเห็นสภาพ
ปญหาของตนเองไดชัดขึ้น  จนสามารถแกไขหรือตัดสินปญหาของเขาไดหลังจากการใหสัมภาษณ  และ
ยังชวยสรางความคุนเคยระหวางผูสัมภาษณและผูถูกสัมภาษณดวย

การสัมภาษณกระทําได  ๒ วิธี  คือ
๑.  การสัมภาษณโดยตรง
๒.  การสัมภาษณผูเกี่ยวของ  คือ บิดา  มารดา  ผูปกครอง  ครู  และเพื่อนของเด็ก
กระบวนการสัมภาษณประกอบดวย
๑.  กอนการสัมภาษณ  ผูสัมภาษณตองกําหนดวัตถุประสงคของการสัมภาษณเสียกอน
๒.  ผูสัมภาษณสรางสมัพนัธภาพกบัผูถกูสมัภาษณ  เพือ่ใหผูถกูสมัภาษณเกดิความไววางใจ
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๓. ผูสัมภาษณตองพยายามรกัษาบรรยากาศในการสมัภาษณใหดีอยูเสมอ  โดยใชคําถาม 
ที่ดี  รูจักถามใหถูกจังหวะ  สนใจในคําตอบหรือเร่ืองที่ผูถูกสัมภาษณเลาใหฟง  เปนผูฟงที่ดี

๔. การยติุการสมัภาษณตองยติุการสมัภาษณในทางทีเ่ปนบวก และมคีวามจรงิใจตอผูถกู
สัมภาษณ  เพือ่ทีจ่ะเปนผลดตีอการสมัภาษณในครัง้ตอ ๆ  ไป

๕.  ผูสัมภาษณตองบันทึกการสัมภาษณทันที   หลังจากที่ส้ินสุดการสัมภาษณ   เพื่อ
ปองกันขอมูลผิดพลาด

การใหคําปรึกษาแนะนําเบื้องตน
บทบาทของผูใหคําปรึกษา  มคีวามสาํคญัอยางมากในการชวยเหลอืใหนกัเรยีนหรอืนกัศึกษา

ไดพัฒนาตนเอง  โดยผูใหคําปรึกษาจะรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับตัวนักเรียนหรือนักศึกษาและสิ่งแวดลอมที่
จาํเปน  เพือ่วนิจิฉัย  ตีความขอมลู  สําหรบัชวยเหลอืนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา  ในการประมาณคาของตนเอง  
งานของผูใหคําปรึกษา  คือ  การสอนนักเรียนหรือนักศึกษาใหเรียนรูอยางมีเหตุผล

การใหคําปรึกษา  มีจุดมุงหมายเพื่อ
๑.  นําทางใหนักเรียนปรบัตัวเขากับส่ิงแวดลอม
๒.  นําทางใหนักเรียนเปลี่ยนสิ่งแวดลอมใหม
๓.  นําทางใหเด็กเลือกสิ่งที่เหมาะสมกับความเปนอยูของตนเอง  ในสิ่งแวดลอมนั้น ๆ
๔.  นําทางใหนักเรียน  เรียนรูทักษะที่จําเปนในการปรับตัว
๕.  เปลี่ยนเจตคติของนักเรียนที่เปนปฏิปกษตอการปรับตัว
กระบวนการในการใหคําปรึกษาเบื้องตน
๑.  ผูใหคําปรึกษาตองวิเคราะหขอมูลของนักเรียนหรือนักศึกษาหลาย ๆ  ดาน  แลวนํา

มาผสมผสานมาวิเคราะห  เพื่อใหนักเรียนหรือนักศึกษาจะไดรูจักและเขาใจตนเอง
๒.  ผูใหคําปรึกษาจะวนิจิฉัย  หาสาเหตแุหงปญหาของนกัเรยีนหรอืนกัศกึษา   จากขอมูล

ตาง ๆ  พรอมทั้งคาดคะเนพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นตอไป
ขั้นตอนในการใหคําปรึกษาเบื้องตน
๑.  การสรางสมัพนัธภาพ  ผูใหคําปรึกษาตองสรางความสมัพนัธใหนกัเรยีนหรอืนกัศึกษา

เกิดความคุนเคย  และไววางใจ   เพื่อจะไดรับความรวมมือจากนักเรียนหรือนักศึกษากลาเลาความจริงให
ผูรับคําปรักษาทราบ

๒.  การชวยเหลือใหนักเรียนหรือนักศึกษาเขาใจตนเอง  ทั้งในสวนที่ดีและขอบกพรอง
ของตนเอง  โดยอาศัยการตีความหมายของขอมูลตาง ๆ

๓.  การใหคําปรึกษาแนะนาํในการวางแผนการปฏบัิติงาน  โดยการแนะนาํตรง ๆ  หรือชีแ้จง
เหตุผลใหเขาใจวาจะเกิดผลอยางไร  ถาตัดสินใจเชนนั้น
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๔.  การดาํเนนิการตามแผน  หลงัจากทีน่กัเรยีนหรอืนกัศกึษาตดัสนิใจเลอืกแลว  ผูใหคําปรึกษา
ควรใหความชวยเหลือในการดําเนินการโดยตรง

๕.  การสงตวันกัเรยีนหรอืนกัศกึษาไปยงับคุลากรอืน่  ถาปญหาของนกัเรยีนหรอืนกัศึกษา
เกนิขอบขายความสามารถของผูใหคําปรึกษา  ผูใหคําปรึกษาตองอธบิายใหนกัเรยีนทราบ  แลวสงตวันกัเรียน 
ไปรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญอื่น

๖.  การตดิตามผลเปนการประเมนิสทิธภิาพของการใหบริการ  รวมทัง้  การใหความชวยเหลือ
ในการแกไขปญหาใหม หรือปญหาเดิมที่เกิดขึ้นอีก

การรวบรวมและบันทึกขอมูลนักเรียนหรือนักศึกษา
ส่ิงสาํคญัในการปฏบัิติงานตามกระบวนการหรอืข้ันตอนตาง ๆ  นัน้  คือ  ขอมลูของนกัเรียน

หรือนกัศกึษาทีพ่นกังานเจาหนาที ่  ไดบันทกึขอมลูไว  โดยมแีบบบนัทกึขอมลูนกัเรยีนหรือนกัศกึษาเบือ้งตน  
รายละเอียดตาง ๆ  ประกอบดวย  ชื่อ  นามสกุล  อายุ  เลขประจําตัว  ระดบัชั้น  สถานศึกษา  บิดา  
มารดา  หรือผูปกครองตามกฎหมาย  รวมทัง้  ความประพฤตทิีไ่มเหมาะสมของนกัเรยีนและนกัศึกษา

จากขอมูลตางๆ  ของนักเรียนและนักศึกษาที่ไดบันทึกไวจะนําไปใชเพื่อเปนประโยชนใน
การสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ใหกับพนักงานเจาหนาที่ฯ  หนวยงานองคกร  ตลอดจน
ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมกันประสาน  สงเสริมและ
สนับสนุนใหการดําเนินการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประสบผลสําเร็จไดดวยดี

การประสานงานและการบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
การดําเนินการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  จะประสบผลสําเร็จไดจํา

เปนตองมีหนวยงานหรือองคกรตาง ๆ  ประสานความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกัน  เพื่อ
กําหนดแนวทางการปฏิบัติ  ดังนี้

๑.  จดัตัง้คณะอนกุรรมการสงเสริมความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา  ในคณะกรรมการ
คุมครองเดก็จังหวัด  หรือคณะกรรมการคุมครองเด็กกรุงเทพมหานคร  ใหพนักงานเจาหนาที่สงเสรมิความ
ประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร  ปฏิบัติงานตามมตคิณะอนกุรรมการชุดนี้

๒.  กําหนดแผนงาน  กลยุทธและแนวทางในการปฏิบัติงานรวมกันอยางเปนระบบ
๓.  ประสานการดําเนินการในระบบเครือขาย
๔.  เก็บรวบรวมขอมูลนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสม
๕.  จัดตั้งศูนยเฝาระวังและเตือนภัยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๖.  รายงานผลการดําเนินการและเผยแพรประชาสัมพันธ
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การรายงานผลการปฏิบัติงาน
หลักในการปฏิบัติงานโดยทั่วไปมีอยู  ๔  ข้ันตอน  ไดแก  ข้ันตอนที่หนึ่ง  การวางแผนงาน 

ข้ันตอนที่สอง  การปฏิบัติงาน  ข้ันตอนที่สาม  การติดตามประเมินผลและขั้นตอนสุดทาย  การรายงานผล
การปฏิบัติงาน  ซึ่งขั้นตอนสุดทายเปนสวนที่สําคัญที่สุดที่จะทําใหหัวหนา  ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหาร  
หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปไดรับทราบขอเท็จจริง  ทั้งนี้เพื่อจะไดใหทุกภาคสวนไดตระหนัก
และเขามามีสวนรวมดําเนินการในสิ่งที่พึงกระทําไดในบทบาทหนาที่  เพื่อเปนประโยชนตอสวนรวม  และ
ส่ิงหนึ่งที่ควรคํานึกถึงคือ  ขอมูลที่รายงานจะตองเปนขอมูลที่เกิดจากการปฏิบัติงานอยางแทจริง  ไมเปน
การสรางขอมูลเพื่อหวังประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง

การปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจะ
ตองดําเนินการตามขั้นตอนดังที่กลาวไวขางตน  ซึ่งนอกจากจะเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานแลวจะตอง
มีการบันทึกขอมูลของนักเรียนและนักศึกษาเบื้องตน  ไดอยางถูกตองและชัดเจนดวย

การเขียนรายงานและบันทึกขอมูลนักเรียนหรือนักศึกษา  จะตองปฏิบัติดังนี้
๑.  บันทึกผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงานผลการตรวจของพนักงานเจาหนาที่สงเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  (แบบ สน. ๓ และแบบ สน.๔)
๒.  บันทึกขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตรวจพบ  ขณะปฏิบัติงานตาม

แบบบันทึกการสอบถาม  (แบบสน.๕)
๓.  บันทึกขอมูลอยางละเอียดของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ตรวจพบ  และมีพฤติกรรมที่

จะตองดําเนินการแกไขอยางเรงดวนและถูกตองตามขั้นตอน ตามแบบทะเบียนประวัติ (แบบสน.๖)
๔.  เขียนรายงานพฤติกรรมของนักเรียนหรือนักศึกษา  เพื่อแจงใหโรงเรียนหรือสถาน

ศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบและดําเนินการตามกฎ  ระเบียบและขอบังคับของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา  ซึ่งสอดคลองตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  และกฎกระทรวงกําหนด  
ความประพฤตขิองนกัเรยีนและนกัศกึษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ตามแบบหนงัสอืสงตวันกัเรยีนหรือนกัศึกษาและใบ
แจงเหตุ (แบบสน.๗ และแบบ สน.๘)

๕.   ทําหนังสือถึงผูปกครองของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสม เพื่อให
กวดขันความประพฤติ  (แบบสน.๙)

๖.  สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานและการดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่  เพื่อเสนอ
ตอผูบังคับบัญชา  ตามแบบสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่ฯ (แบบสน.๑๐)

ในการเขียนรายงานและการบันทึกขอมูลของนักเรียนหรือนักศึกษา  พนักงานเจาหนาที่  
จะตองทําอยางถูกตองและรอบคอบ  การไดมาซึ่งขอมูลนั้น  ใชวิธีการสอบถามอยางสุภาพนุมนวลและ
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ละมุนละมอม  โดยใหเปนไปตามเจตนารมยของพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ที่มีหลักการ  
“มุงผลประโยชนของเดก็เปนสาํคญัและไมมกีารเลอืกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม”  การบนัทกึขอมลูและการรายงาน
พฤติกรรมของนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อแจงใหโรงเรียนหรือสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ  
และดําเนินการตามกฎ  ระเบียบ  เปนการตัดสินอนาคตสวนหนึ่งของนักเรียนและนักศึกษา  เพราะหากได
ขอมลูทีถ่กูตอง  ชดัเจนและครบถวนจะทาํใหการดาํเนนิการตามกฎ  ระเบยีบเปนไปอยางถกูตอง  ยติุธรรมและ
สามารถแกไขพฤติกรรมได  ตรงกันขามหากไดขอมูลที่ไมถูกตอง  ชัดเจนหรือครบถวน  การดําเนินการ
ตามกฎ ระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา  และหนวยงานที่เกี่ยวของ    อาจจะสงผลใหนักเรียนและ
นักศึกษานั้นมีพฤติกรรมที่รุนแรงขึ้นและเสียอนาคตได

การไดมาซึ่งขอมูลของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ถูกตอง  ชัดเจนและครบถวนถือวาเปน
ประโยชนอยางแทจริงตอการเสนอแนะแนวทางการแกไขของพนักงานเจาหนาที่  และตอการดําเนินการ
แกไขของสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ  ฉะนั้น  จึงขอเสนอแนะแนวทางเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่  
ใชเปนหลักในการเขียนรายงานและบันทึกขอมูลของนักเรียนหรือนักศึกษา  พอสังเขปดังนี้

๑.  กอนสอบถามและบนัทกึขอมลู  ควรชีแ้จง  ทาํความเขาใจถงึจดุประสงคเพือ่ใหนกัเรียน
และนักศึกษามีความพรอมที่จะใหไดขอมูลที่เปนจริง

๒.  บันทึกรายละเอียดของ  วัน  เวลา  และสถานที่ใหถูกตอง  ชัดเจนและครบถวน
๓.  บันทกึรายละเอยีดขอมลูเกีย่วกบัตัวนกัเรยีนและนกัศกึษาใหครบถวน  โดยขอดหูลกัฐาน

ประกอบ  คือ  บัตรประจําตัวนักเรียนหรือนักศึกษา  บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอื่น ๆ  ตลอดจน  
สมดุ  หนงัสอืหรือเอกสารตาง ๆ  ทีน่กัเรยีนและนกัศกึษานาํตดิตวัมา  หรืออาจจะประสานสอบถามรายละเอียด
เพิ่มเติมจากโรงเรียนหรือสถานศึกษา  หรือผูปกครอง

๔.  บันทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัลําดบัเหตกุารณ  กอน – หลงั  ใหถกูตองชดัเจนและครบถวน
๕.  สรุปเหตุการณพรอมทั้งใหขอเสนอแนะแนวทางที่ควรปฏิบัติในกรณีตาง ๆ
๖.  ลงลายมือชื่อ  พรอมตําแหนงของผูบันทึกขอมูลหรือรายงาน  และหากจะใหสมบูรณ

ยิ่งขึ้น  ควรใหนักเรียนและนักศึกษาอานและลงลายมือชื่อเพื่อรับทราบดวย
๗.  ตองนําเสนอรายงานใหผูบังคับบัญชารับทราบขอมูล  ตามลําดับ
โดยธรรมชาต ิ  นกัเรยีนและนกัศกึษาทีป่ระพฤตตินไมเหมาะสม  มกัใหขอมลูเทจ็ในเบือ้งตน  

ดังนัน้  ส่ิงจาํเปนสาํหรบัพนกังานเจาหนาที ่ คือ  ตองหาขอเทจ็จริงใหไดโดยใชกลวธิหีลาย ๆ  รูปแบบ สอบถาม
ขอมลูจากนกัเรยีนและนกัศกึษา  หากไดดําเนนิการตามหลกัการและแนวทางทีไ่ดเสนอแนะไวกจ็ะไดขอมลู
ทีแ่ทจริง  และเปนประโยชนตอการชวยเหลอื ตอไป
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บทที่  ๓
แนวทางการดําเนินการกับนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสม

กระทรวงศกึษาธกิารไดออกกฎกระทรวงกาํหนดความประพฤตขิองนกัเรยีนและนกัศกึษา
พ.ศ  ๒๕๔๘  เพือ่ใหโรงเรียนหรอืสถานศกึษาใชเปนแนวทางในการออกกฎ ระเบยีบ กาํหนดความประพฤติ
ของนักเรียนและนักศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษา  และเพื่อใหพนักงานเจาหนาที่หรือบุคลากรใน
สถานศกึษาใชเปนแนวทางในการสงเสริมความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา  ซึง่กฎกระทรวงศกึษาธกิารได
กําหนดใหนักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตนดังตอไปนี้

๑.  หนีเรียนหรือออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน
๒.  เลนการพนัน  จัดใหมีการเลนการพนันหรือมั่วสุมในวงการพนัน
๓.  พกพาอาวุธ  หรือวัตถุระเบิด
๔.  ซื้อ  จําหนาย  แลกเปลี่ยน  เสพสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล  ส่ิงมึนเมา  บุหร่ี  

หรือยาเสพติด
๕.  ลักทรัพย  กรรโชกทรัพย  ขมขูหรือบังคับขืนใจ เพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น
๖.  กอเหตุทะเลาะวิวาท  ทํารายรางกายผูอ่ืน  เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ  อันนาจะ

กอใหเกิดความไมสงบเรียบรอย  หรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
๗.  แสดงพฤติกรรมทางชูสาว  ซึ่งไมเหมาะสมในที่สาธารณะ
๘.  เกี่ยวของกับการคาประเวณี
๙.  ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร  หรือรวมกลุมอันเปนการสรางความ

เดือดรอนใหแกตนเองหรือผูอ่ืน

กรอบแนวคิด
ในการออกปฏบิติังานของพนกังานเจาหนาที ่  จะตองพบกบัเหตกุารณตาง ๆ  ของนกัเรียน

หรือนักศึกษา  ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมดังกลาวขางตน  แตในเหตุการณเดียวกันซึ่งพบเห็นอาจจะวินิจฉัย
และปฏิบัติไมเหมือนกันก็ได  เชน  ในเหตุการณที่ตรวจพบนักเรียนหรือนักศึกษาหนีเรียน  หรือออกนอก
สถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียนเปนครั้งแรก  นักเรียนหรือนักศึกษาใหความรวมมือใน
การสอบถาม  ใหขอมูลและยอมรับในพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมแตโดยดีอาจจะดําเนินการเพียงจดบันทึก
ขอมูลเบื้องตน  ใหการอบรมสั่งสอน  ใหคําแนะนําในสิ่งที่ถูกตอง  และปลอยตัวใหกลับเขาไปเรียนใน
สถานศึกษาตามปกติ
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แตในเหตกุารณเดยีวกนั  หากนกัเรยีนหรือนกัศกึษาไมใหความรวมมอืในการตอบคาํถาม  
แสดงกริิยาและพฤตกิรรมทีก่าวราว   พดูเทจ็  ไมเชือ่ฟงคาํแนะนาํ   ส่ังสอน  อาจจะนาํนกัเรยีนหรือนกัศึกษา
นัน้ ๆ  ไปทีสํ่านกังานเพือ่สอบหาขอเทจ็จริงอยางละเอยีด  ประสานงานไปยงัสถานศกึษาเพือ่สอบถามขอมลู
จากคร ู อาจารย  หวัหนาสถานศกึษา  หรือเรียกผูปกครองมารบัทราบพฤตกิรรม  ใหการแนะนาํตกัเตอืน  หรือ
ทาํทณัฑบนวาจะปกครองดูแลมิใหนักเรียนหรือนักศึกษาในการปกครองฝาฝนกฎ  ระเบียบ  ของโรงเรียน  
หรือสถานศึกษา  หรือกฎ  ระเบียบ  ของกระทรวงศึกษาธิการอีกตอไป  ฉะนั้น  การที่จะวินิจฉัยดําเนินการ
กับนักเรียนหรือนักศึกษาอยางไร  จึงขึ้นอยูกับดุลพินิจของพนักงานเจาหนาที่วาเหตุการณนั้นควรจะ
ดําเนินการอยางไร

วิธีการปฏิบัติงาน
ในการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่และอํานาจดําเนินการของพนักงานเจาหนาที่  โดย

เฉพาะในการออกไปสอดสอง  ดูแลความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ตามแหลงและสถานที่ตางๆ  
เมื่อพบนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสม  จะตองเขาไปดําเนินการสอบถามรายละเอียดขอ
มูลเบื้องตนเกี่ยวกับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา  และสาเหตุแหงพฤติกรรม  หลังจากนั้นจะตองใหการอบรม  
ส่ังสอน  แนะนําในสิ่งที่ถูกตองแลวปลอยตัว  หรือนําตัวไปมอบใหกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา  ประสาน
แจงใหสถานศึกษารับทราบขอมูลเพื่อพิจารณาลงโทษตามระเบียบของสถานศึกษานั้น ๆ  หรือดําเนินการ
อยางอื่นตามที่เห็นสมควร  จะเห็นไดวาพนักงานเจาหนาที่ไมมีอํานาจหรือหนาที่ที่จะไปลงโทษนักเรียน
หรือนกัศกึษา  โดยเฉพาะการปฏบัิติตอนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาจะตองปฏบัิติดวยความสภุาพเรยีบรอย  นุมนวล  
และใหเกียรติดตามสถานภาพ  โดยหลักการทั่วไปมีแนวทางในการดําเนินการซึ่งสามารถนําไปใชไดกับ
ทุกกรณีที่พบนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไมเหมาะสมตามขั้นตอน  ดังนี้

๑.  เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสม  ไมวา
กรณีใดก็ตาม  หรือเมื่อพบเห็นผูที่นาสงสัยวาจะเปนนักเรียนหรือนักศึกษา  อยูในสภาพหรือสถานที่ที่ไม
เหมาะสมทุกแหง  ใหเขาไปทักทายพรอมกับแสดงตัว  แลวดําเนินการสอบถามหรือตรวจคนตามแตจะ
เห็นสมควร

๒.  หากพบวานักเรียนหรือนักศึกษาผูนั้นประพฤติตนไมเหมาะสม  ตามกฎกระทรวง
ศึกษาธิการ  ระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา  หรือศีลธรรมอันดีของบานเมือง  พนักงานเจาหนาที่จะ
ตองบันทึกขอมูลนักเรียนหรือนักศึกษา  รวมทั้ง  พฤติกรรมที่พบเห็น  แลวใหการอบรมสั่งสอนและใหคํา
แนะนํา  หากวินิจฉัยแลวเปนพฤติกรรมที่รุนแรงจะตองนําตัวมาบันทึกประวัติที่สํานักงาน  หรือนําตัวสงให
โรงเรียนหรือสถานศึกษา  โดยมีหนังสือสงตัวนักเรียนหรือนักศึกษาใหผูบริหารสถานศึกษารับทราบและ
พิจารณาดําเนินการตามระเบียบตอไป
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๓.  ในกรณีนํานักเรียนหรือนักศึกษา  มาสอบถามและบันทึกประวัติที่สํานักงาน  ผูที่จะ
ทําการสอบถามหรือสัมภาษณ  ควรจะเปนผูที่มีความรู  ความเขาใจในกระบวนการแนะแนว  เพราะจะ
ตองใชจติวทิยาและตองเกบ็รายละเอยีดตางๆ  เกีย่วกบัตัวนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาและพฤตกิรรมของนกัเรียน
หรือนักศึกษานั้น ๆ  อยางถูกตองตามหลักวิชาการ  เพราะจะตองนําขอมูลมาวินิจฉัยวาจะดําเนินการ
อยางไรในประเด็นตอไปนี้

๓.๑  ใหการอบรมสั่งสอนแลวปลอยตัว
๓.๒  สงใบแจงเหตุไปยังสถานศึกษาภายหลัง
๓.๓  เชิญผูปกครองมารับทราบพฤติกรรม  ตักเตือนและทําทัณฑบนเพื่อไมให

นักเรียนหรือนักศึกษาในปกครองประพฤติตนไมเหมาะสมอีก
๓.๔  เชิญครู  อาจารย  หรือผูบริหารสถานศึกษามารับทราบปญหา  และรับตัว

พิจารณาดําเนินการตอไป
๓.๕  กําหนดเงื่อนไขหรือขอตกลงเพื่อควบคุมความประพฤติเปนกรณีพิเศษ
๓.๖  ติดตามนกัเรยีนหรือนกัศกึษาเปนรายกรณ ี (Case  Study)  ทัง้ทีบ่านและสถานศึกษา

๔.  หากเกิดเหตุการณที่รุนแรงและจะเปนอันตรายตอการปฏิบัติหนาที่  ใหประสานแจง
ไปยงัสถานตํีารวจทองทีเ่กดิเหตเุพือ่ดําเนนิการ และตองประสานแจงใหหนวยงานทีเ่กีย่วของรับทราบตามลําดับ

กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการทําผิดกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับความประพฤติของ
นักเรียนหรือนักศึกษาใหพนักงานเจาหนาที่เขาไปในเคหสถาน  สถานที่หรือยานพาหนะใด ๆ ในระหวาง
เวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการ  เพื่อทําการตรวจสอบการฝาฝนดังกลาว
ไดในการปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่ตองแสดงบัตรประจําตัวกอนทุกครั้ง และใหบุคคลที่เกี่ยวของ
อํานวยความสะดวกตามสมควร

วิธีการรวบรวมหลักฐานและขอมูลนักเรียนและนักศึกษา
ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่  จะเห็นไดวาการรวบรวมขอมูลตาง ๆ  เปนสิ่ง

สําคญัอยางยิง่  เพราะจะเปนฐานขอมลูทีน่าํมาประกอบวเิคราะห  เพือ่กาํหนดแนวทาง  กลยทุธ  และวธิกีาร
แกไขพฤติกรรมตาง ๆ  ของนักเรียนหรือนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ดังนั้น  การบันทึกรายงานตาง ๆ  
ของการปฏิบัติงาน    เร่ิมต้ังแตบันทึกถึงแหลงและสถานที่ตาง ๆ   ที่ไปปฏิบัติงาน   เมื่อพบนักเรียนหรือ
นักศึกษาจะตองบันทึกประวัติโดยยอ  เมื่อนํามายังสํานักงานจะตองบันทึกการสอบถามขอเท็จจริงอยาง
ละเอียดหรอืถาเกดิเหตกุารณตาง ๆ  ข้ึนนอกเหนอืจากนี ้  จะตองบนัทกึรายงานเหตกุารณนัน้ ๆ  เปนกรณี
พเิศษดวย
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จะเห็นวาไดวาในการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่  จะตองเขียนรายงานตาง ๆ  อยู
เปนประจํา  จึงขอเสนอแนะแนวทางใหยึดเปนหลักการในการเขียนบันทึกรายการตาง ๆ  เพื่อใหเกิดความ
สะดวกและคลองตัวตอการปฏิบัติงาน  พอสังเขปดังนี้

๑.  ลงรายละเอียดเกี่ยวกับวัน  เวลา  และสถานที่ใหชัดเจน
๒.  บันทึกขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษา  เชน  สกุล  ชั้น  หอง  แผนก  เลขประจํา

ตัว  สถานศึกษา  อักษรยอ  ลักษณะสีของอักษร  รวมทั้ง  ลักษณะของเครื่องแบบ  และพฤติกรรมที่พบ
อยางละเอียด  หากจําเปน  พนักงานเจาหนาที่ตองใชหลักฐานยืนยันวาเปนขอมูลที่ถูกตอง  เชน  บัตร
ประจําตัวนักเรียน  นักศึกษา  บัตรประจําตัวประชาชน  บัตรอื่น ๆ  ที่มีขอมูลสวนตัวที่เชื่อถือได  และอาจ
จะตองโทรศัพทสอบถามรายละเอียดจากสถานศึกษาหรือผูปกครองของนักเรียนหรือนักศกึษา

๓.  การบันทึกเหตุการณจะตองลําดับเหตุการณที่เกิดขึ้น  กอน – หลัง  ใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจน เมื่อมีผูมาอานรายงานฉบับนั้นจะสามารถเขาใจอยางถูกตองทันที

๔.  สรุปเหตกุารณ  พรอมทัง้  ใหขอเสนอแนะวาควรปฏบัิติอยางไรในแตละกรณทีกุครัง้ไป
๕.  ใหนักเรียนหรือนักศึกษาที่นํามาบันทึกประวัติ  ลงลายมือชื่อ  เพื่อรับทราบและยอม

รับขอมูลที่บันทึกไว  และพนักงานเจาหนาที่จะตองลงลายมือชื่อเปนผูบันทึกรายงาน  พรอมทั้งบอก
ตําแหนง  ระบุวัน  เดือน ป  ใหทราบโดยละเอียด

๖.  เสนอรายงานตางๆ  ตอผูบังคับบัญชาใหรับทราบตามลําดับ

หมายเหตุ
ในการออกปฏิบัติงาน  ควรมีการบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว  เนื่องจากสามารถ

นําไปใชเปนขอมูลหรือหลักฐานประกอบการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของไดแตการบันทึกภาพควรดูตาม
ความเหมาะสมของบุคคล  สถานที่และเหตุการณ  เพราะสถานที่บางแหงเปนสวนที่สวนบุคคลจะตองได
รับอนุญาตกอน

หากไดนําหลักการและแนวทางการดําเนินการกับนักเรียนหรือนักศึกษาที่เสนอแนะไวไป
ใชประโยชน  เชื่อมั่นใจไดวาการปฏิบัติงานตามบทบาท  อํานาจและหนาที่ในฐานะพนักงานเจาหนาที่สง
เสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  จะเกิดประโยชนสูงสุดตอนักเรียนและนักศึกษาในการปฏิบัติ
หนาที่ของพนักงานเจาหนาที่มีขอคิดอยางหนึ่งวาไมมีวิธีการใดที่ดีที่สุดสําหรับการแกไข  ปญหาใดปญหา
หนึ่ง  ฉะนั้น  ควรมีการบูรณาการวิธีการตาง ๆ  ในหลาย ๆ  รูปแบบ  เพื่อใชดําเนินการในการแกไขปญหา  
ใหเกิดผลสําเร็จอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
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ข้ันตอนการดําเนินการ

พบนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไมเหมาะสม  ตามกฎกระทรวง
กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ขอ ๑ - ขอ ๙

ทกัทายและแสดงตนพรอมบตัรประจาํตวัพนกังานเจาหนาที่

สอดสองดแูลใหอยูในความเรยีบรอย  ตามสถานที่
และรูปแบบที่เหมาะสม

ตรวจคนหลักฐานขอมูลหรืออาวุธ

ซักถามขอเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทํา
และบันทึกขอมูลและบันทึกพฤติการณการ

กระทํา

ใหการอบรม  ส่ังสอนอยางสภุาพ และชวยเหลอืเบือ้งตน

ดุลยพินิจ  ดําเนินการ

ปลอยตัว
ทําหนังสือ
แจงภาย

ปลอยตัว
ไมตองแจง

นํามาสํานักงาน/
แจงสถานศึกษา

นําสงสถานศึกษา ใหไปรายงานตัว
กับสถานศึกษา

นําสงผูปกครอง/
แจงสถานศึกษา

สรุปและรายงานผล

ติดตาม/ยุติการติดตาม
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ภาคผนวก ก
แบบบันทึกขอมูล



แบบ สน. ๑

คําขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการ
****************

เขียนที่……………………..
วันที่…………..เดือน………………พ.ศ. ………..

ขาพเจา  (นาย/นางสาว/ยศ)………………………..นามสกุล……………………………
เกิดวันที่………เดือน………………………..พ.ศ…………………..อายุ………….ป  สัญชาติ…………..
ศาสนา……………หมูโลหิต…………………มีชื่ออยูในทะเบียนบานเลขที่……………………………….
ตรอก/ซอย……………………….ถนน…………….………….ตําบล/แขวง………………………..………
อําเภอ/เขต……………………………..จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย…………………
โทรศัพทบาน/เลขที่………………………………………………………เลขหมายประจําตัวประชาชนของ
 ผูยื่นคําขอ                                    ที่อยูปจจุบันที่สามารถติดตอได………………………………………
………………………………………………………………โทรศัพทบาน/เคลื่อนที่……………………….

 บุคคลที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ  ตําแหนง…………………….อายุราชการ………ป
แผนก/งาน…………………………….ฝาย/สวน……………………………กอง/สํานัก/สถานศึกษา…….
……………………………….สังกัด……………………………………ที่อยู………………………………
………………………………………….รหัสไปรษณีย……………………………โทรศัพท………………
โทรสาร………………………………………..E-mail………………………………………………………

 บุคคลอื่นที่เกี่ยวของ  อาชีพ…………………………..ตําแหนง…………………..
ประสบการณทํางาน………..ป  แผนก/งาน………………………………..ฝาย/สวน……………………..
หนวยงาน/สถานศึกษา………………………………สังกัด/กระทรวง……………………………………...
ที่อยู…………………………………………………………………….รหัสไปรษณีย……………………...
โทรศัพท……………………………โทรสาร……………………………..E-mail…………………………..
มีความประสงคขอมีบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษายื่นตอ

  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา………
ไดผานการอบรมหลักสูตรพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  กระทรวง-
ศึกษาธิการ   เมื่อวันที่…………………………จัดโดย(ระบุหนวยงาน)…………………………………..

   ๒๐



กรณี  □  ๑.  ขอมีบัตรครั้งแรก
         □  ๒.  ขอมีบัตรใหม  เนื่องจาก      บัตรหมดอายุ   บัตรหายหรือถูกทําลาย

หมายเลขของบัตรเดิม………………………….……….ออกเมื่อวันที่……………………………………..
         □  ๓.  ขอเปลี่ยนบัตร  เนื่องจาก      เปลี่ยนตําแหนง/เลื่อนยศ

  เปลี่ยนชื่อตัว     เปลี่ยนชื่อสกุล      เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล
  ชํารุด      อ่ืน ๆ

         □  ๔.  ไดแนบรูปถาย  ๒ ใบ  มาพรอมกับคําขอนี้แลว  และ    หลักฐานอื่นๆ
(บัตรประจําตัวขาราชการ/บัตรประจําตัวประชาชน)

ขาพเจาขอรับรองวา  ขอความดังกลาวขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ………………………..……………….
           (…………………………………..)

*************************************************************************************************************
คํารับรองของผูบังคับบัญชา/หนวยงานที่เกี่ยวของ

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว/ยศ)………………………………………...อายุ………..ป
ตําแหนง…………………………………..สังกัด/หนวยงาน………………………………………………..

ขอรับรองวา  บุคคลดงักลาวขางตน  มคุีณสมบติัครบถวนสามารถปฏบัิติหนาทีใ่นการสงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได

ลงชื่อ……………………..……………………..
              (…………………………………..)

       ตําแหนง……………………..……………………..
      วันที่…………….เดือน………..………..พ.ศ………

ผลการพิจารณา
 สมควร     ไมสมควร   เพราะ…………………………………………………………………………

ไดรับการแตงตั้งเปนพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ลงชื่อ……………………………………
       (……………………………………)

       ตําแหนง…………………………………….
     วันที่……..เดือน…………………พ.ศ…………

   ๒๑



แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ดานหนา
ขนาดกวาง ๕.๕ ซ.ม.  และยาว  ๘.๕ ซ.ม.

                                            เลขที่……………./……………
                                           ชื่อ…………………………….
                                           เปนพนักงานเจาหนาที่สงเสริม
                                          ความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา
     ………………..                              ………………………….
          ลายมอืชือ่                              ตําแหนง……………………..
                                                                                 ผูออกบตัร

ดานหลัง
บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤติ

นักเรียนและนักศึกษา

พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

วันออกบัตร……../……./…….  บัตรหมดอายุ……/……/….…

รูปถายขนาด
๒.๕ x ๓
เซนติเมตร

  ๒๒



แบบ สน.๒
บัญชีขอแตงต้ังพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา อาชีพ สังกัด/หนวยงาน ตําแหนง หมายเหตุ

   ๒๓



แบบ สน.๓

สรุปผลการปฏิบัติงาน
ประจําวันที่……………เดือน………………พ.ศ……………

ระหวางเวลา……………………………………….น.

ลําดับ ช่ือ - สกุล สถานศึกษา/
หนวยงาน ลายเซ็น สถานที่

ปฏิบัติงาน หมายเหตุ

จากการปฏบัิติงานไดพบนกัเรยีนหรอืนกัศกึษาประพฤตตินไมเหมาะสม ตามกฎกระทรวง
วาดวย  ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. …………..จํานวน  ทั้งสิ้น……………คนแยก
เปนชาย…………….คน   และหญิง…………………คน

พฤติการณของนักเรียนหรือนักศึกษาที่พบ
๑……………………………………………………………….จํานวน………….คน
๒……………………………………………………………….จํานวน………….คน
๓……………………………………………………………….จํานวน………….คน
การดําเนินการกับนักเรียนหรือนักศึกษาที่พบ
๑……………………………………………………………….จํานวน………….คน
๒……………………………………………………………….จํานวน………….คน
๓……………………………………………………………….จํานวน………….คน
ขอสังเกตจากการปฏิบัติงาน
…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ลงชื่อ………………………………..
      (………………………………..)
ตําแหนง……………………………..

     ๒๔



แบบ สน.๔
รายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจาสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ประจําวันที่……………เดือน……………….พ.ศ………………

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิการศึกษา อาชีพ สังกัด/หนวยงาน ตําแหนง หมายเหตุ

    ๒๕



แบบ สน.๕

แบบบันทึกการสอบถาม

วันที่…………เดือน………….พ.ศ……………
ขาพเจา (เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว)…………………นามสกุล…………………..

อายุ…….ป  เลขประจําตัว…………………….เรียนอยูระดับชั้น………..……..หอง……………………..
เปนนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษา…………………………….ที่อยูอําเภอ/เขต……….…….………..
จังหวัด……………………………..อักษรยอหรือเครื่องหมายของสถานศึกษา……………………...…….
ผูปกครองที่ติดตอไดสะดวก คือ (นาย/นาง/นางสาว)…………………….นามสกุล…………….…………
เกี่ยวของเปน………………………ของนักเรียน/นักศึกษา หมายเลขโทรศัพท……………….……………
E-mail……………………………………………………………………………………….……………….

การประพฤตตินไมเหมาะสมตามกฎกระทรวง วาดวย ความประพฤตขิองนกัเรยีนและนกัศกึษา
พ.ศ………………ขอที่………..คือ……………………….…………….…………………………………..

ลงชื่อ………………..……………นักเรียน/นักศึกษา
      (……………..………………….)
ลงชื่อ………………….………….พนักงานเจาหนาที่
      (…………………………..…….)

       ๒๖



แบบ สน.๖
แบบบันทึกทะเบียนประวัติ

สถานที่……………………………………
วันที่…….เดือน………….พ.ศ…………

ขาพเจา (เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว)…………………………….นามสกุล………………………….
เปนนักเรียน/นักศึกษา(ชื่อสถานศึกษา)……………………………….……………………………………
ชั้น………หอง………..จังหวัด….……………อักษรยอหรือเครื่องหมายของสถานศึกษา …..……………
เลขประจําตัว………..….…………เกิดวันที่…….…เดือน…………..……….พ.ศ…….…อายุ……….ป
มีพี่นองรวมบิดามารดาเดียวกัน  จํานวน……………คน
ขาพเจาเปนคนที่………….บิดาชื่อ………………………………นามสกุล………………………………
อาชีพ…………………….สถานที่ทํางาน…………………….โทรศัพทหมายเลข….…………………….
มารดาชื่อ…………………………..นามสกุล……………………………..อาชีพ…………………….……
สถานที่ทํางาน…………………………………….โทรศัพทหมายเลข……………………………………..
อยูบานเลขที่……………….หมูที่…………..ตรอก/ซอย…………………ตําบล/แขวง….………………..
อําเภอ/เขต…………………………จังหวัด…………………..โทรศัพทหมายเลข…………….…………..
ผูปกครองชื่อ……………………….นามสกุล………………………….อาชีพ……………………………
สถานที่ทํางาน……………………………………………โทรศัพทหมายเลข……………………………..
อยูบานเลขที่………หมูที่……….ตรอก/ซอย………………….ตําบล/แขวง………………….……………
อําเภอ/เขต…………………………..จังหวัด…………………….โทรศัพทหมายเลข…………….……….
เกี่ยวของโดยเปน…………………………….ของนักเรียน/นักศึกษา

ขาพเจาไดประพฤตตินไมเหมาะสม  ตามกฎกระทรวง วาดวย ความประพฤตขิองนกัเรยีน
และนักศึกษา  พ.ศ……..ขอที่…………คือ……………………………………………..………………….
ที่………………………………….ถนน……………………….ตําบล/แขวง……………………..…………
อําเภอ/เขต………………………………………จังหวัด………………………………………………..…

ขาพเจาไดรับการอบรมสั่งสอนจากพนักเจาหนาที่  และรูสึกสํานึกผิดในการกระทําอันไม
เหมาะสมนั้นแลว  ขาพเจาขอรับรองวาจะประพฤติตนอยูในระเบียบวินัยและขนบธรรมเนียมอันดีงาม   
จึงลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอพนักงานเจาหนาที่

ลงชื่อ…………………………….นักเรียน/นักศึกษา
       (…………………………….)
ลงชื่อ……………………………พนักงานเจาหนาที่
        (……………………………)

   ๒๗



แบบ สน.๖
(ดานหลัง)

หมายเหตุ   (มีการพกอาวุธสิ่งตองหามตามกฎหมาย  หรือกระทําความผิดใดๆ ที่รายแรงหรือไม)
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………
เคยถูกพนักงานเจาหนาที่  หรือเจาหนาที่ตํารวจนําตัวมาแลว  เมื่อวันที่…..….เดือน……..พ.ศ…….……
โดยไดประพฤติตนไมเหมาะสมคือ…………………………………………………………………………..
ณ  สถานที่……………………………………………………………………………………………………
ไดรับการลงโทษ  คือ…………………………………………………………………………………………
การประพฤติตนไมเหมาะสมครั้งนี้เปนครั้งที่……………………………………………………………….
ปญหาทางครอบครัว หรือปญหาอื่นใดที่เปนมูลเหตุจูงใจใหกระทําความผิด……………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
ความเห็นของพนักงานเจาหนาที่ฯ……………………….………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..

   (ลงชื่อ)……………..…………………….พนักงานเจาหนาที่
 (…………………....…………………….)

  ตําแหนง……………………………….……………..
*************************************************************************************************************

ขาพเจา(นาย/นาง/นางสาว)………………………………….………………เกี่ยวของกับ
นักเรียน/นักศึกษา  คือเปน…………………………………….ไดรับทราบความประพฤติที่ไมเหมาะสม
ของนักเรียนและนักศึกษาแลว จึงขอรับตัวไปเพื่ออบรมส่ังสอนใหประพฤติตนใหอยูในระเบียบวินัยและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและเปนคนดีของสังคมตอไป

(ลงชื่อ)…………………..…………………….ผูปกครอง
(…………….…….……………………….)

ตําแหนง……………………..……………………..

   ๒๘



แบบ สน.๗
…………………………..

วันที่……เดือน………….พ.ศ………..
เร่ือง สงมอบตัวนักเรียน/นักศึกษา

เรียน ……………………………….

ส่ิงที่สงมาดวย   รายชื่อนักเรียน/นักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสม

ดวยเมื่อวันที่……….…..เดือน…………………พ.ศ…………..เวลา………………….น.
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   ไดพบนักเรียน/นักศึกษา   ในสังกัด
สถานศึกษาของทาน  จํานวน………..…คน   เปนชาย……………..คน   เปนหญิง……………..…….คน
ที่…………. ………….…….……………………………………………………………………………….
ไดประพฤตตินไมเหมาะสม  ตามกฎกระทรวง  วาดวย  ความประพฤตขิองนกัเรยีนและนกัศกึษา  พ.ศ….………
ขอที่………..คือ…………….………………………………………………………….……………………

ฉะนั้น  จึงขอสงมอบนักเรียน/นักศึกษามายังทาน  เพื่อใหพิจารณาดําเนินการตาม
ระเบียบกวดขันความประพฤติและแจงผลการดําเนินการไปยัง  (สํานักงาน)……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการดวย  จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
……………..…………………….
(…………………………………..)
ตําแหนง……………………………

*************************************************************************************************************
ใบรับตัวนักเรียน/นักศึกษา

ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)………………….………..…..ตําแหนง……………………
สถานศึกษา………………………………ไดรับตัวนักเรียน/นักศึกษาตามหนังสือของพนักงานเจาหนาที่  
ลงวันที่…………เดือน……………พ.ศ………….ไวเรียบรอยแลว

(ลงชื่อ)……………………….…………………….
(………………………………………….)

วันที่………….เดือน……..…………..พ.ศ…….….

   ๒๙



แบบ สน.๘
ใบแจงเหตุ

ที่……../…….. ……...……………………………….
วันที่……..เดือน………..พ.ศ……………..

เร่ือง แจงเหตุเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน/นักศึกษา

เรียน ………………………………………………………..

ส่ิงที่สงมาดวย   รายชื่อนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสม

ดวยเมื่อวันที่………เดือน…………….พ.ศ…………….เวลา……………..น.  พนักงาน
เจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ไดพบนักเรียน/นักศึกษา  จํานวน…………คน  
เปนชาย…………..คน  เปนหญิง……………..คน  ซึ่งเปนนักเรียน/นักศึกษาของสถานศึกษานี้             
ณ  สถานที่…………..……………………………………….ไดประพฤติตนไมเหมาะสม ตามกฎกระทรวง      
วาดวย  ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ………………..ขอที่…………………….
คือ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตามระเบียบ กวดขันความประพฤติ และแจงผล
การดําเนินการไปยัง  (สํานักงาน)………………………………………………ดวย  จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

……………………………………………..
(………………………………………….)
ตําแหนง…………………………………..

…………………………………..
โทรศัพท………………………..
โทรสาร……………………….
E-mail………….…………….

    ๓๐



แบบ สน.๘
(ดานหลัง)

แบบบันทึกการสอบถามและรายงานผลการดําเนินการ
ของสถานศึกษา…………………………………………

ขอเท็จจริง  และ  สภาพปญหา การดําเนินการ

…………………………….. …………………………………..
(……………………………) (…………………………………)

       วันที่……..เดือน…………..พ.ศ…….. วันที่……….เดือน…………….พ.ศ………….

    ๓๑



แบบ สน.๙
ที่…../……….. ………………………………………..

วันที่……..เดือน………….พ.ศ……………..
เร่ือง ขอใหกวดขันความประพฤตินักเรียน/นักศึกษา

เรียน ผูปกครอง (เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว)…………………………………………………….

ดวยไดรับการรายงานจากพนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีน   และนกัศกึษา  
แจงวา เมื่อวันที่…………..…เดือน………..………พ.ศ………….……….เวลา…..…………………น. 
ไดพบ (เด็กหญิง/เด็กชาย/นาย/นางสาว)……………………………………………………………...…   
ซึ่งเปนนักเรียน/นักศึกษา (สถานศึกษา)…………………………………………………………………….
ระดับชั้น……………หอง………………หมายเลขประจําตัว………………………….ไดประพฤติตนไม
เหมาะสมตามกฎกระทรวง วาดวย ความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ………ขอที่……………
คือ……………………………………………………………………………………………………………
ที่……………………………………………………………………………………………………………..
โดยที่พนักงานเจาหนาที่    เปนเจาพนักงานของทางราชการ    มีหนาที่สอดสองดูแลความประพฤติของ
นักเรียนและนักศึกษาแทนครูและผูปกครองในชวงเวลาเรียน  มิใหประพฤติตนไมเหมาะสม  และเพื่อให
นักเรียนและนักศึกษาไดรับการศึกษาความรูและคุณธรรมสมบูรณพรอม  ตามความมุงหมายของทาน
และของทางราชการ  ตลอดจน  เจริญเติบโตเปนพลเมืองดีของชาติสืบตอไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณากวดขันใหนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนให
เหมาะสมตอไปดวย  จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

………………………………………..
(………………………………………)
……………………………………….

…………………………………….
โทรศัพท…………………………..
โทรสาร…………………………….
E-mail……………………………

 ๓๒



๓๓
แบบ สน.๑๐

สังกัด/ระดับชั้น สถานที่ตรวจสอบ การดําเนินการ

ประถม มัธยม ประถม มัธยม ปวช ปวส ชาย หญิง ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

หมายเหตุ  พฤติการณ  หมายถึง  ความประพฤติที่ไมเหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษา  ตามกฎกระทรวงฯ  ขอ ๑ ถึง ๙
สถานที่ตรวจพบ  ไดแก ๑.  สวนสาธาณะ การดําเนินการ ไดแก ๑.  ปลอยตัว/แจงสถานศึกษา

๒.  หางสรรพสินคา ๒.  ปลอยตัว/ไมแจงสถานศึกษา (ลงชื่อ)………………………………ผูรายงาน
๓.  โรงภาพยนตร ๓.  นํามาสํานักงาน/แจงสถานศึกษา (…………………………………)
๔.  รานอาหาร ๔.  นําสงสถานศึกษา ตําแหนง……………………………..
๕.  รานอาหาร ๕.  ใหไปรายงานตัวแลวแจงสถานศึกษา

เพศ พฤติการณ

แบบบัญชีรายชื่อนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสม  ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
ประจําเดือน…………………………………………พ.ศ.  ………..

ที่ ชื่อ - สกุล สพฐ. สช. อาชีวฯ อื่นๆ



๖.อื่นๆ ๖.  นําสงผูปกครองแลวแจงสถานศึกษา



ภาคผนวก  ข
กฎ  ระเบียบ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
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หนา  ๑๔
เลม  ๑๒๓  ตอนที่  1  ก                           ราชกิจจานุเบกษา                                           ๖  มกราคม  ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม

ในการแนะแนวใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษา  และผูปกครอง
พ.ศ.  ๒๕๔๘

-------------------
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก

พ.ศ.๒๕๔๖ อันเปนกฎหมายที่มีบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกบัมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๙  มาตรา
๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย     บัญญตัใิหกระทําไดโดยอาศยัอาํนาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้

ขอ  ๑  ในกฎกระทรวงนี้
“กจิกรรมในการแนะแนว”  หมายความวา  กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการแนะแนว  การใหคาํปรกึษา

และฝกอบรมเพื่อสงเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม  ความรับผิดชอบตอสังคม  และความปลอดภัย
แกนักเรียน  นักศึกษา  และผูปกครอง

“นักเรียนหรือนักศึกษาที่เสี่ยงตอการกระทําผิด” หมายความวา นักเรียนหรือนักศึกษาที่มี
ลักษณะ  ดังตอไปนี้

ประพฤติตนไมสมควรกับสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา
(๑)  ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี
(๒)  คบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรม
       อันดี หรือ
(๓)  อยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย
ขอ  ๒  ใหโรงเรยีนและสถานศกึษาจดัใหมรีะบบงานและกจิกรรมในการแนะแนวใหคาํปรกึษา

และฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษา  และผูปกครอง  ท้ังนี้ตามระดับของโรงเรียนหรือสถานศึกษา
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ขอ  ๓  ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษามีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะชวยเหลือดูแลนักเรียนและนักศึกษาเปนรายบุคคล

พรอมท้ังสงเสริมใหครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว   รูจักและเขาใจผูเรียน   สามารถคนพบและ
จัดการเรียนรูท่ีจะพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  และใหคําปรึกษาดานการดํารงชีวิต  การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการศึกษาตอ  และการมีงานทํา  ท้ังนี้ใหมีระบบขอมูลตั้งแตแรกเขาเพื่อติดตามดูแลอยาง
ตอเนื่องจนจบการศึกษา

(๒) สาํรวจ  เฝาระวงั  และตดิตามนกัเรยีนและนกัศกึษาทีเ่สีย่งตอการกระทาํผดิเพือ่จัดกจิกรรม
ในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง

(๓) แจงใหผูปกครอฃของนกัเรยีนและนกัศกึษาทีเ่สีย่งตอการกระทาํผดิไดทราบถงึพฤตกิรรม
และหาแนวทางแกไขปญหารวมกนั    ท้ังนี ้  อาจกาํหนดใหนกัเรยีนหรอืนักศกึษาดงักลาวเขารวมกจิกรรม
ตามที่เห็นสมควร

(๔)  จัดใหมีมาตรการสงเสริมความปลอดภัย  ปองกัน  และแกไขปญหาความรุนแรง  โดยมี
แผนงานผูรับผิดชอบ  และการติดตามตรวจสอบ  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ

(๕)  สนับสนุนใหผูปกครองและชมุชนมสีวนรวมรบัผดิชอบในการสงเสรมิความประพฤตแิละ
ความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษา

(๖) จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผล    และรายงานผลการดําเนินงานตอสวนราชการ
ตนสังกัดอยางนอยปการศึกษาละหนึ่งครั้ง

ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

     จาตุรนต  ฉายแสง
                                                              รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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      หนา  ๑๔
เลม  ๑๒๓  ตอนที่  1  ก                        ราชกิจจานุเบกษา                                        ๖  มกราคม  ๒๕๔๙

หมายเหตุ :-   เหตผุลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบบัน้ี   คอื   โดยทีม่าตรา  ๖๓   แหงพระราชบญัญตัิ
คุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติใหโรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรม
ในการแนะแนวใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษา  และผูปกครอง  เพื่อสงเสริมความ
ประพฤติท่ีเหมาะสม  ความรับผิดชอบตอสังคม  และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา  ตาม
หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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                   หนา  ๑๗
เลม  ๑๒๒  ตอนที่  ๑ ก                       ราชกิจจานุเบกษา                  ๖  มกราคม  ๒๕๔๙

กฎกระทรวง
กําหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา

พ.ศ.  ๒๕๔๘
--------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  และมาตรา  ๖๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
พ.ศ.  ๒๕๔๖ อนัเปนกฎหมายทีม่บีทบญัญตับิางประการเกีย่วกบัการจาํกดัสทิธแิละเสรภีาพของบคุคล
ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกบัมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๙
มาตรา  ๔๘  และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย     บัญญัติใหกระทําไดโดย
อาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้

ขอ  ๑  นักเรียนและนักศึกษาตองไมประพฤติตนดังตอไปนี้
(๑)  หนีเรียนหรืออกนอกสถานศึกษาโดยไมไดรับอนุญาตในชวงเวลาเรียน
(๒)  เลนการพนัน  จัดใหมีการเลนการพนัน  หรือมั่วสุมในวงการพนัน
(๓)  พกพาอาวุธ  หรือวัตถุระเบิด
(๔)  ช้ือ  จําหนาย  แลกเปลี่ยน  เสพสุรา  หรือเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล  สิ่งมึนเมา
บุหรี่  หรือยาเสพติด
(๕)  ลักทรัพย  กรรโชกทรัพย  ขมขู  หรือบังคับขืนใจ  เพื่อเอาทรัพยบุคคลอื่น
(๖)  กอเหตุทะเลาะวิวาท  ทํารายรางกายผูอื่น  เตรียมการหรือกระทําการใด ๆ
อันนาจะกอใหเกิดความไมสงบเรียบรอยหรือขัดตอศีลธรรมอันดีของประชาชน
(๗)  แสดงพฤติกรรมทางชูสาว  ซ่ึงไมเหมาะสมในที่สาธารณะ
(๘)  เกี่ยวของกับการคาประเวณี
(๙) ออกนอกสถานที่พักเวลากลางคืนเพื่อเที่ยวเตร  หรือรวมกลุม อันเปนการสราง
ความเดือดรอนใหแกตนเองหรือผูอื่น
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         หนา  ๑๗
เลม  ๑๒๒  ตอนที่  ๑ ก                          ราชกิจจานุเบกษา                   ๖  มกราคม  ๒๕๔๙

ขอ  ๒  ใหโรงเรียนหรือสถานศึกษา  กําหนดระเบียบวาดวยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษาไดเทาที่ไมขัดหรือแยงกับกฎกระทรวงนี้

                    ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗   เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

จาตุรนต  ฉายแสง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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หนา  ๑๗
เลม  ๑๒๒  ตอนที่  ๑ ก                           ราชกิจจานุเบกษา                   ๖  มกราคม  ๒๕๔๙

 หมายเหตุ  :  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๖๔  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก  พ.ศ. ๒๕๔๖  บัญญัติใหนักเรียนและนักศึกษาตองประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ                           ราชกิจจานุเบกษา                            ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวย  การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา

พ.ศ.  ๒๕๔๘
-------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖ และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก
พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษาไวดังตอไปนี้

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา      “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนและ
นักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘“

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ  ๓  ใหยกเลิกระเบยีบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา

พ.ศ.  ๒๕๔๓
ขอ  ๔  ในระเบียบนี้
“ผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา”  หมายความวา  ครูใหญ อาจารยใหญ  ผูอํานวยการ

อธิการบดี  หรือหัวหนาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่นของนักเรียนหรือ
สถานศึกษานั้น

“กระทาํความผดิ”  หมายความวา  การทีนั่กเรยีนหรอืนักศกึษาประพฤตฝิาฝนระเบยีบขอบังคบั
ของสถานศึกษา    หรือของกระทรวงศึกษาธิการหรือกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียน
และนักศึกษา

“การลงโทษ”  หมายความวา  การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด  โดยมี
ความมุงหมายเพื่อการอบรมสั่งสอน

ขอ  ๕  โทษที่จะลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาที่กระทําความผิด  มี  ๔  สถาน  ดังนี้
(๑)  วากลาวตักเตือน
(๒)  ทําทัณฑบน
(๓)  ตัดคะแนนความประพฤติ
(๔)  ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
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เลม  ๑๒๒  ตอนพิเศษ                          ราชกิจจานุเบกษา                        ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘

ขอ  ๖  หามลงโทษนกัเรยีนและนกัศกึษาดวยวธิรุีนแรง   หรอืแบบกลัน่แกลง    หรอืลงโทษดวย
ความโกรธ  หรือดวยความพยาบาท  โดยใหคาํนงึถงึอายขุองนกัเรยีนหรอืนักศกึษา  และความรายแรง
ของพฤตกิารณดวยความพยาบาท  โดยใหคาํนงึถงึอายขุองนกัเรยีนหรอืนักศกึษา  และความรายแรง
ของพฤตกิารณประกอบการลงโทษดวย

การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาใหเปนไปเพื่อเจตนาที่จะแกนิสัยและความประพฤติไมดี
ของนักเรียนและนักศึกษาใหรูสํานึกในความผิด  และกลับประพฤติตนในทางที่ดีตอไปใหผูบริหาร
โรงเรียนหรือสถานศึกษาหรือผูท่ีผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย  เปนผูมีอํานาจในการ
ลงโทษนักเรียนนักศึกษา

ขอ  ๗  การวากลาวตักเตือน  ใชในกรณีนักเรียนหรือนักศกึษากระทําความผิดไมรายแรง
ขอ  ๘  การทําทัณฑบนใชในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับหรือ

นักศึกษา  ตามกฎกระทรวงวาดวยความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   หรือกรณีทําใหเสื่อมเสีย
ช่ือเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา  หรือฝาฝนระเบียบของสถานศึกษา  หรือไดรับโทษวากลาว
ตักเตือนแลว  แตยังไมเข็ดหลาบ

การทําทัณฑบนใหทําเปนหนังสือ  และเชิญบิดา  มารดาหรือผูปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรบัรองการทําทัณฑบนไวดวย

ขอ  ๙  การตัดคะแนนความประพฤติ  ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติวาดวยการตัดคะแนน
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแตละสถานศึกษากําหนดและใหทําบันทึกขอมูลไวเปน
หลักฐาน

ขอ  ๑๐  ทํากิจกรรมเพื่อใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ใชในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระทํา
ความผิดที่สมควรตองปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ขอ ๑๑  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  รักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตี
ความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

  อดิศัย  โพธารามิก
                               รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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เลม ๑๒๒   ตอนพิเศษ ๓๕ ง                     ราชกิจจานุเบกษา                                     ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
----------------------

เร่ือง  บัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบญัญติัคุมครองเดก็  พ.ศ. ๒๕๔๖
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ออกประกาศกระทรวงไวดังตอไปนี้

ขอ ๑  พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตองมีบัตรประจําตัวเพื่อ
แสดงตนในการปฏิบัติหนาที่

ขอ ๒  แบบบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใหเปน
ไปตามแบบทายประกาศกระทรวงนี้

ใหไว  ณ  วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๙

อดิศัย  โพธารามิก
                                                              รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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เลม ๑๒๒   ตอนพิเศษ ๓๕ ง                     ราชกิจจานุเบกษา                                    ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวย  การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

พ.ศ.  ๒๕๔๘
----------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.
๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการจึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา     “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการปฏิบัติหนาที่ของพนักงาน
เจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘“

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓  ในระเบียบนี้
        “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา  พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาตามหมวด ๗  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๔  พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจดําเนินการเพื่อสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดัง

ตอไปนี้
        (๑)  สอบถามครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติ  การศึกษา  นิสัย

และสติปญญาของนักเรียนหรือนักศึกษาที่ฝาฝนกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียนและ
นักศึกษา  หรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา

        (๒)  เรียกใหผูปกครอง  ครู อาจารย หรือหัวหนาสถานศึกษา  ที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้น
กําลังศึกษาอยูมารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษาเพื่อวากลาว อบรม ส่ังสอน ตอไป

        (๓)  ใหคําแนะนําแกผูปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรยีนหรือนักศึกษา
                    (๔)  เรียกผูปกครองมาวากลาวตักเตือนหรือทําทัณฑบนวาจะปกครองดูแลมิใหนักเรียนหรือ
นักศึกษาฝาฝนกฎกระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหรือระเบียบของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาอีก
          (๕)  สอดสองดูแลรวมทั้งรายงานตอคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติเกี่ยวกับพฤติกรรม
ของบุคคลหรือแหลงที่ชักจูงนักเรียนและนักศึกษาใหประพฤติในทางมิชอบ

        (๖)  ประสานงานกับผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู  ผูปกครอง  ตํารวจ  หรือพนักงาน
เจาหนาที่อ่ืน
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เลม ๑๒๒   ตอนพิเศษ ๓๕ ง                       ราชกิจจานุเบกษา                                         ๒๖  เมษายน  ๒๕๔๘

ขอ ๕  เมื่อพนักงานเจาหนาที่พบเห็นนักเรียนหรือนักศึกษาประพฤติตนไมเหมาะสมตามกฎ
กระทรวงวาดวยความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษาหรือระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาให
ปฏิบัติดังนี้

      (๑)  แสดงบัตรประจําตัวพนักงานเจาหนาที่
                  (๒)  บันทึกขอมูลที่เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาและพฤติการณการกระทํา  ณ  สถานที่ที่พบ
การกระทํานั้น
                 (๓)  ซักถามขอเท็จจริงที่เกี่ยวกับการกระทําของนักเรียนหรือนักศึกษาโดยไมบังคับขมขูกลั่น
แกลงหรือทําใหเกิดความหวาดกลัว  รวมทั้งใหการอบรมสั่งสอนอยางสุภาพ  และชวยเหลือในเบื้องตน
โดยคํานึงถึงอายุและสภาพจิตใจของนักเรียนหรือนักศึกษา
                  (๔)    นําตัวไปสงมอบแกผูบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนและนักศึกษานั้นเพื่อ
ดําเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ  ในกรณีที่ไมสามารถนําตัวไปมอบไดจะแจง
ดวยวาจาหรือเปนหนังสือก็ได

ขอ ๖  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่พบนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีพฤติการณเขาขายกระทําความผิด
ทางอาญาและอาจกอใหเกิดภยันตรายอยางรายแรงหรือกอเหตุทะเลาะวิวาทจนไมอาจควบคุมสถาน
การณไวได  ใหแจงเจาพนักงานตํารวจเพื่อระงับเหตุ รวมทั้งใหประสานงานกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา
และสวนราชการตนสังกัดโดยเร็ว

ขอ ๗  ในกรณีที่มีนักเรียนหรือนักศึกษาถูกกลาวหาวากระทําความผิดทางอาญาและถูกจับกุม
ควบคุมตัวใหพนักงานเจาหนาที่ประสานใหสถานศึกษา  และผูปกครองเพื่อใหการสงเคราะหชวยเหลือ
เบื้องตนโดยเร็ว

ขอ ๘  สวนราชการของกระทรวงศึกษาธิการอาจจัดใหมีศูนยการประสานงานสงเสริมความ
ประพฤตินักเรยีนและนักศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาหรือในเขตพื้นที่จังหวัดแลวแตกรณีเพื่อทําหนาที่
สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่และประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการให
เปนไปตามพระราชบัญญํติคุมครองเด็ก  พ.ศ. ๒๕๔๖

ขอ ๙  ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และใหมีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่  ๑๘  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๔๘

                     อดิศัย  โพธารามิก
                                                                     รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ
วาดวย  หลักเกณฑการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

พ.ศ. ๒๕๔๘
---------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๔ (๕)  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖  และ
มติคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ    ในการประชุมคร้ังที่  ๖/๒๕๔๗  วันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๔๘
จึงวางระเบียบวาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ไว  ดังตอไปนี้

ขอ ๑  ระเบยีบนีเ้รียกวา  “ระเบยีบคณะกรรมการคุมครองเดก็แหงชาตวิาดวยหลกัเกณฑการแตงตัง้
พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘“

ขอ ๒  ระเบียบนี้ใชบังคับต้ังแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓  ในระเบียบนี้
        “พนักงานเจาหนาที่”  หมายความวา พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษาตามหมวด  ๗  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ. ๒๕๔๖
        “รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามระเบียบนี้
ขอ ๔  ใหรัฐมนตรีแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่จากบุคคลดังตอไปนี้
        (๑)  เจาหนาที่ของรัฐ  ซึ่งดํารงตําแหนงตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
        (๒)  บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

(ก) มีสัญชาติไทย
(ข) มีอายุไมตํ่ากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(ค) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(ง) ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(จ) ไมเคยมีประวัติเสื่อมเสียทางจริยธรรม  จรรยาบรรณ  และการประกอบอาชีพหรือ

วิชาชีพ
การไดมาของพนักงานเจาหนาที่  ตาม  (๒)  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรี

ประกาศกําหนด
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ขอ ๕  พนกังานเจาหนาทีต่องไดรับการอบรมความรูเกีย่วกบัการสงเสรมิความประพฤตนิกัเรยีน
และนกัศกึษาตามหลกัสตูรทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกาํหนด

รัฐมนตรอีาจกาํหนด  ยกเวนใหพนกังานเจาหนาทีต่าม  ขอ ๔ (๑)  ตําแหนงใดตาํแหนงหนึง่หรอื
หลายตาํแหนงไมตองรับการอบรมความรูตามวรรคหนึง่กไ็ด

ขอ ๖  พนกังานเจาหนาทีพ่นจากตาํแหนงเมือ่
        (๑)   ตาย
        (๒)   ลาออก

                     (๓) รัฐมนตรใีหออกเพราะมคีวามประพฤตเิสือ่มเสยี  บกพรองตอหนาที ่ หรือหยอนความ
สามารถพนจากตาํแหนงตาม  ขอ ๔ (๑) หรือขาดคณุสมบตัติาม  ขอ  ๔ (๒)

ขอ ๗  ใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิารเปนผูรักษาการตามระเบยีบนี ้  และมอํีานาจตคีวาม
และวนิจิฉัยชีข้าดปญหาอนัเกีย่วกบัการปฏิบัติตามระเบยีบนี้

                                      ประกาศ  ณ  วนัที ่ ๒๔  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘

ลงชือ่   สรอรรถ  กลิน่ประทมุ
                                                                       (นายสรอรรถ  กลิน่ประทมุ)
                                           รัฐมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย
                                                         ประธานคณะกรรมการคุมครองเดก็แหงชาติ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง    แตงต้ังเจาหนาที่ของรัฐใหปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่

                                   สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
                                                                 -------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖
และขอ ๔ (๑)   ตามระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ  วาดวยหลักเกณฑการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่
สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา   พ.ศ.  ๒๕๔๘  ลงวันที่   ๒๔   มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ  จึงออกประกาศกระทรวงไวดังนี้

ขอ  ๑  ใหขาราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้     เปนพนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

   ๑.๑  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๑)    ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๒)    รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๓)    ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
(๔)    ที่ปรึกษาสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(๕)    เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(๖)    ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
(๗)    ผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(๘)    ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา
(๙)    ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการ  และติดตามประเมินผล
(๑๐)  ผูอํานวยการสํานักผูตรวจราชการ  ประจําเขตตรวจราชการ
(๑๑)  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน
(๑๒)  ผูอํานวยการสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(๑๓)  ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ  ยุวกาชาด  และกิจการนักเรียน
(๑๔)  ผูอํานวยการสถานศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด
(๑๕)  ผูอํานวยการสถานศึกษานอกโรงเรียนอําเภอ
(๑๖)  ผูอํานวยการกลุมงานโรงเรียนสามัญศึกษา  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
           การศึกษาเอกชน
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(๑๗)    นักวิชาการศึกษา    กลุมกิจการนักเรียน   กลุมงานโรงเรียนสามัญศึกษา
            สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(๑๘)     นกัวชิาการศกึษา    กลุมสงเสรมิสถานศกึษา  กลุมงานโรงเรยีนสามญัศกึษา  สํานกับรหิารงาน
              คณะกรรมการสงเสรมิการศกึษาเอกชน
(๑๙)      ผูอาํนวยการกลุมงานโรงเรยีนอาชวีศกึษา  สํานกับรหิารงานคณะกรรมการสงเสรมิการ
             ศกึษาเอกชน
(๒๐)     นกัวชิาการศกึษา   กลุมสงเสรมิสถานศกึษา   กลุมงานโรงเรยีนอาชวีศกึษา  สํานกับรหิารงาน
             คณะกรรมการสงเสรมิการศกึษาเอกชน
(๒๑)     นกัวชิาการศกึษา     กลุมกจิการนกัศกึษา     กลุมงานโรงเรยีนอาชวีศกึษา  สํานกับรหิารงาน
              คณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
(๒๒)     ผูอํานวยการกลุมงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ  สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
             การศึกษาเอกชน
(๒๓)     ผูอํานวยการกลุมงานสงเสริมการศึกษานานาชาติ   สํานักบริหารงานคณะกรรมการ
             สงเสริมการศึกษาเอกชน
(๒๔)     นักวิชาการศึกษา  กลุมสงเสริมสถานศึกษา  กลุมงานสงเสริมการศึกษานานาชาติ

                                         สํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
               (๒๕)      หวัหนากลุมสงเสรมิและพฒันาการลกูเสอื สํานกัการลกูเสอื ยวุกาชาด และกจิการนกัเรยีน

(๒๖)      นกัพฒันาทรพัยากรบคุคล  กลุมสงเสรมิและพฒันาการลกูเสอื สํานกัการลกูเสอื ยวุกาชาด
               และกจิการนกัเรยีน
(๒๗)      นักวิชาการศึกษา กลุมสงเสริมและพัฒนาการลูกเสือ สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด และ

                                          กิจการนักเรียน
(๒๘)      หวัหนากลุมสงเสรมิและพฒันายวุกาชาด  สํานกัการลกูเสอื  ยวุกาชาด  และกจิการนกัเรยีน
(๒๙)      นกัพฒันาทรพัยากรบคุคล  กลุมสงเสรมิและพฒันายวุกาชาด  สํานกัการลกูเสอื ยวุกาชาด
              และกจิการนกัเรยีน
(๓๐)      นกัวชิาการศกึษา  กลุมสงเสรมิและพฒันายวุกาชาด  สํานกัการลกูเสอื  ยวุกาชาด  และ
              กจิการนกัเรยีน
(๓๑)      หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน  สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด   และ

                           กิจการนักเรียน
(๓๒)     นักวิชาการศึกษา  กลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน  สํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
             และกิจการนักเรียน
(๓๓)    เจาหนาที่บริหารการศึกษา  กลุมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักเรียน  สํานักการลูกเสือ
           ยวุกาชาด  และกิจการนักเรียน

           ๑.๒  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๑)      เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒)     รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๓)     ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
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(๔)     หัวหนากลุมพัฒนากิจการนักศึกษา สํานักอํานวยการ
(๕)     ผูอํานวยการสถานศึกษา
(๖)      รองผูอํานวยการสถานศึกษา
(๗)     ครูที่ทําหนาที่ฝายปกครอง หรือฝายกิจการนักเรียน หรือฝายกิจการนักศึกษา

                                      หรืองานอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
๑.๓  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

(๑)     เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒)    รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๓)     ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
(๔)     ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
(๕)     อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา
(๖)     รองอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษา
(๗)     ผูบริหารโรงเรียนสาธิต
(๘)     รองผูบริหารโรงเรียนสาธิต
(๙)     ครูที่ทําหนาที่ฝายปกครอง หรือฝายกิจการนักเรียน หรือฝายกิจการนักศึกษา

                                      หรืองานอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
               ๑.๔  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(๑)      เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒)      รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๓)      ผูอํานวยการสํานักอํานวยการ
(๔)      ผูอาํนวยการสาํนกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ
(๕)      ผูอาํนวยการสาํนกัพฒันาระบบบรหิารงานบคุคลและนติกิาร
(๖)      หวัหนากลุมสวสัดกิารและสทิธเิดก็  สํานกัอาํนวยการ
(๗)      ผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
(๘)      รองผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
(๙)      ผูชวยผูอาํนวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
(๑๐)    หวัหนากลุมสงเสรมิการจดัการศกึษา  สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
(๑๑)    ผูอาํนวยการสถานศกึษา
(๑๒)    รองผูอาํนวยการสถานศกึษา
(๑๓)    ครทูีท่าํหนาทีฝ่ายปกครอง หรอืฝายกจิการนกัเรยีน หรอืฝายกจิการนกัศกึษา

                                         หรอืงานอืน่ใดทีมี่ลักษณะเดยีวกนั
ขอ  ๒  ใหขาราชการสงักดักระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนษุย  ซึง่ดาํรงตาํแหนงตอไปน้ี

เปนพนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา
๒.๑  สํานกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย

(๑)   รองผูอาํนวยการสาํนกังานเลขานกุารคณะกรรมการคุมครองเดก็แหงชาติ
(๒)  ผูอาํนวยการกองนติกิาร
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(๓)  พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุยจงัหวดั
๒.๒  กรมพฒันาสังคมและสวสัดกิาร

(๑)   ผูอาํนวยการสาํนกัปองกนัและแกไขปญหาการคาหญงิและเดก็
(๒)  ผูอาํนวยการสาํนกับรกิารสวสัดกิารสงัคม
(๓)  ผูอาํนวยการสาํนกังานสงเสรมิและสนบัสนนุวชิาการ ๑ - ๑๒
(๔)  ผูอาํนวยการสวนคุมครองสวสัดภิาพหญงิและเดก็  สํานกัปองกนัและแกไขปญหา
        การคาหญงิและเดก็
(๕)  ผูอาํนวยการสวนการแกไขปญหาหญงิและเดก็  สํานกัปองกนัและแกไขปญหา
        การคาหญงิและเดก็
(๖)  ผูอาํนวยการศนูยอาํนวยการรบัเดก็เปนบตุรบญุธรรม  สํานกัปองกนัและแกไขปญหา
       การคาหญงิและเดก็
(๗)  ผูอาํนวยการสวนการชวยเหลอืผูประสบปญหาทางสงัคม สํานกับรกิารสวสัดกิารสงัคม
(๘)  หวัหนากลุมการสนบัสนนุงานสถานสงเคราะห  สํานกับรกิารสวสัดกิารสงัคม
(๙)  หวัหนาศนูยการชวยเหลอืเรงดวนตลอด  ๒๔  ชัว่โมง สํานกับรกิารสวสัดกิารสงัคม
(๑๐) ผูปกครองสถานแรกรบัเดก็ / สถานสงเคราะหเดก็ / สถานคุมครองสวสัดภิาพ /
         สถานพฒันาและฟนฟ ู/ สถานคุมครองและพฒันาอาชพี / บานพกัเดก็และครอบครวั

๒.๓  สํานกังานกจิการสตรแีละสถาบนัครอบครวั
ผูอาํนวยการสาํนกัสงเสรมิสถาบนัครอบครวั

๒.๔  สํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษเด็ก  เยาวชนผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ
(๑)   ผูอาํนวยการสาํนกัสงเสรมิและพทิกัษเดก็ สํานกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและ
        พทิกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพกิารและผูสูงอายุ
(๒)  หวัหนากลุมการคุมครองและพทิกัษสิทธเิดก็  สํานกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและ
         พทิกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพกิารและผูสูงอายุ
(๓)  หวัหนากลุมการพฒันามาตรการกลไก   สํานกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและ
        พทิกัษเดก็  เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพกิารและผูสูงอายุ
(๔)  หวัหนากลุมการสงเสรมิและพฒันาศกัยภาพ  สํานกังานสงเสรมิสวสัดภิาพและ
         พทิกัษเดก็ เยาวชน ผูดอยโอกาส คนพกิารและผูสูงอายุ

ขอ  ๓  ใหขาราชการสงักดักระทรวงมหาดไทย  ซึง่ดาํรงตาํแหนงตอไปนี ้  เปนพนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความ
ประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา

(๑)   ผูวาราชการจงัหวดั
(๒)  อธบิดกีรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่
(๓)  รองผูวาราชการจงัหวดั
(๔)  รองอธบิดกีรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่
(๕)  ปลัดจงัหวดั
(๖)  ผูตรวจราชการกรมสงเสรมิการปกครองทองถิน่
(๗)  ผูอาํนวยการสาํนกัประสานและพฒันาการจดัการศกึษาทองถิน่
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(๘)  นายอาํเภอ
(๙)  ผูอาํนวยการสวนสงเสรมิการศกึษานอกระบบและพฒันากจิกรรมเยาวชน
(๑๐) ผูอาํนวยการสวนวชิาการและมาตรฐานการศกึษาทองถิน่
(๑๑) ปลัดอาํเภอผูเปนหวัหนาประจาํกิง่อาํเภอ

ขอ  ๔  ใหขาราชการสงักดักระทรวงยตุธิรรม  ซึง่ดาํรงตาํแหนงตอไปน้ี  เปนพนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิ
ความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา

(๑)   อธบิดกีรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน
(๒)  รองอธบิดกีรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน
(๓)  ผูอาํนวยการสาํนกัพฒันาระบบงานยตุธิรรมเดก็และเยาวชน
(๔)  ผูอาํนวยการสถานพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน และผูอาํนวยการศนูยฝกและอบรมเดก็
        และเยาวชน
(๕)  ผูเชีย่วชาญดานการพฒันาเดก็และเยาวชน กรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน
(๖)  ผูตรวจราชการกรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน
(๗)  เลขานุการกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน
(๘)  นกัสังคมสงเคราะห  สังกดักรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน
(๙)  พนกังานคมุประพฤต ิ สังกดักรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน
(๑๐) นกัจติวทิยา  สังกดักรมพนิจิและคุมครองเดก็และเยาวชน

ขอ  ๕  ใหขาราชการสงักดักระทรวงสาธารณสขุ   ซึง่ดาํรงตาํแหนงตอไปนี ้ เปนพนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความ
ประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา

(๑)     ผูอาํนวยการสาํนกัสงเสรมิสุขภาพ สํานกัสงเสรมิสุขภาพ สังกดักรมอนามยั
(๒)    ผูอาํนวยการศนูยอนามยัที ่ ๑  - ๑๒  สังกดักรมอนามยั
(๓)    หวัหนากลุมอนามยัวยัเรยีนและเยาวชน  สํานกัสงเสรมิสุขภาพ  สังกดักรมอนามยั
(๔)    นกัวชิาการสาธารณสขุ ระดบั  ๓  ขึน้ไป  กลุมพฒันาการสงเสรมิสุขภาพและพฒันาอนามยั

                                       ทีรั่บผิดชอบงานโรงเรยีนสงเสรมิสุขภาพ ของศนูยอนามยัที ่๑ – ๑๒  สังกดักรมอนามยั
(๕)    นกัวชิาการสาธารณสขุ ระดบั  ๓  ขึน้ไป   ของงานสงเสรมิสุขภาพและรกัษาพยาบาล

                                       สํานกังานสาธารณสขุจงัหวดัทกุจงัหวดั
(๖)     นกัจติวทิยา สถาบนัสุขภาพจติเดก็และวยัรุนราชนครนิทร สังกดักรมสขุภาพจติ
(๗)     นกัสังคมสงเคราะห สถาบนัสุขภาพจติเดก็และวยัรุนราชนครนิทร
           สังกดักรมสขุภาพจติ
(๘)     นกัจติวทิยา สํานกัพฒันาสขุภาพจติ สังกดักรมสขุภาพจติ
(๙)      นกัสังคมสงเคราะห สํานกัพฒันาสขุภาพจติ สังกดักรมสขุภาพจติ

ขอ  ๖  ใหขาราชการสงักดักระทรวงวฒันธรรม  ซึง่ดาํรงตาํแหนงตอไปนี ้ เปนพนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความ
ประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา

(๑)    ผูอํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป  กรมศิลปากร
(๒)    รองผูอํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสถาบันพัฒนศิลป  กรมศิลปากร
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(๓)    ครูที่ทําหนาที่ฝายปกครอง หรือฝายกิจการนักเรียน หรือฝายกิจการนักศึกษา
          หรืองานอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

ขอ  ๗  ใหขาราชการ  ผูบริหารและพนกังานสงักดักรงุเทพมหานคร  ซึง่ดาํรงตาํแหนงตอไปน้ี  เปนพนกังานเจาหนาที่
สงเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา

(๑)     ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๒)    รองผูวาราชการกรุงเทพมหานคร
(๓)    ปลัดกรุงเทพมหานคร
(๔)    รองปลัดกรุงเทพมหานคร
(๕)    ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
(๖)     รองผูอํานวยการสํานักการศึกษา
(๗)    ผูอํานวยการกอง และเลขานุการสํานัก สังกัดสํานักการศึกษา
(๘)    ศึกษานิเทศก  สังกัดสํานักการศึกษา
(๙)     หัวหนาฝายลูกเสือและยุวกาชาด  สังกัดสํานักการศึกษา
(๑๐)   หัวหนาคายลูกเสือ  สังกัดสํานักการศึกษา
(๑๑)   ผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
(๑๒)  รองผูอํานวยการสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
(๑๓)   ผูอํานวยการกอง และเลขานุการสํานัก สังกัดสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
(๑๔)   หัวหนาศูนยเยาวชน  สังกัดสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
(๑๕)   หัวหนาหองสมุดประชาชน สังกัดสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
(๑๖)   หัวหนาศูนยฝกกีฬา  สังกัดสํานักวัฒนธรรม กีฬา และการทองเที่ยว
(๑๗)   ผูอํานวยการโรงพยาบาล
(๑๘)   ผูอํานวยการศูนยบริการสาธารณสุข สังกัดสํานักอนามัย
(๑๙)   ผูอํานวยการกองปองกันและบําบัดยาเสพติด   สังกัดสํานักอนามัย
(๒๐)  ผูอํานวยการเขต
(๒๑)  ผูชวยผูอํานวยการเขต
(๒๒)  ศึกษาธิการเขต
(๒๓)  ผูอํานวยการโรงเรียน
(๒๔)  ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน
(๒๕)  ครูที่ทําหนาที่ฝายปกครอง หรือฝายกิจการนักเรียน หรือฝายกิจการนักศึกษา
           หรืองานอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

ขอ  ๘  ใหขาราชการ  ผูบริหารและพนักงานองคกรปกครองทองถิ่น   ซึ่งดํารงตําแหนงตอไปนี้   เปนพนักงานเจา
หนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

(๑)  นายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๒)  นายกเทศมนตรี
(๓)  นายกเมืองพัทยา
(๔)  นายกองคการบริหารสวนตําบล
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(๕)  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
(๖)  รองนายกเทศมนตรี
(๗)  รองนายกเมืองพัทยา
(๘)  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
(๙)  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(๑๐)  ปลัดเทศบาล
(๑๑)  ปลัดเมืองพัทยา
(๑๒)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๑๓)  รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
(๑๔)  รองปลัดเทศบาล
(๑๕)  รองปลัดเมืองพัทยา
(๑๖)  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล
(๑๗)  ผูอํานวยการสํานักการศึกษา
(๑๘)  ผูอํานวยการกองการศึกษา
(๑๙)   ผูอํานวยการสวนในสํานักการศึกษา
(๒๐)  หัวหนากองการศึกษา
(๒๑)  ผูอํานวยการสถานศึกษา
(๒๒)  รองผูอํานวยการสถานศึกษา
(๒๓)  ครูที่ทําหนาที่ฝายปกครอง หรือฝายกิจการนักเรียน หรือฝายกิจการนักศึกษา
           หรืองานอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน
(๒๔)  สารวัตรนักเรียน
(๒๕)  เจาหนาที่สันทนาการ

ผูดํารงตําแหนงตามประกาศนี้   กอนจะปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนัก
ศึกษา  ตองไดรับการอบรมความรูเกี่ยวกับการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  ตามหลักสูตรที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนด  เวนแตผูดํารงตําแหนงระดับ ๙  หรือเทียบเทาขึ้นไป

 

ประกาศ   ณ   วันที่      ๑๓    กันยายน     พ.ศ.   ๒๕๔๘

(นายจาตุรนต    ฉายแสง)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง    หลักเกณฑและวิธีการแตงตั้งบุคคลใหปฏิบัติหนาที่พนักงานเจาหนาที่

                                                สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
                                                               -------------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖  และมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖ และ
ขอ ๔  (๒)  ตามระเบียบคณะกรรมการคุมครองเด็กแหงชาติ   วาดวยหลกัเกณฑการแตงตัง้พนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความ
ประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษา     พ.ศ.      ๒๕๔๘    ลงวันที่   ๒๔   มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๔๘   รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ  จึงออกประกาศกระทรวงไวดังนี้

ขอ  ๑  บุคคลที่จะไดรับการแตงตั้งใหเปนพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้

(ก)   มีสัญชาติไทย
(ข)   มีอายุไมต่ํากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(ค)   ไมเปนบคุคลลมละลาย
(ง)   ไมเปนคนไรความสามารถ หรอืคนเสมอืนไรความสามารถ
(จ)    ไมเคยมีประวัติเส่ือมเสียทางจริยธรรม  จรรยาบรรณและการประกอบอาชีพ หรือวิชาชีพ

ขอ  ๒    พนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  อาจแตงตั้งจากบุคคลดังตอไปนี้
๒.๑  บุคคลที่ทําหนาที่สงเสริมสนบัสนุน หรือเกี่ยวของกับการใหการศึกษาทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชน หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๒.๒  ครูใหญหรือครูผูสอนในโรงเรียนเอกชน สังกัดสํานักบริหารงานคณะกรรมการ

สงเสริมการศึกษาเอกชน และไดรับการบรรจุเปนครูตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน  ทั้งประเภทสามัญศึกษา
และประเภทอาชีวศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนตนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ในเขตกรุงเทพมหานคร
และจังหวัดอื่น

ขอ   ๓  บคุคลซึง่มคีณุสมบตั ิ ตามขอ ๑ และตามขอ  ๒.๑  หรอื  ตามขอ ๒.๒  มีความประสงคสมัครเขารบัการ
ฝกอบรมเพือ่แตงตัง้ใหเปนพนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาใหยื่นใบสมัครพรอมหลักฐานรูป
ถาย   ขนาด ๑ นิ้ว จํานวน ๓ รูป พรอมหนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัด หรือสถานศึกษาในเขตทองที่ที่มีภูมิลําเนา
ตอคณะอนุกรรมการดําเนินการฝกอบรม   สําหรับในเขตกรุงเทพมหานครใหยื่นใบสมัครไดที่สํานักการลูกเสือ  ยุวกาชาด
และกิจการนักเรียน  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ    สําหรับจังหวัดอื่นใหยื่นใบสมัครไดที่สํานักเขตตรวจราชการ
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ประจําเขตตรวจราชการ หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา    หรือหนวยงานตนสังกัด   เพื่อทําการคัดเลือกสงเขารับการ
ฝกอบรมตอไป

ขอ   ๔   บคุคลซึง่มคีณุสมบตั ิตามขอ ๑  ตองไดรับการอบรมความรูเกีย่วกบัการสงเสรมิความประพฤติ
นกัเรยีนและนกัศกึษา  ตามหลกัสูตรทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกาํหนด  เมือ่ผูรบัคาํขอตามขอ  ๓  พจิารณาเหน็วาผูยืน่คาํขอ
มีคณุสมบตัคิรบถวนตามขอ  ๑   และผานเกณฑการฝกอบรม  ใหผูรับคาํขอเสนอใหรัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร
แตงตัง้ และออกบตัรประจาํตวัเปนพนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาตอไป ในกรณไีมมีการ
แตงตัง้เปนพนกังานเจาหนาทีใ่หผูรับคาํขอแจงเหตผุลทีไ่มแตงตัง้นัน้ใหผูยืน่คาํขอทราบ

ขอ  ๕    การแตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่เปนพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาครั้งหนึง่
ใหมีระยะเวลา  ๕  ป

ขอ  ๖    ใหพนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาพนจากตาํแหนงเมือ่
(๑)    ตาย
(๒)   ลาออก
(๓)   รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการใหออกเพราะมีความประพฤติเส่ือมเสีย บกพรอง

ตอหนาที ่หรอืหยอนความสามารถ
(๔)   ขาดคุณสมบัติตามขอ   ๑

ประกาศ   ณ   วนัที ่   ๑๓     กนัยายน     พ.ศ.     ๒๕๔๘

(นายจาตรุนต     ฉายแสง)
รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร
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บทบัญญัติแหงกฎหมายอื่น
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก

อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กประกอบดวยบทบัญญัติ  ๕๔  ขอ  ไดแก  เร่ืองเกี่ยวของกับ
สิทธิของเด็กโดยตรงซึ่งเนนหลักพื้นฐาน  ๔  ประการ  ไดแก
  ๑.  การหามเลือกปฏิบัติตอเด็ก  และการใหความสําคัญแกเด็กทุกคนเทาเทียมกัน
โดยไมคํานึงถึงความแตกตางของเด็ก  ในเรื่องเชื้อชาติ  สีผิว  เพศ ภาษา  ศาสนา  ความคิดเห็นทาง
การเมือง  ชาติพันธุ  หรือ  สังคม  ทรัพยสิน  ความทุพพลภาพ  การเกิดหรือสถานะอื่น ๆ  ของเด็กหรือ
บิดามารดาหรือผูปกครองทางกฎหมาย  ทั้งนี้เพื่อใหเด็กมีโอกาสที่เทาเทียมกัน
   ๒. การกระทาํหรอืการดาํเนนิการทัง้หลายตองคาํนงึถงึประโยชนสูงสดุของเดก็เปนอนัดบัแรก

๓.  สิทธิในการมีชีวิต  การอยูรอด  และการพัฒนาทางดานจิตใจ  อารมณ  สังคม
๔.  สิทธใินการแสดงความคดิเหน็ของเดก็  และการใหความสาํคญักบัความคดิเหลานัน้

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐
มาตรา  ๒๖  การใชอํานาจโดยองคกรของรัฐทุกองคกร  ตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีของ

ความเปนมนุษยสิทธิและเสรีภาพตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญนี้
มาตรา ๓๐ บุคคลยอมเสมอกันในกฎหมายและไดรับความคุมครองตามกฎหมาย

เทาเทียมกัน  ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน
การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลเพราะเหตุแหงความแตกตางในเรื่องถิ่น

กําเนิดเชื้อชาติ  ภาษา  เพศ  อายุ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจ  
หรือสังคมความเชื่อทางศาสนา  การศึกษาอบรม  หรือความคิดทางการเมือง  อันไมขัดตอบทบัญญัติ
แหงรัฐธรรมนูญจะกระทํามิได

มาตรการที่รัฐกําหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ 
เสรีภาพได  เชนเดียวกับบุคคลอื่น  ยอมไมถือเปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตามวรรคสาม

มาตรา  ๓๑  บุคคลยอมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกายการทรมาน  ทารณุ
กรรม  หรือการลงโทษดวยวิธีการโหดรายหรือไรมนุษยธรรม  จะกระทํามิได…

มาตรา  ๔๓  บุคคลยอมมสิีทธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไมนอยกวาสบิสองป
ที่รัฐจะตองจัดใหทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย

มาตรา  ๔๕  บุคคลยอมมีเสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม  สหภาพ  สหพันธ  
สหกรณ  กลุมเกษตรกร  องคการเอกชน  หรือหมูคณะอื่นๆ



58

มาตรา  ๕๓  เด็ก  เยาวชนและบุคคลในครอบครัวมีสิทธิไดรับความคุมครองโดยรัฐ  
จากการใชความรุนแรงและการปฏิบัติอันไมเปนธรรม

เดก็และเยาวชนซึง่ไมมผูีดูแล  มสิีทธไิดรับการเลีย้งดแูละการศกึษาอบรมจากรฐั  ทัง้นี้
ตามที่กฎหมายบัญญัติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.  ๒๕๔๒
มาตรา ๑๐ การจดัการศกึษาตองจดัใหบุคคลมสิีทธแิละโอกาสเสมอกนัในการรบัการ

ศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย
การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพรองทางรางกาย จิตใจ  สติปญญา  

อารมณ  สังคม  การสือ่สารและการเรยีนรู  หรือมรีางกายพกิาร  หรือทพุพลภาพ  หรือบุคคลซึง่ไมสามารถ
พึง่ตนเองไดหรือไมมีผูดูแล  หรือดอยโอกาส  ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิและโอกาสไดรับการศึกษา
ข้ันพื้นฐานเปนพิเศษ

การศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการในวรรคสอง  ใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือพบความ
พิการโดยไมเกบ็คาใชจาย และใหบุคคลดงักลาวมสิีทธไิดรับส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือบริการและความ
ชวยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

การจัดการศึกษาสําหรับคนซึ่งมีความสามารถพิเศษ  จะตองจัดดวยรูปแบบที่เหมาะ
สมโดยคํานึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น

มาตรา  ๑๗  ใหจัดการศึกษาภาคบังคับจํานวนเกาป  โดยใหเด็กซึ่งมีอายุยางเขาปที่
เจ็ดเขาเรยีนในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานจนอายยุางเขาปทีสิ่บหก  เวนแตสอบไลไดชัน้ปทีเ่กา  ของการศกึษา
ภาคบังคับ

พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบงัคับ  พ.ศ.  ๒๕๔๕
มาตรา  ๖  ใหผูปกครองสงเด็กเขาเรียนในสถานศึกษา
เมื่อผูปกครองรองขอใหสถานศึกษา มีอํานาจผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอนหรือหลัง

อายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับไดทั้งนี้ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานกําหนด

มาตรา  ๑๓  ผูปกครองที่ไมปฏิบัติตาม มาตรา  ๖  ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
พันบาท
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา  ๒๒  ผูเยาวอาจทาํการใดๆ  ไดทัง้สิน้  หากเปนเพยีงเพือ่จะไดไปซึง่สทิธอัินใดอนั

หนึ่งหรือเปนการเพื่อใหหลุดพนจากหนาที่อันใดอันหนึ่ง
มาตรา  ๒๓  ผูเยาวอาจทําการใดๆ  ไดทั้งสิ้นซึ่งเปนการตองทําเองเฉพาะตัว
มาตรา  ๒๔  ผูเยาวอาจทําการใดๆ  ไดทั้งสิ้น  ซึ่งเปนการสมแกฐานะรูปแหงตน  

และเปนการจําเปนในการดํารงชพีตามสมควร
มาตรา  ๒๕   ผูเยาวอาจทําพินัยกรรมไดเมื่อมีอายุครบสิบหาปบริบูรณ
มาตรา  ๑๕๖๑  บุตรมีสิทธิใชชื่อสกุลของบิดา  ในกรณีที่บิดาไมปรากฏบุตรมีสิทธิใช

ชื่อสกุลของมารดา
มาตรา  ๑๕๖๔  บิดามารดาจาํตองอปุการะเลีย้งดแูละใหการศกึษาสมควรแกบุตรใน

ระหวางที่เปนผูเยาว
บิดามารดาจาํเปนตองอปุการะเลีย้งดบุูตรซึง่บรรลนุติิภาวะแลวแตเฉพาะผูทุพพลภาพ

และหาเลี้ยงตนเองไมได
มาตรา  ๑๕๗๓  ถาบุตรมีเงินไดใหใชเงินนั้นเปนคาอุปการะเลี้ยงดูแลการศึกษากอน

สวนที่เหลือผูใชอํานาจปกครองตองเก็บรักษาไวเพื่อมอบแกบุตร  แตถาผูใชอํานาจปกครองไมมีเงินได
เพียงพอแกการครองชีพตามสมควรแกฐานะผูใชอํานาจปกครองจะใชเงินนั้นสมควรก็ได  เวนแตจะ
เปนเงินไดที่เกิดจากทรัพยสินโดยการใหโดย  เสนหาหรือพินัยกรรม  โดยมีเงื่อนไขวามิใหผูใชอํานาจ
ปกครองไดประโยชนจากทรัพยสินนั้นๆ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑
มาตรา  ๔๔  หามมิใหนายจางจางเด็กอายุตํ่ากวาสิบหาปเปนลูกจาง
มาตรา  ๔๕  ในกรณทีีม่กีารจางเดก็อายตํุ่ากวาสบิแปดปเปนลกูจาง  ใหนายจางปฏบัิติ

ดังนี้
   (๑)  แจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงาน  ภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่เด็กเขาทํางาน
    (๒) จดัทาํบนัทกึสภาพการจาง  กรณทีีม่กีารเปลีย่นแปลงไปจากเดมิเกบ็ไว  ณ สถาน

ประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจางพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดในเวลา
ทาํการ
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  (๓)  แจงการสิน้สดุการจางลกูจาง  ซึง่เปนเดก็นัน้ตอพนกังานตรวจแรงงาน  ภายใน
เจ็ดวัน  นับแตวันที่เด็กออกจากงาน

การจางหรือการจัดทําบันทึกตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา  ๔๖  ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งชั่ว

โมงติดตอกัน  หลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินสี่ชั่วโมง  แตในสี่ชั่วโมงนั้นใหลูกจางซึ่งเปนเด็กได
มีเวลาพักตามที่นายจางกําหนด

มาตรา  ๔๗  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดทํางานใน
ระหวาง  ๒๒.๐๐ นาฬิกา  ถึงเวลา  ๐๖.๐๐  นาฬิกา  เวนแต  จะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย

นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดป  และเปนผูแสดงภาพยนต  
ละครหรือการแสดงอยางอื่นที่คลายคลังกันทํางานในระหวางดังกลาวได  ทั้งนี้ใหนายจางจัดใหลูกจาง
ซึ่งเปนเด็กนั้นไดพักผอนตามสมควร

มาตรา  ๔๘  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดป  ทํางาน
ลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด

มาตรา  ๔๙  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางาน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

(๑)  งานหลอม เปา  หลอ  หรือรีดโลหะ
(๒)  งานปมโลหะ
(๓)  งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น  ความสั่นสะเทือนเสียงและแสงที่มี

ระดับแตกตางจากปกติ  อันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔)  งานเกี่ยวกับสารเคมี  ที่เปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๕) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัสแบคทีเรีย ราหรือเชื้ออ่ืน

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๖)  งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานี

บริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๗)  งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๘)  งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต
(๙)  งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา อุโมงคหรือปลองในภูเขา
(๑๐) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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                                     (๑๑) งานทาํความสะอาดเครือ่งจกัรหรือเครือ่งยนต ขณะทีเ่ครือ่งจกัรหรอืเครือ่ง
ยนตกําลังทํางาน

(๑๒)  งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
                     (๑๓)  งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา  ๕๐  หามมิใหนายจางใหลูกจางเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางานใน
สถานที่ดังตอไปนี้

(๑)  โรงฆาสัตว
 (๒)  สถานที่เลนการพนัน

(๓)  สถานที่เตนรํา รําวงหรือรองเง็ง
(๔)  สถานที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการ 

โดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคาหรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา
(๕)  สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๑  หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่นหามมิ
ใหนายจางเรยีกหรอืรับเงนิประกนัเพือ่การใด ๆ  จากฝายลกูจางซึง่เปนเดก็ ในกรณทีีน่ายจาง ลูกจางซึง่
เปนเด็ก บิดามารดาหรอืผูปกครองของลกูจางซึง่เปนเดก็จายหรือรับเงนิหรอืประโยชนตอบแทนใด  ๆ  เปน
การลวงหนากอนมีการจางหรือกอนถึงงวดการจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กในแตละคราว มิให
ถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น หามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชน
ตอบแทนดังกลาวมาหักคาจางซึ่งตองจายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนดเวลา

มาตรา  ๕๒  เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางาน
ของเด็กใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดป  มีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม  สัมมนา  รับการอบรม  รับ
การฝกลาเพื่อการอื่น  ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ  โดยให
ลูกจางซึ่งเปนเด็กใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของ
ถามี  และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่
ลาแตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน  (ฝาฝนบทบัญญัติมาตรา  ๔๔–๕๒  ตองระวางโทษจําคุกหรือปรับ
แลวแตกรณี  ตามมาตรา  ๑๔๔ , ๑๔๖ , ๑๔๘ และ๑๔๙)
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การตรวจคนตัวบุคคล

ในการตรวจคนตัวบุคคลทั้งในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการปฏิบัติหนาที่
ของพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  และประมวล
กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา  ไดบัญญติัถงึการตรวจคนตวับคุคลไวในลกัษณะคลายคลงึกนั  ดังนี้

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวยการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่สงเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘

ขอ  ๖  ในกรณีพนักงานเจาหนาที่พบนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีพฤติการณเขาขาย
กระทําความผิดทางอาญา  และอาจกอใหเกิดภยันตรายอยางรายแรง  หรือกอเหตุทะเลาะวิวาท  ไม
อาจควบคุมสถานการณไวได  ใหแจงพนกังานตาํรวจ  เพือ่ระงบัเหตรุวมทัง้ใหประสานงานกบัโรงเรยีนหรอื
สถานศึกษา  และสวนราชการตนสังกัดโดยเร็ว ซึ่งแนวทางในการปฏิบัติของพนักงานเจาหนาที่อาจทน
นักเรียนและนักศึกษามีกิริยาสอพิรุธ  เปนที่นาสงสัยวาจะมีวัตถุระเบิดก็ดี  หรือมีอาวุธติดตัว  หรือซอน
เรนไวเพื่อประทุษรายก็ดี  หรือมีวัตถุตองหามตามกฎหมายไวในครอบครองใหพนักงานเจาหนาที่ใชดุล
พินิจดําเนินการตามที่เห็นสมควร  โดยอาจดําเนินการตรวจคนและยึดสิ่งเหลานี้ได  และนํานักเรียน
หรือนักศึกษาดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบตอไป

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา  ๙๓  “หามมใิหทาํการคนบคุคลใดในทีส่าธารณสถานเวนแตพนกังานฝายปก

ครองหรือตํารวจเปนผูคน ในเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาบุคคลนั้นมีส่ิงของในความครอบครองเพื่อจะใช
ในการกระทําความผิด  หรือซึ่งไดมาโดยการกระทําความผิดหรือซึ่งมีไวเปนความผิด”

ในการคน  เจาหนาที่สารวัตรนักเรียนและนักศึกษาจะตองใชความระมัดระวังหรือ
พยายามไมใหเกิดความเสียหายหรือกระจัดกระจาย  ซึ่งสามารถนาํมาตรา  ๙๙  แหงประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาปรับใชหรือเทียบเคียงได  ดังนี้

มาตรา ๙๙ “ในการคนนัน้ เจาพนกังานตองพยายามมใิหการเสยีหายและกระจดักระจาย 
เทาที่จําทําได”

นอกจากนั้น  เจาพนักงานผูตรวจคนจะตองแสดงความบริสุทธิ์ใจในการตรวจคนดวย  
ดังจะเห็นไดจากบทบัญญัติในมาตรา  ๑๐๒ แหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา  (โดยการ
เทียบเคียง) ดังนี้



63

มาตรา ๑๐๒  “……กอนลงมอืคนใหเจาพนกังานผูคนแสดงความบรสุิทธิเ์สยีกอน…..”
หากเจาพนังงานผูตรวจคนมิไดปฏิบัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายดัง

กลาวขางตนแลว  ก็ยอมไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย

ความผิดเกี่ยวกับอาวุธปน
มีและใชอาวุธปนโดยไมไดรับอนุญาต  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต  ๑  ป  ถึง  ๑๐  ป  

และปรับต้ังแต  ๒,๐๐๐  บาท  ถึง  ๒๐,๐๐๐  บาท
พกอาวธุปนตดิตวัไปในเมอืง  หมูบาน  หรือทางสาธารณะโดยไมไดรับอนญุาตใหพก 

เวนแตกรณมีเีหตจุาํเปนเรงดวน  ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ  ๕  ป  หรือปรับไมเกนิ  ๑๐,๐๐๐  บาท  
หรือทัง้จาํทั้งปรับ

ผูใดพกอาวุธปนโดยเปดเผย  หรือพกไปในที่ชุมชนที่ไดจัดใหมีข้ึนเพื่อนมัสการ  การ
ร่ืนเริง  การมหรสพ  หรือการอื่นใด  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต  ๖  เดือน  ถึง  ๕  ป และปรับต้ังแต  
๑,๐๐๐  บาท  ถึง  ๑๐,๐๐๐  บาท  แมวาผูนั้นจะไดรับอนุญาตพกพาอาวุธปน  หรือกรณีจําเปนเรง
ดวนก็ตาม

ใชกําลังประทุษราย
หมายความวา  ทาํการประทษุรายแกกายหรอืจติใจของบคุคลไมวาจะทาํดวยใชแรงกาย

ภาพหรือดวยวิธีอ่ืนใด  และใหหมายความรวมถึงการกระทําใดๆ  ซึ่งเปนเหตุใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดอยู
ในการทีไ่มสามารถขดัขนืได   ไมวาจะโดยใชยาทาํใหมนึเมาสะกดจติ  หรือใชวธิอ่ืีนใดคลายคลงึกนั  (มาตรา  ๑(๖))

การใชกําลังประทุษรายมีความหมาย  ๒  ประการ  คือ
(๑)  การประทุษรายโดยตรง  ซึ่งอาจทําได  ๒  ประการ  คือ

๑.๑  ประทุษรายดวยการใชอํานาจทางกาย  หรือกําลังกายนั้นอยางหนึ่ง
๑.๒  กระทําดวยวิธีการอื่นอีกอยางหนึ่ง  เชนใชสายไฟฟาซึ่งมีกระแสไฟเดิน

จี้ส่ิงซึ่งถูกประทุษรายมีได  ๒  ประการคือ  ประทุษรายตอรางกาย  และประทุษรายตอจิตใจ
(๒)  การกระทําอยางอื่น  เชน ใชยาเพื่อทําใหเมาหรือตาย หรือฉีดยาใหสลบ  แลวขม

ขืนกระทําชําเราตอทรัพย
ฎีกา  ๘๖๗/๒๕๐๒  แกะเชือกจากมือเด็กที่เลี้ยงกระบือ  การแกะเชือกถือเปนการใช

กําลังประทุษรายแลว
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กฎหมายใหความคุมครอง

เนื่องจากงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เปนงานที่มีลักษณะเสี่ยง
ภัยจากการถกูกระทาํ ละเมดิหรอืถกูทาํรายหรืออาจถกูดหูมิน่หรอือาจถกูตอสูขัดขวางจากนกัเรยีนหรอืนกั
ศึกษาหรือจากบุคคลภายนอกได

ในเรื่องตางๆ  ดังกลาวนี้ ไดมีบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายอาญาไดบัญญัติให
ความคุมครองตอพนักงานเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา  รวมถึงประชาชน
โดยทั่วไปดวย  โดยเฉพาะในสวนของพนกังานเจาหนาทีส่งเสรมิความประพฤตนิกัเรยีนและนกัศกึษาแลว 
หากไดกระทําการตามหนาที่หรือเพราะเหตุไดกระทําการตามหนาที่ หากการกระทํานั้นไมเปนการ
กระทําที่เปนการเกินสมควรกวาเหตุหรือเกินกวากรณีแหงความจําเปน  แตเปนการกระทําที่อยูภายใต
กรอบของอํานาจหนาที่ของกฎหมาย  กฎหมายยอมใหความคุมครองในฐานะที่เปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา  อีกดวย

ปองกัน
มาตรา  ๖๘  ผูใดจําตองกระทําการใดเพื่อปองกันสิทธิของตนเองหรือของผูอ่ืนใหพน

ภยันตราย ซึ่งเกิดอาการประทุษราย  อันละเมิดตอกฎหมายและเปนภยันตรายที่ใกลจะถึงถาไดกระทํา
พอสมควรแกเหตุ  การกระทํานั้นเปนการปองกันโดยชอบดวยกฎหมาย  ผูนั้นไมมีความผิด

คําวา  “ภยนัตราย”  หมายความถงึ ภัยทีเ่ปนความเสยีหายตอชวีติ  รางกาย  เสรีภาพ
ชื่อเสียง  ทรัพยสิน

คําพิพากษา  เกี่ยวกับการปองกัน
ฎีกาที่  ๖๖๘/๒๔๘๙  หนา  ๕๐๙
ทางตาํรวจมหีนาทีห่ามปราม  คนทีด่าทาทายอาละวาด  ถาผูนัน้ไมเชือ่ฟงกม็อํีานาจจบักมุได
จําเลยดาทาทายคนที่ขวางปาทอง พลตํารวจหามปรามไมฟง  เมื่อตํารวจผูนั้นเขาทํา

การจับกุม   จําเลยจึงแทงตาย  ดังนั้น  ตองมีความผิดฐานฆาเจาพนักงานซึ่งกระทําการตามหนาที่  
จะอางวากระทําเพื่อปองกันโดยชอบดวยกฎหมายไมได

กระทําดวยความจําเปน
มาตรา  ๖๗  ผูใดกระทําความผิดดวยความจําเปน
      (๑) เพราะอยูในทีบั่งคบั หรือภายใตอํานาจซึง่ไมสามารถหลกีเลีย่งหรอืขัดขนืได  หรือ
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(๒) เพราะเพือ่ใหตนเองหรอืผูอ่ืนพนจากภยนัตรายทีใ่กลจะถงึและไมสามารถหลกีเลีย่ง
ใหพนโดยวิธีอ่ืนใดได  เมื่อภยันตรายนั้นตนมิไดกอใหเกิดขึ้นเพราะความผิดของตน

ถาการกระทํานั้นไมเปนการเกินสมควรแกเหตุแลว  ผูนั้นไมตองรับโทษ

ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา  ๒๗๗  ผูใดกระทําชําเราเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบหาป  ซึ่งมิใชภริยาของตน

โดยเดก็หญงินัน้จะยนิยอมหรือไมกต็าม ตองระวางโทษจาํคกุตัง้แตส่ีปถงึยีสิ่บป และปรบัต้ังแตแปดพนับาท
ถึงสี่หมื่นบาท

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กหญิงอายุยังไมเกินสิบสาม
ปตองระวางโทษจําคุกตั้งแตเจ็ดปถึงยี่สิบป  และปรับต้ังแตหนึ่งหมื่นสี่พันบาท  หรือจําคุกตลอดชีวิต

ถาการกระทาํความผดิตามวรรคแรกหรอืวรรคสองไดกระทาํโดยรวมกระทาํความผดิดวย
กัน  อันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงและเด็กหญิงนั้นไมยินยอม หรือไดกระทําโดยมีอาวุธปนหรือ
วัตถุระเบิดหรือโดยใชอาวุธ  ตองระวางโทษจําคุกตลอดชีวิต

ความผิดตามที่บัญญัติไวในวรรคแรก ถาเปนการกระทําที่ชายกระทํากับเด็กหญิงอายุ
ตํ่ากวาสิบสามป แตยังไมเกินสิบหาป  โดยเด็กหญิงนั้นยินยอมและภายหลังศาลอนุญาตใหชายและ
เด็กหญิงนั้นสมรสกัน  ผูกระทําผิด ไมตองรับโทษ  ถาศาลอนุญาตใหสมรสในระหวางที่ผูกระทาํผดิ
กาํลงัรับโทษในความผิดนั้นอยู  ใหศาลปลอยผูกระทําผิดนั้นไป

มาตรา  ๒๗๘  ผูใดกระทําอนาจารแกบุคคลอายุตํ่ากวาสิบหาป  โดยขูเข็ญดวย
ประการใดๆ  โดยใชกําลังประทุษราย  โดยบุคคลนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได  หรือทําให
บุคคลนั้นเขาใจผิดวาตนเปนบุคคลอื่นตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  
หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา  ๒๗๙  ผูใดกระทําอนาจารแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป  โดยเด็กนั้นจะ
ยินยอมหรือไมก็ตามตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรก  ผูกระทําไดกระทําโดยขูเข็ญดวยประการใด ๆ
โดยใชกําลังประทุษรายโดยเด็กนั้นอยูในภาวะที่ไมสามารถขัดขืนได  หรือโดยทําใหเด็กนั้นเขาใจผิดวา
ตนเปนบุคคลอื่น ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสิบหาป  หรือปรับไมเกินสามหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา  ๒๘๒  ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน  เปนธุระจัดหา  ลอไป  หรือพาไป
เพื่อการอนาจารซึง่ชายหรือหญงิ  แมผูนัน้จะยอมกต็าม  ตองระวางโทษจาํคกุตัง้แตหนึง่ปถงึสบิป  และ
ปรับต้ังแตสองพันบาทถึงสองหมื่นบาท
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ถาการกระทาํความผดิตามวรรคแรกเปนการกระทาํแกบุคคลอายเุกนิสบิหาป  แตยงัไม
เกินสิบแปดป  ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป  และปรับต้ังแตหกพันบาทถึงสาม
หมื่นบาท

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุไมเกินสิบหาป  ผู
กระทําตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป  และปรับตั้งแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

ผูใดเพื่อสนองความใครของผูอ่ืน  รับตัวบุคคลซึ่งมีผูจัดหา  ลอไป หรือพาไปตามวรรค
แรก  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  หรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกลาว  ตองระวางโทษตามที่
บัญญัติไวในวรรคแรก  วรรคสอง  หรือวรรคสาม  แลวแตกรณี

มาตรา  ๒๘๓  ทวิ  ผูใดพาบุคคลอายุเกินสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเพื่อการ
อนาจารแมผูนัน้จะยนิยอมกต็ามตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหาป   หรือปรับไมเกนิหนึง่หมืน่บาท    หรือ
ทัง้จาํทัง้ปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรกเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป
ผูกระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดปหรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา  ๒๙๓  ผูใดชวยเหลือยุยงเด็กอายุยังไมเกินสิบหกปหรือผูซึ่งไมสามารถเขาใจ
วาการกระทําของตนมีสภาพหรือสารสําคญัอยางไร  หรือไมสามารถบังคับการกระทําของตนไดใหฆา
ตนเองถาการฆาตนเองนั้นไดเกิดขึ้นหรือไดมีการพยายามฆาตนเอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา  ๓๐๖  ผูใดทอดทิ้งเด็กอายุไมเกินเกาปไว  ณ  ที่ใด  เพื่อใหเด็กนั้นพนไปเสีย
จากตน  โดยประการที่ทําใหเด็กนั้นปราศจากผูดูแล  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป  หรือปรับไม
เกินหกพันบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา ๓๐๗ ผูใดมีหนาที่ตามกฎหมายหรือตามสัญญาตองดูแลซึ่งพึ่งพาตนเองมิได  
เพราะอายคุวามปวย  เจบ็กายพกิาร  หรือจติพกิาร  ทอดทิง้ผูซึง่พึง่ตนเองมไิดนัน้เสยีโดยประการทีน่าจะ
เปนเหตใุหเกดิอนัตรายแกชวีติ  ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิสามป  หรือปรับไมเกนิหกพนับาท  หรือทัง้จาํทัง้ปรับ

มาตรา  ๓๑๐  ทวิ  ผูใดหนวงเหนี่ยวกักขังผูอ่ืน  หรือกระทําดวยประการใดใหผูอ่ืน
ปราศจากเสรภีาพในรางกาย  และใหผูอ่ืนนัน้กระทาํการใดใหแกผูกระทาํหรอืบุคคลอืน่   ตองระวางโทษ
จาํคุกไมเกินหาปและปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา  ๓๑๒  ผูใดเพื่อจะเอาคนลงทาสหรือใหมีฐานะคลายทาสนําเขาในหรือสง
ออกไปนอกราชอาณาจักรพามาจากที่ใด  ซื้อ   ขาย  จําหนาย  รับ  หรือหนวงเหนี่ยวซึ่งบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป  และปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
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มาตรา  ๓๑๒  ตรี  ผูใดโดยทุจริตรับไวจําหนาย เปนธุระจัดหา ลอไป  หรือพาไปซึ่ง
บุคคลอายเุกนิสบิหาปแตยงัไมเกนิสบิแปดป  แมผูนัน้จะยอมกต็าม  ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิหาป  
หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ

ถาการกระทําความผิดตามวรรคแรคเปนการกระทําแกเด็กอายุยังไมเกินสิบหาป  ผู
กระทําตองระวางโทษจําคุกไมเกินเจ็ดป  หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นสี่พันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ

มาตรา  ๓๑๗  ผูใดโดยปราศจากเหตุอันสมควร  พรากเด็กอายุยังไมเกินสิบหาปไป
เสียจากบดิามารดา  ผูปกครองหรอืผูดูแล  ตองระวางโทษจาํคกุตัง้แตสามปถงึสบิหาป      และปรบัต้ังแต
หกพนับาทถึงสามหมื่นบาท

ผูใดโดยทุจริต  ซื้อ  จําหนาย  หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก  ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูพรากนั้น

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร  หรือเพื่อการอนาจาร  ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป  และปรับต้ังแตหนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

มาตรา  ๓๑๘  ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปไปเสียจาก
บิดามารดา  ผูปกครองหรือผูดูแล โดยผูเยาวนั้นไมเต็มใจไปดวย  ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึง
สิบปและปรับต้ังแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท

ผูใดโดยทุจริต  ซื้อ  จําหนาย  หรือรับตัวผูเยาวซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก  ตองระวาง
โทษเชนเดียวกับผูพรากนั้น

ถาความผิดตามมาตรานี้ไดกระทําเพื่อหากําไร  หรือเพื่อการอนาจาร  ผูกระทําตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสามปถึงสิบหาป  และปรับต้ังแตหกพันบาทถึงสามหมื่นบาท

มาตรา  ๓๑๙  ผูใดพรากผูเยาวอายุกวาสิบหาป  แตยังไมเกินสิบแปดปไปเสียจาก
บิดามารดา  ผูปกครองหรอืผูดูแล  เพือ่หากาํไรหรอืเพือ่การอนาจาร โดยผูเยาวนัน้เตม็ใจไปดวย  ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตสองปถึงสิบป  และปรับต้ังแตส่ีพันบาทถึงสองหมื่นบาท

ผูใดโดยทุจริต  ซื้อ  จําหนาย  หรือรับตัวเด็กซึ่งถูกพรากตามวรรคแรก  ตองระวางโทษ 
เชนเดียวกับผูพรากนั้น

มาตรา  ๓๙๘  ผูใดกระทาํดวยประการใดๆ  อันเปนการทารณุตอเดก็อายยุงัไมเกนิสบิ
หาปคนปวยเจบ็หรือคนชรา  ซึง่ตองพึง่พาผูนัน้ในการดาํรงชพีหรอืการอืน่ใด  ตองระวางโทษจาํคกุไมเกนิ
หนึง่เดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ
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ที่ปรึกษา
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายบุญรัตน วงศใหญ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายคงศักดิ์ เจริญรักษ ผูอํานวยการสํานักการลูกเสือ ยุวกาชาด
                                                                          และกิจการนักเรียน

คณะผูจัดทํา
นายอํานาจ เวทยประสิทธิ์ นักวิชาการศึกษา  ๘ ว.
นายยินดี ปนแววงาม เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นายนิวัฒน กิจวิทยกุล เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นายพิทักษ วิเชียรปญญา เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นายพูนพิพัฒน คงแปน เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นายทองพูล จันทบูรณ เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นายอุดม บุตตะ เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นางสาวอุบล พุมบานเซา เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นางภัทรวิภา จันทบูรณ เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นายอาสาฬห พรหมรักษ เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นายพีรพงษ ออนหวาน เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นางสุกัญญา เจริญพูนผล เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นางสรอยทอง บุตตะ เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นายสุรัตน สรอยกระจาง เจาหนาที่บริหารการศึกษา
นายสุวรรณ ปลายแกน เจาหนาที่บริหารการศึกษา


