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กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ  วิธีการ  และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม 

ในการแนะแนว  ใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษา  และผูปกครอง 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๖  และมาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก   
พ.ศ.  ๒๕๔๖  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล  
ซึ่งมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๔  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๔๘  
และมาตรา  ๕๐  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย    รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ 
“กิจกรรมในการแนะแนว”  หมายความวา  กิจกรรมที่เกี่ยวกับการแนะแนว  การใหคําปรึกษา

และฝกอบรมเพื่อสงเสริมความประพฤติท่ีเหมาะสม  ความรับผิดชอบตอสังคม  และความปลอดภัยแก
นักเรียน  นักศึกษา  และผูปกครอง 

“นักเรียนหรือนักศึกษาที่เสี่ยงตอการกระทําผิด”  หมายความวา  นักเรียนหรือนักศึกษาที่มี
ลักษณะ  ดังตอไปนี้   

(๑) ประพฤติตนไมสมควรกับสภาพการเปนนักเรียนหรือนักศึกษา 
(๒) ประกอบอาชีพในทางผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรมอันดี   
(๓) คบหาสมาคมกับบุคคลที่นาจะชักนําไปในทางกระทําผิดกฎหมายหรือขัดตอศีลธรรม 

อันดี  หรือ 
(๔) อยูในสภาพแวดลอมหรือสถานที่อันอาจชักนําไปในทางเสียหาย 
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ขอ ๒ ใหโรงเรียนและสถานศึกษาจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว 
ใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษา  และผูปกครอง    ท้ังนี้  ตามระดับของโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา 

ขอ ๓ ใหโรงเรียนและสถานศึกษามีหนาที่  ดังตอไปนี้ 
(๑) พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะชวยเหลือดูแลนักเรียนและนักศึกษาเปนรายบุคคล   

พรอมทั้งสงเสริมใหครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว  รูจักและเขาใจผูเรียน  สามารถคนพบและจัดการ
เรียนรูท่ีจะพัฒนาศักยภาพของผูเรียน  และใหคําปรึกษาดานการดํารงชีวิต  การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
การศึกษาตอและการมีงานทํา    ท้ังนี้  ใหมีระบบขอมูลต้ังแตแรกเขาเพื่อติดตามดูแลอยางตอเนื่องจนจบ
การศึกษา 

(๒) สํารวจ  เฝาระวัง  และติดตามนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงตอการกระทําผิดเพื่อจัด
กิจกรรมในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

(๓) แจงใหผูปกครองของนักเรียนและนักศึกษาที่เสี่ยงตอการกระทําผิดไดทราบถึงพฤติกรรม
และหาแนวทางแกไขปญหารวมกัน  ท้ังนี้  อาจกําหนดใหนักเรียนหรือนักศึกษาดังกลาวเขารวมกิจกรรม
ตามที่เห็นสมควร 

(๔) จัดใหมีมาตรการสงเสริมความปลอดภัย  ปองกัน  และแกไขปญหาความรุนแรง  โดยมี
แผนงาน  ผูรับผิดชอบ  และการติดตามตรวจสอบ  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ 

(๕) สนับสนุนใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบในการสงเสริมความประพฤติ
และความปลอดภัยของนักเรียน  และนักศึกษา 

(๖) จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินงานตอสวนราชการ 
ตนสังกัดอยางนอยปการศึกษาละหนึ่งครั้ง 

 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

จาตุรนต  ฉายแสง 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้  คือ  โดยที่มาตรา  ๖๓  แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๖  บัญญัติใหโรงเรียนและสถานศึกษาตองจัดใหมีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว  
ใหคําปรึกษาและฝกอบรมแกนักเรียน  นักศึกษา  และผูปกครอง  เพื่อสงเสริมความประพฤติที่เหมาะสม   
ความรับผิดชอบตอสังคม   และความปลอดภัยแกนักเรียนและนักศึกษา   ตามหลักเกณฑ   วิ ธีการ 
และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
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