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ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ กระทรวงศ ึกษาธ ิการ ได ้กำหนดกลไกการข ับเคล ื่อนการส ่งเสร ิม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในรูปของคณะกรรมการทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ซ่ึงในปี 
เด ียวก ันสำน ักงานปล ัดกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบขับเคลื่อนในภาพรวมของ 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศจัดตั้งศูนยํเสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด โดยกำหนดรูปแบบองค์กร 
ในลักษณะคณะกรรมการอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และในช่วงเวลา ๒ ปี 
ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนภายใต้การประสานบูรณาการและอำนวยการของสำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัด ซึ่งสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนโดยการกำหนด 
รูปแบบวิธีการและแนวทาง รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งเป็นเสมือน 
แกนกลางการขับเคลื่อนในพื้นที่ระดับจังหวัด

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ในฐานะหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน 
กลไกดังกล่าว ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากหน่วยงานขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงสภาพ 
ผลชองการดำเนินการและปิญหาอุปสรรคที่เป็นข้อจำกัดในการขับเคลื่อนและที่สำคัญข้อเสนอแนวคิด เพื่อให้ 
การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดทำเป็นข้อเสนอเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ 
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นข้อคิดและแนวทางในการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษา ตามบทบาทและภารกิจของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียนและ 
นักศึกษา ต่อไป

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารข้อสรุปนี้จะเป็น 
ป ระโยช น ์ต ่อ ก ารข ับ เค ล ื่อ น ก าร ส ่ง เส ร ิม ค ว าม ป ระ พ ฤ ต ิน ัก เร ีย น แ ล ะ น ัก ศ ึก ษ า ข อ งผ ู้เก ี่ย ว ข ้อ ง  
และขอขอบพระคุณ ผู้บริหารและเครือข่ายปฏิบ ัต ิงานที,เก ี่ยวข้องทุกท่าน ที'ได้กรุณาให้ข้อมูลและแสดง 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนและปฏิบัติงานไว้ ณ โอกาสนี้

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
ธันวาคม ๒๕๖๓
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๑. ความเป็นมา

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ที' ๓ ด้านการพัฒนาและส่งเสริม 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มีเป๋าหมายเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
โดยคนไทยมีพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา ม ีพ ัฒนาการที่ด ีรอบด้าน และมีสุฃภาวะที,ดีในทุกช่วงวัย มีจิต 
สารธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดี 
ชองชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑

พระราชบ ัญญ ัต ิค ุ้มครองเด ็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดกลไกในการคุ้มครองเด ็กในรูป 
คณะกรรมการทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัด และกำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ว ิจ ัย และนวัตกรรม รักษาการในส่วน 
ที่เกี่ยวช้อง ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รับผิดชอบหมวด ๗ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยมีอำนาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ 
และออกกฎกระทรวงหรือระเบียบในส่วนที,เกี่ยวช้องกับกระทรวงนั้น เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงในส่วน 
ชองกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกระเบียบ ประกาศและคำสั่ง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยดังนี้

๑. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม 
ในการแนะแนว ให้คำปรึกษาและผิกอบรมแก,นักเรียนและผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๘

๒. กฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๓. กฎกระทรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๕. ระเบ ียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบ ัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๖. ระเบ ียบกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ว ่าด ้วยการแต ่งกายของพน ักงานเจ ้าหน ้าท ี่ส ่งเสร ิม  

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕
๗. ประกาศกระท รวงศ ึกษาธ ิการ เร ือง บ ัตรป ระจำต ัวพ น ักงาน เจ ้าห น ้าท ีส ่ง เส ร ิม  

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘
๘. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
๙. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๙



๑๐. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน 
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑

๑๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักVศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

๑๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง หลักเกณฑ์วิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๑๓. ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง จัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๔. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๒๔๐/๒๕๔๙ เรือง มอบอำนาจให้ปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ และผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน

๑๕. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๑๓๓/๒๕๖๑ เรือง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๑๖. คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๕๘๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากรุงเทพมหานคร

น ับ ต ั้งแ ต ม่ ีการป ระกาศ 'ใช ้พ ระราชบ ัญ ญ ้’ ต ิค ุ้ม ค รอ งเด ็ก  พ.ศ. ๒๕๔๖ เป ็น ต ้น มา 
กระทรวงศึกษาธิการได้ม ีประกาศจัดตั้งหน่วยงานในการส่งเสริมความประพฤติน ักเรียนหลายครั้ง ท ั้งน ี้ 
เนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในปีจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ 
ได ้จ ัดต ั้งสำน ักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับการบริหารงานและการจัดการศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด 
การปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของส่วนราชการทีมอบหมายและให้มีอำนาจ 
หน้าที่ในเขตจังหวัด ในการสั่งการ กำกับ ดูแล เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ 
หร ือหน,ว ยงาน แ ล ะ ส ถ าน ศ ึก ษ าใน ล ังก ัด ข อ งก ระ ท รว งศ ึก ษ าธ ิก าร 'ให ้เป ็น ไ ป ต าม น โ ย บ าย ข อ ง 
กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และตามที่ได้รับมอบหมาย และ 
เมื่อมีการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงได้ออกประกาศจัดตั้ง 
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในรูปของคณะกรรมการ โดยมีที่ตั้งอยู'ใน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ ื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและ 
นักศึกษาในจังหวัดรองรับนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ของคณะกรรมการส่งเสริมความปะพฤตินักเรียนและนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ตลอดจน 
ภารกิจงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษา ที่จะต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการดำเนินงาน 
ดังกล่าว จึงได้จัดประชุมเซิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกในการส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษาและจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

-๒-



-๓-

และนักศึกษา และนำองค์ความรู้ที,ได้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวมาสรุปจัดทำเป็นเอกสารเผยแพร่ให้แก่ 
หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการ 
ปฏิบ ัต ิงานและขับเคลื่อนบูรณาการในการดำเน ินการส่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษาให้ม ี 
ประสิทธิภาพ ต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หน่วยงานต่าง  ๆ
ท ี่เก ี่ยวช้องกับการส่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในการ 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๒. เพ ื่อให ้พน ักงานเจ ้าหน ้าท ี่ส ่งเสร ิมความประพฤต ิน ักเร ียนและน ักศ ึกษา บุคลากร 
ที่เกี่ยวช้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ได้มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนในการ 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๓. เพื่อเผยแพร,องค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบในการดำเนินงานของศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด ปีญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๓. กิจกรรมที่ดำเนินการ
๓.๑ กิจกรรมที, ๑ จ ัดประช ุมเซ ิงปฏ ิบ ัต ิการจ ัดทำแนวทางในการข ับเคล ื่อนกลไก 

การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๓ .๒ จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา
สำน ักการล ูกเส ือ ย ุวกาชาดและก ิจการน ัก เร ียน  ได ้จ ัดสรรงบประมาณให้สำน ักงาน 

ศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๑๒ แห่ง จัดประชุมเซิงปฏิบ ัต ิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกลไกการ 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรจาก 
หน่วยงานทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวช้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษา ดังนี้

๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมเซิงปฏิบ ัต ิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเซิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดประชุมเซิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๔. ส ำน ักงาน ศ ึกษาธ ิการจ ังห ว ัดภ ูเก ็ต  จ ัดป ระช ุม เซ ิงป ฏ ิบ ัต ิการแลกเป ล ียน เร ียน ร ู้ 
การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓



๕. ส ำน ักงาน ศ ึกษ าธ ิการจ ังห ว ัดพ ังงา จ ัด ป ระช ุม เซ ิงป ฏ ิบ ัต ิการแลกเป ล ี่ยน เร ียน ร ู้ 
การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๖. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมเซิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๗. สำน ักงานศึกษาธ ิการจังหวัดเช ียงราย จ ัดประช ุมเซ ิงปฏ ิบ ัต ิการแลกเปล ี่ยนเร ียนรู้ 
การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓

๘. ส ำน ักงาน ศ ึกษ าธ ิการจ ังห ว ัดน ่าน  จ ัดป ระช ุม เซ ิงป ฏ ิบ ัต ิการแล ก เป ล ียน เร ียน ร ู้ 
การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

๙. สำน ักงานศึกษาธ ิการจังหวัดอ ุตรดิตถ ์ จ ัดประช ุมเซ ิงปฏ ิบ ัต ิการแลกเปล ี่ยนเร ียนรู้ 
การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๐. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเซิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๑. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมเซิงปฏิบ ัต ิการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๒. ส ำน ักงาน ศ ึกษาธ ิการจ ังห ว ัด เลย จ ัดป ระช ุม เซ ิงป ฏ ิบ ัต ิการแลกเป ล ี่ยน เร ียน ร ู้ 
การขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓



สรุปผลจากการติดตามการประชุมเซิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนกลไก 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (Focus G roup)

ส่วนท่ี ๒

นักศึกษา
๑. รูปแบบการจัดโครงสร้างในการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ

จากการออกติดตามผลการดำเนินการขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษาทั้ง ๑๒ จังหวัด พบว่า ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง ๑๒ จังหวัด มีรูปแบบในการ 
ดำเนินงาน จำแนกออกได้ดังนี้ คือ

๑) ศ ูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเน ินหน่วยงานเดียวที'ออกขับเคลื่อน 
การดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ส ่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และออกปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นในการจัด 
ระเบียบสังคม

๒) ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเนินหน่วยงานกลางในการบูรณาการ 
ประสานความร่วมมือในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และมีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เนินหน่วยงานในการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ความรับผิดชอบของสำนักงานเขตพื้นที่นั้น ๆ

๓) ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเนินหน่วยงานกลางในการบูรณาการ 
และประสานความร่วมมือในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา และมีกลุ่มโรงเรียนและกลุ่ม 
เครือข่ายเนินหน่วยงานในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

จากการรับฟัง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้ง ๑๒ 
จังหวัด พบว่า ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรจัดโครงสร้างการบริหารเครือข่ายการปฏิบัติงานออกเนิน 
ระดับอำเภอ โดยมอบหมายให้นายอำเภอหรือผู้บริหารสถานศึกษาที่เน ิน พสน. เน ินประธานเครือข่าย 
หน่วยงานที'เกี่ยวข้อง ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัด ผู้นำชุมซน พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
น ักเร ียนและนักศึกษาในอำเภอนั้น  ๆ เน ินกรรมการสำหรับที'ต ั้งของศูนย์เครือข่าย ให็ใข้โรงเรียนหรือ 
สถานศึกษาที่มีความพร้อมเนินที่ตั้งของศูนย์เครือข่าย

๒. บีญหา ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
จากการร ับ ฟ ังความ ค ิด เห ็น ของผ ู้เข ้าร ่วม ป ระข ุม  พบว,า ในการดำเน ินงานส ่งเสร ิม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีปีญหาและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานแยกเนิน ๔ ด้านดังนี้ 
๑) ด้านบุคลากร

๑.๑) บุคลากรที่ปฏิบัติในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาขาดความรู้ 
ทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

๑.๒) บ ุคลากรท ี่ได ้ร ับการแต ่งต ั้งเน ินพน ักงานเจ ้าหน ้าท ี่ส ่งเสร ิมความประพฤต ิ 
น ักเร ียนและน ักศ ึกษา มีภารกิจหลักที'ต้องปฏิบัติงาน ทำ'ให้ไม่มีเวลา ไม,ไต้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า 
หน่วยงานให้เสียสละ เวลาออกมาปฏิบัติงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา



๑.๓) บุคลากรของกลุ่มลูกเสือ ย ุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัดมีจำนวนน้อย และมีหน้าที่ความรับผิดชอบบาก ทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานด้านกิจการนักเรียนได้เต็ม 
ศักยภาพ

๑.๔) บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ชาดการประสานงาน 
และส่งมอบงานเมื่อพ้นจากหน้าที่ความรับผิดชอบหรือเกษียณอายุราชการ

๑.๔) จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาและเครือข่าย
ยังมีจำนวนน้อย

๑.๖) ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ชาดความตระหนักและเห็นความสำคัญชองการ 
ดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๑.๗) เครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีจำนวน 
ไม่เพียงพอกับพื้นที่ที่ต้องเฝืาระวัง

๑.๘) ผู้บริหารสถานศึกษาไม,เห ็นความสำคัญ และไม,สนับสนุนให้บ ุคลากรออกมา 
ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในระหว่างเวลาปฏิบัติงานประจำอยู่ บุคลากรที่ปฏิบัติ 
หน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาชาดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน

๑.๙) ผู้บริหารที่ไม่ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษา จะยังไม,เช้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ชองพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา ไม่ให้ความสำคัญ จึงทำให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานชอง พสน.

๑.๑๐) บุคลากรชองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาช้าราชการโยกย้าย เกษียณอายุราชการ 
การประสานงานไม่ต่อเนื่อง

๑.๑๑) ครูที่เคยผ่านการผิกอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษาแล้ว ไม่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้กับนักเรียนและนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทำผิด 

๒) ด้านงบประมาณ
๒.๑) ขาดงบประมาณในการจัดการผิกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 

นักเรียนและนักศึกษา
๒.๒) ชาดแคลนงบประมาณเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่านํ้ามันเชื้อเพลิงในการออกปฏิบัติงาน
๒.๓) มีปัญหาในการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงในการออกปฏิบัติงาน 

๓) ด้านวัสดุอุปกรณ์
๓.๑) ชาดยานพาหนะในการออกปฏิบัติงาน
๓.๒) ต้องการให้มีการจัดการผิกอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุสื่อสาร
๓.๓) ชาดวัสดุสำนักงานที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน 

๓) ด้านกระบวนการในการดำเนินงาน
๓.๑) ชาดข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็น ที่เกี่ยวช้องข้อมูลของสถานศึกษา ผู้รับผิดขอบและ 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน ในเรื่องการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งข้อมูล 
ชองหน่วยงานต่าง  ๆ ที่เกี่ยวช้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา



๓.๒) ขาดการสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ผู้ปกครอง สถานประกอบการ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชุมซน ในเรื่องการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๓ .๓) ขาดรูปแบบความซัดเจน ในการประสานงานและบูรพาการความร่วมมือในการ 
ซับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในระหว่างหน่วยงานที,เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๓.๔) บุคลากรศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบางแห่ง เขตพื้นที่การศึกษาและ 
หน่วยงาน ที'เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจในการ 
ดำเนินงาน และการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๓.๔) บุคลากรที่ทำหน้าที,ในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีภารกิจ 
หน้าที่ประจำและต้องใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ประจำมาทำงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ทำให่ใม'สามารถออกมาปฏิบัติงานได้ หรือต้องใช้เวลาว่างออกมาปฏิบัติงาน ซึ่งต้องได้รับการอนุญาตจาก 
ผู้บังคับบัญชา หากผู้บังคับบัญชาไม่ตระหนักและเห็นความสำคัญก็ไม่อนุญาตให้ออกมาปฏิบัติงาน

๓ .๖) การปฏิบัติงานด้านนี้ไม,มีสวัสดิการหรือผลประโยชน์ที่สามารถนำไปเลือนเงินเดือน 
หรือตำแหน่งหน้าที่การงาน

๓.๗) เอกสารในการรายงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษา มีหลายแบบ และให้ลงข้อมูลมากเกินไป

๓.๘) ศ ูนย ์เสมาร ักษ ์สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัด ไม,ม ีการข ับ เคล ื่อนการส ่งเสร ิม  
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเท่าที่ควร

๓.๙) ระบบดูแลนักเรียนยังไม่เข้มแข็งเท่าที่ควร
๓.๑๐) การบูรพาการความร่วมมือในการออกตรวจเฝ็าระวังระหว่างหน่วยงาน ยังค่อนข้างน้อย 
๓.๑๑) ผู้ประกอบการร้านเกม โรงภาพพยนตร์ แหล่งมั่วสุม ไมให้ความร่วมมือและปิดบัง

ข้อมูล
๓.๑๒) ขาดการประขาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และความเข ้าใจ ในบทบาทหน้าที่ของ 

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๓. ข้อเสนอแนะในการปัองกัน แก้ไขปีญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สามารถ 

จำแนกได้ ๔ ด้าน ดังนี้
๑) ด้านบุคลากร

๑.๑) ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องจัดตั้งเครือข่ายพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ส ่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา ระดับอำเภอ ระดับเขตพื้นท ี่การศึกษา และระดับจังหวัด 
ให้ขัดเจน

๑.๒) ศ ูนย ์เสมาร ักษ ์ ต ้องจัดการฝ ิกอบรม บรรยาย เผยแพร่ ให ้ความรู้แก, พ่อ แม่ 
ผู้ปกครอง ในการอบรมเลี้ยงดูบุตรให้มีความประพฤติที่เหมาะสม

๑.๓) ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องออกบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจ 
แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครู นักเรียน ในเรื่องการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เพื่อให้ผู้บริหาร



และครู เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ 
นักเรียนสามารถปฏิบ ัต ิต ัวเป ็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นไปตามที'กฎกระทรวงกำหนด ให้แต่งตั้ง 
ชุดปฏิบัติงานที่ชัดเจน ระบุซื่อและตำแหน่งผู้ปฏิบัติ

๑.๔) สำนักงานปลัดกระทรวงVศึกษาธิการ ควรปรับปรุง กรอบอัตรากำลังของสำนักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัดให้สอดคล้องกับบทบาทอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

๑.๕) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรเกลี่ยอัตรากำลังให้สำนักงานศึกษาธิการ 
จังหวัด หรือจัดจ้างพนักงานจ้างเหมาให้กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่ขาดแคลนบุคลากร

๑.๖) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรสร้างขวัญ กำลังใจ ดูแลความก้าวหน้าใน 
สายงานอาชีพให้แก'บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติงานและมีภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบมาก

๑.๗) กระทรวงศึกษาธิการ ควรบรรจุหลักสูตรผึเกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริม 
ความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา ในการปีกอบรมผู้,บริหารสถานศึกษา ผ ู้บริหารเขตพื้นท ี่การศึกษา 
หรือผู้บริหารในระดับต้นทุกหน่วยงาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

๑.๘) กระทรวงศึกษาธิการควรกำหนดอัตราส่วนของพนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริมความ 
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ต่อจำนวนนักเรียนให้ครบทุกโรงเรียนและมีความเหมาะสมในการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

๒) ด้านงบประมาณ
๒.๑) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดทำแผนงาน 

โครงการในการปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๒.๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรประสานความร่วมมือในการของบประมาณ 

สนับสนุนจากหน่วยงานภายในจังหวัด เซ่น งบพัฒนาจังหวัด กองทุนคุ้มครองเด็ก หรือขอทุนอื่นทั้งของภาครัฐ 
และเอกซน

๓.๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ควรประสานความร่วมมือในการบูร 
ณาการการใข้งบประมาณร่วมกับหน่วยงานอื่น  ๆ ที่มีภารกิจหน้าที่ที่คล้ายคลึงกัน 

๓) วัสดุอุปกรณ์
๓.๑) ศ ูน ย ์เส ม าร ัก ษ ์ส ำน ัก งาน ศ ึกษ าธ ิก ารจ ังห ว ัด  ควรนำเทคโนโลยี หรือสร้าง 

Application มาใข้ในการติดต่อประสานงานและรวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานให้สะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และ 
ทันต่อเหตุการณ์

๓.๒) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา ควรจัดทำคำของบประมาณในการ 
จัดซื้อยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงานเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อตั้งคำของบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี

๓.๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาควรประสานความร่วมมือในการ 
บูรณาการการใช้งบประมาณร่วมกับหน่วยงานอื่น  ๆ ที่มีภารกิจหน้าที่ที่คล้ายคลึงกัน



๓.๔) สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรสั่งการให้สำนักอำนวยการ สำนักงาน 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความถี,วิทยุสื่อสารกระทรวงศึกษาธิการ 
และมอบหมายให้ผ ู้ร ับผิดชอบดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว ่าด ้วยการใช ้ว ิทยุคมนาคม 
พ.ศ. ๒๔๖๑ %

๔) ด้านกระบวนการในการดำเนินงาน
๔.๑) ศ ูน ย ์เส ม าร ักษ ์ต ้องดำเน ิน การจ ัดท ำฐาน ข ้อม ูลพ น ักงาบ เจ ้าห น ้าท ีส ่งเส ร ิม  

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์
๔.๒) ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ต้องจัดทำข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวช้อง 

กับข้อมูลในการติดต่อประสานสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่ หน่วยงานต่าง  ๆ ที,เกี่ยวข้องในการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งข้อมูล สารสนเทศ จุดเสี่ยง สถิตินักเรียนประพฤติตนไม,เหมาะสม 
และข้อมูลต่าง  ๆ ที่เกี่ยวข้องที่สามารถน่ามาใช้ในการปฏิบัติงาน

๔.๓) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ควรจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ ให้มีความ 
ซัดเจน เพื่อใช้ประกอบในการจัดทำคำของบประมาณ และทำให้มองเห็นทิศทางในการปฏิบัติงาน

๔.๔) กระทรวงศึกษาธิการ ควรกำหนดมาตรการ แนวทาง แนวปฏิบัติให้ซัดเจนในการ 
ส ่งเสริมความประพฤติน ักเร ียนและน ักศ ึกษา รวมท ั้งมอบหมายให ้สำน ักงานศ ึกษาธ ิการภาคต ิดตาม 
กำกับการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้เนินไปตามมาตรการ แนวทาง หรือแนว 
ปฏิบัติที่กำหนด

จากสภาพการดำเนินการ ปีญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะที่ได้จากหน่วยงานรับผิดชอบ 
ดำเนินการซับเคลื่อน และหน่วยงานที,เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่ สามารถน่าไปใช้เนินแนวทางในการกำหนด 
นโยบาย มาตรการ แนวทางในการปีองกัน แกไข และพัฒนานักเร ียนนักศึกษาให้เน ินคนดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม และพฤติกรรมที,พังประสงค์ อย่างไรก็ตามเงื่อนไขสำคัญที,จะดำเน ินงานดังกล่าวให้ประสบ 
ความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือ ความเสียสละ ความมีจิตอาสาชองบุคลากรทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและ 
เอกชน ซึ่งจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน



ส่วนท่ี ๓
แนวทางการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ความเป็นมา
ตามพระราชบ ัญญ ัต ิค ุ้มครองเด ็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ซ ี่งม ีผลบังคับใช้เม ื่อวันที' ๓๐ มีนาคม 

พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๗ การส ่งเสร ิมความประพฤต ิน ักเร ียนและน ักศ ึกษา และระเบ ียบคณะกรรมการ 
คุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ชองรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน 
เจ้าหน้าท ี่ส ่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา ลงวันที, ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงวันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. ๒๕๔๖ และตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ลงวันที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ นอกจากนี้ ตามประกาศ 
สำน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เร ื่อง จ ัดต ั้งศ ูนย ์เสมาร ักษ ์สำน ักงานศ ึกษาธ ิการจ ังหว ัด ได้จัดตั้ง 
ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ลงวันท่ี ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางใน 
การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด รองรับนโยบายและแนวทางการ 
ขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษา ทั้งระดับกระทรวง และระดับจังหวัด ตลอดจนภารกิจงานที,เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและ 
นักศึกษาที่จะต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งในการดำเนินงานดังกล่าว 
ต้องมีความรู้ ความเข้าใจในข้อกฎหมายและทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงสถานการณ์ที่นักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาต้องเผชิญ 
กับปีญหาต่างๆ รวมทั้งมีพฤติกรรมเสี่ยงในยุคการใช้เทคโนโลยี สื่อดิจิทัลที่ทันสมัย แนวทางการบีองกันและ 
แก้ไขบีญหาข้างด้น ด้วยการเสริมสร้างคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและนักศึกษา จึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง 
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเร่งรัดที่จะวางรากฐานเพื่อสร้างสังคมให้เข้มแข็ง คนในชาติอยู่ในสังคมอย่างมี 
ความสุข ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (ข้อ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์) ฉะนี้น ผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นจะต้องมีความเข้าใจในแนวทางการส่งเสริมความ 
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เป็นไปในแนวทางอันเดียวกัน จึงขอนำเสนอสาระสำคัญที่จะต้องใช้ในการ 
ดำเนินการตามลำดับดังนี้

ส าระส ำค ัญ ข อ งพ ระราช บ ัญ ญ ัต ิค ุ้ม ค รอ งเด ็ก  พ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๗ การส ่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีดังนี้

มาตรา ๖๓ โรงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว 
ให้คำปรึกษา และแกอบรม แก,นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที'เหมาะสม 
ความรับผิดขอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก,นักเรียนและนักศึกษา ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข 
ที่กำหนดไวในกฎกระทรวง

มาตรา ๖๔ นักเรียนและนักศึกษาต้องประพฤติตนตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
และตามที่กำหนดไวิในกฎกระทรวง



“ (ร ิ) (ร ิ)“

มาตรา ๖๔ นักเร ียนหรือน ักศึกษาผู้ใดฝ่า!)นมาตรา ๖๔ ให ้พน ักงานเจ ้าหน้าท ี่ปฏ ิบ ัต ิ 
ตามที่รัฐมนตรีกำหนด และมีอำนาจนำตัวไปมอบแก'ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนหรือ 
นักศึกษา น้ัน เพื่อดำเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอน หรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีที่ไม่สามารถนำตัวไป 
ส่งมอบได้ จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป ็นหนังสือก็ได้ เมื่อได้อบรมสั่งสอนหรือลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษา 
แล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาแจ้งให ้ผู้ปกครองว่ากล่าวตักเตือนหรือ 
สั่งสอนเด็กอีกชั้นหนึ่ง การลงโทษนักเรียนหรือนักศึกษาให้กระทำเท่าทีสมควร เพื่อการอบรมสั่งสอน 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนด

มาตรา ๖๖ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามหมวดนี้ มีอำนาจดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา ดังต่อไปนี้

๑. สอบถามครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษาเกี่ยวกับความประพฤติ การศึกษา นิสัย 
และสติบีญญาของนักเรียนหรือนักศึกษา ท่ีฝ่า!)น มาตรา ๖๔

๒. เรียกให้ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ หรือหัวหน้าสถานศึกษา ที่นักเรียนหรือนักศึกษานั้นกำลัง 
ศึกษาอยู่มารับตัวนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อว่ากล่าวอบรมสั่งสอนต่อไป

๓. ให้คำแนะนำแก่ผู้ปกครองในเรื่องการอบรมและสั่งสอนนักเรียนหรือนักศึกษา 
๔. เร ียกผู้ปกครองมาว่ากล่าวตักเตือนหรือทำทัณฑ์บนว่าจะปกครองดูแลมิให้นักเรียน 

หรือนักศึกษา ฝ่า!)น มาตรา ๖๔ อีก
๔. สอดส่องดูแลรวมทั้งรายงานต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลหรือแหล่ง 

ที่ซักจูงนักเรียนหรือนักศึกษาให้ประพฤติในทางมิชอบ
๖. ประสานงานกับผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ตำรวจ หรือพนักงาน 

เจ้าหน้าที่อื่นเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามหมวดนี้
มาตรา ๖๗ ใน กรณ ีม ีเห ต ุอ ัน ควรสงส ัยว ่าม ีการฝ ่าฝ ืน กฎห มายห ร ือระเบ ียบ เก ี่ยวก ับ  

ความประพฤติของนักเรียนหรือนักศึกษา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจเข้าไปในเคหะสถาน สถานที่ หรือ 
ยานพาหนะใด  ๆ ในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทำการ เพื่อทำการ 
ตรวจสอบการฝ่า!)นดังกล่าวได้

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องแสดงบัตรประจำตัวก่อน และให้ 
บุคคลที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกตามสมควร

บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นอกจากนี้ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.๒๔๔๘ ข้อ ๔ ข้อ ๖ และข้อ ๗ ไต้กำหนดขั้นตอนและวิธีการ 
ปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. แสดงบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่
๒. บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวกับนักเรียนหรือนักศึกษาและพฤติการณ์การกระทำ ณ สถานท่ี 

ที่พบการกระทำนั้น
๓. ซักถามข้อเท็จจริงที่เก ี่ยวกับการกระทำของนักเรียนหรือนักศึกษา โดยไม,บังคับ ข่มขู่ 

กลั่นแกล้ง หรือทำให้เกิดความหวาดกลัว รวมทั้งให้การอบรมสั่งสอนอย่างสุภาพ และช่วยเหลือในเบื้องต้น 
โดยคำนึงถึงอายุและสภาพจิตใจของนักเรียนหรือนักศึกษา



-๑๒-

๔. นำตัวไปส่งมอบแก่ผู้บริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษาของนักเรียน หรือนักศึกษานั้น 
เพื่อดำเนินการสอบถาม และอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณี ท่ีไม,สามารถนำตัวไปมอบได้ 
จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้

ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าท ี่พบนักเรียนหรือนักศึกษามีพฤติการณ์เข ้าข่ายกระทาความผิด 
ทางอาญาและอาจก่อให้เกิดภยันตรายอย่างร้ายแรงหรือก่อเหตุทะเลาะวิวาท จนไม่อาจควบคุมสถานการณ์ไว้ 
ได้ให้แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อระงับเหตุ รวมทั้งประสานงานกับโรงเรียนหรือสถานศึกษาและส่วนราชการ 
ด้นสังกัดโดยเร็ว

ใน ก ร ณ ีท ี่ม ีน ัก เร ีย น ห ร ือ น ัก ศ ึก ษ าถ ูก ก ล ่าว ห าว ่าก ร ะ ท าค ว าม ผ ิด ท างอ าญ าแ ล ะ  
ถูกจับกุมควบคุมตัวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานกับสถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
เบ้ืองด้นโดยเร็ว

คำนิยามศัพท์เฉพาะ
สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียน ว ิทยาลัย หรือหน่วยงานที,ทำหน้าท ี่ใบการจัดการเร ียน 

การสอน ไม่รวมถึงสถาบันติวหรือโรงเรียนกวดวิชา ส ังก ัดสำนักงานคณกรรมการการศึกษาขั้น'พ ืนฐาน 
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกซน สำนักงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สถานศึกษาสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
สถานศึกษาสังกัดกระทรวงการท่องเทียวและกีฬา สถานศึกษาสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม หรือสถานศึกษา 
สังกัดหน่วยงานอื่นๆ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ศ ูน ย ์เส ม าร ัก ษ ์ส ำน ัก งาน ศ ึกษ าธ ิก ารจ ังห ว ัด  หมายถ ึง หน ่วยงานท ี'จ ัดท ั้งข ึ้นในรูป 
คณะกรรมการ มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานงานและบูรณาการการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 
นักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกซน ในจังหวัด

พนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ” หมายถึง บุคคลที่ได้รับ 
การแต่งทั้งจากรัฐมนตรีว้าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ท ี,ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๔๔๖ และให้มีอำนาจดำเนิน 
การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และระเบียบ 
กระทรวงศ ึกษาธ ิการว ้าด ้วยการปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ของพน ักงานเจ ้าหน ้าท ี่ส ่งเสร ิมความประพฤต ิน ักเร ียน 
และนักศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘ รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐดำรงตำแหน่ง และสังกัดหน่วยงาน ตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

บุคคล หมายถึง บ ุคคลที่ม ีค ุณสมบัต ิและไม,ม ีล ักษณะต้องห ้ามตามประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๒
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กลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
กลไกการข ับเคล ือนการส,งเสร ิมความป ระพ ฤต ิน ัก เร ียน และน ักศ ึกษา ในระด ับจ ังหว ัด 

ประกอบด้วยกลไกในการขับเคลื่อน ดังน้ีคือ
๑. คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด

องค์ประกอบ
๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ
๒) ศึกษาธิการจังหวัด รองประธานกรรมการ
๓) ปลัดจังหวัด กรรมการ
๔) ผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการภาค กรรมการ
๔) ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐและเอกซนในจังหวัด กรรมการ
๖) ผู้แทนศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหรือผู้แทนศาลจังหวัด กรรมการ
๗) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด กรรมการ
๘) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด กรรมการ
๙) วัฒนธรรมจังหวัด กรรมการ
๑๐) ท้องถิ่นจังหวัด กรรมการ
๑๑) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กรรมการ
๑๒) ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด กรรมการ
๑๓) ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรรมการ
๑๔) ผู้อำนวยการสำนักงาบเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาในจังหวัด
กรรมการ

๑๔) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาในจังหวัด

กรรมการ

๑๖) ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกระบบและ กรรมการ
__ e g  Q J_ _และการศิกษาตามอัธยาศัยจังหวด 

๑๗) ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด กรรมการ
๑๘) ประธานคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริม 

การศึกษาเอกซนจังหวัด
กรรมการ

๑๙) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัด

กรรมการ

๒๐) ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัด

กรรมการ

๒๑) รองศึกษาธิการจังหวัด กรรมการและ

๒๒) ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

เลขานุการ 
กรรมการและ 
ผู้ช่วยเลขานุการ



-(9)(â “

อำนาจหน้าที่
๑) กำหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางและแผนในการส่งเสริมความประพฤติ 

นักเรียนและนักศึกษา
๒) ประสานและบูรณาการการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและจัดทำข้อมูล สถิติ เพื่อส่งเสริมการดำเนินการส่งเสริม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๔) ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน สร้างเครือข่ายการดำเนินงาน และกำหนด 

มาตรฐานการ!เกอบรม หลักสูตรการ!เกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
๔) กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤติ 

นักเรียนและนักศึกษา
๖) ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัด 
๗) จัดทำรายงานผลการดำเนินการการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
๘) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๔๔๖ รวมท้ัง 

กฎ ระเบียบและประกาศกระทรวงศึกษาธิการและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑. ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เบ็เนกลไกการขับเคลื่อนทั้งในส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑) ศึกษาธิการจังหวัด หัวหน้าศูนย์
๒) รองศึกษาธิการจังหวัด รองหัวหน้าศูนย์
๓) แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์

ทุกเขตในจังหวัด เจ้าหน้าที่ศูนย์
๔) ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เจ้าหน้าที่ศูนย์

ทุกเขตในจังหวัด
๔) ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ศูนย์

การอาชีวศึกษาในจังหวัด
๖) ผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ศูนย์

ส่งเสริมการศึกษาเอกซนในจังหวัด 
๗) พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์

และนักศึกษาในจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
๘) ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เจ้าหน้าที่ศูนย์

และเลขานุการศูนย์
๙) ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาด เจ้าหน้าที่ศูนย์และ

และกิจการนักเรียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผู้ช่วยเลขานุการศูนย์
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อานาจหน้าที่
๑) เป็นศูนย์การประสานงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
๒) เฝืาระวังสถานการณ์และปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยการรับ 

แจ้งเหตุจากสายด่วน ๑๕๗๙ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการแกไข
๓) สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน

และนักศึกษา'
๔) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในการ 

ดำเนินการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๔) ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานใน 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด ร่วมทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกซน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖) ประสาน ติดตามและจัดทำกรณีศึกษา และบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียนและ

นักศึกษา
๗) ส่งเสริม สนับสนุน งานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและ'ฝืกอบรม 

แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที,เหมาะสม ความรับผิดขอบต่อสังคม และ 
ความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา

๘) ประสาน ตรวจสอบ ดูแล และช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษา 
ที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน

๙) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ
ที่ได้รับมอบหมาย

จากกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น 
จะพบว่า ในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาต้องอาศัยความร่วมมือและบูรณาการ 
ทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกซน โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด 
ทำหน้าที่เป ็นหน่วยประสานการกำหนดนโยบายและกรอบทิศทางในการดำเนินการและมีศูนย์เสมารักษ์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้นักเรียนและนักศึกษามีความประพฤติ 
ที่ถูกต้องเหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม และมีความสุขในการดำเนินซีวิตในสังคม
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แผนภมิระบบกลไกการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

'ท  */  \
หน่วยงาน หน่วยงาน

ภายใน ภายนอก
สังิกัด ศธ. ส้งักัด ศธ.

1 X
- สพป. - มท.
- สพม. - ยธ
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- สช. - สตซ.
- วธ.

-กศน. - อว.
-ศธภ. k -------------พ - ^

ร \
V, \

ร ร \
\

_ ±

/  \
M l  ง เ

หน่วยงาน หน่วยงาน
ภายใน V — พ ภายนอก

สังิกัด ศธ. สงกด ศธ.

t \

- สพป. - มท.
- สพม. - ยธ
- สอศ . พม.

- สตข.- สช.
- วธ.-กศน. - อว.

-ศธภ.

/
/ ร

/

สถานศึกษาทุกสังกัด ภาครัฐและ 
เอกขน ทั้งในและนอกสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ
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การคัดกรองนักเรียนและนักศึกษาที่'ประพฤติไม่เหมาะสม

เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พบนักเรียนและนักศึกษา 
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ให้ดำเนินการดังนี้

๑. บันทึกข้อมูลส่วนดัวฃองนักเรียน และพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ขณะตรวจสอบ 
๒. สัมภาษณ์ ซักถามหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนักเรียน เพื่อคันหาปัญหาและสาเหตุที่ทำให้ 

นักเรียนหรือนักศึกษา ประพฤติตนไม,เหมาะสม
๓. วิเคราะห์สภาพความรุนแรงของพฤติกรรม ปัญหาและสาเหตุ ที่น ักเรียนและนักศึกษา 

ประพฤติตนไม่เหมาะสม แล้วจำแนกนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
๓.๑ กลุ่มปกติ (กลุ่มไว้วางใจ) กล่าวคือ เป็นกลุ่มที,นักเรียนและนักศึกษากระทำความผิด 

ครั้งแรก และเป็นปัญหาความประพฤติที,ไม1เหมาะสมที่ไม,รุนแรง หรือเป็นความผิดทางอาญาที่ไม,รุนแรง 
สามารถอบรม แนะนำ และตักเตือนให้เลิกประพฤติตนไม,เหมาะสมได้ อาทิเซ่น หนีเรียน หรือออกนอก 
สถานศึกษาโดยไม่ได้รับอนุญาติ ซ้ือ จำหน่าย แลกเปลี่ยน เสพสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บุหร่ี เป็นด้น 

๓.๒ กลุ่มเสี่ยง (กลุ่มห่วงใย) สามารถแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่มย่อยๆ คือ
๓.๒.๑ กลุ่มเฝืาระวัง (ปัญหาไม,รุนแรง) กล่าวคือ เป็นกลุ่มที่นักเรียนและนักศึกษา มี 

พฤติกรรมการกระทำความผิดที่ไม1รุนแรงซ้ําๆ กันบ่อยครั้ง ซึ่งเมื่อสัมภาษณ์หาข้อเท็จริงแล้วพบว่ามีสาเหตุของ 
ปัญหาที่สลับซับซ้อน หรือมีผู้เกี่ยวข้องที่ส่งเสริม สนับสบุน หรือเป็นปัจจัยที่ทำให้นักเรียนและนักศึกษาต้อง 
ประพฤติตนไม,เหมาะสม นอกจากนี้น ักเรียนและนักศึกษาที่ม ีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดทาง 
อาญา หรือเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ และหากปล่อยไว้ส่งผลเสียต่อตัวนักเรียนและนักศึกษา อันยาก 
แก,การแกไขปัญหาให้ประสบความสำเร็จได้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าไปซ่วยเหลือ แก้ไขปัญหานั้นๆ อย่าง 
ใกล้ชิด

๓.๒.๒ กลุ่มใกล้ชิด (ปัญหารุนแรง) กล่าวคือ กลุ่มน ี้เป ็นกลุ่มน ักเร ียนที,ม ีความ 
ประพฤติไม่เหมาะสม ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มีการใช้ความรุนแรง และเป็นความผิดเข้าข่ายการกระทำที่เสี่ยงหรือ 
เข ้าข่ายความผิดทางอาญา ต้องอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกซน ในการให้ความร่วมมือ 
และบูรพาการ การให้ความช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และดูแลอย่างใกล้ชิด

๔. หลังจากคัดกรองนักเรียนและนักศึกษาออกเป็นกลุ่มแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดำเนินการดังนี้

๔.๑ กลุ่มปกติ (กลุ่มไว้วางใจ) ให้ดำเนินการอบรม แนะนำ ดักเตือน แล้วให้ปล่อยตัว 
ไปหรือประสานงานน่าส่งสถานศึกษา หรือผู้ปกครอง เพื่อดำเนินการอบรม และดักเตือนอีกครั้งหนึ่ง

๔.๒ กลุ่มเสี่ยง (กลุ่มห่วงใย) ดำเนินการสัมภาษณ์หาข้อเท็จจริง ถึงปัญหาและสาเหตุ 
ที่ทำให้ประพฤติตนไม่เหมาะสม หลังจากนั้นให้ประสานงานสถานศึกษาต้นสังกัดของนักเรียนและนักศึกษา 
คนน้ันๆ เพื่อดำเนินการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาตามระบบดูแลช่วยเหลือต่อไป

๔. ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และสรุปผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือและแก้ไข 
นักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมที่ได้ส่งตัวให้สถานศึกษาดำเนินการแก้ไขปัญหาและรายงาน 
ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ต่อไป
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การคัดกรองนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม
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แนวทางการออกปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ใน ก ารป ฏ ิบ ัต ิงาน ส ่ง เส ร ิม ค วาม ป ระพ ฤ ต ิน ัก เร ียน แ ล ะน ัก ศ ึก ษ า โดยเจตน ารม ณ ์ของ 

พระราขบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ มุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ในสังคม 
ท ั้งภาครัฐและเอกซน ให ้เข ้ามาม ีบทบาทในการปฏ ิบ ัต ิงานร ่วมก ัน เพ ื่อให ้เก ิด เอกภาพ เป็นอันหนึ่ง 
อันเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบ ัด ีงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ไว้ดังนี้ 

๑. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ พระราชบ ัญญ ัต ิค ุ้มครองเด ็ก พ .ศ.๒๔๔๖ (โดยเฉพาะ หมวด ๗ การส่งเสริม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ และ มาตรา ๖๗ และ 
หมวด ๙ บทกำหนดโทษ มาตรา ๘๔ และ มาตรา ๘๖)

๑.๒ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที' ๓๐/๒๔๔๙ เรื่อง มาตรการในการ 
ป้องกันและแก้ไขป้ญหาการทะเลาะวิวาทของนักเรียนและนักศึกษา ส่ัง ณ วันท่ี ๒๑ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๔๙ 

๑.๓ กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรม 
ในการแนะแนวให้คำปรึกษาและรีเกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๘

๑.๔ กฎกระทรวง กำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘ และ
พ.ศ. ๒๔๖๒

๑.๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘

๑.๖ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘ 
๑.๗ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแต่งกายของพนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริม

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๔
๑.๘ ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘
๑.๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปฏิบัติหน้าที่พนักงาน 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๔๖๑
๑.๑๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ปฏิบัติ 

หน้าท ี่พน ักงานเจ้าหน้าท ี่ส ่งเสริมความประพฤติน ักเร ียนและนักศึกษา ประกาศ ณ วันที, ๑๓ กันยายน 
พ.ศ. ๒๔๔๘

๑.๑๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือง บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ประกาศ ณ วันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๔๔๘

๑.๑๒ ประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๒ ความผ ิดเก ี่ยวก ับการปกครอง หมวด ๑ 
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน และหมวด ๒ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

๑.๑๓ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สป. ๑๓๓/๒๔๖๑ เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๑.๑๔ คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป. ๔๘๓/๒๔๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากรุงเทพมหานคร



-๒๐-

๑.๑๕ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจัดตั้งศูนย์เสมารักษ์สำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด

๑.๑๖ พระราชบัญญัติเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.๒๕๕๑

๑ .๑๗ คำส ั่งกระทรวงศ ึกษาธ ิการ ที สป. ๒๔๐/๒๕๔๙ เร ื่อง การมอบอำนาจให ้ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและผู้ว่าราซการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

๑.๑๘ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.๒๕๖๓ 
๒. ในการออกปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

มีแนวทางในการปฏิบัติงาน ๓ ขั้นตอนและวิธีการ ดังนี้
๒.๑ ขั้นตอนและ'วิธีการก่อนการออกปฏิบัติงาน

๒.๑.๑ การประชุมเตรียมความพร้อม และจัดทำแผนและปฏิทินในการปฏิบัติงาน 
โดยระบุบุคลากรที่จะออกปฏิบัติงาน สถานที่หรือแหล่งที่จะออกปฏิบัติงาน ยานพาหนะ งบประมาณ และวัสดุ 
อุปกรณ์ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เซ่น

- ประชุมปรึกษาหารือก่อนออกปฏิบัติงาน มอบหมายภารกิจ
- แผนตรวจฉุกเอิบ
- แผนปฏิบัติการตามโครงการของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
- แผนปฏิบัติงานบูรณาการร่วมการจัดระเบียบสังคมระดับจังหวัด
- ปฏิทินปฏิบัติงานรายภาคเรียน /  รายสัปดาห์
- กำหนดสถานที,การออกปฏิบ ัติงาน กำหนดโซน/จุดที,ปฏิบัต ิงาน และ 

จุดอื่น  ๆ ตามความเหมาะสม รวมทั้งต้องมีการวางแผนไว้หลาย  ๆ จุด เพื่อให้ครอบคลุมและทั่วถึงจุดเสี่ยง 
ในพ้ืนท่ี

- เตรียมบุคลากรในการออกปฏิบัติงานร่วม งบประมาณ ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง 
ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทน ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ในการออกตรวจ

๒.๑.๒ จัดเตรียมแบบฟอร์มต่าง  ๆ ดังนี้
๑) แบบซักถามข้อเท็จจริงนักเรียนนักศึกษา (แบบ พสน.๗)
๒) แบบบันทีกทะเบียนประวัตินักเรียนและนักศึกษา (แบบ พสน.๘)
๓) แบบบันทึกกรณีน ักเรียนหรือนักศึกษามีพฤติกรรมพกพาอาวุธ หรือ 

สิ่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือกระทำผิดใดๆ ที่ร้ายแรง (แบบ พสน. ๘.๑)
๔) แบบส่งมอบตัวนักเรียนนักศึกษา (แบบ พสน.๙.)
๕) แบบแจ้งนักเรียนนักศึกษาประพฤติไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวง 

กำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ พสน. ๑๐)
๖) แบบบ ันท ึกการซ ักถามและรายงานผลการดำเน ินการน ักเร ียนและ 

นักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสม (แบบ พสน.๑๑)
๗) แบบขอความร่วมมีอผู้ปกครอง ในการดูแลความประพฤตินักเรียนและ

นักศึกษา (แบบ พสน.๑๒)
๘) แบบบัญชีรายซ ื่อน ักเร ียนและนักศ ึกษา ที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม 

ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ (แบบ พสน.๑๓)
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๙) แบบสรุปการปฏิบัติงาน (แบบ พสน.(ะ)
๑ ๐) แบบ บ ัญ ช ีลงเวลาการป ฏ ิบ ัต ิงาน ของพ น ักงาน เจ ้าห น ้าท ีส ,งเสริม 

ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (แบบ พสน. ๕.ร))
๑๑) แบบสรุปข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมตาม 

กฎกระหรวงกำหนดความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ (แบบ พสน. ๖)
๒.๑.๓ จัดเตรียมความพร้อมก่อนออกตรวจ โดยแต่งกายให้เหมาะสม หรือถูกต้อง 

ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการแต่งกายของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษา พร้อมจัดเตรียมเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา รวมทั้งเอกสารแผ่นพับการประซาสัมพันธ์ 

๒.๒ ขั้นตอนและวิธีการขณะออกปฏิบัติงาน
๒.๒.๑ แสดงบัตรประจำตัวพนักงาบเจ้าหน้าที่
๒.๒.๒ บ ันท ึกข ้อม ูลเก ี่ยวก ับน ักเร ียนหรือน ักศึกษา หรือพฤติการณ์การกระทำ 

ณ สถานที่พบการกระทำนั้น
๒.๒.๓ ซักถามข้อเท็จจริงที'เกี่ยวกับการกระทำของนักเรียนหรือนักศึกษา โดยไม' 

บังคับ ข่มขู่ กล่ันแกล้ง หรือทำให้เกิดความหวาดกลัว รวมทั้งให้การอบรมสั่งสอนอย่างสุภาพ และช่วยเหลือใน 
เบื้องต้น โดยคำนึงถึงอายุและสภาพจิตใจของนักเรียนหรือนักศึกษา

๒.๒.๔ นำตัวไปส่งมอบแก,ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาของนักเรียนและ 
นักศึกษา เพื่อดำเนินการสอบถามและอบรมสั่งสอนหรือลงโทษตามระเบียบ ในกรณีไม,สามารถนำตัวไปมอบ 
ได้จะแจ้งด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้

๒.๒.๔ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่พบนักเรียนหรือนักศึกษา ที,มีพฤติกรรมเข้าข่าย 
ในการกระทำความผิดทางอาญา และอาจก่อให้เกิดภยันตรายอย่างร้ายแรง หรือก่อเหตุทะเลาะวิวาทจนไม่อาจ 
ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ให้แจ้งพนักงานตำรวจเพื่อระงับเหตุ รวมทั้งประสานงานกับโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
และส่วนราซการด้นสังกัดโดยเร็ว

๒.๒.๖ ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญา และ 
ถูกจับกุมควบคุมตัวให้พนักงานเจ้าหน้าที่ประสานงานให้สถานศึกษาและผู้ปกครองเพื่อให้การสงเคราะห์ 
ช่วยเหลือเบื้องต้นโดยเร็ว

นอกจากแนวทางในการออกตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษา ประพฤติตนไม,เหมาะสม 
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤติของ 
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘ สำนักการลูกเสือ ยุวกาขาดและกิจการนักเรียน ยังได้กำหนดแนวทาง 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ถือปฏิบัติ ดังนี้

๑) ในกรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาตรวจพบ 
นักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม,เหมาะสม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซ ักถามข้อเท็จจริงของนักเรียนและ 
นักศึกษา ตามแบบซักถามข้อเท็จจริงนักเรียนและนักศึกษา (แบบ พสน.๗) และให้นักเรียนและนักศึกษา 
ลงลายมือซ ื่อไว ้เป ็นหลักฐาน ท ั้งน ี่ให ้พน ักงานเจ ้าหน ้าท ี่ส ่งเสร ิมความประพฤต ิน ักเร ียนและน ักศ ึกษา 
ระมัดระวังขณะปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัย โดยมีวางแผนการปฏิบัติงานมาเป็นอย่างดี
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ls) ใน กรณ ีพ น ักงานเจ ้าห น ้าท ีส ่งเสร ิมความประพ ฤต ิน ักเร ียนและน ักศ ึกษา 
ตรวจสอบพบและซักถามข้อเท็จจริงแล้วมีสาเหตุของการกระทำผิดที'ซับซ้อน หรือพบว่ามีการกระทำผิดซํ้าๆ 
เห็นสมควรต้องได้รับการดูแลและประสานงานผู้เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทีก 
ข้อมูลนักเรียนและนักศึกษาตามแบบทะเบียนประวัตินักเรียนและนักศึกษา (แบบ พสน. ๘) และให้นักเรียน 
และนักศึกษาลงลายมือซื่อไว้เป็นหลักฐาน

๓) ในกรณีที,พน ักงานเจ ้าหน ้าท ี,ส ่งเสริมความประพฤติน ักเร ียนและน ักศ ึกษา 
ตรวจสอบพบนักเรียนและนักศึกษาเคยมีพฤติกรรมพกพาอาวุธหรือสิ่งต้องห้ามตามกฎหมาย หรือกระทำผิดใด 
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษาบันทึกข้อมูลนักเรียนตามแบบบันทึก 
ทะเบียนประวัติน ักเรียนและนักศึกษา (แบบ พสน. ๘) และแบบบันทึกข้อมูลกรณีนักเรียนนักศึกษาเคยมี 
พฤติกรรมพกพาอาวุธหรือสิ่งต้องห้ามตามกฎหมายหรือกระทำผิดใดๆ ที่ร้ายแรง (แบบ พสน. ๘ .๑)โดยเฉพาะ 
หากตรวจพบอาวุธหรือสารเสพติด ให ้น ักเรียนลงซื่อรับทราบและยอมรับว่าพกพาอาวุธหรือมืยาเสพติด 
ไว้ในครอบครอง

๔) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษานำตัวนักเรียน 
นักศึกษาส่งมอบสถานศึกษาหรือผู้ปกครอง ให้บันทึกข้อมูลในแบบส่งมอบตัวนักเรียนและนักศึกษา (แบบ พสน. ๙)

๔) กรณีพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาสามารถนำ 
นักเรียนและนักศึกษาส่งสถานศึกษาหรือผู้ปกครองได้ และเห็นว่าเป็นการกระทำผิดและมีพฤติการณ์ทีทาง 
โรงเรียนหรือผู้ปกครองตนเองให้การดูแล บีองกันและแก!ขพฤติกรรมการกระทำผิดดังกล่าว ให้พนักงาน 
เจ้าหน้าที่จัดทำเป็นหนังสือแบบแจ้งเหตุนักเรียนนักศึกษาประพฤติตนไม่เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำหนด 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (แบบ พสน. ๑๐) หรือใซ้แบบขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแล 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (แบบ พสน. ๑๒) ร่วมด้วย

๖) หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการออกตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตน 
ไม1เหมาะสมแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านที,ร่วมปฏิบัติงานกรอกข้อมูลและลงลายมือซื่อในแบบบัญชี ลงเวลาการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๒.๓ ขั้นตอนและวิธีการหลังการออกตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษาประพฤติตนไม่ 
เหมาะสมหลังจากที่พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเสร็จสิ้นภารกิจในการออก 
ตรวจสอบนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมและกลับถึงที'ทำงานแล้ว ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

๒.๓.๑ จัดทำเอกสารแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน (แบบ พสน. ๔) พร้อมทั้งแนบ 
แบบบัญชีลงเวลาการปฏ ิบ ัต ิงานของพน ักงานเจ ้าหน ้าท ี'ส ่งเสริมความประพฤติน ักเร ียนและน ักศ ึกษา 
(แบบ พสน. ๔.๑) และแบบสรุปข้อมูลนักเรียน นักศึกษาที,ประพฤติตนไม'เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำหนด 
ความประพฤต ิน ักเร ียนและน ักศ ึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘ (แบบ พสน. ๖) ไว ้เป ็นเอกสารหลักฐานการออก 
ปฏิบัติงานโดยเร็ว

๒.๓.๒ จัดทำหนังสือรับรองการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ส ่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา โดยแนบ พสน. ๔ และ พสน. ๔.๑ สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทุกคนที่ร่วมออกตรวจทุกครั้ง
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๒.๓.๓ ติดต่อประสานงานสถานศึกษา และผู้ปกครองในการขอความอนุเคราะห์ใน 
การกวดขันดูแลนักเรียนและนักศึกษาไม,ให้กระทำความผิดซํ้าอีก โดยจัดส่งแบบแจ้งเหตุนักเรียนนักศึกษา 
ประพฤติตนไม ่เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤต ิน ักเร ียนและน ักศ ึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ 
(แบบ พสน. ๑๐) และแบบขอความร่วมมือผู้ปกครองในการดูแลความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา 
(แบบ พสน. ๑๒)

๒.๓ .๔ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน รายงานผู้บังคับบัญชา 
ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามแบบบัญชีรายซื่อนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติตน 
ไม่เหมาะสม ตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ (แบบ พสน.๑๓)

๒.๓.๔ ติดตามและประสานงานการดำเนินการแก!ขปัญหานักเรียนและนักศึกษา 
ประพฤติตนไม,เหมาะสม หล ังจากส ่งมอบต ัวน ักเร ียนและน ักศ ึกษาให ้ก ับสถานศ ึกษาหรือผ ู้ปกครอง 
ครบระยะเวลาหนึ่งเดือนหรือสามเดือน

๒.๓.๖ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี และข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ 
ประซาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
แนวทางการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

การดำเนินงานในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติ 
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๔๔๖ ได้กำหนดให้!รงเรียนและสถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการ 
แนะแนว ให้คำปรึกษา และรีเกอบรม แก1นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพ ื่อส่งเสริมความประพฤติ 
ที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา และกฎกระทรวงกำหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษา และรีเกอบรมแก่ 
นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๔๔๘ ได้กำหนดให้!รงเรียนและสถานศึกษามีหน้าที่ดังนี้

๑. พัฒนาระบบงานแนะแนวที่จะช่วยเหลือดูแลนักเรียนและนักศึกษาเป็นรายบุคคล พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมให้ครูทุกคนมีบทบาทในการแนะแนว รู้จักและเข้าใจผู้เรียน สามารถค้นพบและจัดการเรียนรู้ที,จะ 
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียน และให้คำปรึกษาด้านการดำรงชีวิต การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การศึกษาต่อ และ 
การมีงานทำ ทั้งนี้ให้มีระบบข้อมูลตั้งแต่แรกเข้า เพื่อติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา

๒. สำรวจ เฝ ็าระวัง และติดตามนักเร ียนและนักศึกษาท ี่เส ี่ยงต ่อการกระทำผิด เพื่อจัด 
กิจกรรมในการพัฒนา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๓. แจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนและนักศึกษาทีเ่สี่ยงต่อการกระทำผิด ได้ทราบถึงพฤติกรรม 
และหาแนวทางแก่ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้อาจกำหนดให้นักเรียนหรือนักศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ 
เห็นสมควร

๔. จัดให้มีมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย ปัองกัน และแก่ไขปัญหาความรุนแรง โดยมี 
แผนงาน ผู้รับผิดชอบ และติดตามตรวจสอบ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

๔. สนับสบุนให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมความประพฤติ และ 
ความปลอดภัยของนักเรียนและนักศึกษา

๖. จัดให้มีระบบการติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงานต่อหน่วยงาน 
ต้นสังกัดอย่างน้อยปีการศึกษาละหนึ่งครั้ง
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จากพระราชบ ัญญ ัต ิค ุ้มครองเด ็ก พ.ศ. ๒๔๔๖ และกฎกระทรวงศ ึกษาธ ิการด ังกล ่าว 
หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางในการ 
ดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังนี้ 

๑. สถานศึกษา
๑.๑ จัดทำข้อมูลสารสนเทศบุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงาน 

เจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๑.๒ จัดทำแผน/โครงการที่เก ี่ยวข้องกับการดูแลส่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและ 

นักศึกษา รวมตั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกันและแก้ปีญหาความรุนแรง โดยนำระบบการ 
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ มีเจตคติที,ดีต่อการส่งเสริมความประพฤตินักเรียบและนักศึกษา รวมถึงเข้ารับการแกอบรมหลักสูตร 
การแกอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้นักเรียบและนักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมซนให้มี 
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๑.๔ จัดทำทะเบียนประวัตินักเรียนและนักศึกษาที่เคยประพฤติตนไม่เหมาะสมตามที่ 
กฎกระทรวงกำหนด และเฝืาระวังนักเรียบและนักศึกษาอย่างใกล้ชิด

๑.๖ ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ในสังกัดร่วมปฏิบัติงานตามแผนบูรณาการ การออกเฝืาระวัง หรือร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานต้นสังกัดหรือ 
ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

๑.๗ จัดทำรายงานผลการปฏิบ ัต ิงานตามแบบสรุปผลการปฏิบ ัต ิงาน (แบบ พสน.๔) 
แบบลงเวลาการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (แบบ พสน. 
๔ .๑)และแบบสรุปข ้อม ูลน ักเร ียนและน ักศ ึกษาท ีประพฤต ิตนไม'เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำหนด 
ความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘ และ พ.ศ. ๒๔๖๒ (แบบ พสน. ๖) และจัดส่งเอกสาร 
ดังกล่าวให้หน่วยงานต้นสังกัดและศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

๑.๘ จัดให ้ม ีซ ่องทางและประซาส ัมพ ันธ์ช ่องทางการต ิดต ่อประสานงานการส ่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ระหว่างบุคคลท่ัวไป สถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศูนย์เสมารักษ์ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานที่รับผิดซอบ

๑.๙ จัดบุคลากรที,ได้รับการแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าสถานศึกษา ไปรับตัวนักเรียนและนักศึกษาที่ประพฤติ 
ที่ไม่เหมาะสมจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ว่าด้วยการลงโทษ 
นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. ๒๔๔๘

๑.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้ารับการแกอบรม 
เก ี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา อาทิ สารวัตรนักเรียน สภาน ักเรียน/น ักศึกษา 
กรรมการห้องเรียนเข้มแข็ง

๑.๑๑ ให้ความร่วมมือและประสานงานในการป้องกัน ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา หรือส่งต่อ 
นักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนไม่เหมาะสม ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมตั้งจัดทำรายงานให้หน่วยงานต้น 
สังกัด และศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบ
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๒. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/ม ัธยมศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา 
ที่ทำหน้าที่ในการบูรพาการการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่นที่ทำหน้าที่บูรพาการความร่วมมือในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา มีแนวทาง 
ในการดำเนินงาน ดังนี้

๒.๑ จ ัดทำทะเบ ียนและข้อมูลสารสนเทศพนักงานเจ ้าหน้าท ี่ส ่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบ

๒.๒ จัดทำฐานข้อมูลจุดเสี่ยงที่นักเรียนและนักศึกษามีความประพฤติไม่เหมาะสมในพื้นที่
รับผิดขอบ

๒.๓ จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศนักเรียนและนักศึกษาที่มีความประพฤติไม่เหมาะสม 
ตามที่กฎกระทรวงกำหนด

๒.๔ ให ้คำป ร ึกษา ประสานงาน ต ิดตามผลการดำเน ิน งาน  ให ้ความช ่วยเห ล ือ  
ตามแนวทางการส่งเสริมความประพฤติและคุ้มครองสิทธิของนักเรียนและนักศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด

๒.๕ จัดทำแผนงาน/โครงการ และแผนบูรพาการด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดขอบ

๒.๖ จัดกิจกรรมหรือผึเกอบรมเพื่อพัฒนานักเรียนและนักศึกษา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
กับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

๒.๗ จัดทำแผนการเฝ ัาระวัง และตรวจติดตามความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒.๘ ส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ในสังกัดไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

๒.๙ ติดตามสถานการณ์ ประสานงาน และดำเนินการให้ความช่วยเหลือนักเรียนและ 
นักศึกษาท่ีถูกกระทำ หรือถูกละเมิดสิทธิ แล้วแต่กรณี

๒.๑๐ กรณีเกิดเหตุรุนแรงและฉุกเฉิน ให้รายงานเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่อหน่วยงาน 
ด้นสังกัดและศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทราบในคราวเดียวกัน โดยทันที

๒.๑๑ รวบรวมแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน (พสน.๕) แบบลงเวลาการปฏิบ ัติงานของ 
พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (แบบ พสน ๕.๑) และแบบสรุปข้อมูลนักเรียน 
และนักศึกษาที'ประพฤติตนไม,เหมาะสมตามกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติน ักเร ียนและนักศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ (แบบ พสน. ๖) ของสถานศึกษาในสังกัด

๒.๑๒ จ ัดทำแบบสร ุปรายซ ื่อน ักเร ียนประพ ฤต ิตนไม,เหมาะสมตามกฎกระทรวง 
ศึกษาธิการ (แบบ พสน.๑๓) พร้อมทั้งจัดส่งเอกสาร ตามแบบ พสน.๕ แบบ พสน. ๕.๑ ของสถานศึกษาใน 
สังกัด และแบบ พสน.๑๓ ให้ศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน 

๓. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ตามประกาศ สำน ักงานปลัดกระทรวงศึกษาธ ิการ เร ื่อง จ ัดท ั้งศ ูนย ์เสมาร ักษ ์ 

สำน ักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกาศ ณ วันที, ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ได ้จ ัดท ั้งศ ูนย ์เสมารักษ ์สำน ักงาน 
ศึกษาธิการจังหวัด เพ ื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาใน 
จังหวัด รองรับนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤติน ักเร ียนและนักศึกษาของ
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คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ตลอดจน 
ภารกิจงาน ที่เกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียนและนักศึกษาที่จะต้องดำเนินการและบูรณาการให้เกิดประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลยิ่งข้ึน มีแนวทางในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังนี้

๓.๑ จัดทำทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษาในพื้นที่จังหวัด

๓.๒ จัดทำข ้อม ูล สถิติ สารสนเทศ เก ี่ยวก ับ จ ุด เส ี่ยง และพฤติกรรมการประพฤติตน 
ไม่เหมาะสมของนักเรียนและนักศึกษาในภาพรวมของจังหวัด

๓ .๓ จัดทำระบบและกลไกการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 
ในภาพรวมของจังหวัด

๓.๔ จัดทำแผนงาน/โครงการ และแผนบูรณาการด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 
และนักศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่จังหวัด

๓ . ๕ เฝ ็าระว ังสถานการณ ์และป ัญ ห าความประพฤต ิน ัก เร ียนและน ักศ ึกษา โดยการ 
รับแจ้งเหตุจากสายด่วน ๑๕๗๙ และหน่วยงาน/บุคคล ที่เกี่ยวข้องและดำเนินการแกไข

๓.๖ เป็นศูนย์กลางรับแจ้งข้อมูลข่าวสารต้านความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในจังหวัด 
๓.๗ ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานสถานศึกษา หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงาน 

อื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๓.๘ ปฏิบ ัต ิงานส่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกซน
๓.๙ ประสาน ติดตาม จัดทำกรณีศึกษาและบริการให้คำปรึกษาแนะนำแก1นักเรียนและ

นักศึกษา
๓.๑๐ ส่งเสริม สนับสนุนงานและกิจกรรมในการแนะแนวให้คำปรึกษาและ'ฝึกอบรมแก่นักเรียน 

นักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัย 
ของนักเรียนและนักศึกษา

๓.๑๑ ให้ความช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษา สถานศึกษา ที่ประสบเหตุและสถานการณ์
ฉุกเฉิน

๓ .๑๒ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
๓.๑๓ ประซาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและ 

นักศึกษา แก,สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
๓ .๑๔ จัดกิจกรรมหรือฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักเรียนและนักศึกษา หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ 

การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๓.๑๔ ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด อย่างน้อย

ปีละ ๑ คร้ัง
๓.๑๖ จัดทำรายงานประจำเดือนและสรุปผลรายงานประจำปี เสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และ 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเผยแพร่ผลงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓ .๑๗ ยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา 

และเครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
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๓.๑๘ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินรุนแรง หรือมีการละเมิดสิทธิหรือมีการกระทำรุนแรงแก่ 
นักเรียนและนักศึกษา ให้ศูนย์เสมารักษ์ประสานหน่วยงานที,เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลและให้การช่วยเหลือ 
เบื้องต้นรวมทั้งให้รายงานต้นสังกัดโดยรวดเร็ว
การบูรณาการความร่วมมือในการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

'  การดำเน ินงานส ่งเสร ิมความประพฤต ิน ักเร ียนและน ักศ ึกษา นอกจากต ้องบ ูรณ าการ
การปฏิบัติงานภายในสังกัดกระทรวงแล้ว ยังต้องบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานนอกสังกัด 
กระทรวงศ ึกษาธ ิการ เน ื่องจากการดำเน ินการส ่งเสร ิมความประพฤต ิน ักเร ียบในบางกรณ ีต ้องอาศ ัย 
ความร่วมมือ หรือส่งต่อนักเรียนหรือนักศึกษาไปยังหน่วยงานอื่นที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เฉพาะด้าน เพื่อให้ 
ความช่วยเหลือแก้ไขปิญหาของนักเรียนและนักศึกษาเหล่านั้น ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีดังนี้คือ

๑. สำนักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดมีหน้าท่ีในการส่งเสริมประสานงานและ 
บูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบป้ญหาทางสังคม รวมท้ังส่งต่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกซนท่ีมือำนาจ

๒. ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ พิจารณาพิพากษาคดีอาญาที่มีข้อหาว่า 
เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิด และคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาล หรือกระทำการใดๆ ในทางศาลเกี่ยวกับ 
ผู้เยาว์หรือครอบครัว ซึ่งจะต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ 
เด็กเยาวขนและครอบครัว ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๓. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด คือ การดูแล ส่งเสริม เฝืาระวังภาวะสุขภาพนักเรียน
ในวัยเรียน

๔. สถานีตำรวจภูธรจังหวัด /สถานีตำรวจนครบาล มีหน้าทีสอดส่องดู รักษาความสงบ 
เรียบร้อยของบ้านเมือง ตลอดจนคุ้มครองสวัสดีภาพ และจับกุมผู้กระทำผิดที่ฝ่าแนกฎหมายของบ้านเมือง

๔. สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการป้องกันและแก้ไขการเบี่ยงเบนทาง 
วัฒนธรรม โดยประสานหรือร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ และปฏิบัติงานตามกฎหมายในความรับผิดชอบ 
ของกระทวงวัฒนธรรม ซึ่งกำหนดให้เบ็เนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 
และภาคเอกซน

๖. องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ในการดูแล คุ้มครอง ให้ประซาซนในพื้นที่มี 
ความเป็นอยู่ที่ปกติสุข

๗. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด มีภารกิจในการดำเนินการพิทักษ์และ 
คุ้มครองเด ็กและเยาวชน ที,กระทำความผิด ส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันครอบครัวและชุมซน โดยใช้ 
กระบวนการยุติธรรมทางเลือกกระบวนการยุติธรรมเซิงสมานฉันท์ การหันเหคดีออกจากกระบวนการยุติธรรม 
และมาตรการอื่นๆ ดำเน ินการด้าน คดีอาญา คดีครอบครัว กำกับการปกครองและการบำบัดแก้ไขฟินฟู 
ป้องกัน พัฒนาและสงเคราะห์ ตลอดจนติดตามประเมินผลเด็กและเยาวชน

๘. บ ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัด ม ีภารกิจให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดีภาพ และ 
จัดบริการสวัสดีการสังคมสำหรับเด็ก เยาวชน สตรี และกลุ่มเป ้าหมายอื่นๆ ที'ประสบป้ญหาทางสังคม 
ให้สถานที่พักพิงชั่วคราว และป้จจัยสี่สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ประสบปิญหาทางสังคม เป็นสถานแรกรับเด็กและ 
เยาวชน ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.๒๔๔๖
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๙. องค์กรภาคเอกซน เป็นหน่วยงานที'ไม่ใช่หน่วยงานภาครัฐ อาจได้รับการจัดสรรประมาณ 
หรือไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภาครัฐ โดยม่วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ คุ้มครอง หรือแก้ไขปิญหาของ 
สังคม ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อาทิเช่น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มูลนิธิคุ้มครองเด็ก สภาสังคมสงเคราะห์ 
แห่งประเทศไทย สภาทนายความ เป็นด้น

๑๐. เครือข่ายภาคประขาซน อาสาสมัครแจ้งข่าว สถานประกอบการ 
จากแนวทางการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่กล่าวมาข้างด้น จะทำให้ 

หน่วยงานที'เก ี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เกิดความซัดเจนในแนวทางและวิธ ีการอันจะส่งผล 
ให้สามารถปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธาพ เกิดประโยซน์ 
แก'นักเรียนและนักศึกษา อน่ึง แนวทางที่กำหนดไว้ เพื่อให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้เกิดความสมบูรณ์เหมาะสม 
ได้ท่ี E -  mail sprom ruk@ gm ailcom  หรือสมัครขอเข้าร่วมกลุ่ม Facebook เสียงสะท้อนจาก พสน.



ภาคผนวก



คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ที ๔๑๒/๒๕๖๓

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและคณะทำงานการจัดประชุมเซิงปฏิบัติการจัดทำแนวทาง 
การขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการ 
นักเรียน จัดดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบ ัต ิการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤติ 
นักเรียนและนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแนวทางในการปฏิบัติงานชองสถานศึกษา และหน่วยงาน 
ที่เก ี่ยวข้องในการส่งเสริมความประพฤติน ักเรียนและนักศึกษา ให้ม ีความขัดเจน สามารถนำไปใซในการ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระหว่างวันที่ ๔ -  ๖ มีนาคม ๒๔๖๓ ณ สวนนพรัตน์ รีสอร์ท อำเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม น้ัน

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 
จ ีงแต่งต ั้งคณะกรรมการดำเน ินงานโครงการและคณะทำงานการจัดประชุมเชิงปฏิบ ัต ิการจัดทำแนวทาง 
การขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ดังต่อไปน้ี

ที่ปรึกษา
๑. รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นายธีรพงษ์ สารแสน)
๒. ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
๓. ผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการจัดการลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
๔. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ 
๔. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด 
๖. ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา 
๗. ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ 

ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน 
๘. ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ

คณะกรรมการดำเนินงาน
๑. ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนัทเรียน ประธานกรรมการ

และนักศึกษา
๒. นางสรอยทอง นุตตะ รองประธานกรรมการ

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

/ ๓. นางภัทรวิภา...



๓. นางภัทรวิภา จันทบูรณ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

๔. นายสุวรรณ ปลายแก่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาขาดและกิจ,'.ารนักเรียน 

๔. นางพัชนี นาคะนาท
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาซาดและกิจการนักเรียน 

๖. นางสาวอุษณี กิตติธนะบูรณ์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๗. นางสุวนิดา พูลแสง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๘. นายชัยชนะ หมายติดกลาง 
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๙. นางสาวกิตติยา หล่อตจะกูล 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๑๐. นางสาวธนัฃซา บึงมุม
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๑๑. นายธานี สรลี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๑๒. นายไพศักดี้ ประซายูร
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๑๓. นายเทพไท สุขเรือน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านระบบฐานข้อมูล 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๑๔. นางสาวก้านตอง จำรัมย์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านข้อมูลสารสนเทศ 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
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๑๕. นายปราโมทย์ หอมลักษณะ 
พนักงานขับรถยนต์ ส ๒

-๓-

กรรมการ

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
๑๖. นายธัญธนา ประภาวงค์ กรรมการ

เข้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์ 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๑๗. นายอาสาฬห์ พรหมรักษ์ กรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๑๘. นางสาวพรนิภา จงเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พนักงานพิมพ์ ส ๔
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

มีหน้าท่ีรับผิดขอบ
ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งมีหน้าที่ในการวางแผนการดำเนินงาน ติดต่อ 

ประสานงานสถานที่ประชุม ที่พัก อาหาร เชิญบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ และดำเนินการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้สำเร็จเรียบร้อย 
และบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ

คณะทำงานการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
๑. นายทองพูล จันทบูรณ์ ประธานคณะทำงาน

ผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๒. นางสร้อยทอง บุตตะ รองประธานคณะทำงาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๓. นายเศรษฐา เสนะวงศ์ กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดตราด 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

๔. นายสันติภัทร โคจีจุล กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต

๕. นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล กรรมการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาภูเก็ต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต

/ ๖ . นายสุนทรา...



๖. นายสุนทรา หันชัยศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ เขต ๓ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ เขต ๓ 

๗. นางอรทัย เกิดภิบาล
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา 

๘. นายพิขเซฎฐ์ สุคนธ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง 

๙. นายวันเฉลิม ไชยยงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมื่น 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 

๑๐. นายศุภพงค์ คงอ่อนศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านควนอินทนิลงาม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต ๑ 

๑๑. นายอำนวย สีนาค
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมซนไกรลาสวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๒ 

๑๒. นายวีระศักดี้ ปีตตาลาโพธึ๋ 
ผู้อำนวยการโรงเรียนเม็กดำ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๒ 

๑๓. นายพงศกรณ์ ทองคำ
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

๑๔. นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ปะใต้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต ๒ 

๑๔. นายอุทัย เลิศกุลทิพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเมืองคอง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๓ 

๑๖. นายยุทธนา มุกดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตานา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓ 

๑๗. นายโสภณ ทองจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนพนมศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑
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๑๘. ว่าที่ร้อยเอก ภูพยงค์ คงชนะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนรัซซประภาวิทยาคม 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑๑ 

๑๙. นางสาวณ์ฐิกานต์ รักนาค 
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

๒๐. นายประพันธ์ ขันโมลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงนารี 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๖ 

๒๑. นายประเสริฐ สุวรรณขัยเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งนาวิทยา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๒ 

๒๒. นางสาวสายสุนีย์ ศรีสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสี่แยกบางเตย (แก่นจำเนียรอนุสรณ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๑ 

๒๓. นายบุญส่ง ขันทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 

๒๔. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๒๔. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา 
๒๖. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
๒๗. นางภัทรวิภา จันทบูรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๒๘. นางณพรชยาศิลบ้ เจริญผล
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

๒๙. นางสรุชา หูตะจูฑะ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

๓๐. นางอมร นาคธน
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๓๑. นางสาวสุกัญญา แสงสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร
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-๖-

๓๒. นางอุไรวรรณ วิชัยกุล กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาซาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

๓๓. นายมงคล สายสูง กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาซาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน

๓๔. นายวิภูธนินท์ ผุยพรหม กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี

๓๔. นายสาโรจน์ จันทร์แจ่ม กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงาบศึกษาธิการจังหวัดเลย

๓๖. นางนันทิยา ดาราแม กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปีตตานี

๓๗. นางพรอารมณ์ กาฬมาตย์ กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร

๓๘. นางสุวคนธ์ นัวรัตนกาญจน์ กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช

๓๙. นางวิภา แสนคม กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

๔๐. นางกัลยาลักษณ์ อยู่บาง กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์

๔๑. นางปาลิกา นิธิประเสริฐกุล กรรมการ
ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

๔๒. นางพัชนี นาคะนาท กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
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๔๓. นายสุวรรณ ปลายแก่น
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด
และกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”

๔๔. นางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน 
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
สำนักอำนวยการ สป.

๔๔. นายจรูญ จันทะคาม
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา คศ.๓ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด 
และกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุดรธานี 

๔๖. นายประเทือง สว่าง
เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา คศ.๓ 
ช่วยราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

๔๗. ร้อยตำรวจเอก สายชล เกษอินทร์ 
สถานีตำรวจภูธรเมืองกำแพงเพชร 

๔๘. นายวานิตย์ สิมงาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
ช่วยราชการสำนักอำนวยการ สป.

๔๙. นางอรุณศรี พันธุศักดานนท์ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 

๔๐. นางสาวอรพิน หมูจีนะ 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 

๔๑. นายสุวิจักชณ์ สายช่วย 
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒ 

๔๒. นายวาทิน พุฒเชียว 
ครู ปฏิบัติการ 
โรงเรียนธนากรสงเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ 

๔๓. นางสาวอุษณี กิตติธนะบูรณ์ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
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กรรมการ๕๔. นางสาวนิตยา รักใคร่ 
ข้าราชการบำนาญ 

๕๕. นายกำพล ทิมาสาร กรรมการ
ข้าราชการบำนาญ

๕๖. นายพยัพ สาธุพันธ์ '  กรรมการ
ข้าราชการบำนาญ

๕๗. นางสุวนิดา พูลแสง กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๕๘. นายชัยชนะ หมายติดกลาง กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๕๙. นางสาวกิตติยา หล่อตจะกูล กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๖๐. นางสาวธนัซ'ซา บีงมุม กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๖๑. นายอาสาฬห์ พรหมรักษ์ กรรมการและเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน 

๖๒. นางสาวพรนิภา จงเจริญ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
พนักงานพิมพ์ ส ๔
สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

มีหน้าท่ีรับผิดขอบ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนการ 

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ให้สำเร็จเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดนี้เปีนต้นไป

ส่ัง ฌ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

F โ
(นายประเสริฐ บุญเรือง)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ


