
 
กฎกระทรวง 

ก ำหนดประเภทของสถำนศกึษำและกำรด ำเนนิกำรของสถำนศึกษำ 
ในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำกำรตัง้ครรภ์ในวัยรุน่ 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๔  วรรคหนึ่ง  และมำตรำ  ๖  วรรคสอง  แห่งพระรำชบัญญัติ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ออกกฎกระทรวงไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก ำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกำศใน 
รำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 

ข้อ ๒ ให้สถำนศึกษำแต่ละประเภทดังต่อไปนี้  ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์
ในวัยรุ่น 

(๑) สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนในระดับ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ระดับประถมศึกษำ 
 (ข) ระดับมัธยมศึกษำ 
(๒) สถำนศึกษำที่จัดกำรอำชีวศึกษำตำมหลักสูตร  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ประกำศนียบัตรวิชำชีพ 
 (ข) ประกำศนียบัตรวิชำชีพชั้นสูง 
 (ค) ปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำร 
(๓) สถำนศึกษำที่จัดกำรศึกษำในระดับอุดมศึกษำ 
ข้อ ๓ ให้สถำนศึกษำตำมข้อ  ๒  (๑)  (ก)  และ  (ข)  และ  (๒)  (ก)  จัดให้มีกำรเรียนกำรสอน

เรื่องเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตให้เหมำะสมกบัช่วงวัยของนกัเรียน  โดยมีเนื้อหำและกระบวนกำรเรียนรู้
ในเรื่องเพศที่ครอบคลุมถึงพัฒนำกำรในแต่ละช่วงวัย  กำรมีสัมพันธภำพกับผู้อื่น  กำรพัฒนำทักษะส่วนบุคคล  
พฤติกรรมทำงเพศ  สุขภำวะทำงเพศ  และมิติทำงสังคมและวัฒนธรรมที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องเพศ  
รวมทั้ งสิทธิกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและควำมรู้ เกี่ยวกับอนำมัยกำรเจริญพันธุ์ที่ ให้ควำมส ำคัญกับ 
ควำมหลำกหลำยและควำมเสมอภำคทำงเพศ 
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ให้สถำนศึกษำตำมข้อ  ๒  (๑)  (ก)  และ  (ข)  และ  (๒)  (ก)  จัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผล
เกี่ยวกับประสิทธิผลของกำรเรียนกำรสอนตำมวรรคหนึ่งอย่ำงเป็นระบบ  และให้เป็นส่วนหนึ่งของ 
กำรวัดผลกำรศึกษำ 

ข้อ ๔ ให้สถำนศึกษำตำมข้อ  ๒  (๒)  (ข)  และ  (ค)  และ  (๓)  จัดให้มีกำรเรียนกำรสอน
เรื่องเพศวิถีศึกษำและทักษะชีวิตให้เหมำะสมกับช่วงวัยของนักศึกษำ  โดยสอดคล้องกับเนื้อหำและ
กระบวนกำรเรียนรู้ในเรื่องเพศตำมข้อ  ๓  วรรคหนึ่ง  และจัดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรเรียน
กำรสอนดังกล่ำวอย่ำงเป็นระบบ  ทั้งนี้  ตำมที่สถำนศึกษำดังกล่ำวก ำหนด 

ข้อ ๕ ให้สถำนศึกษำตำมข้อ  ๒  จัดหำและพัฒนำผู้สอนให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มีทัศนคติที่ดี  
และมีทักษะกำรสอนที่เหมำะสม  รวมทั้งเข้ำใจจิตวิทยำกำรเรียนรู้ของนักเรียนหรือนักศึกษำแต่ละระดับ
ที่สอดคล้องกับกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำนั้น  ทั้งนี้  เพ่ือให้สำมำรถสอนเพศวิถีศึกษำ  ทักษะชีวิต  
และให้ค ำปรึกษำในเรื่องกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่นักเรียนหรือนักศึกษำ 

ในกรณีที่สถำนศึกษำตำมข้อ  ๒  มีผู้สอนเพศวิถศีึกษำ  ทักษะชีวิต  และให้ค ำปรึกษำไม่เพียงพอ  ให้
สถำนศึกษำนั้นประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนของเอกชนที่เกี่ยวข้อง   หรือผู้ซึ่ง 
มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสอนเพศวิถีศึกษำ  ทักษะชีวิต  และให้ค ำปรึกษำตำมวรรคหนึ่ง  เพ่ือขอรับ
กำรสนับสนุนหรือท ำหน้ำที่เป็นผู้สอนเพศวิถีศึกษำ  ทักษะชีวิต  และให้ค ำปรึกษำดังกล่ำวให้เหมำะสม
และเพียงพอ 

ข้อ ๖ ให้สถำนศึกษำตำมข้อ  ๒  (๓)  พัฒนำกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักศึกษำใน 
คณะศึกษำศำสตร์  คณะครุศำสตร์  หรือคณะหรือสำขำอื่นที่เกี่ยวข้อง  ให้มีควำมรู้และสำมำรถสอน 
เพศวิถีศึกษำ  ทักษะชีวิต  และให้ค ำปรึกษำในเรื่องกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 
ตำมข้อ  ๕  วรรคหนึ่ง 

ข้อ ๗ สถำนศึกษำตำมข้อ  ๒  ที่มีนักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งตั้งครรภ์อยู่ในสถำนศึกษำ   
ตอ้งไม่ให้นักเรียนหรือนักศึกษำนั้นออกจำกสถำนศึกษำดังกล่ำว  เว้นแต่เป็นกำรย้ำยสถำนศึกษำ 

ให้สถำนศึกษำตำมวรรคหนึ่ง  จัดให้มีระบบกำรดูแล  ช่วยเหลือ  และคุ้มครองนักเรียนหรือ
นักศึกษำซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับกำรศึกษำด้วยรูปแบบที่เหมำะสมและต่อเนื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อนุญำตให้นักเรียนหรือนักศึกษำดังกล่ำวหยุดพักกำรศึกษำในระหว่ำงกำรตั้งครรภ์  กำรคลอด  
และหลังคลอดเพ่ือดูแลบุตร  ตำมควำมเหมำะสม  และจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดควำมยืดหยุ่น 
ตำมศักยภำพอย่ำงต่อเนื่อง   

(๒) จัดให้มีผู้ให้ค ำปรึกษำตำมข้อ  ๕  โดยร่วมมือกับบิดำ  มำรดำ  ผู้ปกครอง  หรือผู้ซึ่ง
ปกครองดูแลนักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งตั้งครรภ์ในกำรให้ควำมช่วยเหลือและสร้ำงควำมเข้ำใจส ำหรับ  
กำรอยู่ร่วมกับสังคม  ทั้งนี้  ให้สถำนศึกษำอ ำนวยควำมสะดวกในกำรจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้เหมำะสม
กับนักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งตั้งครรภ์ 
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เพ่ือประโยชน์ในกำรจัดระบบตำมวรรคสอง  ให้สถำนศึกษำจัดให้มีช่องทำงหรือวิธีกำรที่หลำกหลำย
ในกำรดูแล  ช่วยเหลือ  และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งตั้งครรภ์  รวมทั้งประสำนงำนและร่วมมือ
กับแพทย์  นักจิตวิทยำ  นักสังคมสงเครำะห์  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกระบวนกำรยุติธรรม  หรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง  
เพื่อให้กำรดูแล  ช่วยเหลือ  และคุ้มครองนักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งตั้งครรภ์นั้น 

ข้อ ๘ ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องส่งต่อนักเรียนหรือนักศึกษำซึ่งตั้งครรภ์ให้ได้รับบริกำรอนำมัย
กำรเจริญพันธุ์หรือกำรจัดสวัสดิกำรสังคม  ให้สถำนศึกษำตำมข้อ  ๒  จัดให้มีระบบกำรส่งต่อโดยประสำน
กับสถำนบริกำรหรือหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำนของเอกชนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้นักเรียนหรือนักศึกษำ
ซึ่งตั้งครรภ์นั้นได้รับบริกำรอนำมัยกำรเจริญพันธุ์และกำรจัดสวัสดิกำรสังคมอย่ำงเหมำะสม 

 
ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๘  กันยำยน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

ธีระเกียรติ  เจรญิเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร 
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หมำยเหตุ  :-  เหตุผลในกำรประกำศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้   คือ  โดยที่มำตรำ  ๖  แห่งพระรำชบัญญัติ 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  พ.ศ.  ๒๕๕๙  บัญญัติให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำกำรตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  โดยกำรก ำหนดประเภทของสถำนศึกษำและกำรด ำเนินกำรของสถำนศึกษำ
แต่ละประเภท  ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  วิธีกำร  และเงื่อนไขที่ก ำหนดในกฎกระทรวง  จึงจ ำเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้ 
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