
 



 

 
   ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม 

                     เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
 

เพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุ เหตุร้าย 
ภัยพิบัติ สิ่งที่เป็นอันตราย ทั้งต่อจิตใจ ชีวิต ทรัพย์สิน และรักษาทรัพย์สินของทางราชการ จึงกำหนดมาตรการรักษา
ความปลอดภัยของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ดังนี้  

1. ให้นักการภารโรงสำรวจ ตรวจสอบ ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการห้องพิเศษ 
ห้องน้า ห้องส้วม แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬา พัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ โดยรอบบริเวณโรงเรียน เป็นประจำทุกวัน  
ให้อยู่ ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง หากพบว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  อาจเกิดอันตรายให้แจ้งต่อครูเวรประจำวัน  
และหรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันทีแล้วดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย  

2. ให้นักการภารโรงสำรวจ ตรวจสอบ เครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า อุปกรณ์ตัดหญ้า ให้อยู่ในสภาพ 
ที่มั่นคง แข็งแรง ใบมีดทำด้วยเหล็กเหนียว หากพบว่าอุปกรณ์ต่างๆ ชำรุด ให้แจ้งต่อครูเวรประจำวัน และหรือ
ผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันทีและดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อย กรณีการตัดหญ้าให้ใช้ความระมัดระวัง ไม่
ประมาท เลนิเล่อ ควรเลือกเวลาที่ปลอดภัย เช่น หลังเลิกเรียน หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  

3. ให้นักการภารโรงตรวจตรา ตรวจสอบ สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ระบบประปา ทั้งใน
อาคารเรียน นอกอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน เป็นประจำทุกวัน หากพบข้อบกพร่อง อุปกรณ์ วัสดุ ชำรุดเสียหาย 
ไฟฟ้ารั่ว น้ำประปารั่ว ให้แจ้งครูเวรประจำวัน และหรือแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาทราบ และดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ให้เรียบร้อย  

4. ให้ครูเวรประจำวัน เฝ้าระวัง สำรวจ ตรวจสอบ ป้องกัน แก้ไข เรื่องมลภาวะที่เป็นพิษที่อาจเกิดขึ้นและ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วัตถุที่เป็นอันตราย เช่น ระเบิด อาวธุ สารพิษ สิ่งแปลกปลอม เศษแก้ว เศษตะปู ฯลฯ โดย
ติดต่อประสานงาน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ดำเนินการแก้ไขให้ทันทว่งที และแจ้งให้ผู้บริหารสถานศกึษาทราบด้วย  

5. หากสำรวจพบว่า อาคารสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ชำรุดเสียหาย และสุดวิสัยที่ไม่
สามารถดำเนินการแก้ไขได้เสร็จทันท่วงที  ให้นักการภารโรง จัดทำแนวกั้น จัดทำป้ายเตือน ประสานครูเวร 
ประจำวันให้แจ้งเตือนนักเรียนให้ระมัดระวัง  ไม่เข้าใกล้ และรีบดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จในระยะเวลา 
ที่เร็วที่สุดและแจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วย  
 6. ให้ครูเวรประจำวัน ดแูลนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนในตอนเช้า ตรวจนับนักเรียนทั้งไป-กลับ ควบคมุการทำ
ความสะอาดห้องเรียน เขตรับผิดชอบ กิจกรรมหน้าเสาธง ตรวจสุขภาพประจำวัน การรับประทานอาหาร กิจกรรม
ก่อนเข้าเรียนภาคบ่าย กจิกรรมก่อนปล่อยนักเรียนกลับบ้าน โดยควบคุม ตรวจตรา ตรวจสอบ 

 

 

           



 
ความผิดปกติของนักเรียน หากพบปัญหาให้ประสานงานครูที่ปรึกษา พ่อครู-แม่ครูสี และหรือผู้ปกครองเพื่อทำการ
แก้ไขและแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที  

7. ให้ครูที่ปรึกษาทำหน้าที่ครูแนะแนว ให้คำแนะนำ ปรึกษา จัดทำระเบียนสะสม ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนใน
ชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมาย ให้ความรัก ความเอาใจใส่ เอื้ออาทร พัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพ  โดยการสนทนา ซักถาม 
ควบคุม กำกับ ติดตาม อยู่เสมอ หากพบความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ให้ดำเนินการให้ความ
ช่วยเหลือทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบด้วย  

8. ให้ครูเวรประจำวัน ครูที่ปรึกษา และพ่อครู–แม่ครูสี ติดตาม ดูแล เอาใจใส่ ต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อ 
ยาเสพติดให้โทษ พฤติกรรมเสี่ยงด้านการพนัน อบายมุขต่าง ๆ พฤติกรรมเสี่ยงด้านชู้สาว พฤติกรรมเสี่ยงปัญหา
ทางเพศ พฤติกรรมเสี่ยงการเล่นเกมและอินเตอร์เน็ต พฤติกรรมเสี่ยงการทะเลาะวิวาท การถูกเอารัดเอาเปรียบ 
การถูกรังแก ถูกละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หากพบความผิดปกติให้ดำเนินการช่วยเหลือ ประสานงานผู้ที่
เกี่ยวข้องและแจ้งใหผู้้บริหารทราบด้วย  

9. ให้ครูเวรประจำวันได้ตรวจสอบการประกอบอาหารกลางวัน  การจำหน่ายสินค้าของร้านค้า ผู้ค้า  
ทั้งในสถานศึกษา และโดยรอบสถานศึกษา เน้นย้ำให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ และ
ประสานงาน ขอความร่วมมือร้านค้า ผู้ค้าให้จำหน่ายสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมายและ
นโยบายของโรงเรียน  

10. ให้ผู้ที่ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการตามระเบียบว่าด้วย การรักษา
ความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด และ  
        10.1 หากผู้ใดได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปราชการนอกท้องที่อำเภอหรือจังหวัด หรือ
ได้รับอนุญาตให้ลาตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 และจะต้องจัดหา
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนสรรพวิทยาคม ให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรแทนผู้อื่น แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  
       10.2 หากผู้ใดที่ป่วยและวันที่ป่วยตรงกับวันที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาเวรรักษาความปลอดภัย  และ
การป่วยนั้นยังสามารถที่จะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าตนได้ป่วย และไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความ
ปลอดภัยสถานที่ราชการได้ ให้ผู้นั้นแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจเวรทราบโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาหรือ
ผู้ตรวจเวรจะพึงทราบได้ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป  

11. ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปครูที่รับผิดชอบอาคารสถานที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศ  ที่อยู่ เบอร์โทร
ติดต่อ ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองครอง ผู้นำชุมชน สถานีอนามัย โรงพยาบาล ตำรวจ 
หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานต้นสังกัด อำเภอ จังหวัด ศาล และที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดต่อ
ประสานงาน การส่งต่อได้ทันท่วงที และให้ปรากฏได้ชัดเจนไว้ในที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม  

12. ให้ครูผู้ที่ มีส่วนเกี่ ยวข้อง ได้ รับแต่ งตั้ งควบคุมนักเรียนไปทำกิจกรรมทั้ งในและนอกสถานที่   
การไปทัศนศึกษา การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด การไปเข้าค่าย การไปร่วมกิจกรรม การไปแข่งขัน จัดทำ
ประวัติ ป้ายชื่อแสดงรายละเอียดของนักเรียน กำกับ ควบคุม ดูแล เอาใจใส ่รักษาความปลอดภัย ใหแ้ก่นักเรียนอย่างเต็ม
ความสามารถ หากเกิดเหตุอันตรายให้ดำเนินการแก้ไขและหรือนำนักเรียนไปเข้ารับการรักษาโดยด่วน  ตลอดทั้ง
ประสานงานให้ผู้ปกครอง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ผู้บริหารทราบทันที 

 



13 . ให้ ครูผู้ มี ส่ วน เกี่ ยวข้ อ งจัดทำรายงานผลการดำเนิ น งานตามมาตรก ารรักษ าความปลอดภั ย 
ของโรงเรียนสรรพวิทยาคมเมื่อสิ้นปีการศึกษา เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อ 
สารธารณชน แล้วนำข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข พัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยในปีการศึกษาต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง  

 

ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช 2564 
 

 

 

                                                                                 นางสุภัทร    เงินดี 
             (ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คำนำ 

 
ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

บุคลากร และนักเรียน จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและสร้างมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมี ความสุขเป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย ดังนั้น
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งมีภารกิจและ ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้องดำเนินการอย่างมีคุณภาพความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มี ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพราะนอกจากจะทำให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ อีกด้วย เอกสารมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลความ  ปลอดภัยของนักเรียนทุกคนใน
โรงเรียนสรรพวิทยาคมด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัยและปัญหา ทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน ด้านสัตว์มีพิษ เพื่อให้สถานศึกษาได้นำไปใช้อย่าง มีประสิทธิภาพ 

ขอขอบพระคุณ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรรพวิทยาคม นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจนทำให้การจัดทำมาตรการรักษาความปลอดภัย ในสถานศึกษาของ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

                                                                          
                                                                                             โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
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มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรยีนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
โรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

“สถานศึกษาปลอดภัย” 
1. นโยบายและการกำหนดมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

และผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างมาตรฐาน ความปลอดภัยในโรงเรียนสรรพวิทยาคม  
           ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ 
บุคลากร และนักเรียน จึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาและสร้างมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมี ความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย ดังนั้น
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งมีภารกิจและ ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้องดำเนินการอย่างมีคุณภาพความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาจึงเป็นเรื่องที่มี ความสำคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพราะนอกจากจะทำให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้วยังมีผลต่อการ พัฒนาด้านอื่น ๆ อีกด้วย ดังนั้นโรงเรียนสรรพวิทยาคม ซึ่งมี
ความรับผิดชอบในการจัดและพัฒนาการศึกษาให้เกิดคุณภาพพร้อมทั้ง ดูแล ปกป้อง คุ้มครองและช่วยเหลือให้
บุคลากรและนักเรียนในสถานศึกษามีความมั่นใจในความปลอดภัยและอยู่รว่มกันใน สถานศึกษาอย่างมีความสุขจึง
ได้กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วน
เกีย่วข้องข้ึน 
   (1) เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และด้าน
ปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์
สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ 
  (2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อม สามารถป้องกัน 
และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ โดย
นักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
  (4) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้
ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

2. เป้าหมาย 
  (1) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย 
  (2) ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทางในการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยนักเรียน 

 (3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 

  
 



 

 

3) ยุทธศาสตร์  
  (1) โรงเรียนจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง 
และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
  (3) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

2.  การวางแผนรกัษาความปลอดภัยของโรงเรยีนสรรพวิทยาคม  
 แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
จึงจำเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อม
ทั้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน ภารกิจ 

1.ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม 

2.กำหนดมาตรการหลัก กำหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข 

3.กำหนดมาตรการส่งเสริม กำหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น 

4.กำหนดกิจกรรม กำหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 

5.กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 
 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 
1.ด้านการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ 
1.1 อุบัติเหตุจากอาคาร
เรียนอาคารประกอบ 

 
 
1.ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ำเสมอ 
2.แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ 
3.สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย
แกน่ักเรียน 
4.จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย 
5.ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 
6.จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

 
 
1.ผูบ้ริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 

1.2 อุบัติเหตุจากบริเวณ
สถานศึกษา 

1.แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแล 
การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน 
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นและนำส่ง 
โรงพยาบาล 
3.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้ 
4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพทีป่ลอดภัยเสมอ 
5.จัดให้ป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
6.จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบ
วัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย 
7.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
8.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
9.จัดให้มีการบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสม่ำเสมอ 
10.จัดให้มีถังขยะแยะประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและ 
ทำลาย 
11.หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจ  
ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย 

1ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.ครูอนามัย
โรงเรียน 
4.นักการภารโรง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
1.3 วาตภัย 1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 

จากวาตภัย 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 
4.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 
5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ 
   ความช่วยเหลือทันที 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

1.4 อุทกภัย 1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตรายจาก
อุทกภัย 
2.จัดใหม้ีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 
4.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ 
5.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
6.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ 
ความช่วยเหลือทันที 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

1.4 ธรณีพิบัติภัย 1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตรายจาก
ธรณีพิบัติภัย 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ 
4.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 
5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ 
   ความช่วยเหลือทันที 

1.ผู้บริหาร  
โรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

2 . การป้องกันและ แก้ไข 
ปัญหาทางสังคม  

2.1 การล่วงละเมิด ทาง
ร่างกาย และจิตใจ 

1. แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ 
ไม่พึงประสงค์ และสถานที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ำ 
2. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน  
3. จัดบริการให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  
4. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
5. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลำดับข้ัน  
6. นำนักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือโดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด 
และต่อเนื่อง  
7. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความช่วยเหลือดูแล  
8. ประสานงานหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น  บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว สถานีตำรวจ เป็นต้น 
 

1. ผู้บริหาร 
โรงเรียน 
2. ครูที่ปรึกษา 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
5. เจ้าหน้าที่ 
ตำรวจ 
6. นักจิตวิทยา 
เขต 
7. เจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุข 
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2.2 การทำร้าย ตวัเองและ
การฆ่าตัว ตาย  

1. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย  มอบหมายครูที่ ปรึกษาสั งเกต
พฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล  
2. จัดทำระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานศึกษา เพื่อการ สื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือ
ป้องกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับพฤติกรรม นักเรียน  
3. จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความสามัคคี 
ความเอื้ออาทรและ ช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน  
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย  
5. ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ นักจิตวิทยา  
ให้คำปรึกษาอย่าง สม่ำเสมอ  
6. ประสานพ่อแม่ผู้ปกครองทันทีเมื่อเกิดปัญหาเพื่อ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยวิธีการหลากหลาย 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

2.3 การทะเลาะวิวาท 
 

1. ดำเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนใช้
หน่วยงานที่ มีบันทึก  ข้อตกลงความร่วมมือ MOU 
เครือข่ายคุ้มครองเด็กจังหวัดให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด  
2. จัดทำระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน 
สถานศึกษา เพื่อการ สื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือ
ป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม นักเรียน  
3. จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าระงับเหตุกรณีที่
มีเหตุทะเลาะวิวาท โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ  
4 . ป ร ะ ส าน แ จ้ ง ผู้ ป ก ค รอ งนั ก เรี ย น ผู้ ก่ อ เห ตุ
ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครอง นักเรียนทราบและจัด
เจ้าหน้าที่ดูแลโดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ 
ตามลำดับ  
5. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ อปพร. 
หรือองค์กรปกครอง ส่วนท้องถ่ิน สถานพินิจ 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

2.4 สื่อลามก อนาจาร 
1. ควบคุมดูแลการนำข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ
ที่ เกี่ ยวข้อ งกับ เรื่อ ง  เพศ  ไม่ ให้ เข้ ามาเผยแพร่ ใน
สถานศึกษา  
2. จัดทำหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา 
เพศวิถี ศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมที่ดีและเหมาะสม
ในทางสังคมให้กับนักเรียน  
3. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่ดีงามให้กับ นักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 
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2.4 สื่อลามก อนาจาร 
 4. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการตรวจตรา ควบคุมดูแลตามแหล่งจำหน่ายและ
เผยแพร่  
5. ดำเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษหากพบ
นักเรียนนำสื่อลามก อนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อ
ประสานงานผู้ปกครองเพื่อหาแนว ทางแก้ไขปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม  
6. มอบหมายครูที่ปรึกษาติดตามและเฝ้าระวังภายหลัง
ดำเนินการแก้ไขแล้วเพื่อ ติดตามผล 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

2.5 การถูกล่อลวง 
และ ลักพา 

1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อให้นักเรียนเกิด
กระบวนการคิด วิเคราะห์การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การ
ตัดสินใจ การให้คำปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะการ
ป้องกันตัวเองให้พ้นจากการถูกล่อลวงและลักพา 
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ  
จัดเวรยาม เจ้าหน้าที ่รกัษาความปลอดภัยในสถานศึกษา  
3. ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง ในการ
สอดส่องนักเรียนอย่าง ทั่วถึงและสม่ำเสมอ  
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยสอดส่อง
ดูแลเพื่อป้องกันการถูก ล่อลวงและลักพา  
5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวง
และลักพาและวิธีการ ป้องกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ 
6. ประสานงานเจ้าหน้าที่ ตำรวจ ผู้ปกครอง เพื่ อ
ดำเนินการติดตามค้นหา 
7. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องในการแจ้ง เบาะแส  
8. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ
โดยรายงานให้ ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลำดับ 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

2.6 อบายมุข 1. กำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตปลอดอบายมุขทุก
ประเภท  
2. จัดทำแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุขร่วมกับ
ชุมชน 
3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนัก
ถึงโทษพิษภัยและ ปัญหาอบายมุขที่มีผลกระทบต่อการ
เรียนและความเป็นอยู่ของ  

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 
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2.6 อบายมุข   (ต่อ) 
4. สำรวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุมโดยจัดทำเป็น
ข้อมูลแผนที่ตั้ งเพื่อการประสานกับครูผู้รับผิดชอบ
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ เป็นไปตาม  แนว
ทางการจัดระเบียบสังคม  
5. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตร
หลานอย่างใกล้ชิด ทั้งการเรียน การใช้จ่ายเงิน การใช้
โทรศัพท์ การออกเที่ยวหรือการทำ กิจกรรมนอกบ้าน 
รวมทั้งการใช้สื่อเทคโนโลยีใน แนวทางที่ไม่เหมาะสม  
6. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชนในการ ให้ข้อมูลข่าวสารและติดตาม
สอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้ นักเรียนไปมั่วสุมใน  แหล่ง
อบายมุขต่าง ๆ  
7. จัดทำทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้า
ระวังป้องกัน  
8. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ให้ความช่วยเหลือ อยา่งจริงจังร่วมกัน  
9.จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตาม
แหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือกับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยตรงใน
ระดับพื้นที่ 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

2.7 พฤติกรรมชู้สาว 1. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและพฤติกรรมที่
พึงประสงค์ ด้านการวางตัวคบเพื่อนต่างเพศและจัดการ
เรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา  
2. มอบหมายครูที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแก่นักเรียน  
3. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอด
โปร่งไม่มีมุมอับ อันจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน  
4. กำกับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้ าที่ ของครู เวร
ประจำวัน  
5. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างเครือข่าย
ผู้ปกครองชุมชน และโรงเรียนในการแจ้งเบาะแส 
6. เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษามอบหมาย
ผู้รับผิดชอบสืบหาข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขใน
กรณีที่ เป็นปัญหาร้ายแรงให้ผู้บั งคับบัญชารายงาน
ตามลำดับข้ันตอน 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 
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2.7 พฤติกรรมชู้สาว (ตอ่) 7. ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหาและ

ร่วมมือช่วยกันแก้ไข 
ปัญหาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม  
8. ติดตามกำกับดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

2.8 อินเทอร์เน็ตและเกม 
1. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร
ภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต  
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจ
ในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์  
3. ประสานความร่วมมือผู้ปกครองเครือข่ายผู้ปกครอง 
เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ในการป้องกันกวดขันดูแลตาม
แหล่งสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น  
4. ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษากำกับติดตามการมา
เรียนของนักเรียน และประสานกับผู้ปกครองในการ
เดินทางไป – กลับระหว่างบ้านและโรงเรียน 
5. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่
เหมาะสมตามบริบท ของโรงเรียนและให้ครูควบคุมดูแล
อย่างใกล้ชิด  
6. ดำเนินการนำกลุ่มนักเรียนที่ มีพฤติกรรมเสี่ยงมา
อบรมให้ความรู้ในเรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ต  
7. จัดอาสาสมัครนัก เรียนคอยตรวจสอบการใช้
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่างๆ  
8. ประสานกับ เจ้าหน้ าที่ ตำรวจหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบเพื่อติดตาม ตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ตร้าน
เกมที่ให้บริการนักเรียนช่วงเวลาเรียน 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

2.9 การกลั่นแกล้ง (Bully) 
 

1. ปลูกฝังให้นักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษาเคารพ
สิทธิของผู้อื่นและให ้เกียรติซึ่งกันและกัน  
2. จัดกิจกรรมหรือการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจและความ ตระหนักในเรื่องของการกลั่นแกล้งและ
การปฏิบัติตนเชิงบวกต่อผู้อื่น 
3. ให้ความรู้กับผู้ปกครองเพื่อการเอาใจใส่และสังเกต
สัญญาณความผิดปกติของบุตรหลาน 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 
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2.9 การกลั่นแกล้ง (Bully) 
(ต่อ) 

4.มอบหมายครูที่ปรึกษาและครูผู้สอนสอดส่องดูแล 
5. สร้างช่องทางในการแจ้งปัญหาและขอความช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสมแก่นักเรียน 
6. มีครูนักจิตวิทยาหรือครูแนะแนวคอยให้คำปรึกษา 
7. ประสานผู้ปกครองเมื่อเกิดปัญหาเพื่อการแก้ไขและ
ปรับพฤติกรรมร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

2.10 ความหลากหลายและ 
ความเท่าเทียมทางเพศ 
(LGBTQ) 

1. ทำความเข้าใจความหลากหลายทางเพศ อัตลักษณ์ 
ทางเพศ รสนิยมทางเพศ เพศสรีระ การแสดงออกทาง
เพศภาวะให้กับนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา 
2. การสร้างสภาพแวดล้อมที่แสดงออกถึงการเคารพใน
ความหลากหลายทางเพศรวมไปถึงการปฏิบัติต่อผู้อื่น
อย่างเคารพและเท่าเทียม 
3. สร้างช่องทางในการแจ้งปัญหาและขอความช่วยเหลือ
อย่างเหมาะสม 
4. มีครูนักจิตวิทยาหรือครูแนะแนวคอยให้คำปรึกษา 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

2.11 การแสดงออกทาง
การเมือง ตามระบอบ  
ประชาธิปไตย 

1. สถานศึกษาเปิดพื้นที่ ให้นักเรียนสามารถดำเนิน
กิจกรรมการแสดงทางความคิดเห็นภายใต้หลักสิทธิ
เสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยและเงื่อนไขที่กฎหมาย
กำหนด 
2. ผู้บริหารโรงเรียนต้องคำนึงถึงการใช้สิทธิเสรีภาพใน
การแสดงออกและความปลอดภัยของนักเรียนโดยไม่ให้มี
บุคคลภายนอกเข้าร่วมการชุมนุม 
3. สถานศึกษาจะต้องละเว้นจากการแทรกแซงหรือ
จำกัดการใช้สิทธิเสรีภาพในการชุมนุมโดยปราศจากฐาน
ทางกฎหมายที่เหมาะสมและไม่เป็นไปตามหลักความ
จำเป็นและหลักความได้สัดส่วนในบริบทของสังคม
ประชาธิปไตย 
4. สถานศึกษามีหน้าที่อำนวยความสะดวกและปกป้อง
คุ้มครองผู้ชุมนุมจากอันตรายหรือความรุนแรงที่อาจจะ
เกิดขึ้น 
5.สถานศึกษาควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยในการใช้สิทธิ
เสรีภาพในการชุมนุมของนักเรียน 
6. สถานศึกษาควรเป็นพื้นที่ที่นักเรียนสามารถลองผิด
ลองถูกในการใช้สิทธิ เสรีภาพของพวกเขาในระบอบ
ประชาธิปไตยในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ครู อาจารย์ 
และผู้บริหารสถาบันก็ควรที่จะใช้ความเมตตากำกับดูแล 
แนะนำและส่งเสริมให้ลูกศิษย์ทั้งหลายใช้สิทธิเสรีภาพใน
การชุมนุมได้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนภายใต้
บริบทสังคมประชาธิปไตย  

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
5.นักเรียน 



สาสาเหตุเหตุ  มาตรการป้องกันและแก้ไข  ผู้รับผดิชอบ  
2.12 ข่าวปลอม  
(Fake News) 

1. สถานศึกษาสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อข่าว
ปลอมแก่ผู้เรียน บุคลากรชุมชนในพื้นที่ด้วยช่องทางที่
หลากหลายโดยเฉพาะสื่อออนไลน์  
2. สถานศึกษาจัดอบรมสอนเสริมเพิ่มทักษะหลักสูตร
การรู้เท่าทันสื่อให้กับ นักเรียนทุกระดับ 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
5.นักเรียน 

3.สุขภาพอนามัย  
   ของนักเรียน  
3.1 สุขภาพอนามัย วัยเรียน 

1. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครูและบุคลากรในเรื่องแนว
ทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การป้องกันมลภาวะ
จากสิ่งแวดล้อม การป้องกันไม่ให้เกิดโรคติดต่อและโรค
ระบาดต่าง ๆ 
2. จัดทำมาตรการบริหารจัดการคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมและมาตรการเกี่ยวกับการจัดการขยะใน
สถานศึกษา 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน 
4. ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้งประสานงาน
กับโรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่าง
ใกล้ชิด  
5. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด 
6. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อ
เกิดขึ้นในโรงเรียน 
7. จัดน้ำดื่มน้ำใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้ำและ
ระบบการจ่ายน้ำให้ถูกสุขอนามัย 
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย 
9. มีอุปกรณ์และสถานที่สำหรับล้างมือ และให้ความรู้ใน
การ ล้างมือของนักเรียนอย่างถูกวิธี 
10.ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจำหน่ายอาหาร
ให้ถูกสุขลักษณะ 
11.จัดสถานที่ และดูแลลักษณะทางกายภาพของ
สถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
 

  3.2 การอุปโภค บริโภค 
 
1. จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา 
 (อย.น้อย) เพื่อตรวจสอบ คุณภาพและสารปนเปื้อนใน
อาหารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
 2. จัดทำป้ายนิเทศและกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้เครื่อง อุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย 
 3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในโรงอาหารของโรงเรียน 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 
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3.2 การอุปโภค บริโภค 
(ต่อ) 

4. จัดให้มีระบบกำจัดขยะการบำบัดน้ำเสียและจัดสร้าง
บ่อดักไขมัน 
5. ในกรณี เกิดอุบัติ เหตุจากการอุปโภคบริโภคของ
นักเรียนให้ดำเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อ
โรงพยาบาล 
6. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ 
7. จัดครูอนามัยอำนวยความสะดวกในการดูแล
รักษาพยาบาล ร่วมกับผู้ปกครองเพื่อรับทราบข้อมูล
นักเรียน 
8. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลำดับข้ัน 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

3.3 สถานการณ์ฝุ่น ละออง
ขนาดเล็ก PM 2.5 

1. ให้ความรู้กับนักเรียนและรณรงค์ให้นักเรียนใส่
หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่กลางแจ้งหรือบนท้องถนน 
2. สถานศึกษาลดหรือเลี่ยงการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง 
3. จัดกิจกรรมทำความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียน
อย่างสม่ำเสมอ 
4. การจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการป้องกัน
ตนเองจากปัญหาฝุ่นPM 2.5 พร้อมขอความร่วมมือ
ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันช่วยลดสาเหตุการเกิดฝุ่น 
PM 2.5 
5. สถานศึกษาส่งเสริมการสร้างเครือข่ายนักเรียน
นักศึกษา ลูกเสือ-เนตรนารีนักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา 
เพื่อร่วมรณรงค์การป้องกันเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาฝุ่น
ละอองในสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
6. สถานศึกษาจัดทำคู่มือการเรียนการสอนว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและข้อควรปฏิบัติในการ
ร่วมกันลดโลกร้อนรวมทั้งจัดทำหน่วยการเรียนรู้เกี่ยวกับ
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในทุกระดับชั้น 
7. สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนในเรื่องที่เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศรวมถึงสาเหตุและผลกระทบที่ เกิดขึ้นเพื่อให้
เกิดความตระหนักรู้มีจิตสำนึกที่ดีและมีส่วนร่วมในการ
ควบคุม ป้องกันแก้ไขและลดปัญหานำไปสู่การใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน 
8. ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดองค์ความรู้รวมถึงการป้องกัน
แก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการดูแล
สุขภาพ 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.พนักงานขับรถ 
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3.4 การป้องกันการแพร่
ระบาดโรคในสถานศึกษา 
(COVID-19) 

1. มีมาตรการคัดกรองวัดไข้และอาการเสี่ยงก่อนเข้า
สถานศึกษา 
2. สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
3. จัดจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ 
4. จัดระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตร 
5. ทำความสะอาดห้องเรียน/พื้นผิวสัมผัสร่วม 
 เปิดหน้าต่างประตู ระบายอากาศ 
6. ไม่จัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เหลื่อมเวลา  
ลดเวลาทำกิจกรรม 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข 

3.5 สารเสพติด 1. ประกาศนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานศึกษา ทุกปีตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
2.จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้เฝ้าระวังสร้างภูมิคุ้มกันกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยผ่านช่องทางที่
หลากหลายในสถานศึกษา เช่น โซเชียลมีเดีย เสียงตาม
สาย พูดหน้าเสาธง กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมหลังเลิกเรียน 
คาบว่าง จัดบอร์ดนิทรรศการ ตามความเหมาะสม 
3. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิตเพื่อสร้างความตระหนักและ
ให้นักเรียนเกิดความรักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่นฯ 
4. จัดทำระบบเครือข่ายระหว่างผู้ ปกครอง ชุมชน 
สถานศึกษา และเครือข่ายบุคคล/กลไกที่เกี่ยวข้อง เพื่อการ
สื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน เช่น เครือข่ายนักเรียน เครือข่าย
ผู้ปกครอง เครือข่ายเยาวชน กลุ่มเพื่อนนักเรียน สภาเด็ก
และเยาวชน องค์การวิชาชีพ เป็นต้น 
5. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถ 
ที่ถูกต้องและเพื่อให้ใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชนและ
ห่างไกลจากยาเสพติด เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา กิจกรรม
จัดทำสื่อสร้างสรรค์ กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ กิจกรรม
รณรงค์เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติด วันงดสูบบุหรี่โลก 
 เป็นต้น 
6. จัดกลุ่ม เฝ้าระวังโดยอาศัยทั้ งภายในและภายนอก 
สถานศึกษาเช่น ทีมงานสหวิชาชีพ เครือข่ายส่งเสริม 
ความประพฤตินักเรียนนักศึกษา (พสน.) ฯ 
7. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
4.ผู้ปกครอง 
 

  
  



  
  
  

สาสาเหตุเหตุ  มาตรการป้องกันและแก้ไข  ผู้รับผิดชอบ  
3.5 สารเสพติด 
(ต่อ ) 

8. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่างๆ  
อย่างเหมาะสม 
9. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาดร่มรื่น
สวยงาม เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 
10.ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อ 
เน่ืองและสม่ำเสมอ 
11. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในสถานศึกษา 
12. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจำ 
13. คัดกรองนักเรียนเพื่อค้นหานักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มใช้ 
ยาเสพติดและมีระบบติดตามเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
รูปแบบที่เหมาะสม 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
4.ผู้ปกครอง 
 

3.6 การป้องกันภัยจากสัตว ์
มีพิษ 

1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นตัดแต่งกิ่งไม้กำจัด 
แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเพื่อให้มีความปลอดภัยแก่
นักเรียน  
2. ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ
ตลอดจนวิธีการป้องกันและปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นกรณีได้ 
รับพิษ  
3. จัดทำป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็น 
จุดเสี่ยง เช่น บริเวณรั้วสถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ซ่ึงมักจะเป็น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเบื้องต้น 
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์เช่น โรงพยาบาลสุขภาพตำบล 
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กู้ภัยหรือป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในการกำจัดสัตว์มีพิษอื่น 
5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาลกรณี
ที่ได้รับพิษจากสัตว์มีพิษ 
6. จัดทำแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อมโดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
7.ติดตาข่ายป้องกันนกและสัตว์ปีกเพื่อไม่ให้ เกิดปัญหาที่
สร้างความสกปรกและเชื้อโรคต่างๆที่มาจากนกและสัตว์ปกี 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นกัการภารโรง 
 
 

  
  
  
  
  



  
  
  
  
ยุทธศาสตร์การดำเนินงาน  
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้  
มาตรการที่ 1 แนวทางการป้องกันภัย  
    1.1 มีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
          1) ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ “สถานศึกษาปลอดภัย”  
          2. กำหนดแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานศึกษา  
          3. กำหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
          4. มีระบบเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
     1.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ  
           1. กำหนดให้มีการเพิ่มความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ดังนี้  
                1) เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิเสรีภาพของเด็ก และบทบาทหน้าที่ของครู  
                2) ทักษะการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและทักษะการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
                3) ทักษะการจัดการความขัดแย้ง ความคิดเห็นที่แตกต่าง  
                4) ทักษะการจัดการเหตุในภาวะฉุกเฉิน  
            2. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
            3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต 4 องค์ประกอบ คือ การตระหนัก รู้รักและเห็น
คุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณ์และ 
ความเครียด การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น  
             4. เปิดช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางความต้องการเกี่ยวกับความปลอดภัยใน  
สถานศึกษาโดยผ่านกลไกของสภานักเรียนหรือกล่องรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา  
             5. ดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามโอกาส และความเหมาะสม  
        1.3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษา  
             1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย  
             2. มีมาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา  
             3. มีแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา  
        1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย คณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้อำนวยการเป็นประธาน รองผู้อำนวยการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน ผู้แทนครู  ผู้แทน
สำนักงานเขต ผู้แทน กรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน รองกลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจการ
นักเรียน หรือผู้รับผิดชอบ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
             มีหน้าที่  
                 1) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดภัย  
                 2) กำหนดมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามความเหมาะสม   
                 3) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของเหตุที่เกิดขึ้น  
                 4) ดำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่กำหนด  
                 5) ดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เกิดความพึงพอใจตามความเหมาะสม  
                 6) กำกับติดตามและประเมินผลรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  



 
 
 
 
มาตรการที่ 2 แนวทางการช่วยเหลือ เมื่อเผชิญเหตุและการแก้ปัญหา  
           2.1 จัดการและแก้ไขให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์  
                 1. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการจัดการหรือการระงับเหตุการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา  
                 2. สร้างความตระหนักประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แนวปฏิบัติการจัดการและการช่วยเหลือ  
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  

           3.เตรียมบุคลากรและเครื่องมือให้พร้อมรับสถานการณ์ เช่น การซ้อมดับเพลิง การซ้อมหนีไฟ  
การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เป็นต้น  
          2.2 คัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้นในสถานศึกษา 
                1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินสถานการณ์และคัดกรองให้การช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ ได้รับ 
ผลกระทบในสถานศึกษา  
                2. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประสบเหตุมี
ความปลอดภัยหรือลดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์  
                3. กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ สามารถช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อม 
ประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้นได้ทันที  
                4. ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุดำเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อมประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้นโดย 
ทันที   
         2.3 จัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
               1. กำหนดช่องทางประสานพิเศษเพื่อขอการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีภาวะ 
วิกฤตเกิดขึ้น เช่น ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาล สถานีตำรวจ สาธารณสุข เป็นต้น  
                2. สถานศึกษาระบุเหตุช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา เช่น การเก็บข้อมูล การรับฟัง การเจรจา 
ต่อรอง การประสานความร่วมมือ เป็นต้น  
         2.4 ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบที่ซัดเจน (กรณีที่ส่งต่อ)  
               มีขั้นตอนส่งต่อที่ชัดเจนเป็นการเฉพาะกับสถานการณ์เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับการบำบัดรักษาทั้ง
ด้าน ร่างกายและจิตใจจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
         2.5 ติดตามและประสานงานในการประเมินสภาพจิตใจของนักเรียน  
               มีการประสานงาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์หลังได้รับการดูแลช่วยเหลือ  
มาตรการที่ 3 การเยี่ยวยาและการบำรุงขวัญ  
         3.1 มาตรการช่วยเหลือ เยียวยา พื้นฟูจิตใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
               1. ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย  
                2. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เพื่อสร้างความภาคภูมใิจ  
                3. จัดส่งนักจิตวิทยาลงพื้นที่ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาพื้นฟูจิตใจ (การให้คำปรึกษา)  
        3.2 ประสานทำความเข้าใจตามสถานการณ์และความเหมาะสมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ  
                 1. สถานศึกษากำหนดแนวทางในการช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ได้รับกระทบที่สามารถตรวจสอบได้ 
เช่น การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียนหรือผู้ประสบภัยในสถานศึกษาการขอรับบริจาค ฯลฯ 
                 2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและ  
ผู้ได้รับผลกระทบ  
              



    
 

3.ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิประโยชน์ อันพึง
มี เช่น เงินกองทุนช่วยเหลือเด็กจาก พมจ. เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เงินประกันสังคม 
ประกันชีวิต เป็นต้น 
 
มาตรการที่ 4 การรายงานเหตุ  
                4.1 รายงานระหว่างประสบเหตุ  
                      4.1.1 กรณีฉุกเฉิน  
                              1. กรณีฉุกเฉิน (ประสบเหตุซึ่งหน้าหรือกรณีเป็นข่าว)  
                                  - รายงานต้นสังกัดทราบทันที 
                                  - ติดตามผลจากเหตุที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานเป็นระยะ  
                      4.1.2 กรณีไม่ฉุกเฉิน  
                              2. กรณีไม่ฉุกเฉิน  
                                  - รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  
                                  - บันทึกข้อมูลในแบบรายงานที่สถานศึกษากำหนด  
                4.2 รายงานหลังประสบเหต ุ 
                      - รายงานผลการดำเนินการ  
                      - รายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  
               4.3 การติดตามและประเมินผลมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา  
                    รายงานการติดตามและประเมินผลมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูล
อย่างเป็นระบบ  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงานมาตรการป้องกันภัย  

  
1. มาตรการป้องกันภัย  
  

มาตรการป้องกันภัย  
  

กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน  

1. มีแผนปฏิบัติการรักษาความ 
ปลอดภัยในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ 

1. ตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ “สถานศึกษาปลอดภัย”  
2. กำหนดแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขบัเคลื่อนความปลอดภัยใน 
สถานศึกษา  
3. กำหนดแผนการจดักิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
4. มีระบบเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความ ปลอดภัยใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.พัฒนาศักยภาพผู้บรหิาร ครู 
บุคลากรในการดูแลช่วยเหลือ
ผู้เรียนและ ผู้ได้รับผลกระทบ 

1. กำหนดให้มีการเพิ่มความรู ้ทัศนคต ิทักษะ ใน 3 ดา้น ดังนี ้ 
    1) เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิเสรภีาพของเด็กและบทบาท หน้าที่
ของครู  
    2) ทักษะการคดักรองกลุ่มเสี่ยงและทักษะการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือ นักเรียน  
    3) ทักษะการจัดการความขัดแย้ง ความคดิเห็นที่แตกต่าง  
    4) ทักษะการจัดการเหตุในภาวะฉุกเฉิน  
2. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีทกัษะชีวิต 4 องค์ประกอบ คอื การ
ตระหนักรู้รกัและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น การคดิวิเคราะห์ ตดัสินใจและ
แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดการกับอารมณแ์ละ ความเครียด การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดกีับผู้อื่น  
4. เปิดช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคดิเห็นเสนอแนวทางความต้องการ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยผ่านกลไกของสภานักเรียนหรือ กล่องรับ
ฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา  
5. ดำเนินการช่วยเหลือผูท้ี่ได้รับผลกระทบตามโอกาสและความเหมาะสม 

3.การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ 
บรรยากาศในสถานศึกษา 

1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย 
2. มีมาตรการความปลอดภัยที่หลากหลายที่สอดคล้องและเหมาะสม 
กับสภาพปัญหา 
3. มีแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้และสรา้งความตระหนักเกี่ยวกับ 
ความปลอดภัยในสถานศกึษา 

4.ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
และภาคีเครือข่าย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อำนวยการ เป็นประธาน รอง 
ผู้อำนวยการ/ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย เป็นรองประธาน ผู้แทนครู ผู้แทนสำนักงานเขต 
ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน รองกลุ่มบรหิารงาน
บุคคล/กิจการนักเรียน หรือผู้รับผิดชอบ เป็นกรรมการและเลขานุการ มหีน้าที่ 
 1) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดภัย 
 2) กำหนดมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ปัญหาความปลอดภัยใน 
สถานศึกษาตามความเหมาะสม 



  
มาตรการป้องกันภัย  

  
กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน  

4.ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ 
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน
และภาคีเครือข่าย (ต่อ) 

 3) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของเหตุที่เกิดขึ้น 
 4) ดำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่กำหนด 
 5) ดูแลช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ไดร้ับผลกระทบให้เกิดความพึงพอใจตาม 
ความเหมาะสม 
6) การกำกับตดิตามและประเมินผลรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 

  
2. มาตรการแนวทางการช่วยเหลือเมื่อเผชิญเหตุและการแก้ปัญหา  
  
มาตรการแนวทางการช่วยเหลือ
เมื่อเผชิญเหตุและการแก้ปัญหา  

กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน  

1.จัดการและแก้ไขให้ความ
ช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ 
 
 

 1. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการจดัการหรือการระงับเหตุการณ์ช่วยเหลือ 
เมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา  
2. สรา้งความตระหนักประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แนวปฏิบัติการจดัการและ
การชว่ยเหลือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา  
3. เตรียมบุคลากรและเครื่องมือให้พร้อมรับสถานการณ ์เช่นการซ้อมดับเพลิง  
การซ้อมหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เป็นต้น 
 

2. คัดกรองและช่วยเหลือ
เบ้ืองต้นในสถานศึกษา 

1. ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นประเมินสถานการณ์และคัดกรองให้การช่วยเหลือผู้เรียน
และผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา  
2. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา  
เพื่อให้ผู้ประสบเหตุมีความปลอดภัยหรือลดระดบัความรุนแรงของเหตุการณ์  
3. กำหนดขั้นตอนและวธิีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุสามารถช่วยเหลือด้าน 
ร่างกายและจิตใจพร้อมประเมินสถานการณ์เบ้ืองต้นได้ทันที  
4. ผู้ที่ไดร้ับแจ้งเหตุดำเนินการชว่ยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อมประเมิน
สถานการณ์เบ้ืองต้นโดยทันที 

3. จัดการและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

1. กำหนดช่องทางประสานพิเศษเพื่อขอการสนับสนุนช่วยเหลือจาก หน่วยงาน 
 ต่าง ๆ เมื่อมีภาวะวิกฤตเกิดขึ้น เช่น ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาล สถานตีำรวจ 
สาธารณสุข เป็นต้น 
2. สถานศึกษาระบุเหตุช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา เช่น การเก็บ 
ข้อมูล การรับฟัง การเจรจาต่อรองการประสานความรว่มมือ เป็นต้น 

4. ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับ
ผลกระทบทีซ่ัดเจน  
(กรณีที่ส่งต่อ) 

มีข้ันตอนส่งต่อที่ชัดเจนเป็นการเฉพาะกับสถานการณ์เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับ 
การบำบัดรักษาทั้งด้านรา่งกายและจิตใจจากผู้เชีย่วชาญเฉพาะทาง 

5. ติดตามและประสานงานใน
การประเมินสภาพจิตใจของ
นักเรียน 

มีการประสานงาน ตดิตาม และประเมินสถานการณ์หลังได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ 

  
 



 
3. มาตรการ การเยียวยาและการบำรุงขวัญ  
  
มาตรการ การเยียวยาและมาตรการ การเยียวยาและ
การบำรุงขวัญการบำรุงขวัญ  

กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน  

1. มาตรการช่วยเหลือเยียวยา
พื้นฟูจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
 

 1. ดา้นการจา่ยเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน ์
ทางกฎหมาย 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจ 
3. จัดส่งนักจิตวทิยาลงพืน้ที่เพื่อช่วยเหลือเยียวยาพื้นฟูจิตใจ (การให้คำปรกึษา) 

2.  ประสานทำความเข้าใจ
ตามสถานการณ์และความ
เหมาะสมให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทราบ 

1. สถานศึกษากำหนดแนวทางในการชว่ยเหลือผู้เรียนและผู้ได้รับกระทบที่สามารถ
ตรวจสอบได้ อาทิ การจดัตั้งกองทุนชว่ยเหลือเด็กนักเรียนหรือผู้ประสบภัย 
ในสถานศึกษา การขอรบับริจาค 
2. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการชว่ยเหลือตามความเหมาะสมแก่ เหตุที่เกิด
ขึ้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ 
3. ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ
ได้รับสิทธิประโยชน์อันพงึมี เช่น เงินกองทุนช่วยเหลือเด็กจาก พมจ. เงินกองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)เงินประกันสังคม ประกันชีวติ เป็นต้น 

  
4. มาตรการการรายงานเหตุ  
  
มาตรการ การเยียวยาและมาตรการ การเยียวยาและ
การบำรุงการบำรุงขวัญขวัญ  

กระบวนการ/แนวทางการดำเนินงาน  

1. รายงานระหว่างประสบเหต ุ  1. กรณีฉุกเฉิน  
    กรณีฉุกเฉิน (ประสบเหตุซึ่งหน้าหรือกรณีเป็นข่าว)  
     - รายงานต้นสังกัดทราบทันที  
      - ติดตามผลจากเหตุที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชดิและรายงานเป็นระยะ  
2. กรณีไม่ฉุกเฉิน  
     - รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  
      - บันทึกข้อมูลในแบบรายงานที่สถานศึกษากำหนด 

2. รายงานหลังประสบเหตุ - รายงานผลการดำเนินการ  
 - รายงานผลการประสานความรว่มมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

3.การติดตามและประเมินผล
มาตรการความปลอดภยัใน
สถานศึกษา 

รายงานการติดตามและประเมินผลมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาพร้อมทั้ง
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ภาคผนวกภาคผนวก  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ที่  182 /2564 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการจดัทำแผนและมาตรการรักษาความปลอดภยัในสถานศึกษา 
.................................................................................................... 

                ตามหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2561 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งยุทธศาสตร์การดำเนินงานเกี่ยวกับระบบการ
รักษาความปลอดภัยของนักเรียน มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กำกับ ติดตามรายงาน นั้น 
                   เพื่อให้การดำเนินงาน บรรลุผลสำเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย จำเป็นต้องมีมาตรการ
และกิจกรรมตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม )ฉบับที่ 2 ( 
พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. นางสุภัทร      เงินดี                 ผู้อำนวยการโรงเรียน                   ประธานกรรมการ  
 2. นายปกรณ์     เกตนานนท์     รองผู้อำนวยการโรงเรียน                  กรรมการ 
          3. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ว่านเครือ        ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน            กรรมการ 
 4. นายบุญธรรม   บุญนายืน      ครู คศ.2             กรรมการ 

5.นายวิทยา    วินาโร       ครู คศ.2             กรรมการ 
6. นายสุชาติ   เขียวน้อย       ลูกจ้างประจำ            กรรมการ 
7.นายศุภฤกษ์  พลังฤทธิ์       ครู คศ.๑              กรรมการ 
8.นายเทพทัต ไชยศิลป์        ครู คศ.๑             กรรมการ 

 9.นายพัสกร   มาลารตัน์       ครู คศ.2             กรรมการและเลขานุการ 
          10. นางสาวนงนภสร  องคก์าร         ครู คศ.1             กรรมการและผูช้่วยเลขานุการ 
 

           ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ จัดทำแผนและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา พ.ศ.2564 รายงานผู้บริหารโรงเรียนต่อไป 
 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                                     สั่ง   ณ    วันที่  21  เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 

 
  
                                                                )นางสุภัทร   เงินดี( 
                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม 



  



  



  


