
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 

โรงเรียนเมืองปานวิทยา ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 

******************* 

1. หลักการและเหตุผล 

จากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิดเหตุการณ์ กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกกล่าวหา

หรือกระท าความรุนแรงต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษา โดยมีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์สาธารณะอย่าง

กว้างขวางและรวดเร็ว โรงเรียนเมืองปานวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ตระหนักใน

ความส าคัญและความจ าเป็นเร่งด่วนที่สถานศึกษาที่สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายจะต้องร่วมกันหา

แนวทางท่ีเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหา เพราะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน คือ หัวใจ

ส าคัญของการจัดการศึกษา จึงเล็งเห็นความจ าเป็นจะต้องออกมาตรการปูองกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่เก่ียวข้อง ของโรงเรียนเมืองปานวิทยา เพ่ือช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา นักเรียนในสังกัด กรณีเกิดเหตุความรุนแรง หรือเหตุการณ์แวดล้อมในทุก ๆ ด้าน ซึ่งเป็นการสร้าง

ความปลอดภัยและให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคน และให้เป็นไป

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2558 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและ

นักศึกษา พ.ศ.2548 และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ 

2. วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัยและด้าน

ปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์

สูงสุดของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน เป็นส าคัญ 

(2) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถ

ปูองกัน และแก้ไขสถานการณ์ซึ่งอาจเกิดขึ้นแก่นักเรียน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ทั้งด้านอุบัติเหตุ

อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

(3) เพ่ือให้นักเรียนและบุคลากรทุกคนได้รับการปกปูอง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และ

จิตใจ โดยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 



(4) เพ่ือสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่

ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

(5) เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหน่วยงานด้านการรักษาความปลอดภัย เช่น สถานีต ารวจ

โรงพยาบาล, เทศบาล, ฯลฯ เมื่อมีเหตุจ าเป็น 

3. เป้าหมาย 

(1) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(2) นักเรียนโรงเรียนเมืองปานวิทยาทุกคน 

(3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย 

4. ยุทธศาสตร์ 

(1) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมบุคลากรสถานศึกษาและนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ 

ข้าราชการครู ผู้ปกครอง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ครอบคลุมทุกด้าน โดยเฉพาะมาตรการซึ่งเกี่ยวข้องและพบ

การกระท าหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น อุบัติเหตุ เจ็บปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อ ฯลฯ 

(3) มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

5. การวางแผนป้องกันภัยของสถานศึกษา 

แนวทางการก าหนดมาตรการปูองกันภัยให้แก่นักเรียนและบุคลากรสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วม

ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนปูองกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ ติดตาม 

ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดตาม

เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 , พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 และ

ระเบยีบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ขั้นตอน ภารกิจ 
1.ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่าย

เพ่ือวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจาก



สภาพแวดล้อม 
2.ก าหนดมาตรการหลัก ก าหนดมาตรการหลักเพ่ือปูองกัน และ/หรือ แก้ไข 
3.ก าหนดมาตรการเสริม ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและ

ประเพณีของท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น 
4.ก าหนดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 
5.ก าหนดเวลาและผู้รีบผิดชอบ ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 
 

 

6. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

สาเหตุ มาตรการป้องกัน ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการป้องกันและแก้ไข 
อุบัติเหตุ 
1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียน
อาคารประกอบ 

1.ตรวจสอบระบบไฟฟูา สายไฟโครงสร้างและ
ส่วนประกอบอาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความ
จ าเป็น 
2.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษา
อาคารสถานที่ 
3.ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เก่ียวกับอาคาร
สถานที่ 
4.ชี้แจงให้ความรู้การดูแล รักษา เฝูาระวัง
ความปลอดภัยของอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ 
5.จัดท าปูายและแผนผังข้อควรระวังด้านความ
ปลอดภัยในจุดอันตรายทุกชั้นเรียน และ
แผนผัง 
6.จัดให้มีแผนซักซ้อมการปูองกันและซักซ้อม
การเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
7.แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษาและให้เพ่ิมความกวดขันในวันหยุด
ต่าง ๆ ของสถานศึกษา 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 



2. อุบัติเหตุจากบริเวณภายใน
สถานศึกษา 

1.แต่งตั้งครูเวรประจ าวันคอยควบคุม ก ากับ 
ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้ง
วันและให้เพ่ิมความกวดขันในวันหยุดต่าง ๆ 
ของสถานศึกษา 
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
และน าส่งสถานพยาบาล 
3.ก าหนดควบคุม ดูแล การจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปีนปุายในที่สูง/บ่อน้ า/สระน้ า 
อย่างเข้มงวด 
4.ดูแลตัดแต่งก่ิงไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 
และบ ารุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบ
สถานศึกษาสม่ าเสมอ 
5.จัดให้ปูายค าเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ 
6.ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนใน
กรณีท่ีพบวัตถุสิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุ
ระเบิดหรือวัตถุอันตราย 
7.ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษา
และจุดเสี่ยง 
8.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษา 
9.จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพ่ือสะดวกใน
การจัดเก็บและท าลาย 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูเวรประจ าวัน 
3.ครูอนามัยโรงเรียน 
4.นักการภารโรง 
5.เจ้าหน้าที่สถานีอนามัย 
6.นักเรียน 
7.ผู้ปกครอง 

3. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกของสถานศึกษา 

1.ส ารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมลภาวะ
ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนว
ทางแก้ไข 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
หาแนวทางปอูงกันและแก้ไข 
3.ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 

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



4.จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนัก
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากร
ในสถานศึกษาและชุมชน 

4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ 
เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนามอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ เช่น เครื่องท าน้ าเย็น พัด
ลม โทรทัศน์ ฯลฯ 

1.ตรวจสอบ ทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่อง
เล่นสนามและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 
2.ไม่ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช ารุด 
3.แนะน า สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธี
ตามประเภทของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
เครื่องเล่นสนาม 
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้ง
หลังใช้ 
5.ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ 
เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ได้อย่าง
ปลอดภัย 

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

5. อุบัติเหตุจากการเดินทาง ไป-
กลับ ระหว่างบ้าน และ
สถานศึกษา 

1.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือ
กันก าหนดมาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้า
และเลิกเรียน 
2.ก ากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน 
จักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว 
3.จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนที่มี
ผู้ปกครองมารับ 
4.แนะน าการเดินแถวกลับบ้านและให้พ่ีดูแล
น้อง 
5.ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎ
จราจร 
6.จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่
ประตูเข้าออก 

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

6. อุบัติเหตุจากการพานักเรียนไป 1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียกระทรวง 1.ผู้บริหารโรงเรียน 



ศึกษานอกสถานศึกษา และการ
น านักเรียนร่วมกิจกรรมส าคัญ 

ศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษา
นอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด 
2.เตรียมการและวางแผนการด าเนินการอย่าง
ชัดเจน 
3.จัดท าประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง 
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
5.จัดให้มีปาูยชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/
ปูายบอกชื่อขบวนรถ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
7.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน 
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ และตรวจ
ประวัติคนขับเพ่ือความปลอดภัย 
9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อันตราย 
10.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด 
11.ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่าง
ปลอดภัยทุกครั้ง 
12.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่
ปลอดภัย 
13.ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยท้องถนน 

2.ครู 
3.นักการภารโรง 
4.นักเรียน 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 

7.อุบัติเหตุจากยานพาหนะรับ-ส่ง 
นักเรียน 

1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยยานพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียน 
2.ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความเหมาะสม
ปลอดภัยต่อสภาพการใช้งาน 
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ถัง
ดับเพลิง ค้อน ประจ ายานพาหนะเป็นต้น 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
7.นักเรียน 



4.ตรวจสอบประวัติคนขับ ความสามารถใน
การขับขี่ใบอนุญาตการขับข่ี 
5.ก าหนดให้มีพนักงานควบคุมเพ่ือดูแลความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร 
6.ก าหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วยความ
ปลอดภัยแก่นักเรียน และผู้จ้าง เช่น ห้ามห้อย
โหน ปีนปุายหยอกล้อขณะรถยนต์เคลื่อนที่ 
7.ตรวจสอบจ านวนนักเรียนทุกครั้งที่มีการขึ้น
และลงรถยนต์ 
8.จัดท าปูายชื่อรถรับ-ส่งนักเรียนให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 
9.การประกันภัยโดยความสมัครใจส าหรับ
นักเรียน 

ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย 
1. อัคคีภัย/วาตภัย/อุทกภัย/ธรณี
พิบัติภัย 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบ
อุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
2.ให้ความรู้และจัดท าแผนซักซ้อมนักเรียน
เกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ 
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
อย่างเคร่งครัด 
4.จัดท าปูายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
5.ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟูาให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6.ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที 
7.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้น
จากอันตราย 
8.ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆอย่างสม่ าเสมอ
,ดูแลสถานที่ให้สะอาด 
9.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 
10.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ 
11.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐม

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
7.นักเรียน 



พยาบาลเบื้องต้น 
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทางสังคม 
1. การล่วงละเมิดทางร่างกายและ
จิตใจ 

1.แต่งตั้งกรรมการเฝูาระวังปูองปรามนักเรียน
ที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุด
เสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ า 
2.ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน 
3.จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
4.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
5.มาตรการปูองกันควรได้รับความร่วมมือจาก
ทุกฝุายในการสอดส่องเฝูาระวังร่วมกัน เพราะ
บางครั้งเหตุอาจเกิดจากบุคลากรของ
สถานศึกษาเอง 
6.ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับขั้น 
7.น านักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแล
ติดตามอย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง 
7.ประสานงานผู้ปกครองเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือดูแล 
8.ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีต ารวจ พมจ. 
เป็นต้น 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
5.เจ้าหน้าที่ต ารวจ 

2.การท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัว
ตาย 

1.จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมายครูประจ า
ชั้น สังเกตพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 
2.จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานศึกษา เพ่ือการสื่อสารและสาน
สัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
พฤติกรรมนักเรียน 
3.จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก ความ
สามัคคี ความเอ้ืออาทร และช่วยเหลือซึ่งกัน

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 



และกัน 
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของ
นักเรียนอย่างหลากหลาย 
5.ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ ให้
ค าปรึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
6.ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิด
ปัญหา เพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ 

3.สารเสพติด 1.จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความ
ตระหนัก ให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน 
2.จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานศึกษา เพ่ือการสื่อสารและสาน
สัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน 
3.จัดกิจกรรมให้นักเรียนแสดงออกตาม
ความสามารถที่ถูกต้อง เช่น ศิลปะ ดนตรี 
กีฬา เป็นต้น 
4.จัดกลุ่มเฝูาระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
5.จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักเรียน 
6.ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อต่าง 
ๆ อย่างเหมาะสม 
7.จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้
สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการ
เรียนรู้ 
8.ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ 
9.แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 



4.การอุปโภคบริโภค 1.จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา
(อย.น้อย)เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและสาร
ปนเปื้อนในอาหาร และประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร 
2.จัดท าปูายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องอุปโภคบริโภค
อย่างถูกสุขอนามัย 
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด รักษา
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโรงอาหาร
ของโรงเรียน 
4.จัดให้มีระบบกาจัดขยะ การบ าบัดน้ าเสีย 
และจัดสร้างบ่อดักไขมัน 
5.ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภคบริโภค
ของนักเรียน ให้ด าเนินการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล 
6.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อ
เกิดเหตุ 
7.จัดครูอนามัยอ านวยความสะดวกในการ
ดูแลรักษาพยาบาลร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือ
รับทราบข้อมูลนักเรียน 
8.รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับขั้น 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
5.นักเรียน 

5.การทะเลาะวิวาท 1.ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง 
ชุมชน สถานศึกษา เพ่ือการสื่อสารและสาน
สัมพันธ์ร่วมมือปูองกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน 
3.จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพ่ือเข้าระงับ
เหตุกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาท โดย

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 



ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
4.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ 
ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและ
จัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบตามล าดับ 
5.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
อปพร. หรือ อปท. 

6.การถูกล่อลวงและลักพา 1.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด 
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การ
ตัดสินใจ การให้ค าปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึง 
ทักษะการปูองกันตัวเองให้พ้นจากการถูก
ล่อลวงและลักพา 
2.จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3.ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง 
ในการสอดส่องนักเรียนอย่างทั่วถึงและ
สม่ าเสมอ 
4.ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ช่วย
สอดส่องดูแล เพ่ือปูองกันการถูกล่อลวงและ
ลักพา 
5.ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการ
ล่อลวงและลักพา และวิธีการปูองกันให้
นักเรียนทราบทุกระยะ 
6.ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้ปกครอง 
เพ่ือด าเนินการติดตามค้นหา 
7.ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเบาะแส 
8.ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อ
เกิดเหตุ โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 



ตามล าดับ 
7.สื่อลามกอนาจาร 1.ควบคุมดูแลการน าข้อมูลข่าวสารและสื่อ

บันเทิงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ไม่ให้เข้า
มาเผยแพร่ในสถานศึกษา 
2.จัดท าหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่อง
เพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี 
และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน 
3.จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ที่ดีงามให้กับนักเรียนเพ่ือ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
4.ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่
เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล ตาม
แหล่งจ าหน่ายและเผยแพร่ 
5.ด าเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ 
หากพบนักเรียนน าสื่อลามกอนาจารเข้ามา
สถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง 
เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
6.มอบครูประจ าชั้น ติดตามและเฝูาระวัง 
ภายหลังด าเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อเป็นการ
แก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดข้ึน 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 

8.อบายมุข 1.ก าหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอด
อบายมุขทุกประเภท 
2.จัดท าแผนผัง zoning เขตปลอดอบายมุข
ร่วมกับชุมชน 
3.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และตระหนัก
โทษภัยและปัญหาอบายมุข ที่มีผลกระทบต่อ
การเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน 
4.มอบหมายครูประจ าชั้น ติดตามสอดส่อง
ดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหา
และกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบด าเนินการ ปรับเปลี่ยน

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 



พฤติกรรมในเบื้องต้น 
5.ส ารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดย
จัดท าเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพ่ือการประสานกับ
ครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 
6.ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขัน
ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ทั้งการเรียน 
ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์การออกเที่ยวเตร่ 
หรือการท ากิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อ 
เทคโนโลยีในครอบครัว ไปในทางท่ีไม่
เหมาะสม 
7.จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนในการให้ข้อมูล
ข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลปูองกัน 
ไม่ให้นักเรียนไปม่ัวสุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ 
8.จัดท าทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยง 
9.เชิญผู้ปกครองประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา และให้ความช่วยเหลืออย่างจริงจัง
ร่วมกัน 
10.จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจ
ตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยการ
ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือระหว่าสถานศึกษา
ด้วยกัน 

9.พฤติกรรมชู้สาว 1.ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการวางตัวคบ
เพ่ือนต่างเพศ และจัดการเรียนการสอนเรื่อง
เพศศึกษา 
2.มอบหมายครูประจ าชั้น ให้ค าปรึกษาแก่

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
5.นักเรียน 



นักเรียน 
3.จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้
ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ อันจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน 
4.ก ากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของครู
เวรประจ าวัน 
5.สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียนในการ
แจ้งเบาะแส 
6.เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษา
มอบหมายผู้รับผิดชอบ สืบหาข้อเท็จจริงและ
ด าเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรง
ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามล าดับขั้นตอน 
7.ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบ
ปัญหา และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม 
8.ติดตาม ก ากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่
เหมาะสม 

10.อินเทอร์เน็ตและเกม 1.ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูล
ข่าวสาร ภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต 
2.จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้าง
แรงจูงใจในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
อย่างสร้างสรรค์ 
3.ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่าย
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องในการปูองกัน 
กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง ร้าน
อินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น 
4.ครูฝุายปกครองและครูที่ปรึกษาก ากับ 
ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนและประสาน
กับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับ 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
5.นักเรียน 



ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
5.จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน 
และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
6.ด าเนินการน ากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้
อินเทอร์เน็ต 
7.จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่าง ๆ 
8.ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานที่
รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบร้าน
อินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการนักเรียน
ช่วงเวลาเรียน 

ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน 1.สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ใน
เรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน การ
ปูองกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม การปูองกัน
ไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น 
2.จัดท ามาตรการบริหารจัดการขยะใน
สถานศึกษา 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้
ชัดเจน 
4.ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง 
ประสานงานกับโรงพยาบาลเพ่ือดูแลนักเรียน
ที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด 
5.ปิดสถานศึกษาเม่ือมีโรคระบาดหรือได้รับ
ผลกระทบจากสารพิษ 
6.แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นในกรณีมี
โรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน เช่น โรคมือเท้า
ปาก, ไข้เลือดออก, ไข้ไวรัสโคโรนา ฯลฯ 
7.จัดน้ าดื่ม น้ าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกัก

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.นักการภารโรง 



เก็บน้ าและระบบการจ่ายน้ าให้ถูกสุขอนามัย 
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย 
9.มีอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับล้างมือ และให้
ความรู้ในการล้างมือของนักเรียนอย่างถูกวิธี 
10.ควบคุมความสะอาดในการปรุงและ
จ าหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ 
11.จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูก
สุขลักษณะ 

ด้านสัตว์มีพิษ 1.จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งก่ิง
ไม้ ก าจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเพ่ือให้
มีความปลอดภัยแก่นักเรียน 
2.ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียน
เกี่ยวกับสัตว์มีพิษตลอดจนวิธีการปูองกันและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ 
3.จัดท าปูายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณท่ี
เป็นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณรั้วสถานศึกษา ต้นไม้
ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ
เบื้องต้น 
4.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น 
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
5.จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐม
พยาบาล กรณีที่ได้รับพิษจากสัตว์มีพิษ 
6.จัดท าแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.นักการภารโรง 

ภัยบุคคล 
1. ครูกับนักเรียน 

1.โรงเรียนและสถานศึกษาทุกแห่งก าหนด
ระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน
ร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับ
กฎกระทรวง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 



2.สถานศึกษาจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อท าความ
เข้าใจและหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่อง 
การลงโทษนักเรียนสามารถท าได้ แต่ต้องไม่
เกินกว่าเหตุ และให้สถานศึกษาท าหนังสือแจ้ง
ความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ
พร้อมกับหาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของ
นักเรียน 
3.ให้สถานศึกษาเชิญนักจิตแพทย์มาสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน 
พฤติกรรมของนักเรียนแต่ละคนย่อม 
แตกต่างกันออกไปจากสภาพแวดล้อมที่อยู่
อาศัย และการอบรมเลี้ยงดู 
4.ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับติดตามไม่ให้
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือ 
แบบกลั่นแกล้ง ความโกรธ หรือความพยาบาท 
โดยค านึงถึงอายุของนักเรียน และความ
ร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการ 
ลงโทษ เพื่อที่จะแก้นิสัยความประพฤติที่ไม่ดี
ของนักเรียน ในกรณีลงโทษนักเรียนที่มีความ
ประพฤติผิด กฎระเบียบ ต้องท าหนังสือแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อมระบุเหตุ
และการลงโทษการกระท าความผิดโดยให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.
2548 
5.สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทาง
อารมณ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง พร้อม



รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
6.กรณีเกิดเหตุการณ์อันไม่พึงประสงค์ข้ึนใน
โรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาต้องรายงานให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาได้รับ
ทราบโดยเร็ว 

2.ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากับบุคคลภายนอก 

1.ให้ผู้บริหารสถานศึกษาจัดประชุมเพ่ือวาง
แนวทางการท างานร่วมกันกับชุมชน โดย
เครือข่ายภาคประชาชน ผู้ปกครองท้องที่ 
ผู้บริหารท้องถิ่น 
2.ก าหนดมาตรการกรณีเกิดความขัดแย้งใน
เรื่องเก่ียวข้องกับสถานศึกษาซึ่งเกิดจาก
บุคลากรในสังกัดสถานศึกษา การจัดการ 
ความขัดแย้งควรด าเนินการโดยร่วมกันกับ
เครือข่ายภาคประชาชน ผู้ปกครองท้องที่ 
ผู้บริหารท้องถิ่น โดยผู้บริหารสถานศึกษาเป็น 
สื่อกลางในการจัดการ 
3.สถานศึกษาจัดกิจกรรมสัมพันธ์ขึ้นโดยการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
4.กรณีเกิดความขัดแย้งขึ้น ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พบว่าตนเองเป็นคู่
ขัดแย้งกับผู้ใด ต้องแจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา
ได้รับทราบ เพ่ือผู้บริหารสถานศึกษาจะได้
ด าเนินการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ต่อไป และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามล าดับ 

 

3. ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษากับ
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1.ผู้บริหารสถานศึกษาต้องทราบข้อมูลของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เช่น สถานะภาพ ที่อยู่อาศัย 
ฯลฯ 
2.ก าหนดบทบาทของแต่ละคนให้ชัดเจนขึ้น 
จะได้รู้ว่าแต่ละคนในองค์กร มีหน้าที่อะไรกัน

 



บ้าง แบ่งให้ทราบและชัดเจน 
3.ก าหนดหลักปฏิบัติพื้นฐานร่วมกัน คือเป็น
กฎขั้นต้น เช่น เวลามีความขัดแย้งเกิดขึ้น ห้าม
โยนความขัดแย้งนี้ให้บุคคลอ่ืน ต้องน าเรื่อง
แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษารับทราบ และคู่
ขัดแย้งต้องไม่หาพวกเพ่ือหาก าลังเสริม หาก
เกิดปัญหาแล้ว ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องไม่
ปล่อยทิ้งไว้นาน ต้องแก้ให้เสร็จโดยเร็ว อย่าทิ้ง
ไว้นานจนเกิดปัญหาเรื้อรัง หากไม่สามารถ
แก้ไขได้ในระดับโรงเรียนต้องรายงานให้
ส านักงานเขตพ้ืนที่ได้รับทราบเพื่อแก้ไขปัญหา
โดยเร็ว 
4.จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ภายใน
องค์กร อย่างต่อเนื่องโดยเน้นกิจกรรมสร้าง
ความสามัคคี 

 

 ทั้งนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรได้ปฏิบัติตามมาตรการการปูองกันภัยนี้อย่างเคร่งครัด หากเกิดปัญหา

และอุปสรรคใด ให้รีบรายงานให้ผู้บริหารทราบโดยเร็ว 

 

ลงช่ือ....................................................... 

                                                                                     (นายวัชรินทร์ จันทิมา) 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองปานวิทยา 


