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คำนำ
การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติด้านการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน เล่มนี้จัดทา
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสาร
ตามแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยใช้โมเดล SAFE TK. เป็นแนวทางในการกาหนดแนวปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์การดาเนินงานขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัย และการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้มีแนวทางใน
การป้องกันเหตุต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นกับ นักเรียน,ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขั้นตอนดาเนินการเมื่อเกิดภัย
และแนวทางการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาผู้ ป ระสบภั ย ให้ ส ามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งมี ร ะบบและรวดเร็ ว
ทันเหตุการณ์ ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้รับการดูแลช่วยเหลือทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจจนสามารถปฏิบัติหน้าที่
หรือศึกษาต่อตามปกติ โดยการสร้างความเข้าใจในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีหน้าที่หลัก
ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการป้องกันและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกที่อยู่บนพื้นฐานความ
เหมาะสมตามคุณลักษณะของนักเรียน ซึ่งจะทาให้ลดช่องว่างระหว่างนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีความคิดเห็นที่ขัดแย้ง ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงาน ฉบับนี้สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่มี
ผลให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองและเยียวยาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์รุนแรงของ
ปัญหา ต่อไป

กลุ่มงำนกิจกำรนักเรียน
โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร
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บทนำ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมทาให้คนไทยในยุคปัจจุบันเผชิญกับภาวะความเสี่ยง
กับภัยต่าง ๆ รอบตัว จึงเกิดการตื่นตัวและสนใจในการค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเองและคนรอบข้าง
ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเสรี ทาให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นแบบพลวัต สังคมถูก
ขับเคลื่อนผ่านการแสดงออกด้านสิทธิเสรีภาพอย่างอิสระ การนาเสนอข่าวเด็กและเยาวชน ตลอดจน
บุคลากรทางการศึกษาที่ประสบภัยและได้รับผลกระทบจึงได้รับความสนใจจากสื่อต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง
โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชน กล้าที่จะแสดงออกผ่านพฤติกรรม การสื่อสารออนไลน์ หรือรวมไปถึง การ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในกลุ่มวัยของตนเอง เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีแนวคิดที่เห็นต่างได้รับรู้ และแก้ไขในสิ่งที่
เรียกร้อง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการแสดงออกซึ่งความเห็นต่างที่อยู่บนพื้นฐานค่านิยมไทยอาจจะทาให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้น จนถึงขั้นทาให้เกิดชนวนความแตกแยกและเข้าใจผิดที่ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ รวมถึงการ
นาเสนอข่าวที่มีความรุนแรง บิดเบือนข้อเท็จจริงของสื่อ ส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่ง
เป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องคอยระมัดระวังป้องกัน เฝ้าระวัง
การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเพื่อ ให้นักเรียนมีความปลอดภัยสูงสุด การสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็ก
นักเรียนเป็นสิ่งสาคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบผลสาเร็จหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับความสุขและการมีชีวิตที่
ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและ รู้จักป้องกันตนเองใน
สภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นภารกิจสาคัญของสถานศึกษาที่จะต้องมี
แนวนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร มีหน้าที่ที่สาคัญนอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วคือการดูแลและ
รักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนที่เป็นเยาวชนและเป็นกาลังสาคัญของประเทศชาติ ดังนั้น จึงกาหนด
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันภัยในสถานศึกษา เป็นโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ได้ดาเนินการ
ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษา ด้วย ๔ มาตรการคือ มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวัง มาตรการ
การเผชิญเหตุและลดความรุนแรงของข่าว มาตรการการช่วยเหลือ เยียวยาบารุงขวัญ และมาตรการการ
รายงานการเกิดเหตุนั้น การติดตามสถานการณ์จากสื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะการเกิดเหตุรุนแรง เหตุ
ฉุกเฉิน เร่งด่วนที่สาคัญ หรือน่าสนใจเป็นพิเศษ ที่กระทบต่อความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจของ
นักเรียนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อกลั่นกรองข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง และสามารถจัดการนาเสนอและให้ข่าว
ผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานต้นสังกัด และประชาชน รวมทั้งประสาน และเสนอแนะ
การปฏิบัติงานด้านข่าว กับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการป้องกัน และ

๒
การนาเสนอข่าวเชิงบวก รวมทั้งกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมี
ความสุข โดยโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ได้ดาเนินการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังข่าวสารโดยใช้โมเดล
SAFE TK. ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนดังนี้ S = SWOT Analysis คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ งานติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร ของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดย
ได้มีการประชุมหารือกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการดาเนินงาน A = Action คือการลงมือปฏิบัติตาม
แผนงานการเฝ้าระวังข่าวสารของโรงเรียน F = Follow up คือการกากับติดตามผลการดาเนินงาน ตาม
แผนงานการเฝ้าระวังข่าวสารของโรงเรียน E = Excellent aword คือการเสริมแรงให้กาลังใจ แก่ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องทั้งคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น TK = คือการดาเนินงาน
โดยการใช้เทคโนโลยีและความรู้เป็นพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังภัยในโรงเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ
๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการติดตามเฝ้าระวังภัยในโรงเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้มี
ความพร้อมสามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียนอย่างทันท่วงที
๓. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและความคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง และสามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข
๔. เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสาร
เป้ำหมำย
เชิงปริมำณ
๑. นักเรียน และบุคลากรทุกคนมีความตระหนักในการเฝ้าระวังภัยในโรงเรียน
๒. มีระบบการติดตามเฝ้าระวังภัยในโรงเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความพร้อมสามารถ
ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียนอย่างเข้มแข็งและทันท่วงที
๓. โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน
และเป็นระบบ
เชิงคุณภำพ
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ได้รับการปกป้องและความคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและ
จิตใจและสามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข

๓
๒. เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
อย่างเข้มแข็งร้อยละ ๑๐๐
ขอบเขตของกำรดำเนินงำน
นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารทุกคน
ระยะเวลำ
ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นต้น
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร มีแนวทางปฏิบัติการขับเคลื่อนติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้
ข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจน และเป็นระบบพร้อมทั้ง สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียนและ
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ได้รับการสนับสนุนการดาเนินงานเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูล
ข่าวสารของที่เข้มแข็งจากองค์กรเครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียน

๔
บทที่ ๒
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
วิฑูรย์ สิมะโชคดี (๒๕๓๘ : ๒๓) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความปลอดภัย เป็นเรื่อง ของการเรียนรู้จาก
อดีต เป็นเรื่องที่จะต้องตอกย้าและให้ความสาคัญเท่า ๆ กับที่เราต้องการผลิต และคุณภาพของสินค้าและ
บริการ การให้ประสบการณ์เป็นครู เป็นหัวใจสาคัญของการป้องกัน อุบัติเหตุและลดความสูญเสีย หากเรายัง
เป็นคนลืมอะไรง่าย ๆ เราก็จะต้องพบกับความเจ็บปวดอีก ประศักดิ์ หอมสนิท (๒๕๔๖ : ๒๖) ได้ให้ความ
หมายความปลอดภัยไว้ว่า หมายถึง ความปลอดภัยที่ครอบคลุมไปถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เคยใช้กันมานานแล้ว เช่น
การป้องกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ทางพลศึกษา การป้องกันการบาดเจ็บในโรง
ฝึกงาน และรวมไปถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอมอัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์ (๒๕๔๘ : ๔) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความปลอดภัยหรือสวัสดิ
ภาพ ไม่เพียงแต่หมายถึงการไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ความปลอดภัย ยังมีความหมายรวมทั้งการ
ดารงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจไม่เสี่ยงภัย มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และมีการเตรียม
ป้องกันไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสม่าเสมออีกด้วย Stracser (๑๙๗๓ : ๖๖) อ้างถึงในเอมอัชฌา
รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์,๒๕๔๘ : ๔) ได้ ให้ความหมายไว้ว่า ความปลอดภัย หมายถึงเงื่อนไขหรือสภาวะที่
เป็นผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษย์หรือออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น
ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้
เดชน์ จรูญเรืองฤทธิ์ (๒๕๔๙ :๗๓) ได้ให้ความหมายไว้ว่าความปลอดภัยคือการป้องกันภัยหรือ
ป้องกันความเสียหาย จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่าความปลอดภัย เป็นหัวใจสาคัญของการป้องกัน
อุบัติเหตุและลดความสูญเสียที่มีผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษย์โดยการปราศจากภัยหรืออันตรายเพื่อ
การดารงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจ ไม่เสี่ยงมีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมและมีการเตรียมป้องกันไว้
ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง
การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษานั้น ตามระเบียบ สานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (๒๕๕๒ : ๑๖) ได้บัญญัติไว้ในข้อ ๓๖ แผนการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานศึกษา มีดังนี้
๑.ระดับความสาคัญของหน้าที่และภารกิจของแต่ละหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีความแตกต่างกัน
๒. สถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นที่
๓. ข่าวสาร สิ่งบอกเหตุและการเตือนภัยตลอดจนการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐ
๔. จานวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งอยู่กับขนาดของอาคาร
สถานที่ และพื้นที่ที่ต้องดูแล
๕. งบประมาณ ที่จะใช้ในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
๖. การออกแบบก่อสร้างอาคารและสถานที่

๕
๗. การติดต่อสื่อสารภายในหน่วยงานของรัฐและกับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ
๘. การรายงานผลการสารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชา
เอมอัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์ (๒๕๔๘ : ๑๔๖) ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผน ดาเนินการรักษา
ความปลอดภัยในโรงเรียนนัน้ ควรจะมี ดังนี้
๑. จัดทั้งคณะกรรมการบริหารงาน ซึง่ ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วย ผู้บริหาร ครูและ
อาจารย์ที่เป็นผู้แทนหมวดวิชา ผู้แทนสภานักเรียน หรือผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
๒. คณะกรรมการต้องกาหนดจุดประสงค์ นโยบายและแผนการดาเนินงานทั้งในด้านการจัด
สิ่งแวดล้อม การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งกาหนดระเบียบ
ข้อบังคับหรือกฎแห่งความปลอดภัย
๓. จัดทาแผนปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผู้ที่มีร่างกายปกติและผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและ
จิตใจ
๔. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพื่อใช้ในโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน
๕. จัดทาแผนปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในโรงเรียน ควรกาหนดแผนงาน ตามลักษณะ
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น กาหนดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ มีผู้รับผิดชอบแผนงาน มีระยะเวลาดาเนินการ
สถานที่ และการติดตามและประเมินผล
เดชน์ จรูญเรืองฤทธิ์ (๒๕๔๙ : ๓๖๑) ได้กล่าวไว้ว่า ในการรักษาความปลอดภัย สถานที่แห่งใดแห่ง
หนึ่ง ถ้าจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะต้องมีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ต้องมีเครื่องช่วยในการ
รักษาความปลอดภัย ต้องมีระเบียบคาสั่งหรือแผนในการรักษา ความปลอดภัย ต้องมีการอบรมบุคคลใน
หน่วยงานให้รู้และเข้าใจ พร้อมทั้งปฏิบัติตามระเบียบได้ ต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อบังคับ
ควบคุมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบควบคุมและใช้เครื่องมือช่วยการรักษาความปลอดภัยใน
การตรวจ พิสูจน์และขัดขวางบุคคลที่จะเข้ามาทาความเสียหาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒๕๕๒ :๑๕-๑๗) ได้วางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโดยจะเน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน
ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่าย เพื่อร่วมกันวางแผนป้องกัน ควบคุม กากับ ติดตาม และรายงาน ซึ่งจะมี
องค์ประกอบด้วยกัน ๒ ประการ ดังนี้
๑. สาระสาคัญของแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษานั้น จาเป็นต้อง มีมาตรการและ
กิจกรรม เพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมทั้งนโยบายของ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นสาระสาคัญของแผนงานควรมีความชัดเจนและความ
เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ควรมี อย่างน้อย ๕ ขั้นตอน ดังนี้
๑) ศึกษาสภาพทั่วไปของสถานศึกษา ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อวิเคราะห์ความ
เสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยและภัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคม
๒) กาหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกันและแก้ไข
๓) กาหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น

๖
และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น
๔) กาหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม
๕) กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้
๒. รูปแบบของแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบ
ของแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา สภาพภูมิศาสตร์
และความต้องการของท้องถิ่น จึงสรุปได้ว่าการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา
เพื่อที่จะให้นักเรียนมีความปลอดภัยนั้น โรงเรียนต้องเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง นักเรียน ครู ผู้บริหาร
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อวางแผนปฏิบัติตามระเบียบคาสั่งหรือแผนใน
การรักษาความปลอดภัย โดยมีการอบรมบุคคลในหน่วยงานให้รู้ เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบได้
กำรกำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของนักเรียน
การกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนเป็นการวางขั้นตอนของ วิธีการรักษาความ
ปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเป็นแนวทางในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ไม่สร้างสรรค์ อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่นักเรียน ซึ่งมีมาตรการป้องกันและแก้ไข ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
ด้านที่ ๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ เป็นวิธีการป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายคาว่า อุบัติเหตุไว้ดังนี้
พัชรา กาญจนารัณย์ (๒๕๒๒ : ๖) ได้ให้ความหมายของอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดย
ไม่ได้ตั้งใจและเหตุการณ์นั้นต้องทาให้บุคคลถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ หรือ ทรัพย์สินเสียหาย
ณรงค์ ณ เชียงใหม่ (๒๕๓๒ : ๑)ได้ให้ความหมายของอุบัติเหตุ หมายถึง อันตราย ที่เกิดขึ้นโดยมิได้
ตั้งใจมาก่อน
วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (๒๕๔๓ : ๒๐)ได้ให้ความหมาย ของอุบัติเหตุ หมายถึง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึง่ ก่อให้เกิดความบาดเจ็บ พิการ หรือตายและทาให้ทรัพย์สิน
ได้รับความเสียหาย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๑๙) ได้ให้ความหมายของ อุบัติเหตุ หมายถึง
อันตรายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน ซึ่งไม่ได้คาดคิดมาก่อน อันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือการกระทาของมนุษย์
ส่งผลให้เกิดความเสียหาย ทั้งทางร่างกายของทรัพย์สิน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลา และทุกสถานที่
หากไม่มีการศึกษาและการป้องกันที่ดีพอ ย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย
จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่าอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์หรืออันตรายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันซึ่ง
ไม่ได้คาดคิดหรือตั้งใจมาก่อน อันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือการกระทาของมนุษย์ซึ่งมีผลให้บุคคลได้เกิด
ความเสียหายและได้รับบาดเจ็บ อันตราย ตายหรือสูญเสียทรัพย์สินเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานที่ หาก
ไม่มีการศึกษาและการป้องกันที่ดีพอ ย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย สาหรับอุบัติเหตุในสถานศึกษา มักมี
สาเหตุมาจากความประมาท ขาดการดูแล เอาใจใส่ในเรื่อง อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสภาวะแวดล้อม

๗
ของสถานศึกษา ซึ่งมาจาก สาเหตุต่าง ๆ ทั้ง ๗ ด้าน ดังนี้
๑. อุบัติเหตุจำกอำคำรเรียน อำคำรประกอบ
มาตรการป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจาก โครงสร้างของอาคารเรียน อาคารประกอบ เช่น
คาน ฝ้าเพดาน พื้น หลังคา เสา ราวบันได ประตู หน้าต่าง กันสาด รางน้า ๑๔ และท่อน้าฝน ซึ่งได้มีผู้กล่าว
วางมาตรการป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากโครงสร้างของ อาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้
เอมอัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์ (๒๕๔๘ : ๑๐๘)ได้กล่าวไว้ว่า อาคารเรียนที่ปลอดภัยย่อมขึ้นอยู่กับ
การออกแบบและก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งควรพิจารณาว่าตามอุดมคติของพื้น อาคารเรียน
ฝาผนังหรือฝาเพดานห้องควรใช้วัสดุทนไฟ ป้องกันไฟ ป้องกันการสั่นสะเทือนและแผ่นดินไหวได้ อาคารเรียน
ควรสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑ เมตร เป็นไม้ไม่ควรขัดเงาและสูงไม่เกิน ๒ ชั้น หากสูงกว่า ๒ ชั้นต้องมีบันไดขึ้นลง
๒ ทางและมีบันไดหนีไฟ ระเบียงหน้าห้องควรมีขนาดกว้างเหมาะสมพอที่นักเรียนเดินกันได้สะดวก ห้องเรียน
ควรมีประตูใหญ่ ๒ ประตูและมีหน้าต่าง มีแสงสว่างเพียงพอ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒๕๕๒ : ๒๐) ได้กล่าวไว้ว่า อาคารเรียนหรืออาคารประกอบของสถานศึกษาเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อาคารเหล่านี้ย่อมเกิดการชารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงต้อง
ได้รับการบารุงรักษาดูแลอย่างสม่าเสมอให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้สามารถรับน้าหนักของนักเรียนและอุปกรณ์
ในอาคารจะต้องมีความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงสภาพโครงสร้างอาคาร ดังนั้นควรมี การตรวจสอบโครงสร้างและ
ส่วนประกอบอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในส่วนต่าง ๆ ของ อาคารอย่างสม่าเสมอ สร้างความตระหนัก
ให้กับบุคลากรและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน จัดทาป้ายข้อควรระวังในจุดอันตราย มี
การซ่อมแซมที่ชารุด หากไม่สามารถซ่อมแซม ได้ให้งดใช้อาคารและรายงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไข
หรือให้ขออนุญาตรื้นถอน อาคารเรียนหรืออาคารประกอบที่ชารุดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ดาเนินการตาม
แผนการเคลื่อนย้าย
จากที่กล่าวไว้สรุปได้ว่าจะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากโครงสร้างของอาคาร
เรียน อาคารประกอบของสถานศึกษา ควรเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรควรใช้วัสดุ ทนไฟ ป้องกันการสั่นสะเทือน
และแผ่นดินไหวได้ ต้องบารุงรักษาดูแลอย่างสม่าเสมอ หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้งดใช้อาคารและรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการแก้ไขหรือให้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหรืออาคารประกอบที่ชารุด
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ดาเนินการตามแผนการเคลื่อนย้าย
๒. อุบัติเหตุจำกบริเวณสถำนศึกษำ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๒๓) ได้กล่าวว่า อุบัติเหตุ ในบริเวณ
สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิด เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็จะทาให้ความเสียหายให้กับ
นักเรียนในบริเวณสถานศึกษา อุบัติเหตุที่พบมักเกิดจากการพลัดตกหกล้มจากการวิ่งซุกซนของนักเรียนหรือ
การเล่นกีฬาทาให้เกิดบาดแผล กระดูกหัก ข้อเคลื่อน เป็นต้น บางครั้งเกิดจากสิ่งปลูกสร้างและเครื่องใช้ของ
โรงเรียนบกพร่องสึกกร่อนเสียหาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนได้ทั้งสิ้น
ดังนั้นบริเวณสถานศึกษาเป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากที่สุด สถานศึกษาควรให้ความสาคัญในเรื่อง
ความปลอดภัย และได้กาหนดมาตรการดังนี้

๘
มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากสนาม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา เอม
อัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์ (๒๕๔๘ : ๑๑๔) ได้กล่าวไว้ว่า สนาม โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสนามเล่น สนาม
กีฬา สนามหญ้า สวนหย่อม สวนดอกไม้ หรือสถานที่ พักผ่อนหย่อนใจ ควรสะอาดปราศจากก้อนหิน ตอไม้
และสิ่งของมีคมต่างๆ มีท่อระบายน้าโดยรอบสนาม อย่าให้สนามเฉอะแฉะหรือมีน้าขังเวลาที่มีฝนตก ควรดู
และตรวจตราอยู่เสมอ หากชารุดต้องรีบซ่อมแซมแก้ไข มีรั้วกั้นสนาม เพื่อกันสัตว์หรือสิ่งรบกวนต่าง ๆ ที่อาจ
ทาอันตรายแก่นักเรียน จัดให้มีกฎระเบียบที่เด่นชัดในการเล่นและใช้สนามเล่นหรือสนามกีฬา ก่อนที่จะใช้
สนามเล่นหรือลงเล่นกีฬาในสนาม นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับคาแนะนาหรือสอนวิธีใช้อุปกรณ์การเล่นหรือ
เครื่องเล่นต่าง ๆ บริเวณโรงเรียนควรดูแลให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัย
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๒๕) ได้กล่าวว่า อุบัติเหตุที่เกิดจากสนาม
สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ควรมีการตรวจสอบให้อยู่ ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ควรหลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย ในกรณีที่นักเรียนพบ
สิ่งแปลกปลอมซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุ อันตรายอื่น ๆ ควรจัดทาป้ายข้อกาหนดและควรบอกวิธี
การใช้เครื่องเล่นทุกชนิดในสนามเพื่อเลี่ยงต่อการเกิดอันตราย อุปกรณ์เครื่องเล่นควรมีน๊อตยึดฐานต้องหมั่น
ตรวจสอบให้แข็งแรงมั่นคงอยู่เสมอ ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลนาส่งสถานพยาบาลและ
รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ
อนุชา โมกขะเวส (๒๕๕๒ : ออนไลน์)ได้กล่าวว่า สนามกีฬาควรตรวจสอบ มิให้สนามเป็นหลุมเป็นบ่อ
หรือมีเศษวัสดุของมีคม เพราะเสี่ยงต่อการเหยียบโดนจนได้รับ บาดเจ็บ รวมทั้งดูแลมิให้หญ้าขึ้นรก เพราะอาจ
เป็นที่อาศัยของสัตว์มีพิษได้ ส่วนสนามเด็กเล่น ยึดติดเครื่องเล่นกับพื้นอย่างแน่นหนา โดยเฉพาะเครื่องเล่นที่
หมุนหรือเคลื่อนที่ได้เช่น ลูกโลก ชิงช้า เป็นต้น เพื่อป้องกันเครื่องเล่นล้มทับเด็ก และควรตรวจสอบเครื่องเล่น
ให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง และแข็งแรงอยู่เสมอ หากพบว่าเครื่องเล่นชารุดควรรีบแจ้งช่างมาดาเนินการแก้ไขทันที
จัดพื้นที่ สนามเด็กเล่นให้เป็นสัดส่วน ทารั้วรอบสนามเด็กเล่น เพื่อป้องกันเด็เข้าไปเล่นในช่วงที่ไม่มีเจ้าหน้าที่
ดูแล
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุที่เกิดจากสนามเด็กเล่น สนามกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา ควรมีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย สนามควรมีท่อระบายน้าโดยรอบ
สนาม เครื่องเล่นสนาม ควรดูและตรวจตราอยู่เสมอ หากชารุด ต้องรีบซ่อมแซมแก้ไข
๓. อุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรเดินทำงไป-กลับ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๓๐-๓๔) ได้กล่าวว่า นักเรียนต้องเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและสถานศึกษาด้วยวิธีแตกต่างกัน ซึ่งการเดินทางในบางครั้งนักเรียนอาจได้รับอุบัติเหตุจาก
ไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเอง อันเป็น สาเหตุสาคัญที่ทาาให้ต้องสูญเสียชีวิต อวัยวะ และ
ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเดินทางโดยทางเท้าและทางบก ดังนั้นสถานศึกษาควรกาหนดมาตรการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ โดยสอดคล้องกับ เอมอัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์ (๒๕๔๘ : ๑๒๓-๑๒๔) ดังนี้
๓.๑ การเดินทางเท้า มีมาตรการป้องกันและแก้ไข คือ สถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนต้องร่วมกัน
จัดทาคู่มือ การจัดระบบความปลอดภัยในการเดินทางทั้ง ๔ ลักษณะคือ นักเรียนควบคุมกันเอง ครู

๙
ชุมชน และเจ้าหน้าที่ตารวจ ควรให้ตารวจจราจรมาปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. และเวลา
๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น. ในเส้นทาง ที่นักเรียนใช้เดินทาง สร้างความตระหนักในหลักความปลอดภัยพร้อมจัด
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ แก่นักเรียน
๓.๒ การเดินทางโดยยานพาหนะทางบก จากการเดินทางที่ห่างไกลความบกพร่องของสภาพรถ
โดยสารรวมทั้งสภาพถนนที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัย ในการเดินทางมาสถานศึกษาของ
นักเรียนยังไม่ได้รับความคุ้มครอง ทั้ง ๆ ที่เป็นสิทธิความปลอดภัยของนักเรียน ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ การจราจรทางบกและข้อปฏิบัติในการขับขี่ตามกฎจราจร พนักงานขับรถรับ – ส่งควรให้มี
การฝึกอบรม และแนะนาผู้ปกครองให้ใช้รถที่มีการตรวจสภาพเรียบร้อย จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า นักเรียน
ได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางไป –กลับ ระหว่างบ้านและสถานศึกษาส่วนใหญ่มาจากการเดินทางโดยทางเท้า
ยานพาหนะทางบกซึ่งการเดินทางในบางครั้งนักเรียนอาจได้รับอุบัติเหตุ ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้กาหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขโดยให้สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันสร้างความตระหนักในหลักความ
ปลอดภัย พร้อมจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและข้อ
ปฏิบัติในการขับขี่ตามกฎจราจร พนักงานขับรถรับ – ส่ง ควรให้มีการฝึกอบรม และ แนะนาผู้ปกครองให้ใช้รถ
ที่มีการตรวจสภาพเรียบร้อย
๓.๓ การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(๒๕๕๒ : ๓๕) ได้กล่าวไว้ว่า ตามเจตนารมณ์ของการ
ปฏิรูปการศึกษา ได้กาหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย
จึงถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาและครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระที่จะต้องดาเนินการให้มี
ประสิทธิผล การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง ได้เปลี่ยนบรรยากาศนอกห้องเรียน ปัจจุบันการจัดการกิจกรรมหรือโครงการพานักเรียนไป
ศึกษานอกสถานที่ จึงเป็นที่นิยม และแพร่หลายมากขึ้นเป็นลาดับและบางครั้งอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
ในขณะเดียวกัน
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๔๘ : ๓๐-๓๒) ได้กล่าวไว้ว่า การที่ครูหรือผู้ที่เป็น
หัวหน้าสถานศึกษาพานักเรียนไปเป็นหมู่คณะ จะเป็นเวลาเปิดทาการสอนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งการเดินทางไปนั้น
อาจไปและกลับในวันเดียวกันหรือไปพักค้างคืน ซึง่ สามารถที่จะทาให้เกิดเหตุขึ้นมากับนักเรียนระหว่างเดินทาง
ไปศึกษานอกสถานที่และอาจเกิดจากหลายกรณี เช่น อุบัติเหตุ จากยานพาหนะ การทากิจกรรมและความ
เจ็บป่วย ดังนั้นได้กาหนดมาตรการในการป้องกัน และแนวทางการแก้ไข ดังนี้
๓.๓.๑ ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการพา นักเรียนไป
ศึกษานอกสถานที่โดยเคร่งครัด
๓.๓.๒ เตรียมการและวางแผนการดาเนินการ โดยดาเนินการดังนี้
๑) กาหนดครูผู้รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ
๒) ศึกษารายละเอียดสถานที่ที่จะไปศึกษาโดยชัดเจน
๓) ศึกษาและกาหนดเส้นทางการเดินทาง

๑๐
๔) ให้มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและผู้ขับขี่
๕) ทาหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครองนักเรียน
๖) จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
๗) ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและครูทุกคนที่เดินทาง
๘) จัดให้มีการปฐมนิเทศครูและนักเรียนก่อนการเดินทาง
๙) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลให้ความปลอดภัย อาทิ ตารวจทาง
หลวง สถานีตารวจในพื้นที่ที่พักค้างคืนและระหว่างเส้นทางรวมทั้งสถานีอนามัย โรงพยาบาล
๑๐) จัดครูควบคุมดูแลนักเรียน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนดูแลรับผิดชอบซึ่งกันและกัน
จัดให้มีป้ายหรือธงสัญลักษณ์ที่สามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพื่อการนัดหมายและป้องกัน การพลัดหลง
๑๑) จัดให้มีป้ายชื่อประจาตัวนักเรียน แสดงรายละเอียดชื่อนักเรียน โรงเรียน
หมายเลขโทรศัพท์ที่จาเป็นเพื่อการติดต่อในกรณีพลัดหลงหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน
๓.๓.๓ ในระหว่างการนานักเรียนศึกษานอกสถานที่โดยใช้ยานพาหนะ ครูผู้ ควบคุมต้อง
ควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยและใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างดีให้การเดินทางเป็นไปอย่างมี
ระเบียบและเหมาะสมแก่กาลเทศะและยานพาหนะต้องมีสภาพสมบูรณ์ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัย
๓.๓.๔ ควบคุมดูแลในเรื่องอาหารที่นักเรียนนาไปรับประทานรวมทั้งที่ซื้อ รับประทานด้วย
๓.๓.๕ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จาเป็น เช่น ยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น
๓.๓.๖ หากมีการเกิดอุบัติเหตุให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติสานักงาน คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
๓.๓.๗ เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล นาส่งสถานพยาบาล และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓.๔ การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๓๘) ได้กล่าวไว้ว่าสถานศึกษาควรส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนเล่นกีฬาตามความถนัดจัดให้มีความหลากหลายในประเภทของกีฬาเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแก่เด็ก รวมทั้งสร้างเสริมความมีน้าใจเป็นนักกีฬา ขณะเดียวกันก็
ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาด้วยดังนั้นจึงได้กาหนดมาตรการ
ป้องกันและแนวทางแก้ไข โดยจัดเลือกประเภทกีฬาให้เหมาะสมกับอายุ เพศและสภาพร่างกายของนักเรียน
ตรวจสถานที่ อุปกรณ์สนาม อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยก่อน
เล่น ทุกครั้ง ครูผู้รับผิดชอบควรให้ความรู้ ด้านวิธีใช้อุปกรณ์การดูแลรักษาและปฏิบัติตามข้อกาหนด โดย
เคร่งครัด เมื่อเล่นกีฬา ฝึกซ้อม หรือแข่งขันในระหว่างการเล่นฝึกซ้อมกีฬาและให้มีระบบรักษาความปลอดภัย
และการรักษาพยาบาลในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทุกครั้ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล นาส่ง
สถานพยาบาล และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ภายในสถานศึกษานั้นสามารถ
ป้องกันและแก้ไขได้จากหลาย ๆ ส่วนที่ต้องดาเนินการร่วมกัน นับจากผู้บริหารโรงเรียน ครู บุคลากรภายใน

๑๑
โรงเรียน เจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล สาธารณสุขที่ใกล้เคียง ซึ่ง
จะคอยอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ในโรงเรียน ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ส่วนเจ้าหน้าที่ตารวจให้ความรู้แก่
นักเรียนในด้าน การจราจร และกฎหมายต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งโรงเรียนก็จะต้อง
มีมาตรการ กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น
๔. มำตรกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยไม่อาจคาดคิดว่า จะเกิดเมื่อไหร่แต่ก็เกิด ได้
ทุกเมื่อกับสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรดาเนินการวางแผนหรือวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนต่อไป อุบัติภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย อาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจาก
การกระทาของมนุษย์ ทาให้ผู้เกี่ยวข้องบาดเจ็บ ล้มตายหรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน อุบัติภัยเกิดขึ้นได้
ทุกเพศ ทุกเวลา และทุกสถานที่ ถ้าหากไม่มีการศึกษาและป้องกันที่ดีพอก็ย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติภัยได้โดยง่าย
(โรงเรียนพระนารายณ์ ๒๕๓๒ :ออนไลน์) สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๔๑) ได้
กล่าวไว้ว่า อุบัติภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและไม่เจตนา เราจึงไม่สามารถป้องกันอุบัติภัย ทั้งที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือการกระทาของมนุษย์เอง แต่ด้วยมาตรการต่าง ๆ เราสามารถลดจานวนการเกิดและ
ความรุนแรงของอันตรายลงได้ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ จากความหมายที่กล่าวไว้สรุปได้ว่า
อุบัติภัย หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด อาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือการกระทาของมนุษย์ที่ไม่ได้
เจตนา ซึ่งทาให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติ
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๔๓-๔๔) ได้กล่าวไว้ว่า อัคคีภัย คือ ภัยที่
เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินอีกทั้งยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยคือความประมาท
ความเท่าไม่ถึงการณ์การขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ดังนั้น การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ในช่วงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งภารกิจเกี่ยวกับ การ
ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟู เป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะต้องร่วมมือกัน
๔.๑ การเตรียมการก่อนเกิดอัคคีภัยและสิ่งแวดล้อม
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย อย่างสม่าเสมอ
เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า การหุงต้ม เป็นต้น
๒) ให้ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียนในเรื่องการดับไฟ การหนีไฟ การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ การ
ซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา
๓) ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
๔) ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน
๕) สถานศึกษาต้องวางแผนรับสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย โดยประสานงานกับหน่วย
ดับเพลิงขององค์กรป้องกันส่วนท้องถิ่น สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานบรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และ นักเรียนได้รับทราบ เพื่อได้ทางานประสานกันได้

๑๒
ถูกต้องทุกฝ่าย
๖) มีแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันที่เมื่อเกิดอัคคีภัย
๗) ในกรณีที่สถานศึกษาต้องจัดเก็บวัสดุเชื้อเพลิงและสารเคมีไวไฟไว้ตามจานวนที่ต้องการใช้
ควรจัดเก็บไว้ในที่ ๆ ห่างไกลจากแหล่งพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า
๘) ขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องเก็บของให้เป็น สัดส่วน
๙) ควรปิดไฟ ปิดพัดลม และถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง เมื่อออกนอกห้องเรียนหรือพักกลางวัน
๑๐) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และตรวจตราซ่อมบารุงสิ่งที่ นามาใช้ในการใช้งาน
ให้ได้มาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น
๑๑) ติดตั้งระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนีไฟและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู
และบุคลากรทุกคนทราบโดยทั่วถึง
๑๒) จัดตั้งเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิงอย่างเพียงพอและบารุงรักษาให้พร้อมที่จะ
ใช้งานได้ทันที
๑๓) การปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย ในกรณีที่เกิดเหตุแล้ว ให้ดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้
โดยระงับและควบคุมสถานการณ์เบื้องต้น เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยและเอกสารสาคัญ กาหนดเขตห้ามเข้าใน
บริเวณที่เกิดอัคคีภัย ประสานงานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โรงพยาบาล การไฟฟ้า หน่วยบรรเทาสาธารณภัย สถานี ตารวจ และฝ่าย
ปกครองและองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ เป็นต้น รายงานหน่วยงานต้นสังกัด
๑๔) การฟื้นฟูหลังการเกิดอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบภัยใน
เบื้องต้น จากนั้น ประมาณการความเสียหาย พร้อมรายงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยด่วน
เพื่อ จะซ่อมแซมอุปกรณ์ สถานที่ ที่ยังสามารถใช้งานได้ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ติดตาม เฝ้าระวัง
ผู้ประสบภัย และช่วยเหลือเบื้องต้น
๕. มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทำงสังคม
สังคม หมายถึง การรวมกลุ่มคนที่มารวมตัวกันและมีการปฏิบัติต่อกันตามหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม
ตามระเบียบแบบแผนของสังคม ปัญหาสังคม หมายถึง ปัญหาสังคมเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วจะเข้าใจกัน
หรือเชื่อกันว่าสถานการณ์ที่มีผลกระทบกระเทือนต่อคนจานวนมากในสังคมและเห็นว่าควรรวมกันแก้ปัญหา
นั้นให้ดีขึ้น
คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะ(๒๕๓๙ : ๑-๓) ได้กล่าวไว้ ว่าเด็กเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม ที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเด็กจาเป็นที่จะได้รับ การเลี้ยงดูจากผู้ใหญ่
ในสังคม ที่สามารถให้ความเข้าใจ ความรัก และความอบอุ่น บิดามารดาจะเป็นรูปแบบที่ดีให้กับเด็กที่จะ
เติบโตในอนาคตต่อไป จากบิดามารดา และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคม และเป็นรากฐานของ
ชีวิตของเด็ก |

๑๓
จากสถานการณ์ทางสภาพแวดล้อมของสังคมไทยในปัจจุบัน ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้
ส่งผลกระทบต่อการดารงชีวิตของคนในสังคมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความเสื่อมโทรมทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม
ของคนในสังคม อีกทั้งภาวการณ์บีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจได้กลายเป็น ตัวกระตุ้นที่สาคัญที่ก่อให้เกิดปัญหา
ความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ รวมไปถึงการกดขี่ ข่มเหง ของคนในสังคม ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้เข้าสู่
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวัง
ในสถานที่ที่เสี่ยงและให้คาปรึกษา ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สามารถประสานงาน
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องได้
๕.๑ การทาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๒ :
๕๗) ได้กล่าวไว้ว่า สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน การดาเนินชีวิตอยู่ในสังคม เป็นไปในลักษณะที่ต้อง
แข่งขันกับตัวเองและผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับ ทาให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวล มีภาวะกดดันที่รุนแรง
ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นส่งผลให้นักเรียนหาทางออกด้วยการกระทาตัวเองและคิดสั้น เพื่อหนีปัญหาที่กาลัง
เผชิญอยู่แล้วปัญหาการทาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายเป็น ปัญหาที่
๑) เกิดจากสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี แตกแยก ทะเลาะวิวาท ไม่สามารถ สร้างสัมพันธ์
กับผู้อื่นได้รู้สึกโดดเดี่ยวไม่มีผู้เข้าใจตนเอง ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่เห็นคุณค่าแห่งตน คิดว่าตนเองไม่มี
ความสามารถ มีปมด้อย ไม่เป็นที่ยอมรับ ไม่ได้รับความยุติธรรม ไม่สามารถปรับตนเองเข้ากับผู้อื่นได้
๒) การสูญเสียบุคคลหรือสิ่งอันเป็นที่รัก หรือมีเหตุการณ์กระทบจิตใจ อย่างรุนแรง ขาดที่พึ่ง
ขาดการให้คาปรึกษา ไม่มีทางเลือกและทางออกในการแก้ปัญหา
๓) การผิดปกติทางชีวเคมีของสมองในส่วนที่มีการความควบคุมอารมณ์ หรือ โรคทางร่างกาย
เช่น ต่อมไร้ท่อ หรือการได้รับยารักษาโรคบางชนิด มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง
๔) ลักษณะบุคลิกภาพ อารมณ์เปลี่ยนแปลงง่าย ก้าวร้าวไม่สามารถแสดงออก ได้โดยตรงแต่
ชอบใช้วิธีการรุนแรง สุดท้ายจึงทาร้ายตนเอง
๕) เกิดจากความกดดันทางด้านปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ระบบการจัดการศึกษา ขาดผู้
ช่วยเหลือหาทางออกในการแก้ปัญหาไม่ได้
๖) เกิดจากการติดสารเสพติด มีอาการทางประสาทอย่างรุนแรง
วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (๒๕๓๕ : ๑๖๐-๑๖๑) ได้กล่าวไว้ว่า การฆ่าตัวตายของเด็ก นั้น เป็นวิกฤตการณ์
ในสังคมที่รุนแรงที่สุด ขณะเดียวกันวิกฤตดังกล่าวก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการรีบเร่งหาหนทางที่จะตัด
วงจรวิกฤตที่จะเกิดขึ้นแก่เด็กที่จะต้องป้องกันโดยเริ่มตั้งแต่
๑) ปรับสภาพครอบครัวเชิงเดี่ยวให้พร้อมที่จะเลี้ยงดูลูกที่เกิดมาโดยจะต้องเริ่มเปิดอบรมให้
สมาชิกในสังคมทุกคน ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ถูกต้อง เสียก่อนที่จะมีคู่ครอง ขณะ
เดี่ยวกันหน่วยงานของรัฐและเอกชนจะต้องเห็นความสาคัญของความ อบอุ่น
๒) สถาบันโรงเรียนจะต้องกลับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก ของเด็กอย่าง
จริงจัง เพราะปัจจุบันยังมีเด็กจานวนมากที่ครอบครัวแตกแยก ถูกทารุณ เฆี่ยนตี อย่างรุนแรง กระทั่งตกอยู่ใน

๑๔
ภาวะซึมเศร้า สุขภาพจิตเสี่ยม เป็นทุกข์ ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นสถาบันที่รองรับเด็กเหล่านี้ต่อจากบ้าน หากครู
ภายในโรงเรียนปฏิบัติตนอย่างเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งทาให้เด็กมีที่พึงทางใจ
จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การทาร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายอาจเกิดจากความวิตกกังวลและมีภาวะ
กดดันที่รุนแรงไม่เข้าใจกันในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิวาท ไม่สามารถสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น
ได้ รู้สึกโดดเดี่ยว ไม่มีผู้เข้าใจตนเองเหตุการณ์กระทบจิตใจอย่างรุนแรง ขาดที่พึ่ง ขาดการให้คาปรึกษา รู้สึก
โดดเดี่ยว ไม่มีผู้เข้าใจตนเอง หาทางออกในการแก้ปัญหาไม่ได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความช่วยเหลือโดยครู
ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โสภณ เสือพันธ์(๒๕๔๙ :๒๔๒-๒๔๓) ได้กล่าวถึง การป้องกันสารเสพติด ไว้ว่าปัญหาสารเสพติดเป็น
ปัญหาและหน้าที่ของทุกๆคน ทุกๆหน่วยงานต้องร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมมือกันดาเนินการในด้านการ
ป้องกันสารเสพติด ควรเริ่มจากเด็กและเยาวชนให้รู้จัก การป้องกันตนเองจากสารเสพติดได้เพราะเด็กและ
เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าที่จะเป็น พลังสาคัญต่อสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๖๒) ได้กล่าวไว้ว่า จากสภาพการณ์ปัจจุบัน
ที่เกิดเหตุการณ์ นักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน โดยใช้ความรุนแรง ในการตัดสินปัญหา ก่อการทะเลาะวิวาท
ใช้อาวุธทาร้ายร่างกายคู่กรณีหรือฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ใช่ สถาบันของตนส่งผลให้ตนเองและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต พฤติกรรมดังกล่าวเป็นอันตราย ต่อสวัสดิภาพ และอนาคตของนักเรียน ตลอดจนประชาชนทั่วไป
เป็นการบั่นทอนขวัญ และ กาลังใจ บรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิง่ ปัญหาดังกล่าวทวีความ
รุนแรงยิง่ ขึ้นจนเป็น ความวิตกของสังคม อาจมีเหตุ ดังนี้
๑) คุณลักษณะความคิดของตัวนักเรียนเอง ซึ่งมาจากพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดู และกระบวนการเข้าสู่
สังคม ทัศนคติ ต่อความรุนแรง โดยจาแนกได้ดังนี้
๑.๑ การคบเพื่อน เกิดจากสภาวะช่วงวัยรุน่ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ให้ความสาคัญ ต่อเพื่อนเป็นพิเศษ
วัยคึกคะนอง เพราะเชื่อเพื่อน มีพลังฮึกเหิมกล้าทาผิด อยากเด่นดัง ต้องการ การยอมรับในกลุ่มเพื่อน
๑.๒ มีค่านิยมในทางที่ผิด รักเพื่อน รักสถาบัน เป็นพฤติกรรมของวัยรุ่น ชอบทาในสิ่งที่ท้าทาย
ต้องการให้เพื่อนยอมรับเพื่อศักดิ์ศรี ประเพณีค่านิยมในระบบรุ่นพี่รนุ่ น้อง ต้องการแสดงความเก่งอยู่เหนือกลุ่ม
อื่น การถูกท้าทาย ขีดเขียนข้อความ เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม
๒) สภาพการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่แตกต่าง
๒.๑ ครอบครัวแตกแยกและชีวิตอิสระมีสิ่งยั่วยุนาไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนประกอบกับ
การอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ทาให้เด็กหันเหชีวิตไปในทางเสื่อม เด็กจะเห็นความรุนแรงจาก
ครอบครัว
๒.๒ ผู้ใหญ่ไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควร ทาให้เกิดช่องว่างระหว่างความรัก ความเข้าใจทีเด็กควรจะ
ได้รับจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เมื่อมีปัญหาจึงไม่กล้าพูดคุยปรึกษาหารือ กับพ่อแม่ แต่จะไปปรึกษากับเพื่อน

๑๕
๒.๓ วิธีการเลี้ยงดูที่แตกต่างกัน บางครอบครัวเลี้ยงดูอย่างประคบประหงม บางครอบครัวเลี้ยงดู
ด้วยการให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง ขาดความใกล้ชิดกับพ่อแม่ เด็กบางคนกลัวพ่อแม่
มาตรการป้องกันและแก้ไข
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทของนักเรียนทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
๒) ดาเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทาระบบเครือข่าย
ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อ การสื่อสารและประสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
๓) จัดทาระบบเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูฝ่าย
ปกครอง ครูแนะแนวในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือสหวิทยาเขต
๔) จัดกิจกรรมตามโครงการระหว่างสถานศึกษาหรือภายในสถานศึกษา เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมการ
แสดงออก เช่น โครงการสานสายใย สายสัมพันธ์เพื่อนร่วมทาง ต่างโรงเรียน กิจกรรมเพื่อชีวิตที่ดีแก่นักเรียน
๕) จัดให้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุการณ์ที่มีเหตุทะเลาะวิวาทโดยประสานกับเจ้าหน้าที่
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖) สถานศึกษาประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ
และจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามลาดับ
๗) ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๘) จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนที่ก่อเหตุ ทะเลาะวิวาท
งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดมำตรกำรในควำมปลอดภัยแก่เด็กในโรงเรียน
วีรพล เจริญวิศาล (๒๕๔๕ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การก่อการทะเลาะ วิวาทของนักเรียน
นักศึกษา อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้ปกครอง ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานอย่าง
เพียงพอ แต่ให้ความสาคัญในด้านการให้สิ่งของมากกว่าความรัก และการเอาใจใส่ ไม่เคยสนใจการคบเพื่อน
ขาดความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างบ้านกับ สถานศึกษา ในการร่วมมือแก้ไขปัญหาการก่อการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนนักศึกษา ส่วนสภาพความเป็นอยู่ภายในสถานศึกษา จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาบางแห่งรับนักเรียน
นักศึกษาที่ย้ายมาจาก สถานศึกษาอื่น ที่ถูกไล่ออกหรือลาออกโดยไม่คานึงเรื่องพฤติกรรม เป็นสถานศึกษาที่มี
ชื่อเสียงในด้านการทะเลาะวิวาทกับสถาบันอื่นมาก่อน มีการจัดกิจกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณเพื่อน นักเรียน
นักศึกษาหรือรุ่นพี่ที่ถูกทาร้ายถึงแก่ชีวิตจากการทะเลาะวิวาทกับนักเรียน นักศึกษาต่าง สถาบัน และการจัด
กิจกรรมเป็นการนาไปสู่การทะเลาะวิวาทอีก
สิริภาพ ไพบูลย์ (๒๕๕๑ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความปลอดภัย ในโรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตจตุจักร ผลการศึกษาเกี่ยวกับ สภาพการจัดการ ความปลอดภัยใน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สานักงานเขตจตุจักร พบว่า

๑๖
๑) ด้านการพัฒนา กลุ่มความปลอดภัยในโรงเรียนได้มอบหมายให้มีกลุ่ม / คณะทางานเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการ ความปลอดภัย
๒) ด้านการค้นหาปัญหา และเหตุการณ์บาดเจ็บ โรงเรียนใช้สมุดบันทึกในการ ค้นหาปัญหา และ
เหตุการณ์บาดเจ็บในโรงเรียนโดยการค้นหาปัญหาการบาดเจ็บด้วยการเฝ้าสังเกตและมีการดาเนินการสารวจ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นประจา ๒ สัปดาห์ ต่อ ๑ ครั้ง
๓) ด้านมุ่งสร้างความปลอดภัย ๖ ด้าน โรงเรียนมีการดาเนินการสร้างความปลอดภัยด้าน
สิ่งแวดล้อม ทางกายภาพในบริเวณบันไดขึ้น - ลงอาคาร ส่วนด้านระบบคุ้มครองเด็กโรงเรียนมีการประสานกับ
ผู้นาชุมชนเป็นแนวร่วมในการสอดส่องดูแลด้านการเดินทางไปกลับโรงเรียนมีการจัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และ กาหนดความรับผิดชอบด้านกิจกรรมการเรียนให้มีครูเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการ
ใช้ห้องปฏิบัติการห้องทดลอง ด้านหลักสูตรความปลอดภัย โรงเรียนได้ดาเนินการสร้างหลักสูตรการปฐม
พยาบาลและการช่วยเหลือและด้านแผนฉุกเฉิน โรงเรียนมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาล
๔) ด้านมีนโยบาย แผน และกิจกรรมความปลอดภัยโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมีการกาหนด
นโยบายและแผน ความปลอดภัย การใช้อาคารเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ สาหรับความคิดเห็นต่อการ
ดาเนินการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน พบว่ามีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากทุกด้าน
จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการจัดมาตรการให้ความปลอดภัยแก่นักเรียนใน
โรงเรียน ตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาของสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกาหนดนั้นมีด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย ด้าน
ปัญหาด้าน สุขภาพอนามัยของนักเรียน ด้านผลกระทบจากการสู่รบและความไม่สงบ ได้ดาเนินการจัดการ
ความปลอดภัยในโรงเรียนใน พบว่ามีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ด้านส่วนปัญหาทางด้านสังคม ยังมี
ปัญหามากเพราะว่าปัญหาด้านนี้ต้องอาศัยบุคคลและหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขต่อไป

คำนิยำมเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังภัยในโรงเรียน และกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร และช่วยเหลือ
เด็กนักเรียน
สถำนศึกษำ
เด็กนักเรียน

บิดำมำรดำ

หมายถึง โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
หมายถึง บุคคลซึง่ มีอายุต่ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส
และเป็นเด็กนักเรียน ซึ่งกาลังรับการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของโรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร
หมายถึง บิดามารดาของเด็กนักเรียนไม่ว่า จะสมรสกันหรือไม่

๑๗
ผู้ปกครอง

หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้หมายความ รวมถึงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง
ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่น ซึ่งรับเด็กนักเรียนไว้ใน
ความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งเด็กนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย
เครือข่ำย “network” หมายถึง การเข้ามามี บทบาทในฐานะ การสร้างความร่วมมือ แนวร่วม และหรือ
การมีส่วน ร่วมในการพัฒนาการศึกษาตามรัฐ ธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติพ.ศ.
๒๕๔๒มาตรา ๙ (๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครอง ท้องถิ่น องค์กรชุมชน องค์กรปกครอง
ท้องถิ่น องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคม อื่น ซึ่งคาว่า“เครือข่าย” ได้นามาใช้เป็น
ลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ จะให้เกิด กลไก ความร่วมมือในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครองกับสถานศึกษา
กำรป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ที่กาหนดขึ้นล่วงหน้า ทั้งทางด้านโครงสร้าง
(Structural Approach) และที่มิใช่ด้านโครงสร้าง (Non Structural
Approach) เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย
กำรติดตำมเฝ้ำระวังภัยในโรงเรียน หมายถึง การกากับ ติดตาม เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ ภัยบุคคล และ
สาธารณภัย รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้เกิดหรือลดความ
รุนแรงของภัยที่คุกคามเป็นอันตรายก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต
ของนักเรียนและครูบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ควำมรุนแรง
หมายถึง การกระทาให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและการทาให้เกิดความทุกข์ทาง
จิตใจ หรือการกระทาทางเพศ หรือการทอดทิ้งปล่อยปละละเลย
กำรช่วยเหลือ
หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา การป้องกันและ แก้ไขปัญหา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทาง
จิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีทักษะ การดารงชีวิตและรอดพ้นจาก
วิกฤตทั้งปวง
เยียวยำ
หมายถึง แก้ไข, ทาให้ดีขึ้น, ทาให้กระเตื้องขึ้น
ฟื้นฟู
หมายถึง ทาให้ดี หรือเจริญขึ้นมาใหม่อีกครั้ง.
กำรรำยงำนเหตุ
หมายถึง เป็นรายงานซึ่งเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้รายงานเพื่อบอก
เรื่องราวเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นอยู่หรือเกิดขึ้นใน
ขณะนั้นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ

๑๘
กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร

หมายถึง การให้โอกาสในการรับรู้สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล
หรือ สิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อ ความหมายนั้น จะทาโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง
หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดทาไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม
รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ
หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดที่ทาให้สิ่ง
บันทึกไว้ปรากฏได้

๑๙
บทที่ ๓
วิธีดำเนินงำน
กาหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยนามาตรการเฝ้าระวังและป้องกันภัยในสถานศึกษา เป็นโรงเรียนปลอดภัย
(Safety School)
ยุทธศำสตร์กำรดำเนินงำนขับเคลื่อน
มาตรการที่ ๑ การป้องกันเฝ้าระวังภัยการเกิดเหตุในสถานศึกษา
มาตรการที่ ๒ การเผชิญเหตุ และการลดความรุนแรงของข่าว
มาตรการที่ ๓ การช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ
มาตรการที่ ๔ การรายงานเหตุ

มำตรกำรที่ ๑ กำรป้องกันเฝ้ำระวังภัยกำรเกิดเหตุในสถำนศึกษำ

แนวทางการดาเนินการ : ๑. มีแผนกำรป้องกันกำรเกิดเหตุ สร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรประสบภัยด้ำนอุบัติเหตุ ภัยบุคคล และสำธำรณภัย
๑) ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในโรงเรียน
๒) วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ระดับความเสี่ยง
๓) จัดทามาตรการป้องกันเหตุตามผลการประเมินความเสี่ยง
๔) จัดทาแผนงานโครงการเพื่อดาเนินการลดความเสี่ยง
แนวทางการดาเนินการ : ๒. มีแผนกำรติดตำมเฝ้ำระวังภัยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ
๑) แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสาร
๒) กาหนดผู้ประสานงานในการเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสาร
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
๔) จัดทาแผนการเฝ้าระวังภัย การป้องกันเหตุ รายงานข้อมูลข่าวสาร
๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวทางการดาเนินการ : ๓. พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรเฝ้ำระวังภัยและ
กำรรำยงำนข่ำวสำร
๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังภัย การแจ้งรายงานข้อมูลข่าวสาร
๒) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร
๓) วางแผนการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร
๔) เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยปฏิบัติงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
๕) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเหตุ

๒๐
แนวทางการดาเนินการ : ๔. กำรมีส่วนร่วมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง
ชุมชน และภำคีเครือข่ำย
จัดตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังภัย และรายงานข้อมูลข่าวสาร
- เครือข่ายนักเรียน
- เครือข่ายผู้ปกครอง
- เครือข่ายผู้นาชุมชน

มำตรกำรที่ ๒ กำรเผชิญเหตุ และลดควำมรุนแรงของข่ำว

แนวทางการดาเนินการ
๑. การบริหารจัดการและแก้ไขให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุ
๒. การประเมินสถานการณ์และการช่วยเหลือเบื้องต้น
๓. การจัดการลดความรุนแรงของข่าวและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน
แนวทางการดาเนินการ : ๑. กำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขให้ควำมช่วยเหลือหำกเกิดเหตุ
๑) โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติการระงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในโรงเรียน
๒) สร้างความตระหนัก สื่อสาร สร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติการหรือการระงับเหตุ
๓) เตรียมบุคลากรและเครื่องมือให้พร้อมรับสถานการณ์
แนวทางการดาเนินการ : ๒. กำรประเมินสถำนกำรณ์และกำรช่วยเหลือเบื้องต้น
๑) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินสถานการณ์และคัดกรอง
๒) ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับนักเรียน และผู้ได้รับผลกระทบในโรงเรียน
๓) กาหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ
๔) ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุดาเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ
แนวทางการดาเนินการ : ๓. กำรจัดกำรลดควำมรุนแรงของข่ำวและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง
๑) กาหนดตัวบุคคลผู้ให้ข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
๒) โรงเรียนระงับเหตุ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในโรงเรียน
๓) กาหนดช่องทางประสานพิเศษเพื่อขอการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ
แนวทางการดาเนินการ : ๔. ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน
๑) กาหนดขั้นตอนการส่งต่อที่ชัดเจน
๒) ประสาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์และสภาพจิตใจของนักเรียนหลังได้รับการ
ดูแลช่วยเหลือ
๓) กาหนดช่องทางประสานพิเศษเพื่อขอการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ

๒๑
มำตรกำรที่ ๓ กำรเยียวยำและบำรุงขวัญ

แนวทางการดาเนินการ
๑. การช่วยเหลือเร่งด่วน
๒. การเยียวยาฟื้นฟู หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
แนวทางการดาเนินการ : ๑. กำรช่วยเหลือเร่งด่วน
๑. ให้การช่วยเหลือ และสร้างขวัญกาลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
๑.๒ จัดทาแนวปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการช่วยเหลือ
๑.๓ จัดตั้งศูนย์ประสานงานและเก็บข้อมูล เพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ
๒. ตรวจสอบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
๒.๑ ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริง
๒.๒ ประเมินสภาพปัญหาผู้ได้รับผลกระทบ
๓. ประสานงานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิประโยชน์พึงมี เช่น
ประกันชีวิต
แนวทางการดาเนินการ : ๒. กำรช่วยเหลือเร่งด่วน
๑. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งลงพื้นที่เพื่อกากับติดตามเยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบ
๒. สรุปรวบรวมข้อเท็จจริงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุ
๓. เฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้า
๔. กาหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ ที่สามารถตรวจสอบได้ อาทิ การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๕. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน และผู้ได้รับ
ผลกระทบ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย
๖. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
๗. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ (การให้คาปรึกษา)

มำตรกำรที่ ๔ กำรรำยงำนเหตุ

แนวทางการดาเนินการ
๑. กรณีฉุกเฉิน
๑.๑ การรายงานระหว่างประสบเหตุ
ผู้รับผิดชอบการรายงานเหตุที่โรงเรียนได้รับมอบหมาย รายงานเหตุทางช่องทาง “LP Report” ซึ่ง
เป็นช่องทางรายงานเหตุของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน เพื่อเป็นข้อมูลรายงาน
เบื้องต้นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน โดยทันที
และรายงานทางช่องทางสายด่วนหมายเลข สายด่วน ๐๕๔ ๐๑๐ ๗๙๗ ซึ่งเป็นหมายเลขที่สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลาปาง ลาพูน กาหนดผู้รับเรื่องโดยเฉพาะ

๒๒
๑.๒ การรายงานหลังประสบเหตุ
ผู้รับผิดชอบรายงานวิธีการช่วยเหลือ และผลการช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบเหตุต่อผู้รับผิดชอบระดับ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามช่องทางที่ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ระดับสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ตามแต่กรณี
๒. กรณีไม่ฉุกเฉิน (โรงเรียนดาเนินการตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน)
๒.๑ การช่วยเหลือเร่งด่วน
๒.๒ การเยียวยาฟื้นฟู หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ
โรงเรียนดาเนินการช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบเหตุตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน (ตามมาตรการที่ ๓)
ได้โดยมิต้องรายงานเหตุไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เว้นแต่กรณีนั้นได้เพิ่มความรุนแรงจนส่งผลกระทบ
สวัสดิภาพของนักเรียนอย่างรุนแรง ซึ่งให้ถือเป็นกรณีฉุกเฉินและให้รายงานเหตุตามแนวทางการรายงานกรณี
ฉุกเฉิน

๒๓
บทที่ ๔
กำรกำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนกำรขับเคลื่อนงำนติดตำมเฝ้ำระวังภัย
และกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร
ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ
ชื่อโรงเรียน โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
ที่ตั้ง เลขที่๑๕๓ หมู่ ๕ ถนนท่าจักร-แม่ทา ตาบลทาขุมเงิน อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
รหัสไปรษณีย์๕๑๑๗๐ สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๕ โทรศัพท์ ๐-๕๓๕๗-๔๖๗๙
โทรสาร ๐-๕๓๕๗-๔๘๒๓ e-mail: thakumngern@hotmail.com website: http:www.tk-lp.ac.th
เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-ม.๓) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๔-ม.๖)
เนื้อที่ ๓๑ ไร่ ๑ งาน ๒๓.๕ ตารางวา มีเขตพื้นที่บริการ ๓ ตาบล คือ
- ตำบลทำขุมเงิน จานวน ๑๐ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านทาขุมเงิน บ้านทาสบเมย
บ้านสวนหลวง บ้านสัน บ้านศรีป้าน บ้านแม่เมย บ้านดอยครั่ง บ้านแม่เหล็ก บ้านป่าไม้ และบ้านแพะ
ริมน้า
- ตำบลทำทุ่งหลวง จานวน ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านทาทุ่งหลวง บ้านเหมืองลึก บ้านท้อง
ฝาย บ้านหนองยางไคล บ้านหนองยางฟ้า และบ้านทุ่งทองกวาว
- ตำบลทำกำศ จานวน ๑๔ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านท้องฝาย บ้านแพะยันต์ บ้านดอยแช่
บ้านหมื่นข้าว บ้านเกาะทราย บ้านทากาศ บ้านนาห้า บ้านแม่ขนาด บ้านป่าเลา บ้านผาด่าน บ้างหนอง
ผึ้ง บ้านหนองบัว บ้านดอยคา และบ้าน

๒๔
ข้อมูลนักเรียน (ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔)
๑) จานวนนักเรียนในโรงเรียน ๓๕๑ คน
๒) จานวนห้องเรียน ๑๒ ห้อง
จาแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับชั้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๑/๑
มัธยมศึกษำปีที่ ๑/๒
รวม ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๑
มัธยมศึกษำปีที่ ๒/๑
มัธยมศึกษำปีที่ ๒/๒
รวม ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๒
มัธยมศึกษำปีที่ ๓/๑
มัธยมศึกษำปีที่ ๓/๒
รวม ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๓
รวม มัธยมศึกษำปีที่ ต้น
มัธยมศึกษำปีที่ ๔/๑
มัธยมศึกษำปีที่๔/๒
รวม ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๔
มัธยมศึกษำปีที่ ๕/๑
มัธยมศึกษำปีที่ ๕/๒
รวม ชั้น มัธยมศึกษำปีที่ ๕
มัธยมศึกษำปีที่ ๖/๑
มัธยมศึกษำปีที่ ๖/๒
รวม ชั้น ม.๖
รวม ม.ปลำย
รวมนักเรียนทั้งหมด

ชาย
๒๔
๓๐
๕๔
๑๐
๒๑
๓๑
๑๕
๒๓
๓๘
๑๒๓
๙
๒๘
๓๗
๕
๒๑
๒๖
๓
๓
๖
๗๐
๑๙๓

จำนวนนักเรียน
หญิง
รวม
๑๔
๓๘
๑๑
๔๑
๒๕
๗๙
๑๓
๒๓
๙
๓๐
๒๒
๕๓
๒๐
๓๕
๑๕
๓๘
๓๕
๗๓
๘๒
๒๐๕
๑๔
๒๓
๙
๓๗
๒๓
๖๐
๑๐
๑๕
๑๖
๓๗
๒๖
๕๒
๑๔
๑๗
๑๓
๑๖
๒๗
๓๓
๗๖
๑๔๕
๑๕๘
๓๕๑

๒๕
มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวัง มาตรการการเผชิญเหตุและลดความรุนแรงของข่าว มาตรการการ
ช่วยเหลือ เยียวยา บารุงขวัญ และมาตรการการรายงานการเกิดเหตุ และเมื่อเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุรุนแรง
เหตุฉุกเฉิน เหตุเร่งด่วนที่สาคัญ ที่กระทบต่อความปลอดภัยทั้งด้านร่างกาย และจิตใจของนักเรียน โรงเรียน
จะต้องให้ความช่วยเหลือ วิเคราะห์กลั่นกรองข้อเท็จจริงรายงานและนาเสนอข้อมูล โดยให้ผู้เรียนได้รับการ
ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ให้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ใน
สังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข
ในส่วนของการพัฒนาการขับเคลื่อนงานติดตามเฝ้าระวังข่าวสารของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารนั้น
ได้มีการจัดทาแผนการป้องกันการเกิดเหตุ สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา แต่งตั้งกรรมการประเมินความ
เสี่ยงการประสบภัยด้านอุบัติเหตุ ภัยบุคคล และสาธารณภัย มีแผนการติดตามเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษาอย่าง
เป็นระบบ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในการเฝ้าระวังภัยและการรายงานข่าวสาร
ตลอดจนการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย
โดยใช้โมเดล SAFE TK. ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนดังนี้
S = SWOT Analysis คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมิน
สถานการณ์ งานติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร ของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยได้มีการประชุมหารือกับคณะ
ครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน
โอกาส และอุปสรรค ในการดาเนินงาน
A = Action คือการลงมือปฏิบัติตามแผนงานการเฝ้าระวังข่าวสารของโรงเรียน
F = Follow up คือการกากับติดตามผลการดาเนินงาน ตามแผนงานการเฝ้าระวังข่าวสารของ
โรงเรียน
E = Excellent aword คือการเสริมแรงให้กาลังใจ แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งคณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น
TK = คือการดาเนินงานโดยการใช้เทคโนโลยีและ knowledge คือการจัดการความรู้เป็นพื้นฐาน

๒๖

๒๗
ดังนี้

แผนกำรดำเนินงำนมำตรกำรในกำรป้องกันภัย ๓ ด้ำนของโรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร

รำยกำร

มำตรกำรป้องกัน

ผู้รับผิดชอบ

๑. ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพโรงเรียน
๑.๑ อาคารเรียน
อาคารประกอบ และ
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ

๑. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
๒. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่
๓. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร
เดือนละ ๑ ครั้ง/ความจาเป็น
๔. ชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคาร
เรียน อาคารประกอบ
๕. จัดทาป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุด
อันตรายทุกชั้นเรียน และแผนผัง
๖. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้ายกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
๗. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

- กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
-งานอาคาร
สถานที่

๑.๒ สิ่งแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา

๑. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแล การรักษา
ความปลอดภัยตลอดทั้งวัน
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่ง
สถานพยาบาล
๓. กาหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนป่ายใน
ที่สูง/บ่อน้า/สระน้า อย่างเข้มงวด
๔. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบารุงดูแลรักษา
ความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาอย่างสม่าเสมอ
๕. จัดทาป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุ
๖. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนที่พบวัตถุสิ่งแปลกปลอม
ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
๗. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง
๘. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
๙. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและทาลาย

- กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
-งานอาคาร
สถานที่
-งานอนามัย

๑.๓ เครื่องมือ เครื่องใช้
และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ
เครื่องทาน้าเย็น พัดลม
โทรทัศน์ ฯลฯ

๑. ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนามและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
๒. ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ชารุด

- กลุ่มบริหาร
ทั่วไป
-งานอาคาร
สถานที่

๒๘
รำยกำร

มำตรกำรป้องกัน
๓. แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของ
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้ง หลังการใช้
๕. กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น
เครื่องสนาม อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย

๒. ด้ำนกำรเดินทำง
ไป – กลับ จากบ้าน
ถึงโรงเรียน
- โดยรถของ
บุคคลภายนอก
- การเดินเท้า
- จักรยานยนต์
ผู้ปกครองรับ – ส่ง

ผู้รับผิดชอบ
-กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา
-กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ

๑. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกาหนดมาตรการ กลุ่มบริหาร
รับ – ส่ง นักเรียนตอนเช้าและหลังเลิกเรียน
กิจการนักเรียน
๒. กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้รถจักรยาน จักรนยานยนต์ให้ชิดทางซ้าย
และเป็นแถว
๓. จัดครูเวรประจาวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ
๔. แนะนาการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง
๕. ทากิจกรรมเกีย่ วกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร
๖. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ – ส่ง นักเรียนที่ประตูเข้าออก

๓. ภัยบุคคล ด้ำนกำรดำเนินชีวิต
๑. บุคคล/อาชญากรรม
๒. สังคม/เทคโนโลยี
๓. สุขภาพกาย/
สุขภาพจิต
-ยาเสพติด
-กลั่นแกล้งรังแกกัน
-ค้ามนุษย์
-เพศ
-ความรุนแรงทะเลาะ
วิวาท
-ติดเกม สื่อออนไลน์

แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่
พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้า
๒. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน
๓. จัดบริการให้คาปรึกษาแก่นักเรียน
๔. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๕. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามลาดับขั้น
๖. นานักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง
๗. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความดูแลช่วยเหลือ
๘. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว สถานีตารวจ เป็นต้น

-กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน
-งานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน
-งานแนะแนว

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ
สม่าเสมอ
๒. ให้ความรู้และจัดทาแผนซักซ้อมนักเรียนที่เกี่ยวกับการดับไฟหนี
ไฟ

๑.สาเหตุจาก
ธรรมชาติ เช่น
- อุทกภัย/
อุทกภัยดิน
โคลนถล่ม

สำธำรณะภัย
๑. สาเหตุจากธรรมชาติ
เช่น
- อุทกภัย/อุทกภัยดิน
โคลนถล่ม

๒๙
รำยกำร
- วาตภัย
- แผ่นดินไหว
๒. สาเหตุจากมนุษย์ เช่น
- อัคคีภัย
- ไฟป่า/หมอกควัน /
ฝุ่นPM๒.๕

มำตรกำรป้องกัน
๓. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
๔. จัดทาป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน
๕. ดูแลสถานที่ให้สะอาด
๖. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที
๗. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเองแก่นักเรียนให้พ้นจากภัยอันตราย
๘. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ
๙. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
๑๐. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
๑๑. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
๑๒. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน

ผู้รับผิดชอบ
- วาตภัย
แผ่นดินไหว
๒. สาเหตุจาก
มนุษย์ เช่น
- อัคคีภัย
- ไฟป่า/หมอก
ควัน/ฝุ่นPM
๒.๕

มำตรกำรที่ ๑ กำรป้องกันเฝ้ำระวังภัยกำรเกิดเหตุในสถำนศึกษำ
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารมีมาตรการในการเฝ้าระวังภัยการเกิดเหตุในสถานศึกษา โดยได้นาเอาผล
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของทางโรงเรียนมาเป็นแนวทางในการจัดทามาตรการ ดังนี้
ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของโรงเรียน
จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร พบว่าโรงเรียนยังขาด
แคลนแหล่งน้าที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค และอาคารสถานที่ของโรงเรียนมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานซึ่งทา
ให้เกิดความเสี่ยงในด้านความปลอดภัยทั้งระบบไฟฟ้า และแสงสว่างตามอาคารเรียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
และอุบัติภัยขึ้นกับนักเรียนได้ ทั้งยังมีจุดลับตาที่อาจเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ เช่นบริเวณห้องน้านักเรียนชาย ทาง
โรงเรียนจึงได้จัดทามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีการจัดหาแหล่งน้า และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน
โรงเรียน ตลอดจนปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และหาก
เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ขึ้นทางโรงเรียนก็มีมาตรการในการดูแลนักเรียน มีการทาประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโดย
อาศัยความร่วมมือจากคณะครู ชุมชน อันได้แก่เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่าย
องค์กรภายนอก ในการดาเนินงานดังกล่าว

๓๐
ด้ำนภัยบุคคล กำรดำเนินชีวิตและกำรเดินทำงของนักเรียน
ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคารนั้น ทางโรงเรียนได้กาหนดมาตรการการดูแลความปลอดภัย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการเดินทาง
ภัยบุคคล ด้านการดาเนินชีวิต และด้านสาธารณะภัย โดยมีการดาเนินงานดังนี้
ด้านการเดินทางโรงเรียนมีกาหนดมาตรการรับ – ส่ง นักเรียนตอนเช้าและหลังเลิกเรียน จัดครูเวร
ประจาวันในการดูแล กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกกันน็อค และมีการส่งเสริมให้
ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร
ด้านการดาเนินชีวิต มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนที่มี
พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้า โดยขับเคลื่อนการดาเนินงานผ่าน
ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้คาปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย
ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันที่ทาให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตที่ดี
ส่วนในด้านการป้องกันสาธารณภัยนั้น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ
สม่าเสมอ จัดให้มีเจ้าหน้าที่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด จัดทาป้ายแหล่งข้อมูลให้ความรู้การปฏิบัติ
ตนเองแก่นักเรียนให้พ้นจากภัยอันตรายทั้งด้านอัคคีภัย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้แก่นักเรียน
ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (โควิด ๒๐๑๙)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้ทางโรงเรียนดาเนินการปฏิบัติตาม ๖
มาตรการหลักในการรองรับการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดใน
จังหวัด และในพื้นที่ชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม
จากการเรียนการสอนแบบออนไซต์ เป็นการเรียนออนไลน์และออนแฮนด์ โดยมีการประชาสัมพันธ์แจ้ง
ข่าวสารให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีผ่านทางหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ
โรงเรียน แฟนเพจเฟสบุ๊ค และช่องทางการติดต่อระหว่าง ครูประจาวิชา ครูที่ปรึกษา กับนักเรียน เพื่อให้ได้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงประเด็น และเมื่อนักเรียนตกอยู่ในกลุ่มเสี่ยงทางโรงเรียนจะมีการประสานข้อมูลกับ

๓๑
หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเยียวยา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนไม่
คลาดเคลื่อนเพื่อลดรุนแรงและความตื่นตระหนกต่อข่าวสารที่เผยแพร่ออกไป

๓๒

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันถึงแม้โรงเรียนจะให้ความสาคัญกับการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภั ย
และภัยบุคคลที่เกิดจากการดาเนินชีวิตมากแค่ไหนก็ตาม ก็ยังเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้เสมอ ยกตัวอย่างเช่น
กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง การทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวง ข่มขู่
สืบเนื่องจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือแม้กระทั่งปัญหาในการเรียน นักเรียนเกิดความเครียดรุมเร้าจน
นาไปสู่ภาวะซึมเศร้า และเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวโรงเรียนจะปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อจัดการกับเหตุการณ์และ
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จะถูกเผยแพร่ออกไป โดยใช้โมเดล SAFE TK มาเป็นแนวทางในการดาเนินงานอย่าง
รอบคอบ
ยกตัวอย่างกรณีของนักเรียนที่เป็นผู้มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อโควิดเนื่องจากนักเรียนเดินทางกลับ
จากพื้นที่เสี่ยงและไปสัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความตื่นตระหนกและมีการเผยแพร่
ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องเกินจริง เมื่อโรงเรียนทราบเรื่องจึงได้ประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา และมีการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงให้กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความ
เข้าใจที่ตรงกัน ไม่ตื่นตระหนก ทาให้สถานการณ์ในครั้งนั้นผ่านไปได้ด้วยดี โดยระหว่างเกิดเหตุ จนกระทั่ง
เหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการประสานงานรายงานข้อมูลความคืบหน้า และผู้บริหารมี
การกากับติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และให้กาลังใจแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารใช้โมเดล SAFE TK มาเป็นแนวทางในการดาเนินงานเฝ้าระวังภัยการเกิด
เหตุในสถานศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยนาข้อมูลพฤติกรรมปัญหา ของนักเรียนในปีที่ผ่านมา
นามาวิเคราะห์ความเสี่ยง แล้วนาเอาผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียน มาวางแผนและกาหนด
ขั้นตอนวิธีการ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ผู้เรียนในแต่ละกรณีให้ได้รับความเป็นธรรม อีกทั้งประสานทาความเข้า
เช่น หากเกิดกรณีพิพาททะเลาะวิวาท /กลั่นแกล้ง/รังแก โดยงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะนัดหมาย
คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาพูดคุย ด้วยความเป็นกลางไกล่เกลี่ยเพื่อยุติปัญหา แต่หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้
ผู้รับผิดชอบได้ประสานเจ้าหน้าที่ตารวจ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นมาร่วมหารือเพื่อหาทางออกและยุติปัญหาให้
รวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย และชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันข่าวเท็จ หรือข่าวลวง
ซึ่งอาจทาให้สถานการณ์ความขัดแย้งบานปลายหรือรุนแรงมากยิง่ ขึ้น แต่หากเกิดปัญหาในกรณีอื่นๆ โรงเรียน
ได้ให้ความสาคัญต่อผู้เรียนให้พ้นภัยจากเหตุต่างๆให้มากที่สุด

๓๓
บทที่ ๕
อภิปรำยผลกำรดำเนินงำน
การดาเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ประสบความสาเร็จในการพัฒนาการขับเคลื่อน
งานติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร เนื่องจากเรามีมาตรการในการป้องกันที่ชัดเจน ผู้บริหารให้ความสาคัญกับความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา อีกทั้งได้รับความร่วมมือที่ดียิ่งจากเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา
และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ทาให้มีการตรวจสอบในส่วนของอาคารสถานที่ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์
และจุดลับตาที่อาจเป็นจุดเสี่ยง ที่อาจเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมที่
สร้างสรรค์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดภูมิคุ้มกันในการรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
เป็นกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการ
โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยขับเคลื่อนการดาเนินงานเพื่อลดปัญหาการใช้บุหรี่และสารเสพติดในนักเรียน อีกทั้งให้
นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยผ่านกิจกรรมรักษ์ต้องเลิก ที่ส่งเสริม
ให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการรู้รักษาสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะจากต้นทาง การลดใช้ถุงพลาสติก ละ
ทิ้งวิถีเดิมในการเผาเศษใบไม้ เปลี่ยนเป็นนาใบไม้ไปทาปุ๋ยอินทรีย์สูตรทข.๑ ซึ่งทาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนโดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้ง เลิกใช้แก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เปลี่ยนเป็นกระบอกน้าผ่าน
กิจกรรมกระบอกน้าคนละใบสร้างโลกสดใสด้วยมือเราเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในโรงเรียน และยัง
สอดคล้องกับ ๖ มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ อีกด้วย
อย่ำงไรก็ตำมงำนพัฒนำกำรขับเคลื่อนงำนติดตำมเฝ้ำระวังข่ำวสำร ของโรงเรียนทำขุมเงินวิทยำ
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บทที่ ๕
อภิปรำยผลกำรดำเนินงำน
การดาเนินงานที่ผ่านมาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ประสบความสาเร็จในการพัฒนาการขับเคลื่อน
งานติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร เนื่องจากเรามีมาตรการในการป้องกันที่ชัดเจน ผู้บริหารให้ความสาคัญกับความ
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และจุดลับตาที่อาจเป็นจุดเสี่ยง ที่อาจเกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทากิจกรรมที่
สร้างสรรค์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดภูมิคุ้มกันในการรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะ
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ทิ้งวิถีเดิมในการเผาเศษใบไม้ เปลี่ยนเป็นนาใบไม้ไปทาปุ๋ยอินทรีย์สูตรทข.๑ ซึ่งทาให้เกิดแหล่งเรียนรู้ภายใน
โรงเรียนโดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม อีกทั้ง เลิกใช้แก้วพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เปลี่ยนเป็นกระบอกน้าผ่าน
กิจกรรมกระบอกน้าคนละใบสร้างโลกสดใสด้วยมือเราเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในโรงเรียน และยัง
สอดคล้องกับ ๖ มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ อีกด้วย
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คำร ยังคงต้องพัฒนำและดำเนินงำนต่อไป โดยยึดแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมกระบวนกำรระบบกำรดูแล
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1. โครงสร้างของอาคาร
เรียน อาคารปฏิบัติการ และ
โรงฝึกงาน
2. การใช้ครุภัณฑ์
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า
4. ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ
5. ห้องน้าห้องส้วม
1. รั้วและประตูสถานศึกษา
2. บ่อน้า สระน้า บ่อเลี้ยง
ปลา
3. เขตก่อสร้างและกองวัสดุ
ชารุด
4. ต้นไม้
5. สนาม สนามกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา
6. โอ่งน้า บ่อเกรอะบ่อซึม
ถังเก็บน้า
7. เตาเผาขยะและที่ทิ้งขยะ

3

2

ผลกำรปฏิบัติงำน
(กรณีที่ผลกำรปฏิบัติงำน
1

0

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
แก้ไข

อุบัติเหตุจำกอำคำรเรียน






อุบัติเหตุบริเวณสถำนศึกษำ









กำลัง
ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

มีข้อจากัด
อายุการใช้
งานมานาน

๔๒

รำยกำร

1. เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ต่างๆ
2. การพาเด็กนักเรียนไป
ศึกษานอกสถานที่
3. การร่วมกิจกรรมสาคัญ
4. การแสดงของนักเรียน
บนเวที หรือกลางแจ้ง
5. การเดินรณรงค์ใน
ลักษณะต่างๆ
6. การเล่นกีฬาและการ
แข่งขันกีฬา
7. การเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ
8. การเข้าร่วมพัฒนาชุมชน
ด้ำนกำรเดินทำง

ผลกำรประเมิน
(ระดับคะแนน)
5

4

3

2

ผลกำรปฏิบัติงำน
(กรณีที่ผลกำรปฏิบัติงำน
1

0

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
แก้ไข
อุบัติเหตุสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ









กำรเดินทำงไป - กลับ จำกบ้ำนถึงโรงเรียน
-

1. โดยรถของโรงเรียน
2. โดยรถของ

บุคคลภายนอก
3. การเดินเท้า
4. จักรยานยนต์/จักรยาน
5. ผู้ปกครองรับ - ส่ง

กำรดำเนินงำน (สำธำรณะภัย)
1. อุทกภัย/อุทกภัยดิน

โคลนถล่ม
2. วาตภัย
3. ธรณีพิบัติภัย

4. อัคคีภัย
5. ไฟป่า/หมอกควัน/ฝุ่นPM

2.5







กำลัง
ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

๔๓

รำยกำร

ผลกำรประเมิน
(ระดับคะแนน)
5

4

6. โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร

น่า 2019 (COVID – 19)
7. ความผิดปกติจากสุข

ภาวะของนักเรียน นักศึกษา
8. มลพิษจากสิ่งแวดล้อม

9. สัตว์มีพิษ

กำรดำเนินงำน (ภัยบุคคล)
1. ยาเสพติด
2. กลั่นแกล้งรังแกกัน
3. ค้ามนุษย์
4. เพศ
5. ความรุนแรงทะเลาะ
วิวาท
6. ติดเกม สื่อออนไลน์
7. การล่วงละเมิดทาง
ร่างกาย จิตใจ
8. การทาร้ายร่างกายและ
การฆ่าตัวตาย
9. การถูกล่อลวงและการ
ลักพา
10. สื่อลามกอนาจาร
11. อบายมุข
12. พฤติกรรมชู้สาว



3

2

ผลกำรปฏิบัติงำน
(กรณีที่ผลกำรปฏิบัติงำน
1

0

อยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำร
แก้ไข

สุขภำพกำย/สุขภำพจิต













เฝ้าระวัง ๒
คน

กำลัง
ดำเนินกำร

หมำยเหตุ

๔๔

กำรวำงแผน กำหนดเป้ำหมำย SWOT
ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๔๕

งำนกิจกำรห้องพยำบำล
ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๔๖

งำนติดตำมให้คำปรึกษำ ป้องปรำมเชิงรุก นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร
………………………………………………………………………….……………………………………………….

๔๗

มำตรกำรป้องกันของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
งำนไฟฟ้ำ

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๔๘

มำตรกำรป้องกันของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
งำนไฟฟ้ำบริเวณอำคำรเรียนและอำคำรประกอบ

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๔๙

มำตรกำรป้องกันของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
งำนไฟฟ้ำบริเวณห้องคอมพิวเตอร์

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๕๐

มำตรกำรป้องกันของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
งำนไฟฟ้ำบริเวณหอประชุม

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๕๑

มำตรกำรป้องกันของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป
งำนไฟฟ้ำห้องควบคุมโสตทัศนูปกรณ์

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๕๒

งำนปรับปรุงอำคำรสถำนที่
ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๕๓

งำนทำควำมสะอำดห้อง Server
ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๕๔

งำนปรับปรุงสำย LAN Internet
ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๕๕

งำนซ่อมบำรุงยำนพำหนะ

………………………………………………………………………….……………………………………………….

งำนปรับปรุงในอำคำร

๕๖

ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๕๗

งำนปรับปรุงสิง่ แวดล้อม
ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๕๘

งำนปรับปรุงห้องน้ำนักเรียน
ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร

………………………………………………………………………….……………………………………………….

n

๕๙

งำนป้องกันภัยจรำจรและกำรขับขี่รถจักรยำนยนต์ของนักเรียน
ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๖๐

กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย
ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร

………………………………………………………………………….……………………………………………….

๖๑
คู่มือควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ
คู่มืองำนกิจกำรนักเรียน (โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร)

