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 การด าเนินงานตามแนวทางปฏิบัติด้านการขับเคล่ือนงานติดตามเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสาร
ของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร  สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง  ล าพูน เล่มนี้จัดท า
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการด าเนินงานขับเคล่ือนติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ตามแนวปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) โดยใช้โมเดล SAFE TK. เป็นแนวทางในการก าหนดแนวปฏิบัติตาม
ยุทธศาสตร์การด าเนินงานขับเคล่ือนมาตรการความปลอดภัย และการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้มีแนวทางใน
การป้องกันเหตุต่างๆ ท่ีจะเกิดขึ้นกับนักเรียน,ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขั้นตอนด าเนินการเมื่อเกิดภัย
และแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย ให้สามารถด า เนินการได้อย่างมีระบบและรวดเร็ว                
ทันเหตุการณ์ ผู้ท่ีได้รับผลกระทบได้รับการดูแลช่วยเหลือท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจจนสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
หรือศึกษาต่อตามปกติ โดยการสร้างความเข้าใจในกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีหน้าท่ีหลัก 

ในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับการป้องกันและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ท่ีอยู่บนพื้นฐานความ
เหมาะสมตามคุณลักษณะของนักเรียน ซึ่งจะท าให้ลดช่องว่างระหว่างนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีมีความคิดเห็นท่ีขัดแย้ง ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โรงเรียนทาขุมเงิน
วิทยาคาร  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารรายงาน ฉบับนี้สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติท่ีมี
ผลให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือ คุ้มครองและเยียวยาได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์รุนแรงของ
ปัญหา ต่อไป 
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โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร   

 

 

 

 

 

 

 

 



ข 
 

 

 

                                              
                                            สำรบญั 

 

 

             เรื่อง                                                                                                        หน้า 
บทท่ี ๑    บทน า                                                                                                         ๑ 

             วัตถุประสงค์                                                                                                 ๒                                      
             เป้าหมาย                                                                                                     ๒ 

             ขอบข่ายของการด าเนินงาน                                                                               ๓ 

             ระยะเวลา                                                                                                    ๓ 

             ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ                                                                                 ๓ 

บทท่ี ๒    เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง                                                                           ๔ 

             งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดมาตรการในความปลอดภัยแก่เด็กในโรงเรียน                      ๑๕  
             ค านิยามเกี่ยวกับการเฝ้าระวังภัยในโรงเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร                            ๑๖ 

บทท่ี ๓    วิธีด าเนินงาน                                                                                               ๑๙ 

             ยุทธศาสตร์การด าเนินงานขับเคล่ือน                                                                    ๑๙ 

             มาตรการท่ี ๑ การป้องกันเฝ้าระวังภัยการเกิดเหตุในสถานศึกษา                                   ๑๙  
             มาตรการท่ี ๒ การเผชิญเหตุและลดการรุนแรงของข่าว                                              ๒๐  
             มาตรการท่ี ๓ การเยียวยาและการบ ารุงขวัญ                                                          ๒๑ 

             มาตรการท่ี ๔ การรายงานเหตุ                                                                           ๒๑ 

บทท่ี ๔    การก าหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการขับเคล่ือนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูล 

             ข่าวสารของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร                                                                ๒๓  
             ข้อมูลเบ้ืองต้นของสถานศึกษา                                                                           ๒๓   
             ข้อมูลนักเรียน                                                                                              ๒๔    
             การพัฒนาการขับเคล่ือนงานติดตามเฝ้าระวังของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยใช้ 

             โมเดล SAFE TK                                                                                           ๒๖    
             แผนด าเนินงานมาตรการในการป้องกนัภัย ๓ ด้านของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร              ๒๗ 

บทท่ี ๕    อภิปรายผลการด าเนินงาน                                                                               ๓๓   
             ภาคผนวก                                                                                                  36 

             ค าส่ังแต่งต่ังคณะกรรมการขับเคล่ือนติดตามเฝ้าระวังภัยฯ                                          37 

             QR CODE ค าส่ังแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีภายในฯ                                                         40 

             แบบประเมินผลการปฏิบัติงานฯ                                                                        41 

             ภาพการด าเนินกิจกรรมภายในสถานศึกษาฯ                                                          44 

             ตัวอย่างคู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษาฯ                                                          61                                                                                                                                    
 

 

 

 



๑ 

 

 

บทท่ี ๑                                            

บทน ำ 
 

สถานการณ์การเปล่ียนแปลงของบริบททางสังคมท าให้คนไทยในยุคปัจจุบันเผชิญกับภาวะความเส่ียง
กับภัยต่าง ๆ รอบตัว จึงเกิดการตื่นตัวและสนใจในการค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเองและคนรอบข้าง 
ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารท่ีหลากหลายได้อย่างเสรี ท าให้เกิดการพัฒนาตนเองเป็นแบบพลวัต สังคมถูก
ขับเคล่ือนผ่านการแสดงออกด้านสิทธิเสรีภาพอย่างอิสระ การน าเสนอข่าวเด็กและเยาวชน ตลอดจน
บุคลากรทางการศึกษาท่ีประสบภัยและได้รับผลกระทบจึงได้รับความสนใจจากส่ือต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง  
โดยเฉพาะเด็กหรือเยาวชน กล้าท่ีจะแสดงออกผ่านพฤติกรรม การส่ือสารออนไลน์ หรือรวมไปถึงการ
แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในกลุ่มวัยของตนเอง เพื่อท่ีจะให้ผู้ท่ีมีแนวคิดท่ีเห็นต่างได้รับรู้ และแก้ไขในส่ิงท่ี
เรียกร้อง แต่อย่างไรก็ตามเม่ือเกิดการแสดงออกซึ่งความเห็นต่างท่ีอยู่บนพื้นฐานค่านิยมไทยอาจจะท าให้เกิด
ความขัดแย้งขึ้น จนถึงขั้นท าให้เกิดชนวนความแตกแยกและเข้าใจผิดท่ีลุกลามเป็นปัญหาใหญ่ รวมถึงการ
น าเสนอข่าวที่มีความรุนแรง บิดเบือนข้อเท็จจริงของส่ือ ส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน ซึ่ง
เป็นเรื่องท่ีส าคัญอย่างยิ่งท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องคอยระมัดระวังป้องกัน เฝ้าระวัง
การให้ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องเพื่อให้นักเรียนมีความปลอดภัยสูงสุด การสร้างความปลอดภัยให้แก่เด็ก
นักเรียนเป็นส่ิงส าคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ เพียงใด ขึ้นอยู่กับความสุขและการมีชีวิตท่ี
ปลอดภัยท้ังภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปล่ียนแปลงของสังคมและ
สภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเล่ียงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ท่ีส่งผลกระทบต่อตนเองและ รู้จักป้องกันตนเองใน
สภาวะคับขัน และจัดการกับชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเป็นภารกิจส าคัญของสถานศึกษาท่ีจะต้องมี
แนวนโยบายการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร มีหน้าท่ีท่ีส าคัญนอกจากการจัดการเรียนการสอนแล้วคือการดูแลและ
รักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนท่ีเป็นเยาวชนและเป็นก าลังส าคัญของประเทศชาติ ดังนั้น จึงก าหนด
มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันภัยในสถานศึกษา เป็นโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ได้ด าเนินการ
ขับเคล่ือนการเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษา ด้วย ๔ มาตรการคือ มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวัง มาตรการ
การเผชิญเหตุและลดความรุนแรงของข่าว มาตรการการช่วยเหลือ เยียวยาบ ารุงขวัญ และมาตรการการ
รายงานการเกิดเหตุนั้น การติดตามสถานการณ์จากส่ือมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะการเกิดเหตุรุนแรง เหตุ
ฉุกเฉิน เร่งด่วนท่ีส าคัญ หรือน่าสนใจเป็นพิเศษ ท่ีกระทบต่อความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจของ
นักเรียนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อกล่ันกรองข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริง และสามารถจัดการน าเสนอและให้ข่าว
ผ่านส่ือต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายท้ังหน่วยงานต้นสังกัด และประชาชน รวมทั้งประสาน และเสนอแนะ
การปฏิบัติงานด้านข่าว กับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ในเรื่องของการป้องกัน และ

 



๒ 

 

การน าเสนอข่าวเชิงบวก รวมท้ังกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการปกป้องคุ้มครองความ
ปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมี
ความสุข โดยโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ได้ด าเนินการขับเคล่ือนงานติดตามเฝ้าระวังข่าวสารโดยใช้โมเดล 
SAFE TK. ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนดังนี ้S = SWOT Analysis คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมนิสถานการณ์ งานติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร ของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดย
ได้มีการประชุมหารือกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ในการด าเนินงาน A = Action คือการลงมือปฏิบัติตาม
แผนงานการเฝ้าระวังข่าวสารของโรงเรียน F = Follow up คือการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตาม
แผนงานการเฝ้าระวังข่าวสารของโรงเรียน E = Excellent aword คือการเสริมแรงให้ก าลังใจ แก่ทุกฝ่ายท่ี
เกี่ยวข้องท้ังคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น TK = คือการด าเนินงาน
โดยการใช้เทคโนโลยีและความรู้เป็นพื้นฐาน 

วัตถุประสงค ์

๑. เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังภัยในโรงเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยการให้ความรู้ 
ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ 

๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการติดตามเฝ้าระวังภัยในโรงเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้มี
ความพร้อมสามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียนอย่างทันท่วงที  

๓. เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้องและความคุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ  

โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง และสามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข 

๔. เพื่อให้โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติการขับเคล่ือนติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสาร  
 

เป้ำหมำย  

เชิงปริมำณ  

     ๑. นักเรียน และบุคลากรทุกคนมีความตระหนักในการเฝ้าระวังภัยในโรงเรียน 

               ๒. มีระบบการติดตามเฝ้าระวังภัยในโรงเรียน และการให้ข้อมูลข่าวสาร ให้มีความพร้อมสามารถ
ป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียนอย่างเข้มแข็งและทันท่วงที 

       ๓. โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติการขับเคล่ือนติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจน
และเป็นระบบ 
 

           เชิงคุณภำพ  
๑. นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ได้รับการปกป้องและความคุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและ 

จิตใจและสามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข 



๓ 

 

๒. เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และ หน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องให้ความ 

ร่วมมือและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

อย่างเข้มแข็งร้อยละ ๑๐๐ 

 

ขอบเขตของกำรด ำเนินงำน 

 

 นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารทุกคน 

 

ระยะเวลำ 
 

ต้ังแต่ปีการศึกษา  ๒๕๖๔ เป็นต้น 

 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

๑. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร มีแนวทางปฏิบัติการขับเคล่ือนติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ 
ข้อมูลข่าวสารท่ีชัดเจน และเป็นระบบพร้อมท้ัง สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียนและ
บุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

       ๒. โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูล
ข่าวสารของท่ีเข้มแข็งจากองค์กรเครือข่ายภายในและภายนอกโรงเรียน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

บทท่ี ๒ 

เอกสำรและงำนวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 

         วิฑูรย์ สิมะโชคดี (๒๕๓๘ : ๒๓) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความปลอดภัย เป็นเรื่อง ของการเรยีนรู้จาก
อดีต เป็นเรื่องท่ีจะต้องตอกย้ าและให้ความส าคัญเท่า ๆ กับท่ีเราต้องการผลิต และคุณภาพของสินค้าและ
บริการ การให้ประสบการณ์เป็นครู เป็นหัวใจส าคัญของการป้องกนั อุบัติเหตุและลดความสูญเสีย หากเรายัง
เป็นคนลืมอะไรง่าย ๆ เราก็จะต้องพบกับความเจ็บปวดอีก    ประศักดิ์ หอมสนิท (๒๕๔๖ : ๒๖) ได้ให้ความ
หมายความปลอดภัยไว้ว่า หมายถึง ความปลอดภัยท่ีครอบคลุมไปถึงส่ิงต่าง ๆ ท่ีเคยใช้กันมานานแล้ว เช่น 
การป้องกันอุบัติเหตุ ความปลอดภัยของสนามเด็กเล่นและอุปกรณ์ทางพลศึกษา การป้องกันการบาดเจ็บในโรง
ฝึกงาน และรวมไปถึงประเด็นต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
       เอมอัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์ (๒๕๔๘ : ๔) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความปลอดภัยหรือสวัสดิ
ภาพ ไม่เพียงแต่หมายถึงการไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเท่านั้น แต่ความปลอดภัย ยังมีความหมายรวมทั้งการ
ด ารงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจไม่เส่ียงภัย มีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ และมีการเตรียม
ป้องกันไว้ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง เหมาะสมและสม่ าเสมออีกด้วย Stracser (๑๙๗๓ : ๖๖) อ้างถึงในเอมอัชฌา 
รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์,๒๕๔๘ : ๔) ได้ ให้ความหมายไว้ว่า ความปลอดภัย หมายถึงเงื่อนไขหรือสภาวะท่ี
เป็นผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษย์หรือออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายเพื่อลดอันตรายท่ีจะเกิดขึ้น 
ซึ่งจะช่วยลดอุบัติเหตุลงได้    

            เดชน์ จรูญเรืองฤทธิ์ (๒๕๔๙ :๗๓) ได้ให้ความหมายไว้ว่าความปลอดภัยคือการป้องกันภยัหรือ
ป้องกันความเสียหาย จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่าความปลอดภัย เป็นหัวใจส าคัญของการป้องกัน 

อุบัติเหตุและลดความสูญเสียท่ีมีผลมาจากการปรับพฤติกรรมของมนุษย์โดยการปราศจากภัยหรืออันตรายเพื่อ
การด ารงชีวิตอยู่อย่างสุขกาย สุขใจ ไม่เส่ียงมีความมั่นใจในการประกอบกิจกรรมและมีการเตรียมป้องกันไว้
ล่วงหน้าอย่างถูกต้อง  
            การจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษานั้น ตามระเบียบ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (๒๕๕๒ : ๑๖) ได้บัญญัติไว้ในข้อ ๓๖ แผนการรักษา
ความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานศึกษา มีดังนี้  
                 ๑.ระดับความส าคัญของหน้าท่ีและภารกิจของแต่ละหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีความแตกต่างกัน  

                 ๒. สถานการณ์และสภาพแวดล้อมโดยรอบพื้นท่ี 

                  ๓. ข่าวสาร ส่ิงบอกเหตุและการเตือนภัยตลอดจนการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานของรฐั  

                 ๔. จ านวนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยซึ่งอยู่กับขนาดของอาคาร
สถานท่ี และพื้นท่ีท่ีต้องดูแล 

                 ๕. งบประมาณ ท่ีจะใช้ในการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี  

                 ๖. การออกแบบก่อสร้างอาคารและสถานท่ี 



๕ 

 

               ๗. การติดต่อส่ือสารภายในหน่วยงานของรัฐและกับหน่วยงานของรัฐอื่น ๆ  

               ๘. การรายงานผลการส ารวจหรือการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยต่อผู้บังคับบัญชา  
           เอมอัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์ (๒๕๔๘ : ๑๔๖) ได้กล่าวไว้ว่า การวางแผน ด าเนินการรักษา
ความปลอดภัยในโรงเรียนนัน้ ควรจะมี ดังนี ้ 
               ๑. จัดท้ังคณะกรรมการบริหารงาน ซึง่ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน ผู้ช่วย ผู้บริหาร ครูและ
อาจารย์ท่ีเป็นผู้แทนหมวดวิชา ผู้แทนสภานักเรียน หรือผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

               ๒. คณะกรรมการต้องก าหนดจุดประสงค์ นโยบายและแผนการด าเนินงานท้ังในด้านการจัด
ส่ิงแวดล้อม การจัดบริการความปลอดภัยในโรงเรียนและการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งก าหนดระเบียบ
ข้อบังคับหรือกฎแห่งความปลอดภัย  

              ๓. จัดท าแผนปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผู้ท่ีมีร่างกายปกติและผู้ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายและ
จิตใจ  

              ๔. จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอเพื่อใช้ในโครงการสวัสดิภาพในโรงเรียน  

              ๕. จัดท าแผนปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในโรงเรียน ควรก าหนดแผนงาน ตามลักษณะ
อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้น ก าหนดกิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ มีผู้รับผิดชอบแผนงาน มีระยะเวลาด าเนินการ 
สถานท่ี และการติดตามและประเมินผล  

          เดชน์ จรูญเรืองฤทธิ์ (๒๕๔๙ : ๓๖๑) ได้กล่าวไว้ว่า ในการรักษาความปลอดภัย สถานท่ีแห่งใดแห่ง
หนึ่ง ถ้าจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะต้องมีองค์ประกอบ ๔ ประการ คือ ต้องมีเครื่องช่วยในการ
รักษาความปลอดภัย ต้องมีระเบียบค าส่ังหรือแผนในการรักษา ความปลอดภัย ต้องมีการอบรมบุคคลใน
หน่วยงานให้รู้และเข้าใจ พร้อมท้ังปฏิบัติตามระเบียบได้   ต้องมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเพื่อบังคับ
ควบคุมความเคล่ือนไหวต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบควบคุมและใช้เครื่องมือช่วยการรักษาความปลอดภัยใน
การตรวจ พิสูจน์และขัดขวางบุคคลท่ีจะเข้ามาท าความเสียหาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(๒๕๕๒ :๑๕-๑๗) ได้วางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนโดยจะเน้นการมีส่วนร่วมระหวา่งนักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและเครือข่าย เพื่อร่วมกันวางแผนป้องกัน ควบคุม ก ากับ ติดตาม และรายงาน ซึ่งจะม ี

องค์ประกอบด้วยกัน ๒ ประการ ดังนี ้
            ๑. สาระส าคัญของแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษานั้น จ าเป็นต้อง มีมาตรการและ
กิจกรรม เพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ 

ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ พร้อมท้ังนโยบายของ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนั้นสาระส าคัญของแผนงานควรมีความชัดเจนและความ
เป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ควรมี อย่างน้อย ๕ ขั้นตอน ดังนี ้ 
                  ๑) ศึกษาสภาพท่ัวไปของสถานศึกษา ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่าย เพื่อวิเคราะห์ความ
เส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัยและภัยจากสภาพแวดล้อมทางสังคม  

                  ๒) ก าหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกันและแก้ไข 

                  ๓) ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเช่ือ วัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น  



๖ 

 

  และสภาพความเส่ียงของท้องถิ่น  

                  ๔) ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม  

                  ๕) ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้  

          ๒. รูปแบบของแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาสามารถเลือกรูปแบบ 

ของแผนการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสภาพของสถานศึกษา สภาพภูมิศาสตร์ 
และความต้องการของท้องถิ่น จึงสรุปได้ว่าการจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา
เพื่อท่ีจะให้นักเรียนมีความปลอดภัยนั้น โรงเรียนต้องเน้นการมีส่วนร่วมระหว่าง นักเรียน ครู   ผู้บริหาร   
ผู้ปกครอง   ชุมชน และเครือข่าย เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการเพื่อวางแผนปฏิบัติตามระเบียบค าส่ังหรือแผนใน
การรักษาความปลอดภัย โดยมีการอบรมบุคคลในหน่วยงานให้รู้ เข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบได้  

กำรก ำหนดมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของนักเรียน  

         การก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนเป็นการวางขั้นตอนของ วิธีการรักษาความ
ปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเป็นแนวทางในการดูแลตนเองให้
ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมท่ีไม่สร้างสรรค์ อุบัติเหตุและอุบัติภัยท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่นักเรียน ซึ่งมีมาตรการป้องกันและแก้ไข ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี ้
          ด้านท่ี ๑ มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ เป็นวิธีการป้องกัน
ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายค าว่า อุบัติเหตุไว้ดังนี้   
          พัชรา กาญจนารัณย์ (๒๕๒๒ : ๖) ได้ให้ความหมายของอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น โดย
ไม่ได้ต้ังใจและเหตุการณ์นั้นต้องท าให้บุคคลถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ หรือ ทรัพย์สินเสียหาย    

         ณรงค์ ณ เชียงใหม่ (๒๕๓๒ : ๑)ได้ให้ความหมายของอุบัติเหตุ หมายถึง อันตราย ท่ีเกิดขึ้นโดยมิได้
ต้ังใจมาก่อน 

        วิฑูรย์ สิมะโชคดี และ วีรพงษ์ เฉลิมจิระรัตน์ (๒๕๔๓ : ๒๐)ได้ให้ความหมาย ของอุบัติเหตุ หมายถึง 
เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึง่ก่อให้เกิดความบาดเจ็บ พิการ หรือตายและท าให้ทรัพย์สิน
ได้รับความเสียหาย  

         ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๑๙) ได้ให้ความหมายของ อุบัติเหตุ หมายถึง 
อันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลัน ซึ่งไม่ได้คาดคิดมาก่อน อันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือการกระท าของมนุษย์ 
ส่งผลให้เกิดความเสียหาย ท้ังทางร่างกายของทรัพย์สิน อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเวลา และทุกสถานท่ี 
หากไม่มีการศึกษาและการป้องกันท่ีดีพอ ย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย  

       จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่าอุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์หรืออันตรายท่ีเกิดขึ้นโดยฉับพลันซึ่ง 
ไม่ได้คาดคิดหรือตั้งใจมาก่อน อันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ซึ่งมีผลให้บุคคลได้เกิด
ความเสียหายและได้รับบาดเจ็บ อันตราย ตายหรือสูญเสียทรัพย์สินเกิดขึ้นได้ทุกเวลาและทุกสถานท่ี หาก 

ไม่มีการศึกษาและการป้องกันท่ีดีพอ ย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย ส าหรับอุบัติเหตุในสถานศึกษา มักมี
สาเหตุมาจากความประมาท ขาดการดูแล เอาใจใส่ในเรื่อง อาคารสถานท่ี วัสดุอุปกรณ์และสภาวะแวดล้อม



๗ 

 

ของสถานศึกษา ซึ่งมาจาก สาเหตุต่าง ๆ ท้ัง ๗ ด้าน ดังนี้ 
          ๑. อุบัติเหตุจำกอำคำรเรียน อำคำรประกอบ  

                มาตรการป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก โครงสร้างของอาคารเรียน อาคารประกอบ เช่น 
คาน ฝ้าเพดาน พื้น หลังคา เสา ราวบันได ประตู หน้าต่าง กันสาด รางน้ า ๑๔ และท่อน้ าฝน ซึ่งได้มีผู้กล่าว
วางมาตรการป้องกัน และแก้ไขอุบัติเหตุท่ีเกิดจากโครงสร้างของ อาคารเรียน อาคารประกอบ ดังนี้  
        เอมอัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์ (๒๕๔๘ : ๑๐๘)ได้กล่าวไว้ว่า อาคารเรียนท่ีปลอดภัยย่อมข้ึนอยู่กับ
การออกแบบและก่อสร้างได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งควรพิจารณาว่าตามอุดมคติของพื้น   อาคารเรียน 

ฝาผนังหรือฝาเพดานห้องควรใช้วัสดุทนไฟ ป้องกนัไฟ ป้องกนัการส่ันสะเทือนและแผ่นดินไหวได้ อาคารเรียน
ควรสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๑ เมตร เป็นไม้ไม่ควรขัดเงาและสูงไม่เกิน ๒ ช้ัน หากสูงกว่า ๒ ช้ันต้องมีบันไดขึ้นลง 
๒ ทางและมีบันไดหนีไฟ ระเบียงหน้าห้องควรมีขนาดกว้างเหมาะสมพอท่ีนักเรียนเดินกันได้สะดวก ห้องเรียน
ควรมีประตูใหญ่ ๒ ประตูและมีหน้าต่าง มีแสงสว่างเพียงพอ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
(๒๕๕๒ : ๒๐) ได้กล่าวไว้ว่า อาคารเรียนหรืออาคารประกอบของสถานศึกษาเป็นส่ิงก่อสร้างถาวรใช้ในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่าง ๆ อาคารเหล่านี้ย่อมเกิดการช ารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา จึงต้อง
ได้รับการบ ารุงรักษาดูแลอย่างสม่ าเสมอให้อยู่ในสภาพท่ีใช้การได้สามารถรับน้ าหนักของนักเรียนและอุปกรณ์
ในอาคารจะต้องมีความปลอดภัย ซึ่งรวมถึงสภาพโครงสร้างอาคาร ดังนั้นควรมี การตรวจสอบโครงสร้างและ
ส่วนประกอบอาคาร ตลอดจนอุปกรณ์ท่ีติดต้ังในส่วนต่าง ๆ ของ อาคารอย่างสม่ าเสมอ สร้างความตระหนัก
ให้กับบุคลากรและให้ความรู้ในการรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน จัดท าป้ายข้อควรระวังในจุดอันตราย มี
การซ่อมแซมท่ีช ารุด หากไม่สามารถซ่อมแซม ได้ให้งดใช้อาคารและรายงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการแก้ไข 
หรือให้ขออนุญาตรื้นถอน    อาคารเรียนหรืออาคารประกอบท่ีช ารุดเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินให้ด าเนินการตาม
แผนการเคล่ือนย้าย  

          จากท่ีกล่าวไว้สรุปได้ว่าจะต้องมีมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุท่ีเกิดจากโครงสร้างของอาคาร
เรียน อาคารประกอบของสถานศึกษา ควรเป็นส่ิงก่อสร้างถาวรควรใช้วัสดุ ทนไฟ ป้องกนัการส่ันสะเทือน 

และแผ่นดินไหวได้ ต้องบ ารุงรักษาดูแลอย่างสม่ าเสมอ หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ ให้งดใช้อาคารและรายงาน
ผู้เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการแก้ไขหรือให้ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนหรืออาคารประกอบท่ีช ารุด 

เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ให้ด าเนินการตามแผนการเคล่ือนย้าย 

          ๒. อุบัติเหตุจำกบริเวณสถำนศึกษำ  

                  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๒๓) ได้กล่าวว่า อุบัติเหตุ ในบริเวณ
สถานศึกษาส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิด เมื่อเกิดขึ้นแล้ว ก็จะท าให้ความเสียหายให้กับ
นักเรียนในบริเวณสถานศึกษา อุบัติเหตุท่ีพบมักเกิดจากการพลัดตกหกล้มจากการวิ่งซุกซนของนักเรยีนหรือ 

การเล่นกีฬาท าให้เกิดบาดแผล กระดูกหัก ข้อเคล่ือน เป็นต้น บางครั้งเกิดจากส่ิงปลูกสร้างและเครื่องใช้ของ
โรงเรียนบกพร่องสึกกร่อนเสียหาย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดอุบัติเหตุภายในโรงเรียนได้ท้ังส้ิน 
ดังนั้นบริเวณสถานศึกษาเป็นส่ิงแวดล้อมท่ีอยู่ใกล้ตัวนักเรียนมากท่ีสุด สถานศึกษาควรให้ความส าคัญในเรื่อง
ความปลอดภัย และได้ก าหนดมาตรการดังนี้ 



๘ 

 

           มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุท่ีเกิดจากสนาม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา เอม
อัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์ (๒๕๔๘ : ๑๑๔) ได้กล่าวไว้ว่า สนาม โรงเรียนไม่ว่าจะเป็นสนามเล่น สนาม
กีฬา สนามหญ้า สวนหย่อม สวนดอกไม้ หรือสถานท่ี พักผ่อนหย่อนใจ ควรสะอาดปราศจากก้อนหิน ตอไม้ 
และส่ิงของมีคมต่างๆ  มีท่อระบายน้ าโดยรอบสนาม อย่าให้สนามเฉอะแฉะหรือมีน้ าขังเวลาท่ีมีฝนตก ควรดู
และตรวจตราอยู่เสมอ หากช ารุดต้องรีบซ่อมแซมแก้ไข มีรั้วกั้นสนาม เพื่อกันสัตว์หรือส่ิงรบกวนต่าง ๆ ท่ีอาจ
ท าอันตรายแก่นักเรียน จัดให้มีกฎระเบียบท่ีเด่นชัดในการเล่นและใช้สนามเล่นหรือสนามกีฬา ก่อนท่ีจะใช้
สนามเล่นหรือลงเล่นกีฬาในสนาม นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับค าแนะน าหรือสอนวิธีใช้อุปกรณ์การเล่นหรือ
เครื่องเล่นต่าง ๆ บริเวณโรงเรียนควรดูแลให้สะอาดเรียบร้อยปลอดภัย 

        ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๒๕) ได้กล่าวว่า อุบัติเหตุท่ีเกิดจากสนาม 

 สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และอุปกรณ์กีฬา ควรมีการตรวจสอบให้อยู่ ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

ควรหลีกเล่ียงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นท่ีอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย ในกรณีท่ีนักเรียนพบ 

ส่ิงแปลกปลอมซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุ อันตรายอื่น ๆ ควรจัดท าป้ายข้อก าหนดและควรบอกวิธี 
การใช้เครื่องเล่นทุกชนิดในสนามเพื่อเล่ียงต่อการเกิดอันตราย อุปกรณ์เครื่องเล่นควรมีน๊อตยึดฐานต้องหมั่น
ตรวจสอบให้แข็งแรงมั่นคงอยู่เสมอ ในกรณีเมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลน าส่งสถานพยาบาลและ
รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบ  

        อนุชา โมกขะเวส (๒๕๕๒ : ออนไลน์)ได้กล่าวว่า สนามกีฬาควรตรวจสอบ มิให้สนามเป็นหลุมเป็นบ่อ 
หรือมีเศษวัสดุของมีคม เพราะเส่ียงต่อการเหยียบโดนจนได้รับ บาดเจ็บ รวมทั้งดูแลมิให้หญ้าขึ้นรก เพราะอาจ
เป็นท่ีอาศัยของสัตว์มีพิษได้ ส่วนสนามเด็กเล่น ยึดติดเครื่องเล่นกับพื้นอย่างแน่นหนา โดยเฉพาะเครื่องเล่นท่ี
หมุนหรือเคล่ือนท่ีได้เช่น ลูกโลก ชิงช้า เป็นต้น เพื่อป้องกันเครื่องเล่นล้มทับเด็ก และควรตรวจสอบเครื่องเล่น
ให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง และแข็งแรงอยู่เสมอ หากพบว่าเครื่องเล่นช ารุดควรรีบแจ้งช่างมาด าเนินการแก้ไขทันที
จัดพื้นท่ี สนามเด็กเล่นให้เป็นสัดส่วน ทารั้วรอบสนามเด็กเล่น เพื่อป้องกันเด็เข้าไปเล่นในช่วงท่ีไม่มีเจ้าหน้าท่ี
ดูแล  

           จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุท่ีเกิดจากสนามเด็กเล่น สนามกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา ควรมีการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้อย่างปลอดภัย สนามควรมีท่อระบายน้ าโดยรอบ
สนาม เครื่องเล่นสนาม ควรดูและตรวจตราอยู่เสมอ หากช ารุด ต้องรีบซ่อมแซมแกไ้ข  
       ๓. อุบัติเหตุที่เกิดจำกกำรเดินทำงไป-กลับ  

          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๓๐-๓๔) ได้กล่าวว่า นักเรียนต้องเดินทางไป-
กลับระหว่างบ้านและสถานศึกษาด้วยวิธีแตกต่างกัน ซึ่งการเดินทางในบางครั้งนกัเรียนอาจได้รับอบุัติเหตุจาก
ไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับความปลอดภัยของตนเอง อันเป็น สาเหตุส าคัญท่ีท าาให้ต้องสูญเสียชีวิต อวัยวะ และ
ทรัพย์สินส่วนใหญ่มาจากการเดินทางโดยทางเท้าและทางบก ดังนั้นสถานศึกษาควรก าหนดมาตรการป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ โดยสอดคล้องกับ เอมอัชฌา รัตน์ริมจง วัฒนบุรานนท์ (๒๕๔๘ : ๑๒๓-๑๒๔) ดังนี้ 
        ๓.๑ การเดินทางเท้า มีมาตรการป้องกันและแก้ไข คือ สถานศึกษาผู้ปกครองและชุมชนต้องร่วมกัน
จัดท าคู่มือ การจัดระบบความปลอดภัยในการเดินทางท้ัง    ๔  ลักษณะคือ นักเรียนควบคุมกันเอง    ครู    



๙ 

 

ชุมชน และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ควรให้ต ารวจจราจรมาปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๐๖.๐๐-๐๘.๐๐ น. และเวลา 
๑๕.๓๐-๑๘.๐๐ น. ในเส้นทาง ท่ีนักเรียนใช้เดินทาง สร้างความตระหนักในหลักความปลอดภัยพร้อมจัด
กิจกรรมฝึกปฏิบัติ แก่นักเรียน  

         ๓.๒ การเดินทางโดยยานพาหนะทางบก จากการเดินทางท่ีห่างไกลความบกพร่องของสภาพรถ
โดยสารรวมทั้งสภาพถนนท่ีมีความเส่ียงในการเกิดอุบัติเหตุ ความปลอดภัย ในการเดินทางมาสถานศึกษาของ
นักเรียนยังไม่ได้รับความคุ้มครอง ท้ัง ๆ ท่ีเป็นสิทธิความปลอดภัยของนักเรียน   ให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ การจราจรทางบกและข้อปฏิบัติในการขับขี่ตามกฎจราจร พนักงานขับรถรับ – ส่งควรให้มี 
การฝึกอบรม และแนะน าผู้ปกครองให้ใช้รถท่ีมีการตรวจสภาพเรียบร้อย จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า นักเรียน
ได้รับอุบัติเหตุจากการเดินทางไป –กลับ ระหว่างบ้านและสถานศึกษาส่วนใหญ่มาจากการเดินทางโดยทางเท้า 
ยานพาหนะทางบกซึ่งการเดินทางในบางครั้งนักเรยีนอาจได้รับอุบัติเหตุ   ดังนั้นสถานศึกษาจึงได้ก าหนด
มาตรการป้องกันและแก้ไขโดยให้สถานศึกษา ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมกันสร้างความตระหนักในหลักความ 

ปลอดภัย พร้อมจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติแก่นักเรียน ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจราจรทางบกและข้อ
ปฏิบัติในการขับขี่ตามกฎจราจร พนักงานขับรถรบั – ส่ง ควรให้มีการฝึกอบรม และ แนะน าผู้ปกครองให้ใช้รถ
ท่ีมีการตรวจสภาพเรียบร้อย 

      ๓.๓  การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ี  

          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(๒๕๕๒ : ๓๕) ได้กล่าวไว้ว่า ตามเจตนารมณ์ของการ
ปฏิรูปการศึกษา ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ท่ีหลากหลาย 
จึงถือเป็นหน้าท่ีของสถานศึกษาและครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระท่ีจะต้องด าเนินการให้มี
ประสิทธิผล การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานท่ีเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับ
ประสบการณ์ตรง ได้เปล่ียนบรรยากาศนอกห้องเรียน ปัจจุบันการจัดการกิจกรรมหรือโครงการพานักเรียนไป
ศึกษานอกสถานท่ี จึงเป็นท่ีนิยม และแพร่หลายมากขึ้นเป็นล าดับและบางครั้งอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง 
ในขณะเดียวกัน             
      ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๕๔๘ : ๓๐-๓๒) ได้กล่าวไว้ว่า การท่ีครูหรือผู้ท่ีเป็น
หัวหน้าสถานศึกษาพานักเรียนไปเป็นหมู่คณะ จะเป็นเวลาเปิดท าการสอนหรือไม่ก็ตาม ซึ่งการเดินทางไปนั้น
อาจไปและกลับในวันเดียวกันหรือไปพักค้างคืน ซึง่สามารถท่ีจะท าให้เกิดเหตุขึ้นมากับนักเรียนระหว่างเดินทาง
ไปศึกษานอกสถานท่ีและอาจเกิดจากหลายกรณี เช่น อุบัติเหตุ จากยานพาหนะ การท ากิจกรรมและความ
เจ็บป่วย ดังนั้นได้ก าหนดมาตรการในการป้องกัน และแนวทางการแก้ไข ดังนี ้ 
      ๓.๓.๑ ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเรื่องการพา นักเรียนไป
ศึกษานอกสถานท่ีโดยเคร่งครัด  

      ๓.๓.๒ เตรียมการและวางแผนการด าเนินการ โดยด าเนินการดังนี ้ 
               ๑) ก าหนดครูผู้รับผิดชอบในด้านต่าง ๆ 

               ๒) ศึกษารายละเอียดสถานท่ีท่ีจะไปศึกษาโดยชัดเจน 

               ๓) ศึกษาและก าหนดเส้นทางการเดินทาง  



๑๐ 

 

               ๔) ให้มีการตรวจสอบสภาพยานพาหนะและผู้ขับขี่  
               ๕) ท าหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาและผู้ปกครองนักเรียน 

               ๖) จัดท าประวัตินักเรียนท่ีร่วมเดินทาง  
               ๗) ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและครูทุกคนท่ีเดินทาง  
               ๘) จัดให้มีการปฐมนิเทศครูและนักเรียนก่อนการเดินทาง  
               ๙) ประสานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการดูแลให้ความปลอดภัย อาทิ ต ารวจทาง
หลวง สถานีต ารวจในพื้นท่ีท่ีพักค้างคืนและระหว่างเส้นทางรวมทั้งสถานีอนามัย โรงพยาบาล  

              ๑๐) จัดครูควบคุมดูแลนักเรียน โดยแบ่งกลุ่มนักเรียนดูแลรับผิดชอบซึ่งกันและกัน 
จัดให้มีป้ายหรือธงสัญลักษณ์ท่ีสามารถมองเห็นได้แต่ไกล เพื่อการนัดหมายและป้องกัน การพลัดหลง  
              ๑๑) จัดให้มีป้ายช่ือประจ าตัวนักเรียน แสดงรายละเอียดช่ือนักเรียน   โรงเรียน    
หมายเลขโทรศัพท์ท่ีจ าเปน็เพื่อการติดต่อในกรณีพลัดหลงหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน 

     ๓.๓.๓ ในระหว่างการน านักเรียนศึกษานอกสถานท่ีโดยใช้ยานพาหนะ ครูผู้ ควบคุมต้อง
ควบคุมดูแลนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยและใช้ความระมัดระวงัเป็นอย่างดีให้การเดินทางเป็นไปอย่างมี
ระเบียบและเหมาะสมแก่กาลเทศะและยานพาหนะต้องมีสภาพสมบูรณ์ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัย  

     ๓.๓.๔ ควบคุมดูแลในเรื่องอาหารท่ีนักเรียนน าไปรับประทานรวมทั้งท่ีซื้อ รับประทานด้วย  

     ๓.๓.๕  จัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น เช่น ยาเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล เป็นต้น  

     ๓.๓.๖  หากมีการเกิดอุบัติเหตุให้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติส านักงาน คณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  

     ๓.๓.๗ เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล น าส่งสถานพยาบาล และรายงาน 

ผู้บังคับบัญชาทราบ 

๓.๔ การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา  

          ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๓๘) ได้กล่าวไว้ว่าสถานศึกษาควรส่งเสริมให้
นักเรียนทุกคนเล่นกีฬาตามความถนัดจัดให้มีความหลากหลายในประเภทของกีฬาเป็นการส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาแก่เด็ก รวมทั้งสร้างเสริมความมีน้ าใจเป็นนักกีฬา ขณะเดียวกันก็
ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬาด้วยดังนั้นจึงได้ก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแนวทางแก้ไข โดยจัดเลือกประเภทกีฬาให้เหมาะสมกับอายุ เพศและสภาพร่างกายของนักเรียน 
ตรวจสถานท่ี อุปกรณ์สนาม อุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ ให้มีความพร้อมสมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรงและปลอดภัยก่อน
เล่น ทุกครั้ง ครูผู้รับผิดชอบควรให้ความรู้ ด้านวิธีใช้อุปกรณ์การดูแลรักษาและปฏิบัติตามข้อก าหนด โดย
เคร่งครัด เมื่อเล่นกีฬา ฝึกซ้อม หรือแข่งขันในระหว่างการเล่นฝึกซ้อมกีฬาและให้มีระบบรักษาความปลอดภัย 
และการรักษาพยาบาลในการจัดกิจกรรมการแข่งขันทุกครั้ง เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล น าส่ง
สถานพยาบาล และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

            จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดสรุปได้ว่า มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ภายในสถานศึกษานั้นสามารถ
ป้องกันและแก้ไขได้จากหลาย ๆ ส่วนท่ีต้องด าเนินการร่วมกัน นับจากผู้บริหารโรงเรียน ครู  บุคลากรภายใน



๑๑ 

 

โรงเรียน เจ้าหน้าท่ีท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล สาธารณสุขท่ีใกล้เคียง ซึ่ง
จะคอยอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร ในโรงเรียน ในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น ส่วนเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ความรู้แก่
นักเรียนในด้าน การจราจร และกฎหมายต่าง ๆ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้น อีกท้ังโรงเรยีนก็จะต้อง 
มีมาตรการ กฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

  ๔. มำตรกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย  

               ภัยธรรมชาติท่ีเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยไม่อาจคาดคิดว่า จะเกิดเมื่อไหร่แต่ก็เกิด ได้
ทุกเมื่อกับสถานศึกษา ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรด าเนินการวางแผนหรือวางมาตรการเพื่อความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนต่อไป อุบัติภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย อาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือเกิดจาก
การกระท าของมนุษย์ ท าให้ผู้เกี่ยวข้องบาดเจ็บ ล้มตายหรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน อุบัติภัยเกิดข้ึนได้
ทุกเพศ ทุกเวลา และทุกสถานท่ี ถ้าหากไม่มีการศึกษาและป้องกันท่ีดีพอก็ย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติภัยได้โดยง่าย 
(โรงเรียนพระนารายณ์ ๒๕๓๒ :ออนไลน์) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๔๑) ได้
กล่าวไว้ว่า อุบัติภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดและไม่เจตนา เราจึงไม่สามารถป้องกันอุบัติภัย ท้ังท่ี
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์เอง แต่ด้วยมาตรการต่าง ๆ เราสามารถลดจ านวนการเกิดและ
ความรุนแรงของอันตรายลงได้ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ จากความหมายท่ีกล่าวไว้สรุปได้ว่า 
อุบัติภัย หมายถึง ภัยท่ีเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด อาจจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือการกระท าของมนุษย์ท่ีไม่ได้
เจตนา ซึ่งท าให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สิน เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติ  

                ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๔๓-๔๔) ได้กล่าวไว้ว่า อัคคีภัย คือ ภัยท่ี
เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งท่ีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ 

ชีวิตและทรัพย์สินอีกท้ังยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สาเหตุของการเกิดอัคคีภัยคือความประมาท 
ความเท่าไม่ถึงการณ์การขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ดังนั้น การป้องกัน
และระงับอัคคีภัยจึงมีความส าคัญอย่างยิ่ง ในช่วงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน ซึ่งภารกิจเกี่ยวกับ การ
ป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟู เป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคมท่ีจะต้องร่วมมือกัน  

          ๔.๑ การเตรียมการก่อนเกิดอัคคีภัยและส่ิงแวดล้อม  

                ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีก่อให้เกิดอัคคีภัย อย่างสม่ าเสมอ 
เช่น สายไฟฟ้า ปล๊ักไฟฟ้า การหุงต้ม เป็นต้น  

             ๒) ให้ความรู้และฝึกซ้อมนักเรียนในเรื่องการดับไฟ การหนีไฟ การเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บ การ
ซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา  
             ๓) ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

            ๔) ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่ครู บุคลากร และนักเรียนทุกคน 

            ๕) สถานศึกษาต้องวางแผนรับสถานการณ์การเกิดอัคคีภัย โดยประสานงานกับหน่วย
ดับเพลิงขององค์กรป้องกันส่วนท้องถิ่น   ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด หน่วยงานบรรเทา
สาธารณภัยต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากร และ นักเรียนได้รับทราบ เพื่อได้ท างานประสานกันได้



๑๒ 

 

ถูกต้องทุกฝ่าย        

             ๖) มีแหล่งข้อมูลท่ีสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันท่ีเมื่อเกิดอัคคีภัย 

             ๗) ในกรณีท่ีสถานศึกษาต้องจัดเก็บวัสดุเช้ือเพลิงและสารเคมีไวไฟไว้ตามจ านวนท่ีต้องการใช้
ควรจัดเก็บไว้ในท่ี ๆ ห่างไกลจากแหล่งพลังงานความร้อนและพลังงานไฟฟ้า 

             ๘) ขจัดส่ิงรกรุงรงัภายในอาคาร ห้องเรียน ห้องพักครู ห้องเก็บของให้เป็น สัดส่วน 

             ๙) ควรปิดไฟ ปิดพัดลม และถอดปล๊ักไฟทุกครั้ง เมื่อออกนอกห้องเรียนหรือพักกลางวัน  

            ๑๐) ติดต้ังอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และตรวจตราซ่อมบ ารุงส่ิงท่ี น ามาใช้ในการใช้งาน
ให้ได้มาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นต้น  

             ๑๑) ติดต้ังระบบสัญญาณเตือนภัยพร้อมแผนผังการหนีไฟและประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน ครู 
และบุคลากรทุกคนทราบโดยท่ัวถึง 
             ๑๒) จัดต้ังเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์การดับเพลิงอย่างเพียงพอและบ ารุงรักษาให้พร้อมท่ีจะ
ใช้งานได้ทันที  

            ๑๓) การปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย ในกรณีท่ีเกิดเหตุแล้ว ให้ด าเนินการตามแผนท่ีก าหนดไว้ 
โดยระงับและควบคุมสถานการณ์เบ้ืองต้น เคล่ือนย้ายผู้ประสบภัยและเอกสารส าคัญ ก าหนดเขตห้ามเข้าใน 

บริเวณท่ีเกิดอัคคีภัย ประสานงานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานป้องกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โรงพยาบาล การไฟฟ้า หน่วยบรรเทาสาธารณภัย สถานี ต ารวจ และฝ่าย
ปกครองและองค์กรสาธารณกุศลต่าง ๆ เป็นต้น รายงานหน่วยงานต้นสังกัด 

             ๑๔) การฟื้นฟูหลังการเกิดอัคคีภัย ให้ความช่วยเหลือเครื่องอุปโภค บริโภคแก่ผู้ประสบภัยใน
เบ้ืองต้น จากนั้น ประมาณการความเสียหาย พร้อมรายงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต้นสังกดัโดยด่วน
เพื่อ จะซ่อมแซมอุปกรณ์ สถานท่ี ท่ียังสามารถใช้งานได้ พร้อมให้ความช่วยเหลือ ติดตาม เฝ้าระวัง 
ผู้ประสบภัย และช่วยเหลือเบ้ืองต้น 

  ๕. มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำทำงสังคม 

         สังคม หมายถึง การรวมกลุ่มคนท่ีมารวมตัวกันและมีการปฏิบัติต่อกันตามหน้าท่ีของแต่ละกลุ่ม
ตามระเบียบแบบแผนของสังคม ปัญหาสังคม หมายถึง ปัญหาสังคมเป็นสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นแล้วจะเข้าใจกัน 

หรือเช่ือกันว่าสถานการณ์ท่ีมีผลกระทบกระเทือนต่อคนจ านวนมากในสังคมและเห็นว่าควรรวมกันแก้ปัญหา
นั้นให้ดีขึ้น                                      
              คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ คณะ(๒๕๓๙ : ๑-๓) ได้กล่าวไว ้ว่าเด็กเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณค่าต่อสังคม ท่ีจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตเด็กจ าเป็นท่ีจะได้รับ การเล้ียงดูจากผู้ใหญ่
ในสังคม ท่ีสามารถให้ความเข้าใจ ความรัก และความอบอุ่น บิดามารดาจะเป็นรูปแบบท่ีดีให้กับเด็กท่ีจะ
เติบโตในอนาคตต่อไป จากบิดามารดา และสมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นสถาบันทางสังคม และเป็นรากฐานของ
ชีวิตของเด็ก | 

              



๑๓ 

 

จากสถานการณ์ทางสภาพแวดล้อมของสังคมไทยในปัจจุบัน ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้
ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความเส่ือมโทรมทางด้าน คุณธรรม จริยธรรม 
ของคนในสังคม อีกท้ังภาวการณ์บีบค้ันทางด้านเศรษฐกิจได้กลายเป็น ตัวกระตุ้นท่ีส าคัญท่ีก่อให้เกิดปัญหา
ความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ รวมไปถึงการกดข่ี ข่มเหง ของคนในสังคม ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้เข้าสู่
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง สถานศึกษาควรก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขโดยให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวัง
ในสถานท่ีท่ีเส่ียงและให้ค าปรึกษา ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน สามารถประสานงาน
หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องได้ 

            ๕.๑ การท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๕๕๒ : 

๕๗) ได้กล่าวไว้ว่า สังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการแข่งขัน การด าเนินชีวิตอยู่ในสังคม เป็นไปในลักษณะท่ีต้อง 
แข่งขันกับตัวเองและผู้อื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับ ท าให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวล มีภาวะกดดันท่ีรุนแรง
ซึ่งความเครียดท่ีเกิดขึ้นส่งผลให้นักเรียนหาทางออกด้วยการกระท าตัวเองและคิดส้ัน เพื่อหนีปัญหาท่ีก าลัง
เผชิญอยู่แล้วปัญหาการท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายเป็น ปัญหาท่ี 

                 ๑) เกิดจากสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี แตกแยก    ทะเลาะวิวาท    ไม่สามารถ สร้างสัมพันธ์
กับผู้อื่นได้รู้สึกโดดเด่ียวไม่มีผู้เข้าใจตนเอง ไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่เห็นคุณค่าแห่งตน คิดว่าตนเองไม่มี
ความสามารถ มีปมด้อย ไม่เป็นท่ียอมรับ ไม่ได้รับความยุติธรรม ไม่สามารถปรับตนเองเข้ากับผู้อื่นได้  

                   ๒) การสูญเสียบุคคลหรือส่ิงอันเป็นท่ีรัก หรือมีเหตุการณ์กระทบจิตใจ อย่างรุนแรง ขาดท่ีพึ่ง
ขาดการให้ค าปรึกษา ไม่มีทางเลือกและทางออกในการแก้ปัญหา   
                   ๓) การผิดปกติทางชีวเคมีของสมองในส่วนท่ีมีการความควบคุมอารมณ์ หรือ โรคทางร่างกาย 
เช่น ต่อมไร้ท่อ หรือการได้รับยารักษาโรคบางชนิด มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง 
                   ๔) ลักษณะบุคลิกภาพ อารมณ์เปล่ียนแปลงง่าย ก้าวร้าวไม่สามารถแสดงออก ได้โดยตรงแต่
ชอบใช้วิธีการรุนแรง สุดท้ายจึงท าร้ายตนเอง 
                   ๕) เกิดจากความกดดันทางด้านปัญหาเศรษฐกิจ สังคม ระบบการจัดการศึกษา ขาดผู้
ช่วยเหลือหาทางออกในการแก้ปัญหาไม่ได้ 

                  ๖) เกิดจากการติดสารเสพติด มีอาการทางประสาทอย่างรุนแรง 
  

           วัลลภ ตังคณานุรักษ์ (๒๕๓๕ : ๑๖๐-๑๖๑) ได้กล่าวไว้ว่า การฆ่าตัวตายของเด็ก นั้น เป็นวิกฤตการณ์
ในสังคมท่ีรุนแรงท่ีสุด ขณะเดียวกันวิกฤตดังกล่าวก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นการรีบเร่งหาหนทางท่ีจะตัด
วงจรวิกฤตท่ีจะเกิดขึ้นแก่เด็กท่ีจะต้องป้องกันโดยเริ่มต้ังแต่   

                   ๑) ปรับสภาพครอบครัวเชิงเด่ียวให้พร้อมท่ีจะเล้ียงดูลูกท่ีเกิดมาโดยจะต้องเริ่มเปิดอบรมให้
สมาชิกในสังคมทุกคน ได้มีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการเล้ียงดูลูกท่ีถูกต้อง เสียก่อนท่ีจะมีคู่ครอง ขณะ
เด่ียวกันหน่วยงานของรัฐและเอกชนจะต้องเห็นความส าคัญของความ อบอุ่น  

                    ๒) สถาบันโรงเรียนจะต้องกลับมาให้ความสนใจเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึก ของเด็กอย่าง
จริงจัง เพราะปัจจุบันยังมีเด็กจ านวนมากท่ีครอบครัวแตกแยก ถูกทารุณ เฆี่ยนตี อย่างรุนแรง กระท่ังตกอยู่ใน



๑๔ 

 

ภาวะซึมเศร้า สุขภาพจิตเส่ียม เป็นทุกข์ ดังนั้นโรงเรียนจึงเป็นสถาบันที่รองรับเด็กเหล่านี้ต่อจากบ้าน หากครู
ภายในโรงเรียนปฏิบัติตนอย่างเป็นกัลยาณมิตร ซึ่งท าให้เด็กมีท่ีพึงทางใจ        

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า การท าร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายอาจเกิดจากความวิตกกังวลและมีภาวะ
กดดันท่ีรุนแรงไม่เข้าใจกันในครอบครัว ครอบครัวแตกแยก   ทะเลาะวิวาท   ไม่สามารถสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่น
ได้ รู้สึกโดดเด่ียว ไม่มีผู้เข้าใจตนเองเหตุการณ์กระทบจิตใจอย่างรุนแรง ขาดท่ีพึ่ง ขาดการให้ค าปรึกษา  รู้สึก
โดดเด่ียว ไม่มีผู้เข้าใจตนเอง หาทางออกในการแก้ปัญหาไม่ได้ จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ความช่วยเหลือโดยครู
ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  

 

         โสภณ เสือพันธ์(๒๕๔๙ :๒๔๒-๒๔๓) ได้กล่าวถึง การป้องกันสารเสพติด ไว้ว่าปัญหาสารเสพติดเป็น
ปัญหาและหน้าท่ีของทุกๆคน ทุกๆหน่วยงานต้องร่วมกันรับผิดชอบ และร่วมมือกันด าเนินการในด้านการ
ป้องกันสารเสพติด ควรเริ่มจากเด็กและเยาวชนให้รู้จัก การป้องกันตนเองจากสารเสพติดได้เพราะเด็กและ
เยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าท่ีจะเป็น พลังส าคัญต่อสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต  
       

            ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๕๕๒ : ๖๒) ได้กล่าวไว้ว่า จากสภาพการณ์ปัจจุบัน
ท่ีเกิดเหตุการณ์ นักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบน โดยใช้ความรุนแรง ในการตัดสินปัญหา ก่อการทะเลาะวิวาท 
ใช้อาวุธท าร้ายร่างกายคู่กรณีหรือฝ่ายตรงข้ามท่ีไม่ใช่ สถาบันของตนส่งผลให้ตนเองและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต พฤติกรรมดังกล่าวเป็นอันตราย ต่อสวัสดิภาพ และอนาคตของนักเรียน ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
เป็นการบั่นทอนขวัญ และ ก าลังใจ บรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิง่ ปัญหาดังกล่าวทวีความ
รุนแรงยิง่ขึ้นจนเป็น ความวิตกของสังคม อาจมีเหตุ ดังนี้  
          ๑) คุณลักษณะความคิดของตัวนักเรียนเอง ซึ่งมาจากพื้นฐานการอบรมเล้ียงดู และกระบวนการเข้าสู่
สังคม ทัศนคติ ต่อความรุนแรง โดยจ าแนกได้ดังนี้  
                 ๑.๑ การคบเพื่อน เกิดจากสภาวะช่วงวัยรุน่ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ให้ความส าคัญ ต่อเพื่อนเป็นพิเศษ 
วัยคึกคะนอง เพราะเช่ือเพื่อน มีพลังฮึกเหิมกล้าท าผิด อยากเด่นดัง ต้องการ การยอมรับในกลุ่มเพื่อน  

                 ๑.๒ มีค่านิยมในทางท่ีผิด รักเพื่อน รักสถาบัน เป็นพฤติกรรมของวัยรุ่น ชอบท าในส่ิงท่ีท้าทาย 
ต้องการให้เพื่อนยอมรับเพื่อศักดิ์ศรี ประเพณีค่านิยมในระบบรุ่นพี่รุน่น้อง ต้องการแสดงความเก่งอยู่เหนือกลุ่ม
อื่น การถูกท้าทาย ขีดเขียนข้อความ เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม  

            ๒) สภาพการเล้ียงดูจากครอบครัวที่แตกต่าง 
                 ๒.๑ ครอบครัวแตกแยกและชีวิตอิสระมีส่ิงยั่วยุน าไปสู่ปัญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบนประกอบกับ
การอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม ท าให้เด็กหันเหชีวิตไปในทางเส่ือม เด็กจะเห็นความรุนแรงจาก
ครอบครัว     

                ๒.๒ ผู้ใหญ่ไม่ให้ความสนใจเท่าท่ีควร ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างความรัก ความเข้าใจทีเด็กควรจะ
ได้รับจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง เมื่อมีปัญหาจึงไม่กล้าพูดคุยปรึกษาหารือ กับพ่อแม่ แต่จะไปปรึกษากับเพื่อน  



๑๕ 

 

                ๒.๓ วิธีการเล้ียงดูท่ีแตกต่างกัน บางครอบครัวเล้ียงดูอย่างประคบประหงม บางครอบครัวเล้ียงดู
ด้วยการให้ช่วยเหลือตัวเอง ตัดสินใจเอง ขาดความใกล้ชิดกับพ่อแม่ เด็กบางคนกลัวพ่อแม่ 

       มาตรการป้องกันและแก้ไข  

           ๑) แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับการทะเลาะวิวาทของนักเรียนท้ัง
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

           ๒) ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดท าระบบเครือข่าย
ระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อ การส่ือสารและประสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน  

          ๓) จัดท าระบบเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูฝ่าย
ปกครอง ครูแนะแนวในระดับกลุ่มโรงเรียน หรือสหวิทยาเขต 

          ๔) จัดกิจกรรมตามโครงการระหว่างสถานศึกษาหรือภายในสถานศึกษา เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมการ
แสดงออก เช่น โครงการสานสายใย สายสัมพันธ์เพื่อนร่วมทาง ต่างโรงเรียน กิจกรรมเพื่อชีวิตท่ีดีแก่นักเรียน       
          ๕) จัดให้มีหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุการณ์ท่ีมีเหตุทะเลาะวิวาทโดยประสานกับเจ้าหน้าท่ี 
หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
          ๖) สถานศึกษาประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ
และจัดเจ้าหน้าท่ีดูแล โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับ  

          ๗) ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

          ๘) จัดโครงการอบรมหลักสูตรการปรับเปล่ียนพฤติกรรมนักเรียนท่ีก่อเหตุ ทะเลาะวิวาท 

งำนวิจัยที่เก่ียวข้องกับกำรจัดมำตรกำรในควำมปลอดภัยแก่เด็กในโรงเรียน 

             วีรพล เจริญวิศาล (๒๕๔๕ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การก่อการทะเลาะ วิวาทของนักเรียน 
นักศึกษา อาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าผู้ปกครอง ไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานอย่าง
เพียงพอ แต่ให้ความส าคัญในด้านการให้ส่ิงของมากกว่าความรัก และการเอาใจใส่ ไม่เคยสนใจการคบเพื่อน 
ขาดความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดระหว่างบ้านกับ สถานศึกษา ในการร่วมมือแก้ไขปัญหาการก่อการทะเลาะวิวาท
ของนักเรียนนักศึกษา ส่วนสภาพความเป็นอยู่ภายในสถานศึกษา จะเห็นได้ว่า สถานศึกษาบางแห่งรับนักเรียน 
นักศึกษาท่ีย้ายมาจาก สถานศึกษาอื่น ท่ีถูกไล่ออกหรือลาออกโดยไม่ค านึงเรื่องพฤติกรรม เป็นสถานศึกษาท่ีมี
ช่ือเสียงในด้านการทะเลาะวิวาทกับสถาบันอื่นมาก่อน มีการจัดกิจกรรมบวงสรวงดวงวิญญาณเพื่อน นักเรียน 
นักศึกษาหรือรุ่นพี่ท่ีถูกท าร้ายถึงแก่ชีวิตจากการทะเลาะวิวาทกับนักเรียน นักศึกษาต่าง สถาบัน และการจัด
กิจกรรมเป็นการน าไปสู่การทะเลาะวิวาทอีก 
  

             สิริภาพ ไพบูลย์ (๒๕๕๑ : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การจัดการความปลอดภัย ในโรงเรียน 
สังกัดกรุงเทพมหานคร ส านักงานเขตจตุจักร ผลการศึกษาเกี่ยวกับ สภาพการจัดการ ความปลอดภัยใน
โรงเรียนสังกัดกรงุเทพมหานคร ส านักงานเขตจตุจักร พบว่า 



๑๖ 

 

             ๑) ด้านการพัฒนา กลุ่มความปลอดภัยในโรงเรียนได้มอบหมายให้มีกลุ่ม / คณะท างานเป็น
ผู้รับผิดชอบในการจัดการ ความปลอดภัย 

             ๒) ด้านการค้นหาปัญหา และเหตุการณ์บาดเจ็บ โรงเรียนใช้สมุดบันทึกในการ ค้นหาปัญหา และ
เหตุการณ์บาดเจ็บในโรงเรียนโดยการค้นหาปัญหาการบาดเจ็บด้วยการเฝ้าสังเกตและมีการด าเนินการส ารวจ
ส่ิงแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นประจ า ๒ สัปดาห์ ต่อ ๑ ครั้ง  
            ๓) ด้านมุ่งสร้างความปลอดภัย ๖ ด้าน โรงเรียนมีการด าเนินการสร้างความปลอดภัยด้าน
ส่ิงแวดล้อม ทางกายภาพในบริเวณบันไดขึ้น - ลงอาคาร ส่วนด้านระบบคุ้มครองเด็กโรงเรียนมีการประสานกับ
ผู้น าชุมชนเป็นแนวร่วมในการสอดส่องดูแลด้านการเดินทางไปกลับโรงเรียนมีการจัดระบบการรักษาความ
ปลอดภัยในการเดินทาง และ ก าหนดความรับผิดชอบด้านกิจกรรมการเรียนให้มีครูเจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลการ
ใช้ห้องปฏิบัติการห้องทดลอง ด้านหลักสูตรความปลอดภัย โรงเรียนได้ด าเนินการสร้างหลักสูตรการปฐม
พยาบาลและการช่วยเหลือและด้านแผนฉุกเฉิน โรงเรียนมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องพยาบาล  
            ๔) ด้านมีนโยบาย แผน และกิจกรรมความปลอดภัยโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนมกีารก าหนด
นโยบายและแผน ความปลอดภัย การใช้อาคารเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ส าหรับความคิดเห็นต่อการ 

ด าเนินการจัดการความปลอดภัยในโรงเรียน พบว่ามีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมากทุกด้าน  

          จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวข้างต้น แสดงให้เห็นว่าการจัดมาตรการให้ความปลอดภัยแก่นักเรียนใน
โรงเรียน ตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานก าหนดนั้นมีด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย ด้าน
ปัญหาด้าน สุขภาพอนามัยของนักเรียน ด้านผลกระทบจากการสู่รบและความไม่สงบ ได้ด าเนินการจัดการ
ความปลอดภัยในโรงเรียนใน พบว่ามีความคิดเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ด้านส่วนปัญหาทางด้านสังคม ยังมี
ปัญหามากเพราะว่าปัญหาด้านนี้ต้องอาศัยบุคคลและหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน 

และแก้ไขต่อไป 

 

ค ำนิยำมเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวังภัยในโรงเรยีน และกำรให้ข้อมูลข่ำวสำร และช่วยเหลือ
 เด็กนักเรียน 

 

สถำนศึกษำ     หมายถึง  โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร 

เด็กนักเรียน     หมายถึง  บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส   
                                และเป็นเด็กนักเรียน ซึ่งก าลังรับการศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลของโรงเรียนทาขุมเงิน    
                                วิทยาคาร 

บิดำมำรดำ     หมายถึง บิดามารดาของเด็กนักเรียนไม่ว่า จะสมรสกันหรือไม่ 
 



๑๗ 

 

ผู้ปกครอง                   หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง ตามประมวล 

                                           กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และให้หมายความ รวมถึงพ่อเล้ียงแมเ่ล้ียง  
                                           ผู้ปกครองสวัสดิภาพ  นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอื่น ซึ่งรับเด็กนกัเรียนไว้ใน 

                                            ความอุปการะเล้ียงดูหรือซึ่งเด็กนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย                                
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  ซึ่งค าว่า“เครือข่าย” ได้น ามาใช้เป็น  
                                            ลายลักษณ์อักษรเพื่อท่ี  จะให้เกิด กลไก ความร่วมมือในการดูแล 

                                            ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกันระหว่าง ผู้ปกครองกับสถานศึกษา                                                       
กำรป้องกัน (Prevention) หมายถึง มาตรการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีก าหนดขึ้นล่วงหน้า ท้ังทางด้านโครงสร้าง  
                                             (Structural Approach) และท่ีมิใช่ด้านโครงสร้าง (Non Structural  

                                             Approach) เพื่อลดหรือควบคุมผลกระทบในทางลบจากสาธารณภัย                                   
กำรติดตำมเฝ้ำระวังภัยในโรงเรียน หมายถึง การก ากับ ติดตาม เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ ภัยบุคคล และ 

                 สาธารณภัย รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้เกิดหรือลดความ 

                                             รุนแรงของภัยท่ีคุกคามเป็นอันตรายก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิต                         
                                             ของนักเรียนและครูบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง         
ควำมรุนแรง                    หมายถึง การกระท าให้เกิดอันตรายต่อร่างกายและการท าให้เกิดความทุกข์ทาง 

                                             จิตใจ หรือการกระท าทางเพศ หรือการทอดท้ิงปล่อยปละละเลย                                 
กำรช่วยเหลือ                        หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา การป้องกันและ แก้ไขปัญหา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ 

                                            พัฒนาเต็มตามศักยภาพ มีคุณลักษณะ ท่ีพึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทาง 
                                            จิตใจท่ีเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีทักษะ การด ารงชีวิตและรอดพ้นจาก 

                                             วิกฤตท้ังปวง          
เยียวยำ                       หมายถึง แก้ไข, ท าให้ดีขึ้น, ท าให้กระเต้ืองขึ้น 

ฟื้นฟ ู                         หมายถึง ท าให้ดี หรือเจริญขึ้นมาใหม่อีกครั้ง. 
กำรรำยงำนเหตุ             หมายถึง  เป็นรายงานซึ่งเจ้าพนักงานผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเป็นผู้รายงานเพื่อบอก 

                                           เรื่องราวเหตุการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเป็นอยู่หรือเกิดขึ้นใน 

                                           ขณะนั้นเสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ 

 

 



๑๘ 

 

กำรให้ข้อมูลข่ำวสำร       หมายถึง การให้โอกาสในการรับรู้ส่ิงท่ีส่ือความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง ข้อมูล  
                                            หรือ ส่ิงใด ๆ ไม่ว่าการส่ือ ความหมายนั้น จะท าโดยสภาพของส่ิงนั้นเอง  
                                            หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่าจะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม  
                                            รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนท่ี ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพ 

                                            หรือเสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอื่นใดท่ีท าให้ส่ิง 

                                            บันทึกไว้ปรากฏได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 



๑๙ 

 

บทท่ี ๓ 

วิธีด ำเนินงำน 

ก าหนดแนวทางการปฏิบัติด้านการขับเคล่ือนงานติดตามเฝ้าระวังภัย และการให้ข้อมูลข่าวสารของ
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยน ามาตรการเฝ้าระวังและป้องกนัภัยในสถานศึกษา เป็นโรงเรียนปลอดภัย 
(Safety School)  

ยุทธศำสตร์กำรด ำเนินงำนขับเคลื่อน 

มาตรการท่ี ๑ การป้องกันเฝ้าระวังภัยการเกิดเหตุในสถานศึกษา 
มาตรการท่ี ๒ การเผชิญเหตุ และการลดความรุนแรงของข่าว  
มาตรการท่ี ๓ การช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 

มาตรการท่ี ๔ การรายงานเหตุ 
 

มำตรกำรท่ี ๑ กำรป้องกันเฝ้ำระวังภัยกำรเกิดเหตุในสถำนศึกษำ 
แนวทางการด าเนินการ : ๑. มีแผนกำรป้องกันกำรเกิดเหตุ สร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
แต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินควำมเสี่ยงกำรประสบภัยด้ำนอบุัติเหตุ ภัยบุคคล และสำธำรณภัย 

๑) ประเมินการบริหารจัดการความเส่ียงด้านความปลอดภัยในโรงเรียน 
๒) วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ระดับความเส่ียง 
๓) จัดท ามาตรการป้องกันเหตุตามผลการประเมินความเส่ียง 
๔) จัดท าแผนงานโครงการเพื่อด าเนินการลดความเส่ียง 

 

แนวทางการด าเนินการ : ๒. มีแผนกำรติดตำมเฝ้ำระวังภัยในสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
๑) แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสาร 
๒) ก าหนดผู้ประสานงานในการเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสาร 
๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
๔) จัดท าแผนการเฝ้าระวังภัย การป้องกันเหตุ รายงานข้อมูลข่าวสาร 
๕) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

แนวทางการด าเนินการ : ๓. พัฒนำศักยภำพผู้บริหำร ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำในกำรเฝ้ำระวังภัยและ
กำรรำยงำนข่ำวสำร 

๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังภัย การแจ้งรายงานข้อมูลข่าวสาร 
๒) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร ครู และบุคลากร 
๓) วางแผนการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร 
๔) เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยปฏิบัติงานร่วมกับภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
๕) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและแจ้งเหตุ 
 
 



๒๐ 

 

แนวทางการด าเนินการ : ๔. กำรมีส่วนร่วมและประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงสถำนศึกษำ ผู้ปกครอง 
ชุมชน และภำคีเครือข่ำย 
    จัดต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวังภัย และรายงานข้อมูลข่าวสาร 
        - เครือข่ายนักเรียน 
        - เครือข่ายผู้ปกครอง 
        - เครือข่ายผู้น าชุมชน 
 

มำตรกำรท่ี ๒ กำรเผชิญเหตุ และลดควำมรุนแรงของข่ำว 
แนวทางการด าเนินการ 

๑. การบริหารจัดการและแก้ไขให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุ 
๒. การประเมินสถานการณ์และการช่วยเหลือเบ้ืองต้น 
๓. การจัดการลดความรุนแรงของข่าวและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
๔. ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบท่ีชัดเจน 
 

แนวทางการด าเนินการ : ๑. กำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขให้ควำมช่วยเหลือหำกเกิดเหตุ 
๑) โรงเรียนมีแนวทางปฏิบัติการระงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในโรงเรียน 
๒) สร้างความตระหนัก ส่ือสาร สร้างการรับรู้แนวทางปฏิบัติการหรือการระงับเหตุ 
๓) เตรียมบุคลากรและเครื่องมือให้พร้อมรับสถานการณ์ 
 
แนวทางการด าเนินการ : ๒. กำรประเมินสถำนกำรณ์และกำรช่วยเหลือเบื้องต้น 
๑) ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น ประเมินสถานการณ์และคัดกรอง 
๒) ให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นกับนักเรียน และผู้ได้รับผลกระทบในโรงเรียน 
๓) ก าหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ 
๔) ผู้ท่ีได้รับแจ้งเหตุด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ 
 
แนวทางการด าเนินการ : ๓. กำรจัดกำรลดควำมรุนแรงของข่ำวและประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่
เก่ียวข้อง 
๑) ก าหนดตัวบุคคลผู้ให้ข่าว เพื่อสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
๒) โรงเรียนระงับเหตุ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในโรงเรียน 
๓) ก าหนดช่องทางประสานพิเศษเพื่อขอการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ  
 
แนวทางการด าเนินการ : ๔. ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน 
๑) ก าหนดขั้นตอนการส่งต่อท่ีชัดเจน 
๒) ประสาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์และสภาพจิตใจของนักเรียนหลังได้รับการ 
    ดูแลช่วยเหลือ 
๓) ก าหนดช่องทางประสานพิเศษเพื่อขอการสนับสนุนช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ  
 
 



๒๑ 

 

มำตรกำรท่ี ๓ กำรเยียวยำและบ ำรุงขวัญ 
แนวทางการด าเนินการ 

๑. การช่วยเหลือเร่งด่วน 
๒. การเยียวยาฟื้นฟู หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 

 
แนวทางการด าเนินการ : ๑. กำรช่วยเหลือเร่งด่วน 
๑. ให้การช่วยเหลือ และสร้างขวัญก าลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 
    ๑.๑ แต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ 
    ๑.๒ จัดท าแนวปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการช่วยเหลือ 
    ๑.๓ จัดต้ังศูนย์ประสานงานและเก็บข้อมูล เพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ 
๒. ตรวจสอบสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
    ๒.๑ ลงพื้นท่ีตรวจสอบสภาพปัญหาท่ีเกิดขึ้นตามความเป็นจริง 
    ๒.๒ ประเมินสภาพปัญหาผู้ได้รับผลกระทบ 
๓. ประสานงานองค์กรหรือหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิประโยชน์พึงมี เช่น 
ประกันชีวิต 
 
แนวทางการด าเนินการ : ๒. กำรช่วยเหลือเร่งด่วน 
๑. คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังลงพื้นท่ีเพื่อก ากับติดตามเยี่ยมผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
๒. สรุปรวบรวมข้อเท็จจริงผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุ 
๓. เฝ้าระวังและป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ า 
๔. ก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ ท่ีสามารถตรวจสอบได้ อาทิ การจัดต้ัง      
   กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๕. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุท่ีเกิดขึ้นกับผู้เรียน และผู้ได้รับ 
    ผลกระทบ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย 
๖. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
๗. จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ (การให้ค าปรึกษา) 
 
มำตรกำรท่ี ๔ กำรรำยงำนเหตุ 
แนวทางการด าเนินการ 
๑. กรณีฉุกเฉิน 

๑.๑ การรายงานระหว่างประสบเหตุ 
ผู้รับผิดชอบการรายงานเหตุท่ีโรงเรียนได้รับมอบหมาย รายงานเหตุทางช่องทาง “LP Report” ซึ่ง

เป็นช่องทางรายงานเหตุของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน เพื่อเป็นข้อมูลรายงาน
เบ้ืองต้นต่อส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน โดยทันที 

และรายงานทางช่องทางสายด่วนหมายเลข สายด่วน ๐๕๔ ๐๑๐ ๗๙๗ ซึ่งเป็นหมายเลขท่ีส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน ก าหนดผู้รับเรื่องโดยเฉพาะ 

 
 



๒๒ 

 

     ๑.๒ การรายงานหลังประสบเหตุ 
ผู้รับผิดชอบรายงานวิธีการช่วยเหลือ และผลการช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบเหตุต่อผู้รับผิดชอบระดับ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตามช่องทางท่ีได้รับการประสานจากเจ้าหน้าท่ีระดับส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ตามแต่กรณี 
๒. กรณีไม่ฉุกเฉิน (โรงเรียนด าเนินการตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน) 
    ๒.๑ การช่วยเหลือเร่งด่วน 
    ๒.๒ การเยียวยาฟื้นฟู หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 

โรงเรียนด าเนินการช่วยเหลือนักเรียนผู้ประสบเหตุตามแนวปฏิบัติของโรงเรียน (ตามมาตรการท่ี ๓) 
ได้โดยมิต้องรายงานเหตุไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เว้นแต่กรณีนั้นได้เพิ่มความรุนแรงจนส่งผลกระทบ
สวัสดิภาพของนักเรียนอย่างรุนแรง ซึ่งให้ถือเป็นกรณีฉุกเฉินและให้รายงานเหตุตามแนวทางการรายงานกรณี
ฉุกเฉิน 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

บทท่ี ๔ 
 

กำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติด้ำนกำรขับเคลื่อนงำนติดตำมเฝ้ำระวังภัย  
และกำรให้ข้อมูลข่ำวสำรของโรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร 

 

ข้อมูลเบื้องต้นของสถำนศึกษำ  
ชื่อโรงเรียน  โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร        

          ที่ต้ัง เลขท่ี๑๕๓ หมู่ ๕ ถนนท่าจักร-แม่ทา ต าบลทาขุมเงิน  อ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน 
รหัสไปรษณีย์๕๑๑๗๐ สังกัด ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 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) 
เนื้อที ่๓๑  ไร่ ๑ งาน ๒๓.๕ ตารางวา มีเขตพื้นท่ีบริการ ๓  ต าบล คือ   
     -  ต ำบลทำขุมเงิน  จ านวน  ๑๐ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านทาขุมเงิน  บ้านทาสบเมย   
บ้านสวนหลวง  บ้านสัน  บ้านศรีป้าน  บ้านแม่เมย บ้านดอยครั่ง  บ้านแม่เหล็ก  บ้านป่าไม้ และบ้านแพะ
ริมน้ า   
    -  ต ำบลทำทุ่งหลวง  จ านวน ๖ หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านทาทุ่งหลวง  บ้านเหมืองลึก  บ้านท้อง
ฝาย  บ้านหนองยางไคล  บ้านหนองยางฟ้า  และบ้านทุ่งทองกวาว   

   -  ต ำบลทำกำศ  จ านวน ๑๔ หมู่บ้าน  ประกอบด้วย บ้านท้องฝาย บ้านแพะยันต์ บ้านดอยแช่  
บ้านหมื่นข้าว  บ้านเกาะทราย  บ้านทากาศ  บ้านนาห้า  บ้านแม่ขนาด  บ้านป่าเลา  บ้านผาด่าน  บ้างหนอง
ผ้ึง  บ้านหนองบัว  บ้านดอยค า และบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

ข้อมูลนักเรียน  (ณ วันท่ี ๒๕ เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๔)  
      ๑) จ านวนนักเรียนในโรงเรียน ๓๕๑  คน 

     ๒) จ านวนห้องเรียน ๑๒ ห้อง 
จ าแนกตามระดับช้ันท่ีเปิดสอน  

 

ระดับชั้น 

 

           จ ำนวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 

มัธยมศึกษำปีที่ ๑/๑ ๒๔ ๑๔ ๓๘ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๑/๒ ๓๐ ๑๑ ๔๑ 

รวม ช้ัน มัธยมศึกษำปีที่ ๑ ๕๔ ๒๕ ๗๙ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๒/๑ ๑๐ ๑๓ ๒๓ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๒/๒ ๒๑ ๙ ๓๐ 

รวม ช้ัน มัธยมศึกษำปีที่ ๒ ๓๑ ๒๒ ๕๓ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๓/๑ ๑๕ ๒๐ ๓๕ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๓/๒ ๒๓ ๑๕ ๓๘ 

รวม ช้ัน มัธยมศึกษำปีที่ ๓ ๓๘ ๓๕ ๗๓ 

รวม มัธยมศึกษำปีที่ ต้น ๑๒๓ ๘๒ ๒๐๕ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๔/๑ ๙ ๑๔ ๒๓ 

มัธยมศึกษำปีที่๔/๒ ๒๘ ๙ ๓๗ 

รวม ช้ัน มัธยมศึกษำปีที่ ๔ ๓๗ ๒๓ ๖๐ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๕/๑ ๕ ๑๐ ๑๕ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๕/๒ ๒๑ ๑๖ ๓๗ 

รวม ช้ัน มัธยมศึกษำปีที่ ๕ ๒๖ ๒๖ ๕๒ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๖/๑ ๓ ๑๔ ๑๗ 

มัธยมศึกษำปีที่ ๖/๒ ๓ ๑๓ ๑๖ 

 รวม ช้ัน ม.๖  ๖ ๒๗ ๓๓ 

รวม ม.ปลำย ๗๐ ๗๖ ๑๔๕ 

รวมนักเรียนทั้งหมด ๑๙๓ ๑๕๘ ๓๕๑ 

 

 

 

 



๒๕ 

 

มาตรการการป้องกันและเฝ้าระวัง มาตรการการเผชิญเหตุและลดความรุนแรงของข่าว มาตรการการ

ช่วยเหลือ เยียวยา บ ารุงขวัญ และมาตรการการรายงานการเกิดเหตุ และเมื่อเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นเหตุรุนแรง 

เหตุฉุกเฉิน เหตุเร่งด่วนท่ีส าคัญ ท่ีกระทบต่อความปลอดภัยท้ังด้านร่างกาย และจิตใจของนักเรียน โรงเรียน

จะต้องให้ความช่วยเหลือ วิเคราะห์กล่ันกรองข้อเท็จจริงรายงานและน าเสนอข้อมูล โดยให้ผู้เรียนได้รับการ

ปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยท้ังด้านร่างกายและจิตใจ ใหไ้ด้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ใน

สังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข 

ในส่วนของการพัฒนาการขับเคล่ือนงานติดตามเฝ้าระวังข่าวสารของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารนั้น 

ได้มีการจัดท าแผนการป้องกันการเกิดเหตุ สร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา แต่งต้ังกรรมการประเมินความ

เส่ียงการประสบภัยด้านอุบัติเหตุ ภัยบุคคล และสาธารณภัย มีแผนการติดตามเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษาอย่าง

เป็นระบบ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาในการเฝ้าระวังภัยและการรายงานข่าวสาร 

ตลอดจนการมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และภาคีเครือข่าย 

โดยใช้โมเดล SAFE TK. ซึ่งมีกระบวนการขั้นตอนดังนี้  

S = SWOT Analysis คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ ซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมนิ

สถานการณ์ งานติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร ของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร โดยได้มีการประชุมหารือกับคณะ

ครูบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค ในการด าเนินงาน 

A = Action คือการลงมือปฏิบัติตามแผนงานการเฝ้าระวังข่าวสารของโรงเรียน  

F = Follow up คือการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ตามแผนงานการเฝ้าระวังข่าวสารของ

โรงเรียน  

E = Excellent aword คือการเสริมแรงให้ก าลังใจ แก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องท้ังคณะครู บุคลากร

ทางการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นต้น 

TK = คือการด าเนินงานโดยการใช้เทคโนโลยีและ knowledge คือการจัดการความรู้เป็นพื้นฐาน  

 

 



๒๖ 

 

 
 

 

 
 



๒๗ 

 

แผนกำรด ำเนินงำนมำตรกำรในกำรป้องกันภัย ๓ ด้ำนของโรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร 
ดังนี้ 

 

รำยกำร 
 

มำตรกำรป้องกัน ผู้รับผิดชอบ 

๑. ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพโรงเรียน 
 

   ๑.๑ อาคารเรียน 
อาคารประกอบ และ
ส่ิงก่อสร้างอื่น ๆ 

๑. แต่งต้ังผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 
๒. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานท่ี 
๓. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบอาคาร
เดือนละ ๑ ครั้ง/ความจ าเป็น 
๔. ช้ีแจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาคาร
เรียน อาคารประกอบ 
๕. จัดท าป้ายและแผนผังข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุด
อันตรายทุกช้ันเรียน และแผนผัง 
๖. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเคล่ือนย้ายกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
๗. แต่งต้ังเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

- กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
-งานอาคาร
สถานท่ี  

๑.๒ ส่ิงแวดล้อมภายใน
สถานศึกษา 

๑. แต่งต้ังครูเวรประจ าวันคอยควบคุม ก ากับ ติดตามดูแล การรักษา
ความปลอดภัยตลอดท้ังวัน 
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และน าส่ง
สถานพยาบาล 
๓. ก าหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการปีนป่ายใน
ท่ีสูง/บ่อน้ า/สระน้ า อย่างเข้มงวด 
๔. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย และบ ารุงดูแลรักษา
ความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
๕. จัดท าป้ายค าเตือนเพื่อหลีกเล่ียงอุบัติเหตุ 
๖. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนท่ีพบวัตถุส่ิงแปลกปลอม 
ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย 
๗. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเส่ียง 
๘. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
๙. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและท าลาย 
 

- กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
-งานอาคาร
สถานท่ี 
-งานอนามัย 

๑.๓ เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ 
เครื่องท าน้ าเย็น พัดลม 
โทรทัศน์ ฯลฯ 

๑. ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนามและ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
๒. ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ี
ช ารุด 
 

- กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
-งานอาคาร
สถานท่ี 
 



๒๘ 

 

รำยกำร 
 

มำตรกำรป้องกัน ผู้รับผิดชอบ 

 ๓. แนะน า สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของ
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้ง หลังการใช้ 
๕. ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น 
เครื่องสนาม อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย 
 

-กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา 
-กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงาน
อาชีพ 

๒. ด้ำนกำรเดินทำง 
 

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

๑. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก าหนดมาตรการ
รับ – ส่ง นักเรียนตอนเช้าและหลังเลิกเรียน 
๒. ก ากับ ดูแลนักเรียนท่ีใช้รถจักรยาน จักรนยานยนต์ให้ชิดทางซ้าย
และเป็นแถว 
๓. จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนท่ีมีผู้ปกครองมารับ 
๔. แนะน าการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง 
๕. ท ากิจกรรมเกีย่วกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร 
๖. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ – ส่ง นักเรียนท่ีประตูเข้าออก 
 

กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 

๓. ภัยบุคคล ด้ำนกำรด ำเนินชีวิต 
 

๑. บุคคล/อาชญากรรม 
๒. สังคม/เทคโนโลยี 
๓. สุขภาพกาย/
สุขภาพจิต 
    -ยาเสพติด 
    -กล่ันแกล้งรังแกกัน 
    -ค้ามนุษย์ 
    -เพศ 
    -ความรุนแรงทะเลาะ
วิวาท 
    -ติดเกม ส่ือออนไลน์ 

แต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงค์และสถานท่ีจุดเส่ียง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ า 
๒. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
๓. จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
๔. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
๕. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับข้ัน 
๖. น านักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิด
และต่อเนื่อง 
๗. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความดูแลช่วยเหลือ 
๘. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็กและ
ครอบครัว สถานีต ารวจ เป็นต้น 
 

-กลุ่มบริหาร
กิจการนักเรียน 
-งานระบบการ
ดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน 
-งานแนะแนว 

สำธำรณะภัย 
 

๑. สาเหตุจากธรรมชาติ 
เช่น 
    - อุทกภัย/อุทกภัยดิน
โคลนถล่ม 
     

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ 
สม่ าเสมอ 
๒. ให้ความรู้และจัดท าแผนซักซ้อมนักเรียนท่ีเกี่ยวกับการดับไฟหนี
ไฟ 
 

๑.สาเหตุจาก
ธรรมชาติ เช่น 
- อุทกภัย/
อุทกภัยดิน
โคลนถล่ม 



๒๙ 

 

รำยกำร 
 

มำตรกำรป้องกัน ผู้รับผิดชอบ 

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

๓. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเวรรักษาสถานท่ีราชการอย่างเคร่งครัด 
๔. จัดท าป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
๕. ดูแลสถานท่ีให้สะอาด 
๖. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที 
๗. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนเองแก่นักเรียนให้พ้นจากภัยอันตราย 
๘. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 
๙. ตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อาคาร 
๑๐. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ 
๑๑. จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
๑๒. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
 

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

 

มำตรกำรท่ี ๑ กำรป้องกันเฝ้ำระวังภัยกำรเกิดเหตุในสถำนศึกษำ 
 

โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารมีมาตรการในการเฝ้าระวังภัยการเกิดเหตุในสถานศึกษา โดยได้น าเอาผล

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของทางโรงเรียนมาเป็นแนวทางในการจัดท ามาตรการ ดังนี้ 
 

ด้ำนสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพของโรงเรียน  

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพของโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร พบว่าโรงเรียนยังขาด

แคลนแหล่งน้ าท่ีใช้ในการอุปโภค บริโภค และอาคารสถานท่ีของโรงเรียนมีอายุการใช้งานเป็นเวลานานซึ่งท า

ให้เกิดความเส่ียงในด้านความปลอดภัยท้ังระบบไฟฟ้า และแสงสว่างตามอาคารเรียน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ

และอุบัติภัยข้ึนกับนักเรียนได้ ท้ังยังมีจุดลับตาท่ีอาจเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ เช่นบริเวณห้องน้ านักเรยีนชาย ทาง

โรงเรียนจึงได้จัดท ามาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยมีการจัดหาแหล่งน้ า และปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายใน

โรงเรียน ตลอดจนปรับสภาพภูมิทัศน์ของโรงเรียนให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดีมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และหาก

เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ขึ้นทางโรงเรียนก็มีมาตรการในการดูแลนักเรียน มีการท าประกันอุบัติเหตุให้นักเรียนโดย

อาศัยความร่วมมือจากคณะครู ชุมชน อันได้แก่เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่าย

องค์กรภายนอก ในการด าเนินงานดังกล่าว 

  

 

 

 



๓๐ 

 

ด้ำนภัยบุคคล กำรด ำเนินชีวิตและกำรเดินทำงของนักเรียน 

ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยแก่นักเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทาขุมเงิน

วิทยาคารนั้น ทางโรงเรียนได้ก าหนดมาตรการการดูแลความปลอดภัย ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านการเดินทาง         

ภัยบุคคล ด้านการด าเนินชีวิต และด้านสาธารณะภัย โดยมีการด าเนินงานดังนี้  

ด้านการเดินทางโรงเรียนมีก าหนดมาตรการรับ – ส่ง นักเรียนตอนเช้าและหลังเลิกเรียน จัดครูเวร

ประจ าวันในการดูแล ก ากับ ดูแลนักเรียนท่ีใช้รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกกันน็อค และมีการส่งเสริมให้

ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร 

 ด้านการด าเนินชีวิต มีการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียนท่ีมี

พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์และสถานท่ีจุดเส่ียง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ า โดยขับเคล่ือนการด าเนินงานผ่าน

ระบบงานดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ค าปรึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย 

ส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันท่ีท าให้นักเรียนมีสุขภาพกายและ

สุขภาพจิตท่ีดี 

ส่วนในด้านการป้องกันสาธารณภัยนั้น มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ 

สม่ าเสมอ จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเวรรักษาสถานท่ีราชการอย่างเคร่งครัด จัดท าป้ายแหล่งข้อมูลให้ความรู้การปฏิบัติ

ตนเองแก่นักเรียนให้พ้นจากภัยอันตรายท้ังด้านอคัคีภัย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภยัให้แก่นักเรียน 

ด้ำนกำรจัดกำรเรียนรู้ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรน่ำ (โควิด ๒๐๑๙) 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้ทางโรงเรียนด าเนินการปฏิบัติตาม ๖ 

มาตรการหลักในการรองรับการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ในสถานศึกษา และเมื่อเกิดการแพร่ระบาดใน

จังหวัด และในพื้นท่ีชุมชน ส่งผลให้โรงเรียนต้องปรับรูปแบบ การจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม 

จากการเรียนการสอนแบบออนไซต์ เป็นการเรียนออนไลน์และออนแฮนด์  โดยมีการประชาสัมพันธ์แจ้ง

ข่าวสารให้นักเรียนและผู้ปกครองทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีผ่านทางหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ของ

โรงเรียน แฟนเพจเฟสบุ๊ค และช่องทางการติดต่อระหว่าง ครูประจ าวิชา ครูท่ีปรึกษา กับนักเรียน เพื่อให้ได้

ข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องตรงประเด็น และเมื่อนักเรียนตกอยู่ในกลุ่มเส่ียงทางโรงเรียนจะมีการประสานข้อมูลกับ



๓๑ 

 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพื่อให้การดูแลช่วยเหลือเยียวยา และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลท่ีถูกต้องชัดเจนไม่

คลาดเคล่ือนเพื่อลดรุนแรงและความต่ืนตระหนกต่อข่าวสารท่ีเผยแพร่ออกไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

 

ด้วยสถานการณ์ในปัจจุบันถึงแม้โรงเรียนจะให้ความส าคัญกับการเฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย 

และภัยบุคคลท่ีเกิดจากการด าเนินชีวิตมากแค่ไหนก็ตาม ก็ยังเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นได้เสมอ ยกตัวอย่างเช่น

กรณีนักเรียนเกิดอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะในการเดินทาง การทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวง ข่มขู่ 

สืบเนื่องจากการใช้ส่ือสังคมออนไลน์ หรือแม้กระท่ังปัญหาในการเรียน นักเรียนเกิดความเครียดรุมเร้าจน

น าไปสู่ภาวะซึมเศร้า และเมื่อเกิดเหตุดังกล่าวโรงเรียนจะปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อจัดการกับเหตุการณ์และ

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ท่ีจะถูกเผยแพร่ออกไป โดยใช้โมเดล SAFE TK มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานอย่าง

รอบคอบ 

ยกตัวอย่างกรณีของนักเรียนท่ีเป็นผู้มีความเส่ียงสูงในการติดเช้ือโควิดเนื่องจากนักเรียนเดินทางกลับ

จากพื้นท่ีเส่ียงและไปสัมผัสกับผู้ป่วยติดเช้ือ เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความต่ืนตระหนกและมีการเผยแพร่

ข่าวสารท่ีไม่ถูกต้องเกินจริง เมื่อโรงเรียนทราบเรื่องจึงได้ประสานงานกับโรงพยาบาลและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยา และมีการประชาสัมพันธ์ข้อเท็จจริงให้กับนักเรียนผู้ปกครองและชุมชนมีความ

เข้าใจท่ีตรงกัน ไม่ต่ืนตระหนก ท าให้สถานการณ์ในครั้งนั้นผ่านไปได้ด้วยดี โดยระหว่างเกิดเหตุ จนกระท่ัง

เหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีการประสานงานรายงานข้อมูลความคืบหน้า และผู้บริหารมี

การก ากับติดตามผลการด าเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง และให้ก าลังใจแก่ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง   

 โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคารใช้โมเดล SAFE TK มาเป็นแนวทางในการด าเนินงานเฝ้าระวังภัยการเกดิ
เหตุในสถานศึกษา ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยน าข้อมูลพฤติกรรมปัญหา ของนักเรียนในปีท่ีผ่านมา
น ามาวิเคราะห์ความเส่ียง แล้วน าเอาผลจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาของผู้เรียน มาวางแผนและก าหนด
ขั้นตอนวิธีการ เพื่อช่วยเหลือเยียวยา ผู้เรียนในแต่ละกรณีให้ได้รับความเป็นธรรม อีกท้ังประสานท าความเข้า
เช่น หากเกิดกรณีพิพาททะเลาะวิวาท /กล่ันแกล้ง/รังแก โดยงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะนัดหมาย 
คู่กรณีท้ังสองฝ่ายมาพูดคุย ด้วยความเป็นกลางไกล่เกล่ียเพื่อยุติปัญหา แต่หากคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้
ผู้รับผิดชอบได้ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นมาร่วมหารือเพื่อหาทางออกและยุติปัญหาให้
รวดเร็วและเกิดประโยชน์ต่อทุกฝ่าย  และช้ีแจงข้อมูลท่ีถูกต้องแก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันข่าวเท็จ หรือข่าวลวง 
ซึ่งอาจท าให้สถานการณ์ความขัดแย้งบานปลายหรือรุนแรงมากยิง่ขึ้น แต่หากเกิดปัญหาในกรณีอื่นๆ  โรงเรียน
ได้ให้ความส าคัญต่อผู้เรียนให้พ้นภัยจากเหตุต่างๆให้มากท่ีสุด 

 

 



๓๓ 

 

บทท่ี ๕ 

อภิปรำยผลกำรด ำเนินงำน 

 

การด าเนินงานท่ีผ่านมาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการขับเคล่ือน

งานติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร เนื่องจากเรามีมาตรการในการป้องกันท่ีชัดเจน ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา อีกท้ังได้รับความร่วมมือท่ีดียิ่งจากเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้มีการตรวจสอบในส่วนของอาคารสถานท่ี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

และจุดลับตาท่ีอาจเป็นจุดเส่ียง ท่ีอาจเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมท่ี

สร้างสรรค์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดภูมิคุ้มกันในการรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการ

โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยขับเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อลดปัญหาการใช้บุหรี่และสารเสพติดในนักเรียน อีกท้ังให้

นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยผ่านกิจกรรมรักษ์ต้องเลิก ท่ีส่งเสริม

ให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการรู้รักษาส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะจากต้นทาง การลดใช้ถุงพลาสติก ละ

ท้ิงวิถีเดิมในการเผาเศษใบไม้ เปล่ียนเป็นน าใบไม้ไปท าปุ๋ยอินทรีย์สูตรทข.๑  ซึ่งท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียนโดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม อีกท้ัง เลิกใช้แก้วพลาสติกท่ีใช้ครั้งเดียวทิ้ง เปล่ียนเป็นกระบอกน้ าผ่าน

กิจกรรมกระบอกน้ าคนละใบสร้างโลกสดใสด้วยมือเราเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในโรงเรียน และยัง

สอดคล้องกับ ๖ มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ อีกด้วย  

อย่ำงไรก็ตำมงำนพัฒนำกำรขับเคลื่อนงำนติดตำมเฝ้ำระวังข่ำวสำร ของโรงเรียนทำขุมเงินวิทยำ

คำร ยังคงต้องพัฒนำและด ำเนินงำนต่อไป โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรระบบกำรดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนผ่ำนมำตรกำรเฝ้ำระวังด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ และภัยบุคคล เพื่อจะได้ให้กำร

ช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำมปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ได้รับกำรดูแล

อย่ำงใกล้ชิด อีกทั้งสำมำรถอยู่ในสังคมอย่ำงปลอดภัยและมีควำมสุข มีกำรตรวจสอบป้องกันข่ำวสำรอัน

เป็นเท็จ หรือบิดเบอืน ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนต่อสำธำรณะและผู้เกี่ยวข้องเท่ำนั้น 
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๓๓ 

 

บทท่ี ๕ 

อภิปรำยผลกำรด ำเนินงำน 

 

การด าเนินงานท่ีผ่านมาโรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ประสบความส าเร็จในการพัฒนาการขับเคล่ือน

งานติดตามเฝ้าระวังข่าวสาร เนื่องจากเรามีมาตรการในการป้องกันท่ีชัดเจน ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา อีกท้ังได้รับความร่วมมือท่ีดียิ่งจากเครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 

และหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้มีการตรวจสอบในส่วนของอาคารสถานท่ี พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

และจุดลับตาท่ีอาจเป็นจุดเส่ียง ท่ีอาจเกิดพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ท ากิจกรรมท่ี

สร้างสรรค์ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้เกิดภูมิคุ้มกันในการรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ส่ือสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข โครงการ

โรงเรียนปลอดบุหรี่ โดยขับเคล่ือนการด าเนินงานเพื่อลดปัญหาการใช้บุหรี่และสารเสพติดในนักเรียน อีกท้ังให้

นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของโรงเรียนโดยผ่านกิจกรรมรักษ์ต้องเลิก ท่ีส่งเสริม

ให้นักเรียนเกิดความตระหนักในการรู้รักษาส่ิงแวดล้อม การจัดการขยะจากต้นทาง การลดใช้ถุงพลาสติก ละ

ท้ิงวิถีเดิมในการเผาเศษใบไม้ เปล่ียนเป็นน าใบไม้ไปท าปุ๋ยอินทรีย์สูตรทข.๑  ซึ่งท าให้เกิดแหล่งเรียนรู้ภายใน

โรงเรียนโดยนักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม อีกท้ัง เลิกใช้แก้วพลาสติกท่ีใช้ครั้งเดียวทิ้ง เปล่ียนเป็นกระบอกน้ าผ่าน

กิจกรรมกระบอกน้ าคนละใบสร้างโลกสดใสด้วยมือเราเพื่อลดปริมาณขยะพลาสติกในโรงเรียน และยัง

สอดคล้องกับ ๖ มาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด - ๑๙ อีกด้วย  

อย่ำงไรก็ตำมงำนพัฒนำกำรขับเคลื่อนงำนติดตำมเฝ้ำระวังข่ำวสำร ของโรงเรียนทำขุมเงินวิทยำ

คำร ยังคงต้องพัฒนำและด ำเนินงำนต่อไป โดยยึดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรระบบกำรดูแล

ช่วยเหลือนักเรียนผ่ำนมำตรกำรเฝ้ำระวังด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ และภัยบุคคล เพื่อจะได้ให้กำร

ช่วยเหลือนักเรียน ให้ได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำมปลอดภัยทั้งด้ำนร่ำงกำยและจิตใจ ได้รับกำรดูแล

อย่ำงใกล้ชิด อีกทั้งสำมำรถอยู่ในสังคมอย่ำงปลอดภัยและมีควำมสุข มีกำรตรวจสอบป้องกันข่ำวสำรอัน

เป็นเท็จ หรือบิดเบอืน ส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนต่อสำธำรณะและผู้เกี่ยวข้องเท่ำนั้น 
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๔๐ 

 

 

QR CODE : ค ำสั่งปฏิบัติหน้ำที่ภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำภำคเรียนที่ 1  
ปีกำรศึกษำ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



๔๑ 

 

แบบประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรกำรประกันควำมปลอดภัยของนักเรียน 

ตำมคู่มือแนวทำงปฏิบัติและมำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 

*************************************************************************************** 
โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาล าปาง ล าพูน 

ค ำช้ีแจง ให้สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
โดยเขียนเครื่องหมาย () ในช่องผลการประเมิน 

รำยกำร 

ผลกำรประเมิน 

(ระดับคะแนน) 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

(กรณีที่ผลกำรปฏิบัติงำน  
หมำยเหตุ 5 4 3 2 1 0 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร
แก้ไข 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

กำรด ำเนินงำน (ภัยอบุัติเหตุ) 
1. ด้ำนสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพโรงเรียน 

อุบัติเหตุจำกอำคำรเรียน 

1. โครงสร้างของอาคาร
เรียน อาคารปฏิบัติการ และ
โรงฝึกงาน 

      
  มีข้อจ ากัด 

อายุการใช้
งานมานาน 

2. การใช้ครุภัณฑ์          
3. อุปกรณ์ไฟฟ้า          
4. ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการ 

      
   

5. ห้องน้ าห้องส้วม          
อุบัติเหตุบริเวณสถำนศึกษำ 

1. รั้วและประตูสถานศึกษา          
2. บ่อน้ า สระน้ า บ่อเล้ียง
ปลา 

      
   

3. เขตก่อสร้างและกองวัสดุ
ช ารุด 

      
   

4. ต้นไม้          
5. สนาม สนามกีฬาและ
อุปกรณ์กีฬา       

   

6. โอ่งน้ า บ่อเกรอะบ่อซึม 
ถังเก็บน้ า       

   

7. เตาเผาขยะและท่ีท้ิงขยะ 
 
 

      
   



๔๒ 

 

รำยกำร 

ผลกำรประเมิน 

(ระดับคะแนน) 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

(กรณีที่ผลกำรปฏิบัติงำน  
หมำยเหตุ 5 4 3 2 1 0 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร
แก้ไข 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

อุบัติเหตุสภำพแวดล้อมของสถำนศึกษำ 
1. เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ต่างๆ 

      
   

2. การพาเด็กนักเรียนไป
ศึกษานอกสถานท่ี 

      
   

3. การร่วมกิจกรรมส าคัญ          
4. การแสดงของนักเรียน
บนเวที หรือกลางแจ้ง       

   

5. การเดินรณรงค์ใน
ลักษณะต่างๆ 

      
   

6. การเล่นกีฬาและการ
แข่งขันกีฬา       

   

7. การเข้าค่ายพักแรม
ลูกเสือ 

      
   

8. การเข้าร่วมพัฒนาชุมชน          
ด้ำนกำรเดินทำง 

กำรเดินทำงไป - กลับ จำกบ้ำนถึงโรงเรียน 

1. โดยรถของโรงเรียน - - - - - -    

2. โดยรถของ
บุคคลภายนอก 

      
   

3. การเดินเท้า          
4. จักรยานยนต์/จักรยาน          
5. ผู้ปกครองรับ - ส่ง          
กำรด ำเนินงำน (สำธำรณะภัย) 
1. อุทกภัย/อุทกภัยดิน
โคลนถล่ม 

      
   

2. วาตภัย          
3. ธรณีพิบัติภัย          
4. อัคคีภัย          
5. ไฟป่า/หมอกควัน/ฝุ่นPM 
2.5 

      
   



๔๓ 

 

รำยกำร 

ผลกำรประเมิน 

(ระดับคะแนน) 
ผลกำรปฏิบัติงำน 

(กรณีที่ผลกำรปฏิบัติงำน  
หมำยเหตุ 5 4 3 2 1 0 อยู่ระหว่ำง

ด ำเนินกำร
แก้ไข 

ก ำลัง
ด ำเนินกำร 

6. โรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโร
น่า 2019 (COVID – 19) 

      
   

7. ความผิดปกติจากสุข
ภาวะของนักเรียน นักศึกษา       

   

8. มลพิษจากส่ิงแวดล้อม          
9. สัตว์มีพิษ          
กำรด ำเนินงำน (ภัยบุคคล) 

สุขภำพกำย/สุขภำพจิต 

1. ยาเสพติด          
2. กล่ันแกล้งรังแกกัน          
3. ค้ามนุษย์          
4. เพศ          
5. ความรุนแรงทะเลาะ
วิวาท 

      
   

6. ติดเกม ส่ือออนไลน์          
7. การล่วงละเมิดทาง
ร่างกาย จิตใจ 

      
   

8. การท าร้ายร่างกายและ
การฆ่าตัวตาย 

      
เฝ้าระวัง ๒
คน 

  

9. การถูกล่อลวงและการ
ลักพา       

   

10. ส่ือลามกอนาจาร          
11. อบายมุข          
12. พฤติกรรมชู้สาว          

 

 

 



๔๔ 

 

กำรวำงแผน ก ำหนดเป้ำหมำย SWOT    

  ณ โรงเรียนทำขมุเงินวิทยำคำร 
………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

งำนกิจกำรห้องพยำบำล    

  ณ โรงเรียนทำขมุเงินวิทยำคำร 
………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

งำนติดตำมให้ค ำปรึกษำ ป้องปรำมเชงิรุก นักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง    
  ณ โรงเรียนทำขมุเงินวิทยำคำร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๔๗ 

 

มำตรกำรป้องกันของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 งำนไฟฟ้ำ  

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

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

มำตรกำรป้องกันของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 งำนไฟฟ้ำบริเวณอำคำรเรยีนและอำคำรประกอบ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  



๔๙ 

 

มำตรกำรป้องกันของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 งำนไฟฟ้ำบริเวณห้องคอมพิวเตอร ์
………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

มำตรกำรป้องกันของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 งำนไฟฟ้ำบริเวณหอประชุม 
………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

มำตรกำรป้องกันของกลุ่มงำนบริหำรทั่วไป 

 งำนไฟฟ้ำห้องควบคุมโสตทัศนูปกรณ ์
………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

งำนปรับปรุงอำคำรสถำนที ่
 ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

งำนท ำควำมสะอำดห้อง Server 

 ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร 
………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



๕๔ 

 

งำนปรับปรุงสำย LAN Internet 

 ณ โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร 
………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

งำนซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะ 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งำนปรับปรุงในอำคำร 



๕๖ 

 

ณ โรงเรยีนทำขมุเงินวิทยำคำร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

งำนปรับปรุงสิง่แวดล้อม 

ณ โรงเรยีนทำขมุเงินวิทยำคำร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

งำนปรับปรุงห้องน้ ำนักเรยีน 

ณ โรงเรยีนทำขมุเงินวิทยำคำร 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

งำนป้องกันภัยจรำจรและกำรขบัขี่รถจกัรยำนยนตข์องนักเรียน 

ณ โรงเรยีนทำขมุเงินวิทยำคำร 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

กิจกรรมป้องกันอัคคีภัย 

ณ โรงเรยีนทำขมุเงินวิทยำคำร 
 ………………………………………………………………………….………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

คู่มือควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
คู่มืองำนกิจกำรนักเรียน (โรงเรียนทำขุมเงินวิทยำคำร) 

 

 


