
 

 
 

 

 

ประกาศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
เรื่อง นโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษา 

................................... 
 

  ด้วยโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลากรและนักเรียน จึงก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 
  ข้อ ๑.  สนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ พัฒนา
สิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัย 

  ข้อ ๒.  เนื่องจากบุคลากรและนักเรียน เป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง โรงเรียนจะท าทุกวิถีทางเพ่ือให้
บุคลากรและนักเรียนมีความปลอดภัย 

ข้อ ๓.  มีความมุ่งมั่นอย่างจริงจัง ที่จะพัฒนาด้านความปลอดภัยโดยก าหนดวิธีป้องกันระงับ 

เหตุอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน 

  ข้อ ๔.  จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยให้แก่บุคลากรอย่างครบถ้วนและเพียงพอ 

  ข้อ ๕.  บุคลากรและนักเรียนทุกคน มีหน้าที่และต้องให้ความร่วมมือ ในการป้องกันอุบัติภัยที่จะ
เกิดข้ึนแก่ตัวเอง ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติงาน 

  ข้อ ๖.  จัดให้มีการอบรม รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ จูงใจบุคลากร ให้ปฏิบัติงานตามกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยในการท างานอยู่เสมอ 

  ข้อ ๗.  จัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว เพ่ือให้เกิดผลในการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

  ข้อ ๘.  ผู้อ านวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบให้นักเรียน
ทุกคนปฏิบัติตามกฎหมายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย 

  ข้อ ๙.  ผู้บริหารของโรงเรียน ต้องรับผิดชอบและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยในการท างาน 

  ข้อ ๑๐. ผู้บริหารของโรงเรียน ต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานใกล้เคียง
เพ่ือเสริมสร้างสุขอนามัยและความปลอดภัย 
 

            จึงประกาศมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 
 

       ประกาศ ณ วันที่ ๒๔  ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

                   (นางอาลัย  พรหมชนะ) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ค ำน ำ 

 
 
    ด้วยโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากร

และนักเรียน จึงก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้
ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย ดังนั้นโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีซึ่ง
มีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ความปลอดภัยของสถานศึกษาจึงเป็น
เรื่องที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะนอกจากจะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้ว 
ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ อีกด้วย 

เอกสารมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดูแล
ความปลอดภัยของนักเรียนทุกคนในโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหา
ทางสังคม ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน ด้านสัตว์มีพิษ   

ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสนับสนุนให้คู่มือเล่มนี้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้สถานศึกษาได้
น าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
                           โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
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มำตรกำรรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร  

สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 2 
******************* 

1.  นโยบำยและกำรวำงแผนกำรรักษำควำมปลอดภัยของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
 

         ด้วยโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี มีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
บุคลากรและนักเรียน จึงก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา และสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย ดังนั้นโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาต้องด าเนินการอย่างมีคุณภาพ ความปลอดภัยของสถานศึกษาจึง
เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะนอกจากจะท าให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข
แล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ อีกด้วย 

 1) เป้ำประสงค์ 
  (1) เพ่ือให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย 
และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และ 
ยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นส าคัญ 
  (2) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มีความพร้อม สามารถ
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) เพ่ือให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ 
โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
  (4) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยการให้ความรู้  
ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

 2) เป้ำหมำย 
  (1) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย 
  (2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทางใน
การป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน 

 (3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 

 3) ยุทธศำสตร์  
  (1) จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู  ผู้ปกครอง และ
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
  (3) มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 



 

 

2.  กำรวำงแผนรักษำควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 
         แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู 

ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน   
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพ่ือให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้ง
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

 

ขั้นตอน ภำรกิจ 

1.ศึกษำสภำพทั่วไป ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพ่ือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม 

2.ก ำหนดมำตรกำรหลัก ก าหนดมาตรการหลักเพ่ือป้องกัน และ/หรือ แก้ไข 

3.ก ำหนดมำตรกำรเสริม ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น 

4.ก ำหนดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 

5.ก ำหนดเวลำและ
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 

 
 

3.  มำตรกำรป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหำทำงสังคม 
 
 

สำเหตุ มำตรกำรป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

ด้ำนกำรป้องกันและ
แก้ไขอุบตัิเหตุ 

1. อุบัติเหตุ
จำกอำคำร
เรียนอำคำร
ประกอบ 

1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบ 
   อาคารภาคเรียนละ 1 ครั้ง/ความจ าเป็น 
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ 
3. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่ 
4. ชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้าระวังความปลอดภัยของ 
   อาคารเรียน อาคารประกอบ 
5. จัดท าป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตรายทุกชั้นเรียน  
6. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อมการเคลื่อนย้าย 
   กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
7. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

1. ผู้บริหาร   
   โรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 

 

 
 

สำเหตุ มำตรกำรป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

2. อุบัติเหตุ
จำกบริเวณ
ภำยใน
สถำนศึกษำ 

1. แต่งตั้งครูเวรประจ าวันคอยควบคุม ก ากับ ติดตามดูแลการรักษา 
    ความปลอดภัยตลอดทั้งวัน 
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และน าส่งสถานพยาบาล 
3. ดูแลตัดแตง่ก่ิงไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบ ารุงดูแล 
   รักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ าเสมอ 
4. จัดให้ป้ายค าเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง 
6. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 

1. ผู้บริหาร 
   โรงเรียน 
2. ครูเวรประจ าวัน 
3. ครูอนามัย 
   โรงเรียน 
4. นักการภารโรง 
5. นักเรียน 
6. ผู้ปกครอง 

3. อุบัติเหตุ
จำกบริเวณ
ภำยใน
สถำนศึกษำ 

1. แต่งตั้งครูเวรประจ าวันคอยควบคุม ก ากับ ติดตามดูแล 
   การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน 
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และน าส่ง 
   สถานพยาบาล 
3. ดูแลตัดแต่งก่ิงไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย และบ ารุงดูแล 
   รักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ าเสมอ 
4. จัดให้ป้ายค าเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
5. ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเสี่ยง 
6. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 

1. ผู้บริหาร 
   โรงเรียน 
2. ครูเวร
ประจ าวัน 
3. ครูอนามัย 
   โรงเรียน 
4. นักการภารโรง 
5. นักเรียน 
6. ผู้ปกครอง 

4. อุบัติเหตุ 
จำกสภำพ 
แวดล้อม
ภำยนอกของ
สถำนศึกษำ 

1. ส ารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะใน 
   สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
2. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 
3. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหา 
   สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียนบุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 

1. ผู้บริหาร 
   โรงเรียน 
2. คร ู
3. นักเรียน 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 

5. อุบัติเหตุจำก
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ 
เครื่องเล่น
สนำม
อุปกรณ์ 
ต่ำงๆ เช่น 
เครื่องท ำน้ ำ
เย็น พัดลม 
โทรทัศน์ฯลฯ 

1. ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเล่นสนาม  
   และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
2. ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆ 
   ที่ช ารุด 
3. แนะน า สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภท 
    ของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม  
4. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้ 
5. ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น 
   สนาม อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สำเหตุ มำตรกำรป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

6. อุบัติเหตุจำกกำร 
เดินทำง ไป-กลับ 
ระหว่ำงบ้ำน และ
สถำนศึกษำ 

1. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก าหนด 
   มาตรการรับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน 
2. ก ากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยาน จักรยานยนต์ให้ชิด  
   ทางซ้ายและเป็นแถว 
3. ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร 
4. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก 

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

7. อุบัติเหตุจำกกำร
พำนักเรียนไป
ศึกษำนอก   
สถำนศึกษำ 
และกำรน ำ
นักเรียนร่วม
กิจกรรมส ำคัญ 

1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย
การ 
  พานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด 
2. เตรียมการและวางแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน 
3. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน/ป้ายบอกชื่อขบวน
รถ 
4. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
5. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน 
6. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ    
รถยนต์  และตรวจประวัติคนขับเพ่ือความปลอดภัย 
7. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
8. จัดระบบดูแลความปลอดภัยและจัดครูคอยควบคุมอย่าง
ใกล้ชิด 
9. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง 
10. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย 
11. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยท้อง
ถนน 

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

ด้ำนกำรป้องกัน 

และแก้ไขอุบัติภัยอัคคีภัย 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่าง 
   สม่ าเสมอ 
2. ให้ความรู้และจัดท าแผนซักซ้อมนักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ      
    หนีไฟ 
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด 
4. จัดท าป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉิน 
5. ดูแลสถานที่ให้สะอาด 
6. ถ้าเกิดเหตุอัคคีภัยรายงานต้นสังกัดทันที 
7. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 
8. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
9. ตัดแต่งก่ิงไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 
10. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 

1. ผู้บริหาร  
   โรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. เจ้าหน้าที ่
    ต ารวจ/    
    ดับเพลิง 
ให้ความรู้ในการ
ปฏิบัติตนแก่
นักเรียนให้พ้น
จากอันตราย 

 

 



 

 

 

สำเหตุ มำตรกำรป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
ด้ำนกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำทำงสังคม 

1. สำรเสพติด 

1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้างความตระหนัก และ 
   ให้นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน 
2. จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา  
   เพ่ือการสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยว   
   เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตามความสามารถท่ีถูกต้อง   
    เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นต้น 
4. จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
    สถานศึกษา 
5. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
6. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อในด้านต่าง ๆ อย่าง 
   เหมาะสม 
7. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาให้สะอาด ร่มรื่น  
    สวยงาม เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
8. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่องและ 
    สม่ าเสมอ 
9. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
10. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็นประจ า 

1. ผู้บริหาร  
   โรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. ผู้ปกครอง 
4. เจ้าหน้าที่ 
    ต ารวจ 
5. ชุมชน 
 

2. กำรอุปโภคบริโภค 1. จัดให้มีชมรมคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา (อย.น้อย) เพ่ือ 
    ตรวจสอบคุณภาพและสารปนเปื้อนในอาหารและ  
    ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
2. จัดท าป้ายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
    ใช้เครื่องอุปโภคบริโภคอย่างถูกสุขอนามัย 
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบ 
    เรียบร้อยภายในโรงอาหารของโรงเรียน 
4. จัดให้มีระบบก าจัดขยะการบ าบัดน้ าเสียและจัดสร้างบ่อดัก
ไขมัน 
5. ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการอุปโภคบริโภคของนักเรียน  
   ให้ด าเนินการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งต่อโรงพยาบาล 
6. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ 
7. จัดครูอนามัยอ านวยความสะดวกในการดูแลรักษาพยาบาล 
    ร่วมกับผู้ปกครองเพ่ือรับทราบข้อมูลนักเรียน 
8. รายงานเหตุการณ์ให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้น  

1. ผู้บริหาร  
   โรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
5. นักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สำเหตุ มำตรกำรป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
3. กำรทะเลำะวิวำท 1. ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ  

2. จัดท าระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อ 
    การสื่อสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ 
    พฤติกรรมนักเรียน 
3. จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีท่ีมีเหตุ 
    ทะเลาะวิวาท โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
4. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ 
    ผู้ปกครองนักเรียนทราบและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้ 
    ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับ 
5. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ อปพร. หรือ องค์กร 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.ผู้บริหาร  
   โรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
 

๔. สื่อลำมกอนำจำร 
1. ควบคุมดูแลการน าข้อมูลข่าวสารและสื่อบันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    กับเรื่องเพศ ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา 
2. จัดท าหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่องเพศศึกษา ศีลธรรม  
    คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม 
   ที่ดีงามให้กับนักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
4. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ 
    ตรวจตรา ควบคุมดูแล ตามแหล่งจ าหน่ายและเผยแพร่ 
5. ด าเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและลงโทษ หากพบนักเรียนน า 
    สื่อลามกอนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง 
   เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
6. มอบครูประจ าชั้น ติดตามและเฝ้าระวัง ภายหลังด าเนินการแก้ไข 
   แล้ว เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดข้ึน 

1. ผู้บริหาร  
   โรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
 

๕. อบำยมุข 
1. ก าหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอดอบายมุขทุกประเภท 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักโทษภัยและปัญหา 
   อบายมุข ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่ของนักเรียน 
3. มอบหมายครูประจ าชั้น ติดตามสอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน  
   ในกลุ่มท่ีมีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบด าเนินการปรับเปลี่ยน 
   พฤติกรรมในเบื้องต้น 
4. ส ารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดท าเป็นข้อมูลแผนที่ตั้ง 
   เพ่ือการประสานกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
5. ส ารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม โดยจัดท าเป็นข้อมูลแผนที่ตั้ง 
   เพ่ือการประสานกับครูผู้รับผิดชอบ ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
6. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขันดูแลบุตรหลานอย่าง 
   ใกล้ชิด ทั้งการเรียน ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์  
    การออกเที่ยวเตร่ หรือการท ากิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อ 
    เทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 

1. ผู้บริหาร  
   โรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 

 



 

 

 

สำเหตุ มำตรกำรป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

 7. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
   ในการให้ข้อมูลข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียน   
   ไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ 
8. จัดท าทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง 
9. เชิญผู้ปกครองประชุมเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา และให้ความ 
    ช่วยเหลืออย่างจริงจังร่วมกัน 
10. จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจตราตามแหล่งอบายมุข 
    ต่าง ๆ โดยการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงาน 
    ที่รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน 

 

6. อินเทอร์เน็ต 
   และเกม 

1. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่อ 
    อินเทอร์เน็ต 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจในการใช้ 
    คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อย่างสร้างสรรค์ 
3. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ 
   ที่เก่ียวข้องในการป้องกัน กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง  
    ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น 
4. ครูฝ่ายกิจการนักเรียนและครูที่ปรึกษาก ากับ ติดตาม การมาเรียน 
    ของนักเรียนและประสานกับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับ 
   ระหว่างบ้านและโรงเรียน 
5. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่เหมาะสมตาม 
   บริบทของโรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
6. ด าเนินการน ากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ใน 
   เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต 
7. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่างๆ 
8. ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อติดตาม 
   ตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการนักเรียนช่วงเวลาเรียน 

1. ผู้บริหาร  
   โรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. ผู้ปกครอง 
4. ชุมชน 
5. นักเรียน 

ด้ำนสุขภำพอนำมัย 
ของนักเรียน 

 

1. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร ในเรื่องแนวทางการส่งเสริม 
   สุขภาพนักเรียน การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม การป้องกัน 
   ไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น  
2. จัดท ามาตรการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานให้ชัดเจน 
4. ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง ประสานงานกับ
โรงพยาบาล 
   เพ่ือดูแลนักเรียนที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด 
5. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด 
6. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นในกรณีมีโรคติดต่อเกิดข้ึนในโรงเรียน 

1. ผู้บริหาร  
   โรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 

 

  



 

  
  

สำเหตุ มำตรกำรป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

 7. จัดน้ าดื่ม น้ าใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบกักเก็บน้ าและระบบการจ่าย 
   น้ าให้ถูกสุขอนามัย 
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย 
9. มีอุปกรณ์และสถานที่ส าหรับล้างมือ และให้ความรู้ในการล้างมือของ 
   นักเรียนอย่างถูกวิธี 
10. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจ าหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ  
11. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูกสุขลักษณะ 

 

ด้ำนสัตว์มีพิษ 

 
1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัดแต่งก่ิงไม้ ก าจัดแหล่งที่อยู่
อาศัย 
   ของสัตว์มีพิษเพ่ือให้มีความปลอดภัยแก่นักเรียน 
2. ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และนักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจน 
    วิธีการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ 
3. จัดท าป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณ 
   รั้วสถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ 
   เบื้องต้น 
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าจัดแหล่ง 
   เพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการปฐมพยาบาล กรณีท่ีได้รับพิษ 
   จากสัตว์มีพิษ 
6. จัดท าแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่ 
   เกี่ยวข้อง  

1. ผู้บริหาร  
   โรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


