
 
1 มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (BK Safety School) โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห ์

มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (BK Safety School) โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ 

******************* 
  มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันภัยในสถานศึกษา เป็นโรงเรียนปลอดภัย (BK Safety School) ด าเนินการ 
ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษา ด้วย 4 มาตรการคือ มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันการเกิดเหตุใน 
สถานศึกษา มาตรการการเผชิญเหตุและลดความรุนแรงของข่าว มาตรการการช่วยเหลือ เยียวยาบ ารุงขวัญ และ  
มาตรการการรายงานการเกิดเหตุนั้น การติดตามสถานการณ์จากสื่อมวลชนทุกแขนง โดยเฉพาะการเกิดเหตุ
รุนแรง เหตุฉุกเฉิน เร่งด่วนที่ส าคัญ หรือน่าสนใจเป็นพิเศษ พร้อมทั้งรวบรวมข่าวสารของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ ที่
กระทบต่อความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจของนักเรียนมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือกลั่นกรองข้อมูลที่เ ป็น
ข้อเท็จจริง และสามารถจัดการน าเสนอและให้ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งหน่วยงานต้นสังกัด 
และประชาชน รวมทั้งประสาน และเสนอแนะการปฏิบัติงานด้านข่าว กับหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการป้องกัน และการน าเสนอข่าวเชิงบวก รวมทั้งกระบวนการช่วยเหลือนักเรียน เพ่ือให้
ผู้เรียนได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถ
อยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุขแนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ของโรงเรียน
บ้านกาศประชานุเคราะห์ เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกัน
วางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ ติดตามประเมินผลและรายงาน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพ่ือให้
รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2 ) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบายของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่นักเรียนมีความใกล้ชิดมากที่สุด รองลงมาจากครอบครัว ผู้ปกครองให้ การ

ยอมรับ และคาดหวังว่าจะได้รับความรู้ การอบรมสั่งสอน การดูแลด้วยการเอาใจใส่ สถานศึกษาจะต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นหลัก ให้นักเรียนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่มีความปลอดภัย การ
จัดการเรียนการสอนต้องครอบคลุม ทั้งด้านความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทั้ง สอน
ทักษะชีวิตที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มี
ความรู้ คู่คุณธรรม มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ นั่นคือ นักเรียนได้รับการพัฒนาให้เป็น “คนดี 
เก่ง และมีความสุข”นอกจากนี้ ครูต้องบูรณาการเนื้อหาความรู้ และพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความพร้อมอย่าง
เป็นองค์รวม โดยการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน และแก้วิกฤติทางสังคม สถานศึ กษาต้องจัดระบบงาน 
กิจกรรมที่ส่งเสริมความประพฤติให้เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคม และความปลอดภัยให้กับนักเรียน น า
ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน โดยการน ากระบวนการของระบบการดูแล
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ช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การส่งเสริมนักเรียน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหา และ การส่งต่อไปใช้ในชั้นเรียนได้อย่างเหมาะสม นักเรียนจะต้องได้รับการพิทักษ์ 
ปกป้อง คุ้มครอง และดูแล โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเป็นแบบอย่าง
ที่ดีในการด าเนินชีวิต การสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน เป็นบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญที่สุดที่สถานศึกษาจะต้อง
ด าเนินการโดยต้องจัดให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูเป็นผู้มีความส าคัญที่สุด
ในการ ขับเคลื่อนเพ่ือคุ้มครองดูแลนักเรียน สถานศึกษาเป็นสถานที่ที่มีความใกล้ชิดกับนักเรียน ดังนั้นในการสร้าง 
ความปลอดภัยให้กับนักเรียนจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่าย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยกับนักเรียน
อย่างแท้จริงสถานศึกษาต้องส่งเสริมและพัฒนาให้นักเรียนเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ ด้วยการสร้างความปลอดภัย
ในชีวิตของนักเรียน รวมทั้งการปกป้อง คุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียนจากอันตรายต่าง ๆ ทั้งทางด้านร่างกาย
และจิตใจ การสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนย่อมส่งผลต่อคุณภาพการเรียนของนักเรียน สามารถด ารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาชีวิตที่ดี และเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป 

ค านิยามเกี่ยวกับการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
การคุ้มครอง  หมายถึง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เสี่ยง หรือต้องสงสัยว่าถูกกระท ารุนแรง หรือล่วง

ละเมิดนักเรียนที่ถูกกระท ารุนแรง หรือถูกล่วงละเมิด และนักเรียนที่กระท ารุนแรง หรือล่วงละเมิดต่อบุคคล อ่ืน 
โดยมีระบบและขั้นตอนการปฏิบัติที่ค านึงถึงประโยชน์สูงสุดที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เป็นหลักสอดคล้องกับหลักปฏิบัติ
ตามกฎหมายและหลักปฏิบัติที่มีมาตรฐาน 

การช่วยเหลือ  หมายถึง การส่งเสริม พัฒนา การป้องกัน และแก้ไขปัญหา เพ่ือให้นักเรียนได้พัฒนาเต็ม
ตามศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภูมิคุ้มกันทางจิตใจที่เข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะการด ารงชีวิต
และรอดพ้นจากวิกฤตทั้งปวง 

เด็ก หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 
นักเรียน หมายถึง เด็กซึ่งก าลังรับการศึกษาที่อยู่ในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
นักเรียน หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ ากว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติภาวะด้วยการสมรส 

และเป็นนักเรียนซึ่งก าลังรับการศึกษาท่ีอยู่ในความดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
บิดามารดา หมายถึง บิดามารดาของนักเรียนไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ 
ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ผู้อนุบาล ผู้รับบุตรบุญธรรม และผู้ปกครอง ตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึง พ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง ตลอดจนบุคคลอ่ืน ซึ่งรับ
นักเรียนไว้ในความอุปการะเลี้ยงดูหรือซึ่งนักเรียนอาศัยอยู่ด้วย 

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 
2546 
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ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทั้งของรัฐ 
และเอกชน 

ผู้บริหารระดับจังหวัดสังกัด สพฐ. หมายถึง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา/ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด/ผู้อ านวยการ
ส านักงาน ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 

ฉก.ชน.สพฐ. หมายถึง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

ฉก.ชน.สพม.แพร่ หมายถึง ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

สถานศึกษา หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย  สถาบัน มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานทางการศึกษา หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชนที่มีอ านาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัด
การศึกษา 

ทีมสหวิชาชีพ หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ท างานประสานความร่วมมือจากหลายสาขาวิชาชีพ เพ่ือมุ่งแก้ปัญหา
อย่างมีระบบ เป็นกระบวนการอยู่บนพ้ืนฐานที่มีจุดประสงค์ และเป้าหมายเดียวกันในการปฏิบัติงาน โดยมีการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างต่อเนื่อง เพ่ือการประเมินสภาพการณ์ของปัญหา และมีความรับผิดชอบร่วมกันทั้ง
กระบวนการ เช่น ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) มูลนิธิต่าง ๆ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ แพทย์ พยาบาล
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ องค์กรเพื่อการกุศล บ้านพักเด็กและ 
ครอบครัว ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เป็นต้น 

ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) หมายถึง ศูนย์ช่วยเหลือสังคมภายใต้ชื่อ OSCC (One Stop Crisis Center) 
เป็นศูนย์บริการประชาชน ผู้ประสบปัญหาที่มีลักษณะบูรณาการและครบวงจร โดยมีหน้าที่รับแจ้งเหตุ เบาะแส
ประสาน ส่งต่อ และติดตามการใช้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ไม่พร้อม การค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก
การกระท าความรุนแรงต่อเด็กสตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ 
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ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
  การด าเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) ครั้งนี้ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ระบบดี มี
ภูมิคุ้มกัน ทันเวลา” ด าเนินการ 4 มาตรการ ได้แก่ 
มาตรการที่ 1 การป้องกัน 

1.1 มีแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (Safety School) 
กระบวนการและแนวทางการด าเนินงาน 
1. ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการการพัฒนาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2. ก าหนดแผนงาน โครงการที่ เ กี่ ยวข้องกับการขับ เคลื่ อนความปลอดภัย ในสถานศึ กษา  
3. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4. มีระบบเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ที่ เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ 
กระบวนการและแนวทางการด าเนินงาน 
1. ก าหนดให้มีการเพิ่มความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ใน 3 ด้าน ดังนี้ 

1) การจัดการความขัดแย้ง 
2) การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและช่วยเหลือ 
3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 

2. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
4. เปิดช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง ความต้องการ เกี่ยวกับความปลอดภัย 
ในสถานศึกษาโดยผ่านกลไกของสภานักเรียนหรือกล่องรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา 
5. ด าเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามโอกาส และความเหมาะสม 
1.3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษา 
กระบวนการและแนวทางการด าเนินงาน 
1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย เสมือนบ้านที่  “อบอุ่น  
น่าอยู่ น่าเรียน” 
2. มีมาตรการการจัดการความปลอดภัยหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมกับสภาพปัญหา และ  
บริบทของสถานศึกษา 
3. มีแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
1.4 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย 
กระบวนการและแนวทางด าเนินงานคณะกรรมการระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย  
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ผู้อ านวยการสถานศึกษา        เป็นประธาน  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย     เป็นรองประธาน  
ผู้แทนครู ผู้แทนเขต ผู้แทนส านักงานเขต  
ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนผู้ปกครอง  
ผู้แทนนักเรียน/รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหาร/หัวหน้างานกิจการนักเรียน  เป็นกรรมการและ  

เลขานุการ 
มีหน้าที ่
1. ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดภัย (Safety School) 
2. ก าหนดมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามความเหมาะสม
ของโรงเรียน 
3. วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของเหตุที่เกิดขึ้น และก าหนดแนวทางแก้ไข  
4. ด าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางท่ีก าหนด 
5. ดู แลช่ วย เหลื อ  เยี ย วยาผู้ ที่ ไ ด้ รั บผลกระทบให้ เ กิ ดความ พึงพอใจตามความ เหมาะสม 
6. ก ากับ ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
 
มาตรการที่ 2 การเผชิญเหตุและการแก้ไข้ปัญหา 
2.1 จัดการและแก้ไขให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ 
กระบวนการและแนวทางการด าเนินงาน 
1. สถานศึกษามีแนวทางปฏิบัติ การจัดการหรือการระงับ เหตุ  การช่ วย เหลือ เมื่ อ เกิด เหตุ 

ในสถานศึกษา 
2. สร้ า งคว ามตร ะหนั ก  ประชาสั ม พัน ธ์  และสร้ า งกา ร รั บ รู้ แนวปฏิ บั ติ ก า รจั ดก า ร แล ะ  

การช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3. เตรียมบุคลากร และเครื่องมือให้พร้อมรับสถานการณ์ เช่น การซ้อมดับเพลิง การซ้อมหนีไฟ  

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 
2.2 คัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้นในสถานศึกษา 
กระบวนการและแนวทางการด าเนินงาน 
1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินสถานการณ์ และคัดกรอง ให้การช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ได้รับ

ผลกระทบในสถานศึกษา 
2. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้ เรียนและผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ประสบเหตุ  

มีความปลอดภัยหรือลดอัตราความรุนแรงของเหตุการณ์ลง 
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3. ก าหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ สามารถช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ   
พร้อมประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้ทันที 

4. ผู้ที่ ได้รับแจ้ง เหตุ  ด า เนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อมประเมินสถานการณ์  
เบื้องต้นโดยทันท ี

2.3 จัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กระบวนการและการด าเนินงาน 
1. ก าหนดช่องทางประสานพิเศษเพ่ือขอการสนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีภาวะ  

วิกฤติเกิดข้ึน เช่น สถานพยาบาล สถานีต ารวจ สถาบันจิตวิทยา เป็นต้น 
2. สถานศึกษาระงับเหตุ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา เช่น การรับฟัง การเจรจาต่อรอง การเก็บ

ข้อมูล เป็นต้น 
2.4 ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบท่ีชัดเจน (กรณีส่งต่อ) 
กระบวนการด าเนินงาน 
มีขั้นตอนส่งต่อที่ชัดเจน เป็นการเฉพาะกับสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ประสบเหตุได้รับการบ าบัดรักษา  

ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
2.5 ติดตามและประสานงานในการประเมินสภาพจิตใจของนักเรียน 
กระบวนการและการด าเนินงาน 
มีการประสานงาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์หลังได้รับการดูแลช่วยเหลือ 
 
มาตรการที่ 3 การเยียวยาและการบ ารุงขวัญ 
3.1 มาตรการช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูจิตใจ ผู้ได้รับผลกระทบ 
กระบวนการและแนวทางการด าเนินงาน 
1. ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย 
2. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เพ่ือสร้างความภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าใน

ตนเอง 
3. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ (การให้ค าปรึกษา) 
3.2 ประสานท าความเข้าใจตามสถานการณ์ และความเหมาะสมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 
1. สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ ที่สามารถตรวจสอบได้ อาทิ 

การจัดตั้งกองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย การขอรับบริจาค 
2. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดข้ึนกับผู้เรียนและผู้ได้รับ

ผลกระทบ 
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3. ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิประโยชน์พึงมี 
เช่น เงินประกันสังคม ประกันชีวิต เป็นต้น 
  

มาตรการที่ 4 การรายงานเหตุ 
4.1 รายงานระหว่างประสบเหตุ 
4.1.1 กรณีฉุกเฉิน 
4.1.2 กรณีไม่ฉุกเฉิน 
กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 
1. กรณีฉุกเฉิน (ประสบเหตุซึ่งหน้าหรือกรณีเป็นข่าว) 
- รายงานต้นสังกัดทราบทันที 
- ติดตามจากเหตุที่เกิดข้ึนอย่างใกล้ชิดและรายงานเป็นระยะ 
2. กรณีไม่ฉุกเฉิน 
- รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
- บันทึกข้อมูลในแบบรายงานที่สถานศึกษาก าหนด 
4.2 รายงานหลังประสบเหตุ 
กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 
- รายงานผลการด าเนินงาน 
- รายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
4.3 การติดตามและประเมินผลมาตรการการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
กระบวนการและแนวทางการด าเนินงานรายงานการติดตามและประเมินผลมาตรการการรักษาความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
-มีการประชุมวางแผนร่วมกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
-น ามติในท่ีประชุมมาก าหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 
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การขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุ การรายงานข้อมูลข่าวสารและแก้ไขช่วยเหลือ 

เมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์ 
 

  การติดตามเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษา หมายถึง การก ากับ ติดตาม เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ ภัยบุคคล 
และสาธารณภัย รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ือไม่ให้เกิดหรือลดความรุนแรงของภัยที่คุกคามเป็นอันตราย  
ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของนักเรียนและครูบุคลากรที่เก่ียวข้อง 

การให้ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การให้โอกาสในการรับรู้สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง 
ข้อมูล หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อ ความหมายนั้น จะท าโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่ว่า  
จะได้จัดท าไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การบันทึกภาพหรือ 
เสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ท าให้สิ่งบันทึกไว้ปรากฏได้ 

มาตรการที่ 1 การเฝ้าระวังภัยป้องกันการเกิดเหตุในสถานศึกษา 
1. มี แผนการ เฝ้ า ระ วั งภั ย  ป้ อ งกั นการ เกิ ด เหตุ ในสถานศึ กษาอย่ า ง เป็ น ระบบ 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสาร 
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง เพ่ือการบริหารจัดการเฝ้าระวังภัยและการรายงาน  

ข่าวสารให้ถูกต้องรวดเร็ว ฉับไวและทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง เพ่ือการบริหาร
จั ด ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ภั ย แ ล ะ ก า ร ร า ย ง า น ข่ า ว ส า ร ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง ร ว ด เ ร็ ว  ฉั บ ไ ว แ ล ะ ทั น ส มั ย 
สร้างเว็บไซต์ “ศูนย์เฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสาร โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์” 
ประกอบด้วยข้อมูล โครงสร้างการบริหารงานศูนย์ฯ คู่มือ/แผนการด าเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
และกระดานถาม-ตอบ 

3) จัดท าแผนการเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุ การรายงานข้อมูลข่าวสาร แผนการเตรียม 
ความพร้อม แก้ไขช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา 

4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในการเฝ้าระวังภัยป้องกันการเกิดเหตุ 
ในสถานศึกษาและการรายงานข่าวสาร 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังภัย การแจ้งรายงานข้อมูล  

ข่าวสารที่เป็นจริงให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสานงาน และสามารถสื่อสารสร้างความ
เข้าใจให้กับสาธารชน และสื่อมวลชนได้อย่างถูกต้อง แม่นย า 
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2) พัฒนาครู และบุคลากรด้านการศึกษาในการเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุ และการรายงาน 
ข่าวสาร รวมทั้งวางแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมลดความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยปฏิบัติงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวช้อง 

3) สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุ 
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร 
3. ก า ร ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด เ ห ตุ ส ร้ า ง ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า 
แนวทางการด าเนินงาน 
1) ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 1.1) ศึกษาแนวทางการป้องกันการเกิดเหตุในสถานศึกษา 
 1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการประสบภัยด้านอุบัติเหตุ ภัยบุคคล 

และสาธารณภัย 
1.3) การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ระดับความเสี่ยง ความเป็นไปได้ในการเกิดความ  

ไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา และผลกระทบของภัยแต่ละประเภท 
1.4) จัดท ามาตรการการป้องกันเหตุตามผลการประเมินความเสี่ยง 
1.5) จัดท าแผนงาน/โครงการเพ่ือด าเนินการลดความเสี่ยงการเกิดเหตุในแต่ละ
มาตรการ 

  4. การมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคี 
เครือข่าย 

แนวทางการด าเนินงาน 
1) จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุ และการรายงานข้อมูลข่าวสารโรงเรียนบ้านกาศ

ประชานุเคราะห์ เตรียมพร้อมป้องกันและสามารถป้องกัน แก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้าน
อุบัติเหตุ ภัยบุคคลและสาธารณภัย ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน 

2) แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประจ าศูนย์ฯ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา เป็น 
ประธาน รองผู้อ านวยการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน ผู้แทนครู ผู้แทนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และครูที่ปรึกษาที่รับผิดชอบงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเป็นเลขานุการ มีหน้าที ่

2.1). ให้ความเห็นชอบแผนการเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุและการให้ข้อมูล
ข่าวสารในสถานศึกษา 

2.2) ก าหนดมาตรการการติดตามเฝ้าระวังป้องกันภัยและการให้ข้อมูลข่าวสาร 
ในสถานศึกษาตามความเหมาะสมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของเหตุ
ที่เกิดขึ้น 
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2.3) ด าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางท่ีก าหนด 
2.4) ก าหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

ตามความเหมาะสม 
3) แต่งตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา เช่น เครือข่ายนักเรียนแกนน า เครือข่าย  

ผู้ปกครองเครือข่ายผู้น าชุมชนเป็นต้น เพ่ือขับเคลื่อนการเฝ้าระวังภัยตามมาตรการความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

4) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลและรายงานผล 
 

มาตรการที่ 1  การเฝ้าระวังภัยป้องกันการเกิดเหตุในสถานศึกษาส ารวจ ป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย   
   และปัญหาทางสังคม 

รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
1. ภัยอุบัติเหตุ ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพโรงเรียน 
1.1 อุบัติเหตุจากอาคาร 
เรียนอาคารประกอบ 

1. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแล
รักษาอาคารสถานที่ 
2. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ 
3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ
โครงสร้างและส่วนประกอบ 
อาคารเดือนละ 1 ครั้ง/ความจ าเป็น 
4. ชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้า
ระวังความปลอดภัยของ 
อาคารเรียน อาคารประกอบ 
5. จัดท าป้ายและแผนผังข้อควรระวัง
ด้านความปลอดภัยในจุด 
อันตรายทุกชั้นเรียน และแผนผัง 
6. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและ
ซักซ้อมการเคลื่อนย้าย 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียน
ละ 1 ครั้ง 
7. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัย
ในสถานศึกษา 

1.ผู้บริหาร โรงเรียน 
2.ครูที่ปรึกษา 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
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รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
1.2 อุบัติเหตุบริเวณ 
สถานศึกษา 

1. แต่งตั้งครูเวรประจ าวันคอยควบคุม 
ก ากับ ติดตาม ดูแล 
การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน 
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และน าส่ง 
สถานพยาบาล 
3. ก าหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับ การปีนป่ายในที่สูง/สระน้ า 
อย่างเข้มงวด 
4. ดูแลตัดแต่งก่ิงไม้ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย และบ ารุงดูแล 
รักษาความสะอาดโดยรอบสถานศึกษา 
อย่างสม่ าเสมอ 
5. จัดท าป้ายค าเตือนเพ่ือหลีกเลี่ยง
อุบัติเหตุ 
6. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่
นักเรียนที่พบวัตถุสิ่ง 
แปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือ
วัตถุอันตราย 
7.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณ
สถานศึกษาและจุดเสี่ยง 
8. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษา 
9. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพ่ือ
สะดวกในการจัดเก็บและ 
ท าลาย 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูเวรประจ าวัน 
3. ครูอนามัยโรงเรียน 
4. นักการภารโรง 
5. เจ้าหน้าที ่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลบ้านกาศ 
6. นักเรียน 
7.ผู้ปกครอง 

1.3 อุบัติเหตุจาก 
สภาพแวดล้อม 
ของสถานศึกษา 

1. มีการส ารวจสภาพปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม มลภาวะใน 
สถานศึกษาและชุมชน เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไข 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2 .คร ู
3. นักเรียน 
4. ผู้ปกครอง 
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รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชน
และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไข 
3. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความ
ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ 
ชุมชน 

5. ชุมชน 
 

1.4 อุบัติเหตุจาก 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และอุปกรณ์ ต่าง ๆ  

1. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนใช้ 
ทุกครั้ง 
2. ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช ารุด 
3. แนะน า สาธิต และควบคุมการใช้
อย่างถูกวิธีตามประเภท 
ของอุปกรณ์ 
4. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ใน
ที่เก็บทุกครั้งอย่าง 
เป็นระเบียบปลอดภัย 
5. ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้
เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ 
ให้ถูกต้องเหมาะกับประเภทกิจกรรม 

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

1.5 อุบัติเหตุจากการ 
เดินทาง ไป-กลับ 
ระหว่างบ้าน และ 
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
ร่วมมือกัน 
ก าหนดมาตรการ รับ-ส่งนักเรียนตอน
เช้าและเลิก เรียน 
2. ก ากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานให้
ชิดทางซ้ายและเป็นแถว 
3. จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียน

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



 
13 มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (BK Safety School) โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห ์

รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
ที่มีผู้ปกครองมารับ 
4. แนะน าการเดินแถวกลับบ้านและให้พ่ี
ดูแลน้อง 
5. ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตาม
กฎจราจร 
6. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่ง
นักเรียนที่ประตูเข้าออก 

1.6 อุบัติเหตุจากการ 
พานักเรียน 
ไปศึกษา 
นอกสถานศึกษา 

1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วย 
การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา
โดยเคร่งครัด 
2. เตรียมการและวางแผนการ
ด าเนินการอย่างชัดเจน 
3. จัดท าประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง 
4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย 
5. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียด
นักเรียน 
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
7. ควบคุมดูแลการซื้ออาหาร
รับประทาน 
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจ 
สภาพรถยนต์และตรวจประวัติคนขับ
เพ่ือความปลอดภัย 

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

1.7 อุบัติเหตุจากการน า 
นักเรียนร่วมกิจกรรม 
ส าคัญ 

1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอันตราย 
2. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่าง
ใกล้ชิด 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
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รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
3. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรม
อย่างปลอดภัยทุกครั้ง 
4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยทุกครั้ง 
5. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่
ปลอดภัย 
6. ประสานงานเจ้าหน้าด้านการรักษา
ความปลอดภัยท้องถนน 
7. จดัเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ทุกครั้ง 
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์และ
ตรวจประวัติคนขับเพ่ือความปลอดภัย 

5. ชุมชน 
6. เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
7. นักเรียน 
 

2. ด้านสาธารณภัย 
2.1 อัคคีภัย  1. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบ

อุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
2. จัดการเรียนการสอนบูรณาการ
เนื้อหา “เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยใน
โรงเรียน” ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
สังคมศึกษา 
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่
ราชการอย่างเคร่งครัด 
4. วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า 
5. จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือไว้ 
ล่วงหน้า 
6. ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา 
อาคารและห้องต่าง ๆ  
7. จัดท าแผนซ้อมหนีภัยฉุกเฉิน และ
ฝึกซ้อมแผนหนีไฟไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
7. นักเรียน 
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รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
ครั้งจากวิทยากรภายนอก 
8. รายงานต้นสังกัดทันที 

2.2 วาตภัย  1.จัดท าแผนอบรมสร้างความรู้ครู 
บุคลากรและนักเรียนในกรณีเกิด
เหตุการณ์วาตภัยรุนแรงการปฏิบัติตนให้
พ้นจากอันตราย อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง 
โดยวิทยากรภายนอก 
2. จัดการเรียนการสอนบูรณาการ
เนื้อหา “เมื่อเกิดเหตุการณ์วาตภัยใน
โรงเรียน” ในรายวิชาวิทยาศาสตร์และ
สังคมศึกษา 
3. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่
ราชการ 
4. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 
5. ตัดแต่งก่ิงไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 
6. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ 
7. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
8. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชน
เพ่ือสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ
ทันที 

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

2.3 อุทกภัย  1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียน
ให้พ้นจากอันตราย 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่
ราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 
4.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. นักเรียน 
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รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
5.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
6. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ/
เอกชน และจัดท าฐานข้อมูล เบอร์
โทรศัพท์ เพ่ือสามารถติดต่อขอความ
ช่วยเหลือทันที 
7. จัดให้มีระบบป้องกันความเสี่ยงจาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Server) 
เช่น เครื่องส ารองไฟเพ่ือการใช้งานทั้ง
โรงเรียน 

2.4 ธรณีพิบัติภัย  1.จัดอบรมความรู้กรณีเหตุการณ์
แผ่นดินไหว/การปฏิบัติตนให้พ้นจาก
อันตรายแก่ครู บุคลากรและนักเรียน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่
ราชการ 
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่าง
สม่ าเสมอ 
4. ตัดแต่งก่ิงไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 
5. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ 
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 
7. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐ/
เอกชน และจัดท าฐานข้อมูล เบอร์
โทรศัพท์ เพ่ือสามารถติดต่อขอความ
ช่วยเหลือทันที 
8. จัดให้มีระบบป้องกันความเสี่ยงจาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Server) 
เช่น เครื่องส ารองไฟเพ่ือการ 
ใช้งานทั้งโรงเรียน 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. นักเรียน 
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รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
9. จัดท าแผนซ้อมแผ่นดินไหว อย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง 
โดยวิทยากรภายนอก 

2.5 ด้านสัตว์มีพิษ  1. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ตัด
แต่งก่ิงไม้ ก าจัดแหล่งที่อยู่ อาศัย ของ
สัตว์มีพิษเพ่ือให้มีความปลอดภัยแก่ 
นักเรียน 
2. ให้ความรู้แก่ครู บุคลากร และ
นักเรียนเกี่ยวกับสัตว์มีพิษตลอดจน 
วิธีการป้องกันและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
กรณีได้รับพิษ 
3. จัดท าป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษใน
บริเวณท่ีเป็นจุดเสี่ยงเช่น บริเวณ รั้ว
สถานศึกษา ต้นไม้ใหญ่ ซึ่งมักจะเป็นที่
อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ เบื้องต้น 
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการก าจัดแหล่ง เพาะพันธุ์
สัตว์ เช่น ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
5. จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ใน
การปฐมพยาบาลกรณีที่ได้รับพิษ จาก
สัตว์มีพิษ 
6. จัดท าแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม 
โดยความร่วมมือ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

3. ภัยบุคคล ด้านการด าเนินชีวิต 
3.1 สารเสพติด  1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้าง

ความตระหนักและให้ 
นักเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน 
2. จัดท าระบบเครือข่ายระหว่าง
ผู้ปกครอง ชุมชน 

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



 
18 มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (BK Safety School) โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห ์

รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
สถานศึกษา เพ่ือการสื่อสารและสาน
สัมพันธ์ ร่วมมือ 
ป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยว เกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออก
ตามความสามารถที่ถูกต้อง เช่น ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา เป็นต้น 
4. จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่าย
ทั้งภายในและ 
ภายนอกสถานศึกษา 
5. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นักเรียน 
6. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชม
สื่อในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
7. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้สะอาดร่มรื่น สวยงาม 
เอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ 
8. ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
9. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา 
10. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียน
เป็นประจ า 

5. ชุมชน 
 

3.2 กลั่นแกล้งรังแกกัน  1. แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้อง
ปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง 
2. จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
3. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
5. ครูที่ปรึกษาสอดส่องดูแลใกล้ชิดและ

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. ผู้ปกครอง 
4. เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
5. ชุมชน 
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รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
รายงานตามล าดับขั้น 
6. จัดกิจกรรมผูกสัมพันธ์ สร้างการรับรู้
และความเข้าใจการอยู่ร่วมกันในสังคม 
สมาธิสร้างปัญญา 
7. ประสานงาน ครู ผู้ปกครองเพ่ือให้
การดูแลช่วยเหลือ 

3.3 สื่อลามกอนาจาร  1. ควบคุมดูแลการน าข้อมูลข่าวสารและ
สื่อบันเทิงต่าง ๆที่เก่ียวข้อง กับเรื่องเพศ 
ไม่ให้เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา 
2. จัดท าหลักสูตรบูรณาการการสอนใน
เรื่องเพศศึกษาศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมที่ดี และเหมาะสมในทาง 
สังคมให้กับนักเรียน 
3. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับ
นักเรียนเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสม 
4. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
และผู้ที่เก่ียวข้องในการ 
ตรวจตรา ควบคุมดูแล ตามแหล่ง
จ าหน่ายและเผยแพร่ 
5. ด าเนินการตรวจค้นยึดสิ่งของและ
ลงโทษ หากพบนักเรียนน าสื่อลามก
อนาจารเข้ามาสถานศึกษา ติดต่อ
ประสานงานผู้ปกครอง เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
6. มอบครูประจ าชั้น ติดตามและเฝ้า
ระวัง ภายหลังด าเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อ
เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปมิให้
เกิดข้ึน 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. ผู้ปกครอง 
4. เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
5. ชุมชน 
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รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
3.4 อบายมุข  
 

1. ก าหนดให้สถานศึกษาโรงเรียนเป็น
เขตปลอดอบายมุขทุกประเภท 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
ความตระหนักโทษภัยและปัญหา
อบายมุข ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและ 
ความเป็นอยู่ของนักเรียน 
3. มอบหมายครูที่ปรึกษา ติดตาม
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ใน
กลุ่มท่ีมีปัญหาและกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบ 
ด าเนินการปรับเปลี่ยน พฤติกรรมใน
เบื้องต้น 
4. ส ารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม 
โดยจัดท าเป็น 
ข้อมูลแผนที่ตั้ง เพ่ือการประสานกับครู
ผู้รับผิดชอบ 
ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
5. ส ารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมั่วสุม 
โดยจัดท าเป็น 
ข้อมูลแผนที่ตั้ง เพ่ือการประสานกับครู
ผู้รับผิดชอบผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่
ต ารวจ 
6. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วย
กวดขันดูแลบุตรหลานอย่าง ใกล้ชิด ทั้ง
การเรียน ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ 
การออกเที่ยวเตร่ หรือการท ากิจกรรม 
นอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อ เทคโนโลยีใน
ครอบครัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม 
7. จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนผู้ปกครอง ชุมชน ใน
การให้ข้อมูลข่าวสารและติดตาม

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. ผู้ปกครอง 
4. เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
5. ชุมชน 
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รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
สอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้นักเรียน ไปมั่ว
สุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ 
8. จัดท าทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยง 
9. เชิญผู้ปกครองประชุมเพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาและให้ความ ช่วยเหลือ
อย่างจริงจังร่วมกัน 
10. จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออก
ตรวจตราตามแหล่งอบายมุข ต่าง ๆ โดย
การประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ 
และหน่วยงาน ที่รับผิดชอบหรือระหว่าง
สถานศึกษาด้วยกัน 

3.5 อินเทอร์เน็ตและเกม  1. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภค
ข้อมูลข่าวสาร 
ภัยจากสื่อ อินเทอร์เน็ต 
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือ
สร้างแรงจูงใจ 
ในการใช้ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต 
อย่างสร้างสรรค์ 
3. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง 
เครือข่ายผู้ปกครองเจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้อง
ในการป้องกัน กวดขันดูแลตามแหล่ง
สถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม 
เป็นต้น 
4. ครูฝ่ายกิจการนักเรียนและครูที่
ปรึกษาก ากับติดตาม การมาเรียน ของ
นักเรียนและประสานกับผู้ปกครองใน
การเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้าน 
และโรงเรียน 
5. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียน

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. ผู้ปกครอง 
4. เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
5. ชุมชน 
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รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตาม บริบทของ
โรงเรียน และให้ครูควบคุมดูแลอย่าง
ใกล้ชิด 
6. ด าเนินการน ากลุ่มนักเรียนที่มี
พฤติกรรมเสี่ยงมาอบรมให้ความรู้ใน 
เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต 
7. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบ
การใช้อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่าง ๆ  
8. ประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือ
หน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ เพื่อติดตาม ตรวจสอบร้าน
อินเทอร์เน็ต 
ร้านเกมท่ีให้บริการนักเรียนช่วงเวลา
เรียน 

3.6 พฤติกรรมชู้สาว  1. จัดท าหลักสูตรบูรณาการการสอนใน
เรื่องเพศศึกษา 
ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี และ
เหมาะสม 
ในทางสังคมให้กับนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม 
ปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียนเพื่อการ
ปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม 
3. มอบครูที่ปรึกษา ติดตามและเฝ้า
ระวัง ภายหลัง 
ด าเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหา 
ในระยะต่อไปมิให้เกิดข้ึน 

1. ผู้บริหารโรงเรียน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. ผู้ปกครอง 
4. เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
5. ชุมชน 
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รายการ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
3.7 การล่วงละเมิดทาง 
ร่างกายและจิตใจ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังป้อง
ปรามนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึง
ประสงค์และสถานที่จุดเสี่ยง โดยเฉพาะ
ห้องเรียน ห้องน้ า 
2. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
3. จัดบริการให้ค าปรึกษาแก่นักเรียน 
4. ใช้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง 
5. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานตามล าดับขั้น 
6. น านักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือ โดยมี
ครูดูแลติดตามอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง 
7. ประสานงานผู้ปกครองเพ่ือให้ความ
ดูแลช่วยเหลือ 
8. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานี
ต ารวจ เป็นต้น 

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

 
  มาตรการที่ 2 การเผชิญเหตุและลดความรุนแรงของข่าว 
  1. การบริหารจัดการและแก้ไขให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุ 
   แนวทางการด าเนินงาน 
  1) จัดท าแผน/มาตรการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าว 
  2) ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนักในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุแกบุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง 
และชุมชน 
  3) จัดท าสื่อ เอกสาร คูมือ ใหความรู แกบุคลากรในโรงเรียน 
  4) จัดการระงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในโรงเรียน 
  5) จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ ส าหรับการเผชิญเหตุและแก้ไขปญัหาเบื้องต้น 
  6) ซ้อมแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ เชน การซ้อมดับเพลิง การเตรียมปฐมพยาบาล ฯลฯ 
  2. การประเมินสถานการณ์และการช่วยเหลือเบื้องต้น 
  แนวทางการด าเนินงาน 
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  1) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินสถานการณ์ และคัดกรอง ให้การช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ได้รับ 
ผลกระทบในสถานศึกษา 
  2) ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ประสบเหตุ 
มีความปลอดภัยหรือลดอัตราความรุนแรงของเหตุการณ์ลง 
  3) ก าหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ สามารถช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ พร้อม 
ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้ทันที 
  4) ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุ ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อมประเมินสถานการณ์เบื้องต้นโดย
ทันที 
  3. การจัดการลดความรุนแรงของข่าวและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  แนวทางด าเนินงาน 
   1) ก าหนดตัวบุคคลผู้ให้ข่าว เพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน 
  2) ลดความรุนแรงของข่าวและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ 
  3) ระงับเหตุ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา เช่น การรับฟัง การเจรจาต่อรอง การเก็บข้อมูล 
  4) จัดท าทะเบียน/ชองทางประสานพิเศษ เพื่อขอการสนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อ 
มีภาวะวิกฤตเกิดข้ึน เช่น สถานพยาบาล สถานีต ารวจ สถาบันจิตวิทยา เป็นต้น 
  4 ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน (กรณีที่ส่งต่อ) 
  แนวทางด าเนินงาน 
  1) ก าหนดขั้นตอนการส่งต่อที่ชัดเจน เป็นการเฉพาะกับสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ประสบเหตุได้รับการ 
บ าบัดรักษา ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว 
  2) ประสาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์และสภาพจิตใจของนักเรียนหลังได้รับการดูแล 
ช่วยเหลือ 
  มาตรการที่ 3 การเยียวยาและบ ารุงขวัญ 
  1. การช่วยเหลือเร่งด่วน 
  แนวทางการด าเนินงาน 
  1.1 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งลงพ้ืนที่ให้การช่วยเหลือ และสร้างขวัญ ก าลังใจให้กับผู้ได้รับผลกระทบ 
  1.2 ตรวจสอบสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง 
  1.3 ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิประโยชน์พึง
มี เช่น เงินประกันสังคม ประกันชีวิต เป็นต้น 
  2. การเยียวยา ฟื้นฟู หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ 
  แนวทางการด าเนินงาน 
  1. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งลงพื้นที่เพ่ือก ากับติดตาม เยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
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  2 สรุปรวบรวมข้อเท็จจริงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุ 
  3. เฝ้าระวังและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ า 
  4. ก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ ที่สามารถตรวจสอบได้อาทิ การจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย การขอรับบริจาค 
  5. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดขึ้นกับ 
ผู้เรียน และผู้ได้รับผลกระทบ ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย 
  6. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและรู้สึก 
มีคุณค่าในตนเอง 
  7. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ (การให้ค าปรึกษา) 
  มาตรการที่ 4 การรายงานเหตุ 
  4.1 รายงานระหว่างการประสบเหตุ 
  4.1.1 กรณีฉุกเฉิน (ประสบเหตุซึ่งหน้าหรือกรณีเป็นข่าว) 
   แนวทางด าเนินงาน 
  - รายงานต้นสังกัดทราบทันที 
  - ติดตามผลจากเหตุที่เกิดข้ึนอย่างใกล้ชิดและรายงานเป็นระยะกรณีการประสบภัยฉุกเฉินที่สามารถ
เปิดเผยรายละเอียดโดยไม่ส่งผลเสียหายต่อนักเรียนผู้ประสบเหตุ กรณีการประสบเหตุ / การประสบภัยที่การ
เปิดเผยรายละเอียด ส่งผลเสียหาย ต่อนักเรียนผู้ประสบเหตุ ให้รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
แพร่ 
   4.1.2 กรณีไม่ฉุกเฉิน 
  แนวทางด าเนินงาน 
  - รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
  -  บันทึกข้อมูลในแบบรายงานที่สถานศึกษาก าหนด 
  4.2 รายงานหลังประสบเหตุ 
  แนวทางด าเนินงาน 
  - รายงานผลการด าเนินการ 
  - รายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
  4.3 การติดตามและประเมินผลตามมาตรการ 
  แนวทางด าเนินงาน 
  รายงานการประเมินผลตามมาตรการการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันภัยในสถานศึกษาพร้อมทั้ง 
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
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กระบวนการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
การด าเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานและเครื่องมือ

โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครูเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงาน และบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอก
สถานศึกษา ได้แก่ ผู้ปกครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
ซึ่งมีกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา ครูที่ได้รับแจ้งเหตุ หรือประสบเหตุ 
2. บันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน รายงานเหตุการณ์ และแจ้งไปยังศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ

นักเรียน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หากกรณีต้องการพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้แจ้งตามสภาพ
ปัญหาที่ต้องการชว่ยเหลือ เช่น ผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพนักเรียนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 
พ.ศ. 2546 มาตรา 24 ต ารวจ พนักงานฝ่ายปกครอง โรงพยาบาล เป็นต้น 

3. ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ พร้อมประเมินสถานการณ์เบื้องต้นโดย
ทันท ี

4. ให้การคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนโดยค านึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน 
5. กรณีนักเรียนมีความเสี่ยงต้องได้รับการคุ้มครอง ให้จัดเจ้าหน้าที่ให้ความคุ้มครองขั้นต้นกับนักเรียนผู้

ประสบเหตุ ซึ่งจะต้องค านึงถึงผลความปลอดภัยของนักเรียน พร้อมด าเนินการหาข้อมูล ข้อเท็จจริง และกรณี
เร่งด่วนให้รายงานหน่วยงานต้นสังกัดทันที 

6. กรณีนักเรียนพึงได้รับการสงเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ส่งต่อไปรับบริการสงเคราะห์ 
7. ประสานข้อมูล จัดท า/จัดเก็บข้อมูลสถานศึกษา และรายงานไปยัง สพม.แพร่ และผู้เกี่ยวข้องทราบ 
8. รายงานและประสานความร่วมมือเพ่ือส่งต่อความรับผิดชอบด้านข้อมูลแก่ผู้เกี่ยวข้อง 
9. ติดตามสถานการณ์ ทบทวนการด าเนินงาน และรายงานสถานการณ์ต่อศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและ 

ช่วยเหลือนักเรียน 
กรณีเร่งด่วนของการรายงาน 
1. กรณีเป็นข่าว สื่อมวลชนเข้าติดตามสถานการณ์ให้สถานศึกษา ประมวลสถานการณ์แล้วรายงานต่อต้น

สังกัดทันที ตามช่องทางการสื่อสาร เช่น จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ สื่อสังคมออนไลน์ โทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือ
ราชการ 

2. กรณีฉุกเฉิน/รุนแรงให้รายงานต่อต้นสังกัดทราบทันที หรือภายใน 24 ชั่วโมง ตามแบบรายงานโดย
ติดตามผลพร้อมรายงานเป็นระยะ 

3. กรณีเรื่องยุติแล้ว ให้รายงานการด าเนินงานตามแบบสรุปผลการด าเนินงานคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียนตามล าดับขั้นเพ่ือให้การรายงานมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรติดตาม ตรวจสอบผลการรายงานอีกครั้ง 
พร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือใช้ในการด าเนินงานต่อไปบทบาทการคุ้มครองช่วยเหลือนักเรียน 

1. ให้การศึกษาแก่นักเรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา และมีความรู้ 
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2. จัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5 ขั้นตอน และให้ค าปรึกษากับนักเรียน 
3. จัดสิ่งแวดล้อมและเฝ้าระวังปัจจัย/พ้ืนที่เสี่ยงด้านสังคมรอบ ๆ ตัวนักเรียน 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนทั้งในและนอกชั้นเรียน 
5. ดูแลสุขภาพนักเรียนขณะอยู่ในสถานศึกษา 
6. ส่งเสริมให้พ่อแม่ และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
7. ครูและผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลนักเรียน 
8. สร้างเครือข่าย/ประสานความร่วมมือในการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
9. มีเครื่องมือในการติดตามสภาวะนักเรียน 
10. ให้ความช่วยเหลือนักเรียนเบื้องต้นในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติกับนักเรียน 
11. รายงานต่อ สพม.แพร่ เมื่อพบเหตุความผิดปกติ 

บทบาทสถานศึกษา 
1. ผู้บริหารสถานศึกษาตระหนักและให้ความส าคัญในการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนทั้งในและ 

นอกสถานศึกษา 
2. สถานศึกษาจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเข้มแข็ง โดยจัดระบบคัดกรอง ระบบการเข้าถึง 

สภาวะปัญหาของนักเรียน ระบบการประเมินสภาวะปัญหา และระบบการให้ค าปรึกษา 
3. ป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้นักเรียนเสี่ยงต่อภัยอันตราย ป้องกันให้นักเรียนปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อม 

ทางกายภาพและบุคคล โดยสถานศึกษาจะต้องหามาตรการป้องกัน แก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย และมีระบบ
กฎเกณฑ์ความปลอดภัยที่เหมาะสม 

4. จัดระบบงานและกิจกรรมให้กับนักเรียนและผู้มีส่วนร่วม 
5. ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องแจ้งเหตุ พร้อมทั้งรายงาน สพม.แพร่ ทราบ 
แนวทางการช่วยเหลือนักเรียนและกรณีศึกษา 
1. กรณีถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
2. กรณีความรุนแรง 
3. กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา 
4. กรณีอ่ืน ๆ 

4.1 ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
4.2 ภาวะจิตเวช 
4.3 นักเรียนติดเกม/สื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน 
4.4 นักเรียนถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง 
4.5 ยาเสพติด 
4.6 อุปทานหมู่ 
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4.7 โรคติดต่อในสถานศึกษา 
4.8 อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา 
4.9 อุบัติเหตุในสถานศึกษา 
4.10 การจมน้ า 
4.11 นักเรียนเสียชีวิตในสถานศึกษา 
4.12 ภัยพิบัติ 
4.13 การกลั่นแกล้งรังแก (Bully) 

 
กรณีล่วงละเมิดทางเพศ 

การล่วงละเมิดทางเพศ เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเสมอ ๆ ในสังคม ทั้งการล่วงละเมิดด้วยค าพูด การสัมผัสการ
แอบดู รวมถึงการกระท ารุนแรงทางเพศ นักเรียนจึงควรรู้วิธีป้องกัน และหาทางออกเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์
รวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระท าที่มีผลท าให้ผู้ถูกกระท าได้รับความเสียหายเกี่ยวข้องกับเรื่อง
เพศ ได้แก่ กระท าช าเรา อนาจาร เป็นต้น ผู้ที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศจะได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
มาตรการป้องกัน 

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในการป้องกัน หาทางออก
เมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์การล่วงละเมิด และสร้างกลไกการป้องกันนักเรียนจากการถูกละเมิด 

2. ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด และต้อง 
ท างานเป็นทีม 

3. ให้สถานศึกษาดูแลพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองนักเรียน ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลทั้งที่อยู่
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

4. จัดสถานที่ภายในสถานศึกษาให้เหมาะสม เช่น มีกล้องวงจรปิด มีการจัดตั้งเวรยามตรวจตราพ้ืนที่จุด
เสี่ยงเพ่ือไม่ให้เกิดการล่วงละเมิดระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน และจากบุคคลอื่น 

5. สถานศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา โดยเฉพาะการดูแล
ป้องกันตนเองของนักเรียนให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 

6. ก าหนดโทษและมาตรการที่เข้มแข็งต่อผู้กระท าผิดรุนแรง 
แนวทางการช่วยเหลือ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง และปรึกษากับผู้เกี่ยวข้องใน

สถานศึกษาทันท ี
2. ตรวจสอบข้อมูลประวัตินักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบันทึกข้อมูล

และการจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน 
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3. ประสานทีมสหวิชาชีพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สพม.แพร่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว สถานีต ารวจ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิ
ภาพเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง พ.ศ. 2546 เป็นต้น 

4. เชิญผู้ปกครองนักเรียนทั้งสองฝ่าย/หรือผู้ที่นักเรียนไว้วางใจ/หรือผู้ที่นักเรียนร้องขอมาพูดคุย/รับทราบ 
เหตุการณ์ และให้ค าปรึกษา 

5. ประสานศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) สถานพยาบาลในพื้นที่ เพ่ือน านักเรียนเข้ารับการตรวจรักษา 
ด้านร่างกายและจิตใจภายใน 24 ชั่วโมง 

6. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนหาแนวทาง และวิธีการร่วมกันในการปรับพฤติกรรมนักเรียน 
7. ด าเนินการโดยเก็บข้อมูลเป็นความลับ พิทักษ์สิทธิผู้ถูกกระท าและผู้กระท า 
8. กรณีนักเรียนกับครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบประวัติครู ให้เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา 

มาปรึกษา สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงในสถานศึกษา และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ทันท ี
 9. กรณีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระท าการละเมิด ให้ด าเนินการทางวินัย สรุป และ
จัดท ารายงานเสนอผู้บริหารสานศึกษาทราบ 

10. ติดตามผล/เยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นระยะ ให้ค าปรึกษา/ให้ก าลังใจ 
11. จัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการปกป้อง คุ้มครอง และดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ต่อไป 
แหล่งช่วยเหลือ 
1. สถานพยาบาล 
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว 
3. ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
4. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 
5. สถานีต ารวจ 
6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
7. นักจิตวิทยา 
8. ศาลเยาวชนและครอบครัว 
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีความรุนแรง 
 

 
กรณีความรุนแรง 

ความรุนแรงต่อนักเรียนเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั่วทุกพ้ืนที่ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาในระดับอนุบาล
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ
ขนาดใหญ่ไม่ว่าสถานศึกษาจะอยู่ในภาคไหนในประเทศไทยในบริบทสังคม อย่างไรก็ตามความรุนแรงต่อนักเรียนที่
เกิดข้ึนหลายแห่ง อาจมีรูปแบบคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันบ้างตามสถานการณ์ ส่วนสาเหตุบ่มเพาะ และเอ้ือต่อการ
เกิดความรุนแรงเหล่านั้น มีทั้งเหมือนและแตกต่างกันออกไป ความรุนแรงเป็นพฤติกรรมหรือการกระท าใด ๆ ก็
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ตามที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งทางร่างกาย วาจา จิตใจหรือทางเพศ และน ามาซึ่งอันตรายหรือความทุกข์ทรมาน
ต่อผู้ถูกกระท าทั้งด้านร่าง และจิตใจ  

ในที่นี้ไดแ้บ่งความรุนแรงออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
1. ความรุนแรงทางด้านร่างกาย เช่น การทุบตีท าร้ายร่างกาย ตบ เตะ ต่อย การใช้อาวุธ และการลงโทษ

นักเรียนที่เกินกว่าเหตุในสถานศึกษาและครอบครัว เป็นต้น 
2. ความรุนแรงทางด้านจิตใจ เช่น การใช้ค าพูด กิริยา หรือการกระท าที่เป็นการดูถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม

ด่าว่าให้อับอาย การกลั่นแกล้ง ทรมานให้เจ็บช้ าน้ าใจ การบังคับ ข่มขู่ กักขัง ควบคุม ไม่ให้แสดงความคิดเห็น การ
หึงหวง การเลือกปฏิบัติ การเอารัดเอาเปรียบ การตักตวงผลประโยชน์ การถูกทอดทิ้งไม่ได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดู 
เป็นต้น 

3. ความรุนแรงทางเพศ เช่น การถูกละเมิดทางเพศ การพูดเรื่องลามกอนาจาร การแอบดู การจับต้องของ 
สงวนการบังคับให้เปลื้องผ้า การบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ เป็นต้น 

ดังนั้นเพ่ือลดปัญหาความรุนแรง ส่วนหนึ่งจึงต้องมุ่งที่การปรับเปลี่ยนเจตคติหรือความเชื่อเดิม เพ่ือให้ทุก
คนเกิดความตระหนักว่า ความรุนแรงสามารถเกิดขึ้นได้ และมีผลกระทบมาก ยอมรับว่าปัญหาความรุนแรงไม่ใช่
เรื่องส่วนตัวที่ต้องอับอายหรือปกปิด แต่ต้องแสวงหาวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องหาทางแก้ไข 
ตลอดจนแสวงหาข้อมูล แนวทางการป้องกันการแก้ไขปัญหา และแหล่งช่วยเหลือต่าง ๆ 

มาตรการป้องกัน 
การป้องกันการใช้ความรุนแรงในนักเรียนนั้น ไม่ควรท าเพียงเพ่ือเพราะต้องการเร่งหาทางออกแบบ

ชั่วคราวในเวลาที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้น จากนั้นก็เงียบหายไป ซึ่งจะไม่สามารถป้องกันแก้ไข ปัญหาพฤติกรรม
ก้าวร้าวและรุนแรงในระยะยาวได้อย่างแท้จริง ดังนั้นการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนจึงเป็นการป้องกัน และ
ปกป้องนักเรียนจากความรุนแรง การแสวงหาประโยชน์ การละเลยทอดทิ้ง หรือรูปแบบการกระท าต่าง ๆ ที่อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อร่างกาย จิตใจ พัฒนาการ และศักดิ์ศรีของนักเรียน ดังนี้ 

1. สพฐ./สพม.แพร่ ก าหนดเป็นนโยบายให้ทุกสถานศึกษาจัดท าโครงการ เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขและ
ป้องกันอย่างชัดเจน และเป็นขั้นตอน จัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้น และพัฒนาครูให้เป็นแบบอย่าง สามารถแก้ไข
ความรุนแรงที่เกิดขึ้น จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้นักเรียนเห็นคุณค่า ศักยภาพของตัวเอง โดยสอดแทรกค่านิยม 
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เน้นการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทส าคัญ คือ การแก้ไขและป้องกันการใช้ความรุนแรงให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องตลอดจนกระตุ้นให้สื่อต่าง ๆ น าเสนอเนื้อหาและผลงานที่สร้างสรรค์ 

3. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
สามารถแก้ไขปัญหาความรุนแรงที่เกิดกับนักเรียนได้ทันต่อสถานการณ์ เช่น สายด่วน Facebook Twitter 
Instagram LINE และเว็บไซต์ แจ้งข่าวกรณีนักเรียนขาดเรียน/กิจกรรมของสถานศึกษา เป็นต้น 
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4. ครูจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการคุณธรรมจริยธรรม สร้างความตระหนักในคุณค่าแห่งตนการมุ่ง
อนาคตและความส าเร็จการคิดวิเคราะห์ การยับยั้งชั่งใจ ทักษะการควบคุมอารมณ์ เป็นต้น 

5. ครูเวรประจ าวัน คณะกรรมการนักเรียน สารวัตรนักเรียน ยามรักษาความปลอดภัย ดูแลรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักเรียน ทุกอาคาร บริเวณจุดอับ และจุดเสี่ยง ตลอดจนดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ติดไว้ทั่วบริเวณ
สถานศึกษา หากมีสิ่งบอกเหตุว่าจะเกิดความรุนแรง ให้เร่งรีบด าเนินการแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือแก้ปัญหาทันที เช่น มี
คนแปลกหน้ามาบริเวณหน้าสถานศึกษา พกพาอาวุธ ขับข่ีจักรยานยนต์ เป็นต้น 

6. พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัวเป็นผู้ใกล้ชิด และมีบทบาทส าคัญในการลดแรงกระตุ้น
พฤติกรรมก้าวร้าว และความรุนแรงในนักเรียน โดยการขัดเกลาพฤติกรรมลูกตั้งแต่ปฐมวัย เช่น การเป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ลูกให้เวลากับลูกอย่างเพียงพอ ไม่ปล่อยปละ ละเลยลูก ในการรับสื่อหรือการคบเพ่ือน และเอาใจใส่ในเรื่อง
ต่าง ๆ เมื่อพบเห็นลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่ควรเพิกเฉย แต่ควรเรียกมาพูดคุยสื่อสารกับลูก ด้วยความรัก และมี
เหตุมีผลเป็นหลักว่าสิ่งใดท าได้สิ่งใดท าไม่ได้ เพราะเหตุใด และผลที่จะเกิดตามมานั้นคืออะไร 

7. ครูลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ นักเรียนได้รับผลกระทบต่อร่างกาย และจิตใจอย่างรุนแรง มีข้อ
ร้องเรียนและเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ที่มีอ านาจ สั่งให้ครูมา
ปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยไม่ชักช้า และเร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ได้ข้อเท็จจริง
โดยเร็ว 

8. นักเรียนถูกกระท าด้วยอาวุธปืน มีด และของมีคมอ่ืนใด ถูกแขวนคอ ถูกกรอกยาพิษ ถูกกักขังบริเวณ 
จากนักเรียนด้วยกันเองหรือจากบุคลากรทางการศึกษา ที่ส่งผลให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือสูญเสียชีวิต ใน
สถานศึกษา อันเนื่องจากผู้อ านวยการสถานศึกษาปล่อยปละ ละเลย ในการก ากับดูแล ตรวจตรา มีข้อร้องเรียน
และมีการเผยแพร่ผ่านสื่อสาธารณะอย่างกว้างขวาง ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผู้ที่มีอ านาจ 
สั่งให้ครูมาปฏิบัติงานที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยไม่ชักช้า และเร่งด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการให้ได้
ข้อเท็จจริงโดยเร็ว 

9. สถานศึกษาต้องด าเนินการเลือกตั้ง ระงับเหตุภยันตรายจากบุคคลภายนอกจากการใช้ความรุนแรง 
10. หากมีการลงโทษนักเรียนที่รุนแรงเกินกว่าเหตุด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม จะถือว่าผู้อ านวยการ

โรงเรียนขาดความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่และอาจถูกด าเนินการทางวินัยตามสมควร 
11. กรณีครูลงโทษนักเรียนด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสม ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเข้าไปตรวจดู รายงานต้น

สังกัดตามล าดับ และให้ความคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาแก่นักเรียนตามสมควร 
แนวทางการช่วยเหลือ 
1. กรณีเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียง ครูผู้ประสบเหตุพิจารณาว่าเหตุการณ์นั้น 

ๆ รุนแรงเพียงใด สามารถหยุดพฤติกรรมของนักเรียนได้ด้วยตนเองหรือไม่เพียงใด หากเกินก าลังให้หาคนช่วยเหลือ 
ในการระงับเหตุแล้วแจ้งให้ครูที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที 
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2. ครูที่ปรึกษา/ครูผู้ประสบเหตุ พูดคุย ให้ก าลังใจ สร้างความไว้วางใจแก่นักเรียน รอจนนักเรียน ผ่อน
คลายลง ประสานเชิญผู้ปกครองมาพบนักเรียนที่สถานศึกษา เพ่ือรับทราบข้อเท็จจริงจากค าบอกเล่าของนักเรียน
ด้วยตนเองแล้ว ร่วมกันแสวงหาแนวทางช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้กลับไปกระท าพฤติกรรมความรุนแรงขึ้นอีก 

3. หากคู่กรณีอยู่ในสถานศึกษาเดียวกันให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากัน และเม่ือความขัดแย้งลดลงครูฝ่าย 
ปกครองจึงจัดให้ทั้งสองฝ่ายได้พบ เพ่ือปรับความเข้าใจ และสร้างความรักความสามัคคีกัน 

4. หากคู่กรณีเป็นบุคคลภายนอกสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมายบุคลากรที่เหมาะสมเป็น 
ผู้ด าเนินการในการแก้ไขปัญหา 

5. จัดให้มีนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษาส าหรับนักเรียนที่อยู่ระหว่างปรับพฤติกรรม คอยช่วยเหลือ แนะน า และ 
ให้ค าปรึกษา 

6. ประสานทีมสหวิชาชีพ ในกรณีต้องส่งต่อภายนอก 
7. กรณีเหตุการณ์รุนแรง ให้รายงานข้อมูลรายละเอียดเบื้องต้นอย่างเป็นทางการภายใน 24 ชั่วโมง 

ถึง ฉก.ชน.สพม.แพร่ 
8. เมื่อนักเรียนถูกเจ้าหน้าที่ต ารวจควบคุมตัว หรือมอบตัว ทางสถานศึกษาต้องออกหนังสือรับรองการ

เป็นนักเรียนให้ 
9. กรณีต้องการประกันตัวนักเรียน สามารถใช้ต าแหน่งหน้าทีข่องข้าราชการในการประกันตัวได้ 
แหล่งช่วยเหลือ 
1. สถานพยาบาล 
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว 
3. ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
4. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 
5. สถานีต ารวจ 
6. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
7. นักจิตวิทยา 
8. ศาลเยาวชนและครอบครัว 

  



 
34 มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (BK Safety School) โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห ์

ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษาโรงเรียนเรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกินกว่าที่กระทรวงศึกษาฯ ก าหนด 

 
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา 

การไม่ได้รับความเป็นธรรม หมายถึง การที่นักเรียน บิดา มารดา หรือผู้ปกครองไม่ได้รับสิทธิตามที่
กฎหมายก าหนดให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้รับการปฏิบัติหรือถูกละเว้นจากสถานศึกษาอย่าง ไม่
เป็นธรรมขาดความเสมอภาค ซึ่งเป็นผลให้เสียโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

มาตรการป้องกัน 
1. สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2562 กฎกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. ตามล าดับ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง 
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3. สถานศึกษาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ ระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับระบบการศึกษาแก่นักเรียน ครู บิดา มารดา ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้เกี่ยวข้อง 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 
5. สถานศึกษาเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างบิดา มารดา ผู้ปกครอง และนักเรียน เพ่ือมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเห็น 
6. ตามนโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ 2563 นโยบายที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการ

ทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดการเหลื่อมล้ าทางการศึกษา แบ่งเป็น 
6.1 สร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองระดับท้องถิ่น ภาคเอกชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทกับพ้ืนที่ 
6.2 การยกระดับสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับและทุกประเภท ให้มีคุณภาพและมาตรฐานตาม

บริบทของพ้ืนที่ 
6.3 จัดสรรงบประมาณสนับสนุนผู้เรียนทุกกลุ่ม และสถานศึกษาทุกประเภทอย่างเหมาะสมและ

เพียงพอ 
6.4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 

แนวทางการช่วยเหลือ 
การเรียกเก็บเงินจากนักเรียนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนรับเรื่องร้องเรียนและตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น 
2. เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าสู่กระบวนการเจรจา และสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็ว 
3. หากการด าเนินการยังไม่ได้ข้อยุติ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
4. สถานศึกษาติดตามความคืบหน้าเพื่อหาทางก าหนดมาตรการในการป้องกัน และให้ความช่วยเหลือต่อ 
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา 
นักเรียนออกกลางคัน 

 
นักเรียนออกกลางคัน 

การออกเรียนกลางคัน หมายถึง การที่นักเรียนหายไปจากระบบสถานศึกษา ขาดการติดต่อกับครูที่
ปรึกษาหรือครูผู้สอน จนพ้นสภาพการเป็นนักเรียนก่อนเรียนจบหลักสูตรที่ ก าหนดไว้ โดยมีสาเหตุมาจากตัว
นักเรียนครอบครัว สถานศึกษา หลักสูตร สภาพแวดล้อมและสังคม 
มาตรการป้องกัน 

1. สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายของ สพฐ. และกระทวงศึกษาธิการ 
2. สถานศึกษาก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการป้องกันนักเรียนออกกลางคัน 
3. สถานศึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจแก่นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

เกี่ยวกบัพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 และแนวทางด าเนินการในการช่วยเหลือและติดตาม 
นักเรียนมาเรียน 

4. สถานศึกษาด าเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือหาทางช่วยเหลือ
นักเรียนที่ประสบปัญหาและอาจออกเรียนกลางคัน 

5. สถานศึกษาติดตาม ผลการด าเนินงานช่วยเหลือนักเรียนที่ออกเรียนกลางคัน 
แนวทางการช่วยเหลือ 

1. ส ารวจข้อมูลนักเรียนที่มีแนวโน้มออกเรียนกลางคัน และนักเรียนที่ออกเรียนกลางคัน 
2. สังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือแยกปัญหาและร่วมหาทางช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหาแต่ละด้าน 
3. ให้ความช่วยเหลือตามสภาพปัญหา และประสานเครือข่าย ผู้น า/แกนนาชุมชน เพื่อติดตามนักเรียน 

ให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา 
4. ติดตาม และสรุปผลการช่วยเหลือนักเรียนออกเรียนกลางคัน 
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน 
กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา 

นักเรียนติด 0 ร และ มส. 

 
นักเรียนติด 0 ร และ มส. 

  มาตรการป้องกัน 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนศึกษาระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการวัดและประเมินผล
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 

2. ประชุมครูผู้สอนเพ่ือชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจให้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับการวัดและ
ประเมินผลการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

3. ครูผู้สอนแจ้งระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้นักเรียนทราบ 
4. จัดให้มีการสอนปรับพืน้ฐานความรู้ สอนซ่อมเสริม และสอบซ่อมให้กับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
แนวทางการช่วยเหลือ 
1. ครูฝ่ายทะเบียนวัดผล ส ารวจจัดท าข้อมูลนักเรียนที่ติด 0 ร และ มส. และแจ้งผู้ปกครองให้รับทราบผล

การเรียนของนักเรียน 
2. ประชุมวิเคราะห์หาสาเหตุ และวางแผนหาแนวทางการแก้ปัญหานักเรียนติด 0 ร และ มส. 
3. ด าเนินการแก้ปัญหานักเรียนติด 0 ร และ มส. ตามระเบียบว่าด้วยการวัดผลและประเมินผลตาม

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551 
4. ก ากับ ติดตาม ดูแลช่วยเหลือนักเรียนติด 0 ร และ มส. 
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีอื่น ๆ 
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

 
ตั้งครรภ์ในวัยเรียน 

ตั้งครรภ์ในวัยเรียน หมายถึง นักเรียนที่ตั้งครรภ์ หรือสงสัยว่าตั้งครรภ์ ไม่ได้มีการวางแผนจะให้เกิดโดยมี
สาเหตุจากการไม่มีความรู้ขึ้นความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และการคุมก าเนิด การถูกข่มขืนจน
ตั้งครรภ์ตลอดจนความไม่พร้อมในด้านภาวะต่าง ๆ ด้านเศรษฐกิจ สังคม การไม่รับผิดชอบของบิดาเด็กในครรภ์
เป็นต้น 
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มาตรการป้องกัน 
1. ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน และผู้ปกครอง เอาใจใส่

นักเรียนอย่างใกล้ชิด และต้องท างานเป็นทีม 
2. สถานศึกษาสร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจแก่ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนถึงแนวปฏิบัติ 

ของสถานศึกษาในการป้องกันแก้ไข ให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่มีเพศสัมพันธ์เบื้องต้น และตั้งครรภ์ในวัยเรียน 
3. จัดท าฐานข้อมูลนักเรียนทุกคนตามกระบวนการคัดกรองระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน รวมทั้งมี

รายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มว่าจะออกกลางคันหรืออยู่ในภาวะเสี่ยงด้านต่าง ๆ โดยแจ้งผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องให้
ทราบ และเฝ้าระวังช่วยเหลือนักเรียนที่มีปัญหา โดยการจัดการศึกษาด้วยรูปแบบ และวิธีการที่เหมาะสมหากไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือได้ ให้ส่งต่อจะเป็นภายในหรือภายนอกแล้วแต่กรณี 

4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนเรื่องเพศศึกษาตามความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน 
5. ให้สถานศึกษาก าหนดมาตรการในการเฝ้าระวังนักเรียนหญิงและนักเรียนชายกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมี

เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร โดยเน้นการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาเชิงลึก และวิธีการที่หลากหลายทันสมัย 
แนวทางการช่วยเหลือ 
1. ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. ครูให้การแนะน าและช่วยเหลือนักเรียนในเบื้องต้นทั้งสองฝ่าย และบันทึกข้อมูลตามแบบรายงาน  
3. พานักเรียนตรวจร่างกาย 
4. เชิญผู้ปกครองของคู่กรณีหรือผู้ที่นักเรียนไว้วางใจ ผู้ที่นักเรียนร้องขอมาพูดคุยรับทราบเหตุการณ์และ 

ให้ค าปรึกษา 
5. จัดผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการเกี่ยวข้องกับนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
6. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวางแผนการช่วยเหลือ และทีมสหวิชาชีพ เช่น สพท. ส านักงาน

พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ บ้านพักเด็กและครอบครัว โรงพยาบาล เป็นต้น 
7. ให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ หรือจัดการศึกษาทางเลือก หรือแนวทางในการประกอบอาชีพ 

ส าหรับเด็กก้าวพลาด 
8. สถานศึกษาต้องไม่ผลักดันให้นักเรียนออกจากสถานศึกษา หาทางช่วยเหลือนักเรียนตามความ

เหมาะสมรวดเร็ว และปลอดภัย ทั้งประสานทีมสหวิชาชีพในการช่วยเหลือ/ส่งต่อ 
9. สรุปรายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
แหล่งช่วยเหลือ 
1. สถานพยาบาล 
2. บ้านพักเด็กและครอบครัว 
3. แนวทางการจัดการศึกษาทางเลือกเพ่ือเด็กก้าวพลาด ของ ฉก.ชน.สพฐ. 
4. แนวทางการดูแลท้องไม่พร้อม กระทรวงสาธารณสุข 
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีอื่น ๆ 
ภาวะจิตเวช 

 
ภาวะจิตเวช 

ปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช ฆ่าตัวตาย ส่งผลกระทบต่อสังคม และมีแนวโน้มจะเพ่ิมขึ้นเนื่องจากภาวะ
เศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป รวมถึงภัยพิบัติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว 

แจ้งนักจิตวิทยา สพม.แพร ่
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และสังคมถ้าขาดการจัดการดูแลที่ไม่เหมาะสม อาจเกิดการเจ็บป่วย การฆ่าตัวตาย ท าให้เกิดการสูญเสียทรัพยากร
ของประเทศ 

ภาวะทางจิตเวช หมายถึง ผู้ที่มีการแสดงออกที่เปลี่ยนแปลงไปในด้านอารมณ์ความคิดหรือฤติกรรม  
ซึ่งผู้นั้นต้องได้รับการช่วยเหลือ เพราะถ้าปล่อยไว้อาจเกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้  

มาตรการป้องกัน 
1. ใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครูที่ปรึกษาดูแล เอาใจใส่นักเรียนอย่างใกล้ชิด  

จะท าให้มีโอกาสรับรู้ปัญหา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษาย้ าให้ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอนประเมิน และสังเกตนักเรียนในทุกครั้งก่อนการสอน

หรือท ากิจกรรม 
3. จัดกิจกรรมทักษะชีวิตในสถานศึกษา 
4. พัฒนาครูที่ปรึกษาให้เป็นครูแนะแนว และนักจิตวิทยาประจ าชั้นเรียน 
5. การใช้เครื่องมือประเมิน/วัดสุขภาพจิตของนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง หรือตามความ 
เหมาะสม 

แนวทางการช่วยเหลือ 
1. ครูตรวจสอบข้อมูลประวัตินักเรียนโดยใช้กระบวนการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การบันทึก

ข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงาน 
2. รายงานผู้บังคับบัญชา ร่วมปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องในสถานศึกษา 
3. ผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการเกี่ยวข้องกับนักเรียนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ 
4. เชิญผู้ปกครอง/หรือผู้ที่นักเรียนไว้วางใจ นักเรียนร้องขอมาพูดคุย และให้ค าปรึกษา  
5. กรณีนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช ก้าวร้าว ความรุนแรง เสี่ยงต่อการท าร้ายผู้อ่ืน ท าร้ายตนเอง

หรือได้รับอันตราย ประสานทีมสหวิชาชีพเพ่ือช่วยเหลือ/ส่งต่อนักเรียน 
6. สรุปรายงานผลการด าเนินการแก่ผู้บริหาร 
7. บันทึกในสมุดหมายเหตุประจ าวันของสถานศึกษา 
8. จัดท าเป็นกรณีศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลและแนวทางในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือนักเรียนต่อไป  

ข้อสังเกตในการประเมิน ถ้าพบอาการที่อาจเกิดอันตรายแก่ตัวนักเรียน หรือผู้อื่นได้ จะต้องให้การดูแลอย่างใกล้ชิด 
และเร่งด่วนให้ประสาน การส่งต่อ คือ 

1. ระดับความรู้สึกตัว สับสน งุนงง ไม่ค่อยรู้สึกตัว หรือไม่รู้สึกตัว 
2. ลักษณะที่ปรากฏ มีพฤติกรรมรุนแรง เช่น เอะอะ ก้าวร้าว หรือไม่เป็นมิตร พกอาวุธ แสดงท่าทางต่อสู้ 

หรือมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา หรือเกือบตลอดเวลา ระมัดระวังตัวมาก หวาดระแวง หรือหวาดกลัว  
  3. มีอารมณ์ซึมเศร้าอย่างรุนแรง (โดยจะร่วมกับความคิด หรือความพยายามฆ่าตัวตายหรือไม่ก็ตาม) 
อารมณ์โกรธ โดยเฉพาะอารมณ์โกรธที่นักเรียนควบคุมไม่ได้ 
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 4. ความคิด มีความคิดจะฆ่าตนเองหรือฆ่าผู้อื่น หวาดระแวงว่าจะมีคนมาท าร้าย ความรู้สึกผิด ความคิด
ว่าตนเองไร้ค่า หมดหวัง ขาดท่ีพ่ึง และโดดเดี่ยว5. การรับรู้ (perception) มีประสาทหลอนทางหูเป็นเสียง ต าหนิ 
เสียงด่า เสียงสาปแช่ง เสียงขู่จะท าร้ายหรือเสียงสั่งให้กระท าพฤติกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะให้ท าร้ายตนเองหรือผู้อ่ืน 
เห็นภาพหลอน เช่น ภาพปีศาจมาหลอกหลอนหรือภาพคนถืออาวุธจะท าร้าย รวมทั้งการแปลสิ่งเร้าผิด เช่น เห็น
กิ่งไม้ใกล้ ๆ ตัวเป็นงูพิษก าลังจะกัดตนเป็นต้น 

แหล่งช่วยเหลือ 
1. สถานพยาบาล 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. สถานีต ารวจในพื้นที ่
4. โรงพยาบาลในพ้ืนที่ 
5. โรงพยาบาลจิตเวชในพ้ืนที่ 
6. นักจิตวิทยาประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีอื่น ๆ 
นักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ต 

 
  

ผอ.สพม.แพร ่
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ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนกรณีอื่น ๆ 
นักเรียนเล่นพนัน 

 
นักเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ตสื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต/เล่นพนัน 

นักเรียนติดเกม (สื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต) หมายถึง นักเรียน  
ที่หมกมุ่นกับการเล่นเกม/หมกมุ่นในการใช้สื่อลามกอนาจาร ภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักร หรือ
หมกมุ่นในกิจกรรมคาราโอเกะผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จนไม่สามารถควบคุมตนเองในเวลาที่ ก าหนด ถ้า
ไม่ได้เล่นจะกระวนกระวายใจมาก บางคนเล่นข้ามวันข้ามคืน จนส่งผลกระทบต่อตัวนักเรียน ทั้งด้านสุขภาพกาย 
ขภาพจิตด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของพลเมือง
ในสังคม(ดูรายละเอียดในภาคผนวก กฎกระทรวงประกอบพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551) 
รับแจ้ง/ประสบเหตุเด็กนักเรียนเล่นการพนัน 

ฉก.ชน.สพม.แพร ่

ผอ.สพม.แพร ่



 
45 มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (BK Safety School) โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห ์

นักเรียนเล่นพนัน หมายถึง นักเรียนที่มีพฤติกรรมเล่นการพนัน จัดให้มีการเล่นการพนัน หรือมั่วสุม ใน
วงการพนัน ประพฤติตนไม่สมควรกับสภาพการเป็นนักเรียน มีพฤติกรรมการเล่นเอาเงิน และสิ่งของมีค่าด้วยการ
เสี่ยงโชคหรือใช้ความสามารถโดยคาดเดาผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ความช านาญ เล่ห์เหลี่ยม ไหวพริบ และฝีมือ 
รวมทั้งเสี่ยงโชค ถ้านักเรียนมีพฤติกรรมเล่นการพนันจนติดเป็นนิสัย จะส่งผลให้นักเรียนขาดความซื่อสัตย์ ขาด
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม 

มาตรการป้องกัน 
1. สถานศึกษาก าหนดมาตรการป้องกัน โดยจัดท าระเบียบสถานศึกษา ว่าด้วยความประพฤตินักเรียน

เ พ่ือให้ เป็น ไปตามกฎกระทรวงที่ ก าหนดความประพฤติขอ งนั ก เรี ยนและนั กศึ กษา พ.ศ .  2548 
  2. สถานศึกษาก าหนดมาตรการสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึง 
ประโยชน์และโทษของการเล่นเกม การใช้สื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยส่งเสริมการจัด  
อบรม จัดกิจกรรมเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์และสังคม จัดค่ายกิจกรรม จัดโครงการหยุดการพนัน เปิด
โอกาสให้นักเรียนได้ค้นพบ และแสดงศักยภาพเชิงบวก กิจกรรมจิตอาสา สร้างพ้ืนที่สร้างสรรค์ ให้นักเรียนได้ ท า
กิจกรรมตามความถนัด และความสนใจสนใจ เป็นการป้องกันมิให้เกิดนักพนันหน้าใหม่ และส่งเสริมให้กิจกรรมต่าง 
ๆ เป็นตัวสร้างให้นักเรียนห่างไกลการพนัน ห่างไกลการติดเกม เป็นต้น 

3. สถานศึกษาก าหนดมาตรการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ระบบการดูแลช่วยเหลือ  
นักเรียน ก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมเร่งรัด พัฒนาครู 
ประจ าชั้น ให้สามารถท าหน้าที่ได้ทั้งครูปกครองและครูแนะแนว เพ่ือช่วยเหลือ สร้างเจตคติที่ดีในการปรับ
พฤติกรรมของนักเรียนในการใช้เครือข่ายอินเตอร์เพ่ือการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิชาการ อาจมอบหมายงานให้
นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ที่ท้าทาย เสริมสร้างความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองรวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่ดีในโรงเรียน 

4. สถานศึกษาก าหนดมาตรการเฝ้าระวัง ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยดูแลนักเรียนเรื่องการเล่น
เกม/สื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์/เล่นพนัน สร้างความร่วมมือกับผู้ปกครองในการก ากับดูแล ติดตามพฤติกรรมของ
นักเรียนขณะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้ านในการใช้ เครือข่ายอินเตอร์ เน็ตเ พ่ือการสืบค้นข้อมูลทางด้านวิชาการ  
  5. มาตรการเฝ้าระวังโดยสถานศึกษาสร้างภาคีเครือข่ายในรูปแบบ สหวิชาชีพในระดับสถานศึกษา 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถานีต ารวจ โรงพยาบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันเฝ้าระวัง 
และขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายช่วยดูแลนักเรียนในด้านการพัฒนาทักษะชีวิต วิชาชีพ การสืบค้นข้อมูลใน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และการดูกีฬาผ่านเครือข่ายออนไลน์ เพ่ือป้องกันการเล่นการพนันในระบบกีฬา เป็น
ต้น 

แนวทางการช่วยเหลือ 
1. เร่งรัดพัฒนานักจิตวิทยาประจ าสถานศึกษา ให้ความรู้ครูที่ปรึกษา/ครูแนะแนว ในการเป็นผู้ให้

ค าแนะน าค าปรึกษาวิธีการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ในด้านการศึกษาหาแหล่งเรียนรู้ โดยให้สืบค้นข้อมูลจาก
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อินเทอร์เน็ตมาน าเสนอเพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความสนในด้านอ่ืน ๆ จะได้ไม่มุ่งเล่นเกมเพียงอย่างเดียว 
  2. เน้นการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง พบปะพูดคุย เพ่ือร่วมมือแก้ไขปัญหา หรือใช้วิธีการเยี่ยมบ้าน  
เพ่ือสืบเสาะหาข้อเท็จจริง หาแนวทางการแก้ไข เพ่ือสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักเรียน ผู้ปกครอง และ  
สถานศึกษาปรับพฤติกรรม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมสร้างแรงจูงใจ และการเสริมแรงอย่างเหมาะสม และต่อเนื่อง  
  3. ก าหนดรูปแบบและวิธีการในระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของสถานศึกษา โดยเน้นการปรับ
พฤติกรรมแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างสม่ าเสมอ และมีการติดตามประเมินผลพฤติกรรมเป็นระยะ หากพบว่า
นักเรียนยังมีพฤติกรรมติดเกม/ติดสื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์ในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน ให้
สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับทีมสหวิชาชีพให้ความช่วยเหลือต่อไป 

4. สถานศึกษาจัดท าระเบียบสถานศึกษาว่าด้วยความประพฤตินักเรียนเพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  
ที่ก าหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 เพ่ือการเน้นภารกิจ เช่น หากพบว่านักเรียนยังไม่
ปรับพฤติกรรมติดเกม/ติดสื่อออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์/เล่นพนัน ให้สถานศึกษาประสานทีมสหวิชาชีพให้ความ
ช่วยเหลือต่อไป 

5. เร่งรัดจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนระดับสถานศึกษา โดยผู้อ านวยการ
สถานศึกษาก าหนดนโยบาย ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีกรอบทิศทางการด าเนินงานเป็นแนวทางเดียวกัน
ระดับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนดนโยบาย ประสานส่งเสริม 
และสนับสนุนให้มีกรอบทิศทางการด าเนินงานเป็นแนวทางเดียวกันระดับ สพฐ.และระดับกระทรวง จัดตั้งศูนย์
คุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนและนักศึกษาที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้เพ่ือเป็นการก ากับ
ดูแล การถูกล่วงละเมิดทางเพศอันอาจเกิดจากการเล่นพนัน/สื่อลามกอนาจาร เป็นต้น 
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รายงาน สพม.แพร ่
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นักเรียนถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดทิ้ง 
จากสภาพสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร และท่ามกลาง

กระแสเศรษฐกิจสังคมที่มุ่งพัฒนาบ้านเมือง ท าให้ขาดการดูแลส่งผลกระทบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในครอบครัวและ
สังคมท าให้ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลาน นักเรียนถูกทอดทิ้งหรือปล่อยปละละเลย ปล่อยให้คนแก่หรือเครือ
ญาติคอยดูแล รวมไปถึงนักเรียนที่ถูกปล่อยทิ้งให้มีชีวิตอยู่ตามล าพังหรือบุคคลอ่ืน โดยไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
ไม่ให้ความส าคัญเพิกเฉย ไม่สนใจ ก่อให้เกิดปัญหากับนักเรียน ปัญหาของสังคม นักเรียนมีสภาพชีวิตอยู่ท่ามกลาง
ความสับสนกลายเป็นการทารุณกรรมที่น าไปสู่การทารุณในรูปแบบอ่ืนได้อีก เช่น การลักพาตัวเด็ก การใช้แรงงาน
เด็กการค้าประเวณี เป็นต้นดังนั้น ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนจ าเป็นต้องมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย เช่น 
ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลและช่วยเหลือ ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยการเยี่ยมบ้าน การคัด
กรอง การป้องกันการแก้ปัญหา การให้ค าปรึกษา และการส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านความสามารถและทักษะ 
ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกัน การด าเนินชีวิตของนักเรียนจะต้องมี
ความสามารถ ในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคม การเปลี่ยนแปลง การตัดสินใจที่เหมาะสม และสามารถ
อยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยรวมทั้งหน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญของปัญหา และร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 

มาตรการป้องกัน 
1. ครูรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง การป้องกัน การแก้ปัญหา และการให้ 

ค าปรึกษา 
2. ผู้บริหารสถานศึกษา นิเทศ ก ากับ และติดตาม ให้ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอน หมั่นสังเกตพฤติกรรม และ

สภาพร่างกายนักเรียนทุกครั้งก่อนท าการสอน 
3. การส่งเสริมพัฒนานักเรียนด้านความสามารถตามความถนัด ความสนใจ และความต้องการของ

นักเรียนตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้นักเรียนมีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันในการ ด าเนินชีวิต มี
ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง มีการตัดสินใจที่เหมาะสม และสามารถอยู่
ในสังคมอย่างปลอดภัย 

4. หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญกับปัญหา และร่วมมือกันแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
แนวทางการช่วยเหลือ 
1. ผู้บริหารสถานศึกษารับแจ้งเหตุหรือประสบเหตุ น านักเรียนมาบันทึกข้อเท็จจริง สอบถามข้อเท็จจริง

และบันทึกข้อมูลโดยละเอียด 
2. จัดท าบันทึกรับแจ้งเหตุพร้อมประวัติและภาพถ่ายนักเรียน 
3. แต่งตั้งคณะท างานในการตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยไปเยี่ยมบ้านนักเรียน สอบถามบุคคลแวดล้อม เช่น 

เพ่ือนบ้าน ญาติพ่ีน้องของนักเรียน หรือก านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นท่ี 
4. รายงาน ฉก.ชน.สพม.แพร่ ทีมสหวิชาชีพ และเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก 

พ.ศ. 2546 
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5. ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ได้แก่ เงินทุนการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานในการด ารงชีวิต ฟื้นฟูสภาพจิตใจเป็น
ต้น 

6. เมื่อสถานการณ์นักเรียนดีขึ้น สถานศึกษาต้องด าเนินการ ป้องกัน และพัฒนาในสภาพปัญหาต่อไป 
เช่นการก าหนดหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายชุมชนในการช่วยเหลือ หรือแจ้งเบาะแสเบื้องต้นในการร่วมกัน
ป้องกันปัญหา 
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ยาเสพติด 

ยาเสพติด หมายถึง สารใดก็ตามท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ หรือสารที่สังเคราะห์ขึ้น หรือวัตถุใด เมื่อเสพเข้าสู่ 
ร่างกาย ไม่ว่าจะโดยรับประทาน ดม สูบ ฉีด หรือด้วยวิธีการใด ๆ แล้วท าให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ใน
ลักษณะส าคัญ เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการเสพขึ้นเป็นล าดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกาย
และจิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทั่วไปจะทรุดโทรมลงรับแจ้ง/ประสบเหตุเด็กนักเรียนเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดดูแล/ติดตามผล 
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มาตรการป้องกัน 
1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้นักเรียน 
2. จัดกิจกรรมการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 
4. การด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ควรให้นักเรียนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการด าเนินงาน โดยมีครูเป็นผู้คอยให้การสนับสนุน ให้ค าแนะน าและดูแล 
5. สถานศึกษาต้องด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ของกระทรวง 

ศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ. 
6. สร้างเครือข่ายภายนอกในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา เช่น โครงการ 1 โรงเรียน 1 ต ารวจ และ

โครงการตาสับปะรด เป็นต้น 
7. จัดตั้งชมรมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น TO BE NUMBER ONE และเพ่ือนช่วยเพื่อน 
8. ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 
9. จัดตั้งครูเวรประจ าวันเดินตรวจพื้นที่เสี่ยงภายในบริเวณโรงเรียน 
แนวทางการช่วยเหลือ 
1. ครูที่ปรึกษาคัดกรองนักเรียนเป็นรายบุคคล การเยี่ยมบ้าน และการคัดกรองนักเรียน ออกมา 4 กลุ่ม 

ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มค้า 
2. หากครูที่ปรึกษาพบนักเรียนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และมียาเสพติดไว้ในครอบครองให้ด าเนินการ ดังนี้ 
2.1 ติดต่อกับผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
2.2 ด าเนินการตามแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มเสพ โดยเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
2.3 ติดตามผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงานผล การด าเนินการให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.4 สถานศึกษารายงาน สพม.แพร่ 
3. กรณีพบว่านักเรียนเป็นผู้ค้าให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอ านาจด าเนินการตามกฎหมาย 
4. กรณีนักเรียนถูกควบคุมตัวหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ให้สถานศึกษาด าเนินการออกหนังสือรับรอง
การเป็นนักเรียนเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ 
แหล่งช่วยเหลือ 
1. ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. สถานพยาบาล 
4. สถานีต ารวจ 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. ปปส. 
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โรคติดต่อในสถานศึกษา 

โรคติดต่อ คือ โรคที่สามารถถ่ายทอดติดต่อกันได้ระหว่างบุคคล โดยมีเชื้อโรคต่าง ๆ เป็นสาเหตุของโรค
และถึงแม้ว่าเชื้อโรคจะเป็นตัวก่อเหตุ แต่พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของมนุษย์ก็เป็นปัจจัยร่วม ที่ส าคัญท่ีจะท าให้เกิด
โรคติดต่อนั้น ๆ กรมอนามัยได้รวบรวมนิยามของโรคติดต่อ จากพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการส าคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 หมายถึง 
โรคซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศให้เป็นโรคติดต่อ ส าหรับทั่วประเทศหรือผู้ว่าราชการจังหวัด
เฉพาะในเขตของตนประกาศ ให้เป็นโรคติดต่อในกรณีที่ตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยว่าโรคใดโรคหนึ่ง เป็นโรคซึ่งอาจ
ติดต่อแพร่ระบาดเป็นอันตรายแก่ประชาชนได้ 

มาตรการป้องกัน 
การตรวจร่างกายนักเรียนก่อนรับเข้าเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคน แนบผลเอกสารการตรวจสุขภาพ (ระเบียน

สุขภาพ) จากโรงเรียนเก่า 
1. ควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้งโดยหน่วยงานสาธารณสุข หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

นักเรียนที่มีโรคประจ าตัวควรได้รับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด และควรมีสมุดบันทึกประวัติการตรวจสุขภาพ  
ประจ าตัวทุกคน 

ผอ.สพม.แพร ่
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2. ครู บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในสถานศึกษา ผู้ประกอบการอาหารผู้ขายอาหาร ฯลฯ ควร
ได้ รั บกา รตรวจสุ ขภาพจ ากแพทย์ อ ย่ า งน้ อ ยปี ล ะ  2 ครั้ ง เ ลขาธิ ก า ร  กพฐ . ติ ดตามการป้ อ ง กั น 
อย่างต่อเนื่อง 

3. สถานศึกษาต้องมีการจัดการสุขาภิบาลสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ โดยปฏิบัติตามหลัก 
สุขาภิบาลสถานศึกษา (รายละเอียดคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 หน้า 99 - 107) 

4. สถานศึกษามีการให้ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางต่าง ๆ แก่ ครู บุคลากร และนักเรียน ในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อโดยตรง รวมถึงการขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในท้องถิ่น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ มาเป็นวิทยากร หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ให้กับนักเรียนตามโอกาส  
ที่เหมาะสม 

แนวทางการช่วยเหลือ 
1. คัดกรองนักเรียน แยกนักเรียนที่ป่วยออก 
2. ส่งต่อสถานพยาบาลใกล้เคียง หรือโทรศัพท์แจ้งศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. รายงานผู้บังคับบัญชา โดยใช้ช่องทางการสื่อสารที่รวดเร็วที่สุด 
4. แจ้งบิดา มารดา ญาติ และผู้ปกครองทราบ 
5. กรณีเป็นโรคติดต่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณา ปิดสถานศึกษา โดยค าแนะน าจากสถานพยาบาล

ในพ้ืนที ่
6. ท าความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค โดยประสานกับสาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
7. ติดตามผล ข้อมูลข่าวสาร เฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อ และป้องกันการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง 

แหล่งช่วยเหลือ 
1. สถานพยาบาลใกล้เคียง 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. ที่ว่าการอ าเภอ 
5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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อุบัตเิหตุนอกสถานศึกษา 

อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา หมายถึง ภาวะที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันโดยไม่ได้ตั้งใจ ท าให้เกิดความ
กระทบกระเทือนต่อสุขภาพชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อสถานศึกษา เช่น
อุบัติเหตุกับรถนักเรียน รถทัศนศึกษา รถทัศนาจร รถรับส่งนักเรียน รถโรงเรียนรถส่วนบุคคลของครูที่พานักเรียน
ไปท ากิจกรรม (รายละเอียดคู่มือแนวทางการปฏิบัติมาตรการการรักษาความปลอดภัย ของสถานศึกษาฉบับ
ปรับปรุงพ.ศ. 2556 หน้า 39 - 51) 

มาตรการป้องกัน 
1. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
2. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครอง หรือผู้อนุญาตให้นักเรียนไปนอกสถานศึกษาทราบ 
3. แจ้ง สพม.แพร่/สพฐ. ทราบเป็นการเบื้องต้นทันที 

ฉก.ชน.สพม.แพร ่ผอ.สพม.แพร ่
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4. แจ้งทะเบียนรถประเภทรถท่ีประสบอุบัติเหตุ เพ่ือสถานพยาบาลจะได้ด าเนินการค่าใช้จ่ายในการ 
รักษาพยาบาลจาก พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ โดยผู้ปกครองนักเรียนไม่ต้องส ารองจ่าย 

5. จัดหาผู้ดูแลประสานงานติดตามอาการของนักเรียน และติดตามเรื่องการประกันภัย 
6. แจ้งความลงบันทึกประจ าวันต่อเจ้าพนักงานไว้เป็นหลักฐานในการเรียกร้องสินไหมทดแทน 
7. กรณีที่นักเรียนท าประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ให้ด าเนินการเรียกค่าเสียหายและค่าสินไหม

ทดแทน หากมีปัญหาให้ติดต่อประสานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) 

8. กรณีนักเรียนเสียชีวิตให้ติดต่อขอรับใบรับรองของการเสียชีวิตจากสถานพยาบาลในพ้ืนที่ 
แหล่งช่วยเหลือ 
1. ศูนย์ฉุกเฉนิ โทร. 1669 
2. สถานพยาบาล 
3. เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
4. ส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
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อุบัติเหตุในสถานศึกษา 

อุบัติเหตุในสถานศึกษา หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาโดยฉับพลันซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนอัน
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือการกระท าของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหาย ทั้งร่างกาย และทรัพย์สิน โดยมี
สถานการณ์เสี่ยงจากสภาพแวดล้อม ขาดความระมัดระวัง หรือการเรียนการสอน 

มาตรการป้องกัน 
1. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
2. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
3. ส ารวจจุดเสี่ยงภายในและรอบบริเวณสถานศึกษา 
4. จัดระบบการเฝ้าระวัง เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเสี่ยง เป็นต้น 
5. เตรียมบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องมือการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ผอ.สพม.แพร ่
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6. จัดให้มีการท าประกันภัยอุบัติเหตุส าหรับนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
7. จัดระบบการรายงานเหตุไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง หรือศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
แนวทางการช่วยเหลือ 
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
2. ประสานศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 และน าส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง 
3. แจ้งเหตุต่อผู้บริหารสถานศึกษา แจ้งบิดา มารดา/ผู้ปกครอง/ญาติ 
4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับชั้นพร้อมบันทึกตามแบบรายงาน ฉก.01 
5. ติดตามการช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
แหล่งช่วยเหลือ 
1. สถานพยาบาลใกล้เคียง 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. สถานตี ารวจในพื้นที่เกิดเหตุ 
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การจมน้ า 

การจมน้ า เป็นสาเหตุการเสียชีวิตของนักเรียนประเภทหนึ่ง อุบัติเหตุการจมน้ า พบว่า เกิดจากการ
รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เกิดจากความประมาท ความคึกคะนอง มองข้ามความปลอดภัย ไม่เลือกว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่
ควรได้รับความรู้ และฝึกทักษะชีวิตเบื้องต้น เพ่ือรองรับปัญหาที่อาจเกิดข้ึน ให้สามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อ่ืนได้
อย่างถูกวิธีหรือสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้อื่นได้ 

 

ฉก.ชน.สพม.แพร ่

ผอ.สพม.แพร ่
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มาตรการป้องกัน 
1. สถานศึกษามีการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางน้ าให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่อง

ของการเอาตัวรอด เมื่อต้องประสบอุบัติเหตุทางน้ าเช่น รู้จักหลักของการตะโกน การโยน การยื่น รวมถึงการ
ลอยตัวในน้ าแบบวิธีต่าง ๆ และที่ส าคัญคือ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลคนที่จมน้ าเบื้องต้นที่ถูกต้อง 
นอกจากนั้นสถานศึกษาควรจะให้ความรู้เรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อต้องทาภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้ าด้วย 

2. ส ารวจจุดเสี่ยงต่อการจมน้ าของนักเรียนในสถานศึกษา และบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา 
3. แจ้งเตือนจุดเสี่ยงให้นักเรียนทราบและติดป้ายแจ้งเตือน หรือล้อมรั้วให้มีความปลอดภัยสูง 
4. กรณีที่สถานศึกษามีสระว่ายน้ า หรือกิจกรรมทางน้ าให้จัดตั้งอุปกรณ์ชูชีพ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 

และมีครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด 
5. สถานศึกษาจัดให้มีการสอนว่ายน้ า เพ่ือป้องกันการจมน้ าเป็นไปตามบริบทที่เอ้ือของแต่ละพ้ืนที่ 
แนวทางการช่วยเหลือ 
กรณีไม่เสียชีวิต 
1. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธีที่ถูกต้อง 
2. แจ้งเหตุต่อผู้บริหารสถานศึกษาสถานพยาบาลใกล้เคียง ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 และแจ้งบิดามารดา 

ผู้ปกครอง ญาติ 
3. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้นพร้อมรายงาน ตามแบบรายงาน ฉก.01 
4. กรณีที่นักเรียนทาประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัย ให้ด าเนินการเรียกค่าเสียหาย และค่าสินไหม

ทดแทน หากมีปัญหาให้ติดต่อประสานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.) 

กรณีเสียชีวิต 
1. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษาเจ้าพนักงานปกครองเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
2. กันพื้นท่ีเกิดเหตุ และอ านวยความสะดวกเจ้าพนักงาน 
3. รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นทราบและแจ้ง บิดามารดา ผู้ปกครอง ญาติ 

  4. กรณีที่นักเรียนทาประกันอุบัติเหตุกับบริษัทประกันภัยให้ด าเนินการเรียกค่าเสียหายและค่าสินไหม
ทดแทน หากมีปัญหาให้ติดต่อประสานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) 
 แหล่งช่วยเหลือ 

1. สถานพยาบาลใกล้เคียง 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. สถานตี ารวจพื้นที่เกิดเหตุ (กรณีเสียชีวิต) 
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นักเรียนเสียชีวิตในสถานศึกษา 

นักเรียนเสียชีวิตในสถานศึกษา หมายถึง นักเรียนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของสถานศึกษาได้เสียชีวิต
ด้วยเหตุตายตามธรรมชาติ ตายผิดธรรมชาติ หรืออุบัติเหตุ ซึ่งผู้ประสบเหตุ ได้พบนักเรียนในสภาพที่เสียชีวิตแล้ว
ไม่สามารถช่วยเหลือเบื้องต้นได้ 

มาตรการป้องกัน 
1. จัดระบบข้อมูลนักเรียนเป็นรายบุคคล และมีการส่งต่อแต่ละระดับเมื่อจบปีการศึกษา 
2. จัดอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย 
3. จัดให้มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัย สอดส่อง ตรวจตราในพ้ืนที่บริเวณสถานศึกษา เช่น การติดตั้ง

กล้องวงจรปิด จัดเวรยามรักษาการ คณะกรรมการนักเรียน และสภานักเรียน 
4. จัดให้มีระบบหรือซักซ้อมให้มีการแจ้งเตือนเหตุต่าง ๆ ในสถานศึกษา 
แนวทางการช่วยเหลือ 
1. รับแจ้งเหตุกรณีนักเรียนเสียชีวิต ให้ตรวจสอบว่าเสียชีวิตแล้วหรือไม่ และกันบริเวณพ้ืนที่เกิดเหตุไม่ให้

บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในที่เกิดเหตุ 
2. แจ้งผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าพนักงานปกครอง เจ้าหน้าที่ต ารวจ และผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที 

และอ านวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือผู้เกี่ยวข้อง 
3. แจ้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองของนักเรียนที่เสียชีวิต 
4. รายงานผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 
5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมงานบาเพ็ญกุศลศพ 
 

ฉก.ชน.สพม.แพร ่ ผอ.สพม.แพร ่
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แหล่งช่วยเหลือ 
1. เจ้าหน้าที่ปกครอง 
2. สถานตี ารวจในพื้นที่เกิดเหตุ 
3. สถานพยาบาลใกล้เคียงในพ้ืนที่ 
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ภัยพิบัต ิ

ภัยพิบัติ หมายถึง ภัยที่รุนแรงหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือเกิดจากความประมาทของบุคคล
ส่งผลกระทบต่อบุคคล หรือต่อผู้คนเป็นจ านวนมาก เกิดจากสถานการณ์เสี่ยง เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว วาตภัย ละ
อุทกภัย เป็นต้น ซึ่งมีความสูญเสียทั้งทรัพย์สิน สิ่งของ และผู้คนบาดเจ็บเสียชีวิต หรือไร้ที่อยู่ 

มาตรการป้องกัน 
1. จัดการเรียนการสอนเรื่องเก่ียวกับภัยพิบัติที่เก่ียวข้อง 
2. ศึกษาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละพ้ืนที่ 
3. จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฉุกเฉินของสถานศึกษา ซ้อมแผนให้สอดคล้องกับแผน

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับต าบล/อ าเภอ/จังหวัด ของกระทรวงมหาดไทย 
4. ส ารวจความเสี่ยงจากสถานการณ์เสี่ยง และตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย เช่น ถังดับเพลิงให้มีความ

พร้อมในการใช้งาน เป็นต้น 
5. ให้จัดระบบสื่อสาร เช่น โทรศัพท์ ให้ค านึงถึงการมีระบบไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน ส าหรับพ้ืนที่ที่มีความ

เสี่ยงมาก 
6. ก าหนดผู้รับผิดชอบงานอุบัติภัยในสถานศึกษา ประสานเครือข่ายชุมชน/หน่วยงาน รองรับการแจ้ง

เตือนแจ้งเหตุ 

ฉก.ชน.สพม.แพร ่ผอ.สพม.แพร ่



 
63 มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (BK Safety School) โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห ์

7. สถานศึกษาที่อยู่ในเขตภัยพิบัติ ทบทวนมาตรการเสี่ยงภัยพิบัติของสถานศึกษาอย่างน้อยภาคเรียนละ
1ครั้ง 

แนวทางการช่วยเหลือ 
1. แจ้งเหตุตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่สถานศึกษาก าหนดไว้ 

  2. แจ้งเหตุในช่องทางการสื่อสารที่ใช้ได้รวดเร็วที่สุด เช่น โทรศัพท์ และช่องทางอ่ืนที่สามารถแจ้งได้ เป็น
ต้น 
  3. จุดรับแจ้งเหตุ สพม.แพร่/ ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 ศูนย์เตือนภัย โทร. 1860และสถานีต ารวจพ้ืนที่
เกิดเหต ุ

4. รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับโดยใช้แบบรายงาน ฉก.01 
5. สถานศึกษาให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 

แหล่งช่วยเหลือ 
1. จุดแจ้งเหตุเครือข่ายวิทยุสื่อสาร 
2. ศูนย์ฉุกเฉิน โทร. 1669 
3. ศูนย์เตือนภัย โทร. 1860 
4. สถานตี ารวจพื้นที่เกิดเหตุ 
5. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ / จังหวัด และภูมิภาค 
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การกลั่นแกล้งรังแก (Bully) 

การกลั่นแกล้งรังแก หมายถึง พฤติกรรมการกระท าให้ผู้อ่ืนได้รับความทุกข์ความเจ็บปวด ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ เพ่ือให้ตนเองรู้สึกมีอ านาจ มีพลังเหนือกว่าผู้อ่ืน หรือเพ่ือความสนุกสนาน อีกทั้งการกระท าดังกล่าวจะ
เกิดข้ึนซ้ า ๆ อย่างต่อเนื่อง และมีระยะเวลายาวนาน 

มาตรการป้องกัน 
1. ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการกระท าความผิดทางพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ /กฎหมายอาญา (หมิ่น

ประมาท) 
2. ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการกลั่นแกล้งรังแกและทักษะชีวิต 

ผอ.สพม.แพร ่

ฉก.ชน.สพม.แพร ่
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3. น าระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามามีบทบาทในการเฝ้าระวังและให้ค าปรึกษา 
4. คัดกรองให้ค าปรึกษากับนักเรียนและช่วยเหลือในการแก้ปัญหา 
5. การเฝ้าระวังช่องทางการสื่อสารที่ท าให้เกิดการกลั่นแกล้งรังแก 
แนวทางการช่วยเหลือ 
1. คัดกรองข้อมูลระดับความรุนแรงของการถูกกลั่นแกล้งรังแก 
2. ให้ค าแนะน าปรึกษาในการแก้ปัญหา 
3. หากระดับปัญหามีความรุนแรงให้รายงานผู้บริหารสถานศึกษา 
4. ส่งต่อหน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องช่วยแก้ปัญหา 
5. ติดตามดูแลการให้ความช่วยเหลือส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียน 
แหล่งช่วยเหลือ 
1. ส านักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
2. นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น 
3. สถานตี ารวจ 


