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มาตรการรักษาความปลอดภัยของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา 
นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสถานศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร 
******************* 

1.  นโยบายด้านความปลอดภัย 
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 

ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 (พ.ศ.2561 -2580) เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุ
เป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษา โดยได้ก าหนดในยุทธศาสตร์ที่  1 การจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประเทศชาติ มีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น การป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้จะต้องพิจารณาในมิติที่มีความเชื่อมโยง
กันและการด าเนินการเพื่อวางรากฐานและกลไกการสร้างความมั่นคงเพื่อป้องกันและป้องปรามภัยเหล่านี้ จะต้องเริ่ม
ที่กระบวนการจัดการจัดการศึกษา การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะเป็นอาชญากรรม ความ
รุนแรงในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมให้
เกิดความปลอดภัยและความม่ันคงในชีวิต ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามต่าง ๆ  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร มีความตระหนักและเล็งเห็นความจ าเป็น              
จะต้องร่วมกันหาแนวทาง มาตรการที่เป็นรูปธรรมในการดูแลช่วยเหลือข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีทักษะ ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อค่านิยม และพฤติกรรที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและโลกศตวรรษที่ 21 สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข ชีวิตที่จะดูแลตนเองให้
ปลอดภัยรอบด้าน ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย  

 1) วัตถุประสงค์ 
  (1) เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา  
  (2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งการด าเนินงานความความปลอดภัยสถานศึกษา ให้มีความพร้อม สามารถ
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหา ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่าง               
มีประสิทธิภาพ 
  (3) เพื่อให้ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนได้รับการปกป้อง 
และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้ง 4 กลุ่มภัย  ทั้งภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์  ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ             
ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ  โดยจะได้รับการดูแล
อย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
  (4) เพื่อการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างเป็นระบบและรายงานการด าเนินงานต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 
 



 2) เป้าหมาย 
  (1) สถานศึกษามีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  (2) สถานศึกษามีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

 (3) ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับความคุ้มครอง ดูแลให้มี
ความปลอดภัยรอบด้าน 

 (4) สถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 
  

3) ยุทธศาสตร์  
  (1) สถานศึกษาจัดระบบการรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง 
และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษานักเรียนและ               
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  (3) มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

2.  การวางแผนรักษาความปลอดภัยสถานศึกษา   
  มาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
เครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการ
และกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 

ขั้นตอน ภารกิจ 

1.ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม 

2.ก าหนดมาตรการหลัก ก าหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข 

3.ก าหนดมาตรการเสริม ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น 

4.ก าหนดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 

5.ก าหนดเวลาและ
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 

 



3.  มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 
 

ด้านที่ 1 ภัยท่ีเกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 

 

ที ่ ลักษณะของภัย มาตรการและแนวทางป้องกัน 

1.1 การล่วงละเมิดทางเพศ  
 
 

1. ให้ความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักแก่ครู เด็กนักเรียน
และผู้ปกครอง ในการป้องกัน หาทางออกเมื่อต้องเผชิญกับ
เหตุการณ์ล่วงละเมิด และสร้างกลไกการป้องกันเด็กนักเรียนจาก
การถูกละเมิด 
2. ใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครูที่ปรึกษาเอา
ใจใส่เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิด และต้องท างานเป็นทีม 
3. ให้สถานศึกษาดูแลพิทักษ์ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กนักเรียน
ไม่ให้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลทั้งที่อยู่ ภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 
4. จัดสถานที่ภายในสถานศึกษาให้เหมาะสม เช่น มีกล้อง            
วงจรปิด มีการจัดตั้งเวรยามเพื่อตรวจตราพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อมิให้
เกิดการล่วงละเมิดระหว่างครูกับเด็กนักเรียน เด็กนักเรียนกับ  
เด็กนักเรียน และจากบุคคลอ่ืน 
5. ให้สถานศึกษาสอนเรื่องเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข
ศึกษาและ พลศึกษาเป็นหลัก โดยเฉพาะการดูแลการป้องกัน
ตนเองของเด็กนักเรียนให้ปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
 

1.2 การละเลาะวิวาท  
 

1. ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
  2. แต่งตั้งคณะครู เพื่อเข้าระงับเหตุกรณีท่ีมีเหตุทะเลาะวิวาท  
  3. ประสานแจ้งผู้ปกครองนักเรียนผู้ก่อเหตุ ผู้ได้รับบาดเจ็บให้
ผู้ปกครอง  
  4. สถานศึกษาและผู้ปกครองร่วมกันหาแนวทางแก้ไขอย่าง
สันติวิธี 
 
 

 
 
 

 

 



ที ่ ลักษณะของภัย มาตรการและแนวทางป้องกัน 
1.3 การกลั่นแกล้งรังแก  

 
 

1.ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงทั้งกลุ่มผู้กระท าและผู้ถูกกระท า 
2.การท าระเบียบข้อตกลงร่วมกัน ทั้งในระดับชั้นเรียนและระดับ
สถานศึกษาโดยด าเนินการเอาโทษตามระเบียบข้อตกลง โดยเน้น
การไกล่เกลี่ยประนีประนอมตามมาตรการจากเบาไปหาหนัก 
3.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน ติดตาม 
เยี่ยมเยียน ให้ก าลังใจผู้ถูกกระท า และสร้างความเข้าใจกับ
ผู้กระท า 
4.จัดระบบการสื่อสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน 

1.4 การล่อลวง ลักพาตัว 1. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ รู้จักวิธีการ
เอาตัวรอดจากการถูกล่อลวง รวมไปถึงทักษะการป้องกันตัวเอง
ให้พ้นจากการถูกล่อลวงและลักพา  
  2. ประสานงานกับชุมชน ผู้ปกครองในการสอดส่องนักเรียน
อย่างทั่วถึง  
  3. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อ
ป้องกันการ 
ถูกล่อลวงและลักพา  
  4. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับการล่อลวงและ
ลักพา และวิธีการ 
ป้องกันให้นักเรียนทราบทุกระยะ  
  5. ประสานงานเจ้าหน้าที่ต ารวจ ผู้ปกครอง เพื่อด าเนินการ
ติดตามค้นหา  
  6. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน
การแจ้งเบาะแส  
  7. แจ้งผู้ปกครองนักเรียนรับทราบเมื่อเกิดเหตุ โดยรายงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบตามล าดับ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



ด้านที่ 2 ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 

ที ่ ลักษณะของภัย มาตรการและแนวทางป้องกัน 

2.1 ภัยธรรมชาติ 
 

1) อุทกภัย 
1. ติดตามข่าวการแจ้งเตือนภัย การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ 
ค าเตือน การพยากรณ์ระดับ น้ าฝน ระดับน้ าท่า ปริมาณการไหล
ของน้ า โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา           
กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า  กรมทรัพยากรธรณี                
กรมประชาสัมพันธ์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด 
อ าเภอ/ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. วางแผนเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน จัดท าทะเบียนจัดล าดับความส าคัญ
ของทรัพย์สินเพื่อการขนย้ายใน ล าดับก่อน-หลัง จัดเตรียมก าลังคน 
วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ชุดเฝ้าระวัง  
3. หาวิธีป้องกันทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจาก
อุทกภัย  
 
2) ภัยจากพายุฤดูร้อน 
1. ติดตามข่าวการแจ้งเตือนภัย การรายงานข่าวพยากรณ์อากาศ 
ค า เตือนการพยากรณ์หน่วยงานที่  เกี่ยวข้อง ได้แก่  กรม
อุตุนิยมวิทยา กรมประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จังหวัด อ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. หาวิธีป้องกันทุกด้านเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากพายุฤดู
ร้อน เช่น ปิดประตู-หน้าต่าง ให้แน่นหนา ดับไฟในเตา ปิดวาล์ว
แก๊ส ปลดสะพานไฟฟ้า 
 
3) ภัยแล้ง 
1. ส ารวจและจัดหาภาชนะเก็บกักน้ า  
2. ซ่อมแซมภาชนะเก็บกักน้ าที่ช ารุดให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
3. ตรวจสอบระบบประปาในโรงเรียน  
4. ประสานและจัดท าเครือข่ายเชื่อมโยงระบบส่งน้ าจากภายใน 
เช่น ประปาหมู่บ้าน ประปาอนามัย ประปาต าบล เทศบาล ฯลฯ  
5. ประสานท้องถิ่นเพื่อขอใช้น้ า น าส่งน้ า เพื่อจัดเก็บในภาชนะ
ของโรงเรียน 6. ประสานคณะกรรมการบริหารการใช้น้ าประจ า
หมู่บ้าน เพื่อขอใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า  
7. แสวงหาแหล่งน้ าขนาดเล็กบริเวณใกล้เคียงโรงเรียน เช่น            
บ่อน้ าตื้น อ่างเก็บน้ าขนาดเล็ก ที่สามารถใช้ได้ในช่วงภาวะวิกฤต 
 
 



  4) ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 
1.จัดให้มีข้อมูลส าคัญในการระงับเหตุ เช่น ข้อมูลสถานีควบคุม
ไฟป่าในพื้นที่ ข้อมูลหน่วยดับเพลิง รถบรรทุกน้ า รถกู้ภัยในพื้นที่ 
แหล่งน้ าใกล้เคียง  
2.จัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยส าหรับการเคลื่อนย้ายนักเรียนหรือ
ทรัพย์สินของโรงเรียน  
3.สร้างความรู้และความตระหนักแก่นักเรียนและบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยจากไฟป่าและหมอกควัน โดยสถานศึกษาสามารถ
ประสานความร่วมมือ จากส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยจังหวัดมุกดาหารและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่            
จัดวิทยากร ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ  
4. โรงเรียนในพื้นที่เสี่ยง จัดท าแนวกันไฟรอบบริเวณโรงเรียน 

2.2 ภัยจากอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้มีสภาพที่พร้อมใช้ ไม่เกิดอันตรายต่อ
ครูและนักเรียน 
2. ตรวจสอบเกี่ยวกับอาคาร สิ่งก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง 
แข็งแรง ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อครูและนักเรียน 
3. ตรวจสอบเครื่องเล่นสนามให้อยู่ในสภาพมั่นคง แข็งแรง ไม่
ก่อให้เกิดอันตรายต่อนักเรียน 
4. ตัดแต่งก่ิงไม้ให้เหมาะสมไม่ส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการและอันตรายต่อครูและนักเรียน 
5. ตรวจสอบ ปรับปรุงสภาพบริเวณโรงเรียน ไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อครูและนักเรียน 
6. จัดการจราจรภายในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย 
7. ก าชับให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินราชการ
อย่างต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ ลักษณะของภัย มาตรการและแนวทางป้องกัน 
2.3 ภัยจากยานพาหนะ 1.มีการส ารวจข้อมูลยานพาหนะในสถานศึกษา 

2.จัดระบบสัญจรในสถานศึกษาส าหรับยานพาหนะประเภท
ต่างๆและส าหรับการเดินเท้า  
3.จัดท าแผน/อบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับกฎจราจรร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนและเครื่องหมาย
จราจร 
- จัดกิจกรรมฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อประสบภัย
จากยานพาหนะ  
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติตาม         
กฎจราจร 
4. ส่งเสริมสนับสนุนการท าประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ 
 
 

2.4 อุบัติเหตุในสถานศึกษา 1. สร้างความตระหนักและให้ความรู้ ข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษาและเด็กนักเรียน 
2. ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอาคารสถานที่และ
อุปกรณ์การเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
3. ส ารวจจุดเสี่ยงภายในและรอบบริเวณสถานศึกษา 
4. จัดระบบการเฝ้าระวัง เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิดในบริเวณจุด
เสี่ยง 
5. เตรียมบุคลากร และอุปกรณ์ เครื่องมือการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
6. จัดให้มีการท าประกันภัยอุบัติ เหตุส าหรับเด็กนักเรียน 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
7. จัดระบบการรายงานเหตุไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ที ่ ลักษณะของภัย มาตรการและแนวทางป้องกัน 
2.5 การจมน้ า 1. สถานศึกษาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางน้ า ให้เด็ก

นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องของวิธีการเอาตัว
รอดเมื่อต้องประสบอุบัติเหตุทางน้ า เช่น รู้จักหลักของการ
ตะโกน การโยน การยื่น รวมถึงการลอยตัวในน้ าแบบวิธีต่าง ๆ 
และที่ส าคัญคือ ต้องมีความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลคนที่
จมน้ าเบื้องต้นที่ถูกต้อง นอกจากนั้นสถานศึกษาควรจะให้ความรู้
เรื่องของการปฏิบัติตนเมื่อต้องท าภารกิจเกี่ยวกับกิจกรรมทางน้ า 
2. ส ารวจจุดเสี่ยงต่อการจมน้ าของเด็กนักเรียนในสถานศึกษา
และบริเวณรอบ ๆ สถานศึกษา 
3. แจ้งเตือนจุดเสี่ยงให้เด็กนักเรียนทราบ และติดป้ายแจ้งเตือน
หรือล้อมรั้ว 
 

 
 
ด้านที่ 3 ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 
 
ที ่ ลักษณะของภัย มาตรการและแนวทางป้องกัน 
3.1 ก า ร ถู ก ป ล่ อ ย ป ล ะ 

ละเลย ทอดท้ิง 
1. ให้ครูรู้จักเด็กนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยการเยี่ยมบ้าน การคัดกรอง การ
ป้องกัน การแก้ปัญหา และการ ให้ค าปรึกษา 
2. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับให้ครูที่ปรึกษา ครูผู้สอนหมั่นสังเกตสภาพ
ร่างกายเด็กนักเรียนทุกครั้งก่อนท าการสอน 
3. การส่งเสริมพัฒนาเด็กนักเรียนด้านความสามารถตามความถนัด ความสนใจ 
และความต้องการของเด็กนักเรียน ตลอดจนคุณลักษณะที่จะช่วยเสริมสร้างให้
เด็กนักเรียนมีคุณภาพและมีภูมิคุ้มกันการด าเนินชีวิต เด็กนักเรียนจะต้องมี
ความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง การ
ตัดสินใจที่เหมาะสม และสามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัย 
4. ประสานหน่วยงานของรัฐที่ให้ความส าคัญกับปัญหา และร่วมมือกัน
แก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
 



3.2 การคุกคามทางเพศ 1. ส ารวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและพื้นท่ีจุดเสี่ยง 
2. เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยงให้ปลอดภัย 
3. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและในชุมชน             มีการ
แต่งตั้งคณะท างานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ที่สามารถให้ความช่วยเหลือได้
ทันเหตุการณ์ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองจัดกิจกรรม
พัฒนาทักษะชีวิตรอบด้าน 
5. การฝึกทักษะการปฏิเสธ การเอาตัวรอด ในสถานการณ์ต่างๆ 
 

3.3 การไม่ได้รับความเป็น
ธรรมทางการศึกษา 

1. ให้สถานศึกษาปฏิบัติตามนโยบายของ สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ 

2. ให้สถานศึกษาก าหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ ตลอดจนมาตรการในการ
ป้องกัน การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา 

3. สถานศึกษาให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องสิทธิ ระเบียบแนวปฏิบัติ 
ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องระบบการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ครู บิดามารดา 
ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เกี่ยวข้อง 

4. ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในสถานศึกษา 

5. ให้สถานศึกษาเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างบิดามารดา ผู้ปกครอง และ
เด็กนักเรียน เพื่อมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 

 

 

 

ด้านที่ 4 ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) 
 

ที ่ ลักษณะของภัย แนวทางป้องกัน 
4.1 ภาวะจิตเวช 1. ส ารวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเสี่ยง จัดระบบติดต่อสื่อสารเพื่อรับส่งข้อมูล

พฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. ใช้กระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ให้ครูที่ปรึกษาดูแล เอาใจใส่
เด็กนักเรียนอย่างใกล้ชิดจะท าให้มีโอกาสรับรู้ปัญหา 
3. ให้ผู้บริหารสถานศึกษาย้ าให้ครูที่ปรึกษา/ครูผู้สอนประเมินและสังเกตเด็ก
นักเรียนในทุกครั้งก่อนการสอนหรือท ากิจกรรม 
4. จัดกิจกรรมทักษะชีวิตในสถานศึกษา 
 



4.2 ติดเกม 1. ให้สถานศึกษามีมาตรการก ากับดูแล กรณีเด็กนักเรียนติดเกม/
อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน 
2. ให้ความรู้ ความเข้าใจประโยชน์และโทษของการเล่นเกม/อินเทอร์เน็ต/เล่น
พนัน 
3. ครูช่วยดูแลเด็กนักเรียนเพื่อป้องกันปัญหาการติดเกม/อินเทอร์เน็ต/เล่น
พนัน โดยการติดตามพฤติกรรมของเด็กนักเรียน อาจมอบหมายงานให้เด็ก
นักเรียนได้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ที่ท้าทาย เสริมสรา้งความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง รวมถึงการสร้างสัมพันธภาพที่
ดีในโรงเรียน 
4. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครอง ช่วยดูแลเด็กนักเรียน เรื่อง การเล่นเกม/
อินเทอร์เน็ต/เล่นพนัน 
5. จัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตร่วมกันระหว่างบ้าน 
สถานศกึษา และชุมชน 
 

4.3 ยาเสพติด 1. ให้สถานศึกษาเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันและทักษะชีวิตให้เด็กนักเรียน 
2. จัดกิจกรรมการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
3. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง 
4. การด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาควร
ให้เด็กนักเรียน เข้ามามีส่วนรว่มในการด าเนินงาน โดยมีครูเป็นผู้คอยให้การ
สนับสนุน ให้ค าแนะน าและดแูล 
5. สถานศึกษาต้องด าเนินการตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด 
และอบายมุขของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของ สพฐ.ประโยชน ์
 
 

4.4 โรคระบาดในมนุษย ์ 1. จัดให้มีการตรวจร่างกายเด็กนักเรียนก่อนรับเข้าเรียนซึ่งเด็กนักเรียนทุกคน
ควรได้รับการตรวจสุขภาพอยา่งน้อยปีละครั้ง เด็กนักเรียนที่มีโรคประจ าตัว
ควรได้รับการดูแลจากแพทยอ์ย่างใกล้ชิด และควรมีสมุดบันทึกประวัติการ
ตรวจสุขภาพประจ าตัวทุกคน 
2. ครู เจ้าหน้าที่อ่ืน ๆ ผู้ประกอบการอาหาร ผู้ขายอาหาร ฯลฯ ควรได้รับการ
ตรวจสุขภาพจากแพทย์อย่างน้อยปีละ  2 ครั้ง 
3. สถานศึกษาต้องมีการจัดการสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ
โดยปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลสถานศึกษา 
4. สถานศึกษาต้องมีการให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อโดยตรง รวมถึงการขอความ
ร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารสขุในท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาเป็น
วิทยากรให้กับเด็กนักเรียนตามโอกาสที่เหมาะสม 
 
 
 



4.5 ภัยไซเบอร์ 1. ส ารวจข้อมูลการใช้งานระบบไซเบอร์ของนักเรียนรายคน 
2. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชนสรา้งความรู้ความเข้าใจ
ถึงผลกระทบที่เกิดจากการใช้งานระบบไซเบอร์โดยขาดวจิารณญาณ 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ 
4. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่าง
หลากหลาย 
 

4.6 การพนัน 1. ส ารวจข้อมูลกลุ่มเสี่ยงและส ารวจพื้นที่ที่เป็นแหล่งพนัน 
2. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อระงบัเหตุทั้งในสถานศึกษาและชมุชนสร้างเครือข่าย
เฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน  
และสร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากการพนัน 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการคิด วิเคราะห์และใช้เวลาวา่งให้เป็นประโยชน์ หรือ
กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
4. ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 
 

4.7 มลภาวะเป็นพษิ 1. ส ารวจข้อมูลพื้นที่ที่เกิดมลภาวะเป็นพษิในสถานศึกษาและชุมชน 
2. จัดท าแผนในการแก้ปัญหามลภาวะเป็นพษิร่วมกัน 
3. จัดท าป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นที่มลภาวะเป็นพษิ สรา้งความรู้ความเข้าใจถึง
สาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากมลภาวะเป็นพิษ 
4. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการลดมลภาวะเป็นพิษ จัดกิจกรรม
ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการลดมลพษิร่วมกับชุมชน 
 

4.8 ภาวะทุพโภชนาการ 1. การส ารวจและจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 
2. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชนและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง 
3. การดูแลอาหารกลางวัน อาหารเสริม และอาหารวา่งที่ถูกต้องตามหลัก
โภชนาการ 
5. จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ กิจกรรมออกก าลังกายและวิธีการรักษา
สุขภาพให้กับนักเรียน 
6. ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อการส่งต่อที่เหมาะสม 
 
 

4.9 โรคระบาดในสัตว ์ 1. ส ารวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงของนักเรียนรายคน 
2. จัดท าแผนในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ สรา้งความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โรคระบาดสัตว ์
3. สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้งในสถานศึกษาและชุมชน 
4. จัดกิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดในสตัว์ 



 


