
การวางแผนป้องกันภัยของสถานศึกษา 

แนวทางการกำหนดมาตรการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง 

ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานจึง

จำเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพ่ือให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ การศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยการลงโทษ

นักเรียนและนักศึกษา พ.ศ. 2548 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้ง นโยบายของสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 

ขั้นตอน ภารกิจ 
1. ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็ง

ของเครือข่ายเพ่ือ วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจาก สภาพแวดล้อม 

2. กำหนดมาตรการหลัก กำหนดมาตรการหลักเพ่ือป้องกัน และ/หรือ แก้ไข 
3. กำหนดมาตรการเสริม กำหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ 

วัฒนธรรมและประเพณี ของท้องถิ่น และสภาพความ
เสี่ยงของท้องถิ่น 

4. กำหนดกิจกรรม กำหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการ
เสริม 

5. กำหนดเวลาและรับผิดชอบ กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และ
สามารถปฏิบัติได้ 

 

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 
สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติเหตุ  
1. อุบัติเหตุจากอาคาร เรยีนอาคาร
ประกอบ 

1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟ
โครงสร้างและส่วนประกอบ อาคาร
เดือนละ 1 ครั้ง/ความจำเป็น  
2. แต่งตั้งผู้รับผดิชอบดูแลในการดูแล
รักษาอาคารสถานท่ี  
3. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับ
อาคารสถานท่ี  

1. ผู้บริหารโรงเรียน  
2. ครูประจำช้ัน  
3. นักการ ภารโรง  
4. ผู้ปกครอง  
5. ชุมชน 



4. ช้ีแจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้า
ระวังความปลอดภัยของ อาคารเรยีน 
อาคารประกอบ  
5. จัดทำป้ายและแผนผังข้อควรระวัง
ด้านความปลอดภยัในจุด อันตรายทุก
ช้ันเรียนและแผนผัง  
6. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและ
ซักซ้อมการเคลื่อนย้าย กรณเีกิดเหตุ
ฉุกเฉินอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
7.แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

2. อุบัติเหตุจากบริเวณ ภายใน
สถานศึกษา 

1. แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม 
กำกับ ติดตามดูแลการรักษาความ
ปลอดภัยตลอดทั้งวัน  
2. จัดให้มีผู้รบัผิดชอบปฐมพยาบาล
เบื้องต้น และนำส่ง สถานพยาบาล  
3. กำหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการปีน ป่ายในที่สูง/บ่อนำ้/
สระน้ำ อย่างเขม้งวด  
4. ดูแลตัดกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย และบำรุงดูแลรักษา ความ
สะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม่ำเสมอ  
5. จัดให้ป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เกิดอุบัติเหต ุ
6. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่
นักเรียนในกรณีที่พบวัตถ ุสิ่ง
แปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบดิหรือ
วัตถุอันตราย  
7. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณ
สถานศึกษาและจุดเสี่ยง  
8. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษา  
9. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อ
สะดวกในการจัดเก็บและทำลาย 

1. ผู้บริหารโรงเรียน  
2. ครูเวรประจำวัน  
3. ครูอนามัยโรงเรียน  
4. นักการ ภารโรง  
5. เจ้าหน้าท่ีสถานีอนามยั  
6. นักเรียน  
7. ผู้ปกครอง 



3. อุบัติเหตุจาก สภาพแวดล้อม
ภายนอก ของสถานศึกษา 

1. สำรวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
มลภาวะในสถานศึกษา และชุมชน เพื่อ
หาแนวทางแก้ไข  
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีส่วน
ร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 
3. ประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน  
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความ
ตระหนักต่อปัญหา สิ่งแวดล้อมใหก้ับ
นักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ
ชุมชน 

1. ผู้บริหาร โรงเรยีน  
2. ครู  
3. นักเรียน  
4. ผู้ปกครอง  
5. ชุมชน 

4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ 
เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น 
เครื่อง ท าน้ าเย็น พัดลม โทรทัศน์ 
ฯลฯ 

1. ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องเล่นสนาม และ อุปกรณ์ต่างๆ ให้
มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  
2. ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้เครื่องเลน่สนาม 
และอุปกรณ์ต่างๆที่ ชำรุด  
3. แนะนำ สาธิต และควบคุมการใช้
อย่างถูกวิธีตามประเภท ของอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม  
4. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์
ทุกครั้งหลังใช้  
5. กำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่น สนาม 
อุปกรณ์ได้อย่างปลอดภัย 

1. ผู้บริหารโรงเรียน  
2. ครู  
3. นักการ ภารโรง  
4. นักเรียน  
5. ผู้ปกครอง  
6. ชุมชน 

5. อุบัติเหตุจากการ เดินทาง ไป-กลับ 
ระหว่าง บ้าน และสถานศึกษา 

1. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน 
ร่วมมือกันกำหนด มาตรการรับ-สง่
นักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน  
2. กำกับ ดูแลนักเรียนท่ีใช้จักรยาน
จักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้าย และเป็น
แถว  
3. จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็คนกัเรียน
ที่มีผู้ปกครองมารับ  
4. แนะนำการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่
ดูแลน้อง  

1. ผู้บริหารโรงเรียน  
2. ครู  
3. นักการ ภารโรง  
4. นักเรียน  
5. ผู้ปกครอง  
6. ชุมชน 



5. ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏบิัติตาม
กฎจราจร  
6. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่ง
นักเรียนท่ีประตูเข้าออก 

6. อุบัติเหตุจากการพา นักเรียนไป
ศึกษานอก สถานศึกษาและการนำ 
นักเรียนร่วมกิจกรรมสำคัญ 

1. ศึกษาและปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพา
นักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดย
เคร่งครดั  
2. เตรียมการและวางแผนการ
ดำเนินการอยา่งชัดเจน  
3. จัดทำประวัตินักเรียนทีร่่วมเดินทาง 
4. จัดครูคอยควบคมุ ดูแลให้อยู่ใน
ระเบียบวินยั  
5. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียด
นักเรียน/ป้ายบอกช่ือ ขบวนรถ  
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจำเป็นในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  
7. ควบคุมดูแลการซื้ออาหาร
รับประทาน  
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพ รถยนต์ 
และตรวจประวัติคนขับเพื่อความ
ปลอดภัย  
9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมทีม่ีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอันตราย  
10. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่าง
ใกล้ชิด  
11. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วม
กิจกรรมอยา่งปลอดภยั ทุกครั้ง  
12. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานท่ีที่
ปลอดภัย  
13. ประสานงานเจ้าหน้าท่ีด้านการ
รักษาความปลอดภัย ท้องถนน 

1. ผู้บริหารโรงเรียน  
2. ครูประจำช้ัน  
3. นักการ ภารโรง  
4. ผู้ปกครอง  
5. ชุมชน  
6. นักเรียน 



7. อุบัติเหตุจาก ยานพาหนะรับ-สง่
นักเรียน 

1. ศึกษาและปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย 
ยานพาหนะรับ-ส่งนักเรียน  
2. ตรวจสอบยานพาหนะให้มีความ
เหมาะสมปลอดภยัต่อ สภาพการใช้งาน 
3. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ถัง
ดับเพลิง ค้อน เป็นต้น ประจำ
ยานพาหนะ  
4. ตรวจสอบประวัติคนขับ 
ความสามารถในการขับข่ี ใบอนุญาต
การขับขี ่ 
5. กำหนดให้มีพนักงานควบคุมเพือ่ดูแล
ความปลอดภัยของ ผู้โดยสาร  
6. กำหนดแนวปฏิบัติในการโดยสารด้วย
ความปลอดภัยแก่นักเรียนและผูจ้า้ง 
เช่น ห้ามห้อยโหน ปีนป่ายหยอกล้อ
ขณะ รถยนต์เคลื่อนท่ี  
7. ตรวจสอบจำนวนนักเรียนทุกครั้งท่ีมี
การขึ้นและลงรถยนต์  
8. จัดทำป้ายช่ือรถรับ-ส่ง นักเรียนให้
เห็นอย่างชัดเจน  
9. การประกันภยัโดยความสมัครใจ
สำหรับนักเรียน 

1. ผู้บริหารโรงเรียน  
2. ครูประจำช้ัน  
3. นักการ ภารโรง  
4. ผู้ปกครอง  
5. ชุมชน  
6. เจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
7. นักเรียน 

 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการป้องกันและแก้ไข อุบัติภยั  

    1. อัคคีภัย/วาตภัย/ อุทกภัย/ 
ธรณีพิบัตภิัย 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบ
ตรวจสอบอุปกรณ์อยา่ง สม่ำเสมอ  
2. ให้ความรู้และจัดทำแผนซักซ้อม
นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ  
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยูเ่วรรักษาสถานท่ี 
ราชการอย่างเคร่งครัด  
4. จัดทำป้ายแหล่งข้อมลูแจ้งเหตฉุุกเฉิน  
5. ดูแลสถานท่ีใหส้ะอาด  
6. ถ้าเกิดเหตุอัคคภีัยรายงานต้นสงักัด
ทันท ี 

1. ผู้บริหารโรงเรียน  
2. ครูประจำชั้น  
3. นักการ ภารโรง  
4. ผู้ปกครอง  
5. ชุมชน  
6. เจ้าหน้าท่ี ตำรวจ  
7. นักเรียน 



7. ให้ความรู้ในการปฏิบตัิตนแก่นกัเรียน
ให้พ้นจากอันตราย  
8. ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่าง
สม่ำเสมอ  
9. ตัดแต่งก่ิงไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร  
10. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ
สม่ำเสมอ  
11. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น  
12. จัดป้ายแหล่งข้อมูลแจ้งเหตุฉกุเฉิน 

2. ภยัจากการจมน ้า 1. ใหค้วามรู้กบันกัเรียนในเร่ืองของ
อนัตรายจากการเล่นน ้า  
2. ร่วมกนัสอดส่องดูแลไม่ให้เดก็เล่น
น ้าโดยล าพงั  

 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน  

2. ครูประจ าชั้น  

3. นกัการ ภารโรง  

4. ผูป้กครอง  
5. ชุมชน 

ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาทาง
สังคม  

1. การล่วงละเมิดทาง ร่างกายและจิตใจ 

1. แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวงัป้องปราม
นกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมท่ี ไม่พึงประสงค์
และสถานท่ีจุดเส่ียง โดยเฉพาะ
ห้องเรียน ห้องน ้า  
2. ใหค้วามรู้แก่ครู นกัเรียน ผูป้กครอง 
และชุมชน  

3. จดับริการให้ค  าปรึกษาแก่นกัเรียน 

4. ใชร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน
อยา่งจริงจงัและต่อเน่ือง  

5. ให้มีผูรั้บผิดชอบรายงานตามล าดบั
ขั้น  

6. น านกัเรียนเขา้สู่การช่วยเหลือ โดย
มีครูดูแลติดตามอยา่ง ใกลชิ้ดและ
ต่อเน่ือง  
7. ประสานงานผูป้กครองเพื่อใหค้วาม
ช่วยเหลือดูแล  

8. ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
เช่น บา้นพกัเด็กและ ครอบครัว สถานี
ต ารวจ เป็นตน้ 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน  

2. ครูประจ าชั้น  

3. ผูป้กครอง  
4. ชุมชน  

5. เจา้หนา้ท่ี ต ารวจ 



2. การท าร้ายตวัเองและ การฆ่าตวัตาย 1. จดัให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ โดย
มอบหมายครูประจ าชั้น สังเกต
พฤติกรรมนกัเรียนเป็น รายบุคคล  

2. จดัท าระบบเครือข่ายระหว่าง
ผูป้กครอง ชุมชน สถานศึกษา เพือ่การ
ส่ือสารและสานสัมพนัธ์ร่วมมือป้องกนั
แกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัเรียน 

3. จดักิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก 
ความสามคัคี ความเอ้ือ อาทรและ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั  

4. จดักิจกรรมส่งเสริมพฒันาศกัยภาพ
ของนกัเรียนอยา่ง หลากหลาย  

5. ประสานความร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
ให้ค  าปรึกษาอยา่ง สม ่าเสมอ  

6. ประสานพ่อแม่ ผูป้กครองทนัที เม่ือ
เกิดปัญหา เพื่อ แกปั้ญหาเฉพาะหนา้
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน  

2. ครูประจ าชั้น  

3. ผูป้กครอง 
4. ชุมชน 

3. สารเสพติด 1. จดักิจกรรมเสริมทกัษะชีวิต เพือ่
สร้างความตระหนกั และให้นกัเรียน
เห็นคุณค่าแห่งตน  

2. จดัท าระบบเครือข่ายระหว่าง
ผูป้กครอง ชุมชน สถานศึกษา เพือ่การ
ส่ือสารและสานสัมพนัธ์ร่วมมือป้องกนั
แกไ้ขปัญหาเก่ียว เก่ียวกบัพฤติกรรม
นกัเรียน  

3. จดักิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนแสดงออก
ตามความสามารถท่ี ถูกตอ้ง เช่น ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา เป็นตน้  

4. จดักลุ่มเฝ้าระวงัโดยอาศยัเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก สถานศึกษา  
5. จดัการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมให้แก่นกัเรียน  

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน  

2. ครูประจ าชั้น 

3. ผูป้กครอง  
4. เจา้หนา้ท่ี ต ารวจ  

5. ชุมชน 



6. ใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในการเลือกชม
ส่ือในดา้นต่าง ๆ อยา่ง เหมาะสม  

7. จดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มใน
สถานศึกษาให้สะอาด ร่มร่ืน สวยงาม 
เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้  

8. ใชม้าตรการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนอยา่งต่อเน่ือง และสม ่าเสมอ 

 9. แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา  
10. คดักรองและตรวจสุขภาพนกัเรียน
เป็นประจ า 

4. การอุปโภคบริโภค 1. จดัท าป้ายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค ์
ให้ความรู้เก่ียวกบัการ ใชเ้คร่ืองอปุโภค
บริโภคอยา่งถูกสุขอนามยั  

2. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท าความสะอาด 
รักษาความเป็นระเบียบ เรียบร้อย
ภายในโรงอาหารของโรงเรียน  

3. จดัให้มีระบบก าจดัขยะ การบ าบดั
น ้าเสีย และจดัสร้างบ่อ ดกัไขมนั  

4. ในกรณีเกิดอบุติัเหตจุากการอุปโภค
บริโภคของนกัเรียน ให ้ด าเนินการ
ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ก่อนส่งต่อ
โรงพยาบาล  

5. ประสานแจง้ผูป้กครองนกัเรียน
รับทราบเม่ือเกิดเหตุ  
6. รายงานเหตุการณ์ใหผู้บ้งัคบับญัชา
ทราบตามล าดบัขั้น 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน  

2. ครูประจ าชั้น  

3. ผูป้กครอง  
4. ชุมชน  

5. นกัเรียน 

5. การทะเลาะวิวาท 1. ด าเนินการตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมี ประสิทธิภาพ 

2. จดัท าระบบเครือข่ายระหว่าง
ผูป้กครอง ชุมชน สถานศึกษา เพือ่การ
ส่ือสารและสานสัมพนัธ์ร่วมมือป้องกนั
แกไ้ขปัญหา เก่ียวกบัพฤติกรรม
นกัเรียน  

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน  

2. ครูประจ าชั้น  

3. ผูป้กครอง  
4. ชุมชน 



3. จดัให้มีการหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว เพื่อ
เขา้ระงบัเหตุกรณีท่ีมีเหตุ ทะเลาะวิวาท 
โดยประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ  

4. ประสานแจง้ผูป้กครองนกัเรียนผูก่้อ
เหตุ ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บให้ ผูป้กครอง
นกัเรียนทราบและจดัเจา้หนา้ท่ีดูแล 
โดยรายงานให ้ผูบ้งัคบับญัชารับทราบ
ตามล าดบั  

5. ประสานความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ี
ต ารวจ อปพร. หรือ องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

6. การถูกล่อลวงและ ลกัพา 1. จดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการคิด 
วิเคราะห์ การแกปั้ญหา เฉพาะหนา้ การ
ตดัสินใจ การให้ค  าปรึกษาท่ีถูกตอ้ง 
รวมไปถึง ทกัษะการป้องกนัตวัเองให้
พน้จากการถูกล่อลวงและลกัพา  
2. จดัระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมี
ประสิทธิภาพ จดัเวรยาม เจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยัในสถานศึกษา  
3. ประสานงานกบัชุมชน เครือขา่ย
ผูป้กครอง ในการสอดส่อง นกัเรียน
อยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ  

4. ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง 
ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อป้องกนัการถูก
ล่อลวงและลกัพา  
5. ให้มีการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร
เก่ียวกบัการล่อลวงและลกัพา และ
วิธีการป้องกนัให้นกัเรียนทราบทกุ
ระยะ  

6. ประสานงานเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
ผูป้กครอง เพื่อด าเนินการ ติดตาม
คน้หา 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน  

2. ครูประจ าชั้น  

3. ผูป้กครอง  
4. ชุมชน 



 7. ขอความร่วมมือจากครู ผูป้กครอง 
ชุมชน หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งใน การแจง้
เบาะแส  

8. ประสานแจง้ผูป้กครองนกัเรียน
รับทราบเม่ือเกิดเหตุ โดยรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชารับทราบตามล าดบั 

7. ส่ือลามกอนาจาร 1. ควบคุมดูแลการน าขอ้มูลข่าวสาร
และส่ือบนัเทิงต่างๆ ท่ี เก่ียวขอ้งกบั
เร่ืองเพศ ไม่ให้เขา้มาเผยแพร่ใน
สถานศึกษา  
2. จดัท าหลกัสูตรบูรณาการการสอน
ในเร่ืองเพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม 
จริยธรรมท่ีดี และเหมาะสมในทาง
สังคมให้กบันกัเรียน  

3. จดักิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม 
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ท่ีดีงาม
ให้กบันกัเรียนเพื่อการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม  

4. ประสานความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ี
และผูท่ี้เก่ียวขอ้งในการ ตรวจตรา 
ควบคุมดูแล ตามแหล่งจ าหน่ายและ
เผยแพร่  

5. ด าเนินการตรวจคน้ยึดส่ิงของและ
ลงโทษ หากพบนกัเรียนน า ส่ือลามก
อนาจารเขา้มาสถานศึกษา ติดต่อ
ประสานงานผูป้กครอง เพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขปรับเปล่ียนพฤติกรรม  

6. มอบครูประจ าชั้น ติดตามและเฝ้า
ระวงั ภายหลงัด าเนินการ แกไ้ขแลว้ 
เพื่อเป็นการแกไ้ขปัญหาในระยะต่อไป
มิให้เกิดขึ้น 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน  

2. ครูประจ าชั้น  

3. ผูป้กครอง  
4. ชุมชน 

8. อบายมุข 1. ก าหนดให้สถานศึกษา เป็นเขต
ปลอดอบายมขุทุกประเภท  

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน  

2. ครูประจ าชั้น  

3. ผูป้กครอง  



2. จดัท าแผนผงั zoningเขตปลอด
อบายมุขร่วมกบัชุมชน  

3. จดักิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
ความตระหนกัโทษภยัและปัญหา
อบายมุข ท่ีมีผลกระทบต่อการเรียน
และความเป็นอยูข่อง นกัเรียน  

4. มอบหมายครูประจ าชั้น ติดตาม
สอดส่องดูแลพฤติกรรมของ นกัเรียน 
ในกลุ่มท่ีมีปัญหาและกลุ่มเส่ียง ตอ้งรีบ
ด าเนินการ ปรับเปล่ียนพฤติกรรมใน
เบ้ืองตน้  

5. ส ารวจแหล่งอบายมุขหรือแหล่งมัว่
สุม โดยจดัท าเป็นขอ้มูล แผนท่ีตั้งเพ่ือ
การประสานกบัครูผูรั้บผิดชอบ 
ผูป้กครองและ เจา้หนา้ท่ีต ารวจ  

6. ขอความร่วมมือจากผูป้กครองช่วย
กวดขนัดูแลบุตรหลานอยา่ง ใกลชิ้ด ทั้ง
การเรียน ค่าใชจ้่ายเงิน การใชโ้ทรศพัท ์
การออกเที่ยว เตร่ หรือการท ากิจกรรม
นอกบา้น รวมทั้งการใชส่ื้อเทคโนโลยี
ใน ครอบครัวไปในทางท่ีไม่เหมาะสม 

7. จดัตั้งกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียน ผูป้กครอง ชุมชนใน
การให้ขอ้มูลข่าวสารและติดตาม
สอดส่องดูแลป้องกนั ไม่ให้นกัเรียนไป
มัว่สุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆ  

8. จดัท าทะเบียนขอ้มูลนกัเรียนท่ีอยูใ่น
กลุ่มเส่ียง  

9. เชิญผูป้กครองประชุมเพื่อหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา และใหค้วาม 

ช่วยเหลืออยา่งจริงจงัร่วมกนั  

10. จดัเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการ
ออกตรวจตราตามแหล่ง อบายมุขต่าง 
ๆ โดยการประสานความร่วมมือกบั

4. ชุมชน 



เจา้หนา้ท่ี และ หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ 
หรือระหว่างสถานศึกษาดว้ยกนั 

9. พฤติกรรมชูส้าว 1. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติั
ตนและพฤติกรรมท่ีพึงประสงคด์า้น
การวางตวัคบเพื่อนต่างเพศ และจดัการ
เรียนการ สอนเร่ืองเพศศึกษา  
2. มอบหมายครูประจ าชั้นใหค้  าปรึกษา
แก่นกัเรียน  

3. จดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มใน
โรงเรียนใหป้ลอดโปร่งไม่มี มุมอบั อนั
จะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางท่ีไม่
เหมาะสมของนกัเรียน  

4. ก ากบัติดตามดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ี
ของครูเวรประจ าวนั  

5. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือ
ระหว่างเครือข่าย ผูป้กครอง ชุมชนและ
โรงเรียนในการแจง้เบาะแส  

6. เม่ือนกัเรียนประสบปัญหาให้
สถานศึกษามอบหมาย ผูรั้บผิดชอบสืบ
หาขอ้เทจ็จริงและด าเนินการแกไ้ข ใน
กรณีท่ีเป็นปัญหาร้ายแรงให้
ผูบ้งัคบับญัชารายงานตามล าดบั
ขั้นตอน  

7. ประสานงานเชิญผูป้กครองมา
รับทราบปัญหา และร่วมมือ ช่วยกนั
แกไ้ขปัญหา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีเหมาะสม  

8. ติดตาม ก ากบั ดูแลนกัเรียนท่ีมี
พฤติกรรมไม่เหมาะสม 

1. ผูบ้ริหารโรงเรียน  

2. ครูประจ าชั้น  

3. ผูป้กครอง  
4. ชุมชน  

5. นกัเรียน 

10. อนิเทอร์เนต็และเกม 1. ใหค้วามรู้นกัเรียนในการเลือก
บริโภคขอ้มูลข่าวสาร ภยัจากส่ือ 

อินเทอร์เน็ต  

2. จดักิจกรรมเสริมสร้างความสนใจ
หรือสร้างแรงจงูใจในการใช ้

1. ผูบ้ริหาร โรงเรียน 

 2. ครูประจ าชั้น  

3. ผูป้กครอง  
4. ชุมชน 

5. นกัเรียน 



คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตอยา่ง
สร้างสรรค ์ 

3. ประสานความร่วมมือ ผูป้กครอง 
เครือข่ายผูป้กครอง เจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งในการป้องกนั กวดขนั ดูแล 
ตามแหล่งสถาน บนัเทิง ร้าน
อินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นตน้  

4. ครูฝ่ายปกครองและครูท่ีปรึกษา
ก ากบั ติดตาม การมาเรียน ของนกัเรียน
และประสานกบัผูป้กครองในการ
เดินทางไป – กลบั ระหว่างบา้นและ
โรงเรียน  

5. จดัใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตกบั
นกัเรียนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม ตาม
บริบทของโรงเรียน และใหค้รู
ควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ด  

6. ด าเนินการน ากลุ่มนกัเรียนท่ีมี
พฤติกรรมเส่ียงมาอบรมให ้ความรู้ใน
เร่ืองการใชอ้ินเทอร์เน็ต  

7. จดัอาสาสมคัรนกัเรียนคอย
ตรวจสอบการใชอ้ินเตอร์เนต็/ เวบ็ไซต์
ต่างๆ  

8. ประสานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจหรือ
หน่วยงานท่ีรับผดิชอบ เพื่อ ติดตาม
ตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกมท่ี
ให้บริการนกัเรียน ช่วงเวลาเรียน 

11. ดา้นสุขภาพอนามยั ของนกัเรียน 1. สร้างองคค์วามรู้ให้แก่ครู และ
บุคลากร ในเร่ืองแนวทางการ ส่งเสริม
สุขภาพนกัเรียน การป้องกนัมลภาวะ
จากส่ิงแวดลอ้ม การป้องกนัไม่ให้เกิด
โรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น  

2. จดัท ามาตรการบริหารจดัการขยะใน
สถานศึกษา  

1. ผูบ้ริหาร โรงเรียน  

2. ครูประจ าชั้น  

3. ครูอนามัยโรงเรียน  

4. นกัการ ภารโรง 



3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
ให้ชดัเจน  

4. ตรวจสุขภาพนกัเรียนอยา่งนอ้ยปีละ
คร้ัง ประสานงานกบั โรงพยาบาลเพื่อ
ดูแลนกัเรียนท่ีมีร่างกายอ่อนแออยา่ง
ใกลชิ้ด  

5. ปิดสถานศึกษาเม่ือมีโรคระบาด  

6. แจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นใน
กรณีมีโรคติดต่อเกิดขึ้นใน โรงเรียน  

7. จดัน ้าด่ืม น ้าใชใ้ห้ปลอดภยัร่วมทั้ง
ระบบกกัเก็บน ้าและระบบ การจ่ายน ้า
ให้ถูกสุขอนามยั  

8. มีส้วมท่ีถูกสุขอนามยั  

9. มีอุปกรณ์และสถานท่ีส าหรับลา้งมือ 
และใหค้วามรู้ในการลา้ง มือของ
นกัเรียนอยา่งถูกวิธี  

10. ควบคุมความสะอาดในการปรุง
และจ าหน่ายอาหารให้ถูก สุขลกัษณะ 

11. จดัสถานท่ีและบริเวณสถานศึกษา
ให้ถูกสุขลกัษณะ 

12.ดา้นสัตวมี์พิษ 1. จดัสภาพแวดลอ้มให้สะอาดร่มร่ืน 
ตดัแต่งก่ิงไม ้ก าจดัแหล่งท่ี อยูอ่าศยั
ของสัตวมี์พิษเพื่อให้มีความปลอดภยั
แก่นกัเรียน  

2. ใหค้วามรู้แก่ครู บคุลากร และ
นกัเรียนเก่ียวกบัสัตวมี์พิษ ตลอดจน
วิธีการป้องกนัและปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้กรณีไดรั้บพิษ  

3. จดัท าป้ายเตือนภยัจากสัตวมี์พิษใน
บริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียง เช่น บริเวณร้ัว
สถานศึกษา ตน้ไมใ้หญ่ ซ่ึงมกัจะเป็นท่ี
อยูอ่าศยัของสัตว ์มีพิษเบ้ืองตน้  

1. ผูบ้ริหาร โรงเรียน  

2. ครูประจ าชั้น  

3. ครูอนามัยโรงเรียน  

4. นกัการ ภารโรง 



4. ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวขอ้งในการก าจดั แหล่งเพาะพนัธ์ุ
สัตว ์เช่น ก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ  

5. จดัเตรียมอุปกรณ์และเวชภณัฑใ์น
การปฐมพยาบาล กรณีท่ี ไดรั้บพษิจาก
สัตวมี์พิษ  

6. จดัท าแผนฉุกเฉินและการฝึกซอ้ม 
โดยความร่วมมือกบั หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 


