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มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา
ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
*******************
1. นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มีความตระหนักในความสาคัญ และ
เล็ง เห็นความจาเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแล
ช่วยเหลื อนักเรีย นให้ได้เ รียนรู้อย่ างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูต ร มีทัก ษะชีวิตที่ จะดูแลตนเองให้ ปลอดภั ย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียน
บ้านโคนพิทยา ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดาเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
1) เป้าประสงค์
(1) เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย
และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม และยึด
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสาคัญ
(2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อม สามารถ
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบั ติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และ
จิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
(4) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความ
เข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
2) เป้าหมาย
(1) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย
(2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทาง
ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน
(3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
3) ยุทธศาสตร์
(1) โรงเรียนจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง
และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
(3) มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
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2. การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แ ก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
จึง จาเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อม
ทั้งนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ขั้นตอน
ภารกิจ
1.ศึกษาสภาพทั่วไป
ศึ ก ษาสภาพทั่ ว ไปของโรงเรี ย น ชุ ม ชน ความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยเพื่ อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม
2.กาหนดมาตรการหลัก
3.กาหนดมาตรการเสริม

กาหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข
กาหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของท้องถิ่น

4.กาหนดกิจกรรม
กาหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม
5.กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้
3. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม
สาเหตุ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ด้านการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ
1.ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่าเสมอ
2.แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
1. อุบัติเหตุจากอาคาร
3.สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย
เรียนอาคารประกอบ
แก่นักเรียน
4.จัดทาป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย
5.ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
6.จั ดให้ มีแผนการป้อ งกัน และการเคลื่อนย้ายกรณี เกิด เหตุ
ฉุกเฉิน
2. อุบัติเหตุจากบริเวณ
1.แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม กากับ ติดตามดูแล
สถานศึกษา
การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนาส่ง
สถานพยาบาล
3.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้
4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ
5.จัดให้ป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
6.จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบ
วัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย

ผู้รับผิดชอบ
1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูเวรประจาวัน
3.ครูอนามัย
โรงเรียน
4.นักการภารโรง
5. โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ตาบลบ้านโคน
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สาเหตุ
2. อุบัติเหตุจากบริเวณ
สถานศึกษา(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไข
7.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
8.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
9.จัดให้มีการบารุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสม่าเสมอ
10.จัดให้มีถังขยะแยะประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและ
ทาลาย
11.หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย
3. อุบัติเหตุจาก
1.มีการสารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะใน
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
สถานศึกษา
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
4.จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความตระหนักต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ 1.ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์
ก่อนใช้ทุกครั้ง
ต่างๆ
2.ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆที่ชารุด
3.แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของ
อุปกรณ์
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในที่เก็บทุกครั้งอย่างเป็น
ระเบียบปลอดภัย
5.กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ให้
ถูกต้องเหมาะกับประเภทกิจกรรม
5. อุบัติเหตุจากการ
1.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันกาหนดมาตรการ
เดินทาง ไป-กลับ ระหว่าง
รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน
บ้าน และสถานศึกษา
2.กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว
3.จัดครูเวรประจาวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ
4.แนะนาการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง
5.ทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร
6.จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนที่ประตูเข้าออก
7. ประสานความร่ว มมืองานจราจรสถานีตารวจถูธรพญาแมน
ดูแลความปลอดภัยด้านจราจรด้านหน้าโรงเรียน

ผู้รับผิดชอบ
6.นักเรียน
7.ผู้ปกครอง

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครู
3.นักเรียน
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครู
3.นักการภารโรง
4.นักเรียน
5.ผู้ปกครอง
6.ชุมชน
1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครู
3.นักการภารโรง
4.นักเรียน
5.ผู้ปกครอง
6.ชุมชน
7. สถานี ต ารวจถู
ธรพญาแมน
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6. อุบัติเหตุจากการพา
นักเรียนไปศึกษานอก
สถานศึกษา

7. อุบัติเหตุจากการนา
นักเรียนร่วมกิจกรรม
สาคัญ

ด้านการป้องกันและแก้ไข
อุบัติภัย
1. อัคคีภัย

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ
พานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด
2.เตรียมการและวางแผนการดาเนินการอย่างชัดเจน
3.จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
5.จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ
รถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
2.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
3.ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุกครั้ง
5.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย
6.ประสานงานเจ้าหน้าด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน
7.จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกครั้ง
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพ
รถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย

1.แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
2.ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
4.วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า
5.จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า
6.ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่างๆ
7.รายงานต้นสังกัดทันที

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

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
6.เจ้าหน้าที่ตารวจ
7.นักเรียน

1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
6.เจ้าหน้าที่ตารวจ
7.นักเรียน
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2. วาตภัย

3. อุทกภัย

4. ธรณีพิบัติภัย

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่าเสมอ
4.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือทันที
1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่าเสมอ
4.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
5.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือทันที
1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่าเสมอ
4.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือทันที

ด้านการป้องกันและแก้ไข 1.จัดให้มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน
ปัญหาทางสังคม
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
3.จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย
4.จัดให้การบริการให้คาปรึกษา
5.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
6.จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆ
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือทันที
8.จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
6.นักเรียน
1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
6.นักเรียน
1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
6.นักเรียน
1.ผู้บริหาร
โรงเรียน
2.ครูประจาชั้น
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
6.นักเรียน
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จัดทาปลอดภัยในสถานศึกษ

า
คาสั่งโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
ที่ 92/2558
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา
................................................................................................

ตามหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2556 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งยุทธศาสตร์การดาเนินงานเกี่ยวกับระบบการ
รักษาความปลอดภัยของนักเรียน มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน แนวทางการวางแผนการรั ก ษาความปลอดภั ย ให้แ ก่ นั กเรี ย น เน้ นการมีส่ ว นร่ว มระหว่ า งนั ก เรีย น ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กากับ ติดตามรายงาน นั้น
เพื่อให้การดาเนินงาน บรรลุผลสาเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย จาเป็นต้องมีมาตรการและ
กิจกรรมตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.
2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ดังนี้
1. นายสมศักดิ์ ทาศรี
2. นายอรรถกร จีราคม
3. นายปรสพโชคโชค บัววังโป่ง
4. นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
5. ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี
6. นางสาวฉลอง จุ้ยศรีแก้ว
7. นายสุวัฒน์ จันทร์แยง

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
หัวหน้าลุ่มบริหารวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
หัวหน้างานอนามัย
หัวหน้างานอาคารสถานที่

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ตามคาสั่ง นี้ ปฏิบัติหน้าที่ จัดทาแผนและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 รายงานผู้บริหารโรงเรียนต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 21 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2558

(นายบรรชา บุญเสือ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา
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 แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

สถานศึกษา.....................................................................
วัน เดือน ปี.....................................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน ............................................................................
ข้าพเจ้าอนุญาตนานักเรียน/นักศึกษา จานวน..................คน และครู/อาจารย์ควบคุม....................คน
โดยมี.................................................................... เป็นผู้ควบคุมไป เพื่อ.................................................................
ณ.......................................................จังหวัด...................................... เริ่มออกเดินทาง วันที่...............................
เดือน.......................................................... พ.ศ.................... เวลา......................น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน
................................................................................. โดยพาหนะ................................................. จะพักค้างคืนที่
.......................................................... และกลับถึงสถานศึกษา วันที่.............เดือน.................................................. พ.ศ
.................... เวลา......................น. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จานวน...................... บาท
การไปครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอก
สถานศึกษาแล้ว
ขอแสดงความนับถือ

(...........................................)
ตาแหน่ง.....................................................
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 แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

สถานศึกษา.....................................................................
วัน เดือน ปี..................................................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน ............................................................................
ด้วย(ชื่อสถานศึกษา)............................................................มีความประสงค์จะขออนุญาตนา(ชื่อนักเรียน/
นักศึกษา).......................................................................... ไปศึกษานอกสถานศึกษา
ในการไปครั้ง นี้ มีนักเรียน
นักศึกษา จานวน................คน มีครู/อาจารย์ควบคุม....................คน โดยมี.................................................................
เป็นผู้ควบคุมไป เพื่อ.....................................................................................................................................................
ณ.......................................................จังหวัด........................................... เริ่มออกเดินทาง วันที่...............................
เดือน.......................................................... พ.ศ.......................... เวลา......................น. และจะไปตามเส้นทางผ่าน
................................................................................. โดยพาหนะ....................................................... จะพักค้างคืนที่
.......................................................... และกลับถึงสถานศึกษา วันที่.............เดือน..................................................
พ.ศ.................... เวลา......................น. ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น จานวน...................... บาท
จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตนา(ชื่อนักเรียน/นักศึกษา)................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา
ขอแสดงความนับถือ

(...........................................)
ตาแหน่ง.....................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

โปรดกรอกข้อความข้างล่างนี้และส่งกลับคืนสถานศึกษา
ข้าพเจ้า............................................................ผู้ปกครองของ
..........................................................................
( ) อนุญาต ( )ไม่อนุญาต ให้...........................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้
ลงชื่อ............................................................................ผู้ปกครอง
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 แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 

สถานศึกษา.....................................................................
วัน เดือน ปี
.................................................................................
เรื่อง การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา
เรียน ............................................................................
ตามที่ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้นานักเรียน/นักศึกษา มีจานวน..................คน
และครู/
อาจารย์ควบคุม....................คน โดยมี............................................................................................. เป็นผู้ควบคุมไป
เพื่อ
.....................................................................................................................................................................................
ณ.......................................................จังหวัด...................................... เริ่มออกเดินทาง
วันที่...............................
เดือน.......................................................... พ.ศ.................... เวลา......................น.
และจะไปตามเส้นทางผ่าน
................................................................................. โดยพาหนะ...................................................... จะพักค้างคืนที่
.......................................................... และกลับถึงสถานศึกษา วันที่.............เดือน..................................................
พ.ศ.................... เวลา......................น. นั้น
การ พานักเรียน และนักศึกษาไปครั้งนี้ เป็นไปด้วยความ(เรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อย ให้ชี้แจงโดย
ละเอียด)...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
ขอแสดงความนับถือ

(...........................................)
ตาแหน่ง.....................................................
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 แบบรายงานเหตุการณ์การพานักเรียน/นักศึกษา

ไปนอกสถานศึกษา 

1.ชื่อโครงการ/กิจกรรม
..................................................................................................................................................................................
2.วัน เดือน ปี ที่จัดกิจกรรม
..................................................................................................................................................................................
3.สถานที่จัดกิจกรรม
...................................................................................................................................................................................
4.ผู้รับผิดชอบโครงการ
...................................................................................................................................................................................
5.ผู้ควบคุม
1) ............................................................................................................................................................................
2) .............................................................................................................................................................................
3) .............................................................................................................................................................................
6.วัน เดือน ปี ที่เกิดเหตุ
...................................................................................................................................................................................
7.เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
...................................................................................................................................................................................
8.การแก้ไขปัญหา
...................................................................................................................................................................................
9.ข้อเสนอแนะ
...................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ..................................................ผู้รายงาน
(..................................................)
ตาแหน่ง..........................................................
วันที่...........เดือน.....................................พ.ศ............
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการประกันความปลอดภัยของนักเรียน
ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
*********************************************
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
คาชี้แจง ให้สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
โดยเขียนเครื่องหมาย (  ) ในช่องผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
(ระดับคะแนน)
(กรณีที่ผลการปฏิบัติงาน
รายการ
ต่ากว่า 3)
หมายเหตุ
อยู่ระหว่าง
กาลัง
5 4 3 2 1 0 การดาเนินการ
ดาเนินการ
แก้ไข
การดาเนินงาน
ด้านที่ 1 การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
1.อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ
1.1โครงสร้างของอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ
1.2 การใช้ครุภัณฑ์
1.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า
1.4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
1.5 ห้องน้าห้องส้วม
2.บริเวณสถานศึกษา
2.1 รั้วและประตูสถานศึกษา
2.2 บ่อน้า สระน้า บ่อเลี้ยงปลา
2.3 เขตก่อสร้างและกองวัสดุชารุด
2.4 ต้นไม้
2.5 สนาม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
และอุปกรณ์กีฬา
2.6โอ่งน้า บ่อเกรอะบ่อซึม ถังเก็บน้า
2.7 เตาเผาขยะและที่ทิ้งขยะ
3. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
4.เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ
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ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)

รายการ

5. การเดินทางไป - กลับ
5.1 การเดินทางเท้า
5.2 การเดินทางโดยยานพาหนะทางบก
5.3 การเดินทางโดยยานพาหนะทางน้า
6. การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
7. การร่วมกิจกรรมสาคัญ
7.1การแสดงของนักเรียนบนเวทีหรือ
กลางแจ้ง
7.2 การเดินรณรงค์ลักษณะต่างๆ
7.3 การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา
7.4 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด
7.5 การเข้าร่วมพัฒนาชุมชน
7.6 การใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในการเปิดงาน
พิธีต่างๆ
รวมคะแนน
ด้านที่ 2 การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
2.1 อัคคีภัย
2.2 วาตภัย
2.3 อุทกภัย
2.4 ธรณีพิบัติภัย
รวมคะแนน
ด้านที่ 3 ปัญหาทางด้านสังคม
3.1 การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
3.2 การทาร้ายร่างกายและการฆ่าตัวตาย
3.3 สารเสพติด
3.4 การอุปโภคบริโภค
3.5 การทะเลาะวิวาท
3.6 การถูกล่อลวงและการลักพา
3.7 สื่อลามกอนาจาร

ผลการปฏิบัติงาน
(กรณีที่ผลการปฏิบัติงาน
ต่ากว่า 3)
อยู่ระหว่าง
กาลัง
5 4 3 2 1 0 การดาเนินการ
ดาเนินการ
แก้ไข

หมาย
เหตุ
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ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)

รายการ

3.8 อบายมุข
3.9 พฤติกรรมชู้สาว
3.10 อินเทอร์เน็ตและเกม
รวมคะแนน
ด้านที่ 4 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน
4.1 มลพิษจากสิ่งแวดล้อม
4.2 โรคติดต่อและโรคระบาด
4.3ความผิดปกติจากสุขภาวะของ
นักเรียน
รวมคะแนน
ด้านที่ 5 ปัญหาด้านสัตว์มีพิษ
รวมคะแนน
ด้านที่ 6 ผลกระทบจากการสู้รบและความ
ไม่สงบ
รวมคะแนน

ผลการปฏิบัติงาน
(กรณีที่ผลการปฏิบัติงาน
ต่ากว่า 3)
อยู่ระหว่าง
กาลัง
5 4 3 2 1 0 การดาเนินการ
ดาเนินการ
แก้ไข

หมาย
เหตุ
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แบบสรุปผลการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ที่ดาเนินการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
*********************************************
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
ระดับการจัดการศึกษา [  ] ปฐมวัย [  ] ประถมต้น [ ] ประถมปลาย [ ] มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดสถานศึกษา
[ ] เล็ก
[ ] กลาง
[ ] ใหญ่
[ ] ใหญ่พิเศษ
(นักเรียนน้อยกว่า 300 คน) (301-1,000 คน)
(1,001 -2,000 คน)
(นักเรียนมากกว่า2,000 คน)
วันที่รับการประเมิน .....................................................................................................................................................
รายชื่อผู้ประเมิน

1. นายสมศักดิ์ ทาศรี
ประธานกรรมการ
2. นายอรรถกร จีราคม
กรรมการ
3. นายปรสพโชคโชค บัววังโป่ง
กรรมการ
4. นายบุญเกลื้อ บุญเสือ
กรรมการ
5. ว่าที่ ร.ท.พงษ์เทพ นาคมี
กรรมการ
6. นางสาวฉลอง จุ้ยศรีแก้ว
กรรมการ
7. นายสุวัฒน์ จันทร์แยง
กรรมการและเลขานุการ
สังกัดของคณะกรรมการประเมินระดับ [ ] โรงเรียน [ ] สหวิทยาเขต/กลุ่มโรงเรียน [ ] เขตพื้นที่การศึกษา
คะแนนของกรรมการคนที่
ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละของ
รายการที่ประเมิน
หมายเหตุ
คะแนน
ค่
า
เฉลี
ย
่
1 2 3 4 5
ด้านอุบัติเหตุ
(คะแนนเต็ม 120 คะแนน)

ด้านอุบัติภัย
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ด้านปัญหาสังคม
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ด้านสัตว์มีพิษ
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ด้านผลกระทบจากการสู้รบ และ
ความไม่สงบ
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

รวม
ผลการประเมินรวมทุกด้าน

[ ] ดี
[ ] พอใช้
[ ] ต้องปรับปรุง

(ร้อยละของค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ 80 - 100)
(ร้อยละของค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ 60 - 79)
(ร้อยละของค่าเฉลี่ย อยู่ในช่วงระดับต่ากว่าร้อยละ 60)

หมายเหตุ ในกรณีที่ร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนรายด้าน ต่ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องให้มีการแก้ไขปรับปรุง
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
*********************************************
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
คาชี้แจง แบบรายงานการดาเนินงานการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนฉบับนี้ ให้โรงเรียนเขียนข้อความที่
โรงเรียนปฏิบัติปีละ 1 ครั้ง โดยเขียนเครื่องหมาย ( ) ใน [ ] หน้าข้อความ และเขียนข้อความลง
ในช่อง ตามที่ปฏิบัติไปแล้ว
1. โรงเรียนมีแผนการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน
[ ] มี
[ ] ไม่มี
2. กิจกรรมมาตรการที่สาคัญดาเนินงานตามแผนมีอะไรบ้าง
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. กิจกรรมที่สาคัญที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. ผลการดาเนินงานของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านปริมาณ……………………..…….………………………………………………………………………………………………………………….
ด้านคุณภาพ…………………………..………………………………………………………………………………………………………………….
5. สถิติการเกิดภัย
เรื่อง
1.ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ
2.ภัยที่เกิดจากอุบัติภัย
3.ภัยที่เกิดจากปัญหาสังคม
4.ภัยที่เกิดจากสุขภาพอนามัยของนักเรียน
5.ภัยที่เกิดจากสัตว์มีพิษ
6.ภัยที่เกิดจากการสู้รบและความไม่สงบ
รวมทั้งสิ้น

เพศ
ชาย หญิง

รวม

การดาเนินงานแก้ไข
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6. ปัญหาและอุปสรรค
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
7. ข้อเสนอแนะ
ด้านที่ 1 ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านที่ 2 ภัยที่เกิดจากอุบัติภัย
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านที่ 3 ภัยที่เกิดจากปัญหาสังคม
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านที่ 4 ภัยที่เกิดจากสุขภาพอนามัยของนักเรียน
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านที่ 5 ภัยที่เกิดจากสัตว์มีพิษ
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านที่ 6 ภัยที่เกิดจากการสู้รบและความไม่สงบ
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้รายงาน...................................................................
(.....................................................)
วันที่........................................................................
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ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5

แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ
ไม่มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556
มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 และมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและถือปฏิบัติ
มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและถือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง
มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256 มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบและถือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ

วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
1. สังเกต และสัมภาษณ์ ครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ ได้แก่ ระเบียบ คาสั่ง อุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ

