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ค าน า 
 

เอกสารมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโคนพิทยาเล่มนี้ 
จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนทุกคนในโรงเรียนบ้านโคนพิทยา ด้านการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ การเดินทางไป – กลับ การพานักเรียนไปศึกษานอก
สถานศึกษา การร่วมกิจกรรมส าคัญ อุบัติภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย  และปัญหาทางสังคม 
เช่น การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ สารเสพติด การทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวงการลักพา ส่ือลามกอนาจาร 
อบายมุข ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน  

การด าเนินงาน อาศัยนโยบายตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2556 ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอขอบพระคุณ คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านโคนพิทยา นักเรียน 
ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องจนท าให้การจัดท ามาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาของ
โรงเรียนบ้านโคนพิทยาส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา 

ของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
******************* 

1.  นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
นักเรียน  คือ  หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนบ้านโคนพิทยา มีความตระหนักในความส าคัญ และ

เล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตท่ีจะดูแลตนเองให้ปลอดภัย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียน
บ้านโคนพิทยา ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องด าเนินการอย่างท่ัวถึง มีคุณภาพ และ
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 

 1) เป้าประสงค ์
  (1) เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย 
และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และยึด
ประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นส าคัญ 
  (2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อม สามารถ
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ท้ังด้านอุบัติเหตุ อุบั ติภัย และปัญหาทางสังคมท่ีจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ท้ังด้านร่างกาย และ
จิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข 
  (4) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ ความ
เข้าใจ แก่ผู้ท่ีรับผิดชอบ และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

 2) เป้าหมาย 
  (1) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย 
  (2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนมีแนวทาง
ในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน 

 (3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 

 3) ยุทธศาสตร์  
  (1) โรงเรียนจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง 
และเครือข่ายท้ังภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
  (3) มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
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2.  การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนบ้านโคนพิทยา   
 แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อม
ท้ังนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 

ขั้นตอน ภารกิจ 

1.ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาสภาพท่ัวไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อ
วิเคราะห์ความเส่ียงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจากสภาพแวดล้อม 

2.ก าหนดมาตรการหลัก ก าหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข 

3.ก าหนดมาตรการเสริม ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเช่ือ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น และสภาพความเส่ียงของท้องถิ่น 

4.ก าหนดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 

5.ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 

 

3.  มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 
สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

ด้านการป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุ 
1. อุบัติเหตุจากอาคาร
เรียนอาคารประกอบ 

 
1.ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม่ าเสมอ 
2.แต่งต้ังบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 
3.สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย
แก่นักเรียน 
4.จัดท าป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย 
5.ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 
6.จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคล่ือนย้ายกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

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

2. อุบัติเหตุจากบริเวณ
สถานศึกษา 

1.แต่งต้ังครูเวรประจ าวันคอยควบคุม ก ากับ ติดตามดูแล 
   การรักษาความปลอดภัยตลอดท้ังวัน 
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น และน าส่ง 
   สถานพยาบาล 
3.หลีกเล่ียงการจัดกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้ 
4.จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ 
5.จัดให้ป้ายค าเตือนเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบัติเหตุ 
6.จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีท่ีพบ
วัตถุ ส่ิงแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย 

1.ผู้บริหาร 
   โรงเรียน 
2.ครูเวรประจ าวัน 
3.ครูอนามัย 
   โรงเรียน 
4.นักการภารโรง 
5. โรงพยาบาล
ส่ง เสริ ม สุขภาพ
ต าบลบ้านโคน 
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สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
2. อุบัติเหตุจากบริเวณ  
   สถานศึกษา(ต่อ) 

7.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 
8.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
9.จัดให้มีการบ ารุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสม่ าเสมอ 
10.จัดให้มีถังขยะแยะประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและ 
    ท าลาย 
11.หลีกเล่ียงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นท่ีอาจ  
     ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย 

6.นักเรียน 
7.ผู้ปกครอง 

3. อุบัติเหตุจาก
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 

1.มีการส ารวจสภาพปัญหาด้านส่ิงแวดล้อม มลภาวะใน 
    สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน 
   ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข 
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
4.จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหา 
   ส่ิงแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน 

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

4. อุบัติเหตุจากเคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ 
ต่างๆ 

1.ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ  
   ก่อนใช้ทุกครั้ง 
2.ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆท่ีช ารุด 
3.แนะน า สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภทของ    
   อุปกรณ์ 
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในท่ีเก็บทุกครั้งอย่างเป็น 
   ระเบียบปลอดภัย 
5.ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ให้  
   ถูกต้องเหมาะกับประเภทกิจกรรม 

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

5. อุบัติเหตุจากการ
เดินทาง ไป-กลับ ระหว่าง
บ้าน และสถานศึกษา 

1.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก าหนดมาตรการ 
   รับ-ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน 
2.ก ากับ ดูแลนักเรียนท่ีใช้จักรยานให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว 
3.จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนท่ีมีผู้ปกครองมารับ 
4.แนะน าการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง 
5.ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร 
6.จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียนท่ีประตูเข้าออก 
7. ประสานความร่วมมืองานจราจรสถานีต ารวจถูธรพญาแมน  
ดูแลความปลอดภัยด้านจราจรด้านหน้าโรงเรียน 

1.ผู้บริหาร 
   โรงเรียน 
2.ครู 
3.นักการภารโรง 
4.นักเรียน 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7. สถานีต ารวจถู
ธรพญาแมน 
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สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
6. อุบัติเหตุจากการพา   
นักเรียนไปศึกษานอก   
สถานศึกษา 

1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการ 
  พานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด 
2.เตรียมการและวางแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน 
3.จัดท าประวัตินักเรียนท่ีร่วมเดินทาง 
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
5.จัดให้มีป้ายช่ือแสดงรายละเอียดนักเรียน 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
7.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน 
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพ    
   รถยนต์   และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย 

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

7. อุบัติเหตุจากการน า   
นักเรียนร่วมกิจกรรม   
ส าคัญ 

1. หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอันตราย 
2.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด 
3.ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง 
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุกครั้ง 
5.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีปลอดภัย 
6.ประสานงานเจ้าหน้าด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน 
7.จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นทุกครั้ง 
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีตรวจสภาพ    
   รถยนต์   และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย 

1.ผู้บริหาร  
   โรงเรียน 
2.ครูประจ าช้ัน 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ
7.นักเรียน 

ด้านการป้องกันและแก้ไข
อุบัติภัย 

1. อัคคีภัย 

 
 
 
1.แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 
2.ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ 
3.จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการอย่างเคร่งครัด 
4.วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า 
5.จัดแหล่งข้อมูลท่ีสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า 
6.ขจัดส่ิงรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่างๆ 
7.รายงานต้นสังกัดทันที 
 

 
 
1.ผู้บริหาร  
   โรงเรียน 
2.ครูประจ าช้ัน 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ
7.นักเรียน 
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สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
2. วาตภัย 1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 

2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
4.ตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อาคาร 
5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ 
   ความช่วยเหลือทันที 

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

3. อุทกภัย 1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
4.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ 
5.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
6.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ 
   ความช่วยเหลือทันที 

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

4. ธรณีพิบัติภัย 1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 
4.ตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อาคาร 
5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ 
   ความช่วยเหลือทันที 

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

ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทางสังคม 

 
1.จัดให้มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ 
3.จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย 
4.จัดให้การบริการให้ค าปรึกษา 
5.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา 
6.จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับส่ือต่างๆ 
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ 
   ความช่วยเหลือทันที 
8.จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข 

1.ผู้บริหาร  
   โรงเรียน 
2.ครูประจ าช้ัน 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 
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ภาคผนวก 
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จัดท าปลอดภัยในสถานศึกษ                       า  
ค าสั่งโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 

ท่ี  92/2558 
เร่ือง    แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนและมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

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

                   ตามหนังสือคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2556  ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้แจ้งยุทธศาสตร์การด าเนินงานเกี่ยวกับระบบการ
รักษาความปลอดภัยของนักเรียน มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน  มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงาน แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู 
ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ ติดตามรายงาน นั้น 

                   เพื่อให้การด าเนินงาน บรรลุผลส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย จ าเป็นต้องมีมาตรการและ
กิจกรรมตามเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ.
2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมท้ังนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน จึงแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 

  1. นายสมศักดิ์  ทาศรี          หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป       ประธานกรรมการ 
                    2. นายอรรถกร  จีราคม        หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล      กรรมการ   
                    3. นายปรสพโชคโชค  บัววังโป่ง หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ      กรรมการ 

4. นายบุญเกล้ือ  บุญเสือ           หัวหน้าลุ่มบริหารวิชาการ             กรรมการ 
             5. ว่าท่ี ร.ท.พงษ์เทพ  นาคมี       หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน      กรรมการ  
  6.  นางสาวฉลอง  จุ้ยศรีแก้ว       หัวหน้างานอนามัย       กรรมการ 
                    7. นายสุวัฒน์  จันทร์แยง   หัวหน้างานอาคารสถานท่ี        กรรมการและเลขานุการ 
 

                   ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ังนี้ ปฏิบัติหน้าท่ี จัดท าแผนและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการ
รักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2556 รายงานผู้บริหารโรงเรียนต่อไป 
 

                   ท้ังนี้    ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

                                        ส่ัง   ณ    วันท่ี  21  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 2558 
 

 

                                                                                
                                                                            (นายบรรชา  บุญเสือ) 
                                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านโคนพิทยา 
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 แบบขออนุญาตผู้บังคับบัญชาพานักเรียน/นกัศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
 
 
 

สถานศึกษา..................................................................... 
 

                                                      วัน เดือน ปี..................................................................... 
 

เรื่อง    การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน   ............................................................................ 
 

ข้าพเจ้าอนุญาตน านักเรียน/นักศึกษา จ านวน..................คน    และครู/อาจารย์ควบคุม....................คน 
โดยมี.................................................................... เป็นผู้ควบคุมไป เพื่อ................................................................. 
ณ.......................................................จังหวัด...................................... เริ่มออกเดินทาง    วันท่ี...............................
เดือน.......................................................... พ.ศ.................... เวลา......................น.      และจะไปตามเส้นทางผ่าน
................................................................................. โดยพาหนะ.................................................   จะพักค้างคืนท่ี
.......................................................... และกลับถึงสถานศึกษา วันท่ี.............เดือน.................................................. พ.ศ
.................... เวลา......................น. ค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน จ านวน...................... บาท   

การไปครั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษา ไปนอก
สถานศึกษาแล้ว 

 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

  (...........................................) 
   ต าแหน่ง..................................................... 
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 แบบขออนุญาตผู้ปกครองพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  
 
 
 

สถานศึกษา..................................................................... 
 

                                                              วัน เดือน ปี.................................................................................. 
 

เรื่อง    การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน   ............................................................................ 
 

ด้วย(ช่ือสถานศึกษา)............................................................มีความประสงค์จะขออนุญาตน า(ช่ือนักเรียน/
นักศึกษา).......................................................................... ไปศึกษานอกสถานศึกษา          ในการไปครั้งนี้ มีนักเรียน 
นักศึกษา จ านวน................คน มีครู/อาจารย์ควบคุม....................คน โดยมี................................................................. 
เป็นผู้ควบคุมไป เพื่อ..................................................................................................................................................... 
ณ.......................................................จังหวัด........................................... เริ่มออกเดินทาง    วันท่ี...............................
เดือน.......................................................... พ.ศ.......................... เวลา......................น.      และจะไปตามเส้นทางผ่าน
................................................................................. โดยพาหนะ.......................................................   จะพักค้างคืนท่ี
.......................................................... และกลับถึงสถานศึกษา      วันท่ี.............เดือน.................................................. 
พ.ศ.................... เวลา......................น. ค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน จ านวน...................... บาท   

จึงเรียนมาเพื่อขออนุญาตน า(ช่ือนักเรียน/นักศึกษา)................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษา 
 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(...........................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

โปรดกรอกข้อความข้างล่างนี้และส่งกลับคืนสถานศึกษา 
             ข้าพเจ้า............................................................ผู้ปกครองของ

.......................................................................... 
(    ) อนุญาต   (    )ไม่อนุญาต ให้...........................................................................ไปศึกษานอกสถานศึกษาในครั้งนี้ 

 
ลงช่ือ............................................................................ผู้ปกครอง 
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 แบบรายงานผลการพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา  

 
 
 

สถานศึกษา..................................................................... 
 

                                                                                 วัน เดือน ปี
................................................................................. 

 

เรื่อง    การพานักเรียน/นักศึกษาไปนอกสถานศึกษา 
 

เรียน   ............................................................................ 
 

      ตามท่ีข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้น านักเรียน/นกัศึกษา     มีจ านวน..................คน           และครู/
อาจารย์ควบคุม....................คน โดยมี............................................................................................. เป็นผู้ควบคุมไป        
เพื่อ
..................................................................................................................................................................................... 
ณ.......................................................จังหวัด...................................... เริ่มออกเดินทาง         วันท่ี...............................
เดือน.......................................................... พ.ศ.................... เวลา......................น.           และจะไปตามเส้นทางผ่าน
................................................................................. โดยพาหนะ......................................................   จะพักค้างคืนท่ี
.......................................................... และกลับถึงสถานศึกษา      วันท่ี.............เดือน.................................................. 
พ.ศ.................... เวลา......................น. นั้น   

        การ พานักเรียน และนักศึกษาไปครั้งนี้ เป็นไปด้วยความ(เรียบร้อย หรือไม่เรียบร้อย ให้ช้ีแจงโดย
ละเอียด)...........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................ 

 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 

(...........................................) 
ต าแหน่ง..................................................... 
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 แบบรายงานเหตุการณ์การพานักเรียน/นักศกึษา ไปนอกสถานศึกษา  
 
 

1.ช่ือโครงการ/กิจกรรม 
    .................................................................................................................................................................................. 
2.วัน เดือน ปี ท่ีจัดกิจกรรม 
    .................................................................................................................................................................................. 
3.สถานท่ีจัดกิจกรรม 
   ................................................................................................................................................................................... 
4.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ................................................................................................................................................................................... 
5.ผู้ควบคุม 
     1) ............................................................................................................................................................................ 
     2) ............................................................................................................................................................................. 
    3) ............................................................................................................................................................................. 
6.วัน เดือน ปี ท่ีเกิดเหตุ 
   ................................................................................................................................................................................... 
7.เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
   ................................................................................................................................................................................... 
8.การแก้ไขปัญหา 
   ................................................................................................................................................................................... 
9.ข้อเสนอแนะ 
   ................................................................................................................................................................................... 
 
 
 

                               ลงช่ือ..................................................ผู้รายงาน 
                                                              (..................................................) 
                                                   ต าแหน่ง.......................................................... 
                                              วันท่ี...........เดือน.....................................พ.ศ............ 
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการประกันความปลอดภัยของนักเรียน 

ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
********************************************* 

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39 
ค าช้ีแจง ให้สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
              โดยเขียนเครื่องหมาย (  ) ในช่องผลการประเมิน 
 

 
 

รายการ 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

ผลการปฏิบัติงาน 
(กรณีที่ผลการปฏิบัติงาน 

ต่ ากว่า 3) 

 

 
 

หมายเหตุ 
 
5 

 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

แก้ไข 

 

ก าลัง 
ด าเนินการ 

การด าเนินงาน 
ด้านที่ 1 การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 
1.อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคาร 
   ประกอบ  
   1.1โครงสร้างของอาคารเรียน อาคาร  
          ประกอบ   
   1.2 การใช้ครุภัณฑ์ 
   1.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า 
   1.4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ 
   1.5 ห้องน้ าห้องส้วม 
2.บริเวณสถานศึกษา 
   2.1 รั้วและประตูสถานศึกษา 
   2.2 บ่อน้ า สระน้ า บ่อเล้ียงปลา 
   2.3 เขตก่อสร้างและกองวัสดุช ารุด 
   2.4 ต้นไม ้
   2.5 สนาม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา  
         และอุปกรณ์กีฬา 
   2.6โอ่งน้ า บ่อเกรอะบ่อซึม ถังเก็บน้ า 
   2.7 เตาเผาขยะและท่ีท้ิงขยะ 
3. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา  
4.เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ 
 

         

 



 
 

 

16 

 
 
 

 
รายการ 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

ผลการปฏิบัติงาน 
(กรณีที่ผลการปฏิบัติงาน 

ต่ ากว่า 3) 

 

 
 

หมาย
เหตุ  

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

แก้ไข 

 

ก าลัง 
ด าเนินการ 

5. การเดินทางไป - กลับ 
   5.1 การเดินทางเท้า   
   5.2 การเดินทางโดยยานพาหนะทางบก 
   5.3 การเดินทางโดยยานพาหนะทางน้ า 
6. การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที ่
7. การร่วมกิจกรรมส าคัญ  
   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 การท าร้ายร่างกายและการฆ่าตัวตาย 
   3.3 สารเสพติด 
   3.4 การอุปโภคบริโภค 
   3.5 การทะเลาะวิวาท 
   3.6 การถูกล่อลวงและการลักพา 
   3.7 ส่ือลามกอนาจาร 
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รายการ 

ผลการประเมิน 
(ระดับคะแนน) 

ผลการปฏิบัติงาน 
(กรณีที่ผลการปฏิบัติงาน 

ต่ ากว่า 3) 

 

 
 

หมาย
เหตุ  

5 
 
4 

 
3 

 
2 

 
1 

 
0 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินการ 

แก้ไข 

 

ก าลัง 
ด าเนินการ 

   3.8 อบายมุข   
   3.9 พฤติกรรมชู้สาว 
   3.10 อินเทอร์เน็ตและเกม 

         

รวมคะแนน     
ด้านที่ 4 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของ 
             นักเรียน  
   4.1 มลพิษจากส่ิงแวดล้อม   
   4.2 โรคติดต่อและโรคระบาด 
   4.3ความผิดปกติจากสุขภาวะของ
นักเรียน 

         

รวมคะแนน     
ด้านที่ 5 ปัญหาด้านสัตว์มีพิษ           

รวมคะแนน     
ด้านที่ 6 ผลกระทบจากการสู้รบและความ 
             ไม่สงบ 

         

รวมคะแนน     
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แบบสรุปผลการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
ที่ด าเนินการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 
********************************************* 

โรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  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. นายบุญเกล้ือ  บุญเสือ                กรรมการ 
              5. ว่าท่ี ร.ท.พงษ์เทพ  นาคมี             กรรมการ     

6.  นางสาวฉลอง  จุ้ยศรีแก้ว            กรรมการ 
                     7. นายสุวัฒน์  จันทร์แยง        กรรมการและเลขานุการ 
สังกัดของคณะกรรมการประเมินระดับ   [ ] โรงเรียน    [  ] สหวิทยาเขต/กลุ่มโรงเรียน     [  ] เขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

รายการท่ีประเมิน 
คะแนนของกรรมการคนท่ี ค่าเฉล่ียของ 

คะแนน 
ร้อยละของ 
ค่าเฉล่ีย 

 

หมายเหตุ 
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      (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ 80 - 100) 
       [  ] พอใช้      (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับ 60 - 79) 
       [  ] ต้องปรับปรุง    (ร้อยละของค่าเฉล่ีย อยู่ในช่วงระดับต่ ากว่าร้อยละ 60) 
หมายเหตุ ในกรณีที่ร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนรายด้าน ต่ ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องให้มีการแก้ไขปรับปรุง  
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2556 

********************************************* 
โรงเรียนบ้านโคนพิทยา   ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา  เขต 39 

ค าช้ีแจง แบบรายงานการด าเนินงานการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนฉบับนี้ ให้โรงเรียนเขียนขอ้ความที่
โรงเรียนปฏิบัติปีละ 1 คร้ัง โดยเขียนเคร่ืองหมาย ( ) ใน [  ] หน้าข้อความ และเขียนข้อความลง
ในช่อง ตามที่ปฏิบัติไปแล้ว 

1. โรงเรียนมีแผนการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียน 
    [    ]   มี                                 [    ]   ไม่มี 

2. กิจกรรมมาตรการที่ส าคัญด าเนินงานตามแผนมีอะไรบ้าง 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. กิจกรรมที่ส าคัญที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. ผลการด าเนินงานของโรงเรียนและการมีส่วนร่วมของชุมชน 
    ด้านปริมาณ……………………..…….…………………………………………………………………………………………………………………. 
    ด้านคุณภาพ…………………………..…………………………………………………………………………………………………………………. 

5. สถิติการเกิดภัย 
 

เร่ือง 
เพศ  

รวม 
 

การด าเนินงานแก้ไข 
ชาย หญิง 

1.ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ     
2.ภัยท่ีเกิดจากอุบัติภัย     
3.ภัยท่ีเกิดจากปัญหาสังคม     

4.ภัยท่ีเกิดจากสุขภาพอนามัยของนักเรียน     

5.ภัยท่ีเกิดจากสัตว์มีพิษ     
6.ภัยท่ีเกิดจากการสู้รบและความไม่สงบ     

รวมทั้งสิ้น     
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6. ปัญหาและอุปสรรค 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. ข้อเสนอแนะ 
   ด้านท่ี 1 ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ด้านท่ี 2 ภัยท่ีเกิดจากอุบัติภัย 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ด้านท่ี 3 ภัยท่ีเกิดจากปัญหาสังคม 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ด้านท่ี 4 ภัยท่ีเกิดจากสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ด้านท่ี 5 ภัยท่ีเกิดจากสัตว์มีพิษ 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
   ด้านท่ี 6 ภัยท่ีเกิดจากการสู้รบและความไม่สงบ 
   1) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   2) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
   3) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

ผู้รายงาน................................................................... 
          (.....................................................) 

วันท่ี........................................................................ 
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 แนวทางการให้ระดับคุณภาพ  
 

ระดับคะแนน เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ 
 

0 
ไม่มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 

1 
ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 

 

2 
มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 และมีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ 

 

3 
มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและถือปฏิบัติ 

 
4 

มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและถือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

 
5 

มีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 256 มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบและถือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการรายงานผลการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

 
วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล 
 1. สังเกต และสัมภาษณ์ ครู ผู้ปกครอง และบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

2. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานท่ีปรากฏ ได้แก่ ระเบียบ ค าส่ัง อุปกรณ์ สถานท่ี ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


