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ค าน า 

 
เอกสารมาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

เล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดูแลความปลอดภัยนักเรียนทุกคนในโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ด้านการป้องกัน
และแก้ไขอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคารประกอบ อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา สภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ การเดินทางไป - กลับ การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา 
การร่วมกิจกรรมส าคัญ อุบัติภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย และปัญหาทางสังคม เช่น การล่วงละเมิด
ทางร่างกาย และจิตใจ สารเสพติด การทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวงการลักพา สื ่อลามกอนาจาร อบายมุข            
ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน  

การด าเนินงาน อาศัยนโยบายตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย การด าเนินงาน
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษา ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน คณะกรรมการ
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องที่ท าให้การจัดท ามาตรการ                 
รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
 
 
 

                                         ( นางอมรวดี สินเจริญ ) 
                                          ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

 



 
 

 

 

มาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน 
ของโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล  

 

******************* 
1. นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน  

นักเรียน  คือ  หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล มีความตระหนักในความส าคัญ         
และเล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 
ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องด าเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ  

 1) เป้าประสงค์ 

  (1) เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนด้านอุบัติเหตุ ด้านอุบัติภัย และ
ด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์
สูงสุดของนักเรียนเป็นส าคัญ 
  (2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพร้อม สามารถ
ป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบั ติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (3) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองความปลอดภัย      ทั้ง
ด้านร่างกาย และจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและ มี
ความสุข 
  (4) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้        ความ
เข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน 

 2) เป้าหมาย 

  (1) นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย 
  (2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน 

 (3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 

 3) ยุทธศาสตร์  

  (1) โรงเรียนจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผู้ปกครอง    
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  (2) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน 
  (3) มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 



 
 

 

 

2.  การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน 

 แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู 
ผู ้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงาน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื ่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
 

ขั้นตอน ภารกิจ 

1.ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์
ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยจากสภาพแวดล้อม และภัยอื่นๆ  

2.ก าหนดมาตรการหลัก ก าหนดมาตรการหลักเพ่ือป้องกัน และ/หรือ แก้ไข 

3.ก าหนดมาตรการเสริม ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของสถานศึกษา 

4.ก าหนดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 

5.ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ ก าหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 



 
 

 

 

3.  มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

ด้านการป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุ 

1. อุบัติเหตุจากอาคาร
เรียนอาคารประกอบ 

1.ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอย่างสม ่าเสมอ 
2.แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ 
3.สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย  
แก่นักเรียน 
4.จัดท าป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย 
5.ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย 
6.จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.ครู บุคลากรที่
รับผิดชอบ 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 

2. อุบัติเหตุจากบริเวณ
สถานศึกษา 

1.แต่งตั้งครูเวรประจ าวันคอยควบคุม ก ากับ ติดตามดูแล 
การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน 
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และน าส่ง 
สถานพยาบาล 
3.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการปีนต้นไม้ 
4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ 
5.จัดให้ป้ายค าเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ 
6.จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบ
วัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.ครูเวรประจ าวัน 
3.ครูอนามัยโรงเรียน 
4.นักการภารโรง 
5.เจ้าหน้าที่สถานี  
  อนามัย 
6.นักเรียน 
7.ผู้ปกครอง 

 
 
 
 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

2. อุบัติเหตุจากบริเวณ  
   สถานศึกษา(ต่อ) 

7.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง 
8.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
9.จัดให้ม ีการบ าร ุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบ
สม ่าเสมอ 
10.จัดให้มีถังขยะแยะประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บ
และท าลาย 
11.หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจ  
ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย 

 



 
 

 

 

3. อุบัติเหตุจาก
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษา 

1.มีการส ารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะใน 
 สถานศึกษาและชุมชน เพ่ือหาแนวทางแก้ไข 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและ
แก้ไข 
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
4.จัดกิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนักต่อปัญหา 
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ
ชุมชน 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.ครู 
3.นักเรียน 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 

4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ 
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ 
ต่าง ๆ 

1.ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ก่อนใช้ทุกครั้ง 
2.ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช ารุด 
3.แนะน า สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกว ิธ ีตาม
ประเภทของอุปกรณ ์
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในที่เก็บทุกครั้ง
อย่างเป็นระเบียบปลอดภัย 
5.ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื ่องมือ เครื ่องใช้ 
อุปกรณ์ให้ ถูกต้องเหมาะกับประเภทกิจกรรม 

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

5. อุบัติเหตุจากการ
เดินทาง ไป-กลับ ระหว่าง
บ้าน และสถานศึกษา 

1.สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก าหนด
มาตรการ รับ-ส่ง นักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน 
2.ก ากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานให้ชิดทางซ้ายและเป็น
แถว 
3.จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมา
รับ 
4.แนะน าการเดินแถวกลับบ้านและให้พ่ีดูแลน้อง 
5.ท ากิจกรรมเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร 
6.จัดครูเวรและนักเรียนคอย รับ-ส่ง นักเรียนที่ประตูเข้า
ออก 

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



 
 

 

 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

6. อุบัติเหตุจากการพา   
นักเรียนไปศึกษานอก   
สถานศึกษา 

1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่า
ด้วยการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดย
เคร่งครัด 
2.เตรียมการและวางแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน 
3.จัดท าประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง 
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
5.จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
7.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน 
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจ
สภาพรถยนต์และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.ครู  
3.ผู้รับผิดชอบนักเรียน
ไปศึกษางานนอกสถานที่ 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.นักเรียน 

7. อุบัติเหตุจากการน า   
นักเรียนร่วมกิจกรรม   
ส าคัญ 

1.หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย 
2.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด 
3.ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุก
ครั้ง 
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุกครั้ง 
5.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย 
6.ประสานงานเจ้าหน้าด้านการรักษาความปลอดภัยท้อง
ถนน 
7.จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกครั้ง 
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจ
สภาพรถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพ่ือความปลอดภัย 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา 
2.ครู 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
7.นักเรียน 



 
 

 

 

ด้านการป้องกันและแก้ไข
อุบัติภัย 

1. อัคคีภัย 

1.แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่าง
สม ่าเสมอ 
2.ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ 
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที ่อยู ่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่าง
เคร่งครัด 
4.วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า 
5.จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้
ล่วงหน้า 
6.ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้อง
ต่างๆ 
7.รายงานต้นสังกัดทันท ี
 
 
 
 
 

1.ผู้บริหารสถานศึกษา  
2.ครู 
3.นักการภารโรง 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าที่ต ารวจ 
7.นักเรียน 

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 

2. วาตภัย 1.ให้ความรู ้ในการปฏิบัต ิตนแก่นักเร ียนให้พ้นจาก
อันตราย 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม ่าเสมอ 
4.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 
5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม ่าเสมอ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื ่อสามารถ
ติดต่อขอความช่วยเหลือทันที 

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



 
 

 

 

3. อุทกภัย 1.ให้ความรู ้ในการปฏิบัต ิตนแก่นักเร ียนให้พ้นจาก
อันตราย 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ 
4.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม ่าเสมอ 
5.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
6.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื ่อสามารถ
ติดต่อขอความช่วยเหลือทันที 

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

4. ธรณีพิบัติภัย 1.ให้ความรู ้ในการปฏิบัต ิตนแก่นักเร ียนให้พ้นจาก
อันตราย 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม ่าเสมอ 
4.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร 
5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม ่าเสมอ 
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื ่อสามารถ
ติดต่อขอความช่วยเหลือทันที 

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

ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาทางสังคม อาทิ 
เช่น พฤติกรรมทางเพศ /
พฤติกรรมรุนแรง/ ฯลฯ 

 

1.จัดให้มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 
3.จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย 
4.จัดให้การบริการให้ค าปรึกษา 
5.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา 
6.จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆ 
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถ
ติดต่อขอความช่วยเหลือทันที 
8.จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางวางแผนป้องกัน
และแก้ไข 
 

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

สาเหตุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 



 
 

 

 

ด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 

1.จัดให้มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน 
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 
3.จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย 
4.จัดให้การบริการให้ค าปรึกษา 
5.จ ัดกิจกรรมเสริมสร ้างทักษะในการคิดว ิเคราะห์
แก้ปัญหา 
6.จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่าง ๆ 
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื ่อสามารถ
ติดต่อขอ 
   ความช่วยเหลือทันที 
8.จัดประชุมผู้ปกครองเพ่ือหาแนวทางวางแผนป้องกัน
และแก้ไข 

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

 


