มาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน
โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
*******************
1. นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน ของโรงเรียน
นาเชือกพิทยาสรรค์
นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษามหาสารคามมีความตระหนักในความสำคัญ และเล็งเห็นความจำเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไป
ตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย
ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้นโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการ
จัดการศึกษา ต้องดำเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ
1) เป้าประสงค์
(1) เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัดด้านอุบัติเหตุ ด้าน
อุบัติภัย และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม
และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสำคัญ
(2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัด ให้มีความพร้อม
สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคมที่จะเกิด
ขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง การดูแลช่วยเหลือ และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้ง
ด้านร่างกาย และจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมี
ความสุข
(4) เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัด โดยการให้ความรู้
ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน
2) เป้าหมาย
(1) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับการ
คุ้มครองดูแลความปลอดภัย
(2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องมีแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน
(3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
3) ยุทธศาสตร์
(1) โรงเรียนในสังกัดจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู
ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) กำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์
(3) มีการกำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

2. การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนในสังกัด
แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน ครู
ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม กำกับ ติดตาม
ประเมิน ผลและรายงาน จึงจำเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
ขั้นตอน
1.ศึกษาสภาพทั่วไป
2.กำหนดมาตรการหลัก
3.กำหนดมาตรการเสริม
4.กำหนดกิจกรรม
5.กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ

ภารกิจ
ศึ ก ษาสภาพทั ่ ว ไปของโรงเรี ย น ชุ ม ชน ความเข้ ม แข็ ง ของเครื อ ข่ า ยเพื่ อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยจากสภาพแวดล้อม และ
ภัยอื่นๆ
กำหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือ แก้ไข
กำหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณีของ
ท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของสถานศึกษา
กำหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม
กำหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม
ด้านการป้องกันและ
1.ตรวจสอบโครงสร้ า งและส่ ว นประกอบอาคารอย่ า ง
แก้ไขอุบัติเหตุ
สม่ำเสมอ
1. อุบัติเหตุจากอาคาร 2.แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่
เรียนอาคารประกอบ 3.สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความปลอดภัย
แก่นักเรียน
4.จัดทำป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดอันตราย
5.ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
6.จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน
2. อุบัติเหตุจากบริเวณ 1.แต่งตั้งครูเวรประจำวันคอยควบคุม กำกับ ติดตามดูแล
สถานศึกษา
การรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และนำส่ง
สถานพยาบาล
3.หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการปีนต้นไม้
4.จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่ง กิ่ง ไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
เสมอ
5.จัดให้ป้ายคำเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
6.จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนในกรณีที่พบ
วัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย

1.ผู้บริหาร
สถานศึกษา
2.ครู บุคลากรที่
รับผิดชอบ
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
1.ผู้บริหาร
สถานศึกษา
2.ครูเวรประจำวัน
3.ครูอนามัยโรงเรียน
4.นักการภารโรง
5.เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย
6.นักเรียน
7.ผู้ปกครอง

สาเหตุ
2. อุบัติเหตุจากบริเวณ
สถานศึกษา(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไข
7.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
8.จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา
9.จัดให้มีการบำรุงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบสม่ำเสมอ
10.จัดให้มีถังขยะแยะประเภทเพื่อสะดวกในการจัดเก็บและ
ทำลาย
11.หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือเครื่องเล่นที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย
3. อุบัติเหตุจาก
1.มีการสำรวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะใน
สภาพแวดล้อมของ
สถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
สถานศึกษา
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไข
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
4.จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและชุมชน
4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ 1.ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์
ก่อนใช้ทุกครั้ง
ต่างๆ
2.ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชำรุด
3.แนะนำ สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธีตามประเภท
ของอุปกรณ์
4.จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ในที่เก็บทุกครั้งอย่างเป็น
ระเบียบปลอดภัย
5.กำกับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ให้
ถูกต้องเหมาะกับประเภทกิจกรรม
5. อุบัติเหตุจากการ
1.สถานศึ ก ษา ผู ้ ป กครอง และชุ ม ชน ร่ ว มมื อ กั น กำหนด
เดินทาง ไป-กลับ ระหว่าง มาตรการ รับ-ส่ง นักเรียนตอนเช้าและเลิกเรียน
บ้าน และสถานศึกษา
2.กำกับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว
3.จัดครูเวรประจำวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครองมารับ
4.แนะนำการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง
5.ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร
6.จัดครูเวรและนักเรียนคอย รับ-ส่ง นักเรียนที่ประตูเข้าออก

ผู้รับผิดชอบ

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

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

สาเหตุ
6. อุบัติเหตุจากการพา
นักเรียนไปศึกษานอก
สถานศึกษา

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1.ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด
2.เตรียมการและวางแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน
3.จัดทำประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
5.จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรียน
6.จัดให้มเี วชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7.ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8.หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจ
สภาพ
รถยนต์และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
7. อุบัติเหตุจากการนำ
1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย
นักเรียนร่วมกิจกรรม
2.จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
สำคัญ
3.ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอย่างปลอดภัยทุกครั้ง
4.จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุกครั้ง
5.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภัย
6.ประสานงานเจ้าหน้าด้านการรักษาความปลอดภัยท้องถนน
7.จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกครั้ง
8.หากมีการใช้พ าหนะรถยนต์ ต้องแต่ง ตั้ง เจ้ าหน้า ที่ ต รวจ
สภาพ
รถยนต์ และตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
ด้านการป้องกันและแก้ไข 1.แต่ ง ตั ้ ง กรรมการรั บ ผิ ด ชอบตรวจสอบอุ ป กรณ์ อ ย่ า ง
อุบัติภัย
สม่ำเสมอ
2.ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ
1. อัคคีภัย
3.จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่างเคร่งครัด
4.วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า
5.จั ด แหล่ ง ข้ อ มู ล ที ่ ส ามารถติ ด ต่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ไว้
ล่วงหน้า
6.ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่างๆ
7.รายงานต้นสังกัดทันที

ผู้รับผิดชอบ
1.ผู้บริหารสถานศึกษา
2.ครู
3.ผู้รับผิดชอบนักเรียน
ไปศึกษางานนอก
สถานที่
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
6.นักเรียน

1.ผูบ้ ริหารสถานศึกษา
2.ครู
3.นักการภารโรง
4.ผู้ปกครอง
5.ชุมชน
6.เจ้าหน้าที่ตำรวจ
7.นักเรียน

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

2. วาตภัย

1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
4.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือทันที
3. อุทกภัย
1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ
4.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ
5.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
6.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือทันที
4. ธรณีพิบัติภัย
1.ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย
2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
3.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอย่างสม่ำเสมอ
4.ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
5.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ำเสมอ
6.จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือทันที
1.จัดให้มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน
ด้านการป้องกันและแก้ไข 2.จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ
ปัญหาทางสังคม อาทิ
3.จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย
เช่น พฤติกรรมทางเพศ / 4.จัดให้การบริการให้คำปรึกษา
พฤติกรรมรุนแรง/ ฯลฯ
5.จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา
6.จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อต่างๆ
7.จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอ
ความช่วยเหลือทันที
8.จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไข

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

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

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

คำนำ
เอกสารมาตรการรักษาความปลอดภัย การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โรงเรียนนาเชือก
พิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพท้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการดูแลความปลอดภัย นักเรียนทุกคนในโรงเรียน ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ เช่น อุบัติเหตุจาก
อาคารเรียน อาคารประกอบ อุบัติเหตุจากบริเวณสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆ การเดินทางไป –กลับ การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา การร่วมกิจกรรม
สำคัญ อุบัติภัย เช่น อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย และปัญหาทางสังคม เช่น การล่วงละเมิดทาง
ร่างกาย และจิตใจ สารเสพติด การทะเลาะวิวาท การถูกล่อลวงการลักพา สื่อลามกอนาจาร อบายมุข
ด้านสุขภาพอนามัยนักเรียน
การดำเนินงาน อาศัยนโยบายตามคู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัย
การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุ้มครองนักเรียนของสถานศึกษา ของสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
คณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้การ
จัดทำมาตรการ รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา มหาสารคาม สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

( นายทรงศักดิ์ ชาวไพร)
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์

มาตรการรักษาความปลอดภัย
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน

โรงเรียนาเชือกพิทยาสรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

