
มาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนในสถานศึกษา 

โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 

******************* 

1. นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา 

    นักเรียน  คือ  หัวใจของการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีความตระหนักในความส าคัญ และเล็งเหน็
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเองให้
ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภั ย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่
นักเรียน  ดังนั้น โรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม  ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
ต้องด าเนินการอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล 

 1) เป้าประสงค ์

  (1) เพื่อให้มรีูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนด้านอุบัติเหตุ ด้าน
อุบัติภัย และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศยัแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอ านาจ การมี
ส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรยีนเป็นส าคญั 

  (2) เพื่อสรา้งความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน ให้มีความพรอ้ม 
สามารถป้องกัน และแกไ้ขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปญัหาทางสังคม
ที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (3) เพือ่ให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภยั ทั้งด้านรา่งกาย และ
จิตใจ โดยนักเรียนจะไดร้ับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อยา่งปลอดภยัและมีความสุข 

  (4) เพื่อสรา้งความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของโรงเรียน โดยการให้ความรู้ 
ความเขา้ใจ แก่ผู้ที่รับผดิชอบ และผูท้ี่มีสว่นเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในโรงเรยีน 

 2) เป้าหมาย 

  (1) นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภยั 

  (2) ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรยีนมี
แนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภยันักเรียน 

 (3) เครอืข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่
นักเรียน 



 3) ยุทธศาสตร ์ 
  (1) โรงเรียนจัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน โดยการมีสว่นร่วมของ ครู 
ผู้ปกครอง และเครอืข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

  (2) ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัของนกัเรียน 

  (3) มีการก ากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 

2. การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนเทพารักษ์ราชวิทยาคม 

 แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างนักเรียน 
ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมินผล
และรายงาน จึงจ าเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2 ) พ.ศ.2545 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ดังน้ี 

ขั้นตอน ภารกิจ 
1. ศึกษาสภาพทั่วไป ศึกษาสภาพทั่วไปของโรงเรียน ชุมชน ความเขม้แข็งของเครือขา่ยเพื่อ

วิเคราะห์ความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย และภัยจาก
สภาพแวดลอ้ม 

2. ก าหนดมาตรการหลกั ก าหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรอื แก้ไข 
3. ก าหนดมาตรการเสรมิ ก าหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรมและประเพณี

ของท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของทอ้งถิ่น 
4. ก าหนดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม 
5. ก าหนดเวลาและ
ผู้รับผิดชอบ 

ก าหนดเวลาและผูร้ับผดิชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้ 

 

3.มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม 

สาเหต ุ มาตรการป้องกันและแก้ไข ผู้รับผิดชอบ 
ด้านการป้องกันและแกไ้ข
อุบัติเหต ุ
1. อุบัตเิหตุจากอาคาร
เรียน  อาคารประกอบ 

1. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบอาคารอยา่ง
สม่ าเสมอ 
2. แต่งต้ังบุคลากรในการดูแลรักษาอาคารสถานที่ 

1. ผู้บริหาร
โรงเรยีน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 



3. สร้างความตระหนักและให้ความรู้การรักษาความ
ปลอดภัยแก่นักเรยีน 
4. จัดท าป้ายข้อควรระวังด้านความปลอดภยัในจุด
อันตราย 
5. ซ่อมแซมสว่นประกอบอาคารให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย 
6. จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลือ่นยา้ยกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 

2. อุบัตเิหตุจากบริเวณ  
   สถานศึกษา 

1. แต่งต้ังครูเวรประจ าวันคอยควบคมุก ากับ ติดตาม
ดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน 
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ
น าส่งสถานพยาบาล 
3. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกีย่วข้องกับการปนี
ต้นไม้ 
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งก่ิงไม้ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัยเสมอ 
5. จัดให้ป้ายค าเตอืนเพือ่หลีกเลีย่งการเกิดอุบัติเหตุ 
6. จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียนใน
กรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิด
หรือวัตถุอันตราย 
7. ติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 
8. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
9. จัดให้มีการบ ารงดูแลรักษาความสะอาดโดยรอบ
สม่ าเสมอ 
10. จัดให้มีถังขยะแยะประเภทเพื่อสะดวกในการ
จัดเก็บและท าลาย 
11.หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรอืเครื่องเล่นที่
อาจ  
     ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย 

1. ผู้บริหาร
โรงเรยีน 
2. ครูเวร
ประจ าวัน 
3. ครูอนามัย
โรงเรยีน 
4. นักการภารโรง 
5. เจ้าหน้าที่
สถานี  
  อนามยั 
6. นักเรียน 
7. ผู้ปกครอง 



3. อุบัตเิหตุจาสภาพ 
แวดล้อม
ของ สถานศึกษา 

1.มีการส ารวจสภาพปญัหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ
ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข 
2.แต่งต้ังคณะกรรมการโดยใช้ชุมชนและองค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่นมสี่วนร่วมในการหาแนวทาง
ป้องกันและแก้ไข 
3.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น 
4.จัดกิจกรรมสรา้งจิตส านึกและความตระหนักต่อ
ปัญหาสิ่งแวดลอ้มให้กับนักเรียนบุคลากรใน
สถานศึกษาและชุมชน 

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

4. อุบัตเิหตุจากเครือ่งมือ  
เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ ต่าง ๆ 

1. ตรวจสอบเครือ่งมอื เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง 
ๆ  ก่อนใช้ทุกครั้ง 
2. ห้ามใช้เครื่องมอื เครือ่งใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่
ช ารุด 
3. แนะน า สาธิต และควบคุมการใช้อยา่งถูกวิธตีาม
ประเภทของ อุปกรณ ์
4. จัดเก็บเครื่องมือ เครือ่งใช้ อุปกรณ์ในที่เก็บทุกครั้ง
อย่างเป็นระเบียบปลอดภัย 
5. ก ากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมอื เครื่องใช้ 
อุปกรณ์ให้ ถูกต้องเหมาะกับประเภทกิจกรรม 

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

5. อุบัตเิหตุจากการ
เดินทาง ไป-กลับ 
ระหว่างบ้าน และ
สถานศึกษา 

1. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมอืกนั
ก าหนดมาตรการรับ - ส่งนักเรียนตอนเช้าและเลิก
เรียน 
2. ก ากับดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานให้สวมหมวก
นิรภัยขับขี่ชิดทางซ้ายและเป็นแถว 
3. จัดครูเวรประจ าวันตรวจเช็คนักเรียนที่มีผู้ปกครอง
มารับ 
4. แนะน าการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่ดูแลน้อง 
5. ท ากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎจราจร 

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



6. จัดครูเวรและนักเรยีนคอยรับ-ส่งนักเรยีนทีป่ระตู
เข้าออก 

6. อุบัตเิหตุจากการพา 
   นักเรียนไปศึกษานอก  
   สถานศึกษา 

1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
ว่าด้วยการพานักเรยีนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดย
เคร่งครัด 
2. เตรียมการและวางแผนการด าเนินการอยา่งชัดเจน 
3. จัดท าประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง 
4. จัดครูคอยควบคมุ ดแูลให้อยู่ในระเบียบวินัย 
5. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียดนักเรยีน 
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
7. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน 
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ตรวจสภาพรถยนต์และตรวจประวัติคนขับเพือ่ความ
ปลอดภัย 

1. ผู้บริหาร
โรงเรยีน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. นักเรียน 

7. อุบัตเิหตุจากการน า 
   นักเรียนร่วมกิจกรรม 
   ส าคัญ 

1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมทีม่ีความเสีย่งต่อการเกิด
อันตราย 
2. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอยา่งใกล้ชิด 
3. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรมอยา่ง
ปลอดภัยทุกครั้ง 
4. จัดครูคอยควบคมุ ดแูลให้อยู่ในระเบียบวินัยทุก
ครั้ง 
5. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่ปลอดภยั 
6. ประสานงานเจา้หน้าด้านการรักษาความปลอดภัย
ท้องถนน 
7. จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นทุกครัง้ 
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ตรวจสภาพรถยนต์  และตรวจประวัตคินขับเพือ่
ความปลอดภัย 

1. ผู้บริหาร
โรงเรยีน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. เจ้าหน้าที่
ต ารวจ 
7. นักเรียน 



ด้านการป้องกันและแกไ้ข
อุบัติภัย 
1. อัคคีภัย 

1. แต่งต้ังกรรมการรับผดิชอบตรวจสอบอุปกรณ์
อย่างสม่ าเสมอ 
2. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ 
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ราชการอย่าง
เคร่งครัด 
4. วางแผนรับสถานการณ์ไว้ลว่งหน้า 
5. จัดแหล่งข้อมูลทีส่ามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ
ไว้ล่วงหน้า 
6. ขจดัสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและ
ห้องต่าง ๆ 
7. รายงานต้นสังกัดทันที 

1. ผู้บริหาร
โรงเรยีน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. เจ้าหน้าที่
ต ารวจ 
7. นักเรียน 

2. วาตภัย 1. ให้ความรู้ในการปฏบิัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจาก
อันตราย 
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานทีร่าชการ 
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อยา่งสม่ าเสมอ 
4. ตัดแต่งก่ิงไม้ที่อยู่ใกลอ้าคาร 
5. ติดตามข่าวพยากรณอ์ากาศสม่ าเสมอ 
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
7. จัดให้มีเครือข่ายองคก์รภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถ
ติดต่อขอความช่วยเหลอืทันท ี

1. ผู้บริหาร
โรงเรยีน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. นักเรียน 

3. อุทกภัย 1. ให้ความรู้ในการปฏบิัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจาก
อันตราย 
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานทีร่าชการ 
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อยา่งสม่ าเสมอ 
4. ติดตามข่าวพยากรณอ์ากาศสม่ าเสมอ 
5. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 

1. ผู้บริหาร
โรงเรยีน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. นักเรียน 



6. จัดให้มีเครือข่ายองคก์รภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถ
ติดต่อขอความช่วยเหลอืทันท ี

4. ธรณีพิบัติภัย 1. ให้ความรู้ในการปฏบิัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจาก
อันตราย 
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานทีร่าชการ 
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อยา่งสม่ าเสมอ 
4. ตัดแต่งก่ิงไม้ที่อยู่ใกลอ้าคาร 
5. ติดตามข่าวพยากรณอ์ากาศสม่ าเสมอ 
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น 
7. จัดให้มีเครือข่ายองคก์รภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถ
ติดต่อขอความช่วยเหลอืทันท ี

1. ผู้บริหาร
โรงเรยีน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. นักเรียน 

ด้านการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาทางสังคม 

1. จัดให้มีระบบดูและช่วยเหลอืผู้เรียน 
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานทีร่าชการ 
3. จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย 
4. จัดให้การบริการให้ค าปรึกษา 
5. จัดกิจกรรมเสรมิสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์
แก้ปัญหา 
6. จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อตา่ง ๆ 
7. จัดให้มีเครือข่ายองคก์รภาครัฐเอกชนเพื่อสามารถ
ติดต่อขอความช่วยเหลอืทันท ี
8. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทางวางแผน
ป้องกันและแก้ไข 

1.ผู้บริหาร
โรงเรยีน 
2. ครูประจ าชั้น 
3. นักการภารโรง 
4. ผู้ปกครอง 
5. ชุมชน 
6. นักเรียน 

 
 

 


