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คำนำ 
 

 คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เล่มนี้ กระทรวงศึกษาธิการ
มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงาน 
ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคง และปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
ความปลอดภัยกระทรวงศึกษาธิการ คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
เล่มนี ้ประกอบด้วย ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของความปลอดภัยสถานศึกษา องค์ความรู ้ด้าน 
ความปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัย  การติดต่อสื่อสาร และการกำกับ ติดตามและประเมินผล
สถานศึกษาปลอดภัย 

 กระทรวงศึกษาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู ่มือเล่มนี้จะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน  
ให้กับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี ขอบคุณคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐานทุกท่านที ่ได ้ร ่วมกันจัดทำคู ่ม ือการดำเน ินงานความปลอดภัยสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ เล่มนี้จนสำเร็จลุล่วง 
 
 
                                                                            กระทรวงศึกษาธิการ 
                      กันยายน 2564 
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ส่วนที่ 1 
 

บทนำ 
 

1. ความสำคัญจำเป็นการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ด ้านที ่  1 การจัดการศึกษาเพื ่อความมั ่นคงของสังคมและประเทศชาติ                    
มีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ 
อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่    
และภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) จึงได้ตระหนักถึงการเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษาที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุคศตวรรษที่ 21 เป็นพลวัต      
ที่ก่อให้เกิดความท้าทายในด้านการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวติั
ดิจิทัล (Digital Revolution) ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดักประเทศ   
ที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไป  
ตามกระแสโลกาภิวัตน์ เป็นผลให้เกิดการเร่งแก้ไขปัญหา ทั้งยังเกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่    
ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภัยในแต่ละด้านล้วน      
มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ กอปรกับนโยบาย Quick Win 7 วาระเร่งด่วน ข้อท่ี 1 ความปลอดภัย
ของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการมองเห็นภัยที่เกิดแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นซ้ำ
และส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายและจิตใจในหลายปีที ่ผ่านมา เช่น ภัยจากการคุมคามทางเพศ            
ภัยจากการกลั่นแกล้งรังแก (Bully) รวมถึงภัยที่เกิดจากโรคอุบัติใหม่ ได้แก่ การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ และสวัสดิภาพชีวิตของนักเรียน 
นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา   
 นโยบายของส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษาทุกระดับทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ต่างก็
มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม และบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษาจากภัยพิบัติ และภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมถึง 
การจัดสภาพแวดล้อมที่เอื ้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ส่งเสริม 
ความปลอดภัยสร้างความมั ่นใจให้สังคม เพื ่อคุ ้มครองความปลอดภัย ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู           
และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดและในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้การป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือ 
หรือเยียวยา และแก้ไขปัญหาให้มีความเป็นเอกภาพ มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหา
และบริหารจัดการความเส่ียงได้อย่างยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง 
และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก เพื่อสร้างความมั่นใจ 
และความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป     
ว่านักเรียน นักศึกษา จะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้แนวทาง
การปฏิบัติสอดคล้อง และเป็นระบบ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดทำคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษา ให้ส่วนราชการ หน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา นำไปปรับใช้ ในการสร้างความ
ปลอดภัยให้เกิดแก่นักเรียน นักศึกษา ตามบริบทของการจัดการศึกษา เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัย
สำคัญท่ีส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพและการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา  
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2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
 2.2 เพื่อสร้างระบบการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
 2.3 เพื่อดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.1 นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัย 
 ๓.๒ สถานศึกษามีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา 
 ๓.๓ สถานศึกษามีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ในการเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  
 ๓.4 สถานศึกษากับ หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม 
ในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 
 
๔. ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
 ๔.๑ นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับความคุ ้มครองดูแลให้มี  
ความปลอดภัย 

๔.๒ สถานศึกษาทุกแห่งมีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา 
 ๔.๓ ร้อยละ 80 ของสถานศึกษามีการปฏิบัติที ่เป็นเลิศ ในการเสริมสร้างความปลอดภัย
สถานศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 4.4 ร้อยละความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและ  
ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 
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ส่วนที่ 2  
 

องค์ความรู้ด้านความปลอดภยั 
 

การศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ในฐานะที่เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีบทบาทโดยตรง
ต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการและทิศทางของประเทศ การศึกษา
จึงหมายถึงการพัฒนาบุคคลให้มีความเจริญงอกงามทุกด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม      
การสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์
ขึ้นอยู่กับความสุขและการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถป้องกันหรือไดร้ับ    
การป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ มีความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และเจตคติที่ดี และมี
ทักษะในการป้องกันภัย สามารถหรือได้รับการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และดำเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย ดังนั้น จึงเป็นภารกิจสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ีจะต้องมีแนวนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยให้เกิดข้ึน  

โดยให้สอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยของรัฐบาลและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

 

1. นโยบายด้านความปลอดภัย 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดแนวทาง         
การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพื่อให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และนำไปสู่การพฒันา        
ท่ียั่งยืน มีรายละเอียดดังนี้ 
 1. บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับชุมชน
ท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่าง ๆ พัฒนาองค์ความรู้ สนับสนุนการประเมินและจัดทำแผนท่ีความเส่ียงจาก         
ภัยพิบัติในพื้นท่ีและภาคการผลิตท่ีมีลำดับความสำคัญสูง 
 2. เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ สนับสนุนการจัดทำ
แผนรับมือภัยพิบัติในระดับพื้นที่ ส่งเสริมแนวทางการจัดการภัยพิบัติโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริม
ภาคเอกชนในการจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของธุรกิจ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยสาธารณะ ส่งเสริม
บทบาทของภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่นในการร่วมกันดำเนินการป้องกันและลดความเส่ียงจากภัยพิบัติ 
 3. พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน พัฒนาระบบการเตือนภัยให้มีความแม่นยำ 
น่าเช่ือถือ และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมกลไกการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสามารถเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทั้งในและ
ต่างประเทศได้ พัฒนากลไกบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการภัยพิบัติใน
ภาวะฉุกเฉิน 
 4. พัฒนาระบบการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบความปลอดภัยภายหลังการเกิด
ภัยพิบัติ และปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยของสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื ้นฐาน รวมถึงพัฒนา
มาตรฐานความปลอดภัยของโครงสร้าง 
 



 

๘ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาการศึกษา
ภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์หลักที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เพื่อให้แผน  
การศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษา โดยได้กำหนดใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันภัยคุกคามต่อความ
มั่นคงรูปแบบใหม่ที ่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น อาทิ 
ความรุนแรงในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เป็นต้น 
ความมั่นคงของชาติจึงมิได้ครอบคลุมเฉพาะมิติด้านการทหารหรืออำนาจอธิปไตยเท่านั้น แต่ยังครอบคลุม
มิติต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม   วิถีชีวิต วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ซึ่งในแต่ละมิติลว้นมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ การป้องกันภัยคุกคามเหล่านี้จะต้องพิจารณาในมิติท่ีมีความเช่ือมโยงกัน 
และการดำเนินการเพื่อวางรากฐานและกลไกการสร้างความมั่นคงเพื่อป้องกันและป้องปรามภัยเหล่านี้นั้น
จะต้องเริ่มท่ีกระบวนการจัดการศึกษาของประเทศ การดูแลและป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ ไม่ว่าจะ
เป็นอาชญากรรม ความรุนแรงในสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติ
ใหม่ ภัยจากไซเบอร์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยและความมั่นคงในชีวิต ลดความเส่ียงจากภัยคุกคาม
ต่าง ๆ  
 ดังนั้น การจัดการศึกษาที่ครอบคลุมประเด็นหลักสำคัญที่มีผลด้านความมั่นคงแก่คนในชาติ        
จะส่งผลให้ทุกคนมีจิตสำนึก ความรู ้ ความสามารถ ทักษะ ความคิด ทัศนคติ ความเชื ่อค่าน ิยม              
และพฤติกรรมที่เหมาะสม รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกศตวรรษที่ ๒๑ สามารถดำรงชีวิต    
อยู่ในสังคมได้อย่างสันติและสงบสุข อันจะส่งผลให้สังคมและประเทศเกิดความมั่นคง ธำรงรักษาอธิปไตย 
และผ่านพ้นจากภัยคุกคามต่าง ๆ ได้ 
  

2. กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ความปลอดภัยสถานศึกษามกีฎหมาย ระเบียบ และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 
 2.1 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546  
  สาระสำคัญ 
  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 120 ตอนที่ 95 ก 
วันท่ี 2 ตุลาคม 2546 มีผลบังคับใช้เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2547 สาระสำคัญของ พ.ร.บ. ฉบับนี้ เกี่ยวกับ
เรื่องสิทธิเสรีภาพของเด็กและเยาวชนที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐโดยไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึง
ประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญ  

พ.ร.บ. ฉบับนี้ มีทั้งหมด 9 หมวด 88 มาตราด้วยกันแยกเป็น มาตรา 1-6 อธิบายความหมาย
เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. ฉบับนี้  
   
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ว่าด้วยเรื่อง
คณะกรรมการ 
คุ้มครองเด็ก  

(มาตรา 7 - 21) 

หมวด 1 
 

ว่าด้วยเรื่องการ
ปฏิบัติต่อเด็ก 

(มาตรา 22 - 31) 

หมวด 2 
 

ว่าด้วยเรื่องการ
สงเคราะห์เด็ก 

(มาตรา 32 - 39) 
 

หมวด 3 
 

ว่าด้วยเรื่องการ
คุ้มครอง 

สวัสดิภาพเด็ก 
(มาตรา 40 - 47) 

หมวด 4 
 



 

๙ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

2.2 ระเบียบ กฎหมายความผิดเกี่ยวกับเพศ และความผิดต่อเสรีภาพ  
  (1) กฎหมายเกี่ยวกับการพรากผู้เยาว์ 
  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 317 บัญญัติว่า ผู้ใดโดยปราศจากเหตุอันสมควรพรากเด็ก
อายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ต้องระวางโทษจำคุกต้ังแต่ 3 ปี ถึง 15 
ปี และปรับ ตั้งแต่ 6,000 บาท ถึง 30,000 บาท ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 318 บัญญัติว่า ผู้ใด
พรากผู้เยาว์อายุกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล โดยผู้เยาว์
นั้นไม่เต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปีถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 4,000 บาท ถึง 20,000 
บาท ความผิดฐานพรากเด็กหรือพรากผู้เยาว์ เป็นการพาเด็กหรือผู้เยาว์ไป หรือแยกเด็กหรือผู้เยาว์ออกไป
จากความปกครองดูแลของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของเด็กหรือผู้เยาว์ หากการพรากเด็กหรือผู้เยาว์ไป
เพื ่อการอนาจาร เช่น พาไปกอดจูบ ลูบคลำ ผู ้น ั ้นจะต้องได้ร ับโทษหนักยิ ่งขึ ้น  โดยเฉพาะหากมี                
การร่วมประเวณีหรือมีเพศสัมพันธ์ ผู้นั้นจะต้องถูกดำเนินคดีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราอีกข้อหาหนึ่ง มีโทษ
หนักมาก แม้ผู้เยาว์นั ้นจะยินยอมไปด้วย ผู้ที่พรากก็ต้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 
319 ซึ่งบัญญัติว่า ผู ้ใดพรากผู้เยาว์อายุเกินกว่าสิบห้าปีแต่ยังไม่เกินสิบแปดปีไปเสียจากบิดา มารดา 
ผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล เพื่อหากำไร หรือเพื่อการอนาจาร โดยผู้เยาว์นั้นเต็มใจไปด้วย ต้องระวางโทษจำคุก
ต้ังแต่ 2 ปี ถึง 10 ปี และปรับต้ังแต่ 4,000 บาท ถึง 20,000 บาท เช่น แดงพบเด็กหญิงเขียว จึงชวนไป
เท่ียวค้างคืนท่ีพัทยา โดยไม่ได้ขออนุญาตจากบิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แม้แดงจะไม่ได้ล่วงเกินเด็กหญิง
เขียวก็ตาม ถือว่ามีความผิดฐานพรากเด็กไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควร หากแดง
ล่วงเกินทางเพศเด็กหญิงเขียว แดงจะต้องได้รับโทษท่ีหนักขึ้น 
 

ว่าด้วยเรื่อง 
ผู้คุ้มครอง 

สวัสดิภาพเด็ก 
(มาตรา 48 - 50) 

หมวด 5 
 

ว่าด้วยเรื่องสถานรับ
เลี้ยงเด็ก สถาน
พัฒนา และฟืน้ฟู  
(มาตรา 51 - 62) 

หมวด 6 
 

ว่าด้วยเรื่องการ
สงเคราะห์เด็ก 

(มาตรา 32 - 39) 
 

หมวด 7 
 

ว่าด้วยเรื่องกองทุน
คุ้มครองเด็ก 

(มาตรา 68 - 77) 

หมวด 8 
 

ว่าด้วยเรื่องออก
กำหนดโทษ 

(มาตรา 78 - 86) 

หมวด 9 
 

(มาตรา 87 - 88) 

บทเฉพาะกาล 



 

๑๐ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 

 
 

 (2) กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำอนาจาร 
  ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 278 บัญญัติว่า ผู้ใดกระทำอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้าปี 
โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ หรือโดย
ทำให้บุคคลนั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 
บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 279 บัญญัติว่า ผู้ใดกระทำอนาจารแก่เด็กอายุ
ไม่เกินสิบห้าปี โดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี หรือปรับไม่เกิน 
20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ความผิดฐานกระทำอนาจารเป็นการกระทำที่น่าอับอาย น่าบัดสี ลามก 
เช่น กอด จูบ ลูบคลำ หรือจับอวัยวะเพศหญิง หน้าอก รวมถึงการจับเนื้อต้องตัวหญิงก็ตาม ก็ถือว่าเป็น
ความผิดข้อหากระทำอนาจาร แม้ว่าเด็กที่ถูกกระทำจะยินยอมให้กระทำการดังกล่าวก็ยังมีความผิด หาก
เด็กนั้นอายุไม่เกินสิบห้าปี เช่น แดงพาเด็กหญิงเขียว (อายุ 14 ปี) ไปดูภาพยนตร์ โดยได้รับอนุญาตจาก
บิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แต่แดงได้กอดจูบเด็กหญิงเขียวขณะดูภาพยนตร์ แม้เด็กหญิงเขียวจะยินยอม
ให้แดงกอดจูบก็ตาม ถือว่าแดงมีความผิดข้อหากระทำอนาจาร และหากเป็นกรณีท่ีแดงพาเด็กหญิงเขียวไป
ดูภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แดงมีความผิดฐานพรากเด็กไปเสียจาก
บิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรอีกข้อหา 

 

 

 
 

“แดงพบเด็กหญิงเขียว จึงชวนไปเที่ยวค้างคืนที่พัทยา    
โดยไม่ได้ขออนุญาตจากบิดามารดาของเด็กหญิงเขียว     
แม้แดงจะไม่ได้ล่วงเกินเด็กหญิงเขียวก็ตาม ถือว่ามีความผิด
ฐานพรากเด็กไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุ    
อันสมควร หากแดงล่วงเกินทางเพศเด็กหญิงเขียว       
แดงจะต้องได้รับโทษที่หนักข้ึน” 

“แดงพาเด็กหญิงเขียว (อายุ 14 ปี) ไปดูภาพยนตร์ โดยได้รับ
อนุญาตจากบิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แต่แดงได้กอดจูบ
เด็กหญิงเขียวขณะดูภาพยนตร์ แม้เด็กหญิงเขียวจะยินยอมให้แดง
กอดจูบก็ตาม ถือว่าแดงมีความผิดข้อหากระทำอนาจาร และหาก
เป็นกรณีที่แดงพาเด็กหญิงเขียวไปดูภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต
จากบิดามารดาของเด็กหญิงเขียว แดงมีความผิดฐานพรากเด็กไป
เสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุอันสมควรอีกข้อหา” 



 

๑๑ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
(3) กฎหมายเกี่ยวกับการข่มขืน กระทำชำเรา 

  ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 บัญญัติว่า ผู้ใดข่มขืนกระทำชำเราหญิงอื่น ซึ่งมิใช่ภริยา
ของตน โดยขู่เข็ญด้วยประการใด ๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยหญิงอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ หรือ
โดยทำให้หญิงเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับตั้งแต่ 
8,000 บาท ถึง 40,000 บาท ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราเป็นการบังคับใจ ฝืนใจหญิงอื่นท่ีมิใช่ภริยา
ของตน โดยหญิงนั้นไม่ยินยอม หรือใช้กำลังบังคับจนหญิงนั้นอยู่ในภาวะท่ีไม่สามารถขัดขืนได้ จนผู้กระทำ
ผิดล่วงเกินทางเพศ หรือมีเพศสัมพันธ์กับหญิงนั้น หากเป็นการข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุไม่เกินสิบห้า
ปี ซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม ผู้นั้นจะต้องได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 
20 ปี และปรับต้ังแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท เช่น นายหมึกได้ใช้กำลังฉุดนางสาวนุ่น อายุ 22 ปี 
ในขณะท่ีนางสาวนุ่นกำลังกลับจากท่ีทำงาน และนำนางสาวนุ่นไปกักขังไว้พร้อมท้ังข่มขืนกระทำชำเราเช่นนี้ 
นายหมึกมีความผิดข่มขืนกระทำชำเรา และกักขังหน่วงเหนี่ยวร่างกายผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี 
ถึง 20 ปี และปรับต้ังแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท และนายสินได้หลอกล่อเด็กหญิงพะยอมอายุ 12 
ปี ไปจากบ้านและลงมือกระทำชำเราเด็ก โดยเด็กมีความเต็มใจเช่นนี้ นายสินก็มีความผิดฐานข่มขืนกระทำ
ชำเราเด็กหญิงไม่เกินสิบห้าปีซึ่งมิใช่ภริยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม นายสินจะต้อง
ได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับต้ังแต่ 8,000 บาท ถึง 40,000 บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“นายสินได้หลอกลอ่เด็กหญิงพะยอมอายุ 12 ปี ไปจากบ้านและ   
ลงมือกระทำชำเราเด็ก โดยเด็กมีความเต็มใจเช่นนี้ นายสนิก็มี
ความผิดฐานข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงไม่เกินสิบห้าปีซ่ึงมิใช่ 
ภริยาของตน โดยเด็กหญิงนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม นายสิน
จะต้องได้รับโทษจำคุกต้ังแต่ 4 ปี ถึง 20 ปี และปรับต้ังแต่  
8,000 บาท ถึง 40,000 บาท” 



 

๑๒ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

2.3 ระเบียบ กฎหมายความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ  
  ยาเสพติดให้โทษ หมายถึง สารเคมี หรือวัตถุพิษ ชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกาย ไม่ว่าจะ
โดยรับประทาน ดม สูบฉีด หรือด้วยประการใดๆ แล้วทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจในลักษณะสำคัญ 
เช่น ต้องเพิ่มขนาดการเสพขึ้น เป็นลำดับ มีอาการถอนยาเมื่อขาดยา มีความต้องการเสพทั้งร่างกายและ
จิตใจอย่างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา และสุขภาพโดยท่ัวไปจะทรุดโทรมลง 
  เสพ  หมายถึง การรับยาเสพติดให้โทษเข้าสู ่ร ่างกาย ไม่ว ่าด้ วยวิธ ีใดๆ ยาเสพติดให้โทษ             
แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 

  

 
 

 

 

 

 

ประเภท 1 ยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรง เช่น เฮโรอีน 

ประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษท่ัวไป เช่น มอร์ฟีน โคคาอีน ฝ่ินยา  
 

ประเภท 3 ยาเสพติดให้โทษท่ีมีลักษณะเป็นตำรับยา และมียา
เสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู่ด้วย 

ประเภท 4 สารเคมีท่ีใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 1 
หรือประเภท 2 เช่น อาเซติกแอนด์ไอไดร ์

ประเภท 5 ยาเสพติดให้โทษท่ีมิได้เข้าอยู่ในประเภท 1  ถึง
ประเภท 4 เช่น กัญชา พืช กระท่อม 



 

๑๓ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

(1) ความผิดเกี่ยวกับเสพยาเสพติดให้โทษ 
 

- เสพกัญชา 

 

 

 

- เสพยาบ้าหรือเฮโรอีน 

 

 

 

- เสพสารระเหย 

 

 

 

 

 

 

 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 92 บัญญัติว่า 
ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ
ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น ผู้ใดเสพกัญชาไม่ว่า
ด้วยวิธีการใด ๆ เช่น เอากัญชาผสมบุหรี่แล้วสูบ หรือเสพกัญชาโดยใช้บ้อง
กัญชา ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ซึ่งมีโทษ
จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท 

ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 91 บัญญัติว่า 
ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 
3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 10,000 บาท ถึง 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
ดังนั้นผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เช่น ยาบ้า เฮโรอีน ไม่ว่าโดย
วิธีการสูดดมจากการรมควัน หรือฉีดเฮโรอีนเข้าเส้นเลือด สูดดมเข้าทาง
จมูก ถือว่าผู้นั้นมีความผิดฐานเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ซึ่งมีโทษ
จำคุกหนักกว่ากัญชา 

สารระเหย หมายความว่า สารเคมี หรือผลิตภัณฑ์ท่ีรัฐมนตรีประกาศว่าเป็น
สารระเหย เช่นกาวต่าง ๆ ผู้ติดสารระเหย หมายความว่า ผู้ซึ่งต้องใช้สาร
ระเหยบำบัดความต้องการของร่างกายและจิตใจเป็นประจำ ความผิดฐาน
เสพสารระเหยนั ้น ตามพระราชกำหนดป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ. 
2533 มาตรา 17 บัญญัติว่า “ห้ามมิให้ผู ้ใดใช้สารระเหยบำบัดความ
ต้องการของร่างกายหรือจิตใจ ไม่ว่าโดยวิธีการสูดดม หรือวิธีอื่นใด หากผู้ใด
ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่กิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือท้ังจำท้ัง
ปรับ” 



 

๑๔ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

(2) ความผิดเกี่ยวกับครอบครองยาเสพติดให้โทษ 
 

ความผิดฐานครอบครองยาบ้าหรือเฮโรอีนตาม พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 15 
บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 
1 ซึ่งมาตรา 67 บัญญัติว่า ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับต้ังแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือท้ังจำท้ัง
ปรับ หากผู้ใดครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ประเภทยาบ้า เกิน 15 เม็ด กฎหมายสันนิษฐานไว้
ก่อนว่าผู้นั้นได้ครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ไว้เพื่อจำหน่าย ซึ่งมีอัตราโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี ถึง
ตลอดชีวิต 
 

 

 

 

 

 

 

2.4 ระเบียบ กฎหมายความผิดเกี่ยวกับการจราจรทางบก และการใช้รถ  
 

  ผู้ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่นายทะเบียนเสียก่อน โดย
กล่าวคือ ต้องมีใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งออกให้โดยนายทะเบียน มิฉะนั้นจะ
มีความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 42 ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับ
รถ และต้องมีใบอนุญาตขับรถ และสำเนาภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับรถ และมาตรา 34 
บัญญัติว่า ผู้ใดขับรถโดยไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ ขณะขับรถหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ สภาพร่างกายของผู้ขับข่ี
จะต้องปกติ สมบูรณ์ ไม่มีอาการหย่อนความสามารถในการขับขี่ หรืออาการเมาสุรา หรือของเมาอย่างอื่น 
มิฉะนั้นผู้ขับขี่จะต้องมีความผิดตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 160 วรรคสาม ซึ่งมีโทษ
จำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับต้ังแต่ 2,000 บาท ถึง 10,000 บาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

“ผู ้ใดมีไว ้ในครอบครองซึ ่งยาเสพติดให้โทษ       
ในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องระวาง
โทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั ้งแต่ 
20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั ้งจำ   
ท้ังปรับ” 



 

๑๕ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

3. ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน 
ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน (Comprehensive School Safety 

Framework : CSSF) ได้ปรากฏอยู ่ในกรอบการดำเนินงานระดับโลก ทั ้งที ่เป็นกรอบความคิดริเริ่ม         
และข้อตกลงหลายฉบับ  CSSF ตั ้งอยู ่ ใจกลางของกรอบการดำเน ินงานที ่ท ับซ ้อนกันหลายด ้าน              
ได้แก่ เป้าหมาย การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิคน
พิการ (Convention on the Rights of Persons with Disabilities: CRPD) การลดความเสี ่ยงจากภัย
พิบัติ (Disaster Risk Reduction : DRR) และ Sendai Framework for DRR โดยมีหลักการสำคัญ คือ 
การศึกษาเป็นสิทธิขั ้นพื้นฐานของเด็ก ซึ ่งช่วยให้ประชาคมโลกเกิดความชัดเจนถึงภัยคุกคามจากภัย
ธรรมชาติ ความขัดแย้ง ความรุนแรง และการพลัดถิ่น 
 

เป้าหมายของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน 
- เพื่อคุ ้มครองนักเรียนและบุคลากรด้านการศึกษาจากการเสียชีว ิต การบาดเจ็บ และอันตราย                 

ในโรงเรียน 
- เพื่อให้โรงเรียนวางแผนจัดการศึกษาต่อเนื่องแม้ในระหว่างท่ีเกิดภัยพิบัติ 
- เพื่อปกป้องการลงทุนในภาคการศึกษา 
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการลดความเส่ียงและการฟื้นตัวของภาคการศึกษา 
     
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ือคุ้มครองนักเรียนและบุคลากรด้านการศึกษาจากการ
เสียชีวิต การบาดเจ็บ และอันตรายในโรงเรียน 

เพ่ือให้โรงเรียนวางแผนจัดการศึกษาต่อเน่ือง 
แม้ในระหว่างที่เกิดภัยพิบัติ 

 
 
   
 
 
 
 
 

เพ่ือปกป้องการลงทุนในภาคการศึกษา 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการลดความเสี่ยง 

และการฟ้ืนตัวของภาคการศึกษา 
 
 



 

๑๖ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

สามเสาหลักของความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน 
 ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ซ ึ ่งอยู ่ภายใต้นโยบายและการปฏิบัติด ้านการศึกษา                       
มีความสอดคล้องกับการบริหารจัดการภัยพิบัติ ในระดับสากล ระดับประเทศ ภูมิภาค จังหวัด และระดับ
พื้นท่ี รวมทั้งในโรงเรียน 
 

กรอบแนวคิดดวามปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ประกอบด้วยสามเสาหลัก (Three Pillars) ได้แก่
  
 

 

 

 

 

 

 

 

รากฐานของการวางแผนสำหรับความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียนคือการจัดทำการประเมิน    
ความเสี่ยงแบบภัยหลายชนิด การวางแผนนี้ควรเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลการจัดการการศึกษาใน
ระดับประเทศ  ระดับภูมิภาค และระดับพื้นที่ ข้อมูลเรื่องความเสี่ยงจากภัยพิบัติเป็นส่วนหนึ่งของการ
วิเคราะห์นโยบายของภาคการศึกษาและการจัดการในภาพรวม ซึ่งจะให้ข้อมูลเชิงประจักษ์และหลักฐานท่ี
สำคัญสำหรับการวางแผนและการดำเนินงาน 
 ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเร ียนและความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน 
(Sustainable Development Goals) พ.ศ. 2558 - 2573 และกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558 – 2573 ผลสัมฤทธิ์ของการบูรณาการความปลอดภัยรอบด้านใน
โรงเรียนเข้าไปในกรอบการพัฒนาท่ียั่งยืนและนโยบายและการลดความเส่ียงภัยพิบัติเรื่องการลดความเส่ียง 
ได้แก่ 
 1) ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาของเด็กอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และปลอดภัย 
 2) พัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบัน กลไกและเครือข่ายประสานงาน รวมทั้งศักยภาพ
ระดับประเทศ ในการสร้างความสามารถในการรู้รับปรับตัวและฟื้นคืนกลับ (Resilience) จากภัยและ
อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นแก่ภาคการศึกษา ท้ังในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับท้องถิ่น 
 3) บูรณาการแนวทางการลดความเสี่ยงเข้าไปในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับภัย
ฉุกเฉิน การตอบสนองและการฟื้นฟูจากภัยพิบัติในภาคการศึกษา 
 4) ติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานด้านการลดความเสี่ยงภัยพิบัติและ
ความขัดแย้ง 
 5) เพิ่มจำนวนและความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลหลักฐานที่เกี ่ยวกับภัย เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับ
ระบบเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับภัยหลายชนิด (multi-hazard early warning system) และข้อมูลเกี่ยวกับ
ความเส่ียงภัยพิบัติ 

๑
ด้านอาคารสถานทีแ่ละสิ่งอำนวยความสะดวกใน
โรงเรียน ที่ปลอดภัย (Safer Learning Facilities) 

๒
ด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติในสถานศึกษา      
(School Disaster Management) 

๓
ด้านการศึกษาด้านการลดความเสี่ยงและการรู้รับปรับตัว        
จากภัยพิบัติ (Risk Reduction and Resilience Education) 



 

๑๗ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

ส่วนที่ 3 
 

การเสริมสรา้งความปลอดภัยสถานศึกษา 
 

 ความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นภารกิจสำคัญ ท่ีผู้บริหารสถานศึกษา ต้องให้ความสำคัญท่ีต้องมี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาปลอดภัย 

๑. การบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา  
เพื่อให้การบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษา   

ครู และบุคลากรทางการศึกษา และบริหารจัดการได้อย่างประสิทธิภาพ สถานศึกษาสามารถดำเนินการ  
จัดโครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษาและกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษาได้ดังนี้ 

๑.๑ โครงสร้างการบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

 

เครือข่ายภาครัฐ  
ภาคเอกชน  

ภาคประชาชน  
และผู้ปกครอง  

 

คณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษา/ผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

คณะทำงานระดับสถานศึกษา 
 

ครูประจำชั้น/
ครูที่ปรึกษา 

 

ครแูนะแนว 

 

ครูฝ่ายปกครอง 

 

สภานักเรียน 

 

โครงสร้างการบริหารการจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา 
 



 

๑๙ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

๑.๒ ขั้นตอนการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
 การดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา มีข้ันตอนดังนี ้
 ๑) การประเมินสภาพความเส่ียงด้านความปลอดภัยและจัดลำดับความเส่ียง 
 ๒) การจัดทำแผนดำเนินการความปลอดภัย  
 ๓) การดำเนินการตามมาตรการ 
 ๔) การดำเนินการตามขอบข่ายความปลอดภัย 
 ๕) การกำกับ ติดตาม และประเมินผล 

๒. ระบบความปลอดภัยสถานศึกษา  
 เพื่อให้เกิดระบบความปลอดภัยสถานศึกษา สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย
ของสถานศึกษา และแนวปฏิบัติตามขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษา ดังนี้  

๒.๑ มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษา  
มาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษามุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษา ครู 

และบุคลากรทางการศึกษาอย่างยั่งยืน โดยเน้นมาตรการท่ีเข้มงวดในมาตรการ 3 ป ดังนี้  
๒.๒.๑ การป้องกัน หมายถึง การดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา อุปสรรค หรือความไม่

ปลอดภัย ต่อนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยการสร้างมาตรการป้องกันจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนี้ 
  1) การประเมินปัจจัยเส่ียงของสถานศึกษา 
  2) การกำหนดพื้นท่ีความปลอดภัย 
  3) การจัดทำแผนความปลอดภัยสถานศึกษา 
  4) การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษา 
  5) การจัดโครงสร้างบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา 
  6) การจัดโครงสร้างข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยสถานศึกษา 
  7) การสร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
  8) การจัดระบบช่องทางการส่ือสารด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 
  9) การจัดระบบคัดกรองและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
  10) การประเมินนักเรียนรายบุคคล ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปัญญา  
                           และความต้องการช่วยเหลือ 

๒.๒.๒ การปลูกฝัง หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ 
จิตสำนึก และเจตคติท่ีดี และการสร้างเสริมประสบการณ์เพื่อให้เกิดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่นักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้ 
  1) การสร้างจิตสำนึก ความตระหนัก การรับรู้ และความเข้าใจด้านความปลอดภัยใหก้ับ
ตนเองและผู้อื่น 
  2) การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย 
ให้แก่นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 
  3) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะด้านความปลอดภัย 
ใหแ้ก่นักเรียน 
 



 

๒๐ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

๒.๒.๓ การปราบปราม หมายถึง การดำเนินการจัดการแก้ไขปัญหา การช่วยเหลือ 
เยียวยา ฟื้นฟู และดำเนินการตามข้ันตอนของกฎหมาย  ได้แก่ 
  1) การจัดการแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา 
  2) การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู จิตใจบุคคลผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัย 
  3) การดำเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 

มาตรการ ๓ ป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การป้องกัน หมายถึง การดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดปญัหา 
อุปสรรค หรือความไม่ปลอดภัย ต่อนักเรียน ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยการสร้างมาตรการป้องกัน
จากปัจจัยเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นทั้งในและนอกสถานศึกษา 

การปลูกฝัง หมายถึง การดำเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ จิตสำนึก และเจตคติท่ีดี และการสร้าง
เสริมประสบการณ์เพื่อให้เกิดทักษะในการป้องกันภัยให้แก่
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

การปราบปราม หมายถึง การดำเนินการจัดการแก้ไข
ปัญหา การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู และดำเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย 



 

๒๑ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษา ตามหลัก 3 ป ได้แก่ การป้องกัน 
ปลูกฝัง และปราบปราม โดยมีรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติและตัวชี้วัดดังนี้  
 ๑. การป้องกัน 
ตาราง 1  การดำเนินการตามมาตรการการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา  

การป้องกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1) การกำหนดพื้นที่
ความปลอดภัย 
 

1.1  ประชุม ช้ีแจง วางแผน  
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกับ
บุคลากร ภาคีเครือข่าย และหน่วยงาน องค์กร  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1.๒ กำหนดพื้นท่ีควบคุมความปลอดภัย รวมถึงป้าย
สัญลักษณ์ และอุปกรณ์ควบคุมความปลอดภัยส่วน
บุคคล 
1.๓ จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดง 
ความเส่ียงในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง 
1.๔ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 

- สถานศึกษาทุกแห่ง
มีการกำหนดพื้นท่ี
การควบคุมความ
ปลอดภัย ป้าย
สัญลักษณ์ และ
อุปกรณ์ควบคุมความ
ปลอดภัย ส่วนบุคคล 

2) การจัดทำแผน
ความปลอดภัย
สถานศึกษา 
 

2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยสถานศึกษา 
โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายและผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง   
2.2 เสนอแผนความปลอดภัยของสถานศึกษาต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
2.3 กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานและ
ผู้รับผิดชอบงาน 
2.4 กำหนดนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษา 
2.5 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์นโยบายและแผนความ
ปลอดภัยสถานศึกษา  

- สถานศึกษาทุกแห่ง
มีแผนความปลอดภัย
สถานศึกษาท่ี
ครอบคลุมทุกมิติ 

3) การจัด
สภาพแวดล้อมและ
บรรยากาศของ
สถานศึกษา 
 

3.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิทัศน์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ำ ห้องพิเศษ และห้อง
อื่นๆ ให้มีความปลอดภัย  
3.๒ จัดทำแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย
ในสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 

- สถานศึกษาทุกแห่ง
จัดสภาพแวดล้อม
และบรรยากาศท่ีมี
ความปลอดภัยต่อ
นักเรียน นักศึกษา 
ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา 

 

 

 



 

๒๒ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

การป้องกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

4) การจัดโครงสร้าง
บริหารจัดการความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 
 

๔.1  สำรวจและประเมินสภาพความเส่ียงด้านความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 
4.๒ สถานศึกษาจัดทำโครงสร้างบริหารจัดการความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 
4.๓ กำหนดบทบาทหน้าท่ี ภาระงานของ
คณะกรรมการ 
4.๔ จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ความปลอดภัยสถานศึกษา 
4.5 ประสานความร่วมมือของคณะกรรมการ ภาคี
เครือข่าย  และหน่วยงานต้นสังกัด           

-  สถานศึกษาทุกแห่ง
จัดระบบโครงสร้างใน
การบริหารจัดการ
ความปลอดภัย
สถานศึกษา 

5) การจัดทำข้อมูล
สารสนเทศความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 
 

5.1 แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อจัดทำระบบข้อมูล
สารสนเทศความปลอดภัยของสถานศึกษา 
5.2 จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศ 
5.3 เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วน รอบด้าน 
5.4 วิเคราะห์ข้อมูล จัดระบบหมวดหมู่สารสนเทศ   
5.5 จัดทำรายงานระบบข้อมูลสารสนเทศ และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบ  

-  สถานศึกษาทุกแห่ง
มีระบบข้อมูล
สารสนเทศความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 
 

6) การสร้างการมีส่วน
ร่วมของสถานศึกษา
และภาคีเครือข่าย 
 

6.1 ประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมในพื้นท่ีและภาคส่วนต่างๆ 
6.2 มีการประชุมวางแผนเพื่อเสริมสร้างความ
ปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกัน 
6.3 มีกิจกรรมการดำเนินงานในการเสริมสร้างความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 
6.4 มีการประเมินผลร่วมกัน 
6.5 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ 
๖.๖ มีการยกย่องชมเชยเครือข่ายภาคีความร่วมมือ 

-  สถานศึกษาทุกแห่ง
มีเครือข่ายความ
ร่วมมือความ
ปลอดภัย อย่างน้อย 
๑ เครือข่าย 

7) การจัดระบบ
ช่องทางการสื่อสาร
ด้านความปลอดภัย
ของสถานศึกษา 
 

7.1 แต่งต้ังคณะทำงานด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์
องค์กร 
7.2 กำหนดรูปแบบการส่ือสาร ประชาสัมพันธ์ที่
ครอบคลุมท้ัง 3 ช่องทาง ประกอบด้วย 
    1) On Ground ได้แก่ การจัดป้ายนิทรรศการ 
จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมรณรงค์
ในวันสำคัญต่างๆ 
     2) On Line ได้แก่ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ทางส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
Facebook, Line เป็นต้น 

-  สถานศึกษาทุกแห่ง
มีช่องทางการส่ือสาร 
อย่างน้อย ๓ ช่องทาง 



 

๒๓ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

การป้องกัน แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

 3) On Air ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียง
ตามสาย ท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
7.3 ปรับรูปแบบระบบช่องทางการส่ือสารด้านความ
ปลอดภัยของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและ
สภาพการณ์ของสถานศึกษา 

 

8) การจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 แต่งต้ังคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนระดับสถานศึกษา 
8.๒ คัดกรองนักเรียนแยกเป็น 3 กลุ่มได้อย่างชัดเจน 
ประกอบด้วย กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง และกลุ่มมีปัญหา 
8.๓ เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือและ
วิธีการท่ีเหมาะสม เช่น การเยี่ยมบ้านนักเรียน การ
สอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
8.4 จัดกิจกรรมสำหรับเด็กกลุ่มต่างๆได้อย่าง
เหมาะสม ดังนี้ 
- กลุ่มปกติ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถตามปกติ 
- กลุ่มเส่ียง จัดกิจกรรมป้องกันปัญหา 
- กลุ่มมีปัญหา จัดกิจกรรมแก้ปัญหา และระบบส่งต่อ 
8.5 สรุป รายงานผลการดำเนินงานระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

-  สถานศึกษาทุก
แห่งมีระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 

9) การประเมิน
นักเรียนรายบุคคล 
ด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม สติปัญญา และ
ความต้องการ
ช่วยเหลือ 
 

9.1 มอบหมายให้ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา มีหน้าท่ี
ในการประเมินนักเรียนรายบุคคล               
9.2 จัดทำเครื่องมือวัดและประเมินนักเรียน
รายบุคคลท่ีครอบคลุมทุกด้าน  
9.๓ ครูประจำช้ัน/ครูท่ีปรึกษา ดำเนินการประเมิน
นักเรียนรายบุคคล 
๙.๔ จัดทำระบบข้อมูลสารสนเทศรายงานผลการ
ประเมินนักเรียนรายบุคคล 

- นักเรียนทุกคน
ได้รับการประเมิน
อย่างรอบด้าน 

 

 

 

 

      

 

 

 



 

๒๔ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 ๒. การปลูกฝัง 
ตาราง 2  การดำเนินการตามมาตรการการปลูกฝังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา   

การปลูกฝัง แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1) การสร้างจิตสำนึก 
ความตระหนักการรับรู้ 
และความเข้าใจด้าน
ความปลอดภัยให้แก่
ตนเอง ผู้อื่น และ
สังคม 
 

1.1 สำรวจข้อมูลด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 
1.2 จัดลำดับความรุนแรง เร่งด่วนของความปลอดภัย
สถานศึกษา 
1.3 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โดยเพิ่ม
เนื้อหาด้านความปลอดภัยสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
ความรุนแรงเร่งด่วน 
1.4 จัดทำคู่มือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยใน
สถานศึกษา 
1.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของ
สถานศึกษา ให้แก่ ครู บุคลากร ทางการศีก และ
นักเรียน 
1.6 จัดทำศูนย์บริการส่ือด้านความปลอดภัยใน
สถานศึกษา เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม  

- สถานศึกษาทุกแห่ง
มีหลักสูตรความ
ปลอดภัยสถานศึกษา 

2) การจัดกิจกรรม
สร้างความรู้ความ
เข้าใจพัฒนาองค์
ความรู้เก่ียวกับความ
ปลอดภัยใหแ้ก่
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
ผู้ปกครอง 
 

2.1 ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช้ีแจง
แนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยบูรณาการเนื้อหา
ความปลอดภัยสถานศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ  
๒.๓ การจัดทำส่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ 
เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชน 
๒.๔ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง
ความปลอดภัยสถานศึกษาผ่านกิจกรรม Classroom 
meeting ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง 

- สถานศึกษาทุกแห่ง
มีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจด้าน
ความปลอดภัย
สถานศึกษาให้
นักเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา และ
ผู้ปกครอง 

3) การจัดกิจกรรม
เสริมสร้างทักษะ 
ประสบการณ์ และ
สมรรถนะด้านความ
ปลอดภัยใหแ้ก่
นักเรียน 
 

๓.๑ จัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ท่ีเน้นการลง
มือปฏิบัติท่ีเช่ือมโยงกับการดำเนินชีวิตประจำวัน 
ให้แก่ เช่น การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นแก่ นักเรียน ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒ กิจกรรมจัดกิจกรรมสอดแทรกด้านความ
ปลอดภัยสถานศึกษาในกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ  
๓.๓ สรรหาต้นแบบผู้จัดกิจกรรม และการจัดกิจกรรม
เสริมทักษะท่ีเป็นเลิศ 

สถานศึกษาทุกแห่งมี
กิจกรรมเสริมทักษะ
ประสบการณ์ และ
สมรรถนะด้านความ
ปลอดภัยให้แก่
นักเรียน  
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 ๓. การปราบปราม 
ตาราง 3  การดำเนินการตามมาตรการการปราบปรามเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา  

การปราบปราม แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

1) การจัดการแก้ไข
ปัญหาเม่ือ เกิดเหตุ
ความไม่ปลอดภัยใน
สถานศึกษา 

1.1 กำหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการหรือการระงับ
เหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา และ
สร้างการรับรู้ร่วมกันทุกภาคส่วน 
1.2 จัดต้ังคณะทำงานเคล่ือนท่ีเร็ว (Roving Team) 
ท่ีสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันเหตุการณ์ 
1.3 เตรียมบุคลากร และเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ี
พร้อมรับสถานการณ์  
1.4 ติดต้ังระบบเตือนภัย เช่นกล้องวงจรปิด สามารถ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 
1.5. ซ้อมระงับเหตุอย่างต่อเนื่อง เช่น การดับเพลิง 
การซ้อมหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น เป็นต้น  
1.5 ให้การช่วยเหลือเบ้ืองต้นแก่ผู้ได้รับผลกระทบใน
สถานศึกษา เพื่อให้ผู้ประสบเหตุ มีความปลอดภัยหรือ
ลดอัตราความรุนแรงของเหตุการณ์ลง  
1.6. ประสานงานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อให้
ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
1.7 ส่งต่อผู้ประสบเหตุเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือท่ีมี
ประสิทธิภาพ  
1.8 กำกับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

-  สถานศึกษาทุก
แห่งมีระบบการ
แก้ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยสถานศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) การช่วยเหลือ 
เยียวยา ฟื้นฟู จิตใจ
บุคคลผู้ประสบเหตุ
ความไม่ปลอดภัย 

2.1 จัดทำข้อมูลบุคคลและหน่วยงานในพื้นท่ีต้ังของ
สถานศึกษาท่ีสามารถติดต่อ ประสานงานและให้การ
ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู จิตใจได้อย่างรวดเร็ว 
ทันท่วงที 
2.2 จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู และให้
คำปรึกษา โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ  
2.3 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือท่ี
เหมาะสม  
2.4 ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม หน่วยงาน 
องค์กร เพื่อให้การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู  
2.5 จัดระบบประกันภัยรายบุคคลหรือรายกลุ่มท่ี
สามารถให้การคุ้มครอง 
สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
2.6 สร้างขวัญกำลังใจ โดยการติดตามเยี่ยมเยือน
อย่างสม่ำเสมอ  

- สถานศึกษาทุกแห่ง
มีระบบการช่วยเหลือ 
เยียวยา ฟื้นฟู จิตใจ 
ผู้ประสบเหตุความไม่
ปลอดภัย 
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การปราบปราม แนวทางการปฏิบัติ ตัวชี้วัด 

3) การดำเนินการตาม
ขั้นตอนของกฎหมาย 

3.1 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินการด้านกฎหมาย 
ให้ผู้ประสบเหตุได้รับความคุ้มครองตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 
3.2 รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา หน่วยงาน
ต้นสังกัด 
3.3 ดำเนินคดี จำแนกประเภทของเหตุท่ีเกิด ติดต่อ
ประสานงานผู้ปกครอง 
เพื่อดำเนินการหรือดำเนินการแทนผู้ปกครอง 
3.4 ให้การคุ้มครองนักเรียนนให้อยู่ในความปลอดภัย 

- ผู้ประสบเหตุทุกคน
ได้รับการคุ้มครอง
ตามท่ีกฎหมาย
กำหนด 

 

๒.๒ ขอบข่ายความปลอดภัยสถานศึกษา   
ขอบข่ายความปลอดภัยสถานศึกษา 4 กลุ่มภัย ดังนี้ 1) ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรง  

ของมนุษย์ (Violence) 2) ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 3) ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ ์ (Right)                      
4) ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) มีองค์ประกอบดังนี้ 

 

 

 

 

 

๑. ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 
1) การล่วงละเมิดทางเพศ  2) การทะเลาะวิวาท 
3) การกล่ันแกล้งรังแก  4) การชุมนุมประท้วงและการจลาจล 
5) การก่อวินาศกรรม  6) การระเบิด 
7) สารเคมีและวัตถุอันตราย 8) การล่อลวง ลักพาตัว 
 

         ๒. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 
1) ภัยธรรมชาติ 
2) ภัยจากอาคารเรียน ส่ิงก่อสร้าง 
3) ภัยจากยานพาหนะ 
4) ภัยจากการจัดกิจกรรม 

5) ภัยจากเครื่องมือ อุปกรณ์ 
  3. ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 
1) การถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดท้ิง 
2) การคุกคามทางเพศ 
3) การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม 
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แนวทางการปฏิบัติขอบข่ายความปลอดภัยสถานศึกษา 
 ขอบข่ายความปลอดภัยสถานศึกษาจำแนกเป็น ๔ กลุ่มภัย โดยมีการดำเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษาตาม มาตรการ ๓ ป ได้แก่ การป้องกัน การปลูกฝัง และการปราบปราม ซึ่งในแต่ละมาตรการมี
แนวปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

๑. ภัยท่ีเกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนษุย์ (Violence)  

1.1 การล่วงละเมิดทางเพศ 
แนวทางการปฏิบัติ 
การป้องกัน 

1) สำรวจนักเรียนกลุ่มเส่ียงและพื้นท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียง 
2) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นท่ีเส่ียงให้ปลอดภัย 
3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
4) จัดระบบการส่ือสารเพื่อรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

   การปลูกฝัง 
       1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง  
       2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต  
       3) ฝึกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
      การปราบปราม 
       ๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการขอความช่วยเหลือ 
       2) แต่งต้ังคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์  
       3) แต่งต้ังคณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
       4) ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อการส่งต่อท่ีเหมาะสม 
      5) สร้างขวัญกำลังใจโดยการติดตามเยี่ยมเยีอนอย่างสม่ำเสมอ 
       
 
 
 

4. ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness) 
1) ภาวะจิตเวช   2) ติดเกม 
3) ยาเสพติด   4) โรคระบาดในมนุษย์ 
5) ภัยไซเบอร์   6) การพนัน 
7) มลภาวะเป็นพิษ  8) โรคระบาดในสัตว์ 
๙) ภาวะทุพโภชนาการ 
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 1.2 การทะเลาะวิวาท 

แนวทางการปฏิบัติ 
      การป้องกัน 
 1) จัดทำระเบียบในการประพฤติปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
 2) ประชุมช้ีแจงทำความเข้าในการปฏิบัติตนตามระเบียบ 
 3) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมท้ังในระดับช้ันเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อส่ือสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
      การปลูกฝัง 
 1) ให้ความรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคม และผลกระทบท่ีเกิดจากการทะเลาะวิวาท 
 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 3) จัดเวทีกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 
     การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมแก้ปญัหา  
 3) ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการจากเบา
ไปหาหนัก 
     1.3 การกลั่นแกล้งรังแก 
     แนวทางการปฏิบัติ 
     การป้องกัน 
 1) สำรวจนักเรียนกลุ่มเส่ียงท้ังกลุ่มผู้กระทำและผู้ถูกกระทำ 
 2) จัดทำระเบียบข้อตกลงร่วมกัน ท้ังในระดับช้ันเรียนและระดับสถานศึกษา 
 3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 4) จัดระบบการส่ือสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน 
     การปลูกฝัง 
 1) ให้ความรู้ความเข้าใจหลักในการอยู่ร่วมกันในสังคม 
 2) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
 3) จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 
     การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุ ท้ังในระดับช้ันเรียน สถานศึกษา และชุมชน 
 2) ดำเนินการเอาโทษตามระเบียบข้อตกลง โดยเน้นการไกล่เกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการ
จากเบาไปหาหนัก 
 3) ติดตาม เย่ียมเยีอน ให้กำลังใจผู้ถูกกระทำ และสร้างความเข้าใจกับผู้กระทำ 
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 1.4 การชุมนุมประท้วงและการจลาจล 
     แนวทางการปฏิบัติ 
     การป้องกัน 
   1) สำรวจนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 2) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นท่ีเส่ียงให้ปลอดภัย 
 3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน 
 4) จัดระบบการส่ือสารเพื่อรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
     การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย สิทธิและหน้าท่ีพลเมือง 
 2) สร้างองค์ความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการชุมนุมประท้วงและการจลาจล 
 3) จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างสม่ำเสมอ 
 4) จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมแก้ปญัหา  
 3) ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการจากเบา
ไปหาหนัก 
    1.5 การก่อวินาศกรรม 
     แนวทางการปฏิบัติ 
     การป้องกัน 
 1) สำรวจนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 2) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน  
 3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน 
 4) จัดระบบการส่ือสารเพื่อรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
    การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการก่อวินาศกรรม 
 2) จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
 3) จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา  
 3) ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการ 
     จากเบาไปหาหนัก 
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1.6 การระเบิด 
      แนวทางการปฏิบัติ 
     การป้องกัน 
 1) สำรวจนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 2) สำรวจข้อมูลแหล่งท่ีมาของวัตถุประกอบระเบิด 
  

3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 4) จัดระบบติดต่อส่ือสารเพื่อติดตามพฤติกรรมนักเรียน 
     การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้ระเบิด 
 2) จัดกิจกรรมสร้างทัศนคติท่ีถูกต้องร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชน ในโอกาสท่ีเหมาะสม 
 3) จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกออกตามความสามารถอย่างเหมาะสม 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา  
 3) ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการ 
              จากเบาไปหาหนัก 
    1.7 สารเคมีและวัตถุอันตราย 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) จัดทำมาตรการและแนวปฏิบัติในการดำเนินการ ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย  
 ๒) จัดสถานท่ีในการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายให้มิดชิด 
 ๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการใช้สารเคมีและวัตถุอันตรายท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
    การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจาการใช้สารเคมีและวัตถุอันตราย 
 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต 
 3) จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานท่ีจริงในพื้นท่ี 
    การปราบปราม 
 1) ติดต่อประสานงานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 2) ดำเนินการตามมาตรการและข้อตกลงท่ีกำหนดร่วมกัน 
    1.8 การล่อลวง ลักพาตัว 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) จัดระบบการติดต่อส่ือสารเพื่อรับส่งข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน ผู้ใกล้ชิด และบุคคลภายนอก 
 3) จัดทำข้อมูลช่องทางขอความช่วยเหลือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและชุมชน 
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การปลูกฝัง 

 1) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง  
 2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน  
 3) ฝึกทักษะการปฏิเสธ และการเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่าง ๆ 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์  
 2) แต่งต้ังคณะทำงานด้านกฎหมายเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
 3) ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 

2. ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)  

    2.1 ภัยธรรมชาติ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจข้อมูลความเส่ียงท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ 
 2) จัดทำแผนป้องกันภัยทางธรรมชาติ  
 3) จัดตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการป้องกันภัยธรรมชาติ 
 4) ซักซ้อมการเผชิญเหตุภัยธรรมชาติ 
    การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ 
 2) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเผชิญปัญหาภัยธรรมชาติ 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์  
 2) ติดต่อส่ือสารเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
 3) ประสานงานหน่วยงาน องค์กร เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูจิตใจ 
    2.2 ภัยจากอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจสภาพของอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้าง 
 2) ติดป้ายสัญลักษณ์ในอาคาร หรือพื้นท่ีท่ีไม่แข็งแรงและมีความเส่ียง 
 3) ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนหลีกเล่ียงการเข้าพื้นท่ีเส่ียงอย่างต่อเนื่อง 
    การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักการสร้างความปลอดภัยในการดำเนินชีวิต 
 2) ฝึกทักษะการสังเกตและหลีกเล่ียงพื้นท่ีเส่ียง 
 3) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการเอาตัวรอดเมื่อประสบภัยจากอาคารเรียน และส่ิงก่อสร้าง 
    การปราบปราม 
 1) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมและดำเนินการช่วยเหลือและแก้ปัญหาท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2) ประสานงานหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือ  
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  2.3 ภัยจากยานพาหนะ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจข้อมูลยานพาหนะในสถานศึกษา  
 2) จัดระบบสัญจรในสถานศึกษาสำหรับยานพาหนะประเภทต่าง ๆ และสำหรับการเดินเท้า 
 3) จัดทำแผนให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากยานพาหนะ 
 4) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อการช่วยเหลือ 
 5) ส่งเสริมสนับสนุนการทำประกันภัย ประกันอุบติัเหตุ 
    การปลูกฝัง 
 1) จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้รถใช้ถนนและเครื่องหมายจราจร 
 2) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้นเมื่อประสบภัยจากยานพาหนะ 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามกฎจราจร 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์  
 2) ติดต่อส่ือสารเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
 3) ประสานงานหน่วยงาน องค์กร เพื่อให้ความช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูจิตใจ 
    2.4 ภัยจากการจัดกิจกรรม 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานประเมินความเส่ียงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
 2) จัดแยกกิจกรรมตามระดับความเส่ียง 
 3) เสนอแนะแนวทางในการป้องกันความเส่ียงในกิจกรรมต่าง ๆ   
    การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้ปลอดภัย 
 2) ฝึกทักษะการเลือกปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเหมาะสมกับตนเอง  
 3) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการให้ความช่วยเหลือเมื่อประสบภัยจากการปฏิบัติกิจกรรม 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์  
 2) ติดต่อส่ือสารเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหา 
 3) ดำเนินการส่งต่อเพื่อการช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 
    2.5 ภัยจากเครื่องมือ อุปกรณ์ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจข้อมูลเครื่องมือ อุปกรณ์ จัดแยกส่วนท่ีชำรุดและส่วนท่ีใช้งานได้ 
 2) จัดทำคู่มือการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ให้ปลอดภัย 
 3) ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาและการจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เป็นระบบ 
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การปลูกฝัง 
 1) จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ หลักการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้ปลอดภัย 
 2) ฝึกทักษะการใช้ การบำรุงรักษา การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ 
 3) จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในคุณค่าของเครื่องมือ อุปกรณ์ 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์  
 2) ประสานเครือข่ายความร่วมมือเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
 3) ดำเนินการส่งต่อเพื่อการช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
3. ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right)  

    3.1 การถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดท้ิง 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) จัดระบบการติดต่อส่ือสารเพื่อรับส่งข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน และผู้ใกล้ชิด  
 3) จัดทำข้อมูลช่องทางขอความช่วยเหลือเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและชุมชน 
    การปลูกฝัง 
 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง  
 2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน  
 3) ฝึกทักษะการปฏิเสธการเอาตัวรอด และการขอความช่วยเหลือ 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์  
 2) แต่งต้ังคณะทำงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
 3) ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 4) ติดตามเยี่ยมเยีอนให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ 
    3.2 การคุกคามทางเพศ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจนักเรียนกลุ่มเส่ียงและพื้นท่ีเป็นจุดเส่ียง 
 2) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นท่ีเส่ียงให้ปลอดภัย 
 3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและในชุมชน 
 4) จัดระบบการส่ือสารเพื่อรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรมนักเรียนท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
    การปลูกฝัง 
 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเอง  
 2) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตรอบด้าน  
 3) ฝึกทักษะการปฏิเสธ การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ 
  



 

๓๔ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
   การปราบปราม 
 1) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการขอความช่วยเหลือ 
 2) แต่งต้ังคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์  
 3) แต่งต้ังคณะทำงานให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมาย 
 4) ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อการส่งต่อท่ีเหมาะสม 
 5) สร้างขวัญกำลังใจโดยการติดตามเยี่ยมเยีอนอย่างสม่ำเสมอ 
   3.3 การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจข้อมูลนักเรียนรายคน 
 2) วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการ ความขาดแคลน ของนักเรียนรายคน 
 3) จัดทำแผนให้ความช่วยเหลือนักเรียนท่ีตามความขาดแคลน 
 4) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อประสานความช่วยเหลือ 
    การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสิทธิ หน้าท่ี และความรับผิดชอบต่อสังคม 
 2) บริการให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในความเสมอภาค เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อกัน 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์  
 2) ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ติดตามเยี่ยมเยีอนให้กำลังใจอย่างสม่ำเสมอ   
 

4. ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)  

   4.1 ภาวะจิตเวช 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 2) ติดต่อประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อประเมินภาวะจิต 
 3) จัดหลักสูตรการเรียนการสอนพิเศษรายคน 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อส่ือสารเพื่อรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
    การปลูกฝัง 
 1) จัดกิจกรรมส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันของนักเรียน 
 2) จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกตามความสามารถ 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น 
   
 



 

๓๕ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
     การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา  
 3) ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการจากเบา
ไปหาหนัก 
 4) ประสานการส่งต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 
    4.2 ติดเกม 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 2) สำรวจข้อมูลพื้นท่ีแหล่งให้บริการร้านเกม 
 3) กำหนดข้อตกลงเพื่อปฏิบัติร่วมกัน 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อส่ือสารเพื่อรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
    การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการติดเกม 
 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการการคิด วิเคราะห์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ดำเนินการเอาผิดตามข้อตกลงท่ีกำหนดไว้ร่วมกัน  
 4) ติดตามเยี่ยมเยีอนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ 
    4.3 ยาเสพติด 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 2) วิเคราะห์นักเรียนรายบุคคล 
 3) กำหนดข้อตกลงเพื่อปฏิบัติร่วมกัน 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อส่ือสารเพื่อรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
    การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงโทษภัย และผลกระทบของการติดยาเสพติด 
 2) จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดในวันสำคัญต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการการคิด วิเคราะห์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 4) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
     
 



 

๓๖ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา  
 3) ดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย โดยเน้นการไกล่เกล่ียประนีประนอม ตามมาตรการ 
     จากเบาไปหาหนัก 
 4) ประสานการส่งต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 
    4.4  โรคระบาดในมนุษย์ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจข้อมูลด้านสุขภาพของนักเรียนรายคนและบุคคลใกล้ชิด 
 2) จัดทำแผนในการป้องกันโรคระบาดในมนุษย์ 
 3) บริการวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดในมนุษย ์
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อส่ือสารเพื่อติดตามข้อมูลด้านสุขภาพอย่างต่อเนื่อง 
    การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดในมนุษย์ 
 2) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ 
 3) จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา  
 3) ดำเนินการตามมาตรการท่ีกฎหมายกำหนด 
 4) ประสานการส่งต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 
    4.5 ภัยไซเบอร์ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจข้อมูลการใช้งานระบบไซเบอร์ของนักเรยีนรายคน 
 2) กำหนดข้อตกลงเพื่อปฏิบัติร่วมกัน 
 3) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 4) จัดระบบติดต่อส่ือสารเพื่อรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
    การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการใช้งานระบบไซเบอร์โดยขาดวิจารณญาณ 
 2) จัดกิจกรรมส่งเสริมการการคิด วิเคราะห์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
     
 
 
 



 

๓๗ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ดำเนินการเอาผิดตามข้อตกลงท่ีกำหนดไว้ร่วมกัน  
 4) ติดตามเยี่ยมเยีอนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ 
   4.6 การพนัน 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่มเส่ียง 
 2) สำรวจพื้นท่ีท่ีเป็นแหล่งการพนัน 
 3) กำหนดข้อตกลงเพื่อปฏิบัติร่วมกัน 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อส่ือสารเพื่อรับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่างต่อเนื่อง 
    การปลูกฝัง 
 1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการพนัน 
 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการการคิด วิเคราะห์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
 3. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีสนองต่อความสนใจของนักเรียนอย่างหลากหลาย 
    การปราบปราม 
 1. แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2. ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3. ดำเนินการเอาผิดตามข้อตกลงท่ีกำหนดไว้ร่วมกัน  
 4. ติดตามเย่ียมเยีอนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ 
    4.7 มลภาวะเป็นพิษ 
     แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจข้อมูลพื้นท่ีท่ีเกิดมลภาวะเป็นพิษในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดงพื้นท่ีมลภาวะเป็นพิษ 
 3) จัดทำแผนในการแก้ปัญหามลภาวะเป็นพิษร่วมกัน 
 4) กำหนข้อตกลงในการปฏิบัติร่วมกัน 
    การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจถึงสาเหตุและผลกระทบท่ีเกิดจากมลภาวะเป็นพิษ 
 2) จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแก้ปัญหาและการลดมลภาวะเป็นพิษ 
 3) จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการลดมลพิษร่วมกับชุมชน 
     
 
 
 
 



 

๓๘ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา 
 3) ดำเนินการเอาผิดตามข้อตกลงท่ีกำหนดไว้ร่วมกัน  
 4) ติดตามเยี่ยมเยีอนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ 
    4.8 โรคระบาดในสัตว์ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) สำรวจข้อมูลสัตว์เล้ียงของนักเรียนรายคน 
 2) จัดทำแผนในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
 3) บริการวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ 
 4) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 5) จัดระบบติดต่อส่ือสารเพื่อติดตามข้อมูลสัตว์เล้ียงอย่างต่อเนื่อง 
    การปลูกฝัง 
 1) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ 
 2) จัดกิจกรรมฝึกทักษะการปฏิบัติตน เพื่อความปลอดภัยจากโรคระบาดในสัตว์ 
 3) จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม   
    การปราบปราม 
 1) แต่งต้ังคณะทำงานเพื่อระงับเหตุท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
 2) ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม เพื่อร่วมแก้ปัญหา  
 3) ดำเนินการตามมาตรการท่ีกฎหมายกำหนด 
 4) ประสานการส่งต่อเพื่อให้ความช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 
    แนวทางการปฏิบัติ 
    การป้องกัน 
 1) การสำรวจและจัดกลุ่มนักเรียนกลุ่มเส่ียงและกลุ่มท่ีมีภาวะทุพโภชนาการ 
 2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ครอบครัว ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 3) จัดทำส่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่ผู้ปกครอง 
 4) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อตรวจสอบพัฒนาการและความก้าวหน้าในการลดภาวะทุพโภชนาการ 
 ๕) จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ 
 ๖) การดูแลอาหารกลางวัน อาหารเสริม และอาหารว่างท่ีถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
    การปลูกฝัง 
 1) จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านโภชนาการแก่นักเรียน 
 2) จัดกิจกรรมออกกำลังกาย และวิธีการรักษาสุขภาพให้กับนักเรียน 
 3) การบูรณาการความรู้ด้านโภชนาการในการจัดการเรียนการสอน 
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คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
การปราบปราม 
 1) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการขอความช่วยเหลือ 
 2) แต่งต้ังคณะทำงานให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน ท่ีสามารถให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์  
 3) แต่งต้ังคณะทำงานกองทุนอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนท่ีมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
 4) ประสานภาคีเครือข่ายเพื่อการส่งต่อท่ีเหมาะสม 
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ส่วนที่ 4  

 

การติดต่อสื่อสาร 
 

 1. ช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
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2.
. 

3.
. 

4.
. 

5.
. 

6.
. 

7.
. 

8.
. 

ระบบ MOE Safety Center 

Website Online 

E-mail 

Facebook 

Line 

จดหมาย 

โทร Call Center ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ  
02 – 126 – 6565  

ติดต่อด้วยตนเอง 
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 2. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

1. กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ถ.แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900  
โทร. 0 – 2513 -3213 โทรสาร 0 – 2513 - 7117  
Website : www.ccsd.go.th  
E-mail :ccsd1191@gmail.com 

2. งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร. 0-2205-3421-3 ต่อ 26  
Website : www.Office.police.go.th  
E-mail : cwpc@police.ho.th 

3. ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี 
กองบัญชาการตำรวจนครบาล เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อม
ปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100โทร. 0-2281-1449  
Website : www.korkorsordor.com 

หน่วยงานภาคเอกชน 

1. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็ก 
979 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 12 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กทม. 10600 
โทร. 0-2412-0739, 0-2415-1196  โทรสาร 0-2412-9833  
Website : www.thaichildrights.org   
E-mail : cpcrheadofflce@yahoo.com 

2. มูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก 
Fight Against Child Exploithion Foundation (FACE)  
ตู้ ปณ. 178 คลองจ่ัน กทม. 10240  
โทร. 0-2509-5782 โทรสาร 0-2519-2794     
E-mail : face@internet.ksc.net.th 
 

mailto:face@internet.ksc.net.th
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3. มูลนิธิเพือ่นหญิง 
386/61-62 ซ.รัชดาภิเษก 44 (ซอยเฉลิมสุข) ถ.รัชดาภิเษก แขวงลาดยาว   
เขตจตุจักร กทม. 10900   โทร. 0-2513-1001  โทรสาร 0-2513-1929  
Website : www.contact@friendsofwomen.net  
E-mail : contact@friendsofwomen.net  
 

4. องค์กรพิทักษ์สตรีในประเทศไทย 
328/1 สำนักกลางนักเรียนคริสเตรียน ถ.พญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400  
โทร. 0-2214-5157-8  
โทรสาร 0-2513-1929  Website : www.afesip.ord 
 

5. มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย   
582/18-22 ซ.เอกมัย สุขุมวิท63 แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กทม. 10110 
โทร. 0-2381-8863-5 ต่อ 111 โทรสาร 0-2381-5500  
Website : www.worldvision.or.th  
E-mail : Info@worldvision.or.th 
 

6. เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
25/17-18 หมู่บ้านมหาชัยเมืองทอง ถ.สหกรณ์ ต.บางหญ้าแพรก อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 
74000 
โทร. 0-3443-4726, 09-0948-4678 

7. โครงการบ้านพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กชนเผ่าลุ่มน้ำโขง 
294/1 ม.3 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร. 0-6185-6603  
โทรสาร 0-5378-7328, 0871-9075  
Website : www.depde.org E-mail : Info@depde.org 
 

8. ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา 
8/12 ซ.วิภาวด ี44 ถ.วิภาวดี−รังสิตแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900  
โทร. 0-2941-4194-5 ต่อ114  
โทรสาร 0-2642-7991-2, 0-2941-4194 ต่อ109  
Website : www.becktohome.org. www.notforsale.or.th, www.miror.or.th   

9.   E-mail : Info@backtohome.org 
 9. ศูนย์ชีวิตใหม่ 
49/9 ซ.3 ต.ทุ่งโฮเต็ล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000  
โทร. 0-5335-1312, 08-5326-3010 โทรสาร 0- 5338-0871  
Website : www.newlifecenterfoundation.org E-mail : newlife@pobox, 

http://www.contact@friendsofwomen.net
http://www.miror.or.th/
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10. สภาทนายความ 
7/89 อาคาร 10 ถ.ราชดำเนินกลางแขวงบวรนิเวศเขตพระนคร กทม. 10200  
โทร. 0-2629-1430 

11. หน่วยประสานงานเพือ่ต่อต้านการค้ามนุษย ์
ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ช้ัน 5 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300   โทร. 0-5311-2643-4 
 

12.  คลินิกนิรนาม สภากาชาดไทย 
สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร 104 ถ.ราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330  
โทร. 02-252-2568 กด 1, 02-256-4107-9 โทรสาร 02-254-7577 
 

13.  โครงการส่งเสริมศักยภาพหญิงแรงงานข้ามชาติ (ซีปอม) 
120 ม.15 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5375-6411  
โทรสาร 0-5375-6411  
E-mail : sepom2002@yahoo.com 
 

14.  บ้านแสงใหม่ 
258 ม.5 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 0-5371-4772  
โทรสาร 0-5371-7098  
E-mail : bansaengmai@yahoo.com 
 

15. บ้านเอื้ออาร ี
343/22 ซ.ข้างธนาคารกสิกรไทย ถ.พหลโยธิน สะพานใหม่ แขวงอนุเสาวรีย์  
เขตบางเขน กทม. 10200 โทร. 0-2972-4992 โทรสาร 0-2972-4993  
E-mail : welcomehbkk@hotmail.com 

16. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ 
สำนักงานกาญจนบุรี 64/3 ถ.แสงชูโต ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 57000  
โทร. 0-5371-6212, 0-5371-7897 
Website : www.aidaccress.com E-mail : access@aidsaccess.com 

17. UNIAP โครงการความร่วมมือสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ประจำประเทศไทย 

อาคารสหประชาชาติ ช้ัน 7 ถ.ราชดำเนินนอก กทม. 10200 โทร. 0-2288-1746  
โทรสาร 0-2288-1053 Website : www.no_trafficking.org  
E-mail : Uniap_thai@undp.org 
 

mailto:Uniap_thai@undp.org
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ส่วนที่ 5 
 

 การกำกบั ตดิตามและประเมินผล 
 

 การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา จะเกิดประสิทธิภาพและดำเนินงานอย่างเป็นระบบ   
เกิดความปลอดภัยต่อนักเรียน และบุคลากรทางการศึกษานั้น สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด ต้องมี      
การกำกับติดตามและประเมินผล ตามมาตรการ และแนวทางปฏิบัติ โดยยึดตัวชี้วัดในการดำเนินการใน   
ทุกประเด็น มีการจัดทำเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ที่มีคุณภาพและครอบคลุม มีการ
จัดทำแผนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล กำหนดปฏิทินดำเนินการ คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลการ
ดำเนินการประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติ สรุปรายงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน
อย่างเป็นระบบ โดยดำเนินการ ดังนี้ 
 
 ๑. ระดับสถานศึกษา 
 1) ศึกษาคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 3) จัดทำแผนการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
 4) จัดทำเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา
ท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดในการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา  
 5) กำหนดปฏิทิน และดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผล ในการดำเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 
 6) สรุปผลการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะประเด็นที่เป็นจุดเด่น      
จุดควรพัฒนา พร้อมแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป และรายงานหน่วยงานตันสังกัด 
 7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
  
 ๒. ระดับหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนภูมิภาค  
 1) ศึกษาคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการระดับหน่วยงานทางการศึกษาในภูมิภาค กำกับ ติดตาม และประเมนิผล      
การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษาในสังกัด  
 3) จัดทำแผนและกำหนดปฏิทิน การกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษา 
 4) จัดทำเครื่องมือในการกำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในการดำเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา ในสังกัด 
 5) ดำเนินการกำกับ ติดตาม และประเมินผล  การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา  
 6) ดำเนินการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ให้กับสถานศึกษาในสังกัด  
  7) สรุปผลการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะประเด็นท่ีเป็นจุดเด่น จุดควร
พัฒนา พร้อมแนวทางในการพัฒนาในปีการศึกษาต่อไป และรายงานหน่วยงานตันสังกัด  
  



 

๔๗ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
  8) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
 9) คัดเลือกสถานศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีผลการดำเนินการประสบผลสำเร็จ    
เป็นท่ีประจักษ์ 
 

๓. ระดับส่วนราชการและหน่วยงานส่วนกลาง 
 1) จัดทำคู่มือการดำเนินการความปลอดภัยสถานศึกษา ของส่วนราชการและหน่วยงานส่วนกลาง 
ตามนโยบายความปลอดภัยสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  
 2) แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา
ในสังกัด 
 3) บูรณาการการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา 
และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา เยียวยา 
 4) กำกับ ติดตาม และประเมินผล การดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
 5) สรุปผลการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา และรายงานหน่วยงานตันสังกัด 

6) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
 7) คัดเลือกสถานศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีผลการดำเนินการประสบผลสำเร็จ
เป็นท่ีประจักษ์ 
 
  4. ระดับกระทรวงศึกษาธิการ  
 1) กำหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ ความปลอดภัยสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย   
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
 2) จัดตั้ง “ศูนย์ความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ” เรียกโดยย่อว่า “ศป.ศธ.” เป็นหน่วยงาน
ภายใน สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
 ๓) แต่งต้ังคณะกรรมการนโยบายความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ีและอํานาจกําหนด
นโยบาย และ กํากับ ติดตามด้านความปลอดภัย กระทรวงศึกษาธิการ  
 ๔) บูรณาการความปลอดภัยในสถานศึกษา ร่วมกับกระทรวง เครือข่าย และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัย ความมั่นคง  เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา และช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา 
เยียวยา 
 ๕) การกำกับ ติดตาม ความปลอดภัยสถานศึกษา ของหน่วยงานในสังกัด 

๖) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
 ๗) คัดเลือกสถานศึกษา และยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาท่ีมีผลการดำเนินการประสบผลสำเร็จ
เป็นท่ีประจักษ์ 
 
 
 
 
 
 
 



 

๔๘ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา (ฉบับพัฒนา พ.ศ. 2563) สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
2. คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2556 
สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน      
ในสถานศึกษา สำนักงานความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
4. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ.2562 สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
5. มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
6. แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุ ้มครองเด็ก  มูลนิธ ิพิทักษ์สิทธิเด็ก และสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
7. คู่มือการรับมือแผ่นดินไหว (ฉบับย่อ) แปลโดย ศูนย์นักศึกษาต่างชาติสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว   
และมูลนิธิส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเขตเมกุโระ (MIFA) 
8. คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานศึกษาในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข 
9. พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
10. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
11. กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๔๙ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

  

รายชื่อคณะทำงาน 

ที่ปรึกษา 
๑. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒. รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๔. ท่ีปรึกษาด้านเครือข่ายการมีส่วนร่วม 

 
คณะทำงาน 

๑. นายเทอดชาติ   ชัยพงษ์   ประธาน 
๒. นายชนะ  สุ่มมาตย์  รองประธาน 
๓. นางนัฑวิภรณ์    จันต๊ะพรมมา    
๔. นายวสันต์    แสงเหลา   
๕. นางสาวณัฐริน   เจริญเกียรติบวร    
๖. นางนัจรีภรณ์   ทุมสงคราม   
๗. นายไชยยศ   คำสังวาลย์   
๘. นายบุญเหลือ     ทองอ่อน   
๙. นายอดิศักดิ์   นนทะสี    
๑๐. นายณัฐฐศรัณฐ์   พรหมเผ่า   
๑๑. นางนันทวดี    พุ่มเกิด    
๑๒. นายธนากร   วรากุลพิชัย   
๑๓. นายศิริพงษ์    กล่ันไพฑูรย ์   
๑๔. นายชูเกียรติ   เทพสาร    
๑๕. นายดาวเรือง    สิงหราช    
๑๖. นางสาวณภาภัช   ภูชัยศรีสัมฤทธิ์    
๑๗. นายกำพล   วิลยาลัย    
๑๘. นายวชิระ   ใจมั่น     
๑๙. นางสาวณัฐพร   ถาหม ี    
๒๐. นางสายรุ้ง   ต๊ิบขัน    
๒๑. นางกิติยาภรณ์   เวงศ์วรรธน ์   
๒๒. นางเจธนี   ศิริมาตย์    
๒๓. ว่าท่ีร.ต.ศุกลพัชร์  ก้อนนาคพิพัชร ์   
๒๔. นางสาวประกายดาว  จันทรา     

 



 

๕๐ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
บรรณาธิการ 

๑. นายตฤณ  ก้านดอกไม ้  
2. นางสาววราศิริ   วงศ์สุนทร   
3. นางสาวปรตี    ประทุมสุวรรณ์   
4. นางสาวบุตรียา  รัตนมณี    
5. นางสาววรรณธนา  จิรมหาศาล     
6. นายสิปปวิชญ์  เดชกล้า 
7. นายวีระพันธ ์  กิตติศิริวัฒนกุล 
 
 
 
 
         

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๕๑ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

๕๒ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

๕๓ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

๕๔ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

๕๕ 
 

คู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 


