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มาตรการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศกึษา 

ภายใต้มาตรการความปลอดภัย (MOE Safety Center)  

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุร ี

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 

 
 

 



 

 

ค าน า 

มาตรการด าเนินความปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้มาตรการความปลอดภัย (MOE Safety Center)  
ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานมาตรการความปลอดภัย 
(MOE Safety Center) ในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ได้รับความปลอดภัยในทุกมิติโดยการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาตาม
มาตรการ 3 ป. ผ่านการด าเนินงาน 3  มาตรการ ได้แก่  มาตรการป้องกัน   มาตรการปลูกฝัง และ มาตรการ
ปราบปราม  

การด าเนินงาน อาศัยนโยบาย หลักการและเหตุผลของการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ตามแนวทางปฏิบั ติและมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาส านักงานคณะกรรมการการ ศึกษา 
ขั้นพื้นฐานและสภาพบริบทในเขตพื้นท่ีการศึกษา  การด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาควบคู่ไปกับ 
ระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา  นักเรียน และผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ี
ท าให้การจัดท าการด าเนินความปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้มาตรการความปลอดภัย (MOE Safety 
Center) และร่วมมือในการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ส าเร็จลุล่วงไป
ได้ด้วยดี 

 

                                                                                       

 

                     

             นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี 

                          ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

 

 
 

 

 



 

 

สารบัญ 

เรื่อง              หน้า 

มาตรการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาภายใต้มาตรการความปลอดภัย      5 

(MOE Safety Center)  

มาตรการและแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย    12  

มาตรการป้องกันภัยของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

ตามขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษาท้ัง 4 กลุ่มภัย และ 9 ภัยรูปแบบใหม่     14  

ภาคผนวก             59 

- ค าส่ังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ.2565 
ค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

- ข้อมูลระดับช้ันครูท่ีปรึกษานักเรียนช้ัน ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  
- ข้อมูลระดับช้ันครูท่ีปรึกษานักเรียนช้ัน ม.5 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี  
- ข้อมูลระดับช้ันครูท่ีปรึกษานักเรียนช้ัน ม.6 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี 
- เบอร์โทรหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
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มาตรการด าเนนิงานความปลอดภยัในสถานศึกษา 

ภายใต้มาตรการความปลอดภัย (MOE Safety Center)  

หลักการและเหตผุล 

 การเปล่ียนแปลงของวิถีชีวิตในปัจจุบันท่ีมีความรวดเร็วและไม่แน่นอนอันเนื่องมาจาก  
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์อิเล็กโทรนิคท่ีเข้ามีส่วนส าคัญของการด ารงชีวิตของมนุษย์  
การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้เกิดปัญหาทางสังคมในทุกมิติ ท้ังด้าน  
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สาธรณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษาในช่วงเวลา 1 – 2 ปีท่ีผ่านมา  
มีการปรับเปล่ียนและพัฒนาการเรียนการสอนให้เข้ากับสภาพปัญหาในปัจจุบันและต้องมีสภาพแวดล้อม  
ท่ีเหมาะสมต่อการเรียนรู้ซึ่ง เป็นปัจจัยท่ีส าคัญในการพัฒนา ส่งเสริม การเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพ  
ซึ่งเป็นความท้าทายของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะต้องมีความพร้อมท้ังในเรื่ององค์ความรู้และ
ความสามารถในการรับมือต่อสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในปัจจุบันและปัญหาของนักเรียน 
ในปัจจุบันท่ีมีแนวโน้มรุนแรงสูงขึ้นและมีความเส่ียงท่ีจะพบปัญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนท่ีไม่เหมาะสม  
เช่น ปัญหาทางสุขภาพจิต ภัยคุกคาม อาชญากรรมไซเบอร์ ฯ ซึ่งเป็นปัญหาท่ีเกี่ยวข้องต่อความปลอดภัย 
ของนักเรียนในโรงเรียนซึ่ ง เป็นเรื่อง ท่ีส า คัญอย่างยิ่ ง ท่ีข้ าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษา  
ต้องคอยระมัดระวังป้องกันและสนับสนุนให้นักเรียนมีความปลอดภัยสูงสุด 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี มอบนโยบายสถานศึกษาปลอดภัยให้โรงเรียน
ในสังกัด ด าเนินงานตามนโยบาย และโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  มีหน้าท่ีก ากับดูแลครู และบุคลากร 
ทางการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคู่กับการดูแลและ
รักษาความปลอดภัยให้กับนักเรียนเป็นเยาวชนท่ีดีในอนาคต และได้ก าหนดการด าเนินงานความปลอดภัย 
ในสถานศึกษาภายใต้มาตรการความปลอดภัย (MOE Safety Center) ในสถานศึกษาเพื่อป้องกันและดูแล
ความปลอดภัยให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจากภัยคุกคามท่ีเป็นอันตราย
ทุกรูปแบบ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างเต็มความสามารถ มีความรู้
ความสามารถในการจัดการและรับมือเหตุท่ีไม่ปลอดภัย เพื่อการสร้างเรียนรู้ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
ในขณะท่ีนักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง และเรียนรู้ได้ตามศักยภาพ รวมถึงมีภูมิคุ้มกันในตนเอง มีสุขภาวะ 
ทางกายและใจท่ีเหมาะสม ได้รับโอกาสทางการศึกษาท่ีมีความเท่าเทียมกัน มีความรู้ความเข้าใจ รู้เท่าทัน
สาเหตุปัญหา ผลกระทบ และรูปแบบของภัยคุกคามทุกประเภท  ตลอดจนเคารพสิทธิของตนเองและผู้อื่น  
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและเป็นพลเมืองท่ีดีต่อสังคมในอนาคต    
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วัตถุประสงค ์

1. เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2. แก้ไขปัญหานักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความปลอดภัยเฉพาะหน้า 
3. เพื่อติดตามช่วยเหลือ นักเรียนท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความปลอดภัยทุกรูปแบบ 
4. เพื่อรายงานการด าเนินการด้านความปลอดภัยต่อผู้เกี่ยวข้องได้อย่างฉับไวและทันท่วงที 
5. เพื่อพัฒนา ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่าง

ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมาย 
 1. เพื่อให้ความส าคัญต่อความปลอดภัยในสถานศึกษาของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรยีนได้รับความปลอดภัย  

 2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีแนวทางการป้องกันและ
ดูแลความปลอดภัยของนักเรียน 

3. เพื่อให้การด าเนินงานกับเคล่ือนเครือข่าย ภาครัฐและเอกชน ได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานความ
ปลอดภัยอย่างบูรณาการ 

4.เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย และภัยคุกคามทุกรูปแบบตลอดจนสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษามีความปลอดภัยและสามารถปกป้องนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาจากภัย
คุกคามได้ทุกรูปแบบ 

2. โรงเรียนมีการพฒันา ปรับปรุงแก้ไข การด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างรอบด้าน 
3. นักเรียนมีความเท่าเทียมกันในการได้รับโอกาสทางการศึกษา ปราศจากภัยคุกคามท่ีก่อให้เกิด

อันตรายในทุกรูปแบบ และเป็นพลเมืองท่ีดีในอนาคต 
4. สถานศึกษา และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนสามารถร่วมกันสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาและ

ชุมชนได้ในทุกมิติ  

ยุทธศาสตรก์ารด าเนนิงาน 

 มาตรการความปลอดภัย (MOE Safety Center) ภายใต้ยุทธศาสตร์ “ความปลอดภัยในสถานศึกษา”  
มาตารการ 3 ป. ประกอบด้วย 3 มาตรการ ได้แก่ 
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มาตรการที่ 1  การป้องกนั 
        หมายถึง การด าเนนิการเพื่อไม่ใหเ้กดิปญญหา อุปสรรค หรือความไมป่ลอดภยั ต่อนกัเรียน 
ครู และบุคลากรทางการศกึษา โดยการสรา้งมาตรการป้องกนัจากปญจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดข้ึนทั้งใน
และนอกสถานศกึษา 

 

1.1 ก าหนดพื้นที่ความปลอดภัย 
กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 
1. ประชุมช้ีแจง วางแผน การด าเนินงานด้านความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกับ บุคลากร  

ภาคีเครือข่ายและ หน่วยงานองค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2. ก าหนดพื้นท่ีควบคุมความปลอดภัย รวมถึงการท าสัญลักษณ์ และอุปกรณ์ควบคุม  

ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
3. จัดท าป้ายสัญลักษณ์แสดงความเส่ียงในพื้นท่ีท่ีมีความเส่ียง หรือ จัดให้มีบุคลากรเฝ้าระวัง

ความปลอดภัย 
4.   จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 

1.2 จัดท าแผนความปลอดภัยของสถานศึกษา 
กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 
1. แต่งต้ังคณะกรรมการความปลอดภัยสถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่ายและผู้

มีส่วนเกี่ยวข้อง  
2. เสนอแผนความปลอดภัยของสถานศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  
3.  ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบงาน  
4.  ก าหนดนโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษา 
5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

1.3 การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศของสถานศึกษา 
กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 
1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพภูมิทัศน์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า ห้องพิเศษ ลานกิจกรรม 

สนามกีฬา และสถานท่ีท่ีมีความจ าเป็นต้องใช้งานให้มีความปลอดภัย 
2. จัดท าแหล่งการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาท่ีหลากหลาย 

1.4 การจัดโครงสร้างบริหารจัดการความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 

1.) ส ารวจประเมินและจ าแนกสภาพความเส่ียงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา 
2.) สถานศึกษาจัดท าโครงสร้างบริหาร จัดการความปลอดภัยสถานศึกษา 
3.) ก าหนดบทบาทหน้าท่ี ภาระงานของคณะกรรมการ 
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4.) จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการความปลอดภัยสถานศึกษา 
5.) ประสานความร่วมมือของคณะกรรมการ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต้นสังกัด 

1.5 การจัดท าข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยสถานศึกษา 
กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 
1.แต่งต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยของสถานศึกษา 
2.เก็บรวบรวมข้อมูลอย่างครบถ้วนรอบด้าน  
3.วิเคราะห์ข้อมูล จัดระบบหมวดหมู่สารสนเทศ  
4.จัดท ารายงานระบบข้อมูลสารสนเทศและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

1.6 การสร้างการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาและภาคีเครือข่าย 
กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 
1.ประสานความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในพื้นท่ีและภาคส่วนต่างๆ 
2.มีการประชุมวางแผนเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกัน 
3.มีกิจกรรมการด าเนินงานในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา 
4.มีการประเมินผลร่วมกัน 
5.มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความร่วมมือ 
6.มีการยกย่องชมเชยเครือข่ายภาคีความร่วมมือ    

1.7 การจัดระบบช่องทางการสื่อสารด้านความปลอดภัย 
 กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 
1.แต่งต้ังคณะท างานด้านการส่ือสารประชาสัมพันธ์องค์กร 
2.ก าหนดรูปแบบการส่ือสารประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมท้ัง 3 ช่องทาง ประกอบด้วย  
        1) On Ground ได้แก่ การจัดนิทรรศการ จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์  
การจัดกิจกรรมรณรงค์ในวันส าคัญต่างๆ 
        2) On Line ได้แก่ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น 
Facebook, Line เป็นต้น 
        3) On Air ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสาย การเดินขบวนพาเหรด ท้ังใน
สถานศึกษาและชุมชน 

   3.ปรับรูปแบบระบบช่องทางการสื่อสารด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
บริบทและสภาพการณ์ของสถานศึกษา 

1.8 การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับสถานศึกษา 
2.คัดกรองนักเรียนเป็น 3 กลุ่มได้ชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียงและกลุ่มมีปัญหา 
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3.เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วยเครื่องมือและวิธีการท่ีเหมาะสม เช่นการเยี่ยมบ้านนักเรียน 
การสอบถาม การสัมภาษณ์ เป็นต้น 
4.จัดกิจกรรมส าหรับเด็กกลุ่มต่างๆได้อย่างเหมาะสม ดังนี้  
- กลุ่มปกติ จัดกิจกรรมส่งสามารถความสามารถตามความสนใจ 
- กลุ่มเส่ียง จัดกิจกรรมป้องกันปัญหา 
- กลุ่มมีปัญหา จัดกิจกรรมแกปัญหาและระบบส่งต่อ 
5. สรุป รายงานผลการด าเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

1.9 การประเมินนักเรียน รายบุคคล ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม สติปญญญา และความต้องการ 
กระบวนการและแนวทางการด าเนินงาน 
1.มอบหมายให้ครูประจ าช้ัน/ครูท่ีปรึกษา มีหน้าท่ีในการประเมินนักเรียนรายบุคคล 
2.จัดท า/หาเครื่องมือวัดและประเมินนักเรียนรายบุคคลท่ีครอบคลุมทุกด้าน 
3.ครูท่ีปรึกษาด าเนินการ ประเมินนักเรียนรายบุคคล 
4.จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศรายงานผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล 

มาตรการที่ 2  การปลูกฝญง 

              หมายถึง การด าเนนิการเกี่ยวกบัการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ จิตส านกึ และ
เจตคตทิี่ดี และการสร้างเสรมิประสบการณ์เพื่อให้เกดิทกัษะในการป้องกนัภัยให้แกน่กัเรียน ครู 
และบคุลากรทางการศกึษา 

 2.1  การสร้างจิตส านึกความตระหนักการรับรู้และความเข้าใจด้านความปลอดภัยให้แก่ตนเอง
ผู้อื่นและสังคม 

        กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 

1. ส ารวจข้อมูลความปลอดภัยสถานศึกษา 
2. จัดล าดับความรุนแรง เร่งด่วนของความปลอดภัยสถานศึกษา 
3. ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยเพิ่มเนื้อหาด้านความปลอดภัยสถานศึกษาท่ี

สอดคล้องกับความรุนแรงเร่งด่วน 
4. จัดท าคูมือ/แนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษา  
5. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้แก้ครู บุคลากร ทางการศึกษา

และนักเรียน 
6. จัดท าศูนย์บริการส่ือด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา เพื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 

          2.2 การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับความปลอดภัยให้แก่ 
นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปกครอง 

                 กระบวนการและแนวทางด าเนินงาน 
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                 1  ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อช้ีแจงแนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 

                 2. จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยบูรณาการเนื้อหาความปลอดภัยสถานศึกษาในรายวิชาต่างๆ 

        3. การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชน 

                 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องความปลอดภัยสถานศึกษา 
ผ่านกิจกรรม Classroom meeting ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครอง                 

 2.3  การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง ทักษะ ประสบการณ์และสมรรถนะด้านความปลอดภัยให้แก่นกัเรียน  

                  กระบวนการและแนวการด าเนินงาน 

1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ท่ีเน้นการลงมือปฏิบัติท่ีเช่ือมโยงกับการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน เช่น การป้องกันอัคคีภัย และปฐมพยาบาลเบื้องต้น  

2. จัดกิจกรรมสอดแทรกด้านความปลอดภัยสถานศึกษาในกิจกรรมวันส าคัญต่างๆ 
3. สรรหาต้นแบบผู้จัดกิจกรรม และการจัดกิจกรรมเสริมทักษะท่ีเป็นเลิศ 

มาตรการที่ 3  การปราบปราม 

             หมายถึง การด าเนนิการจดัการแกไ้ขปญญหา การช่วยเหลือ เยียวยา ฟืน้ฟู และ
ด าเนนิการตามขัน้ตอนของกฎหมาย 

         3.1  การจัดการแก้ไขปญญหากรณีเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 

                 กระบวนการและแนวการด าเนินงาน 

1. ก าหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการหรือการระงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา 
และสร้างการรับรู้ร่วมกันทุกภาคส่วน  

2. จัดต้ังคณะท างานเคล่ือนท่ีเร็ว (Roving Team) ท่ีสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันเหตุการณ์ 
3. เตรียมบุคลากร และเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ท่ีพร้อมรับสถานการณ์ 
4. ติดต้ังระบบเตือนภัย เช่น กล้องวงจรปิด สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ 
5. ซ้อมระงับเหตุอย่างต่อเนื่อง เช่น การดับเพลิง ซ้อมหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น 
6. ประสานงานเครือข่ายการมีส่วนร่วมเพื่อให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์ 
7. ส่งต่อผู้ประสบเหตุเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือท่ีมีประสิทธิภาพ 
8. ก ากับ ติดตามผล ประเมินผลและรายงาน 

            3.2  การช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟูจิตใจบุคคลผู้ประสบเหตุความไม่ปลอดภัย  

                   กระบวนการและแนวทางการด าเนินงาน 
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1.  จัดท าข้อมูลบุคคลและหน่วยงานในพืน้ท่ีต้ังของสถานศึกษาท่ีสามารถติดต่อ ประสานงาน
และให้การช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู จิตใจได้อย่างรวดเร็ว ทันท่วงที 

2.  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟูและให้ค าปรึกษา โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่างๆ 
3.  ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 
4. ประสานเครือข่ายการมีส่วนร่วม หน่วยงาน องค์กร เพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟู 
5. จัดระบบประกันภัยรายบุคคลหรือรายกลุ่มท่ีสามารถให้การคุ้มครองส าหรับ ครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและนักเรียน 

3.3 ด าเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย 

      กระบวนการและแนวทางการด าเนินงาน 
      1.   แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการด้านกฎหมาย ให้ผู้ประสบเหตุได้รับความคุ้มครองตามท่ี
กฎหมายก าหนด 

2. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด 
3. ด าเนินคดี จ าแนกประเภทของเหตุท่ีเกิด ติดต่อประสานงานผู้ปกครองเพื่อด าเนินการหรือ

ด าเนินการแทนผู้ปกครอง 
4. ให้การคุ้มครองนักเรียนให้อยู่ในความปลอดภัย 

 

-------------------------------------------------------------- 
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มาตรการและแนวทางการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 

โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

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

          มาตรการด าเนินความปลอดภัยในสถานศึกษา ภายใต้มาตรการความปลอดภัย (MOE Safety Center)  
ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ถือเป็นนโยบายหลักเพราะ นักเรียน คือ หัวใจของการจัดการศึกษา โรงเรียนพิบูล
วิทยาลัยมีความตระหนักในความส าคัญ และเล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในด้านความปลอดภัย จะต้องร่วมกันหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตท่ีจะดูแลตนเองให้ปลอดภัย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน ดังนั้น
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องด าเนินการอย่างท่ัวถึง มี
คุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดยขอบข่ายความปลอดภัยในสถานศึกษาจ าแนกเป็น 
4 กลุ่มภัย โดยมีการด าเนินงานด้านความปลอดภัยตามมาตรการ 3 ป  ได้แก่ “ป้องกัน ปลูกฝัง และ
ปราบปราม” ซึ่งในแต่ละมาตรการมีแนวปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้ 

1. ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 
1.1 การล่วงละเมิดทางเพศ 
1.2 การทะเลาะวิวาท 
1.3 การกล่ันแกล้งรังแก 
1.4 การชุมนุมประท้วงและจลาจล 
1.5 การก่อวินาศกรรม 
1.6 การระเบิด 
1.7 สารเคมีและวัตถุอันตราย 
1.8 การล่อลวงและลักพาตัว 

2. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 
2.1 ภัยธรรมชาติ 
2.2 ภัยจากอาคารเรียน ส่ิงก่อสร้าง 
2.3 ภัยจากยานพาหนะ 
2.4 ภัยจากการจัดกิจกรรม 
2.5 ภัยจากเครื่องมืออุปกรณ์ 

3. ภัยจากการถูกระเมิดสิทธิ์ ( Right) 
3.1 การถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดท้ิง 
3.2 การคุกคามทางเพศ 
3.3 การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม 
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4. ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกาย และจิตใจ (Unhealthiness) 
4.1 ภาวะจิตเวช 
4.2 ติดเกม 
4.3 ยาเสพติด 
4.4 โรคระบาดในมนุษย์ 
4.5 ภัยไซเบอร ์
4.6 การพนัน 
4.7 มลภาวะเป็นพิษ 
4.8 โรคระบาดในสัตว์ 
4.9 ภาวะทุพโภชนาการ 

ภัยคุกคามตามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 9 กลุ่มภัย ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. 
1.ภัยยาเสพติด 
2.ภัยความรุนแรง 
3.ภัยพิบัติต่างๆ 
4.อุบัติเหตุ 
5.โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
6.ฝุ่น PM 2.5 
7.การค้ามนุษย์ 
8.การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.อาชญากรรมไซเบอร ์
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มาตรการป้องกันภัยของโรงเรียนพิบูลวทิยาลัย 

ตามขอบข่ายความปลอดภัยของสถานศึกษาทั้ง 4 กลุ่มภัย และ 9 ภัยรูปแบบใหม่ 

              

1. ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 
 

ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.1 การล่วงละเมิดทาง

เพศ 
ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ส ารวจนักเรียนกลุ่มเส่ียง และพื้นท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียง มี
การติดต้ังกล้องวงจรปิด ครอบคลุมพื้นท่ีภายในโรงเรียน
และ บริเวณโดยรอบโรงเรียน 
3.เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นท่ี
เสียงให้ปลอดภัย แนะน านักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ในการดูแลตัวเอง ไม่อยู่ในท่ีลับตา  
4.สร้างความรู้ ความตระหนัก ผ่านกิจกรรมต่างๆของ
กลุ่มงานแนะแนว และ ชมรม LGBTQ 
5.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในและนอกสถานศึกษา 
6.จัดระบบการส่ือสาร เพื่อรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรม
นักเรียนท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 
2.ครูท่ีปรึกษา และผู้ได้รับมอบหมายตามค าส่ัง
สถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียน ด าเนินการน า
นักเรียนน านกัเรียนผู้ถูกล่วงละเมิด ไว้ในท่ีปลอดภัย 
และประสานผู้ปกครองในเบ้ืองต้น3.สอบถามความจริง  
 
โดยต้องมีครูสุภาพสตรีเข้าร่วมสืบค้น / ครูแนะแนว 
และผู้ได้รับมอบหมายตามค าส่ังของโรงเรียน  
4.ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้น เช่น กล้องวงจรปิด / พยาน
ในเหตุการณ์ /  
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.ครูแนะแนว 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.นักจิตวิทยา 
9.เจ้าหน้าท่ี พม. 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  5.ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ และ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคม

ฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการสืบข้อเท็จจริง 
 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.สรุปรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมท้ัง
ด าเนินการประเมิน พื้นท่ีเส่ียง หรือ พฤติกรรมท่ีสุ่มเส่ียง 
อย่างใกล้ชิด ส่ิงท่ีต้องปรับปรุงแก้ไข 
2.ครูท่ีปรึกษาติดตามผลกระทบ สภาพจิตใจของ
นักเรียน เป็นระยะ หากมีแนวโน้มสภาพจิตใจย่ าแย่ให้
รายงานผู้บริหารทราบ เพื่อด าเนินการประสาน
นักจิตวิทยาของ สพม. หรือ พม. เข้าช่วยเหลือเป็น
ล าดับต่อไป 
3.เมื่อนักเรียนมาโรงเรียน จะไม่มีการย้ าถึงเหตุการณ์ท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจของนักเรียนผู้ประสบเหตุ สร้าง
ความเข้าใจให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และนักเรียนใน
สถานศึกษาทุกคน 

 

 

1.2 การทะเลาะวิวาท ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.จัดท าระเบียบคู่มือนักเรียนในการดูแลความประพฤติ
และปฏิบัติตนในสถานศึกษา 
3.ประชุมช้ีแจงระเบียบ และสร้างความเข้าใจผ่าน
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และในกิจกรรมโฮมรูม 
4.มีการเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมท้ังในระดับช้ันเรียน
สถานศึกษา และชุมชน 
5.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในพฤติกรรมนักเรียนอย่าง
ต่อเนื่อง และเหมาะสม 
6.ให้ความรู้ ความเข้าใจกับนักเรียน และน ากิจกรรม
นันทนาการ เช่น ดนตรี กีฬา เป็นเวทีให้นักเรียนได้
แสดงออกอย่างเหมาะสม 
......................................................................................... 

 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าท่ี พสน. 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.กู้ภัย 1669 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 

1.แยกคู่กรณี ท้ัง 2 ฝ่าย เพื่อสอบสวนข้อเท็จจริง 
ร ว ม ท้ั ง ผู้ เ กี่ ย ง ข้ อ ง ทุ ก ค น ใ น ท่ี เ กิ ด เ ห ตุ  เ มื่ อ มี
ผู้ไ ด้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ให้ ส่ง ท่ีห้องพยาบาลของ
โรงเรียน  หากบาดเจ็บร้ายแรง ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วแจ้งสายด่วน 1669  หลังจากนั้นแจ้งครูท่ีปรึกษา 
2.รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 
3.ตรวจสอบพยานในเหตุการณ์เบื้องต้น ประกอบกับ
ข้อมูลจากกล้องวงจรปิด  
4.เมื่อสอบข้อมูลได้มูลเหตุของการทะเลาะวิวาท แยก
สอบ แล้วประสานแจ้งผู้ปกครอง  
5.หากมีกรณีบาดเจ็บรุนแรง เป็นในส่วนของการชดใช้
สินไหมจากคู่กรณี ผู้ปกครองตกลงกันโดยมีผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ประสานงาน 
6.หากมีกรณีบาดเจ็บเป็นเหตุเสียชีวิต โดยจะเป็นใน
ขั้นตอนของต ารวจ และการพิสูจน์หลักฐานต่อไป 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ด าเนินการตัดคะแนน ตามระเบียบคู่มือนักเรียน 
2.มอบครูท่ีปรึกษา และ งานกิจการนักเรียน ติดตาม
พฤติกรรมนักเรียนท้ังสองอย่างใกล้ชิด หลังจากได้ปรับ
ทัศนคติแล้ว 
3.ด าเนินการ หากิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้นักเรียน
ได้ท าร่วมกัน เพื่อสร้างความเข้าใจและเจตคติท่ีดี 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.3 การกลั่นแกล้งรังแก ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ส ารวจข้อมูล นักเรียนกลุ่มเส่ียงท้ังกลุ่มผู้กระท า และ
ผู้ถูกกระท า สังเกตพฤติกรรมนักเรียนท่ีเปล่ียนไป 
3.สร้างความเข้าใจ และข้อตกลงร่วมกันในระดับช้ัน
เรียน และระดับสถานศึกษา 
4.ให้ความรู้ความเข้าใจกับนักเรียน โดยเฉพาะในส่วน
ของงานแนะแนวของโรงเรียน ท่ีต้องอาศัยหลักจิตวิทยา
ในการส่ือสารสร้างความเข้าใจ 
5.จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ท าร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
......................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.เชิญนักเรียนท่ีเป็นคู่กรณี มาพูดคุยสอบถามข้อมูล 
แยกสอบถาม เป็น 2 ส่วน มีครูท่ีปรึกษา  ครูแนะแนว 
และผู้ได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ัง ร่วมหามูลเหตุปัญหา 
2.สอบถามพยานในเหตุการณ์ ( ถ้ามี ) ตรวจสอบข้อมูล
จากกล้องวงจรปิด หากเกิดเหตุในโรงเรียน  
3.รายงานผู้บังคับบัญชาถึงเหตุการณ์ในเบ้ืองต้น 
4.การกล่ันแกล้งรังแก แบ่งเป็นในส่วนท่ีเกิดกับร่างกาย 
และส่วนท่ีกระทบจิตใจ  เช่น การใช้วาจาดูถูก ให้ร้าย 
ใส่ร้าย ในส่ือสังคมออนไลน์ อันจะก่อนให้เกิดผลกระทบ
ด้านจิตใจ  ผู้สอบสวนจะต้องน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด
มาใช้ 
5.แจ้งครูท่ีปรึกษา ให้ส่งข้อมูลปัญหานี้ต่อผู้ปกครองใน
เบ้ืองต้น เพื่อสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
6.เชิญนักจิตวิทยา ของ สพม. และ ครูแนะแนว เพื่อเป็น
ท่ีปรึกษาให้กับนักเรียนท่ีได้รับผลประทบ 
7.เชิญนักเรียนคู่กรณีมาปรับทัศนคติ ด้วยเหตุและผล 
รวมถึงผลกระทบท้ังทางตรง และทางอ้อม  
......................................................................................... 
                   
 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.ครูแนะแนว 
5.ผู้ปกครอง 
6.สภานักเรียน 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา สังเกตพฤติกรรม และประสานข้อมูลกับ
ผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงช้ีแจงความเข้าใจเพื่อนร่วมชั้น
เรียนของนักเรียน 
2.หากต้องการรักษาในขั้นตอนต่อไป เช่น ปรึกษา
จิตแพทย์ ทางโรงเรียนจะประสาน และส่งต่อ 
3.มีการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด 

 

1.4 การชุมนุมประท้วง 
และการจราจล 

ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ส ารวจนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง จากครูท่ีปรึกษา 
และเฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
3.สร้างความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย สิทธิ
หน้าท่ีพลเมือง ให้ความรู้รับผิดชอบไม่ไปในพื้นท่ีเส่ียง 
4.จัดระบบการส่ือสารข้อมูล เชิงบวก ประสานกับ
เครือข่ายชุมชน และเจ้าหน้าท่ี พสน. 
5.จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้กับนักเรียน ผ่านสภา
นักเรียน  
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.รายงานเบ้ืองต้นต่อผู้บังคับบัญชา 
1.ติดต่อประสานครูท่ีปรึกษา และ ผู้ปกครอง น า
นักเรียนออกจากพื้นท่ีเส่ียงโดยเร็ว 
2.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคงในพื้นท่ี เพื่อ
ขอเข้าพื้นท่ีน านักเรียนออกมา  
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.เชิญนักเรียนมาร่วมพูดคุย แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
และช้ีแจงท าความเข้าใจ ในกรณีร่วมชุมนุม อาจเกิด
ความไม่ปลอดภัย และเส่ียงอันตรายรอบตัว 
2.ลงช่ือนักเรียน ในกิจกรรมท่ีไม่พงึประสงค์ เชิญ
ผู้ปกครองมาช้ีแจงท าความเข้าใจ ให้ช่วยดูแลนักเรียนไม่
ไปในพื้นท่ีเส่ียง 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าท่ี พสน. 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.สภานักเรียน 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  3.หากิจกรรมสาธารณประโยชน์ หรือ มีเวทีต่างๆให้

นักเรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม 
 

 

1.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก่อวินาศกรรม ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ส ารวจนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  
3.เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน จากเครือข่าย
นักเรียนอาสา ( ทีมสภานักเรียน ) 
4.จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม  
5.จัดระบบส่ือสารข้อมูล ประสานกับ เครือข่ายชุมชน 
เจ้าหน้าท่ี พสน. และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
......................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.รายงานเบ้ืองต้นต่อผู้บังคับบัญชา 
2.แจ้งครูท่ีปรึกษา แจ้งผู้ปกครอง ประสานเจ้าหน้าท่ี ท่ี
ได้รับมอบหมาย เข้าพื้นท่ี และน านักเรียนท่ีเส่ียงก่อ
วินาศกรรมออกจากพื้นท่ี  
3.ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ เพราะอาจเกิดความเส่ียงถึง
ขั้นอันตรายถึงชีวิต 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.เชิญนักเรียนมาร่วมแลกเปล่ียนทัศนคติ รับฟังด้วยเหตุ
และผลของกันและกัน 
2.ครูท่ีปรึกษาติดตามพฤติกรรมนักเรียนท่ีสุ่มเส่ียง เป็น
ข้อมูลในการป้องปรามต่อไป 
3.หากิจกรรม หรือ เวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
 
 
 
 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูท่ีปรึกษา 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
5.เจ้าหน้าท่ี พสน. 
6.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
7.สภานักเรียน 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.6 การระเบิด ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ส ารวจนักเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียง  
3.เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน จากเครือข่าย
นักเรียนอาสา ( ทีมสภานักเรียน ) นักเรียนท่ีมีแนวโน้ม
สร้างวัตถุประกอบระเบิด (ดัดแปลงดินปืนประทัด) 
4.สร้างความเข้าใจถึงอันตรายจากการประกอบวัตถุ
ระเบิด อาจเสียชีวิต หรือพิการได้ ในส่ือต่างๆ 
5.จัดเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเหมาะสม  
6.จัดระบบส่ือสารข้อมูล ประสานกับ เครือข่ายชุมชน 
เจ้าหน้าท่ี พสน. และเจ้าหน้าท่ีต ารวจ2.จัดท าระบบ
เครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการ
ส่ือสารและสานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแกไ้ขปัญหาเกี่ยว 
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน 
......................................................................................... 
 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.รายงานเบ้ืองต้นต่อผู้บังคับบัญชา 
2.เจ้าหน้าท่ีตามค าส่ัง หากรุนแรง เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
หรือ หน่วย EOD ในกรณีท่ีมีจ านวนวัตถุระเบิดจ านวน
มาก ประสานครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
3.ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือ หน่วย EOD น า
นักเรียนออกจากพื้นท่ี ท่ีมีวัตถุระเบิด ประสานหน่วยกู้
ชีพ 1669 ในเบ้ืองต้น 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.เชิญนักเรียนมาร่วมแลกเปล่ียนทัศนคติ รับฟังด้วยเหตุ
และผลของกันและกัน ช้ีให้เห็นถึงความเส่ียงอันตราย
ของวัตถุระเบิด 
2.ครูท่ีปรึกษาติดตามพฤติกรรมนักเรียนท่ีสุ่มเส่ียง เป็น
ข้อมูลในการป้องปรามต่อไป 
3.หากิจกรรม หรือ เวทีให้นักเรียนได้แสดงออกอย่าง
เหมาะสม 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูท่ีปรึกษา 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
5.เจ้าหน้าท่ี พสน. 
6.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
7.หน่วย EOD 
7.สภานักเรียน 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.7 สารเคมีและวัตถุ

อันตราย 
ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.จัดสถานท่ีในการจัดเก็บสารเคมี และวัตถุอันตรายให้
มิดชิด มีการตรวจสอบจากหัวหน้าอาคารเรียนเสมอ 
3.ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับวัตถุอันตราย และมี
ป้าย “วัตถุอันตราย”ติดไว้ชัดเจน 
4.ติดต้ังถังดับเพลิง  ถังดับสารเคมี ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของถงั ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ ใกล้กับ
ท่ีเก็บวัตถุอันตราย พร้อมหมายเลขด่วนสถานีดับเพลิง 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.รายงานผู้บังคับบัญชาในเบ้ืองต้น 
2.เข้าระงับเหตุ ด้วยถังดับเพลิงสีแดง หรือ สีเขียว ตาม
คู่มือความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3.อพยพนักเรียน หรือ ครูท่ีอยู่พื้นท่ีในรัศมีใกล้เคียงออก
จากพื้นท่ีโดยเร็วใช้ผ้าเช็ดหน้า หรือ ผ้าสะอาดชุบน้ าปิด
จมูกเพื่อป้องกันการสูดดม ในเบ้ืองต้น ออกจากพื้นท่ีไป
ในท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก 
4.ประสานสถานีดับเพลิงท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุด ตามข้อมูล
บริเวณถังดับเพลิง 
5.ประสานกู้ชีพ 1669 ในกรณีมีผู้บาดเจ็บ 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.เข้าตรวจสอบพื้นท่ี ร่วมกับ เจ้าหน้าท่ี หาสาเหตุของ
ปัญหาท่ีเกิดขึ้น ท าบันทึกรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2.ประชาสัมพันธ์ ห้ามเข้าใกล้ในพื้นท่ีหากยังไม่
ปลอดภัย 
3.น าปัญหาท่ีพบ มาวางแผนปรับปรุงร่วมกับงานอาคาร
สถานท่ีเพื่อความปลอดภัย 
 
 
 
 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูท่ีปรึกษา 
3.หัวหน้าอาคาร 
4.ชุมชน 
5.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
6.เจ้าหน้าท่ีดับเพลิง 
7.กู้ภัย 1669 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1.8 การล่อลวง ลักพา

ตัว 
ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษา และนอก
สถานศึกษา 
3.จัดระบบการติดต่อส่ือสาร รับส่งข้อมูลพฤติกรรม
นักเรียน ผู้ใกล้ชิด และบุคคลภายนอก 
4.จัดกิจกรรมให้ความรู้ ทักษะชีวิต ในการเอาตัวรอดใน
สถานการณ์ท่ีเส่ียง ฝึกทักษะการปฏิเสธคนแปลกหน้า 
5.มีมาตรการการเข้า-ออก ในสถานศึกษาท่ีเข้มงวด 
และต้องได้รับการตรวจสอบจาก ครูท่ีปรึกษา / ครู
ประจ าวิชา ผู้ปกครอง และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ก่อนท่ีจะออกนอกบริเวณโรงเรียน ก่อนเวลาเลิกเรียน 
6.สร้างความรู้ความเข้าใจ ระหว่างครูท่ีปรึกษา และ
ผู้ปกครอง ในการประสานข้อมูลเร่งด่วน ตามความเป็น
จริง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน 
7.สร้างเครือข่ายในห้องเรียน โดยเพื่อนนักเรียน มีเบอร์
โทรศัพท์ หรือ การติดต่อผ่านแอพลิเคช่ันต่างๆ
........................................................................................ 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบในเบ้ืองต้น 
2.ครูท่ีปรึกษา แจ้งเหตุกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยของ
โรงเรียน และฝ่ายกิจการนักเรียน น าข้อมูลแจ้ง
ผู้ปกครองในเบื้องต้น 
3.หากเกิดเหตุในโรงเรียน ให้ตรวจสอบการเข้าออก 
เพราะจะมีการแลกบัตรท่ีงานรักษาความปลอดภัยส่วน
หน้า   หลังจากนั้นตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อดูข้อมูล
ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์    
4.ประสานบุคคลใกล้ชิด ท่ีได้พบ พูดคุย ผู้ประสบเหตุ 
ในเรื่องวัน เวลา และสถานท่ี  
5.ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ  เพื่อประสานข้อมูลท่ีได้รับ
เพื่อติดตามนักเรียนต่อไป 
6.น าข้อมูลในด้านต่างๆมาประกอบ เช่น การแชทคุยกับ 
เพื่อน หรือ บุคคล อื่นๆ ท่ีได้รับทราบจากคนรอบข้าง  
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูท่ีปรึกษา 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
5.เจ้าหน้าท่ี พสน. 
6.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
7.สภานักเรียน 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  7.ตรวจสอบข้อมูลจากส่ือออนไลน์ต่างๆ ดูความ

เคล่ือนไหว จากเพื่อนใกล้ชิด 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.มอบครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว สังเกต สอบถาม 
พฤติกรรมนักเรียน  กับผู้ปกครอง และเพื่อนร่วมช้ัน
เรียน 
2.หากพบว่ามีเหตุปัจจัยให้นักเรียน มีภาวะเครียด ป่วย 
จากเหตุการณ์นี้ ให้ประสานนักจิตวิทยาของเขตพื้นท่ี 
หากยังไม่ดีขึ้น ประสานพบจิตแพทย์ และติดตามอาการ
หลังการรักษาโดยเร็ว 

 

 

2. ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ (Accident) 
 

ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.1 ภัยธรรมชาติ ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.สร้างความรู้ความเข้าใจปัญหา และผลกระทบท่ีเกิด
จากภัยธรรมชาติรูปแบบต่างๆ การเอาตัวรอดจากภัย
ธรรมชาติ 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.มีการส ารวจข้อมูล นักเรียนท่ีมีความเส่ียงจากภัย
ธรรมชาติ เพื่อรับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ผ่าน
ระบบช้ันเรียนโดยครูท่ีปรึกษา 
2.ประสานหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ีใกล้เคียง เพื่อให้
ความช่วยเหลือ 
 
......................................................................................... 

 
 

 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูท่ีปรึกษา 
3.ครูแนะแนว 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าท่ีบรรเทาสา
ธารณภัย / เทศบาล / 
อบต. / หน่วยอาสาฯ 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

  ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา ติดตามนักเรียนท่ีประสบภัย ความ
เป็นอยู่ และต้องการส่ิงใด 
2.นักเรียนได้เตรียมความพร้อมรับมือ ภัยธรรมชาติใน
ครั้งต่อไป  
3.ประชาสัมพันธ์ ในส่วนของหน่วยงานท่ีให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ ไว้ที่หน้าเว็บ
ของโรงเรียน และผ่านทางช่องทาง line แจ้งข่าวจาก
โรงเรียนส่งถึงนักเรียน 

 

 

2.2 ภัยจากอาคารเรียน 
สิ่งก่อสร้าง 

ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.แต่งต้ังหัวหน้าอาคารเรียน อาคารประกอบ มีหน้าท่ี
ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อย ในอาคารท่ีรับผิดชอบ
ตามขอบข่ายภาระงาน 
3.งานอาคารสถานท่ีรับเรื่องปัญหาจากผู้ตรวจอาคาร 
แก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่อความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 
4.มีป้ายบอกทางหนีไฟ แผนผังท่ีชัดเจน พร้อมท้ังช่ือ
ผู้รับผิดชอบอาคาร  
5.ในพื้นท่ีก่อสร้าง ควรมีป้ายแจ้ง “พื้นท่ีก าลังก่อสร้าง
ห้ามเข้า” และ ควรมีฉาก หรือ ตาข่ายกั้น เพื่อความ
ปลอดภัย 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.น าผู้บาดเจ็บส่งห้องพยาบาลของโรงเรียน แต่หาก
บาดเจ็บหนัก ประสานโรงพยาบาล หน่วยกู้ชีพ 1669 
น าส่ง  พร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ีพยาบาลเดินทางไปเพื่อแจ้ง
ข้อมูลกับโรงพยาบาล ประสานครูท่ีปรึกษา และแจ้ง
ผู้ปกครองในเบ้ืองต้นเมื่อประสบเหตุ 
2.รายงานผู้บังคับบัญชาในเบ้ืองต้น 
 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.หัวหน้าอาคาร 
4.งานอนามัยโรงเรียน 
5.ผู้ปกครอง 
6.หน่วยกู้ชีพ 1669 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.บริษัทประกันฯ 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  3.ประสานครูท่ีปรึกษา และแจ้งผู้ปกครองในเบ้ืองต้น

เมื่อประสบเหตุ 
4.เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย ประสานสิทธิประกันอุบัติเหตุ
ของนักเรียน กับบริษัทประกันฯ 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา รายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ว่า
เหตุเกิดท่ีใด จากสาเหตุใด อาการของนักเรียนเป็น
อย่างไร และได้ประสานช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร 
2.น าข้อมูลท่ีได้รับ ไปปรับปรุงแก้ไขจุดเกิดเหตุ หรือ
ข้อบกพร่องในส่วนของอาคารส่ิงก่อสร้างท่ีเกิดอันตราย
ว่าเหตุใดจึงเกิดอุบัติเหตุได้ 
3.ประชาสัมพันธ์ พื้นท่ีก่อสร้างเพื่อให้ระมัดระวงัไม่เข้ 

ในพื้นท่ี เพื่อความปลอดภัย 
 

 

2.3 ภัยจากยานพาหนะ ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเรื่องกฎจราจร และเรื่อง
การใช้ยานพาหนะ กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
3.มีการส ารวจข้อมูลยานพาหนะในสถานศึกษา ของ
บุคลากร และนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
4.จัดท าเครื่องหมายจราจร และเส้นทางการเดินรถใน
สถานศึกษาให้เห็นชัดเจน 
5.รณรง ค์ ให้นั ก เ รี ยนสวมหมวกนิ รภั ย เมื่ อขั บขี่
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
6.สถานศึกษาจัดท าระบบประกันอุบัติเหตุของนักเรียน
ทุกคน 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.เกิดเหตุในสถานศึกษา  ผู้ประสบเหตุแจ้ง ครู บุคลากร 
หรือเจ้าหน้าท่ี เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากมีอาการ
บาดเจ็บรุนแรง ให้ประสานหน่วยพยาบาล หรือ หน่วยกู้ 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
5.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
6.เจ้าหน้าท่ี พสน. 
7.หน่วยกู้ชีพ 1669 
8.งานสัมพันธ์ชุมชน 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  ชีพ 1669 น าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็ว  ครูท่ี

ปรึกษารับทราบ และประสานผู้ปกครอง  
2.เกิดเหตุภายนอกสถานศึกษา  เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับ
ข้อมูล ให้รีบไปท่ีจุดเกิดเหตุ หรือ ไปโรงพยาบาลทันที 
เมื่อทราบ ช่ือนักเรียน ให้ประสานครูท่ีปรึกษา เพื่อ
ประสานข้อมูลกับผู้ปกครอง  
3.รายงานข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
4.รายงานข้อมูลท่ีจ าเป็น ตามแบบรายงาน ( ช่ือ -
นามสกุล / ช้ัน / โรงเรียน / ท่ีอยู่ / บิดา-มารดา ช่ือ /
ผู้ปกครองช่ือ  และรายงานเหตุการณ์ วัน -เวลา ท่ี
ประสบเหตุ /ประสบอุบัติเหตุอย่างไร / ตอนท่ีรายงานมี
สถานะอย่างไร  เช่น  รักษาตัวอยู่ หรือ เสียชีวิต  
5.งานอนามัยประสานเรื่องระบบประกันอุบัติเหตุ ในทุก
กรณี 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.กรณี ยังมีชีวิต ครูท่ีปรึกษา ติดตามประสานความ
ช่วยเหลือกับผู้ปกครอง ในเรื่องต่างๆ พร้อมท้ังให้ขวัญ
ก าลังใจ และน าเรียนผู้บังคับบัญชา 
2.กรณี เสียชีวิต  ครูท่ีปรึกษารายงาน และน าเรียน
ผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานให้ความช่วยเหลือตาม
ขั้นตอนปฏิบัติของงานสัมพันธ์ชุมชน ในส่วนท่ีทาง
โรงเรียนเยียวยา ให้ก าลังใจ 
3.น าข้อมูลอุบัติเหตุเป็นกรณีศึกษาในการป้องกันต่อไป 
 

 

2.4 ภัยจากการจัด
กิจกรรม 

ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ในการจัดกิจกรรมต่างๆต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริหารฯ ว่ากิจกรรมนั้นๆมีความเส่ียง มี
ความปลอดภัยมากน้อยเพียงใด 
3.ในกิจกรรมนั้น ควรมีหน่วยพยาบาลในค าส่ังกิจกรรม
นั้นด้วยเมื่อเกิดเหตุเบ้ืองต้น 
 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ
3.ครูผู้รับผิดชอบโครงการ
หรือกิจกรรม 
4.งานอนามัยโรงเรียน 
5.ผู้ปกครอง 
6.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
7.หน่วยกู้ชีพ 1669 
8.งานสัมพันธ์ชุมชน 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
2.4 ภัยจากการจัด

กิจกรรม 
ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 

1.ครูท่ีรับผิดชอบในกิจกรรมนั้นๆ รายงานเหตุให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ 
2.ในกรณีบาดเจ็บเล็กน้อย ติดต่อหน่วยปฐมพยาบาล 
3.ในกรณีบาดเจ็บรุนแรง ติดต่อโรงพยาบาล หรือหน่วย
กู้ชีพ 1669 ครูท่ีได้รับมอบหมาย ตามไปให้ข้อมูล
เบ้ืองต้นท่ีโรงพยาบาล ติดต่องานอนามัยโรงเรียนในส่วน
ของงานประกนัอุบัติเหตุ 
4.ในกรณีเสียชีวิต แจ้งครูท่ีปรึกษารายงาน และน าเรียน
ผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานให้ความช่วยเหลือตาม
ขั้นตอนปฏิบัติของงานสัมพันธ์ชุมชน ในส่วนท่ีทาง
โรงเรียนเยียวยา ให้ก าลังใจ และมีข้อมูลการเกิด
อุบัติเหตุรายงานตามข้อเท็จจริง หากเกิดจาก 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.กรณี ยังมีชีวิต ครูท่ีปรึกษา ติดตามประสานความ
ช่วยเหลือกับผู้ปกครอง ในเรื่องต่างๆ พร้อมท้ังให้ขวัญ
ก าลังใจ และน าเรียนผู้บังคับบัญชา 
2.กรณี เสียชีวิต  ครูท่ีปรึกษารายงาน และน าเรียน
ผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานให้ความช่วยเหลือตาม
ขั้นตอนปฏิบัติของงานสัมพันธ์ชุมชน ในส่วนท่ีทาง
โรงเรียนเยียวยา ให้ก าลังใจ 
3.น าข้อมูลอุบัติเหตุเป็นกรณีศึกษาในการป้องกันในการ
จัดกิจกรรมปีต่อไป 

 

2.5 ภัยจากเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์ 

ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.มอบนโยบาย ให้ครูประจ าวิชาส ารวจ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีพร้อมใช้งาน
และมีความปลอดภัย หากช ารุดให้บันทึกเสนอผู้บริหาร
ในการด าเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว 
3.มีการอบรม การสาธิต การใช้การดูแลรักษาอุปกรณ์
ต่างๆให้กับนักเรียน  
4.ให้ความรู้ในการแก้ปัญหาเครื่องมือ และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีประจ าวิชา 
4.ครูท่ีปรึกษา 
5.งานอนามัยโรงเรียน 
6.ผู้ปกครอง 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.หน่วยกู้ชีพ 1669 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 

1.ครูท่ีรับผิดชอบในวิชานั้นๆดูแล ปฐมพยาบาลใน
เบ้ืองต้น หรือ ออกจากพื้นท่ีเส่ียงก่อน 
2.หากบาดเจ็บเล็กน้อย น าส่งห้องพยาบาล หาก
บาดเจ็บรุนแรง แจ้งห้องพยาบาลประสานโรงพยาบาล
ใกล้เคียง หรือ หน่วยกู้ชีพ 1669  ครูประจ าวิชาตามไป
ให้ข้อมูลท่ีโรงพยาบาล  ประสานผู้ปกครอง 
3.รายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามความจริง 
4.ประสานงานอนามัยในส่วนของประกันอุบัติเหตุ 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.กรณี ยังมีชีวิต ครูท่ีปรึกษา ติดตามประสานความ
ช่วยเหลือกับผู้ปกครอง ในเรื่องต่างๆ พร้อมท้ังให้ขวัญ
ก าลังใจ และน าเรียนผู้บังคับบัญชา 
2.กรณี เสียชีวิต  ครูท่ีปรึกษารายงาน และน าเรียน
ผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานให้ความช่วยเหลือตาม
ขั้นตอนปฏิบัติของงานสัมพันธ์ชุมชน ในส่วนท่ีทาง
โรงเรียนเยียวยา ให้ก าลังใจ 
3.น าข้อมูลอุบัติเหตุเป็นกรณีศึกษาในการป้องกันต่อไป
ว่าเกิดจากอุปกรณ์ใด และเกิดจากความประมาทส่วน
บุคคล หรือ ความบกพร่องของอุปกรณ์ 

 

 

 

3. ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 
 

ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3.1 การถูกปล่อยปละ 

ละเลย ทอดทิ้ง 
ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.ครูแนะแนว 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.นักจิตวิทยา 
9.เจ้าหน้าท่ี พม. 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  3.จัดท าระบบติดต่อส่ือสาร กับหน่วยงานท่ีมี ส่วน

เกี่ยวข้องในกรณี พบเห็นเด็กท่ีประสบปัญหา  เช่น 
หน่วยงานคุ้มครองเด็กและเยาวชน , หน่วยงานพัฒนา
สังคมฯ , พสน. , หน่วยข่าวในชุมชน 
4.งานแนะแนว ให้ค าปรึกษา และให้นักเรียนได้เห็น
คุณค่าในตัวเอง ไม่เปรียบเทียบตนเองกับผู้อื่น 
5.จัดอบรม ฝึกทักษะ การเอาตัวรอด การรู้จักปฏิเสธ 
และการขอความช่วยเหลือ 
6.ประสานงานผู้ปกครองเพื่ อให้ค าแนะแนวทาง 
แก้ปัญหา หรือร่วมหาทางออกของปัญหานักเรียน 
7/.ประสานงานหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรมกอง
คุ้มครองเด็กและเยาวชน หรือ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 
2.ครูท่ีปรึกษา และผู้ได้รับมอบหมายตามค าส่ัง
สถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียน ด าเนินการน า
นักเรียนน านกัเรียนท่ีประสบเหตุ มาอยู่ในพื้นท่ีปลอดภัย 
3.ประสานผู้ปกครอง (ถ้ามี) ประสานหน่วยงานคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน , หน่วยงานพัฒนาสังคมฯ (พม.) 
นักจิตวิทยา  
4.ได้พูดคุย กับเด็ก โดยอยู่ในความพร้อมและความเต็ม
ใจ เพราะถือเป็นเรื่องท่ีส่งผลต่อความรู้สึกและจิตใจของ
เด็กโดยตรง 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา ครุแนะแนว ได้สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
เมื่อนักเรียนกลับมาเรียน 
2.ครูท่ีปรึกษา มอบเพื่อนนักเรียนท่ีมีความสนิทคุ้นเคย
ใกล้ชิด ได้พูดคุย และรับทราบข้อมูลเชิงลึก เพื่อน ามา
ปรับใช้ ร่วมหารือกับนักจิตวิทยาของ สพม. 
3.ติดตามความเป็นอยู่ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ทราบเป็นระยะ เพื่อดูแลประสานให้ความช่วยเหลือ
ต่อไป 
 
 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDufWKy4vaAhVHs48KHdrdDWkQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fdcy.go.th%2Fwebnew%2Folder%2F&usg=AOvVaw2amb_T81bzvSYN0g2LH3DK
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDufWKy4vaAhVHs48KHdrdDWkQFggqMAA&url=https%3A%2F%2Fdcy.go.th%2Fwebnew%2Folder%2F&usg=AOvVaw2amb_T81bzvSYN0g2LH3DK
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3.2 การคุกคามทางเพศ ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา 
3.ส ารวจนักเรียนกลุ่มเส่ียง และพื้นท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียง มี
การติดต้ังกล้องวงจรปิด ครอบคลุมพื้นท่ีภายในโรงเรียน
และ บริเวณโดยรอบโรงเรียน 
4.เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นท่ี
เสียงให้ปลอดภัย แนะน านักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ในการดูแลตัวเอง ไม่อยู่ในท่ีลับตา  
5.สร้างความรู้ ความตระหนัก ผ่านกิจกรรมต่างๆของ
กลุ่มงานแนะแนว และ ชมรม LGBTQ 
6.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในและนอกสถานศึกษา 
7.จัดระบบการส่ือสาร เพื่อรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรม
นักเรียนท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 
2.ครูท่ีปรึกษา และผู้ได้รับมอบหมายตามค าส่ัง
สถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียน ด าเนินการน า
นกัเรียนน านกัเรียนผู้ถูกคุกคาม ไว้ในท่ีปลอดภัย และ
ประสานผู้ปกครองในเบ้ืองต้น 
3.สอบถามความจริง โดยต้องมีครูสุภาพสตรีเข้าร่วม
สืบค้น / ครูแนะแนว และผู้ได้รับมอบหมายตามค าส่ัง
ของโรงเรียน  
4.ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นของการถูกคุกคาม จาก
บุคคลอื่น , เพื่อน , บุคคลใกล้ชิด  หรือ บุคคลใน
ครอบครัวตนเอง     
5.ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ และ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคม
ฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการสืบข้อเท็จจริง หากเป็นบุคคลใน
ครอบครัว ต้องประสาน พม. ให้จัดหาท่ีพักปลอดภัย
ส าหรับผู้ถูกคุกคาม 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.ครูแนะแนว 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.นักจิตวิทยา 
9.เจ้าหน้าท่ี พม. 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 

1.สรุปรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชา  
2.ครูท่ีปรึกษาติดตามผลกระทบ สภาพจิตใจของ
นักเรียน เป็นระยะ หากมีแนวโน้มสภาพจิตใจย่ าแย่ให้
รายงานผู้บริหารทราบ  
3.หากนักเรียนอยู่ในความดูแลของหน่วยงานคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน , หน่วยงานพัฒนาสังคมฯ ครูท่ีปรึกษา 
ติดตามและรายงาน 
4.เมื่อนักเรียนอยู่ในสถานะปลอดภัย ในกรณีท่ีผู้คุกคาม
ถูกด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนจะประสาน
หน่วยงานคุ้มครองเด็ก หรือ พม. เพื่อให้นักเรียนได้
กลับมาเรียนตามปกติ 
5.เมื่อนักเรียนมาโรงเรียน จะไม่มีการย้ าถึงเหตุการณ์ท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจของนักเรียนผู้ประสบเหตุ สร้าง
ความเข้าใจให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และนักเรียนใน
สถานศึกษาทุกคน 

 

 

3.2 การคุกคามทางเพศ ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา 
3.ส ารวจนักเรียนกลุ่มเส่ียง และพื้นท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียง มี
การติดต้ังกล้องวงจรปิด ครอบคลุมพื้นท่ีภายในโรงเรียน
และ บริเวณโดยรอบโรงเรียน 
4.เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน และพัฒนาพื้นท่ี
เสียงให้ปลอดภัย แนะน านักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
ในการดูแลตัวเอง ไม่อยู่ในท่ีลับตา  
5.สร้างความรู้ ความตระหนัก ผ่านกิจกรรมต่างๆของ
กลุ่มงานแนะแนว และ ชมรม LGBTQ 
6.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในและนอกสถานศึกษา 
7.จัดระบบการส่ือสาร เพื่อรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรร
นักเรียนท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.ครูแนะแนว 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.นักจิตวิทยา 
9.เจ้าหน้าท่ี พม. 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 

1.รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 
2.ครูท่ีปรึกษา และผู้ได้รับมอบหมายตามค าส่ัง
สถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียน ด าเนินการน า
นกัเรียนน านกัเรียนผู้ถูกคุกคาม ไว้ในท่ีปลอดภัย และ
ประสานผู้ปกครองในเบ้ืองต้น 
3.สอบถามความจริง โดยต้องมีครูสุภาพสตรีเข้าร่วม
สืบค้น / ครูแนะแนว และผู้ได้รับมอบหมายตามค าส่ัง
ของโรงเรียน  
4.ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นของการถูกคุกคาม จาก
บุคคลอื่น , เพื่อน , บุคคลใกล้ชิด  หรือ บุคคลใน
ครอบครัวตนเอง     
5.ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ และ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคม
ฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการสืบข้อเท็จจริง หากเป็นบุคคลใน
ครอบครัว ต้องประสาน พม. ให้จัดหาท่ีพักปลอดภัย
ส าหรับผู้ถูกคุกคาม 
........................................................................................ 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.สรุปรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชา  
2.ครูท่ีปรึกษาติดตามผลกระทบ สภาพจิตใจของ
นักเรียน เป็นระยะ หากมีแนวโน้มสภาพจิตใจย่ าแย่ให้
รายงานผู้บริหารทราบ  
3.หากนักเรียนอยู่ในความดูแลของหน่วยงานคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน , หน่วยงานพัฒนาสังคมฯ ครูท่ีปรึกษา 
ติดตามและรายงาน 
4.เมื่อนักเรียนอยู่ในสถานะปลอดภัย ในกรณีท่ีผู้คุกคาม
ถูกด าเนินคดีเรียบร้อยแล้ว  ทางโรงเรียนจะประสาน 
หน่วยงานคุ้มครองเด็ก หรือ พม. เพื่อให้นักเรียนได้
กลับมาเรียนตามปกติ 
5.เมื่อนักเรียนมาโรงเรียน จะไม่มีการย้ าถึงเหตุการณ์ท่ี
กระทบกระเทือนจิตใจของนักเรียนผู้ประสบเหตุ สร้าง
ความเข้าใจให้กับเพื่อนร่วมชั้นเรียน และนักเรียนใน
สถานศึกษาทุกคน 
 
 
 

 



33 
 

ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
3.3 การไม่ได้รับความ

เป็นธรรมจากสังคม 
ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา เพื่อส ารวจความต้องการ ความขาด
แคลนของนักเรียนรายคน ประสานงานแนะแนว 
3.สร้างความตระหนักรู้ ในความรับผิดชอบต่อสังคม 
สิทธิ หน้ า ท่ี ขอ งตน เอ ง ท่ีพึ ง ไ ด้ รั บ  ต ามรู ปแบ บ
ประชาธิปไตย ผ่านทางงานสภานักเรียน 
......................................................................................... 
                    ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.นักเรียนร้องเรียนความไม่เป็นธรรม ผ่านทางช่องทาง
ต่างๆเช่น  โพสต์ในเฟซบุ๊คโรงเรียน , ระบบ MOE 
Safety Center , หรือ ศูนย์ด ารงธรรม ฯลฯ 
2.ข้อมูลจะส่งมาท่ีโรงเรียน  ทางโรงเรียนจะรับข้อมูล
โดยทางผู้บังคับบัญชาจะมอบหมาย ผู้ท่ีรับผิดชอบใน
ด้านสถานศึกษาปลอดภัยด าเนินการ ตรวจสอบข้อมูล 
ตามข้อเท็จจริง และแจ้งผู้ร้องเรียนมาช้ีแจง 
3.ในกรณีนักเรียน เป็นผู้ร้องเรียน จะมีผู้บริหาร ครูท่ี
ได้รับมอบหมายตามค าส่ัง  ครูท่ีปรึกษา  ผู้ท่ีถูกร้องเรียน 
ผู้ปกครองนักเรียน เข้ารับฟังข้อช้ีแจง 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.น าข้อสรุปจากการช้ีแจง เสนอต่อผู้บังคับบัญชา 
2.น าข้อร้องเรียน ท่ีผู้ท่ีไม่ได้รับความเป็นธรรม มาหา
แนวทางออกร่วมกัน ในเชิงบวก เป็นท่ียอมรับท้ังสอง
ฝ่าย เพื่อปรับใช้ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.ครูแนะแนว 
6.ผู้ปกครอง 
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4. ภัยที่เกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกาย และจิตใจ (Unhealthiness) 
 

ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.1 ภาวะจิตเวช ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา แยกเด็กเป็นกลุ่มต่างๆ 
3.สังเกต พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง ภาวะจิต มีการ
ท าแบบประเมินในเบ้ืองต้นว่า นักเรียนเข้าข่ายหรือไม ่
4.ครูแนะแนวน านักเรียนกลุ่มเส่ียง มาทดสอบ และให้
ค าแนะน าในเบ้ืองต้น พร้อมท้ังประสานข้อมูล ครูท่ี
ปรึกษา และผู้ปกครองให้สังเกตพฤติกรรมนักเรียนอย่าง
ใกล้ชิด เป็นการป้องกันเบ้ืองต้น 
5.จัดกิจกรรมท่ีส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ซึ่งกนัและ
กัน เช่น “ใจเขา ใจเรา” เป็นการละลายพฤติกรรม 
6.ส่งเสริมกิจกรรมท่ีให้นักเรียนได้แสดงออกตาม
ความสามารถตนเอง 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา แยกนักเรียนท่ีมีภาวะจิต ได้แสดง
ความรู้สึก ร่วมกับครูแนะแนว   
2.หากนักเรียนมีอาการภาวะ ท่ีส่อความรุนแรง แจ้ง
ผู้ปกครองได้รับทราบ และประสานกับจิตแพทย์ เป็นที่
ปรึกษา หาทางออกของปัญหา ต้องช้ีแจงให้ผู้ปกครอง
เข้าใจว่า  การมีภาวะทางจิตนั้นมีเหตุปัจจัยต่างกัน ต้อง
ให้ผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญในการบ าบัดรักษา ต้องยอมรับ
และให้ก าลังใจ 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา และครูแนะแนว ติดตามอาการ และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ 

 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูท่ีปรึกษา 
3.ครูแนะแนว 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.2 ติดเกม ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา แยกเด็กเป็นกลุ่มต่างๆ 
3.สังเกต พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง “ติดเกม” จาก
การสอบถาม เพราะเด็กกลุ่มนี้มักจะไม่สนใจเรียน และ
มักจะแอบนอนในคาบเรียน เนื่องจากเล่นเกมจนดึก 
4.ส ารวจข้อมูล ตามร้านเกม ใช้เจ้าหน้าท่ี พสน. ขอ
ความร่วมมือ เวลาเปิด – ปิด ร้านเกม 
5.สร้างเครือข่ายสภานักเรียน เฝ้าระวัง นักเรียนหนี
เรียนไปร้านเกม การแจ้งข้อมูลข่าวสารในระบบ line 
ผ่านครูท่ีปรึกษา 
6.จัดหากิจกรรมเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออก เช่น 
ดนตรี , กีฬา , หรือจัดแข่งขัน e-sport ในโรงเรียน 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษารับทราบ และน าส่งข้อมูลนักเรียนท่ีฝ่าย
กิจการนักเรียน เพื่อด าเนินการตักเตือน และตัดคะแนน
ตามระเบียบคู่มือนักเรียนต่อไป 
2.ประสานข้อมูล และน านักเรียนเข้าสู่ระบบการเรียน 
โดยเร็ว  แจ้งผู้ปกครองให้ช่วยก ากับดูแลความประพฤติ
นักเรียน และมาเรียนทุกวัน  รู้จักการแบ่งเวลาเรียนและ
เวลากิจกรรมส่วนตัว 
3.จัดกิจกรรมสาธาณประโยชน์ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
รับผิดชอบ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา ติดตามพฤติกรรมนักเรียน เป็นระยะและ
แจ้งให้ผู้ปกครองทราบ 
2.เมื่อนักเรียนปรับเปล่ียนพฤติกรรม กลุ่มบริหารกิจการ
นักเรียนจะจัดท าเกียรติบัตรท าความดี เป็นการสร้าง
คุณค่าในตัวนักเรียน และสร้างขวัญก าลังใจ 
   
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
5.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
4.3 ยาเสพติด ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา แยกเด็กเป็นกลุ่มต่างๆ 
3.สังเกต พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง “ติดยาเสพติด” 
โดยงานยาเสพติด จะมีข้อมูลในมือ มีการสุ่มตรวจ ค้น
กระเป๋า และในรถจักรยานยนต์ ของนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ 
4.มีกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ถึงภัย และอัตรา
โทษของยาเสพติด เช่น วันต้านยาเสพติดโลก , วันงดสูบ
บุหรี่ , กิจกรรมการวาดภาพ , ดนตรี , กีฬา ต้านยาเสพ
ติด 
5.มีกิจกรรม Re-xray สุ่มตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน
จ านวน 300 คน ทุกภาคเรียน โดยเป็นความร่วมมือ
จากหน่วยงาน  สาธารณสุขจังหวัด , สถานีต ารวจ , 
หน่วยงานปกครอง และโรงเรียน 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.หากเกิดเหตุในโรงเรียน จะมีเจ้าหน้าท่ีงานยาเสพติด 
เข้าควบคุมนักเรียน ท่ีกระท าความผิดเรื่องยาเสพติดใน
โรงเรียน  หากเป็นครั้งแรกจะลงบันทึกท าทัณฑ์บนไว้
และโทรแจ้งผู้ปกครองรับทราบและควบคุมความ
ประพฤตินักเรียน หากเป็นครั้งท่ีสองเป็นต้นไป ลง
บันทึกตัดคะแนน ตรวจปัสวะเพื่อหาสารเสพติด และ
เชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อช้ีแจงหาทางออกร่วมกัน ลง
บันทึกและรายงานผู้บังคับบัญชา 
2.หากเกิดเหตุภายนอกโรงเรียน  จากการรับรายงาน
ของเครือข่ายเจ้าหน้าท่ี พสน.ลพบุรี จะมีเจ้าหน้าท่ีของ
โรงเรียนไปรับตัวกลับมาท่ีโรงเรียน และด าเนินการตาม
ขั้นตอน คือ ตรวจปัสวะ และ เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
พฤติกรรมนักเรียน 
3.หากนักเรียนเข้าข่ายติดสารเสพติดขั้นรุนแรง ทาง
โรงเรียนจะท าหนังสือ เพื่อส่งตัวนักเรียนเข้ารับการ                 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ผู้ปกครอง 
4.งานยาเสพติด 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
7.สาธารณสุขจังหวัด 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  บ าบัดยาเสพติด กับสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ในความ

ยินยอมของผู้ปกครอง 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.มีการติดตามพฤติกรรมนักเรียน และต้องมารายงาน
ตัวเป็นระยะ  มีการสุ่มตรวจปัสวะ  
2.ติดตามนักเรียนท่ีเข้ารับการบ าบัดยาเสพติด และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ 

 

 

4.4 โรคระบาดในมนุษย์ ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.งานอนามัยโรงเรียน ด าเนินการท าส่ือประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคระบาด แนวทางดูแลป้องกัน
ตนเอง กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน บนส่ือ
ออนไลน์ เช่น  เว็บไซต์โรงเรียน , เฟซบุ๊ค , ไลน์ , 
นิทรรศการ ตามอาคารต่างๆ 
3.โรงเรียนด าเนินการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับ
แนวทางบริหารจัดการโรคระบาด จัดซื้อ ชุดตรวจ ATK 
, หน้ากากอนามัย , เจลแอลกอฮอลล์ , ถุงมือยาง , เจล 
ล้างมือ ตามจุดบริการต่างๆให้เพียงพอ 
4.จัดท าแผนเผชิญเหตุส าหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
และนักเรียน 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.ส าหรับนักเรียน ท่ีตรวจพบเช้ือผลเป็นบวก ให้พัก
รักษาตัวอยู่ท่ีบ้านเป็นเวลา 7 วัน แล้วตรวจหากผลเป็น
ลบ สามารถกลับมาเรียนได้พร้อมใบรับรองแพทย์ 
2.ส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ตรวจพบเช้ือ
ผลเป็นบวก ให้ลาป่วยกักตัวได้ 3 วัน ต่อการขอ
ใบรับรองแพทย์ 1 ครั้ง และตรวจหากยังพบเช้ือเป็น
บวกให้หยุดได้อีก 2 วัน (รวม 5 วัน )และต้องใช้
ใบรับรองแพทย์ต่อเนื่อง  
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.งานอนามัยโรงเรียน 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7.เจ้าหน้าสาธารณสุข 
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  ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 

1.แนะน าให้ผู้ป่วยดูแลสังเกตอาการตนเองหลังติดเช้ือ 
2.ยังคงต้องดูแลตนเอง สวมหน้ากากอนามัยในพื้นท่ี
สาธารณะเช่นเดิม 

 

4.5 ภัยไซเบอร์ ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา แยกเด็กเป็นกลุ่มต่างๆ 
3.มอบกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ และงานประชาสัมพันธ์ ได้
น าเสนอภัยเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ ในปัจจุบันใน
คาบเรียนคอมพิวเตอร์ และจัดท าส่ือรู้เท่าทันไซเบอร์ 
บนหน้าเว็บของโรงเรียน , เฟซบุ๊ค , และช่องทางผ่าน 
line ครูท่ีปรึกษา และการประชาสัมพันธ์ของสภา
นักเรียน 
4.จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน “อาชญากรรมไซ
เบอร”์ ท้ังโดยต้ังใจ และไม่ต้ังใจ ถือเป็นภัยใกล้ตัว ให้
นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ โดยเฉพาะการ
เข้าถึงเว็บ ส่ือลามก และเว็บพนัน มีความเส่ียงสูง 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.แจ้งข้อมูลผู้บังคับบัญชาทราบเบื้องต้น 
2.เมื่อได้รับทราบเกี่ยวกับความเสียหายท่ีเกิดกับตัว
นักเรียน ให้ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บต่างๆ รวมทั้งข้อมูล
ส่วนตัวของนักเรียน โดยประสานเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ 
และผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
3.สอบถามข้อมูล ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ว่ามีส่ิง
ใดเสียหาย เช่น ข้อมูลภาพ ข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูล
บัญชีธนาคาร ของนักเรียน 
4.เตรียมข้อมูลท่ีเสียหาย ประสานแจ้งข้อมูลสายด่วน
สายด่วนเจ้าหน้าท่ีสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
(บช.สอท.)หมายเลข 1441 
 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูท่ีปรึกษา 
3.กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 
และงานประชาสัมพันธ์ 
4.งานสภานักเรียน 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.สายด่วนเจ้าหน้าท่ี
สอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (บช.สอท.)
หมายเลข 1441 



39 
 

ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 

1.ติดตามข้อมูล ความคืบหน้าในส่วนความเสียหายของ
นักเรียน  
2.น าข้อมูล เป็นตัวอย่างเฝ้าระวังอาชญากรรมไซเบอร์
ส าหรับ นักเรียน และบุคลากรต่อไป 

 

 

4.6 การพนัน ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา แยกเด็กเป็นกลุ่มต่างๆ โดยฉพาะ
เด็กกลุ่มเส่ียง 
3.ส ารวจข้อมูลนักเรียน ท่ีอยู่ในพื้นท่ีหรือชุมชนท่ีมีความ
เส่ียงเช่น การพนัน และ ยาเสพติด 
4.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในชุมชน ประสานกับ
สถานศึกษา และทีมงาน พสน. 
5.จัดกิจกรรมและส่ือประชาสัมพันธ์ ในเรื่องภัยของการ
เล่นพนัน และการพนันออนไลน์ ซึง่ในปัจจุบันสามารถ
เข้าถึงได้ง่าย 
6.จัดกิจกรรมให้นักเรียน ได้มีเวทีแสดงออกอย่าง
สร้างสรรค์ เช่น ศิลปะ , ดนตรี , กีฬา  
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.น านักเรียนท่ีมีปัญหา ติดการพนัน และผลกระทบท่ี
ตามมา มาสืบหาข้อเท็จจริง ร่วมกับครูท่ีปรึกษา ครูฝ่าย
กิจการนักเรียน และผู้ปกครอง และหาแนวทางร่วมกัน 
2.หากนักเรียนมีคู่กรณีพิพาท จะต้องมีการเจรจาไกล่
เกล่ีย ต่อหน้า เจ้าหน้าท่ีต ารวจ และพยาน มีการลงทึก
รายละเอียดตามข้อสรุป ตรวจสอบเหตุของการพนัน 
3.น าข้อมูลรายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบเบ้ืองต้น 
4.หากถูกคุกคาม จากหนี้พนัน ให้ผู้ปกครองน านกัเรียน
ไปลงบนัทึกประจ าวัน หากมีเหตุขู่กรรโชกถึงชีวิต 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 
และงานประชาสัมพันธ์ 
5.งานสภานักเรียน 
6.ผู้ปกครอง 
7.ชุมชน 
8.เจ้าหน้าท่ี พสน. 
9.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
10.สายด่วนเจ้าหน้าท่ี
สอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (บช.สอท.)
หมายเลข 1441 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 

1.ครูท่ีปรึกษาติดตามพฤติกรรมนักเรียนอย่างใกล้ชิด 
สังเกตพฤติกรรมนักเรียน สอบถามผู้ปกครอง และเพื่อน
ร่วมชัน้ ว่ามีนักเรียนมีภาวะเครียด หรือซึมเศร้าตามมา
หรือไม่  หากมีให้ประสานครูแนะแนว หากมีอาการถึง
ขั้นจิตเวช ประสานน าส่งนักจิตวิทยา หรือจิตแพทย์เพื่อ
ด าเนินการรักษาตามข้ันตอนต่อไป 
2.รายงานพฤติกรรม หรือ แนวทางการเยียวยานกัเรียน
ต่อผู้บังคับบัญชาต่อไป 

 

4.7 มลภาวะเป็นพิษ ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.งานอนามัยโรงเรียน ด าเนินการท าส่ือประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ เกี่ยวมลภาวะเป็นพิษ เช่น ฝุ่นจ๋ิว PM 2.5 
แนวทางดูแลป้องกันตนเอง กับนักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียน บนส่ือออนไลน์ เช่น  เว็บไซต์โรงเรียน , 
เฟซบุ๊ค , ไลน์ , นิทรรศการ ตามอาคารต่างๆ 
3.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ถึงผลเสียของมลภาวะ
เป็นพิษ รวมถึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชุมชน
ใกล้เคียงลดมลพิษ เช่นไม่เผาขยะ หรือ นาข้าว ซึ่ง
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ   
4.รณรงค์ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สวมหน้ากากอนามัยท่ีมีคุณสมบัติกรองฝุ่น PM 2.5  
5.ประสานเครือข่ายชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการร่วม
แก้ปัญหา 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.เมื่อมีผู้ได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าท่ีตามค าส่ัง
สถานศึกษาปลอดภัย เข้าส ารวจพื้นท่ีท่ีก่อให้เกิดมลพิษ 
น าผู้ได้รับผลกระทบ ส่งห้องพยาบาล เพื่อปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น หากมีอาการรุนแรง ติดต่อหน่วยกู้ชีพ 1669 
เพื่อส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็ว ติดต่อครูท่ี 
ปรึกษา , ผู้ปกครอง  และรายงานสถานการณ์เบื้องต้น
ต่อผู้บังคับบัญชา 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.งานอนามัยโรงเรียน 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7.เจ้าหน้าสาธารณสุข 
8.สถานีดับเพลิง 
9.หน่วยกู้ชีพ 1669 
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  2.ติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าเคลียร์พื้นท่ี เช่น การ

เผาขยะ หรือ นาข้าว ใกล้สถานศึกษา ให้แจ้งหน่วย
ดับเพลิง หรือ หน่วยอาสาของเทศบาลเข้าระงับเหตุ 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา ติดตามอาการผู้บาดเจ็บ และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 
2.ประสานเจ้าหน้าท่ี หรือ หน่วยงานปกครองในพืน้ท่ี
เข้าหารือ ช้ีแจงปัญหา และแจ้งระวางโทษกับบุคคลใน
ชุมชนท่ีสร้างมลภาวะท่ีเป็นพิษ แบบกัลยาณมิตร 

 

4.8 โรคระบาดในสัตว์ ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.งานอนามัยโรงเรียน ด าเนินการท าส่ือประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคระบาดในสัตว์ เช่น นก , ยุง , 
หรือ ลิง  น าเสนอแนวทางดูแลป้องกันตนเอง กับ
นักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน บนส่ือออนไลน ์เช่น  
เว็บไซต์โรงเรียน , เฟซบุ๊ค , ไลน์ , นิทรรศการ ตาม
อาคารต่างๆ 
3.จัดกิจกรรมส่งเสริม ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกัน
อันตราย จากสัตว์ ท่ีเป็นพาหะน าโรคระบาดต่างๆ 
โดยเฉพาะในพื้นท่ีโรงเรียน จะมี “ลิง” ท่ีอาศัยอยู่
บริเวณใกล้เคียง เข้ามาหาอาหารในบริเวณโรงเรียน
มักจะมีปัญหา แย่งของกิน ของใช้ หรือ คุ้ยขยะใน
โรงเรียนอยู่เป็นประจ า 
4.เนื่องจากลิง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ซึ่งจะได้รับการ
ปกป้องดูแล ทางหน่วยงานท าได้เพียงน าลิงบางส่วนไป
ท าหมัน เพื่อลดการขยายพันธุ์ประชากรลิง 
5.ทางโรงเรียนมีการติดป้าย “ระวงัลิง” ในพื้นท่ี ท่ีลิง
ชอบไปรวมกลุ่มกัน ซึ่งอาจเกิดอันตรายกับนักเรียน และ 
มอบหมายนักการ แม่บ้าน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีบริเวณนั้น
ดูแล ไล่ลิง ในพื้นท่ีนั้นๆ  
6.แนะน านักเรียน ให้น าอาหาร น้ าด่ืม ใส่ในกระเป๋า
สะพายท่ีมิดชิด และควรเดินกันไปเป็นกลุ่ม หากลิงมา 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.งานอนามัยโรงเรียน 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7.เจ้าหน้าสาธารณสุข 
8.เจ้าหน้าท่ีอนุรักษ์และ
คุ้มครองสัตว์ 
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  แย่งของ ต้องปล่อย อย่าท าร้าย อย่าขู่ เพราะลิงอาจจะ

ท าร้ายตามสัญชาติญาณสัตว์ และเส่ียงติดโรค “ฝีดาษ
ลิง” ในสถานการณ์ปัจจุบัน 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.เมื่อนักเรียน หรือ บุคลากรโดน สัตว์ท าร้าย สุนัข , 
แมว , ลิง ,  หรือ ผู้บาดเจ็บ มาท่ีห้องพยาบาลเพื่อปฐม
พยาบาลเบื้องต้น หากบาดเจ็บรุนแรงให้ประสานหน่วย
พยาบาลใกล้เคียง  
2.ครูท่ีปรึกษา แจ้งผู้ปกครอง และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาในเบ้ืองต้น 
3.งานอนามัย ประสานเรื่องประกันอุบัติเหตุ 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา ติดตามอาการนักเรียน สอบถามความ
ต้องการ ความช่วยเหลือด้านใด 
2.ตรวจสอบมาตรการเฝ้าระวังในจุดพื้นท่ีเส่ียงเกิดเหตุ
ว่ามีปัญหาในส่วนใด 
3.น าข้อมูลเป็นตัวอย่าง ให้บุคลากร และนักเรียนได้พึง
ระวังตนเองให้มากขึ้น 

 

 

4.9 ภาวะทุพโภชนาการ ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา แยกเด็กเป็นกลุ่มต่างๆ โดยฉพาะ
เด็กกลุ่มเส่ียง ท่ีไม่ได้อาศัยกับ บิดา มารดา หรือ ไม่มี
ผู้ปกครอง โดยมีข้อมูลพื้นฐานจากภายในชุมชน 
3.ครูท่ีปรึกษาส ารวจนักเรียนมีความเป็นอยู่ขัดสน 
จ าเป็นต้องให้ความให้ความช่วยเหลือ เช่น ทุนการศึกษา 
ทุนนักเรียนยากจน เป็นต้น 
 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.งานแนะแนว 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
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  4.ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา ด าเนินการ

ตรวจสอบสมรรถภาพนักเรียน และให้ค าแนะน า
เกี่ยวกับโภชนาการ และการออกก าลังกาย 
5.จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความส าคัญต่อสุข
ภาวะทางร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อจิตใจ 
6.จัดกิจกรรมส่งเสริม การออกก าลังกายของนักเรียน
ตามความสนใจของนักเรียน 
......................................................................................... 

ส่วนที่2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.เมื่อได้รับทราบข้อมูล นักเรียนท่ีต้องดูแลอย่างเร่งด่วน 
ผ่านทางครูท่ีปรึกษา และงานแนะแนว ให้รายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา เพื่อร่วมช่วยเหลือ 
2.จัดหาทุนให้นักเรียนอย่างเพียงพอ และติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง  
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว ติดตามความเป็นอยู่ของ
นักเรียนอย่างต่อเนื่อง และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
2.น าเป็นฐานข้อมูลส าหรับใช้ในปีต่อไป 
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ภัยคุกคามตามรูปแบบใหม่ทุกรูปแบบ 9 กลุ่มภัย ตามนโยบายเร่งด่วน สพฐ. 
1.ภัยยาเสพติด 
2.ภัยความรุนแรง 
3.ภัยพิบัติต่างๆ 
4.อุบัติเหตุ 
5.โรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า 
6.ฝุ่น PM 2.5 
7.การค้ามนุษย์ 
8.การคุกคามในชีวิตและทรัพย์สิน 
9.อาชญากรรมไซเบอร ์
 

ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1 ภัยยาเสพติด ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา แยกเด็กเป็นกลุ่มต่างๆ 
3.สังเกต พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง “ติดยาเสพติด” 
โดยงานยาเสพติด จะมีข้อมูลในมือ มีการสุ่มตรวจ ค้น
กระเป๋า และในรถจักรยานยนต์ ของนักเรียนอย่าง
สม่ าเสมอ จะมีท้ังบุหรี่ , บุหรี่ไฟฟ้า , และ ยาเสพติด ท่ี
นักเรียนน ามาใช้ คือ “กัญชา”  
4.น าข้อมูลประชาสัมพันธ์ อย่างหลากหลาย ท้ังประกาศ
เรื่อง กัญชา และ โทษของกัญชา รวมถึงยาเสพติด
ประเภทอื่นๆ เช่น แอมเฟตามีน , ยาไอซ์ , ยาอี , 
กระท่อม ซึ่งนิยมในหมู่เยาวชน 
5.มีกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ถึงภัย และอัตรา
โทษของยาเสพติด เช่น วันต้านยาเสพติดโลก , วันงดสูบ
บุหรี่ , กิจกรรมการวาดภาพ , ดนตรี , กีฬา ต้านยาเสพ
ติด 
6.มีกิจกรรม Re-xray สุ่มตรวจหาสารเสพติดในนักเรียน
จ านวน 300 คน ทุกภาคเรียน โดยเป็นความร่วมมือ    
              

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ผู้ปกครอง 
4.งานยาเสพติด 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
7.สาธารณสุขจังหวัด 
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  จากหน่วยงาน  สาธารณสุขจังหวัด , สถานีต ารวจ , 

หน่วยงานปกครอง และโรงเรียน 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.หากเกิดเหตุในโรงเรียน จะมีเจ้าหน้าท่ีงานยาเสพติด 
เข้าควบคุมนักเรียน ท่ีกระท าความผิดเรื่องยาเสพติดใน
โรงเรียน  หากเป็นครั้งแรกจะลงบันทึกท าทัณฑ์บนไว้
และโทรแจ้งผู้ปกครองรับทราบและควบคุมความ
ประพฤตินักเรียน หากเป็นครั้งท่ีสองเป็นต้นไป ลง
บันทึกตัดคะแนน ตรวจปัสวะเพื่อหาสารเสพติด และ
เชิญผู้ปกครองมาพบ เพื่อช้ีแจงหาทางออกร่วมกัน ลง
บันทึกและรายงานผู้บังคับบัญชา 
2.หากเกิดเหตุภายนอกโรงเรียน  จากการรับรายงาน
ของเครือข่ายเจ้าหน้าท่ี พสน.ลพบุรี จะมีเจ้าหน้าท่ีของ
โรงเรียนไปรับตัวกลับมาท่ีโรงเรียน และด าเนินการตาม
ขั้นตอน คือ ตรวจปัสวะ และ เชิญผู้ปกครองมารับทราบ
พฤติกรรมนักเรียน 
3.หากนักเรียนเข้าข่ายติดสารเสพติดขั้นรุนแรง ทาง
โรงเรียนจะท าหนังสือ เพื่อส่งตัวนักเรียนเข้ารับการ
บ าบัดยาเสพติด กับสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี ในความ
ยินยอมของผู้ปกครอง 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.มีการติดตามพฤติกรรมนักเรียน และต้องมารายงาน
ตัวเป็นระยะ  มีการสุ่มตรวจปัสวะ  
2.ติดตามนักเรียนท่ีเข้ารับการบ าบัดยาเสพติด และ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ 

 

2 
 

ภัยความรุนแรง ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา แยกเด็กเป็นกลุ่มต่างๆ 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.ครูแนะแนว 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.นักจิตวิทยา 
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  3.สังเกต พฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเส่ียง ท่ีจะเกิดปัญหา 

ภัยความรุนแรง เกิดขึ้นได้จาก บุคคลใกล้ชิด , บุคคลใน
ครอบครัว , ในชุมชน , เพื่อนนักเรียน ท้ังสถานศึกษา
เดียวกัน หรือ ต่างสถาบัน 
4.ให้ความรู้กับนักเรียน ในลักษณะท่ีมีแนวโน้มจะก่อ
ความรุนแรง ท้ังทางกาย หรือ จิตใจ ผ่านกิจกรรมบูรณา
การเป็นกลุ่ม 
5.มีเครือข่ายท้ังภายใน และภายนอกโรงเรียน เพื่อการ
ติดต่อส่ือสาร ส่งต่อข้อมูลเชิงรุก เช่น สภานักเรียน , 
เจ้าหน้าท่ี พสน. เป็นต้น 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
นักเรียน กับ นักเรียน 
1.เชิญนักเรียนท่ีเป็นคู่กรณี มาพูดคุยสอบถามข้อมูล 
แยกสอบถาม เป็น 2 ส่วน มีครูท่ีปรึกษา  ครูแนะแนว 
และผู้ได้รับการแต่งต้ังตามค าส่ัง ร่วมหามูลเหตุปัญหา 
2.สอบถามพยานในเหตุการณ์ ( ถ้ามี ) ตรวจสอบข้อมูล
จากกล้องวงจรปิด หากเกิดเหตุในโรงเรียน  
3.รายงานผู้บังคับบัญชาถึงเหตุการณ์ในเบ้ืองต้น 
4.การกล่ันแกล้งรังแก แบ่งเป็นในส่วนท่ีเกิดกับร่างกาย 
และส่วนท่ีกระทบจิตใจ  เช่น การใช้วาจาดูถูก ให้ร้าย 
ใส่ร้าย ในส่ือสังคมออนไลน์ อันจะก่อนให้เกิดผลกระทบ
ด้านจิตใจ  ผู้สอบสวนจะต้องน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด
มาใช้ 
5.แจ้งครูท่ีปรึกษา ให้ส่งข้อมูลปัญหานี้ต่อผู้ปกครองใน
เบ้ืองต้น เพื่อสังเกตพฤติกรรมนักเรียน 
6.เชิญนักจิตวิทยา ของ สพม. และ ครูแนะแนว เพื่อเป็น
ท่ีปรึกษาให้กับนักเรียนท่ีได้รับผลประทบ 
7.เชิญนักเรียนคู่กรณีมาปรับทัศนคติ ด้วยเหตุและผล 
รวมถึงผลกระทบท้ังทางตรง และทางอ้อม  
นักเรียน กับ ครู 
1.หากเกิดความรุนแรง ให้เจ้าหน้าท่ีเข้าระงับเหตุ แยก
คู่กรณี เพื่อสอบถาม หรือ หากบาดเจ็บให้ปฐมพยาบาล
หรือ น าส่งโรงพยาบาลก่อน 
2.รายงานผู้บังคับบัญชาทราบข้อมูลเบ้ืองต้น 
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  3.ผู้บัง คับบัญชามอบหมาย รอง ผู้อ านวยการ เข้า

ตรวจสอบหาข้อมูล ตามข้อเท็จจริง ท้ังจากพยานบุคคล 
และ หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด  
4.แจ้งครูท่ีปรึกษา และเชิญผู้ปกครองมาร่วมรับฟัง
ข้อมูลจากการช้ีแจงมูลเหตุของความรุนแรง หากทาง
ผู้ปกครองต้องการแจ้งความเพื่อลงบันทึกประจ าวัน และ
ตรวจร่างกายสามารถด าเนินการได้ 
5.ครูท่ีเป็นคู่กรณี ท าบันทึกรายงานข้อเท็จจริง เสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา  
6.โรงเรียนรับข้อมูลเพื่อหารือในคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน หาข้อสรุป หากพบความผิดให้ด าเนินการตาม
วินัย หากเป็นข้าราชการครู หรือให้ออกหากเป็นครู
อัตราจ้าง และแจ้งผลให้ผู้ปกครองทราบ รวมถึงความ
รับผิดชอบส่วนบุคคล ของครู คู่กรณี ให้เป็นไปตาม
กระบวนการตามกฏหมาย 
นักเรียน กับ คนในครอบครัว 
1.ครู ท่ีปรึกษา หรือ เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยของ
โรงเรียน รับทราบเรื่อง และแยกนักเรียนออกจากคนใน
ครอบครัวท่ีเป็นเหตุของความรุนแรง ในพื้นท่ีปลอดภัย 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 
2.ประสานนักจิตวิทยา เจ้าหน้าท่ีต ารวจ เจ้าหน้าท่ี
พัฒนาสังคมฯให้ความช่วยเหลือตามข้ันตอน 
3.สอบสวนตามข้ันตอน ระหว่างนี้ครูท่ีปรึกษาร่วมกับครู
แนะแนะดูแลนักเรียน ร่วมกับนักจิตวิทยา 
4.หากนักเรียนได้รับบาดเจ็บ น าส่งโรงพยาบาล งาน
อนามัยโรงเรียน ติดตามอาการและดูแลระบบงาน
ประกันของโรงเรียน   
......................................................................................... 
                     ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา สังเกตพฤติกรรม และประสานข้อมูลกับ
ผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงช้ีแจงความเข้าใจเพื่อนร่วมชั้น
เรียนของนักเรียน 
2.หากต้องการรักษาในขั้นตอนต่อไป เช่น ปรึกษา
จิตแพทย์ ทางโรงเรียนจะประสาน และส่งต่อ 
3.มีการติดตามผลการรักษาอย่างใกล้ชิด 
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3 ภัยพิบัติต่างๆ ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.สร้างความรู้ความเข้าใจปัญหา และผลกระทบท่ีเกิด
จากภัยธรรมชาติรูปแบบต่างๆ การเอาตัวรอดจากภัย
ธรรมชาติ 
3.งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อม ตรวจสอบ ตัว
อาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา ให้มีความแข็งแรง และ
ปลอดภัย หากเกิดภัยธรรมชาติเช่น  ฟ้าผ่า , น้ าท่วม , 
แผ่นดินไหว 
4.มีแผนอพยพ หรือ จุดรวมพล เช่นสนามฟุตบอล ท่ีโล่ง
อากาศถ่ายเท หากเกิดภัยพิบัติธรรมชาติ 
5.มีแผนผังอาคาร เส้นทางหนีไฟ หรือ ป้ายเส้นทางไป
ยังจุดปลอดภัย สร้างความเข้าใจกับ นักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.หากมีผู้บาดเจ็บในบริเวณโรงเรียน มีหน่วยปฐม
พยาบาลเบื้องต้น หากบาดเจ็บรุนแรง แจ้งหน่วยกู้ชีพ 
1669 น าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็ว  ครูท่ีปรึกษา 
แจ้งข่าวต่อผู้ปกครอง และรายงานผู้บังคับบัญชาให้
ทราบโดยเร็ว 
2.หากเกิดเหตุภายนอกโรงเรียน มีการส ารวจข้อมูล 
นักเรียนท่ีมีความเส่ียงจากภัยธรรมชาติ เพื่อรับความ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ผ่านระบบช้ันเรียนโดยครูท่ี
ปรึกษา 
3.ประสานหน่วยงานต่างๆในพื้นท่ีใกล้เคียง เพื่อให้
ความช่วยเหลือนักเรียนตามข้ันตอน 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา ติดตามนักเรียนท่ีประสบภัย ความ
เป็นอยู่ และต้องการส่ิงใด 
2.นักเรียนได้เตรียมความพร้อมรับมือ ภัยธรรมชาติใน
ครั้งต่อไป  
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูท่ีปรึกษา 
3.ครูแนะแนว 
4.ผู้ปกครอง 
5.ชุมชน 
6.เจ้าหน้าท่ีบรรเทาสา
ธารณภัย / เทศบาล / 
อบต. / หน่วยอาสาฯ 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
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  3.ประชาสัมพันธ์ ในส่วนของหน่วยงานท่ีให้ความ

ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ ไว้ที่หน้าเว็บ
ของโรงเรียน และผ่านทางช่องทาง line แจ้งข่าวจาก
โรงเรียนส่งถึงนักเรียน 

 

 

4 อุบัติเหตุ อุบัติเหตุจากอาคารเรียน สิ่งก่อสร้าง 
ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.แต่งต้ังหัวหน้าอาคารเรียน อาคารประกอบ มีหน้าท่ี
ดูแลตรวจสอบความเรียบร้อย ในอาคารท่ีรับผิดชอบ
ตามขอบข่ายภาระงาน 
3.งานอาคารสถานท่ีรับเรื่องปัญหาจากผู้ตรวจอาคาร 
แก้ไขปรับปรุงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ เพื่อความ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 
4.มีป้ายบอกทางหนีไฟ แผนผังท่ีชัดเจน พร้อมท้ังช่ือ
ผู้รับผิดชอบอาคาร  
5.ในพื้นท่ีก่อสร้าง ควรมีป้ายแจ้ง “พื้นท่ีก าลังก่อสร้าง
ห้ามเข้า” และ ควรมีฉาก หรือ ตาข่ายกั้น เพื่อความ
ปลอดภัย 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.น าผู้บาดเจ็บส่งห้องพยาบาลของโรงเรียน แต่หาก
บาดเจ็บหนัก ประสานโรงพยาบาล หน่วยกู้ชีพ 1669 
น าส่ง  พร้อมท้ังเจ้าหน้าท่ีพยาบาลเดินทางไปเพื่อแจ้ง
ข้อมูลกับโรงพยาบาล ประสานครูท่ีปรึกษา และแจ้ง
ผู้ปกครองในเบ้ืองต้นเมื่อประสบเหตุ 
2.รายงานผู้บังคับบัญชาในเบ้ืองต้น 
3.ประสานครูท่ีปรึกษา และแจ้งผู้ปกครองในเบ้ืองต้น
เมื่อประสบเหตุ 
4.เจ้าหน้าท่ีงานอนามัย ประสานสิทธิประกันอุบัติเหตุ
ของนักเรียน กับบริษัทประกันฯ 
 

 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.หัวหน้าอาคาร 
4.งานอนามัยโรงเรียน 
5.ผู้ปกครอง 
6.หน่วยกู้ชีพ 1669 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.บริษัทประกันฯ 
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  . 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา รายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ว่า
เหตุเกิดท่ีใด จากสาเหตุใด อาการของนักเรียนเป็น
อย่างไร และได้ประสานช่วยเหลือเยียวยาอย่างไร 
2.น าข้อมูลท่ีได้รับ ไปปรับปรุงแก้ไขจุดเกิดเหตุ หรือ
ข้อบกพร่องในส่วนของอาคารส่ิงก่อสร้างท่ีเกิดอันตราย
ว่าเหตุใดจึงเกิดอุบัติเหตุได้ 
3.ประชาสัมพันธ์ พื้นท่ีก่อสร้างเพื่อให้ระมัดระวงัไม่เข้า
ในพื้นท่ี เพื่อความปลอดภัย 
......................................................................................... 

อุบัติเหตุจากยานพาหนะ 
ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในการเรื่องกฎจราจร และเรื่อง
การใช้ยานพาหนะ กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียน 
3.มีการส ารวจข้อมูลยานพาหนะในสถานศึกษา ของ
บุคลากร และนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน 
4.จัดท าเครื่องหมายจราจร และเส้นทางการเดินรถใน
สถานศึกษาให้เห็นชัดเจน 
5.รณรง ค์ ให้นั ก เ รี ยนสวมหมวกนิ รภั ย เมื่ อขั บขี่
รถจักรยานยนต์มาโรงเรียน 
6.สถานศึกษาจัดท าระบบประกันอุบัติเหตุของนักเรียน
ทุกคน 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.เกิดเหตุในสถานศึกษา  ผู้ประสบเหตุแจ้ง ครู บุคลากร 
หรือเจ้าหน้าท่ี เข้าปฐมพยาบาลเบื้องต้น หากมีอาการ
บาดเจ็บรุนแรง ให้ประสานหน่วยพยาบาล หรือ หน่วยกู้
ชีพ 1669 น าส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็ว  ครูท่ี
ปรึกษารับทราบ และประสานผู้ปกครอง  
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  2.เกิดเหตุภายนอกสถานศึกษา  เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับ

ข้อมูล ให้รีบไปท่ีจุดเกิดเหตุ หรือ ไปโรงพยาบาลทันที 
เมื่อทราบ ช่ือนักเรียน ให้ประสานครูท่ีปรึกษา เพื่อ
ประสานข้อมูลกับผู้ปกครอง  
3.รายงานข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
4.รายงานข้อมูลท่ีจ าเป็น ตามแบบรายงาน ( ช่ือ -
นามสกุล / ช้ัน / โรงเรียน / ท่ีอยู่ / บิดา-มารดา ช่ือ /
ผู้ปกครองช่ือ  และรายงานเหตุการณ์ วัน -เวลา ท่ี
ประสบเหตุ /ประสบอุบัติเหตุอย่างไร / ตอนท่ีรายงานมี
สถานะอย่างไร  เช่น  รักษาตัวอยู่ หรือ เสียชีวิต  
5.งานอนามัยประสานเรื่องระบบประกันอุบัติเหตุ ในทุก
กรณี 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.กรณี ยังมีชีวิต ครูท่ีปรึกษา ติดตามประสานความ
ช่วยเหลือกับผู้ปกครอง ในเรื่องต่างๆ พร้อมท้ังให้ขวัญ
ก าลังใจ และน าเรียนผู้บังคับบัญชา 
2.กรณี เสียชีวิต  ครูท่ีปรึกษารายงาน และน าเรียน
ผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานให้ความช่วยเหลือตาม
ขั้นตอนปฏิบัติของงานสัมพันธ์ชุมชน ในส่วนท่ีทาง
โรงเรียนเยียวยา ให้ก าลังใจ 
3.น าข้อมูลอุบัติเหตุเป็นกรณีศึกษาในการป้องกันต่อไป 
......................................................................................... 

อุบัติเหตุจากการใช้อุปกรณ์และเคร่ืองมือ 
ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.มอบนโยบาย ให้ครูประจ าวิชาส ารวจ เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ ในการจัดการเรียนการสอนให้มีพร้อมใช้งาน
และมีความปลอดภัย หากช ารุดให้บันทึกเสนอผู้บริหาร
ในการด าเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว 
3.มีการอบรม การสาธิต การใช้การดูแลรักษาอุปกรณ์
ต่างๆให้กับนักเรียน  
4.ให้ความรู้ในการแก้ปัญหาเครื่องมือ และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีประจ าวิชา 
4.ครูท่ีปรึกษา 
5.งานอนามัยโรงเรียน 
6.ผู้ปกครอง 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.หน่วยกู้ชีพ 1669 
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  ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 

1.ครูท่ีรับผิดชอบในวิชานั้นๆดูแล ปฐมพยาบาลใน
เบ้ืองต้น หรือ ออกจากพื้นท่ีเส่ียงก่อน 
2.หากบาดเจ็บเล็กน้อย น าส่งห้องพยาบาล หาก
บาดเจ็บรุนแรง แจ้งห้องพยาบาลประสานโรงพยาบาล
ใกล้เคียง หรือ หน่วยกู้ชีพ 1669  ครูประจ าวิชาตามไป
ให้ข้อมูลท่ีโรงพยาบาล  ประสานผู้ปกครอง 
3.รายงานเหตุให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามความจริง 
4.ประสานงานอนามัยในส่วนของประกันอุบัติเหตุ 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.กรณี ยังมีชีวิต ครูท่ีปรึกษา ติดตามประสานความ
ช่วยเหลือกับผู้ปกครอง ในเรื่องต่างๆ พร้อมท้ังให้ขวัญ
ก าลังใจ และน าเรียนผู้บังคับบัญชา 
2.กรณี เสียชีวิต  ครูท่ีปรึกษารายงาน และน าเรียน
ผู้บังคับบัญชา ติดต่อประสานให้ความช่วยเหลือตาม
ขั้นตอนปฏิบัติของงานสัมพันธ์ชุมชน ในส่วนท่ีทาง
โรงเรียนเยียวยา ให้ก าลังใจ 
3.น าข้อมูลอุบัติเหตุเป็นกรณีศึกษาในการป้องกันต่อไป
ว่าเกิดจากอุปกรณ์ใด และเกิดจากความประมาทส่วน
บุคคล หรือ ความบกพร่องของอุปกรณ์ 

 

 

5 โรคอุบัติใหม่ และ
โรคอุบัติซ้ า 

ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.งานอนามัยโรงเรียน ด าเนินการท าส่ือประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคระบาดต่างๆเช่น ไวรัส Covid -
2019 แนวทางดูแลป้องกันตนเอง กับนักเรียน และ
บุคลากรในโรงเรียน บนส่ือออนไลน์ เช่น  เว็บไซต์
โรงเรียน , เฟซบุ๊ค , ไลน์ , นิทรรศการ ตามอาคารต่างๆ 
3.โรงเรียนด าเนินการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับ
แนวทางบริหารจัดการโรคระบาด จัดซื้อ ชุดตรวจ ATK 
, หน้ากากอนามัย , เจลแอลกอฮอลล์ , ถุงมือยาง , เจล 
ล้างมือ ตามจุดบริการต่างๆให้เพียงพอ 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.งานอนามัยโรงเรียน 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7.เจ้าหน้าสาธารณสุข 
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  4.จัดท าคู่มือแผนเผชิญเหตุส าหรับบุคลากรใน

สถานศึกษา และนักเรียน 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.ส าหรับนักเรียน ท่ีตรวจพบเช้ือผลเป็นบวก ให้พัก
รักษาตัวอยู่ท่ีบ้านเป็นเวลา 7 วัน แล้วตรวจหากผลเป็น
ลบ สามารถกลับมาเรียนได้พร้อมใบรับรองแพทย์ 
2.ส าหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ตรวจพบเช้ือ
ผลเป็นบวก ให้ลาป่วยกักตัวได้ 3 วัน ต่อการขอ
ใบรับรองแพทย์ 1 ครั้ง และตรวจหากยังพบเช้ือเป็น
บวกให้หยุดได้อีก 2 วัน (รวม 5 วัน )และต้องใช้
ใบรับรองแพทย์ต่อเนื่อง  
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.แนะน าให้ผู้ป่วยดูแลสังเกตอาการตนเองหลังติดเช้ือ 
2.ยังคงต้องดูแลตนเอง สวมหน้ากากอนามัยในพื้นท่ี
สาธารณะเช่นเดิม 

 

 

6 ฝุ่น PM 2.5 ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.งานอนามัยโรงเรียน ด าเนินการท าส่ือประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้ เกี่ยวมลภาวะเป็นพิษ เช่น ฝุ่นจ๋ิว PM 2.5 
แนวทางดูแลป้องกันตนเอง กับนักเรียน และบุคลากรใน
โรงเรียน บนส่ือออนไลน์ เช่น  เว็บไซต์โรงเรียน , 
เฟซบุ๊ค , ไลน์ , นิทรรศการ ตามอาคารต่างๆ 
3.จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ถึงผลเสียของมลภาวะ
เป็นพิษ รวมถึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือชุมชน
ใกล้เคียงลดมลพิษ เช่นไม่เผาขยะ หรือ นาข้าว ซึ่ง
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ   
4.รณรงค์ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
สวมหน้ากากอนามัยท่ีมีคุณสมบัติกรองฝุ่น PM 2.5  
5.ประสานเครือข่ายชุมชน เพื่อการมีส่วนร่วมในการร่วม
แก้ปัญหา 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.งานอนามัยโรงเรียน 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7.เจ้าหน้าสาธารณสุข 
8.สถานีดับเพลิง 
9.หน่วยกู้ชีพ 1669 
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  ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 

1.เมื่อมีผู้ได้รับผลกระทบ เจ้าหน้าท่ีตามค าส่ัง
สถานศึกษาปลอดภัย เข้าส ารวจพื้นท่ีท่ีก่อให้เกิดมลพิษ 
น าผู้ได้รับผลกระทบ ส่งห้องพยาบาล เพื่อปฐมพยาบาล
เบ้ืองต้น หากมีอาการรุนแรง ติดต่อหน่วยกู้ชีพ 1669 
เพื่อส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงโดยเร็ว ติดต่อครูท่ี
ปรึกษา , ผู้ปกครอง  และรายงานสถานการณ์เบื้องต้น
ต่อผู้บังคับบัญชา 
2.ติดต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เข้าเคลียร์พื้นท่ี เช่น การ
เผาขยะ หรือ นาข้าว ใกล้สถานศึกษา ให้แจ้งหน่วย
ดับเพลิง หรือ หน่วยอาสาของเทศบาลเข้าระงับเหตุ 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ครูท่ีปรึกษา ติดตามอาการผู้บาดเจ็บ และรายงาน
ผู้บังคับบัญชา 
2.ประสานเจ้าหน้าท่ี หรือ หน่วยงานปกครองในพืน้ท่ี
เข้าหารือ ช้ีแจงปัญหา และแจ้งระวางโทษกับบุคคลใน
ชุมชนท่ีสร้างมลภาวะท่ีเป็นพิษ แบบกัลยาณมิตร 

 

7 การค้ามนุษย์ ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา แยกเด็กเป็นกลุ่มต่างๆ ให้
ความส าคัญกับนักเรียนท่ีอาศัย อยู่หอพัก หรือ อาศัยกับ
บุคคลอื่นท่ีไม่ใช่ครอบครัวตัวเอง มีการติดตามสอบถาม
นักเรียนอย่างใกล้ชิด 
3.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในสถานศึกษา และนอก
สถานศึกษา  
4.จัดระบบการติดต่อส่ือสาร รับส่งข้อมูลพฤติกรรม
นักเรียน ผู้ใกล้ชิด และบุคคลภายนอก 
5.จัดกิจกรรมให้ความรู้ ทักษะชีวิต ในการเอาตัวรอดใน
สถานการณ์ท่ีเส่ียง ฝึกทักษะการปฏิเสธคนแปลกหน้า 
 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูท่ีปรึกษา 
3.ผู้ปกครอง 
4.ชุมชน 
5.เจ้าหน้าท่ี พสน. 
6.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
7.สภานักเรียน 
9.หน่วยกู้ชีพ 1669 
10.ต ารวจปราบปราม
การค้ามนุษย์ 02-513-
3213 , 02-2513-
7117 
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  รู้เท่าทันภัยร้ายในสังคม โดยเฉพาะการถูกล่อลวงจากส่ือ

ออนไลน์ ให้นักเรียนรู้จักเก็บข้อมูลท่ีมีแนวโน้มความ
เส่ียงเป็นหลักฐานในกรณีท่ีได้รับผลกระทบ เช่นการ
บันทึกไฟล์ภาพ และเสียงจากการสนทนาพูดคุยในส่ือ
ต่างๆ 
6.มีมาตรการการเข้า-ออก ในสถานศึกษาท่ีเข้มงวด 
และต้องได้รับการตรวจสอบจาก ครูท่ีปรึกษา / ครู
ประจ าวิชา ผู้ปกครอง และกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
ก่อนท่ีจะออกนอกบริเวณโรงเรียน ก่อนเวลาเลิกเรียน 
6.สร้างความรู้ความเข้าใจ ระหว่างครูท่ีปรึกษา และ
ผู้ปกครอง ในการประสานข้อมูลเร่งด่วน ตามความเป็น
จริง  
7.สร้างเครือข่ายในห้องเรียน โดยเพื่อนนักเรียน มีเบอร์
โทรศัพท์ หรือ การติดต่อผ่านแอพลิเคช่ันต่างๆเพื่อความ
ปลอดภัยของนักเรียน มีเพื่อนท่ีสนิทติดต่อรายงานความ
ผิดปกติ ให้เป็นเครือข่ายในระดับช้ันเรียน ต่อครูท่ี
ปรึกษา 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบในเบ้ืองต้น 
2.ครูท่ีปรึกษา แจ้งเหตุกับเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยของ
โรงเรียน และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายกิจการนักเรียน น าข้อมูล
แจ้งผู้ปกครองในเบ้ืองต้น 
3.หากเกิดเหตุในโรงเรียน ให้ตรวจสอบการเข้าออก 
เพราะจะมีการแลกบัตรท่ีงานรักษาความปลอดภัยส่วน
หน้า   หลังจากนั้นตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อดูข้อมูล
ท่ีน่าจะเป็นประโยชน์    
4.ประสานบคุคลใกล้ชิด ท่ีได้พบ พูดคุย ผู้ประสบเหตุ 
ในเรื่องวัน เวลา และสถานท่ี  
5.ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือต ารวจปราบปราม
การค้ามนุษย์  เพื่อประสานข้อมูลท่ีได้รับเพื่อติดตาม
นักเรียนต่อไป   
6.น าข้อมูลในด้านต่างๆมาประกอบ เช่น การแชทพูดคุย
กับ เพื่อน หรือ บุคคล อื่นๆ ท่ีได้รับทราบจากคนรอบ
ข้าง รวมทั้งพยานบุคคลอื่นๆ 
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  7.ตรวจสอบข้อมูลจากส่ือออนไลน์ต่างๆ ดูความ

เคล่ือนไหว จากเพื่อนใกล้ชิด ประสานข้อมูลท่ีเป็น
ประโยชน์กับทางเจ้าหน้าท่ีในการด าเนินการช่วยเหลือ
โดยเร็ว 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.มอบครูท่ีปรึกษา ครูแนะแนว สังเกต สอบถาม 
พฤติกรรมนักเรียน  กับผู้ปกครอง และเพื่อนร่วมช้ัน
เรียน 
2.หากพบว่ามีเหตุปัจจัยให้นักเรียน มีภาวะเครียด ป่วย 
จากเหตุการณ์นี้ ให้ประสานนักจิตวิทยาของเขตพื้นท่ี 
หากยังไม่ดีขึ้น ประสานพบจิตแพทย์ และติดตามอาการ
หลังการรักษาโดยเร็ว 

 

 

8 การคุกคามในชีวิต
และทรัพย์สิน 

ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา 
3.ส ารวจนักเรียนกลุ่มเส่ียง และพื้นท่ีท่ีเป็นจุดเส่ียง มี
การติดต้ังกล้องวงจรปิด ครอบคลุมพื้นท่ีภายในโรงเรียน
และ บริเวณโดยรอบโรงเรียน 
4.เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรมนักเรียน หากมีภาวะวิตก 
หรือ ซึมเศร้า หรือพบความผิดปกติจากเดิม ให้รีบเข้าไป 
 
พูดคุย อาจใช้ครูแนะแนวเป็นท่ีปรึกษาเพื่อสร้างความ
ไว้วางใจในการระบายปัญหา  
5.สร้างความรู้ ความตระหนัก ผ่านกิจกรรมต่างๆของ
งานสภานักเรียน ให้นักเรียนรู้สึกปลอดภัยในการบอก
เล่าถึงปัญหา  การถูกคุกคาม ว่ามีสาเหตุมาจากเรื่องใด 
เช่น หนี้สิน , ยาเสพติด , ความรัก , ฯลฯ 
6.สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังท้ังในและนอกสถานศึกษา 
7.จัดระบบการส่ือสาร เพื่อรับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรม
นักเรียนท้ังในสถานศึกษาและชุมชน 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.คณะกรรมการบริหารฯ 
3.ครูท่ีปรึกษา 
4.ครูแนะแนว 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.นักจิตวิทยา 
9.เจ้าหน้าท่ี พม. 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 

1.รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว 
2.ครูท่ีปรึกษา และผู้ได้รับมอบหมายตามค าส่ัง
สถานศึกษาปลอดภัยของโรงเรียน ด าเนินการน า
นกัเรียนน านกัเรียนผู้ถูกคุกคาม ไว้ในท่ีปลอดภัย และ
ประสานผู้ปกครองในเบ้ืองต้น 
3.สอบถามความจริง หากเป็นนักเรียนหญิง ต้องมคีรู
แนะแนว สุภาพสตรี / ครูท่ีปรึกษา และผู้ได้รับ
มอบหมายตามค าส่ังของโรงเรียน เข้าร่วมสืบข้อมูล
เบ้ืองต้น 
4.ตรวจสอบข้อมูลเบ้ืองต้นของการถูกคุกคาม จาก
บุคคลอื่น , เพื่อน , บุคคลใกล้ชิด  หรือ บุคคลใน
ครอบครัวตนเอง     
5.ประสานเจ้าหน้าท่ีต ารวจ และ เจ้าหน้าท่ีพัฒนาสังคม
ฯ เพื่อมีส่วนร่วมในการสืบข้อเท็จจริง หากเป็นบุคคลใน
ครอบครัว ต้องประสาน พม. ให้จัดหาท่ีพักปลอดภัย
ส าหรับผู้ถูกคุกคามโดยเร็ว 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.สรุปรายงานข้อเท็จจริงต่อผู้บังคับบัญชา  
2.ครูท่ีปรึกษาติดตามผลกระทบ สภาพจิตใจของ
นักเรียน เป็นระยะ หากมีแนวโน้มสภาพจิตใจย่ าแย่ให้
รายงานผู้บริหารทราบ เพื่อด าเนินการส่งต่อในการรักษา
ท่ีต้องการจิตแพทย์เฉพาะทาง 
3.ติดตามผลการรักษา และรายงานผู้บังคับบัญชา 

 

 

9 อาชญากรรม 
ไซเบอร์ 

ส่วนที่ 1 ก่อนเกิดเหตุ 
1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานสถานศึกษาปลอดภัย 
และมีการประสานข้อมูลกับครูท่ีปรึกษา ผู้ปกครอง 
เครือข่ายชุมชน แบบบูรณาการ 
2.ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง โดยสามารถให้นักเรียนแจ้งข้อมูลท่ีเป็นความ
จริง ต่อครูท่ีปรึกษา แยกเด็กเป็นกลุ่มต่างๆ 
 

 

1.ผู้บริหารโรงเรียน 
2.ครูท่ีปรึกษา 
3.กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 
และงานประชาสัมพันธ์ 
4.งานสภานักเรียน 
5.ผู้ปกครอง 
6.ชุมชน 
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ล าดับ ภัย แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
  3.มอบกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ และงานประชาสัมพันธ์ ได้

น าเสนอภัยเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ ในปัจจุบันใน
คาบเรียนคอมพิวเตอร์ และจัดท าส่ือรู้เท่าทันไซเบอร์ 
บนหน้าเว็บของโรงเรียน , เฟซบุ๊ค , และช่องทางผ่าน 
line ครูท่ีปรึกษา และการประชาสัมพันธ์ของสภา
นักเรียน 
4.จัดกิจกรรมเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน “อาชญากรรมไซ
เบอร์” ท้ังโดยต้ังใจ และไม่ต้ังใจ ถือเป็นภัยใกล้ตัว ให้
นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ แยกแยะ โดยเฉพาะการ
เข้าถึงเว็บ ส่ือลามก และเว็บพนัน มีความเส่ียงสูง 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 2 เม่ือเกิดเหตุ 
1.แจ้งข้อมูลผู้บังคับบัญชาทราบเบื้องต้น 
2.เมื่อได้รับทราบเกี่ยวกับความเสียหายท่ีเกิดกับตัว
นักเรียน ให้ปิดกั้นการเข้าถึงเว็บต่างๆ รวมทั้งข้อมูล
ส่วนตัวของนักเรียน โดยประสานเจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์ 
และผู้ท่ีมีความเช่ียวชาญ 
3.สอบถามข้อมูล ปัญหาท่ีเกิดขึ้นกับตัวนักเรียน ว่ามีส่ิง
ใดเสียหาย เช่น ข้อมูลภาพ ข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูล
บัญชีธนาคาร ของนักเรียน 
4.เตรียมข้อมูลท่ีเสียหาย ประสานแจ้งข้อมูลสายด่วน
สายด่วนเจ้าหน้าท่ีสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
(บช.สอท.)หมายเลข 1441 
......................................................................................... 

ส่วนที่ 3 หลังเกิดเหตุ 
1.ติดตามข้อมูล ความคืบหน้าในส่วนความเสียหายของ
นักเรียน  
2.น าข้อมูล เป็นตัวอย่างเฝ้าระวังอาชญากรรมไซเบอร์
ส าหรับ นักเรียน และบุคลากรต่อไป 
 
 
 
 
 
 

7.เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
8.สายด่วนเจ้าหน้าท่ี
สอบสวนอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยี (บช.สอท.)
หมายเลข 1441 
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ค าส่ังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
ท่ี   178 / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ.2565 
.......................................................... 

ตามท่ี ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ด าเนินการส่งเสริม สนับสนุนขับเคล่ือน           
การจัดการศึกษาของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารและยกระดับ
คุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) สู่การพัฒนาท่ียั่งยืน เป็นไปตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาลพบุรี  

เพื่อให้การบริหารจัดการขับเคล่ือนยกระดับคุณภาพฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ อาศัยอ านาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา        
พ.ศ. 2547 มาตรา 27 เรื่อง การบังคับบัญชาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ค าส่ังส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ท่ี 1626/2551 ลงวันท่ี 22 ตุลาคม 2551 เรื่อง การมอบอ านาจปฏิบัติ
ราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ และค าส่ังส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ี 1/2546 ลง
วันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 เรื่อง ให้ข้าราชการครูปฏิบัติหน้าท่ีผู้อ านวยการสถานศึกษา จึงแต่งต้ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี พ.ศ.2565 ดังนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
1.1 นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี   ประธานกรรมการ 
1.2 นายพิริยะ  เกตุสกุล   รองประธานกรรมการ 
1.3 นางสิริกร  โทก าจัด   รองประธานกรรมการ 
1.4 นางจันทรัตน์  คงเพ็ชร์   รองประธานกรรมการ 
1.5 นางกนกวรรณ  สร้อยค า   กรรมการ 
1.6 นายสมโชค  อากาศ   กรรมการ 
1.7 นางสาวจีรภัสร์  บัวสุวรรณ  กรรมการ 
1.8 นางสาวปาริชาติ  แก่นส าโรง  กรรมการ 
1.9 นายธนภณ  บุญพลอย  กรรมการ 
1.10 นางสุขฤทัย  หวันเสนา  กรรมการ 
1.11 นางนงนุช  ประดับวงษ์  กรรมการ 
1.12 นางวันเพ็ญ  แสงชาติ   กรรมการ 
1.13 นายสมเกียรติ  พิรมรัมย์  กรรมการ 
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1.14 นายก าพล  คนึงเหตุ   กรรมการ 
1.15 นางวิไลรัตน์  วสุริย์   กรรมการ 
1.16 นางสาวมารศรี  ภุมรินทร์  กรรมการ 
1.17 นายวรพันธ์  โรจนรัต   กรรมการและเลขานุการ 
1.18 นายทรงภพ  ร่มสายหยุด  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  อ านวยการและให้ค าปรึกษา ให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตลอดจน       

แก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้น 

2. คณะกรรมการด าเนินงาน 
2.1 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การจัดการความปลอดภัย

ด้านอาคารสถานท่ี และ การรักษาความปลอดภัยด้านสุขอนามัย   ประกอบด้วย 
1) นายสมโชค  อากาศ   ประธานกรรมการ 
2) นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี  รองประธานกรรมการ 
3) นายสมคิด  อ่อนบาง   กรรมการ 
4) นายชลเทพ  สมัครการ  กรรมการ 
5) นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล  กรรมการ 
6) นายฐิติพงษ์  พวงจ าปี   กรรมการ 
7) นางวรรณภา  บุญประทีป  กรรมการ 
8) นายอโนทัย  กล่ินยา   กรรมการ 
9) นายธนภณ  บุญพลอย  กรรมการ 
10) นายเมฑาศิษย์ พรมส าลี   กรรมการ 
11) นายฉัตรชัย พุ่มเถ่ือน   กรรมการ 
12) นางสาวพรทิพย์ ตันติเวสส  กรรมการ 
13) นางสมพิศ  พูลเจริญ   กรรมการ 
14) ว่าท่ี ร.ต.ประภัสสรากร   แจ่มเสือ  กรรมการ 
15) นายนิรุตต์  มีลาภ   กรรมการ 
16) นายก าพล  คนึงเหตุ   กรรมการ 
17) นางแสงเทียน มีแก้ว   กรรมการ 
18) นางปิยาภรณ์ อุทุมภา   กรรมการ 
19) นายจตุพร  น้อยบุญสุข  กรรมการ 
20) นายกุลวุฒิ  ชูตินันทน์  กรรมการ 
21) นายอาณัฐ  สุขนา   กรรมการ 
22) นายอนุชิต  ชัยเรียบ   กรรมการ 
23) นางสาวศิริลักษณ์ เสถียรกิจ  กรรมการ 
24) นางนงเยาว์ บุตรศรี   กรรมการ 
25) แม่บ้านและคนงานโยธา   กรรมการ 
26) นางสาวปิยธิดา ฉายสว่าง  กรรมการและเลขานุการ 
27) นางสาววรรณวณัช ฉาบเพชร  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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มีหน้าที่  1. ให้ความรู้และสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย การปฏิบัติตนและความ
รับผิดชอบในการช่วยดูแลสภาพแวดล้อมในโรงเรียน รวมถึงการแก้ปัญหาต่างๆ 
การป้องกันและการแก้ปัญหามลพิษแก่นักเรียนและบุคลากร 

 2. แต่งต้ังบุคลากรดูแลและรับผิดชอบด้านอาคารสถานท่ี หัวหน้าประจ าอาคารเรียน 
อาคารประกอบ ดูแลด้านโภชนาการ เพื่อก ากับ ติดตาม ดูแล การควบคุม
คุณภาพอาหารและน้ าด่ืม ปลอดภัย ถูกสุขอนามัย 

 3. จัดท าป้าย สัญลักษณ์ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยในจุดเส่ียงท่ีอาจเกิดอันตราย 
 4. จัดระบบมาตรฐานสุขาภิบาลโรงอาหาร อาคารเรียน อาคารประกอบ 
 5. จัดสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่น ก าจัดแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ จ ากัด

พื้นท่ีการดูแลจัดเก็บขยะมูลฝอยในพื้นท่ีมิดชิดป้องกันสัตว์รื้อคุ้ย 

2.2 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยจากอุบัติภัย อัคคีภัย , วาตภัย , อุทกภัย , ธรณีพิบัติภัย 
และภาวะโลกร้อน   ประกอบด้วย 
1) นายทรงภพ  ร่มสายหยุด  ประธานกรรมการ 
2) นายสมโชค  อากาศ   รองประธานกรรมการ 
3) นางกาญจนา ป้านทอง  กรรมการ 
4) นายอโนทัย  กล่ินยา   กรรมการ 
5) นางพิศวรรณ ณ ล าปาง  กรรมการ 
6) นางสาวฐิตินันท์ ค าดี   กรรมการ 
7) นายเฉลิมพล ศรีโยธิน   กรรมการและเลขานุการ 
8) นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1. ให้ความรู้และฝึกซ้อมครู บุคลากรและนักเรียนเกี่ยวกับอุบัติภัย ในกิจกรรม     

การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา 
 2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการอย่างเคร่งครัด 
 3. จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินของหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัยและจุด     

รวมพลตามอาคารต่างๆ 
  4. ติดต้ังอุปกรณ์ในการป้องกันอัคคีภัย ไฟฟ้าลัดวงจร และตรวจตราให้อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งาน พร้อมป้ายแนะน าการใช้งาน ในกรณีฉุกเฉิน 

2.3 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยจากโรคระบาด การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส     
โคโรนา 2019 , การแพร่ระบาดจากพาหะน าโรค ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ โรคตาแดง      
โรคท่ีเกิดจากระบบทางเดินอาหาร   ประกอบด้วย 
1) นายสมโชค  อากาศ   ประธานกรรมการ 
2) นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี  รองประธานกรรมการ 
3) นางนงเยาว์  บุตรศรี   กรรมการ 
4) นางสาวสิรินภา วิงวอน   กรรมการ 
5) นางรพีพรรณ ปิ่นมณี   กรรมการ 
6) นางสาวฐิติรัตน์ เจือรส   กรรมการ 
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7) นางสาวพรนิภา บุญปถัมภ์  กรรมการ 
8) นางสาวณมน ตะกรุดแก้ว  กรรมการ 
9) นางสาวกนกภัทร พึ่งน้อย   กรรมการและเลขานุการ 
10) นางสาวยุวากร กลมอ่อน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
มีหน้าที่  1. จัดท ามาตรการป้องกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
 2. จัดท ามาตรการเฝ้าระวังและการสอบสวนโรค 
 3. ประสานและสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 4. ท าความสะอาดห้องเรียน ห้องส านักงาน และพื้นท่ีภายในโรงเรียนอย่างพร้อม

เพรียงกัน (Big Cleaning Day) 
 5. ปรับปรุงส่ิงแวดล้อมและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ 
 6. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันโรคระบาดตามสถานการณ์ 

2.4 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยด้านอุบัติเหตุ การเดินทางไป-กลับ โรงเรียน , การท า
กิจกรรมใน-นอก โรงเรียน และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ   ประกอบด้วย 
1) นายทรงภพ  ร่มสายหยุด  ประธานกรรมการ 
2) นายสมโชค  อากาศ   รองประธานกรรมการ 
3) นายสมเกียรติ พิรมรัมย์  กรรมการ 
4) นายเฉลิมพล ศรีโยธิน   กรรมการ 
5) นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล  กรรมการ 
6) นางวิไลรัตน์  วสุริย์   กรรมการ 
7) นายฉัตรชัย  พุ่มเถ่ือน   กรรมการ 
8) นางณัฐชนา  แสงเมือง  กรรมการ 
9) นางสาวกมลวรรณ หาวัน   กรรมการ 
10) นางสาวสุพัตรา นันทิทัน   กรรมการ 
11) นางกาญจนา ป้านทอง  กรรมการ 
12) นายสรรชัยพัฒน์ พรหมศรี  กรรมการ 
13) นายอโนทัย กล่ินยา   กรรมการ 
14) นายพงศกร พรมทา   กรรมการ 
15) นางสาวมาลี แนบเนียร  กรรมการ 
16) นายเมฑาศิษย์ พรมส าลี   กรรมการ 
17) นางสาวน้ าทิพย์ บัวสุวรรณ์  กรรมการ 
18) นายสราวุฒิ ศักด ี   กรรมการ 
19) นางนงเยาว์ บุตรศรี   กรรมการ 
20) นางสาวสิรินภา วิงวอน   กรรมการ 
21) นางรพีพรรณ ปิ่นมณี   กรรมการ 
22) นางสาวยุวากร กลมอ่อน  กรรมการ 
23) นางสาวฐิติรัตน์ เจือรส   กรรมการ 
24) นางสาวณมน ตะกรุดแก้ว  กรรมการ 



64 
 

25) ครูท่ีปรึกษาทุกท่าน   กรรมการ 
26) นายสุเทพ  อู่พยัคฆ์   กรรมการและเลขานุการ 
27) นางสาวกนกภัทร พึ่งน้อย   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
มีหน้าที่  1. โรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วมมือกันก าหนดมาตรการ รับ-ส่ง นักเรียน 

ตอนเช้าและเลิกเรียน 
 2. นักเรียนท ากิจกรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎจราจร อบรมให้ความรู้เรื่องด้าน

ประกันอุบัติเหตุจากยานพาหนะ 
 3. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนไป

ศึกษานอกสถานท่ีโดยเคร่งครัด 
 4. ควบคุมดูแลให้นักเรียนอยู่ในระเบียบวินัยและใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติ

ในวิชาเรียนท่ีใช้ทักษะและการใช้เครื่องมือ 
 5. ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพดี ก าหนดระยะเวลา

ในการตรวจสอบบ ารุงรักษาเพื่อวามปลอดภัย 
 6. จัดท าคู่มือการใช้และการบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ แยกอุปกรณ์แต่ละ

ประเภทให้เป็นหมวดหมู่ 

2.5 คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยด้านสิทธิและสวัสดิภาพนักเรียน เหตุส่วนตัว , เหตุจาก
ร่วมกับบุคคลอื่น  และเหตุจากสังคม   ประกอบด้วย 
1) นายทรงภพ  ร่มสายหยุด  ประธานกรรมการ 
2) นายสมเกียรติ พิรมรัมย์  รองประธานกรรมการ 
3) นายศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา  กรรมการ 
4) นายรังสรรค์  วงษ์สกุล   กรรมการ 
5) นายสุเทพ  อู่พยัคฆ์   กรรมการ 
6) นายเฉลิมพล ศรีโยธิน   กรรมการ 
7) นางวรรณภา บุญประทีป  กรรมการ 
8) นางสุวัฒนา  สุพันธนา  กรรมการ 
9) นางสาวสุพัชรกิจ อร่ามศรี   กรรมการ 
10) นางสาวพัชมณ พัดเย็น   กรรมการ 
11) นางสาวพิมพลอย ปานเพชร  กรรมการ 
12) นางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล  กรรมการ 
13) นางวิไลรัตน์ วสุริย์   กรรมการ 
14) นายฉัตรชัย พุ่มเถ่ือน   กรรมการ 
15) นางณัฐชนา แสงเมือง  กรรมการ 
16) นางสาวกมลวรรณ หาวัน   กรรมการ 
17) นางสาวสุพัตรา นันทิทัน   กรรมการ 
18) นางสาวมารศรี ภุมรินทร์  กรรมการ 
19) นายอโนทัย กล่ินยา   กรรมการ 
20) นายสมโชค อากาศ   กรรมการ 
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21) นายยอดยิ่ง ทองหล่อ  กรรมการ 
22) นายพงศ์พล สันโดษ   กรรมการ 
23) นางสาวมาลี แนบเนียร  กรรมการ 
24) นายพงศกร พรมทา   กรรมการ 
25) นายเมฑาศิษย์ พรมส าลี   กรรมการ 
26) ว่าท่ี ร.ต.ธีระนันท์   แสงชาติ  กรรมการ 
27) นายณรงค์ฤทธิ์ เศรษฐหิรัญ  กรรมการ 
28) นายณัฐวรรณวัฒน์   ยิ้มสิงห์  กรรมการ 
29) นางพิศวรรณ ณ ล าปาง  กรรมการ 
30) นางสาวฐิตินันท์ ค าดี   กรรมการ 
31) ครูท่ีปรึกษาทุกคน    กรรมการ 
32) นายสราวุฒิ ศักด ี   กรรมการและเลขานุการ 
33) นายปริญญา เทศอุดม   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
มีหน้าที่  1. จัดให้มีคณะกรรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหานักเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ 
 2. เปิดช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง ความต้องการ

เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยผ่านกลไกของสภานักเรียนหรือ
กล่องรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา 

 3. น าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาใช้เพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แยกกลุ่ม
ต่างๆ เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด 

 4. ให้ครูท่ีปรึกษาเฝ้าระวังการถูกล่วงละเมิดทางเพศ โดยอาศัยกระบวนการ
เครือข่ายท้ังภายในและภายนอก รวมถึงการส่ือสารกับผู้ปกครองในการแก้ไข
ปัญหาเบื้องต้น และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ 

 5. จัดกิจกรรม/อบรมสร้างเสริมทักษะชีวิตให้แก่นักเรียน 
 6. ด าเนินการอบรมให้ความรู้ ด้านการน าเข้าข้อมูล ข่าวสารและส่ือโซเชียลมีเดีย

ต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และมีวิจารณญาณ 
 7. บูรณาการการสอนเรื่องเพศศึกษา ทักษะในศตวรรษท่ี 21 พระบรมราโชบาย

ด้านการเป็นพลเมืองดี มีศีลธรรมคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีและเหมาะสมทาง
สังคมให้แก่นักเรียน 

3. คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์   ประกอบด้วย 
3.1 นางกาญจนา  กาญจนโหติ  ประธานกรรมการ 
3.2 นายศักดิ์สิทธิ์  จันทราทิพย์  กรรมการ 
3.3 นายวรวิทย์  มรกต   กรรมการและเลขานุการ 
มีหน้าที่  ถ่ายบันทึกภาพการจัดกิจกรรม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมในช่องทางต่างๆ  

4. คณะกรรมการฝ่ายสรุป ประเมินผลและรายงาน   ประกอบด้วย 
4.1 นายทรงภพ  ร่มสายหยุด  ประธานกรรมการ 
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4.2 นายสมเกียรติ  พิรมรัมย์  รองประธานกรรมการ 
4.3 นายปริญญา  เทศอุดม   กรรมการ 
4.4 นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน   กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที่  สรุปผล ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินโครงการ 

ให้ผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังทุกท่าน ปฏิบัติหน้าท่ีและช่วยกันปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ 
เสียสละ อย่างเต็มก าลังความสามารถ เพื่อบังเกิดประโยชน์ต่อนักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียน และทางราชการสืบ
ต่อไป 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี  25  กรกฎาคม  พ.ศ.  2565 
 

 
 

 (นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
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ค าส่ังโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

ท่ี  0039 / ๒๕๖5 
เรื่อง  แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 

-------------------------------- 
   เพื่อให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จึงแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีดูแลระบบ MOE Safety Center 
ของโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ประกอบด้วย 

    ๑. เจ้าหน้าที่ Operator  
        1.1 นายทรงภพ  ร่มสายหยุด        หัวหน้า 
            ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
            ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
        1.2 นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน             เจ้าหน้าท่ี 
            ครูโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
            ปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
    มีหน้า ท่ี  Moderator ระบบ  MOE Safety Center รับ  Case ท่ีแ จ้ง เข้ ามายั ง โรง เรียน               
พิบูลวิทยาลัย สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยท่ีเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อและ      
รายงานข้อมูลไปยังเจ้าหน้าท่ี SC 

   ๒. เจ้าหน้าที่ SC : Safety Center  
       ๒.๑ นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี     หัวหน้า 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
       ๒.๒ นายวรพันธ์  โรจนรัต     เจ้าหน้าท่ี 
             รองผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
        ๒.3 นายสมโชค  อากาศ     เจ้าหน้าท่ี 
            หัวหน้ากลุ่มบริหารท่ัวไป 
        ๒.4 นายปริญญา  เทศอุดม     เจ้าหน้าท่ี 
            หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
        ๒.5 นายสมเกียรติ  พิรมรัมย์     เจ้าหน้าท่ี 
            หัวหน้างานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
        ๒.6 นางสุวัฒนา  สุพันธนา     เจ้าหน้าท่ี 
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            หัวหน้างานแนะแนว 
  มีหน้าท่ี รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ด าเนินงานต่อหลังจากท่ี Operator ได้ท าการ         
รับเรื่อง และส่งต่อให้เจ้าหน้าท่ี SC ด าเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผล       
การด าเนินการ จนถึงการแจ้งปิด Case หรือส่งต่อไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา หากเป็น Case ท่ีอยู่ใน
อ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับแต่งต้ังปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ท้ังนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ส่ัง ณ วันท่ี   4   มีนาคม   พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 

 
              (นายธรรมวิทย์  ธรรมพิธี) 
                            ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 
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ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์

นายธรรมวิทย์   ธรรมพิธี ผู้อ านวยการโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 090-79887766 

นายพิริยะ        เกตุสกุล รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่ม
บริหารท่ัวไป 

098-8019525 

นางสิริกร โทก าจัด รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่ม
บริหารแผน งบประมาณและบุคคล 

098-2955756 

นายวรพันธ์        โรจนรัต รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่ม
บริหารกิจการนักเรียน 

081-7573555 

นางจันทรัตน์ คงเพ็ชร์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนกลุ่ม
บริหารท่ัวไป 

089-9205895 
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ข้อมูลระดับชั้นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.4   ปกีารศึกษา 2565 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   จังหวัดลพบุรี 

 
ช้ัน ชื่อครูที่ปรึกษา เบอร์โทร ช้ัน ชื่อครูที่ปรึกษา เบอร์โทร 

4/1ก นางหัตทยา  คุณานนท์ศิริกุล 081-4424877 4/14ก นายกนกศักด์ิ  ประโรกิจจักร ์ 081-2907997 
4/1ข นางจิรฐา  เจริญสลงุ 081-9479263 4/14ข นายกนกศักด์ิ  ประโรกิจจักร ์ 081-2907997 
4/2ก นายอ านวย  แป้นโต 090-8151299 4/15ก นางสาวชนาพร  คงชาติ 095-2516137 
4/2ข นางสาวชนาภา  วัฒนวงศ์ 092-2821073 4/15ข นางอัญชนา  ศุภภคัว์รุจา 088-7856415 
4/3ก นายสราวุฒิ  ศักดี 094-1928562 4/16ก นางสมจิตต์  วัฒนวงศ์ 089-5088978 
4/3ข นางสาวยุวากร  กลมอ่อน 089-0077264 4/16ข นางอภิรัตน์  กองสุทธิ 083-9725417 
4/4ก นางสิริวรรณ  จันทร์เพ็ญ 081-9597750 4/17ก นางสาวมารศร ี ภุมรินทร์ 089-1843387 
4/4ข นางสาวธนัชพร  เลี่ยมวิริยะกุล 061-2949425 4/17ข นางสุกัญญา  พ้นทุกข์ 089-0897938 
4/5ก นางสาวสิรินภา  วิงวอน 089-5261864 4/18ก นางพัชยา  ค าอิสสระ 098-5688653 
4/5ข นางรพีพรรณ  ปิ่นมณี 082-3909908 4/18ข นางจิระพร  สมศร ี 086-3509363 
4/6ก นางสาวปรวรรณ  จอยนอก 088-9187266 4/19ก นางสาววันวิสาข์  กันทวี 083-5754529 
4/6ข นางสาวจีรพรรณ  ชวาลสันตติ 062-5247374 4/19ข นางสาวกนกวรรณ  ขยันการ 098-3578120 
4/7ก นางสาวมัลลิกา  ย้ิมพงษ์ 095-2246556 4/20ก นางสาวปัทมา  ปัทมสูต 087-1192419 
4/7ข นายศุภสฤษฎ์  ชาปัญญา 087-5394840 4/20ข นางสาวธารารัตน์  แสงอิ่ม 080-5813861 
4/8ก นายปริญญา  เทศอดุม 081-3575602 4/21ก นางศีรณา  คงตะโก 086-3798519 
4/8ข นายธนบัตร  พ่ึงอิ่ม 090-4252228 4/21ข นางสาวดอกจันทร์  พวงยอด 085-4552548 
4/9ก นายสุรชัย  บุญโต 087-7667289 4/22ก นายสมคิด  อ่อนบาง 089-2107416 
4/9ข นายสุรชัย  บุญโต 087-7667289 4/22ข นายณรงค์ฤทธ์ิ  เศรษฐหิรัญ 081-8009518 
4/10ก นางเสาวนีย์  ธรรมพิธี 081-9460473 4/23ก นางยุภาพร  อรรคบุตร 095-7152435 
4/10ข นายยุทธการ  แกบสิงห์ 0871299478 4/23ข นายพงศ์พล  สันโดษ 086-6151767 
4/11ก นางขนิษฐา  กิตติอัชวาลย์ 097-1891549 4/24ก นางสาวปาริชาติ  แก่นส าโรง 081-9910414 
4/11ข นายเฉลิมพล  ศรีโยธิน 086-3588053 4/24ข นายภาคภูมิ  รักสุภาพ 081-2994296 
4/12ก นางสาวสุพัชรกิจ  อร่ามศร ี 080-6643508 4/25ก นายวีรยุทธ  ทาแป้ง 082-2381092 
4/12ข นางสุวัฒนา  สุพันธนา 081-8524573 4/25ข นางสาวกนกภัทร  พ่ึงน้อย 081-3855344 
4/13ก นางปิยาภรณ์  อุทุมภา 089-1552067 4/26ก นายพงศกร  พรมทา 097-0369157 
4/13ข นางสุขฤทัย  หวันเสนา 089-9028394 4/26ข นายทรงภพ  ร่มสายหยุด  081-8519280 
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ข้อมูลระดับชั้นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.5   ปกีารศึกษา 2565 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   จังหวัดลพบุรี 

 
ช้ัน ชื่อครูที่ปรึกษา เบอร์โทร ช้ัน ชื่อครูที่ปรึกษา เบอร์โทร 

5/1ก นายสมโชค  อากาศ 086-5755340 5/14ก นายอมรชัย  สถานนท์ 087-1449704 

5/1ข นางวิภาณีย์  จิรธรภักดี 084-0248838 5/14ข นางกนกวรรณ  สร้อยค า 086-1221834 

5/2ก นางจารุวรรณ  ยังรักษา 087-1193842 5/15ก นางสาวปิยธิดา  ฉายสว่าง 096-8892580 

5/2ข นางสาวฐิติรัตน์  เจือรส 080-6644237 5/15ข นายณัฐวรรณวัฒน์  ย้ิมสิงห ์ 094-6894301 

5/3ก นายยอดย่ิง  ทองหล่อ 089-1099930 5/16ก นายฐิติพงษ์  พวงจ าปี 081-7913637 

5/3ข นายกีรติ  ศุภภคัว์รุจา 081-9813385 5/16ข นางกัญจรัตน์  พรหมจรรย์ 094-4542295 

5/4ก นางสาวนุสรา  ขวัญศรี 086-3923474 5/17ก นางสาวจิรัฐติพร  สงวนสุทธิกุล 080-4323636 

5/4ข นางวรรณภา  บุญประทีป 081-9472825 5/17ข นางสาวศิริลักษณ ์ เสถียรกิจ 098-3769828 

5/5ก นางสาวพัชมณ  พัดเย็น 061-5739150 5/18ก นางสาวพรรณรจน์  วัฒนจิตต์ 094-8726253 

5/5ข นายสุเทพ  อู่พยัคฆ์ 086-3353417 5/18ข นางธนพรรณ  นาคะนคร 092-2670963 

5/6ก นายฉัตรชัย  พุ่มเถ่ือน 097-0988578 5/19ก นางณภัชนันท์  แชร์แมน 081-2659109 

5/6ข นางสาวนุชนารถ  เย็นฉ่ า 089-0845284 5/19ข นายเศกสันต์  ทองไทย 086-5305455 

5/7ก นางสาวมณีรัตน์  รูปประดิษฐ ์ 086-1304599 5/20ก นางสมพิศ  พูลเจริญ 081-8331294 

5/7ข นางจินตนา  ส าราญสุข 092-0814389 5/20ข นางสาววิรัญชนา  ประชากุล 084-0249486 

5/8ก นางวัลภา  สถานนท์ 081-2929031 5/21ก นางสาวจิดาภา  วชิรศักด์ิ 088-7674039 

5/8ข นางสาววรัญญา  ชุ่มโชคดี 085-4208878 5/21ข นางพิชญ์อาภา  ทองดี 084-8817969 

5/9ก นางสาวพิมพลอย  ปานเพชร 080-6680007 5/22ก นางเกสรา  มานะทัศน์ 089-2409288 

5/9ข นายกุลวุฒิ  ชูตินันทน์ 089-9229616 5/22ข นางสาวมาลี  แนบเนียร 081-1356255 

5/10ก นายธนภณ  บุญพลอย 089-1496234 5/23ก นางกาญจนา  กาญจนโหติ 089-7657399 

5/10ข นางสาวศศิวิมล  เกลียวทอง 063-1938391 5/23ข นายจิระวัฒน์  โรจนศิลป ์ 091-8439079 

5/11ก นางสาวมลฤดี  มณฑล 099-3947995 5/24ก นายเมฑาศิษย์  พรมส าล ี 098-2547353 

5/11ข ว่าที่ ร.ต.ประภัสสรากร  แจ่มเสือ 081-7796172 5/24ข นายอาณัฐ  สุขนา 086-1351336 

5/12ก นายไพฑูรย์  พานทอง 064-8939788 5/25ก นางนงค์เยาว์  บุตรศร ี 086-0057919 

5/12ข นายอนุชิต  ชัยเรียบ 083-8488244 5/25ข นายชลเทพ  สมัครการ 094-5146369 

5/13ก นางนงนุช  ประดับวงษ์ 081-9475590 5/26ก นางสาวสินีนาฎ  พรมมิ 064-9422964 
5/13ข นายจตุพร  น้อยบุญสุข 086-5257518 5/26ข นายรังสรรค ์ วงษ์สกุล 097-2161205 
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ข้อมูลระดับชั้นครูที่ปรึกษานักเรียนชั้น ม.6   ปกีารศึกษา 2565 
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย   จังหวัดลพบุรี 

 
ช้ัน ชื่อครูที่ปรึกษา เบอร์โทร ช้ัน ชื่อครูที่ปรึกษา เบอร์โทร 

6/1ก นางสาวเบญจวรรณ   ซื่อสัตย์ 089-8016195 6/14ก นางสาวพรทิพย์   ตันติเวสส 081-8514924 

6/1ข นายพิชญ์  สอนจรูญ 082-2388169 6/14ข นางสาวชนิดา   ปาลบุตร 089-0693502 

6/2ก นางสาวอรกัญญา  ปัดเต 089-9943218 6/15ก นางวันเพ็ญ  แสงชาติ 098-2640369 

6/2ข นางสาวอรวรรณ   จันทองเทศ 086-5619133 6/15ข นายวีระยุทธ  นิลทุ้ย 098-2699710 

6/3ก นางสาวนพรัตน์  ศรีหริ่ง 081-5653501 6/16ก นายมนัส   พลช านิ 081-9064951 

6/3ข นางกาญจนา   ป้านทอง 086-7037230 6/16ข นางสาวทิพนารี   จ าปาน้อย 086-5328516 

6/4ก นางสาวนพวรรณ   ทับทอง 081-2792851 6/17ก นางแสงเทียน  มีแก้ว 098-6641875 

6/4ข นางสาวนพวรรณ   ทับทอง 081-2792851 6/17ข นางสาววรรณวณัช  ฉาบเพชร 065-5395511 

6/5ก นางน้องนุช  หล่อประเสริฐ 081-9478432 6/18ก นางสาวณภัทธิรา  เจริญวิมล 083-9717442 

6/5ข นายปฐม แดงงาม 084-7759714 6/18ข นางจิดาภา   สุวรรณศร ี 086-8032793 

6/6ก นายสมบัติ   นิชเปี่ยม 089-8026013 6/19ก นางวิไลรัตน์   วสุริย์ 089-7439609 

6/6ข นางสาวชลิตา  หมดภัย 065-5724791 6/19ข นางลภัสรดา   อินทร์บ ารุง 085-8639485 

6/7ก นายนิรุตต์  มีลาภ  086-0940240 6/20ก นางสาวนวาระภาดา เอกจิระเกตุ
บงกช 096-1499569 

6/7ข นางสาววรรณิษา  เหลี่ยงตระกูลชัย 086-1090690 6/20ข นางสาววรรณวิศา  กรีโสภา 092-3629326 

6/8ก นางสาวสุพัตรา  นันทิทัน 081-9226403 6/21ก นางสาวจีรภัสร ์  บัวสุวรรณ 089-9055374 

6/8ข นางสาวอรอุมา  พุดต้น 083-0618185 6/21ข นางสาวจีรภัสร ์  บัวสุวรรณ 089-9055374 

6/9ก นายสรรชัยพัฒน์   พรหมศร ี 086-1211370 6/22ก นางสาวบุษกร   หอมกระแจะ 086-8383781 

6/9ข นายสมเกียรติ   พิรมรัมย์ 083-9039097 6/22ข นางสาวกัลยรัตน์  ธนภัทรเวชพิสิฐ 085-4244294 

6/10ก นายสมเกียรติ   พิรมรัมย์ 083-9039097 6/23ก นายก าพล   คนึงเหตุ 081-3651472 

6/10ข นางวาทินี  กีรติศานต์ิ 089-0844544 6/23ข ว่าท่ี ร.ต.ธีระนันท์  แสงชาติ 0993903239 

6/11ก นางณัฐชนา   แสงเมือง 081-9917700 6/24ก นางสาวกมลวรรณ   หาวัน 085-9689090 

6/11ข นายพนธิตร สารถ้อย 063-3397572 6/24ข นางสาวภัฏฐรัตย์  อินวราวรรณ์ 084-6229424 

6/12ก นางสาวไกรวัลย์  ผาสุข 089-9286055 6/25ก นายจิรวัฒน์  สิงห์สูง 098-2495283 

6/12ข นายอโนทัย  กลิ่นยา 082-3540954 6/25ข นางสาวอุมาพร  ทัศนุรักษ ์ 085-4211569 

6/13ก นางอัจจนา   ศิริวรรณ 089-8812548 6/26ก นางสาวน้ าทิพย์  บัวสุวรรณ ์ 061-4250340 

6/13ข นายวรวิช   ทองดี 086-0855104 6/26ข นางน้ าเพชร  สิงห์โต 090-9617019 
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สถานที่หน่วยงานราชการในจังหวัดลพบุรี  

หน่วยงาน เบอร์ติดต่อ 
ศาลากลาง 036-670150 
องค์การบริหารส่วนต าบล 036-411752 
ท่ีว่าการอ าเภอเมือง 036-411004 
ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี 036-776771 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 036-689766 
สถานีต ารวจภูธรเมืองลพบุรี 036-421189 
สถานีต ารวจท่าหิน 036-780040 
สถานีดับเพลิงลพบุรี 063-41111 
เทศบาลเมืองลพบุรี 036-411047 
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลพบุรี 036-770169 
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช 036-785440 
โรงพยาบาลอานันทมหิดล 036-785891 
โรงพยาบาลเมืองนารายณ์ 036-420666 
โรงพยาบาลเบจรมณ์ 036-412160 

 

เบอร์โทรหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 
1. มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธเิด็ก 
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 

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 

mailto:cpcrheadofflce@yahoo.com
mailto:face@internet.ksc.net.th
mailto:contact@friendsofwomen.net
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4. องค์กรพิทักษ์สตรีในประเทศไทย 
328/1 ส านักกลางนักเรียนคริสเตรียน 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. โครงการบ้านพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเด็กชนเผ่าลุ่มน้ าโขง 
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.วิภาวดี 44 ถ.วิภาวด−ี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 
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, 

10. สภาทนายความ 
7/89 อาคาร 10 ถ.ราชด าเนินกลางแขวงบวรนิเวศเขตพระนคร กทม. 10200 
โทร. 0-2629-1430 

 
 
 

http://www.afesip.ord/
mailto:Info@depde.org
mailto:Info@backtohome.org
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11. หน่วยประสานงานเพือ่ต่อต้านการค้ามนุษย์ 
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.ราชด าริ 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. บ้านเอือ้อาร ี
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 
ส านักงานกาญจนบุร ี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 
ประจ าประเทศไทย 
อาคารสหประชาชาติ ช้ัน 7 ถ.ราชด าเนินนอก กทม. 10200 
โทร. 0-2288-1746 โทรสาร 0-2288-1053 
Website : www.no_trafficking.org 
E-mail : Uniap_thai@undp.org 

 
 
 
 

mailto:sepom2002@yahoo.com
mailto:bansaengmai@yahoo.com
mailto:welcomehbkk@hotmail.com
mailto:access@aidsaccess.com
mailto:Uniap_thai@undp.org
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18.ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
18.1 กองบังคับการปราบปรามการกระท าความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ 
กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง ถ.แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทร. 0 – 2513 -3213 โทรสาร 0 – 2513 - 7117 
Website : www.ccsd.go.th 
E-mail : ccsd1191@mail.com 
18.2 งานพิทักษ์เด็ก เยาวชน และสตรี 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 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 
18.3 ศูนย์สวัสดิภาพเด็ก เยาวชน และสตรี 
กองบัญชาการต ารวจนครบาล เลขท่ี 1 ถ.ราชด าเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กทม. 10100 โทร. 0-2281-1449 
Website : www.korkorsordor.com 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

http://www.korkorsordor.com/


77 
 

 

 

 

 

  

 

 


