
 

ประกาศโรงเรียนวชิรวทิย์ เชียงใหม่ 

เร่ือง มาตรการรักษาความปลอดภยัของสถานศึกษาโรงเรียนวชิรวทิย์ เชียงใหม่ 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

โรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการก าหนดนโยบายและการวางแผนการ

รักษาความปลอดภยัของโรงเรียน เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดในทุกดา้นส าหรับนกัเรียนและบุคลากรทุกคน

ของโรงเรียน  จึงไดมี้การก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัในดา้นต่างๆข้ึน โดยไดมี้การน าไปใชใ้นการ

ปฏิบติัและมีการประเมินผลการปฏิบติัอยา่งเป็นรูปธรรมเพื่อใหม้าตรการดงักล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน

และบุคลากรทุกคน 

 โดยในการก าหนดแนวปฏิบติัในทุกมาตรการโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ไดเ้นน้ใหมี้การปฏิบติับน

พื้นฐานของ "การป้องกนั มีค่ามากกวา่การแกไ้ข "ในทุกปัญหา ซ่ึงนอกเหนือจากการปฏิบติัท่ีเนน้การมีส่วนร่วม

จากครูบุคลากรและนกัเรียนในสถานศึกษาแลว้ โรงเรียนไดมี้การประสานความร่วมมือจากเครือข่ายผูป้กครอง

และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการก าหนดแนวทางและรูปแบบการปฏิบติัร่วมกนัเพื่อใหเ้กิด

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) วตัถุประสงค์  

1.1 เพื่อเป็นการก าหนดแนวทางการรักษาความปลอดภยัของโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ในดา้นต่างๆ 

ใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสู์งสุด บนพื้นฐานของ"การป้องกนั มีค่ามากกวา่การแกไ้ข" 

1.2 เพื่อเป็นการก าหนดกรอบปฏิบติัและถือเป็นการทบทวน และการประเมินระบบการรักษาความ

ปลอดภยัของโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ใหมี้ความพร้อมอยูเ่สมอ ซ่ึงเม่ือเกิดสถานการณ์ต่างๆท่ีไม่พึงประสงค์

นกัเรียน ครูและบุคลากรทุกคนจะสามารถแกไ้ขสถานการณ์ต่างๆไดอ้ยา่งปลอดภยั  



1.3 เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการปกป้อง และคุม้ครองความปลอดภยั ทั้งดา้นการเรียน ร่างกาย และ

จิตใจ โดยนกัเรียนจะไดรั้บการดูแลความปลอดภยัอยา่งใกลชิ้ด และสามารถด ารงชีวิตอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่ง

ปลอดภยัและมีความสุข 

  1.4 เพื่อสร้างความตระหนกัและเป็นการทบทวนมาตรการในการรักษาความปลอดภยัของโรงเรียน

ใหแ้ก่นกัเรียนครูและบุคลากรทุกคนมีความพร้อมปฏิบติัอยูเ่สมอ  

2) เป้าหมาย 

  2.1 นกัเรียนทุกคนของโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ ไดรั้บการคุม้ครองและการดูแลความปลอดภยัตาม

มาตรการ 

  2.2 ผูบ้ริหาร ครู บุคลากรสนบัสนุนทางการศึกษา  ไดรั้บการคุม้ครองและการดูแลความปลอดภยัตาม

มาตรการ 

3) การก าหนดแนวปฏิบัติ  

3.1 โรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ไดมี้การจดัระบบมาตรการรักษาความปลอดภยัของนกัเรียน โดยเนน้

การมีส่วนร่วมของ ครู ผูป้กครอง และ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อการ

ด าเนินการ 

3.2 โรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ไดมี้การแต่งตั้งคณะกรรมการในการก ากบั ติดตาม ประเมินผล การ

ปฏิบติัตามมาตรการการรักษาความปลอดภยัอยา่งเป็นรูปธรรม 

โดยมีการก าหนดมาตรการในการป้องกนัและการแกไ้ขในดา้นต่างๆดงัน้ี 

1. ด้านการป้องกนัและแก้ไข อุบัติเหตุ 

1.1 อุบติัเหตุจากอาคารเรียนและอาคารประกอบ 

1.2 อุบติัเหตุจากสภาพแวดลอ้มภายในโรงเรียน 

1.3 อุบติัเหตุจาก สภาพแวดลอ้มภายนอกโรงเรียน 

1.4 อุบติัเหตุจากเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเล่นสนาม อุปกรณ์ ต่างๆ ท่ีนกัเรียนใชง้าน 

1.5 อุบติัเหตุจากการ เดินทาง ไป-กลบั ระหวา่ง บา้น และโรงเรียน 



1.6 อุบติัเหตุจากการน านกัเรียนไปจดักิจกรรมทศันศึกษานอกโรงเรียน และการน า นกัเรียนร่วม

กิจกรรมต่างๆภายนอกโรงเรียน  

1.7 อุบติัเหตุจาก ยานพาหนะในการรับ-ส่ง นกัเรียน 

1.8 อคัคีภยั/วาตภยั/ อุทกภยั/ธรณีพิบติั 

2. ด้านการป้องกนัและแก้ไข ปัญหาทางสังคม  

2.1 สารเสพติด  

2.2 การทะเลาะวิวาท 

2.3 ดา้นสุขภาพอนามยั ของนกัเรียน  

3. ด้านการป้องกนัและแก้ไขอนัตรายจากบุคล หรือพฤติกรรมอนัไม่พงึประสงค์ 

3.1 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายจากบุคล หรือพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคข์องบุคคลท่ีเขา้

มาติดต่อกบัทางโรงเรียน  

3.2 ดา้นการป้องกนัและแกไ้ขอนัตรายจากบุคล หรือพฤติกรรมอนัไม่พึงประสงคข์องบุคคลท่ี

คุกคามสิทธ์ิหรือละเมิดความเป็นส่วนตวัของนกัเรียน ครูและบุคลากร ในรูปแบบของส่ือและ

เทคโนโลย ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โดยมีรายละเอียดของมาตรการดา้นต่างๆดงัน้ี 

1. ด้านการป้องกนัและแก้ไข อุบัติเหตุ 

ข้อที่ สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 

1.ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไข อุบัติเหตุ 

 

1.1 อุบัติเหตุจากอาคาร 
เรียนและอาคารประกอบ 

 

1.ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและ
ส่วนประกอบ อาคารเดือนละ 1 คร้ัง/หรือตาม
ความจ าเป็นของสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
 2.แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดูแลในการดูแลรักษา
อาคารสถานท่ี  
3.ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่เก่ียวกบัอาคารสถานท่ี
ใหรั้บทราบและพร้อมปฏิบติัในสถานการณ์
ฉุกเฉินต่างๆ 
 4.ช้ีแจงพร้อมใหค้วามรู้ในการดูแลรักษาความ
ปลอดภยัของ อาคารเรียน อาคารประกอบ แก่
นกัเรียนและครู บุคลากรทุกคน 
5.จดัท าป้ายและแผนผงัขอ้ควรระวงัดา้นความ
ปลอดภยัในจุด อนัตรายทุกชั้นเรียน และแผนผงั
ต่างๆ  
6.จดัใหมี้แผนซกัซอ้มการป้องกนัและซกัซอ้ม
การอพยพ กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอยา่งนอ้ยภาค
เรียนละ 1 คร้ัง  
7.แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภยัในโรงเรียน 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /หวัหนา้
งาน  
3.ครูประจ าชั้น / ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุนทาง
การศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 



ข้อที ่ สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 

1.ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไข อุบัติเหตุ 

 

1.2 อุบัติเหตุจาก
ภายในสถานศึกษา 

1.แต่งตั้งครูเวรประจ าวนัคอยควบคุม ก ากบั 
ติดตามดูแล การรักษาความปลอดภยัตลอดทั้งวนั 
 2.จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบงานปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ และจดัเตรียมเพื่อน าส่งโรงพยาบาลใน
กรณีเร่งด่วน  
3.ก าหนดและควบคุมดูแลการจดักิจกรรมท่ีมีความ
เส่ียงต่อการเกิดอุบติัเหตุอยา่งเขม้งวด  
4.ดูแลตดัแต่งก่ิงไมใ้หอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั และ
ดูแล รักษาความสะอาดโดยรอบโรงเรียนอยา่ง
สม ่าเสมอ  
5.จดัท าป้ายค าเตือนเพื่อหลีกเล่ียงการเกิดอุบติัเหตุ
ในจุดเส่ียงต่าง  
6.ใหค้วามรู้และแนวทางปฏิบติัแก่นกัเรียนในกรณี
ท่ีพบวตัถ ุส่ิงแปลกปลอม ซ่ึงอาจเป็นวตัถุอนัตราย  
7.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งรอบบริเวณโรงเรียนและจุด
เส่ียง  
8.จดัใหมี้ระบบการขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษาของนกัเรียน ครูและบุคลากร 
9.จดัใหมี้ถงัขยะแยกประเภทเพื่อสะดวกในการ
จดัเกบ็และท าลาย  
10.จดัครูเวรประจ าวนั/เจา้หนา้ท่ีในการดูแลการเขา้
ออกสถานศึกษา รวมถึงการดูแลไม่ใหผู้ป้กครอง
เขา้ในอาคารเรียนโดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
11.พิจารณาการเขา้มาปฏิบติักิจกรรมในโรงเรียน
ของหน่วยงานภายนอก โดยตอ้งไดรั้บอนุญาตและ
ปฏิบติัตามระเบียบของโรงเรียนอยา่งเคร่งครัด 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /หวัหนา้
งาน  
3.ครูประจ าชั้น / ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุนทาง
การศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



ข้อที ่ สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 

1.ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไข อุบัติเหตุ 

 

1.3 อุบัติเหตุจาก 
สภาพแวดล้อม
ภายนอกสถานศึกษา 

1.ส ารวจสภาพปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม มลภาวะใน 
โรงเรียนและชุมชน เพื่อหาแนวทางป้องกนัและ
ประสานความร่วมมือในการแกไ้ขร่วมกบั
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยประสานความร่วมมือ
จากชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ใหมี้ส่วนร่วม
ในการหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ขปัญหาต่างๆ  
3.ประสานงานกบัหน่วยงานตน้สงักดัตามประเด็น
ของปัญหาท่ีเกิดช้ึน 
 4.จดักิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนกัต่อ
ปัญหา ส่ิงแวดลอ้มใหก้บันกัเรียน บุคลากรใน
สถานศึกษาและประชาสัมพนัธ์สู่ชุมชน  
 
 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /หวัหนา้
งาน  
3.ครูประจ าชั้น / ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุนทาง
การศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อที ่ สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 

1.ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไข อุบัติเหตุ 

 

1.4 อุบัติเหตุจาก
เคร่ืองมือ 
เคร่ืองใช้ เคร่ือง
เล่นสนาม 
อุปกรณ์ ต่างๆ ที่
นักเรียนต้องมี
การใช้งาน 

1.ตรวจเช็คเคร่ืองมือ อุปกรณ์ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเล่น
สนาม เคร่ืองเล่นในอาคาร และ อุปกรณ์ต่างๆ ใหมี้
สภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 2.ด าเนินการแกไ้ข หรืองดใชเ้คร่ืองใชเ้คร่ืองเล่น
สนาม และอุปกรณ์ต่างๆท่ี ช ารุดพร้อมติดป้าย
ขอ้ความใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน  
3.แนะน าสาธิต และควบคุมการใชอ้ยา่งถูกวิธีตาม
ประเภท ของอุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเล่น
สนาม รวมทั้งการก าหนดอายขุองผูเ้ล่นใหเ้หมาะสม
กบัเคร่ืองเล่นต่างๆ 
 4.จดัเกบ็เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ทุกคร้ังหลงัใช ้ 
5.ก ากบั ดูแลนกัเรียนในการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองใช้
เคร่ืองเล่น สนาม อุปกรณ์ต่างๆใหมี้ความปลอดภยั
พร้อมใชง้าน  
 
 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /หวัหนา้
งาน  
3.ครูประจ าชั้น / ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุนทาง
การศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อที ่ สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 

1.ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไข อุบัติเหตุ 

 

1.5 อุบัติเหตุจาก
การ เดินทาง ไป-
กลับ ระหว่าง 
บ้าน และโรงเรียน 
 

1.สถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน ร่วมมือกนั
ก าหนดมาตรการ รับ-ส่งนกัเรียนในช่วงเชา้และ
หลงัเลิกเรียน  
2.ก ากบั ดูแลนกัเรียนท่ีใช ้รถจกัรยานยนตใ์หส้วม
หมวกกนัน็อคทุกคร้ังท่ีขบัข่ี พร้อมก าชบัให้
นกัเรียนท่ีน ารถจกัรยานยนตร์ถยนตม์าโรงเรียนให้
ปฏิบติัตามกฎจราจรและระเบียบต่างๆท่ีโรงเรียน
ก าหนด  
3.จดัใหมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีครูเวรประจ าวนัเพื่อ
ตรวจเช็คนกัเรียนก่อนและหลงัการมาเรียน ในจุด
รับส่งทั้งในและโรงเรียน  
4.จดักิจกรรมเก่ียวกบัการฝึกปฏิบติัตามกฎจราจร 
5.ก าหนดจุดรับส่งนกัเรียนใหช้ดัเจนเพื่อความ
ปลอดภยั  
 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /หวัหนา้
งาน  
3.ครูประจ าชั้น / ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุนทาง
การศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อที ่ สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 

1.ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไข อุบัติเหตุ 

 

1.6 อุบัติเหตุจาก
การน านักเรียน
ไปจัดกจิกรรม
ทศันศึกษานอก
โรงเรียน และ
การน า นักเรียน
ร่วมกจิกรรม
ต่างๆภายนอก
โรงเรียน  
 

1.ปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ย
การน านกัเรียนไปจดักิจกรรมทศันศึกษานอก
โรงเรียน และการน านกัเรียนร่วมกิจกรรมต่างๆ
ภายนอกโรงเรียน 
 2.วางแผนการด าเนินการจดักิจกรรมอยา่งชดัเจน 
 3.จดัท าขอ้มูลประวติันกัเรียนท่ีร่วมเดินทางและครู
ผูค้วบคุม และจดัเตรียมเอกสารตามระเบียบของ
กระทรวงศึกษาธิการใหค้รบถว้นก่อนด าเนินการ 
 4.มีค  าสัง่แต่งตั้งครูผูค้วบคุมการปฏิบติักิจกรรมทุก
กิจกรรม  
5.จดัใหมี้ป้ายช่ือแสดงรายละเอียดนกัเรียน/ป้าย
บอกช่ือขบวนรถ  
6.จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายพยาบาลและอุปกรณ์
เวชภณัฑท่ี์จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ใน
การปฏิบติักิจกรรมทุกคร้ัง  
7.หากมีการใชพ้าหนะของโรงเรียนในการเดินทาง 
ตอ้งมีการแต่งตั้ง / มอบหมาย และการอนุญาตจาก
ผูอ้  านวยการในการด าเนินการทุกคร้ัง9.ผูรั้บผิดชอบ
ยานพาหนะตอ้งมีการตรวจเช็คสภาพรถยนตก่์อน
ใชง้านทุกคร้ังเพื่อความปลอดภยัในการเดินทาง 
8.หากมีการประสานงานเพื่อใชย้านพาหนะจาก
หน่วยงานอ่ืนๆตอ้งมีการประชุมพนกังานขบัรถทุก
คนใหรั้บทราบแนวปฏิบติั และมีการจดัท าขอ้มูล
ทะเบียนประวติัของพนกังานเพื่อความปลอดภยัใน
การเดินทาง  
9. หลีกเล่ียงกิจกรรมหรือการเดินทางไปในสถานท่ี
ท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอนัตราย  

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /หวัหนา้
งาน  
3.ครูประจ าชั้น / ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุนทาง
การศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง 



10.จดัระบบดูแลความปลอดภยัทุกขั้นตอนของการ
ปฏิบติัอยา่งใกลชิ้ด  
11.ใหค้วามรู้นกัเรียนในการร่วมกิจกรรมอยา่ง
ปลอดภยัทุกคร้ัง  
12.ส ารวจสถานท่ีและความเหมาะสมของการจดั
กิจกรรมก่อนการจดักิจกรรมทุกคร้ัง 
13.ประสานงานเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการจดั
กิจกรรมเพื่อใหก้ารเดินทาง หรือการจดักิจกรรมมี
ความปลอดภยัมากยิง่ข้ึน เช่น รถน าขบวน  เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อที ่ สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 

1.ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไข อุบัติเหตุ 

 

1.7 อุบัติเหตุจาก 
ยานพาหนะในการ
รับ-ส่ง นักเรียน 
 

1. ศึกษาและปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย ยานพาหนะรับ-ส่ง
นกัเรียน  
2.ตรวจสอบยานพาหนะใหมี้ความเหมาะสม
ปลอดภยัต่อการใชง้าน  
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ถงัดบัเพลิง 
คอ้นทุบกระจกรถ เป็นตน้ ประจ ายานพาหนะ 
 4. ตรวจสอบประวติัคนขบั ความสามารถในการ
ขบัขี่ใบอนุญาต การขบัขี่  
5.ก าหนดใหมี้พนกังานควบคุมเพื่อดูแลความ
ปลอดภยัของนกัเรียน เช่นครูประจ ารถรับส่งเป็น
ตน้  
6.ก าหนดแนวปฏิบติัในการโดยสารดว้ยความ
ปลอดภยัแก่นกัเรียน และผูจ้า้ง เช่น หา้มหอ้ยโหน 
ปีนป่ายหยอกลอ้ขณะรถยนต ์เคล่ือนท่ี 
7.ผูรั้บผิดชอบในการจดักิจกรรมตอ้งมีการจดัสรร
พาหนะท่ีเหมาะสมและตรวจเช็คการประกนัภยัของ
นกัเรียนและครูผูค้วบคุมในการเดินทางทุกคร้ัง
เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัสูงสุดในการเดินทาง 
8.หากเป็นยานพาหนะของหน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกเช่น รถรับส่งนกัเรียนรายเดือน ใหมี้
การจดัท าทะเบียนประวติัและมีการประชุมเพื่อ
รับทราบแนวปฏิบติัต่างๆของโรงเรียนอยา่งนอ้ยปี
การศึกษาละ 1 คร้ัง 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /หวัหนา้
งาน  
3.ครูประจ าชั้น / ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุนทาง
การศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 

 



ข้อที ่ สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 

1.ด้านการ
ป้องกันและ

แก้ไข อุบัติเหตุ 

1.8อคัคภีัย/วาต
ภัย/ อุทกภัย/
ธรณพีบัิติ  
 

1.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบ
อุปกรณ์ท่ีใชง้านต่างๆอยา่ง สม ่าเสมอเพื่อความ
พร้อมในการใชง้าน 
2.ใหค้วามรู้และก าหนดใหน้กัเรียนมีการซกัซอ้ม
แผนอพยพในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  
3.จดัใหมี้การปฏิบติัหนา้ท่ีเวรยามรักษาการณ์ทุกวนั  
4.จดัท าป้ายสญัลกัษณ์หรือป้ายขอ้ความในกรณีท่ีมี
การเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่นป้ายทางหนีไฟ ป้าย
แสดงผงัในอาคาร เป็นตน้  
5.มอบหมายใหมี้ผูรั้บผิดชอบในการตรวจเช็ค
อุปกรณ์ท่ีมีสภาพช ารุดเพื่อ งดการใชง้านและ
ประสานการซ่อมแซมทนัที 
 6.ในกรณีท่ีเกิดเหตุด่วนต่างๆใหมี้การปฏิบติัใน
รูปแบบของการซกัซอ้ม โดยมีผูอ้  านวยการเป็นผู ้
บญัชาการเหตุการณ์ และใหทุ้กฝ่ายปฏิบติัหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมายอยา่งเตม็ความสามารถ 
 7.ใหค้วามรู้พื้นฐานในการปฏิบติัตนหากเกิด
สถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆเพื่อใหน้กัเรียน ครูและ
บุคลากรมีความปลอดภยั  
8.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆตามวงรอบอยา่ง
สม ่าเสมอ 
 9.ตรวจสอบอุปกรณ์ และตดัตกแต่งตน้ไม ้ก่ิงไม้
ภายนอกอาคาร ใหป้ลอดภยั 
10.หากมีการแจง้สถานการณ์ท่ีอาจจะมีผลกระทบ
กบัสถานศึกษาโดยตรงเช่น น ้าท่วม หรือการแพร่
ระบาดของโรคต่าง ใหเ้สนอผูอ้  านวยการพิจารณา
ตดัสินใจในการประเมินสถานการณ์ก่อน

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /หวัหนา้
งาน  
3.ครูประจ าชั้น / ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุนทาง
การศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง 



ประชาสมัพนัธ์แจง้ใหน้กัเรียน ผูป้กครอง และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งทราบถึงแนวปฏิบติัต่างๆ 
11.ใหมี้การตรวจเช็คอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการปฐม
พยาบาล เวชภณัฑใ์หมี้ความพร้อมต่อการใชง้านอยู่
เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อที ่ สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 

2.ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไข ปัญหา
ทางสังคม  

 

2.1สารเสพติด  
 

1.จดักิจกรรมเสริมทกัษะชีวิต เพื่อสร้าง
ความตระหนกั และใหน้กัเรียนเห็น
คุณค่าของตนเอง  
2.จดัท าระบบเครือข่ายระหวา่ง
ผูป้กครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่
พึงประสงคข์องผูเ้รียน  
3.จดักิจกรรมและส่งเสริมท่ีใหน้กัเรียนมี
ความกลา้แสดงออกตามความสามารถท่ี
ถูกตอ้ง เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นตน้  
4.จดักลุ่มเฝ้าระวงัโดยอาศยัเครือข่ายทั้ง
ภายในและภายนอก โรงเรียน  
5.มีการจดักิจกรรมการอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่นกัเรียน  
6.ใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในการเลือกชม
และเรียนรู้ส่ือในดา้นต่าง ๆ อยา่ง 
เหมาะสมกบัเพศและวยั 
 7.จดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน
ใหส้ะอาด ร่มร่ืน สวยงาม เอ้ือต่อการ
จดัการเรียนรู้ 
 8.ใชม้าตรการระบบการดูแลช่วยเหลือ
นกัเรียนอยา่งต่อเน่ืองและ สม ่าเสมอ  
9.แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบแกไ้ขปัญหายาเสพ
ติดในโรงเรียนอยา่งเป็นรูปธรรม  
 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /หวัหนา้
งาน  
3.ครูประจ าชั้น / ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุนทาง
การศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง 

 

 



ข้อที ่ สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแก้ไข ผู้รับผดิชอบ 

2.ด้านการ
ป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาทางสังคม  

 

2.2 การทะเลาะ
ววิาท  

 

 1.ด าเนินการตามระบบการดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมี 
ประสิทธิภาพ  
2.จดัท าระบบเครือข่ายระหวา่ง
ผูป้กครอง ชุมชน สถานศึกษา เพื่อ
การส่ือสารและสานสมัพนัธ์ร่วมมือ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหา เก่ียวกบั
พฤติกรรมนกัเรียน  
3.จดัใหมี้ชุดเคล่ือนท่ีเร็ว เพื่อเขา้ระงบั
เหตุกรณีท่ีมีเหตุ ทะเลาะวิวาท โดย
ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้ง  
4.ประสานแจง้ผูป้กครองนกัเรียนผูก่้อ
เหตุ ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ให ้ผูป้กครอง
นกัเรียนทราบและ รายงานให ้
ผูอ้  านวยการรับทราบตามล าดบั 
  

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /หวัหนา้งาน  
3.ครูประจ าชั้น / ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุนทาง
การศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง 
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2.ด้านการป้องกัน
และแก้ไข ปัญหา
ทางสังคม  

 

2.3ด้านสุขภาพ
อนามยั ของ
นักเรียน  
 

  1.สร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่ครู และ
บุคลากร ในเร่ืองแนวทางการ 
ส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน การป้องกนั
มลภาวะจากส่ิงแวดลอ้ม การ
ป้องกนัโรคตามสถานการณ์และ
โรคใหม่ไม่ใหเ้กิดการแพร่ระบาด
ในโรงเรียนและครอบครัวของ
นกัเรียนครูและบุคลากร  
2.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับผิดชอบ  
3.ตรวจสุขภาพนกัเรียนอยา่งนอ้ยปี
ละ 1 คร้ัง โดยประสานความร่วมมือ
กบัโรงพยาบาลเครือข่าย เพื่อตรวจ
ร่างกาย ฟัน และระบบสายตาของ
นกัเรียน 
4.มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
พิจารณาการปิดสถานศึกษาเม่ือมี
การแพร่ระบาดของโรคท่ียากต่อ
การควบคุม โดยมีผูอ้  านวยการเป็นผู ้
ลงนามอนุญาตก่อนด าเนินการ  
5.ปฏิบติัตามแผนเผชิญเหตุของ
โรงเรียนหากมีการแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อในโรงเรียน  
6. มีหอ้งน ้าท่ีถูกสุขอนามยั  
7.มีการจดัเตรียมอุปกรณ์และ
สถานท่ีส าหรับลา้งมือ และให้
ความรู้ในการลา้ง มือของนกัเรียน

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /หวัหนา้งาน  
3.ครูประจ าชั้น / ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุนทาง
การศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอกโรงเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง 



อยา่งถูกวิธีเพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคต่างๆ 
 8.มีการควบคุมความสะอาดในการ
ปรุงและการจ าหน่ายอาหารของ
ร้านคา้ในโรงเรียน พร้อมมีการ
ตรวจประเมินคุณภาพอาหารตาม
ขั้นตอนของหน่วยงานสาธารณสุข
ในพื้นท่ีเพื่อใหถู้กสุขลกัษณะทุก
ประการ  
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3.ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไขอนัตราย
จากบุคล หรือ
พฤติกรรมอนั
ไม่พงึ
ประสงค์ 

 

3.1ด้านการป้องกนั
และแก้ไขอันตราย
จากบุคล หรือ
พฤติกรรมอนัไม่พงึ
ประสงค์ของบุคคลที่
เข้ามาติดต่อกับทาง
โรงเรียน  
 

1.สร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่ครู และบุคลากร ในเร่ือง
แนวทางในการปฏิบติัตนเองเม่ืออยูใ่น
สถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆ 
2.มีการก าหนดมาตรการในการเขา้ออก
สถานศึกษาของบุคลภายนอกอยา่งชดัเจน โดย
ก าหนดใหมี้การแลกบตัรประจ าตวัประชาชนท่ี
ระบุขอ้มูลส่วนบุคคลและปรากฏรูปถ่ายบนบตัร
ท่ีตรงกบัผูข้ออนุญาตทุกคร้ังท่ีมีการเขา้มาติดต่อ
ในโรงเรียน 
3.มีการก าหนดจุดติดต่อของผูป้กครองท่ีมีความ
ประสงคม์ารับนกัเรียนก่อนเวลาเลิกเรียนหรือ
ติดต่อประสานงานกบัครูประจ าชั้น ตอ้งติดต่อ
และรอพบท่ีหอ้งกิจการนกัเรียนเท่านั้น  
4.มีการมอบหมายครูและบุคลากรในการดูแลการ
ติดต่อประสานงานของผูป้กครองเพื่อความ
รวดเร็วและปลอดภยั 
5.มีการติดป้ายสญัลกัษณ์หรือป้ายขอ้ความหา้ม
ผูป้กครองหรือบุคคลภายนอกเขา้ไปในบริเวณ
อาคารเรียน โดยไม่ไดรั้บอนุญาต 
6.มีการจดัอบรมการใหค้วามรู้และทกัษะแก่
เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ครูและบุคลากรท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีเวรประจ าวนัในการสงัเกต
พฤติกรรมของผูท่ี้มาติดต่องานในโรงเรียน หาก
พบวา่มีพฤติกรรมหรือมีลกัษณะอาการท่ีบ่งบอก
ไดถึ้งความไม่ปลอดภยัใหแ้จง้รองผูอ้  านวยการ
นกัเรียนและผูอ้  านวยการทราบเพื่อประเมิน
สถานการณ์และพิจารณาอนุญาตในการเขา้มา
ติดต่อในบริเวณโรงเรียนต่อไป 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /
หวัหนา้งาน  
3.ครูประจ าชั้น / 
ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุน
ทางการศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอก
โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 



7.ไม่อนุญาตใหห้น่วยงานท่ีเขา้มาจดักิจกรรมใน
พื้นท่ีโรงเรียนท่ีไม่ไดรั้บอนุญาตจากผูอ้  านวยการ
ด าเนินการ และกรณีท่ีไดรั้บอนุญาตจาก
ผูอ้  านวยการแลว้ผูท่ี้เขา้มาจดักิจกรรมจะไม่
สามารถเขา้ไปในพื้นท่ีอาคารเรียนได ้
8.การพิจารณาอนุญาตใหเ้ขา้มาติดต่อในพื้นท่ี
โรงเรียนอยูใ่นดุลยพินิจของผูอ้  านวยการซ่ึง
โรงเรียนสามารถแจง้ยกเลิกการเขา้มาติดต่อหรือ
ปฏิบติักิจกรรมในโรงเรียนไดโ้ดยไม่ตอ้งแจง้
ล่วงหนา้หากพบวา่การจดักิจกรรมมีความเส่ียง
ต่อการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ หรือเส่ียงต่อ
เหตุอ่ืนๆท่ีจะตามมา 
9.โรงเรียนมีสิทธ์ิท่ีจะด าเนินการประสานความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ป้องกนั แกไ้ข และระงบัปัญหาทนัที หาก
ประเมินสถานการณ์แลว้พบวา่เส่ียงต่อการเกิด
ปัญหาอ่ืนๆตามมา 
10.หากโรงเรียนพบวา่บุคคลท่ีเขา้มาติดต่อใน
พื้นท่ีโรงเรียนมีการพกพาอาวธุ หรือส่ิงเทียม
อาวธุเขา้มาในสถานพื้นท่ีหรือบริเวณโดยรอบ
โรงเรียน จะมีการประสานความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกเพื่อด าเนินการตามกฎหมาย
ทนัที 
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3.ด้านการ
ป้องกันและ
แก้ไขอนัตราย
จากบุคคล 
หรือ
พฤติกรรมอนั
ไม่พงึ
ประสงค์ 

 

3.2การป้องกันและ
แก้ไขอนัตรายจาก   
บุคคลหรือพฤติกรรม
อนัไม่พงึประสงค์ 
ของบุคคลทีคุ่กคาม
สิทธ์ิหรือละเมดิความ
เป็นส่วนตัวของ
นักเรียน ครูและ
บุคลากร ในรูปแบบ
ของส่ือและเทคโนโลยี 
 
 

1.สร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่ครู และบุคลากร ใน
เร่ืองแนวทางในการปฏิบติัตนเองเพื่อป้องกนั
และแกไ้ขเม่ืออยูใ่นสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีจะ
ส่งผลต่อการคุกคามสิทธ์ิหรือละเมิดความเป็น
ส่วนตวัของนกัเรียน ครูและบุคลากร ในรูปแบบ
ของส่ือและเทคโนโลยี 
2.ไม่อนุญาตใหมี้การแจง้ขอ้มูลส่วนบุคคลของ
นกัเรียน ครูและบุคลากร โดยไม่ไดรั้บอนุญาต
จากเจา้ของขอ้มูลหรือการอนุญาตจาก
ผูอ้  านวยการ 
3.ไม่อนุญาตใหบุ้คคลอ่ืนท่ีไม่ใช่ผูป้กครอง
โดยตรงของนกัเรียนท่ีมีความประสงคข์อพบ
นกัเรียนดว้ยเหตุผลต่างๆทุกรณีเวน้แต่ไดรั้บการ
ประสานจากผูป้กครอง / ครูประจ าชั้น  / รอง
ผูอ้  านวยการ / และผูอ้  านวยการเท่านั้น 
4.หากครูและบุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเวร
ประจ าวนั หรืออยูใ่นบริเวณท่ีเกิดเหตุพบ
พฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่ความไม่ปลอดภยัของ
นกัเรียนทุกกรณีใหรี้บรายงานรองผูอ้  านวยการ
และผูอ้  านวยการทราบเพื่อพิจารณาสถานการณ์
และด าเนินการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอนัจะ
กระทบต่อร่างกายและจิตใจของผูเ้รียนได ้
5.การปฏิบติัใดๆของผูป้กครองหรือ
บุคคลภายนอกท่ีก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
ช่ือเสียงโรงเรียน หรือกระทบต่อร่างกายจิตใจ
ของผูเ้รียน ครูและบุคลากร โรงเรียนจะ
ประสานผูเ้ก่ียวขอ้งเพื่อด าเนินการตามขั้นตอน
ของกฎหมายต่อไป  

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน  
2.หวัหนา้กลุ่มสาระ /
หวัหนา้งาน  
3.ครูประจ าชั้น / 
ครูผูส้อน 
4. บุคลากรสนบัสนุน
ทางการศึกษา 
5.แม่บา้นและนกัการ 
6.หน่วยงานภายนอก
โรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้ง 



6.โรงเรียนไม่มีนโยบายใหน้กัเรียนน า
โทรศพัทมื์อถือ แทปเลต็ โนต้บุ๊ค มาโรงเรียน
หากนกัเรียนน ามาและเกิดการเสียหายหรือสูญ
หายของอุปกรณ์ดงักล่าวโรงเรียนจะไม่
รับผิดชอบทุกกรณี โดยหากมีรายวิชาใดท่ีตอ้งมี
การใชเ้คร่ืองมือส่ือสารหรืออุปกรณ์ดงักล่าว
โรงเรียนไดมี้การจดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนไวเ้พียงพอส าหรับ
ผูเ้รียนแลว้ 

 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี 17 ตุลาคม  2565  

 

                                                                                

          ( นายวรทศัน ์   บุญโคตร )  
ผูอ้  านวยการโรงเรียนวชิรวิทย ์เชียงใหม่ 


