คํานํา
เอกสารมาตรการป้องกัน แก้ไข เยียวยาและช่วยเหลือนักเรียน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแล
ความปลอดภัยนักเรียนทุกคนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
ด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขอุ บั ติ เ หตุ เช่ น อุ บั ติ ภั ย จากอาคารเรี ย น อาคารประกอบ อุ บั ติ เ หตุ
จากสถานศึกษา สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา เครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ต่าง ๆ การเดินทาง
ไป-กลั บ การพานั ก เรี ย นไปศึ ก ษานอกสถานศึ ก ษา การร่ ว มกิ จ กรรมสํ า คั ญ และมาตรการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษา ได้มีการวางแผน
จัดระบบความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์
ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ส่งเสริม สนับสนุน ทําให้เอกสารฉบับนี้
มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น หวังว่าสถานศึกษาจะได้นําไปใช้ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
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บทนํา
สถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยปัจจุบัน ได้รับผลกระทบมาจาก
การเปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่ อ วิ ถี ก ารดํ า รงชี วิ ต และความปลอดภั ย ของเด็ ก และเยาวชนไทยในหลายรู ป แบบ ทํ า ให้
เกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเกือบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านทัศนคติ
และพฤติ ก รรมที่ เ บี่ ย งเบน มี ค่ า นิ ย มแบบบริ โ ภคนิ ย มอย่ า งฟุ่ ม เฟื อ ย การห่ า งเหิ น จากศาสนา
การทะเลาะวิวาท ติดยาเสพติด การเสพสื่อลามกอนาจาร ติดเกม รวมทั้งการจมน้ําเสียชีวิต และ
การประสบอุบัติเหตุจากการเดินทางของเด็กและเยาวชน ฯลฯ และอีกปัญหาหนึ่ง ที่ มี แ น ว โ น้ ม
รุนแรงและหนักมากจนน่า วิตกคื อ การแพร่ ระบาดของสื่ อ ที่ไม่ เหมาะสมและสื่อลามกอนาจาร
จนทําให้เด็กและเยาวชนไทย ซึ่งขาดภูมิคุ้มกันในการบริโภคสื่อ อยู่แล้ว มีการลอกเลียนแบบ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และนําไปสู่ปัญหาต่าง ๆ
จากสถานการณ์ ปั ญ หาต่ า ง ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ได้ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เด็ ก และเยาวชน
ในสถานศึกษา การจัดระบบความปลอดภัยของสถานศึกษาเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อโดยตรงต่อคุณภาพ
การเรียนของผู้เรียน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจะประสบผลสําเร็จหรือไม่เพียงใดขึ้นอยู่กับ
ความสุขในการเรียนรู้ และการมีชีวิตที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีความปลอดภัย มีความรู้สึก
อบอุ่น มั่นใจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ
ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ รี ย นได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สามารถนํ า ไปใช้ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงได้จัดทํามาตรการป้องกัน แก้ไข เยียวยาและช่วยเหลือ
นักเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ขึ้น
นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัย
นั ก เรี ย นคื อ หั ว ใจของการจั ด การศึ ก ษา ซึ่ ง สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาสุ พ รรณบุ รี เขต 1 มี ค วามตระหนั ก ในความสํ า คั ญ และเล็ ง เห็ น ความจํ า เป็ น
ที่สถานศึกษาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางที่เป็นรูปธรรม ในการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นไปตามหลักสูตร มีทักษะชีวิตที่จะดูแลตนเอง
ให้ปลอดภัยท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุ และอุบัติภัย ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่นักเรียน ดังนั้นสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งมีภารกิจและ
ความรั บ ผิ ด ชอบในการจั ด การศึ ก ษา ต้ อ งดํ า เนิ น การอย่ า งทั่ ว ถึ ง มี คุ ณ ภาพ ความปลอดภั ย
ของนักเรียนเป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เพราะนอกจากจะทําให้
นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขแล้ว ยังมีผลต่อการพัฒนาด้านอื่น ๆ
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1. เป้าประสงค์
(1) เพื่ อ ให้ มี รู ป แบบแนวทางการรั ก ษาความปลอดภั ย ของสถานศึ ก ษา
ด้ า นอุ บั ติ เ หตุ ด้ า นอุ บั ติ ภั ย และด้ า นปั ญ หาทางสั ง คม โดยอาศั ย แนวคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ ภ ายใต้
หลักการกระจายอํานาจ การมีส่วนร่วม และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียนเป็นสําคัญ
(2) เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษาให้มี
ความพร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย
และปัญหาทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ โดยนักเรียนจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่าง
ปลอดภัยและมีความสุข
(4) เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ในการรั ก ษาความปลอดภั ย ของสถานศึ ก ษา
โดยการให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
ของสถานศึกษา
2. เป้าหมาย
(1) นักเรียนทุกคนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี
เขต 1 ได้รับการคุ้มครองดูแลความปลอดภัย
(2) ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
มีแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน
(3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน
3) ยุทธศาสตร์
ระดับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
(1) จัดระบบรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ตามนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(2) กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน
(3) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ ส ถานศึ ก ษาจั ด ระบบดู แ ลความปลอดภั ย ของ
นักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
(4) กํากับ ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
ในสถานศึกษา เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและสร้างขวัญกําลังใจ

-3-

ระดับสถานศึกษา
(1) จั ดระบบการรั กษาความปลอดภัย ของนั กเรียน โดยการมี ส่ว นร่ว มของ ครู
ผู้ปกครองและเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน
(3) มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน

มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุหมายถึง
อันตรายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันซึ่งไม่ได้คาดคิดมาก่อน
อันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือการกระทําของมนุษย์ ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและ
ทรัพย์สิน อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเวลาและทุกสถานที่ หากไม่มีการศึกษาและการป้องกัน
ที่ดีพอ ย่อมมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้โดยง่าย อุบัติเหตุในสถานศึกษามักมีสาเหตุมาจากความประมาท
ขาดการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องอาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสภาวะแวดล้อมของสถานศึกษา
ซึ่งมาจากสาเหตุต่าง ๆ ประกอบด้วย
1.1) อุบตั ิเหตุจากอาคารเรียนอาคารประกอบ
อาคารเรียนอาคารประกอบของสถานศึกษาเป็นสิ่งก่อสร้างถาวรใช้ใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ อาคารเหล่านี้ย่อมเกิดการชํารุดทรุดโทรม
จึง ต้อ งรั บการบํ า รุง รักษาดู แ ลอย่ า งสม่ํา เสมอให้อ ยู่ ในสภาพที่ ใช้ การได้ สามารถรั บน้ํ าหนั กของ
นักเรียนและอุปกรณ์ในอาคาร จึงจะไม่เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่นักเรียนและบุคลากร
ในสถานศึ ก ษา อุบั ติ เ หตุ จ ากอาคารเรี ย น อาคารประกอบ มี เหตุ จ ากหลาย ๆ ส่ ว นของอาคาร
สถานศึกษาในสถานศึกษา
สาเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข

อุบัติเหตุจากอาคาร 1. ตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้าง
เรียนอาคารประกอบ และส่วนประกอบอาคารเดือนละ 1 ครั้ง/
ความจําเป็น
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบดูแลในการดูแลรักษา
อาคารสถานที่
3. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่เกี่ยวกับอาคารสถานที่
4. ชี้แจงให้ความรู้การดูแลรักษาเฝ้าระวังความ
ปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบ
5. จัดทําป้ายและแผนผังข้อควรระวัง
ด้านความปลอดภัยในจุดอันตรายทุกชั้นเรียน
และแผนผัง

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
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มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผู้รบั ผิดชอบ

6. จัดให้มีแผนซักซ้อมการป้องกันและซักซ้อม
การเคลื่อนย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
7. แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภัยใน
สถานศึกษา
1.2) อุบตั ิเหตุจากบริเวณสถานศึกษา
อุบัติเหตุในบริเวณโรงเรียนส่วนใหญ่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดคิด
มิ ไ ด้ จ งใจให้ เ กิ ด ขึ้ น แล้ ว มั ก ทํ า ความเสี ย หายให้ แ ก่ บุ ค คลและทรั พ ย์ สิ น ปั จ จุ บั น ความก้ า วหน้ า
ด้านเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในสังคมไทยอย่างมาก โดยเฉพาะโรงเรียน เป็นผลให้ ครูอาจารย์
นั ก เรี ย น ตลอดจนผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทุ ก คน ได้ รั บ ประโยชน์ แ ละความสะดวกสบายเป็ น อั น มาก
แต่ในขณะเดียวกัน การเกิดอุบัติเหตุ ก็เพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว
ในบริ เ วณโรงเรี ย น อุ บั ติ เ หตุ ส่ ว นใหญ่ ที่ พ บมั ก จะเกิ ด จากการพลั ด ตก
หกล้ม จากการวิ่งซุกซนของนักเรียน หรือการเล่นกีฬา ทําให้เกิดบาดแผล กระดูกหัก ข้อเคลื่อน
เป็นต้น บางครั้งเกิดจากบาดแผลถูกของมีคม เช่น ใบมีดโกน เหลาดินสอ หรือบางครั้งเกิดจาก
สิ่ ง ปลู ก สร้ า งและเครื่ อ งใช้ ข องโรงเรี ย นบกพร่ อ ง สึ ก กร่ อ นเสี ย หาย ซึ่ ง ล้ ว นแล้ ว แต่ เ ป็ น สาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุภัยในโรงเรียนได้ทั้งสิ้น
สาเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข

อุบัติเหตุจากบริเวณ 1. แต่งตั้งครูเวรประจําวันคอยควบคุม กํากับ
ภายในสถานศึกษา ติดตามดูแลการรักษาความปลอดภัยตลอดทั้งวัน
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
นําส่งสถานพยาบาล
3. กําหนดควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการปีนป่ายในที่สูง/บ่อน้ํา/สระน้ํา อย่าง
เข้มงวด
4. ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
และบํารุงดูแลรักษาความสะอาดรอบสถานศึกษา
5. จัดให้ป้ายคําเตือนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิด
อุบัติเหตุ

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. ครูอนามัยโรงเรียน
4. นักการภารโรง
5. เจ้าหน้าที่สถานี
อนามัย
6. นักเรียน
7. ผู้ปกครอง
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มาตรการป้องกันและแก้ไข

ผู้รบั ผิดชอบ

6. ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่นักเรียน
ในกรณีที่พบวัตถุ สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็น
วัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตราย
7. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบบริเวณสถานศึกษา
และจุดเสี่ยง
8. จั ด ให้ มี ร ะบบการขออนุ ญ าตออกนอก
สถานศึกษา
9. จัดให้มีถังขยะแยกประเภทเพื่อสะดวก
1.3) อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา หมายถึง อาคาร สถานที่และบริเวณ
โรงเรียนที่ใช้เป็นที่จัดการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน สภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษามีความสําคัญต่อนักเรียนและผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษามาก
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมโรงเรียน หมายถึง การจัดการ ควบคุม ดูแล
และปรับปรุง ภาวะต่าง ๆ ของโรงเรียนและสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องเหมาะสมและอยู่ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะ โรงเรียนทุกแห่งมีองค์ประกอบ ที่สําคัญคล้ายคลึงกัน ทั้งในด้านโครงสร้าง บทบาท
หน้าที่การปฏิบัติ และการส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ
การสุขาภิบาลสิ่ งแวดล้อ มจะมีผ ลต่อ สุขภาพ และลดความเสี่ยงของ
ภาวะที่จะเกิดอุบัติเหตุของนักเรียน ทั้งนี้ เพราะนักเรียนจะใช้เวลาเรียนรู้และอยู่ในสภาพแวดล้อม
ของสถานศึ ก ษามากกว่ า ครึ่ ง ของเวลาช่ ว งกลางวั น แต่ ส ภาพแวดล้ อ มที่ ส่ ง ผลความปลอดภั ย
ในสถานศึกษานั้น มิได้มีเฉพาะในสถานศึกษาเท่านั้น มลภาวะของสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ส่งผลต่อ
นักเรียนเช่นกัน ซึ่งมลภาวะของสิ่งแวดล้อมภายนอกนี้ เป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือและยากต่อการควบคุม
จัดการของสถานศึกษา เช่น ปัญหาด้านขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ น้ําเสีย มลภาวะทางเสียง
ปัญหาเหล่ า นี้เ กิ ดขึ้ น เฉพาะสัง คม ชุ มชน สถานประกอบการ หรือ แม้แ ต่ นักเรี ย นขาดจิ ต สํา นึ ก
ความตระหนักต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจนส่งผลโดยรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่นักเรียน
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สาเหตุ
อุบัติเหตุจาก
สภาพแวดล้อม
ภายนอกของ
สถานศึกษา

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. สํารวจสภาพปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มลภาวะ
ในสถานศึกษาและชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชนและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการหา
แนวทางป้องกันและแก้ไข
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตสํานึกและความตระหนัก
ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับนักเรียน บุคลากร
ในสถานศึกษาและชุมชน

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครู
3. นักเรียน
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน

1.4) อุบตั ิเหตุจากเครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ ต่างๆ
เครื่องมือ หมายถึง อุปกรณ์ประกอบการทํางานที่ใช้มือถือ เช่น เลื่อย ค้อน
หรือไขควง เป็นต้น การใช้เครื่องมือ ไม่ถูกวิธี หรือไม่เหมาะสมกับงานก็อาจเป็นสาเหตุอย่างหนึ่ง
ที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นเพื่อจะลดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน
จะต้องเข้าใจหลักการพื้นฐานของการใช้เครื่องมือในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
หลักพื้นฐานของการใช้เครื่องมืออย่างปลอดภัย คือ เลือกใช้เครื่องมือให้
เหมาะสมกับงาน ใช้เครื่องมือให้ถูกวิธี รักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดีเสมอ การรับส่งเครื่องมือ
จะต้องกระทําให้ถูกวิธี เก็บรักษาเครื่องมือให้อยู่ในที่ที่ปลอดภัย ในระหว่างการทํางานควรจะวาง
เครื่องมือให้เป็นระเบียบเพื่อความปลอดภัย ในการขนย้ายเครื่องมือจะต้องให้เกิดความปลอดภัย
ดังนั้น เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในสถานศึกษา จึงเป็นเสมือนสื่อหรือเครื่องทุน
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสถานศึกษาที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
สาเหตุ
อุบัติเหตุจาก
เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องเล่นสนาม
อุปกรณ์ ต่างๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ตรวจสอบทดสอบเครื่องมือ เครื่องใช้เครื่อง
เล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ
2. ใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม
และอุปกรณ์ต่างๆที่ชํารุด
3. แนะนํา สาธิต และควบคุมการใช้อย่างถูกวิธี
ตามประเภทของอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องเล่นสนาม

ผู้รับผิดชอบ
1.ผู้บริหารโรงเรียน
2.ครู
3.นักการภารโรง
4.นักเรียน
5.ผู้ปกครอง
6.ชุมชน
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สาเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
4. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทุกครั้ง
หลังใช้
5. กํากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ เครื่องเล่นสนาม อุปกรณ์ได้
อย่างปลอดภัย

ผู้รับผิดชอบ

1.5) อุบตั ิเหตุจากการเดินทาง ไป-กลับ ระหว่างบ้าน และสถานศึกษา
รั ฐ บาลได้ กํ า หนดให้ เ รื่ อ งความปลอดภั ย ทางถนนเป็ น วาระแห่ ง ชาติ
และมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ซึ่งปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนทีเกิดขึ้นส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 80 เกิดจากพฤติกรรมของผู้ใช้รถใช้ถนน
ที่ไม่ถูกต้องทําให้คนไทยเสียชีวิตในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก ซึ่งการเดินทางไป-กลับระหว่างบ้านและ
สถานศึกษาด้วยวิธีที่แตกต่างกัน บางครั้งนักเรียนอาจได้รับอุบัติเหตุจากการไม่ระมัดระวังเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยของตนเอง อันเป็นสาเหตุสําคัญที่ทําให้ต้องสูญเสียชีวิต อวัยวะและทรัพย์สิน
สาเหตุ ที่ ทํ า ให้ นั ก เรี ย นได้ รั บ อุ บั ติ เ หตุ จ ากการเดิ น ทางไปสถานศึ ก ษา
และกลับบ้านส่วนใหญ่มาจากการเดินทางโดยทางเท้า ยานพาหนะทางบก และยานพาหนะทางน้ํา
สาเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข

อุบัติเหตุจาก
การเดินทาง ไป-กลับ
ระหว่างบ้าน และ
สถานศึกษา

1. ให้ความรู้เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.การจราจรทางบก
และข้อปฏิบัติในการขับขี้ปลอดภัยแก่นักเรียน
ผู้ปกครอง และชุมชน
2. กํากับ ดูแลให้นักเรียนหรือผู้ขับขี่ปฏิบัติตาม
พ.ร.บ.การจราจรทางบกและข้อปฏิบัติใน
การขับขี่ปลอดภัย เช่น นักเรียนที่ใช้จักรยาน
จักรยานยนต์ให้ชิดทางซ้ายและเป็นแถว
ตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
และปลอดภัยอยู่เสมอ
3. อบรมพนักงานขับรถรับ-ส่งนักเรียนให้มี
ความรู้และปฏิบัติตามกฎจราจร
4. จัดครูเวรประจําวันตรวจเช็คนักเรียนที่มี
ผู้ปกครองมารับ

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครู
3. นักการภารโรง
4. นักเรียน
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน
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ผู้รบั ผิดชอบ

5. แนะนําการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่
ดูแลน้อง
6. ทํากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตามกฎ
จราจร
7. จัดครูเวรและนักเรียนคอยรับ-ส่งนักเรียน
ที่ประตูเข้าออก
8. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาลนําส่ง
สถานพยาบาล และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
1.6) อุบตั ิเหตุจากการพานักเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษา
ตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ได้กําหนดให้มีการพัฒนาผู้เรียน
อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยวิธีการสร้างองค์ความรู้ที่หลากหลาย จึงถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระที่จะต้องดําเนินการให้มีประสิทธิผล การพานักเรียนไป
ศึกษานอกสถานศึกษา จึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่สามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงได้
เปลี่ยนบรรยากาศนอกห้องเรียน ปัจจุบันการจัดกิจกรรมหรือโครงการพานักเรียนไปศึกษานอก
สถานที่ จึงเป็นที่นิยมและแพร่หลายมากขึ้นเป็นลําดับ และบางครั้งอาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง
สาเหตุ
อุบัติเหตุจาก
การพานักเรียน
ไปศึกษานอก
สถานศึกษา และ
การนํานักเรียน
ร่วมกิจกรรมสําคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียนไปศึกษา
นอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด
2. เตรียมการและวางแผนการดําเนินการ
คือ กําหนดครูรับผิดชอบในด้านต่าง ๆ ศึกษา
รายละเอียดสถานที่ที่จะไปศึกษาโดยชัดเจน
ศึกษาและกําหนดเส้นทางการเดินทาง
ตรวจสอบสภาพยานพาหนะและผู้ขับขี้
ทําหนังสือขออนุญาตผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ปกครองนักเรียน
3. จัดทําประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง เช่น
โรคประจําตัว กรุ๊ปเลือด เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. นักเรียน
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4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ในระเบียบวินัย
5. ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและครูทุกคน
ที่เดินทาง
7. จัดให้มีป้ายชื่อประจําตัวนักเรียน แสดง
รายละเอียดชื่อนักเรียน โรงเรียน หมายเลข
โทรศัพท์ที่จําเป็นเพื่อการติดต่อในกรณีพลัดหลง
หรือเกิดเหตุฉุกเฉิน
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น
7. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ และตรวจประวัติ
คนขับเพื่อความปลอดภัย
9. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด
อันตราย
10. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิด
11. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรม
อย่างปลอดภัยทุกครั้ง
12. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่
ปลอดภัย
13. ประสานงานเจ้าหน้าที่ด้านการรักษา
ความปลอดภัยท้องถนน
14. หากมีการเกิดอุบัติเหตุให้ดําเนินการตาม
แนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
15. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล
นําส่งสถานพยาบาล และรายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบ

ผู้รับผิดชอบ
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1.7) อุบตั ิเหตุจากการนํานักเรียนไปร่วมกิจกรรมสําคัญ
การร่วมกิจกรรมสําคัญเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้มีขึ้นเพื่อส่งเสริม
เรื่ อ งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ทั ก ษะความสามารถในด้ า นต่ า ง ๆ ของนั ก เรี ย น และเป็ น การสนอง
ความต้ อ งการของชุ ม ชน ซึ่ ง ชุ ม ชนมั ก จะขอความร่ ว มมื อ จากสถานศึ ก ษาอยู่ เ ป็ น ประจํ า เช่ น
กิจกรรมการแสดงของนักเรียน กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด เป็นต้น
กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ หากครูผู้ควบคุมไม่วางแผนการทํากิจกรรมต่าง ๆ ให้รอบคอบ นักเรียนขาด
ความระมัดระวังในการทํากิจกรรมตามขั้นตอนที่ถูกต้อ ง สถานที่ใช้ทํากิจกรรมมีลักษณะที่อาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้โดยง่าย หรืออุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในสภาพชํารุด อุบัติเหตุก็อาจเกิดขึ้นกับนักเรียน
การร่วมกิจกรรมสําคัญต่าง ๆ จึงต้องมีมาตรการป้องกันที่ดี
สาเหตุ
อุบัติเหตุจากการนํา
นักเรียนไปร่วม
กิจกรรมสําคัญ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่อาจเกิดอันตราย หรือไม่
เหมาะสมกับนักเรียน
2. จัดครูคอยควบคุมดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด
3. แบ่งหน้าที่ให้เหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียนแต่ละคน
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ เช่น มีด จอบ เสียม
เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. การใช้เครื่องมือ โดยเฉพาะของมีคมต้อง
ระมัดระวัง โดยคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก
6. เมื่อเกิดอุบัติเหตุต้องมีการปฐมพยาบาล
นําส่งสถานพยาบาล และรายงานผู้บังคับบัญชา

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. นักเรียน

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
อุบัติภัย หมายถึง เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดมาก่อน โดยไม่ตั้งใจให้
เกิดขึ้น เป็นผลทําให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน อันเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ และอาจ
ทําให้เสียชีวิตได้
2.1) อุบัติภัยจากอัคคีภัย
อัคคีภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากเพลิงไหม้ เป็นสาธารณภัยประเภทหนึ่งที่มี
โอกาสเกิ ด ขึ้ น ได้ ต ลอดเวลา ก่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ญ เสี ย ต่ อ ชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น อี ก ทั้ ง ยั ง ส่ ง ผล
ต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สาเหตุที่สําคัญที่สุของการเกิดอัคคีภัย คือ ความประมาท
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ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ การขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ดังนั้น
การป้องกันและระงับอัคคีภัยจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง ในช่วงลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการป้องกัน แก้ไขและฟื้นฟู เป็นความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในสังคมที่จะต้อง
ร่วมมือกัน
สาเหตุ
อุบัติเหตุจากอัคคีภัย

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ให้ความรู้และฝึกซ้อมครู บุคลากรและ
นักเรียนในเรื่องการดับไฟ หนีไห การเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บ การซ้อมหนีไฟในสถานศึกษา
2. จัดทําแผนงานโครงการ แต่งตั้ง
คณะกรรมการรับผิดชอบ การเตรียมความพร้อม
รับสถานการณ์เกิดอัคคีภัยไว้ล่วงหน้า
โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และประชาสัมพันธ์ให้ครู บุคลากรและนักเรียน
ได้รับทราบ เพื่อจะได้ทํางานประสานกัน
ได้ถูกต้องทุกฝ่าย มีแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อ
ขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดอัคคีภัย
3. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดอัคคีภัย
อย่างสม่ําเสมอ
5. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่ครู บุคลากร
และนักเรียนทุกคน
6. ในกรณีที่สถานศึกษาต้องจัดเก็บวัสดุ
เชื้อเพลิง และสารเคมีไวไฟไว้ตามจํานวนที่
ต้องการใช้ ควรจัดเก็บไว้ในที่ๆ ห่างไกลจาก
แหล่งพลังงานความร้อน และพลังงานไฟฟ้า
7. ขจัดสิ่งรกรุงรังภายในอาคาร ห้องเรียน
ห้องพักครู ห้องเก็บของให้เป็นสัดส่วน
8. ควรปิดไฟ ปิดพัดลม และถอดปลั๊กไฟทุกครั้ง
เมื่อออกนอกห้องเรียน หรือพักกลางวัน
9. ติดตั้งอุปกรณ์ห้องกันไฟฟ้าลัดวงจร และ
ตรวจตราซ่อมบํารุงสิ่งที่นํามาใช้ในการใช้งาน
ให้ได้มาตรฐาน เช่น สายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า
เป็นต้น

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่ตํารวจ
7. นักเรียน
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
10. ติดตั้งระบบสัญญาเตือนภัยพร้อมแผนผัง
การหนี ไ ฟ และประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ นั ก เรี ย น ครู
และบุคลากรทุกคนทราบโดยทันที
1 1 . จั ด ตั้ ง เ ค รื่ อ ง ดั บ เ พ ลิ ง แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
การดับเพลิงอย่างเพียงพอ และบํารุ งรักษาให้
พร้อมที่จะทํางานได้ทันที
12. ประสานกับชุมชนหรือผู้นําท้องถิ่น
ในการจัดเวรยามหมู่บ้าน เพื่อระวังภัยร่วมกัน
ตลอดจนปลูกจิตสํานึกในความเป็นเจ้าของ
ทรัพย์สินของทางราชการ

ผู้รับผิดชอบ

2.2) อุบัติภัยจากวาตภัย
วาตภัย คือ ภัยที่เกิดขึ้นจากพายุลมแรง จนทําให้เกิดความเสียหายแก่
อาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และสิ่งปลูกสร้าง สําหรับในประเทศไทย วาตภัยหรือพายุ ลมแรง มีสาเหตุ
มาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
สาเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข

อุบัติเหตุจากวาตภัย

1. ให้ ค วามรู้ ใ นการปฏิ บั ติ ต นแก่ ค รู บุ ค ลากร
และนั ก เรี ย นให้ พ้ น จากอั น ตราย จั ด ให้ มี ก าร
ฝึกซ้อมการหลบวาตภัยเป็นประจํา
2. จัดทําแผนงานโครงการแต่งตั้งคณะกรรมการ
รั บ ผิ ด ชอบ ติ ด ตามข่ า วพยากรณ์ อ ากาศและ
สถานการณ์ต่าง ๆ
3. ให้มีการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด
4. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่ครู บุคลากร
และนักเรียนทุกคน
5. ให้มีการจัดสร้างเครือข่ายองค์กรทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถติดต่อ
ขอความช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดวาตภัย
6. รายงานผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่ตํารวจ
7. นักเรียน
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2.3) อุบัติภัยจากอุทกภัย
อุทกภัย คือ ภัยหรืออันตรายที่เกิดจากน้ําท่วม หรืออันตรายอันเกิดจาก
สภาวะที่น้ําไหลเอ่อล้นฝั่ง แม่น้ํา ลําธารหรือทางน้ํา เข้าท่วมพื้นที่ ซึ่งโดยปกติแล้วไม่ได้อยู่ใต้ระดับ
น้ํ า หรื อ เกิ ด จากการสะสมน้ํ า บนพื้ น ที่ ซึ่ ง ระบายออกไม่ ทั น ทํ า ให้ พื้ น ที่ นั้ น ปกคลุ ม ไปด้ ว ยน้ํ า
โดยทั่วไปแล้วอุทกภัยมักเกิดจากน้ําท่วม
สาเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข

อุบัติเหตุจากอุทกภัย

1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียน ครู
และบุคลากรให้พ้นจากอันตราย
2. วางแผนโครงการ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ติดตาม
ข่ า วพยากรณ์ อ ากาศ และสถานการณ์ ต่ า ง ๆ
พร้อมทั้งวางแผนป้องกันภัยล่วงหน้า
3. จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก ซ้ อ มการหลบอุ ท กภั ย แก่
นักเรียน ครูและบุคลากรอยู่เป็นประจํา
4. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย
อย่างเคร่งครัด
5. ส่งเสริมให้มีการประกันชีวิตแก่ครู บุคลากร
และนักเรียนทุกคน
6. ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ มีการจัดเก็บ
สัมภาระ วัสดุอุปกรณ์ เอกสารสําคัญพร้อมขน
ย้ายได้ทันทีเมื่อเกิดอุทกภัย
7. สถานศึ ก ษากํ า หนดแผนฉุ ก เฉิ น สํ า หรั บ
สถานศึกษา
8. สถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยให้มีการ
วางผังการก่อสร้างอาคารให้เหมาะสมกับสภาพ
พื้นที่ พร้อมทั้งวางระบบการระบายน้ําและแนว
ป้องกันอุทกภัย
9. ประสานขอความช่ ว ยเหลื อ เมื่ อ ประสบ
อุทกภัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและองค์กรสา
ธารณกุศลต่าง ๆ
10. รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่ตํารวจ
7. นักเรียน
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3. มาตรการป้องกันและแก้ไขทางสังคม
3.1) การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
จากสถานการณ์ ท างสภาพแวดล้ อ มของสั ง คมไทยในปั จ จุ บั น ที่ มี
การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้ส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิตของคนในสังคมอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ
ความเสื่อมโทรมทางด้านคุณธรรม จริยธธรรมของคนในสังคม อีกทั้งภาวการณ์บีบคั้นทางด้าน
เศรษฐกิจ ได้กลายเป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรง การเอารัดเอาเปรียบ
รวมไปถึงการกดขี่ ข่มเหง ของคนในสังคม ซึ่งปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ได้ลุกลามเข้าสู่สถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
สาเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข

การล่วงละเมิด
1. แต่งตั้งกรรมการเฝ้าระวังป้องปรามนักเรียน
ทางร่างกายและจิตใจ ที่มพี ฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และสถานที่จุด
เสี่ยง โดยเฉพาะห้องเรียน ห้องน้ํา
2. ให้ความรู้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชน
3. จัดบริการให้คําปรึกษาแก่นักเรียน
4. ใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง
6. จัดบรรยากาศภายในห้องเรียน และ
สภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้มีความปลอดภัย
ชุมชน
7. จัดอาสาสมัครเครือข่าย นักเรียน ผู้ปกครอง
และชุมชน
8. ให้มีผู้รับผิดชอบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลําดับ
9. นํานักเรียนเข้าสู่การช่วยเหลือบําบัด รักษา
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดูแล ติดตาม
อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
10. ประสานงานผู้ปกครองเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือในการดูแล
11. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
สถานีตํารวจ บ้านพักเด็กและครอบครัว

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. เจ้าหน้าที่ตํารวจ
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3.2) การทําร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตาย
แข่งขันกับตัวเองและผู้อื่น การแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งการยอมรับของ
สังคม ทําให้นักเรียนเกิดความวิตกกังวลและมีภาวะกดดันที่รุนแรง ซึ่งความเครียดที่เกิดขึ้นส่งผลให้
นักเรียนหาทางออกด้วยการกระทําตัวเองและคิดสั้นเพื่อหนีปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ ปัญหาการทํา
ร้ายตัวเองและการฆ่าตัวตายมีสถิติสูงกว่าเดิมมาก และเป็นปัญหาที่หาข้อมูลค่อนข้างยาก เพราะยัง
ไม่มีการรายงานข้อมูลอย่างจริงจัง
สาเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข

การทําร้ายตัวเองและ 1. จัดให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
การฆ่าตัวตาย
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมอบหมาย
ครูประจําชั้น สังเกตพฤติกรรมนักเรียน
เป็นรายบุคคล
2.จั ด ทํ า ระบบเครื อ ข่ า ยระหว่ า งผู้ ป กครอง
ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและ
สานสัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน
3.จัดกิจกรรมปลูกฝังให้เกิดความรัก
ความสามัคคี ความเอื้ออาทรและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน
4.จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียนอย่างหลากหลาย
5.ประสานความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญ
ให้คําปรึกษาอย่างสม่ําเสมอ
6.ประสานพ่อแม่ ผู้ปกครองทันที เมื่อเกิดปัญหา
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยวิธีการต่าง ๆ
7. ถ้าเป็นเหตุภายนอก เช่น บุคคลอื่น ๆ ให้แจ้ง
ผู้ปกครองปรึกษากับนักสังคมสงเคราะห์/พมจ.
บ้านพักเด็กและครอบครัว และตํารวจ
8. ปกปิดสถานการณ์ของนักเรียนเป็นความลับ
กับการถูกล้อเลียน และถูกกระทําซ้ํา
9. รายงานผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน
ต้นสังกัด

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
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3.3) สารเสพติด
ปั จ จุ บั น ปั ญ หาการแพร่ ก ระจายของสารเสพติ ด นั บ ได้ ว่ า เป็ น ปั ญ หา
ที่สําคัญของทุกประเทศ เพราะเป็นตัวการบ่อนทําลายความเจริญของทรัพยากรมนุษย์ อันเป็น
ปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเยาชน และนับวันจะทวีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลมาจากปัจจัย
ที่สําคัญหลายประการ
สาเหตุ

สารเสพติด

มาตรการป้องกันและแก้ไข

1. จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต เพื่อสร้าง
ความตระหนัก และให้นักเรียนเห็นคุณค่า
แห่งตน
2. จัดทําระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง
ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสาน
สัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยว
เกี่ยวกับพฤติกรรมนักเรียน
3. จัดกิจกรรมที่ให้นักเรียนแสดงออกตาม
ความสามารถที่ถูกต้อง เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา
เป็นต้น
4. จัดกลุ่มเฝ้าระวังโดยอาศัยเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา
5. จัดการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ให้แก่นักเรียน
6. ให้ความรู้แก่นักเรียนในการเลือกชมสื่อใน
ด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
7. จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ให้สะอาด ร่มรื่น สวยงาม เอื้อต่อการจัดการ
เรียนรู้
8.ใช้มาตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ
9. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา
10. คัดกรองและตรวจสุขภาพนักเรียนเป็น
ประจํา

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. เจ้าหน้าที่ตํารวจ
5. ชุมชน
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3.4) การทะเลาะวิวาท
จากสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดเหตุการณ์นักเรียนที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบน
โดยใช้ความรุนแรงในการตัดสินปัญหา ก่อการทะเลาะวิวาท ใช้อาวุธทําร้ายร่างกายคู่กรณีหรือ
ฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ใช่สถาบันของตน ส่งผลให้ตนเองและผู้อื่นได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต พฤติกรรม
ดั ง กล่ า วเป็ น อั น ตรายต่ อ สวั ส ดิ ภ าพและอนาคตของนั ก เรี ย น ตลอดจนประชาชนทั่ ว ไป
เป็นการบั่นทอนขวัญและกําลังใจ บรรยากาศการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง
สาเหตุ

การทะเลาะวิวาท

มาตรการป้องกันและแก้ไข

1. จัดทําแผนป้องกัน และแผนเผชิญเหตุ โดย
กําหนดหน้าที่ ซักซ้อมการปฏิบัติในการควบคุม
จุดอับ และจุดเสี่ยง
2. จัดทําระบบเครือข่ายระหว่างผู้ปกครอง
ชุมชน สถานศึกษา เพื่อการสื่อสารและสาน
สัมพันธ์ร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมนักเรียน
พร้อมทั้ง ขอความร่วมมือเครือข่ายผู้ปกครอง
และชุมขนในการดูแลบุตรหลานเพิ่มขึ้น
3. จัดกิจกรรมสร้างความสามัคคีปรองดอง
ระหว่างสถานศึกษาหรือภายในสถานศึกษา
เกี่ยวกับการสร้างค่านิยมการแสดงออก เช่น
โครงการสานสายใย สายสัมพันธ์เพื่อนร่วมทาง
ต่างโรงเรียน กิจกรรมเพื่อชีวิตที่ดีแก่นักเรียน
4. จัดให้มีการหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อเข้าระงับ
เหตุกรณีที่มีเหตุทะเลาะวิวาท โดยประสานงาน
กับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
5. ประสานแจ้ ง ผู้ ป กครองนั ก เรี ย นผู้ ก่ อ เหตุ
ผู้ได้รับบาดเจ็บให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบและ
จัดเจ้าหน้าที่ดูแล โดยรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
รับทราบตามลําดับ
6. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตํารวจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์พึ่งได้ (OSCC)

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
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3.5) การถูกล่อลวงและลักพา
โรงเรียนเป็นหน่วยงานทางการศึกษา ที่ทําหน้าที่ในการจัดการศึกษา
ให้แก่นักเรียน ซึ่งนอกจากจะทําหน้าที่ในการจัดการศึกษาแล้ว โรงเรียนยังมีหน้าที่ในการดูแล
นักเรียนที่อยู่ในความปกครองให้ได้รับความปลอดภัยจากการถูกล่อลวงและลักพา จากสภาพสังคม
ปัจจุบัน ครอบครัว สังคม คุณธรรม จริยธรรม กระแสวิถีชีวิตแบบตะวันตก ความยากจนมีผลต่อ
แนวโน้มที่มีความเสี่ยงต่อปัญหาการล่อลวงและลักพาเพิ่มขึ้น
สาเหตุ
การถูกล่อลวงและ
ลักพา

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิด
วิเคราะห์ การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การตัดสินใจ
การให้คําปรึกษาที่ถูกต้อง รวมไปถึงทักษะ
การป้องกันตัวเองให้พ้นจากการถูกล่อลวง
และลักพา
2. จัดระบบรักษาความปลอดภัยที่มี
ประสิทธิภาพ จัดเวรยาม เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยในสถานศึกษา
3. ประสานงานกับชุมชน เครือข่ายผู้ปกครอง
ในการสอดส่องนักเรียนอย่างทั่วถึงและ
สม่ําเสมอ
4. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ช่วยสอดส่องดูแล เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง
และลักพา
5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับ
การล่อลวงและลักพา และวิธีการป้องกันให้
นักเรียนทราบทุกระยะ
6. ประสานงานเจ้าหน้าที่ตํารวจ ผู้ปกครอง
เพื่อดําเนินการติดตามค้นหา
7. ขอความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง ชุมชน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเบาะแส

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
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3.6) สื่อลามกอนาจาร
สภาพสังคมปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่า สังคมไทยกําลังเปลี่ยนแปลงไปสู่
ยุคโลกาภิวัตน์ การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ลามกอนาจารทุกรูปแบบ มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
ทางเพศที่ไม่เหมาะสมของเด็กวัยรุ่น ก่อ ให้เกิดปัญหาทางเพศและอาชญากรรมในที่สุด ซึ่งทาง
โรงเรียนไม่มีวิธีป้องกันดูแลอย่างทั่วถึง ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาพครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติ
สาเหตุ

สื่อลามกอนาจาร

มาตรการป้องกันและแก้ไข

1. ควบคุมดูแลการนําข้อมูลข่าวสารและสื่อ
บันเทิงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ไม่ให้
เข้ามาเผยแพร่ในสถานศึกษา เช่น แต่งตั้ง
คณะกรรมการนักเรียนในการเฝ้าระวังพฤติกรรม
กลุ่มเสี่ยง การตรวจค้นกลุ่มเป้าหมาย
2. จัดทําหลักสูตรบูรณาการการสอนในเรื่อง
เพศศึกษา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมที่ดี
และเหมาะสมในทางสังคมให้กับนักเรียน
3. จัดกิจกรรมและเสริมสร้างค่านิยม ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับนักเรียน
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
4. ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจตรา ควบคุมดูแล
ตามแหล่งจําหน่ายและเผยแพร่
5. ดําเนินการตรวจค้น ยึดสิ่งของและลงโทษ
หากพบนักเรียนนําสื่อลามกอนาจารเข้ามา
สถานศึกษา ติดต่อประสานงานผู้ปกครอง
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
6. มอบครูประจําชั้น ติดตามและเฝ้าระวัง
ภายหลังดําเนินการแก้ไขแล้ว เพื่อเป็นการแก้ไข
ปัญหาในระยะต่อไปมิให้เกิดขึ้น
7. จัดรวบรวมสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วนํา
มาจัดเป็นกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมเพื่อ
แก้ปัญหา

ผู้รบั ผิดชอบ

1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
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3.7) อบายมุข
สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ทํ า ให้ บุ ค คลต่ า งจํ า เป็ น ต้ อ งปรั บ ตั ว เพื่ อ การดํ า รงชี วิ ต ให้ อ ยู่ ร อด และแสวงหาความสุ ข
ตามความต้องการจากแหล่งมั่วสุมประเภทต่าง ๆ หากบุคคลใดครอบครัวไม่สามารถปรับตัวให้ทัน
กับความเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันได้ ซึ่งอาจทําให้เกิดปัญหาภายในครอบครัว และในที่สุด
จะมีผลกระทบถึงบุตรหลาน ขาดการอบรมดูแลให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิด เด็กจะแสวงหากิจกรรม
นัน ทนาการตามแหล่ งมั่ ว สุ ม ตามความพอใจของตนเอง ทํ า ให้พ ฤติ ก รรมเปลี่ ย นไปในทางที่ ผิ ด
ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่มีผลต่อความประพฤติ การเรียนของนักเรียนด้อยลง ขาดความเชื่อมั่น
จากเพื่อนร่วมชั้นเรียน
สาเหตุ
อบายมุข

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. กําหนดให้สถานศึกษา เป็นเขตปลอด
อบายมุขทุกประเภท
2. จั ด ระบบการตรวจสอบ รายงานการมา
สถานศึกษาของนักเรียนให้เป็นปัจจุบัน
เพื่อป้องกันการหนีเรียน
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และ
ความตระหนักโทษภัยและปัญหาอบายมุข
ที่มีผลกระทบต่อการเรียนและความเป็นอยู่
ของนักเรียน
4. มอบหมายครูประจําชั้น ติดตามสอดส่อง
ดูแลพฤติกรรมของนักเรียน ในกลุ่มที่มีปัญหา
และกลุ่มเสี่ยง ต้องรีบดําเนินการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในเบื้องต้น
5. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ
นักเรียนตามความสนใจ โดยบูรณาการ
กับกิจกรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
6. จัดทําทะเบียนข้อมูลนักเรียนที่อยู่
ในกลุ่มเสี่ยง โดยการสืบหาข้อเท็จจริงทันที
เพื่อทราบสาเหตุของปัญหาในการที่จะนําไป
วางแผนแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
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สาเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
7. สํ า รวจแหล่ ง อบายมุ ข หรื อ แหล่ ง มั่ ว สุ ม
โดยจัดทําเป็นข้อมูลแผนที่ตั้งเพื่อการประสาน
กั บ ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ ผู้ ป กครองและเจ้ า หน้ า ที่
ตํารวจ
8. ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองช่วยกวดขั น
ดู แ ลบุ ต รหลานอย่ า งใกล้ ชิ ด ทั้ ง การเรี ย น
ค่าใช้จ่ายเงิน การใช้โทรศัพท์ การออกเที่ยวเตร่
หรือการทํากิจกรรมนอกบ้าน รวมทั้งการใช้สื่อ
เทคโนโลยีในครอบครัวไปในทางที่ไม่เหมาะสม
9. จั ด ตั้ ง กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
โรงเรี ย น ผู้ ป กครอง ชุ ม ชนในการให้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารและติดตามสอดส่องดูแลป้องกันไม่ให้
นักเรียนไปมั่วสุมในแหล่งอบายมุขต่าง ๆล
10. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สร้าง
แรงจูงใจให้กับนักเรียนปลอดจากอบายมุข
11. เชิญผู้ปกครองประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ปั ญ หา และให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อย่ า งจริ ง จั ง
ร่วมกัน
12.จัดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการออกตรวจ
ตราตามแหล่งอบายมุขต่าง ๆ โดยการประสาน
ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ หรือระหว่างสถานศึกษาด้วยกัน

ผู้รับผิดชอบ

3.8) พฤติกรรมชู้สาว
จ า ก ส ภ า พ ปั จ จุ บั น โ ด ย เ ฉ พ า ะ ก ลุ่ ม วั ย รุ่ น ด้ า น นั ก เ รี ย น
มี ก ารลอกเลี ย นแบบพฤติ ก รรมทางสั ง คมตะวั น ตกที่ มี ก ารแสดงออกทางชู้ ส าวอย่ า งเปิ ด เผย
กล้าแสดงออกในสิ่งที่วัฒนธรรมและประเพณีไทยไม่ยอมรับ เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีความรุนแรงมากขึ้นทุกที อันจะก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมามากมาย ซึ่งเป็นพิษภัยต่อตนเอง
ครอบครัว จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของวัยรุ่น เช่น พฤติกรรม
ทางชู้สาว การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร การค้าประเวณี เป็นต้น
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สาเหตุ
พฤติกรรมชู้สาว

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตนและ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านการวางตัว
คบเพื่อนต่างเพศ และจัดการเรียนการสอน
เรื่องเพศศึกษา
2.มอบหมายครูประจําชั้น ให้คําปรึกษาแก่
นักเรียน
3. จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ให้ปลอดโปร่งไม่มีมุมอับ อันจะส่งผลต่อ
พฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมของนักเรียน
4. กํากับติดตามดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ครูเวรประจําวัน
5. สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหว่าง
เครือข่ายผู้ปกครอง ชุมชนและโรงเรียน
ในการแจ้งเบาะแส ข้อมูลการทํากิจกรรมต่าง ๆ
นอกเวลา หรือนอกสถานศึกษาให้ผู้ปกครอง
ทราบ
6. เมื่อนักเรียนประสบปัญหาให้สถานศึกษา
มอบหมายผู้รับผิดชอบสืบหาข้อเท็จจริงและ
ดําเนินการแก้ไข ในกรณีที่เป็นปัญหาร้ายแรง
ให้ผู้บังคับบัญชารายงานตามลําดับขั้นตอน
7.ประสานงานเชิญผู้ปกครองมารับทราบปัญหา
และร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหา ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่เหมาะสม
8. ติดตาม กํากับ ดูแลนักเรียนที่มีพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม
9. จัดการเรียนการสอนเรื่องเพศศึกษา และ
การวางตัวในการมีเพื่อนต่างเพศ และเพศ
เดียวกันอย่างเหมาะสม

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. นักเรียน
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3.9) อินเทอร์เน็ตและเกม
เนื่องจากในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นสื่อเสรีที่นับวันจะเข้าถึงเยาวชน
มากขึ้ น ซึ่ ง เป็ น สื่ อ ที่ มี ทั้ ง คุ ณ และโทษในตั ว เอง การปิ ด กั้ น มิ ใ ห้ เ ยาวชนให้ เ ข้ า ถึ ง อิ น เทอร์ เ น็ ต
และเป็นการปิดโอกาสในการเรียนรู้และก้าวทันโลก แต่ในทางตรงกันข้ามหากปล่อยให้เยาวชน
เข้าไปใช้อินเทอร์เน็ตอย่างขาดสติก็อาจจะทําให้เกิดภัย ต่อ ตัวเยาวชนได้อ ย่างมากมายเช่นกัน
ในบทบาทของสถานศึกษาจําเป็นต้องมีการบริหารจัดการอย่างรอบคอบ รัดกุม
สาเหตุ
อินเทอร์เน็ต
และเกม

มาตรการป้องกันและแก้ไข
1. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูล
ข่าวสาร ภัยจากสื่ออินเทอร์เน็ต
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจ
หรือสร้างแรงจูงใจในการใช้คอมพิวเตอร์
อินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์
3. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่าย
ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน
กวดขัน ดูแล ตามแหล่งสถานบันเทิง
ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น
4. ครูฝ่ายปกครองและครูที่ปรึกษากํากับ
ติดตาม การมาเรียนของนักเรียนและประสาน
กับผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับระหว่าง
บ้านและโรงเรียน
5. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียน
ในช่วงเวลาที่เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน
และให้ครูควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด
6. ดําเนินการนํากลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง
มาอบรมให้ความรู้ในเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต
7. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้
อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่างๆ
8. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ เพื่อติดตามตรวจสอบร้าน
อินเทอร์เน็ต ร้านเกมที่ให้บริการนักเรียน
ช่วงเวลาเรียน

ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหารโรงเรียน
2. ครูประจําชั้น
3. ผู้ปกครอง
4. ชุมชน
5. นักเรียน
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4. มาตรการการรักษาความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
สถานศึ ก ษา เป็ น สถานที่ ที่ มี ผู้ ค นมารวมกั น จํ า นวนมากในแต่ ล ะวั น
การใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในสถานศึกษา หากไม่ได้รับการจัดการที่ดีพออาจส่งผลเสีย ก่อให้เกิด
ปัญหาต่อสุขภาพอนามัยทั้งทางตรงและทางอ้อม
สาเหตุ
สุขภาพอนามัย
ของนักเรียน

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. ผู้บริหารโรงเรียน
1. สร้างองค์ความรู้ให้แก่ครู และบุคลากร
2. ครูประจําชั้น
ในเรื่องแนวทางการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
3. นักการภารโรง
การป้องกันมลภาวะจากสิ่งแวดล้อม การ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ ให้ระบาดมากขึ้น
2. จัดทํามาตรการบริหารจัดการขยะ
ในสถานศึกษา
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน
ให้ชัดเจน
4. ตรวจสุขภาพนักเรียนอย่างน้อยปีละครั้ง
ประสานงานกับโรงพยาบาลเพื่อดูแลนักเรียน
ที่มีร่างกายอ่อนแออย่างใกล้ชิด
5. ปิดสถานศึกษาเมื่อมีโรคระบาด
6. แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นในกรณี
มีโรคติดต่อเกิดขึ้นในโรงเรียน
7. จัดน้ําดื่ม น้ําใช้ให้ปลอดภัยร่วมทั้งระบบ
กักเก็บน้ําและระบบการจ่ายน้ําให้ถูกสุขอนามัย
8. มีส้วมที่ถูกสุขอนามัย
9. มีอุปกรณ์และสถานที่สําหรับล้างมือ และให้
ความรู้ในการล้างมือของนักเรียนอย่างถูกวิธี
10. ควบคุมความสะอาดในการปรุงและ
จําหน่ายอาหารให้ถูกสุขลักษณะ
11. จัดสถานที่และบริเวณสถานศึกษาให้ถูก
สุขลักษณะ
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5. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสัตว์และแมลงมีพิษ
การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย จากการได้รับอันตราย
จากสัตว์มีพิษกัดต่อย ถือได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นบริเวณส่วนต่าง ๆ ของ
สถานศึ กษา สิ่ง ที่ ต ามมาอาจสาเหตุก ระทบต่อ สภาพร่างกาย การเจริญ เติบ โต การเรีย นรู้แ ละ
พัฒนาการด้านต่าง ๆ จึงต้องให้ความสําคัญและตระหนักในเรื่องของความปลอดภัยจากสัตว์มีพิษ
สาเหตุ
สัตว์และแมลงมีพิษ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผู้รับผิดชอบ
1. จั ด สภาพแวดล้ อ มให้ ส ะอาดร่ มรื่ น ตั ด แต่ ง 1. ผู้บริหารโรงเรียน
กิ่งไม้ กําจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษเพื่อให้ 2. ครูประจําชั้น
3. นักการภารโรง
มีความปลอดภัยแก่นักเรียน
2. ให้ ค วามรู้ แ ก่ ค รู บุ ค ลากร และนั ก เรี ย น
เกี่ยวกับสัตว์มีพิษ ตลอดจนวิธีการป้องกันและ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีได้รับพิษ
3. จัดทําป้ายเตือนภัยจากสัตว์มีพิษในบริเวณ
ที่เป็นจุดเสี่ยง เช่น บริเวณรั้วสถานศึกษา ต้นไม้
ใหญ่ ซึ่ ง มั ก จะเป็ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย ของสั ต ว์ มี พิ ษ
เบื้องต้น
4. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในการกําจัดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์
เช่น กําจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
5 . จัดเตรียมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
ในการปฐมพยาบาล กรณีที่ได้รับพิษจากสัตว์
มีพิษ
6. จัดทําแผนฉุกเฉินและการฝึกซ้อม
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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มาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ด้านการป้องกัน
1. มีกฎ/ระเบียบของโรงเรียน
2. มีนโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่
3. จัดทําห้องเรียนสีขาว โดยมี
นักเรียน 4 ฝ่าย
4. ติดป้ายเขตปลอดบุหรี่
5. จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การปลอดยาเสพติด
6. มีกล้องวงจรปิดตามมุมอับ
7. สอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพ
ติด
8. จัดพื้นที่ต่าง ๆ เช่น สนาม
ฟุตบอล สนามเด็กเล่น จัดเวที
การแสดงออก จัดแหล่งเรียนรู้
เป็นต้น
9. จัดตั้งชมรม TO BE
NUMBER ONE
10. มีครูแดร์ (D.A.R.E.)/ครู
พระ/ครูผู้สอนเรื่องยาเสพติด
11. โครงการประสานงาน
๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน
(ร.ร.ขยายโอกาส)
12. จัดค่ายทักษะชีวิต
ค่ายคุณธรรม เป็นต้น
13. จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์
เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ อาชีพ
วันสําคัญ วันต่อต้านยาเสพติด
ฯลฯ

การค้นหา
1. มีข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
2. สุ่มตรวจปัสสาวะ ภาค
เรียนละ 1 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย/ตาม
ความเหมาะสม
3. มีการคัดกรองนักเรียน
เป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
ปลอด/กลุ่มเสี่ยง/กลุ่มเสพ/
กลุ่มติด/กลุ่มค้า
4. รายงานาผลการ
ดําเนินงานผ่านระบบ NISPA
และ CATAS
ภาคเรียนละ 1 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย

การรักษา
1. มีขั้นตอนการดูแลช่วยเหลือ
และส่งต่อของนักเรียน
2. จัดตั้ง คลินิกเสมารักษ์
ในโรงเรียน
3. จัดค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
4. จัดจิตสังคมในสถานศึกษา
5. ต้องไม่ไล่ออก
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การเฝ้าระวัง
1. มีตู้แดงเสมารักษ์
2. มีการบันทึกรับเรื่องและ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
3. มีครูแกนนํา นักเรียนแกน
นํา
4. จัดครูเวร
5. เยี่ยมบ้านนักเรียน
6. จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครอง
7. สํารวจ ตรวจตราพื้นที่เสี่ยง
ในและนอก และรอบบริเวณ
โรงเรียน ตามแหล่งมั่วสุม
8. จัดตั้งชมรม/ชุมนุมเสมารักษ์
9. สร้างเครือข่าย เช่น บ้าน
ชุมชน ตํารวจ สาธารณสุข
เป็นต้น
10. มีกิจกรรมหน้าเสาธง,
โฮมรูม, แนะแนว เป็นต้น
11. มีสภานักเรียน

การบริหารจัดการ
1. กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
2. จัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง
เป็นอย่างน้อย
3. แต่งตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการ, ปฏิบัติงานด้านยา
เสพติด, คณะทํางานห้องเรียนสี
ขาว, บําบัดรักษา, คลินิกเสมา
รักษ์, กํากับติดตามการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา เป็นต้น
4. มีการทําบันทึกข้อตกลง
(MOU) กับภาคีเครือข่าย
5. รายงานผลการดําเนินงาน
ให้ สพป.ทุกวันที่ 30 ของเดือน

มาตรการการพนัน
1. ตรวจค้นแหล่งมั่วสุม
2. จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักประหยัด อดออม
3. ฝึกให้นักเรียนทํางานเพื่อหารายได้
4. ป้องปรามมิให้นักเรียนเล่นการพนัน

มาตรการสื่อลามกอนาจาร
1. ตรวจค้นมิให้นักเรียน
นําสื่อลามกอนาจารเข้ามาใน
โรงเรียน
2. จัดทําหนังสือ สื่อต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ ให้
ความบันเทิงที่ประเทืองปัญญา
บริการแก่นักเรียน

มาตรการการทะเลาะวิวาท
1. ตรวจค้นการพกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียน
และเพิ่มโทษผู้กระทําผิดระเบียบ/กฎหมาย
2. ประสานงานกับตํารวจให้ใช้มาตรการที่เฉียบ
ขาดในการลงโทษนักเรียนที่ทําผิดกฎหมาย
3. ติดตามพฤติกรรมของนักเรียนที่มีปัญหา
4. เยี่ยมบ้านนักเรียน
5. จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
6. สร้างองค์กรเครือข่าย เช่น บ้าน ชุมชน
ตํารวจ โดยมีระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว
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การเยียวยาและช่วยเหลือนักเรียน
การเยี ย วยาและช่ ว ยเหลื อ นั ก เรี ย น เป็ น สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให้ นั ก เรี ย นที่ อ ยู่
ในกลุ่มเสี่ยงและมีปัญหา ผู้เกี่ยวข้องสามารถดําเนินการช่วยเหลือด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่หลากหลาย
ตามความเหมาะสมกับลักษณะปัญหาของนักเรียนแต่ละคน ประกอบด้วย
การเยียวยา/ช่วยเหลือ
ลักษณะที่ปรากฏ
1. นักเรียนถูกล่วง
เหม่อลอย ขาดสมาธิในการเรียน
ละเมิดทางเพศ
ตกใจง่าย โกรธง่าย ซึมเศร้า
แยกตัวตามลําพัง ปวดหัว
ปวดท้องบ่อย ๆ ท่าทาง
การเดิน
ผิดปกติ

2. นักเรียนถูกทารุณ
กรรมทางกาย

แนวทางการแก้ไข/ช่วยเหลือ
1. จี้จุดให้ระบายความรู้สึก
2. ลดความรู้สึกผิด
3. ปลอบใจ ช่วยให้เห็นคุณค่า
ของตนเอง
4. ปรึกษาหารือกับผู้บริหารและเก็บ
เป็นความลับ
4. ประสานพ่อแม่และผู้ปกครอง
ในกรณีถูกละเมิดโดยผู้อื่น
5.ประสานโรงพยาบาล
ตรวจร่างกายโดยด่วน รวบรวม
หลักฐานทางดี
6. แยกเด็กหรือยับยั้งการกระทําซ้ํา
กรณีถูกละเมิดโดยคนในบ้าน
7. ประสานงานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น บ้านพักเด็ก
และครอบครัว
8. ส่งต่อนักจิตวิทยาการเยียวยา
ฟื้นฟูสภาพจิตใจ

มีรอยบาดแผล ท่าทีหวาดกลัว 1. ปรึกษาหารือกับผู้บริหาร
ตกใจง่าย โกรธง่าย กล่าวหาผู้อื่น 2. ประสานกับพ่อแม่และผู้ปกครอง
ในกรณีถูกละเมิดโดยผู้อื่น
ก้าวร้าว ซึมเศร้า
3. ประสานโรงพยาบาล
ตํารวจ นักสังเคราะห์
ตามความจําเป็น
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การเยียวยา/ช่วยเหลือ

ลักษณะที่ปรากฏ

แนวทางการแก้ไข/ช่วยเหลือ
4. แยกเด็กหรือยับยั้งการกระทําซ้ํา
กรณีถูกละเมิดโดยบุคคลในบ้าน
5. ส่งต่อนักจิตวิทยา
ให้การเยียวยาและฟื้นฟูจิตใจ
6. ดําเนินการตามกฎหมาย
พ.ร.บ.คุ้มครองเด็กฯ และ
ตามกฎหมายอาญาเยียวยา
ฟื้นฟูจิตใจ ดูแลและคุ้มครองเด็ก
1. ให้ทํางานร่วมกับเพื่อน
3. นักเรียนมีพฤติกรรม แสดงออกถึงความกังวลหรือมี
ปรับตัวยาก
อารมณ์ตอบสนองมากกว่าปกติ ในชั้นเรียน โดยเลือกกลุ่มเพื่อน
ที่นักเรียนพอจะร่วมงานได้
เมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ใหม่
ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ไม่ชอบ ในระยะแรกและเมื่อคุ้นเคย
และปรับตัวได้ ค่อยเปลี่ยนไปทํางาน
เข้าสังคมที่ไม่คุ้ยเคย
กับกลุ่มอื่น ๆ
2. ไม่ตําหนิหรือลงโทษหากนักเรียน
มีท่าทีไม่พร้อมจะร่วมกิจกรรมใด ๆ
อาจพู ด คุ ย ให้ แ สดงความรู้ สึ ก ถึ ง
ความกังวล/ความกลัวและ
ให้ กํ า ลั ง ใจที่ จ ะเผชิ ญ สถานการณ์
ใหม่ ๆ
3. จัดกิจกรรมที่หลากหลายโดยใช้
ทักษะที่นักเรียนถนัดจนเคยชิน และ
หากิจกรรมสนับสนุนความสามารถ
พิเศษนั้น ๆ พร้อมชมเชยในโอกาสที่
เหมาะสม
4. ถ้าอาการรุนแรงจนมีผลกระทบ
กั บ ก า ร เ รี ย น แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต ข อ ง
นักเรียน/หรือเป็นความผิดปกติทาง
สมอง เชิญผู้ปกครองพบเพื่อร่วมกัน
แก้ปัญหาและพิจารณาส่งจิตแพทย์
ต่อไป
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การเยียวยา/ช่วยเหลือ
ลักษณะที่ปรากฏ
แนวทางการแก้ไข/ช่วยเหลือ
4. นักเรียนมีพฤติกรรม ไม่ชอบสุงสิงกับใคร ไม่ชอบ
1. ไม่ผลักดันให้นักเรียนตอบคําถาม
เก็บตัวหรือแยกตนเอง เข้ า สั ง คม มี เ พื่ อ นน้ อ ย พู ด น้ อ ย ยาก ๆ กลางชั้นเรียนและเรียกให้
ไม่กล้าแสดงออก
ทําสิ่งทีไ่ ม่ถนัดหน้าชั้นบ่อย ๆ
ควรให้แสดงในสิ่งที่ถนัดทีละน้อย
ค่อยเป็นค่อยไปและชื่นชม
อย่างสม่ําเสมอ
2. แสดงความรักใคร่ห่วงใย ไต่ถาม
ทุกข์สุขตามโอกาสอันควร
3. ฝึกให้นักเรียนมีความเชื่อมั่น
ในตนเอง โดยหากิจกรรมสนับสนุน
ความถนัดหรือความสามารถพิเศษ
ของเขา
4. ขอความช่วยเหลือจากกลุ่มเพื่อ
นักเรียนให้มาเป็นเพื่อนสนิทโดย
มอบงานที่กลุ่มเขามีความสนใจ
คล้ายกัน เปิดโอกาสให้นักเรียนมี
ความสนิทสนมกัน
5. หากพบว่าปัญหาหลักอยู่ที่
ครอบครัว เชิญผู้ปกครองมาพบหรือ
เยี่ยมบ้านเพื่อพูดคุยหาแนวทาง
ร่วมมือกันแก้ไข
6. หากการช่วยเหลือไม่เป็นผลหรือ
ปัญหาอาจเกิดจากความผิดปกติทาง
สมองควรส่งต่อจิตแพทย์
1. ไม่สนับสนุนและชื่นชมพฤติกรรม
5. นักเรียนมีพฤติกรรม ทําตัวเด็กกว่าวัย พูดออดอ้อน
เด็กกว่าวัยและไม่ตําหนิ หรือ
อ่อนกว่าวัย
ยานคาง เหมือนเด็กเล็ก
พูดไม่ชัด ไม่ยอมช่วยเหลือตนเอง ล้อเลียน ลดความสนใจต่อ
พฤติกรรมที่เรียกร้องความสนใจลง
พึ่งพาผู้อื่น คอยแต่จะให้
คนอื่นช่วย หงุดหงิดง่าย โกรธเร็ว ไม่ทําโทษรุนแรงชื่นชมหากนักเรียน
มีพฤติกรรมที่สมวัย
โกรธนาน รอคอยได้ไม่นาน
ความอดทนต่ํ า วู่ วาม เอาแต่ ใ จ 2. พูดคุยกับนักเรียนโดยให้เห็นข้อดี
ตนเอง ไม่ชอบหรือไม่ยอมอยู่ใน ของพฤติกรรมสมวัย สนับสนุนให้
ช่วยเหลือตนเองมากขึ้น
กติกาหรือกฎเกณฑ์
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การเยียวยา/ช่วยเหลือ

ลักษณะที่ปรากฏ

แนวทางการแก้ไข/ช่วยเหลือ
3. สนับสนุนให้นักเรียนมีพฤติกรรม
สมวัยโดยผ่านกิจกรรมที่เขาสนใจ
และมีความถนัดให้ทํากิจกรรม
ร่วมกับเพื่อนโดยรู้จักความยืดหยุ่น
ประนีประนอมเอาใจใส่ความรู้สึก
ผู้อื่น ให้ยอมรับกติกาและรู้จักอดทน
รอคอย
4. หาเพื่อนที่มีภาวะสมวัยเป็น
แบบอย่าง และให้เพื่อนช่วยแนะนํา
นักเรียนให้ช่วยเหลือตนเองได้สมวัย
5. เชิญผู้ปกครองมาร่วมหาทาง
แก้ไขแนะนําผู้ปกครองไม่ให้ชื่นชม
พฤติกรรมเด็กกว่าวัย ร่วมกันฝึก
นักเรียนให้ช่วยเหลือและพึ่งพา
ตนเองให้ดีขึ้น
1. สนับสนุนจูงใจให้เข้าร่วม
1. มีอาการปวดทางกาย
6. นักเรียนมีอาการ
เช่ น ปวดศี ร ษะ ชั ก ปวดท้ อ ง กิจกรรมในชั้นเรียนตามปกติ
ทางกายผิดปกติ
ไม่ให้หมกมุ่นอยู่กับอาการทางกาย
จากสภาวะความเครียด การเคลื่อนไหวผิดปกติ หรือ
จนรู้สึกว่าตนเองป่วย ไม่สามารถ
อวัยวะแขนขาทําหน้าที่ไม่ได้
ทางจิตใจ
ทํางานได้อย่างคนอื่น
ชั่วคราว
2. แสดงความเข้าใจ เห็นใจ ยอมรับ
2. ปวดที่สวนหนึ่งส่วนใดของ
ร่ า งกายหรื อ หลายส่ ว น จนทํ า ในการเจ็บป่วยอย่างจริงใจ ไม่ตําหนิ
หน้าที่ประจําวันไม่ได้
ว่านักเรียนแกล้งทํา ไม่ทําให้เขา
3. มีความคิดหมกมุ่น กลัวว่า
เสียหน้า เพราะเขาเองก็ไม่เข้าใจว่า
จะเกิดโรคร้ายแรง แม้ได้รับ
เกิดขึ้นได้อย่างไร
การตรวจและให้ความมั่นใจ
3. ให้นักเรียนได้มีโอกาสระบาย
จากแพทย์แล้วก็ตาม
ถึงความไม่สบายใจที่เกิดขึ้นอย่าง
4. หมกมุ่นคิดว่ามีจุดบกพร่อง เปิดอก ทั้งเรื่องที่บ้าน โรงเรียน
ในร่างกายถึงแม้จะไม่มีจริง
เพื่อน ครู ทั้งในด้านดีและด้านไม่ดี
5. อ่อนเพลีย ไม่มีแรง
4. ฝึกให้นักเรียนพูดถึงอารมณ์
เหนื่อยง่าย มึนงง ปวดศีรษะ
ความรู้สึกออกมาโดยตรง เช่น
หงุดหงิด อาหารไม่ย่อย
ไม่พอใจใครก็บอกได้ด้วยคําพูด
ที่เหมาะสม
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การเยียวยา/ช่วยเหลือ

ลักษณะที่ปรากฏ
6. อาการมักเกิดหลังเหตุการณ์
ที่ทําให้เครียด เช่น การทะเลาะ
กันรุนแรง การสูญเสีย
ความสัมพันธ์กับบุคคลที่รัก
ถูกขัดใจ กลัวเหตุการณ์
ที่จะเกิดขึ้น เช่น การสอบ

7. นักเรียนซึมเศร้า

1. รู้สึกเศร้าหรือไม่สบายใจ
อย่างมากจนทนไม่ได้ ไม่รู้สึก
สนุกสนาน ไม่มีความสุข ไม่สนใจ
สิ่งแวดล้อม มองโลกในแง่ลบ ไว
ต่อคําวิพากษ์ วิจารณ์ คําตําหนิ
2. แยกตัวไม่สุงสิงกับเพื่อน รู้สึก
ว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไร้ที่พึง
หมดหนทาง ไม่มีความเชื่อมั่น
ในตนเอง รู้สึกว่าตัวเองแย่
ไม่มีความสามารถ รู้สึกผิด
ละลายใจในเรื่องที่เคยทําผิด
มาในอดีต มีความผิ ดอยากตาย
คิดเรื่องฆ่าตัวตาย
3. ไม่มีสมาธิ ผลการเรียนตกลง
ไม่เอาใจใส่หน้าที่ของตน
ท่าทางหน้าตาหมองเศร้า
การเคลื่ อ นไหวช้ า หรื อ อาจดู
ลุกลี้ลุกลน ยุกยิกอยู่ไม่นิ่ง
4. ใช้สารเสพติดเพื่อลด
ความไม่สบายใจ บ่นว่ามีอาการ
เจ็บป่วยทางกายบ่อย ๆ เช่น
ปวดหัว ปวดท้อง

แนวทางการแก้ไข/ช่วยเหลือ
5. หากเกิดเรื่องภายในโรงเรียน
จากท่าทีของครู เพื่อน ก็ควร
ช่วยเหลือกันโดยแก้ไขท่าทีและทํา
ความเข้าใจกับนักเรียน
6. หากิจกรรมที่ให้ความเพลิดเพลิน
ให้นักเรียนมีโอกาสทํา เป็นการช่วย
ผ่อนคลายระบายความตึงเครียด
และยังเป็นการใช้เวลาวางให้เกิด
ประโยชน์แทน
1. ไม่เร่งรัดให้นักเรียนทํากิจกรรม
ในช่วงที่มีอาการซึมเศร้า
2. เอาใจใส่อย่างจริงจังในสิ่งที่
นักเรียนพูดและความรู้สึกของ
นักเรียน ไม่ต้องกังวลที่จะถามเรื่อง
ความคิดที่จะทําร้ายตัวเอง อาจใช้
คําถาม เช่น มีเด็กหลายคนเมื่อรู้สึก
เบื่อหมดที่พึ่ง หรือไม่สบายใจมากๆ
มักจะคิดว่า เรื่องอาจจะดีขึ้นถ้า
ตัวเองตายหนูเคยมีความคิดแบบนี้
บ้างไหม ถ้านักเรียนมีความคิดที่จะ
ฆ่าตัวตายต้องถามว่าวางแผนไว้
อย่างไร ด้วยวิธีใด เมื่อไรจะลงมือทํา
3. ช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียน
เช่น จัดติวพิเศษ เพื่อให้เรียน
ทันเพื่อน ด้านการเงิน ที่ปรึกษา
สังคมเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อให้
นักเรียนรู้สึกว่ามีที่พึ่ง
4. จัดให้ร่วมกิจกรรมที่ช่วยให้เด็ก
เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง รู้สึกว่า
ตนเองยังมีคุณค่า เริ่มจากกิจกรรม
ที่นักเรียนมีศักยภาพที่จะทําได้
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8. นักเรียนมีความคิด
หมกมุ่นเรื่องเพศ

ลักษณะที่ปรากฏ
5. ทําในสิ่งที่เสี่ยงอันตราย
เกิดอุบัติเหตุ เพื่อจะให้
ตัวบาดเจ็บเสียชีวิต

แนวทางการแก้ไข/ช่วยเหลือ
5. จัดหาเพื่อนคู่หูให้ช่วยนักเรียน
ในการทํากิจวัตรในแต่ละวัน ไม่อยู่
ตามลําพัง มีโอกาสพูดคุยกับคนอื่น
6. แนะนําให้ครอบครัวพานักเรียน
ไปปรึกษาแพทย์ พูดคุยหาสาเหตุ
ให้พ่อแม่ดูแลทํากิจกรรมที่บ้านได้
ตามปกติ เข้าใจลักษณะอารมณ์
ที่ผ่านไป ไม่ตําหนิความล่าช้าของ
นักเรียน
ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า ง ควรพูดคุยซักถาม
กับเด็กด้วยท่าทีเป็นกลาง ไม่ตําหนิ
นักเรียนหนุ่มสาวในโรงเรียน
และไม่ส่งเสริม
อาจนําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์
และปัญหาการตั้งครรภ์ตามมา ประเมินเด็กแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
เพราะนักเรียนปัจจุบัน
กลุ่มที่ 1 นักเรียนมีความสนใจ
มีพัฒนาการทางสรีระที่เข้าสู่
เพศตรงข้ามตามวัย ไม่มีความเสี่ยง
วัยหนุ่มสาวรวดเร็ว และมี
เรื่องเพศสัมพันธ์ ควรพูดคุยและจัด
การกระตุ้ น ความรู้ สึ ก ทางเพศ กิจกรรมให้เด็กเข้าใจความแตกต่าง
จากสื่อต่าง ๆ มาก
ระหว่างหญิงชาย เหตุการณ์ที่อาจ
นําไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ตั้งใจ
การรู้จักคาดการณ์ผลที่จะตามมา
กลุ่มที่ 2 นักเรียนกลุ่มเสี่ยงมีโอกาส
มีเพศสัมพันธ์สูง แนะนําเช่นเดียวกับ
กลุ่มที่ 14 หากมีอารมณ์ทางเพศ
หาทางระบายออกในทางที่
เหมาะสม ให้รู้ว่าถ้ามีเพศสัมพันธ์
จะเกิดอะไรตามมา
กลุ่มที่ 3 นักเรียนที่มีประสบการณ์
ทางเพศมาแล้ว สอนการมี
เพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย รู้จักป้องกัน
การติดเชื้อ การคุมกําเนิดที่ถูกวิธี
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9. นักเรียนไม่อยู่
ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ในกฎเกณฑ์
ข้อบังคับ กติกา หรือระเบียบ
ของโรงเรียน หรือสังคมที่ตนอยู่
มักมีอารมณ์ฉุนเฉียว วู่วาม
ก้าวร้าวเอาแต่ใจตัวเอง
ไม่ ย อมคน ไม่ ย อมทํ า ตามคํ า สั่ ง
ชอบการแย่งชิงสิ่งของจากผู้อื่น
หรือในบางรายอาจจะมีลักษณะ
ของการคล้อยตามและถูกชักจูง
ง่ายไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มี
ความเป็นตัวของตัวเอง
ไม่เชื่อมั่นตนเองทําผิดตามผู้อื่น

แนวทางการแก้ไข/ช่วยเหลือ
1. ครูควรผ่อนผันยึดหยุ่นให้
นักเรียนเป็นตัวของตัวเอง และมี
ความรับผิดชอบไปด้วยกัน ควรมี
ขอบเขตที่พอเหมาะที่นักเรียน
ยอมรับได้ และครูเห็นว่าเหมาะสม
ไม่ควรตําหนิหรือบังคับมากเกินไป
ควรให้กําลังใจแก่เด็กที่สามารถ
ทําอะไรได้ด้วยตนเอง ฝึกหัดให้มี
ความรับผิดชอบทีละน้อย ๆ
โดยครูทําในสิ่งที่ตนพูดเป็นตัวอย่าง
ต้นแบบที่ดี ไม่ใช้อํานาจใน
การปกครองชั้นเรียน ควรถือ
ความยุติธรรมและมีเหตุผลเป็นหลัก
และควรชี้แจงเหตุผลในการลงโทษ
นักเรียนเมื่อนักเรียนกระทําผิด
2. พูดคุยกับนักเรียน ให้โอกาสเขา
แสดงความขัดแย้งต่อต้านในใจ
ครูรับฟังด้วยท่าทีสงบ ให้เหตุผล
แก่นักเรียนอย่างอ่อนโอน
3. จัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถ
แสดงออกในทางที่เหมาะสม
ให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อน ๆ
4. จัดหาเพื่อนที่มีวุฒิภาวะทาง
อารมณ์ดีกว่าให้เป็นคู่หู ไม่ปล่อย
ให้มีการรวมกลุ่มในเพื่อนที่มี
ลักษณะเดียวกัน
5. สื่อสารกับครอบครัวเพื่อให้
เข้าใจปัญหาของนักเรียนดีขึ้น ให้พ่อ
แม่มีทิศทางการกําหนด ระเบียบ
กฎเกณฑ์ภายในบ้านแบบเดียวกับ
โรงเรียน
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10. นักเรียนมี
พบในนักเรียนชายมากกว่า
พฤติกรรมเกเร
นักเรียนหญิง มักแสดงพฤติกรรม
เป็นกลุ่ม แต่มีบางรายก็สามารถ
แสดงพฤติกรรมได้ แม้อยู่
คนเดี ย ว ประพฤติ ต นไม่ เ คารพ
สิทธิผู้อื่น พูดปด โกหก ลักขโมย
หนีโรงเรียน หนีออกจากบ้าน
หนีเที่ยว มั่วสุม ทําลายทรัพย์สิน
ทําร้ายร่างกายผู้อื่น ทําร้ายสัตว์
รังแกข่มขู่ผู้อื่น

11. นักเรียนมี
พฤติกรรมก้าวร้าว

แนวทางการแก้ไข/ช่วยเหลือ
1. กําหนดกรอบวินัยที่ชัดเจน ตั้งแต่
ต้นกับพฤติกรรมเกเรอันธพาล
สนับสนุนให้มีการแบ่งกลุ่มนักเรียน
กันไป
2. รับฟังนักเรียนโดยไม่ตัดสิน
ไม่ตําหนิ จะช่วยสร้างความสัมพันธ์
ที่มีความเชื่อมั่น และเป็นการให้
โอกาสระบายความกดดันในใจ
จะช่วยให้นักเรียนมองเป็นปัญหา
ในมุมมองด้านอื่น หาทางแก้ไข
ปัญหาด้วยวิธีใหม่
3. จัดการฝึกฝนทักษะทางสังคม
การสร้างสัมพันธภาพกับผู้อื่น
จัดสอนเสริมให้นักเรียนกลุ่มนี้
อย่างใกล้ชิด
4. เลือกกิจกรรมที่นักเรียนสนใจ
นําไปสู่การได้รับการยอมรับ
จากผู้อื่น หรือมีโอกาสระบาย
ความกดดันในทางที่เหมาะสม
จัดกิจกรรมที่เน้นความเห็นอกเห็นใจ
ผู้อื่น
5. ควรเยี่ยมบ้านในกรณีที่มีปัญหา
รุนแรง หาแนวทางแก้ไขปัญหา
ที่มีความเป็นไปได้
1. ครูทําตัวเป็นแบบอย่างโดยไม่ใช้
มีการแสดงออกโดยการพูดจา
อารมณ์หรือความรุนแรง มีกฎเกณฑ์
ส่งเสียงดัง ก้าวร้าว หรือ
ในชั้นเรียนที่เหมาะสม
แสดงออกด้านพฤติกรรม
ความรุนแรงต่าง ๆ เช่น ชกต่อย 2. ครูยอมรับอารมณ์ความรู้สึกของ
กับเพื่อน ขว้างปาข้าวของบ่อย ๆ นักเรียน แต่ไม่ยอมรับพฤติกรรม
นาน ๆ และเกิดในหลาย
ควรพูดกับนักเรียน โดยถือหลักว่า
สถานการณ์
ทุกคนมีสิทธิทําร้ายคนอื่น หรือ
ทําลายข้าวของ รับฟังนักเรียน
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แนวทางการแก้ไข/ช่วยเหลือ
ให้เล่าเหตุการณ์ โดยไม่สรุปว่า
นักเรียนผิด มีท่าทีพร้อมที่จะรับฟัง
ปัญหาในมุมมองของนักเรียน
เมื่อเขาสงบลง ควรชี้แจงให้เข้าใจ
ถึงสาเหตุที่ไม่ควรทํา ให้คําอธิบาย
ที่กะทัดรัด ชัดเจน ไม่ยกเรื่องที่ไกล
ตัว หรือเป็นนามธรรมมากเกินไป
มาอบรม หาทางช่วยให้นักเรียน
ระบายความโกรธหรือความก้าวร้าว
ทางอื่นที่เป็นไปได้ ชมเชย
เมื่อนักเรียนรู้จักควบคุมตัวเอง
และแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
3. หากมีปัญหาหลักที่ครอบครัว
ควรเชิญผู้ปกครองมาพบหรือ
เยี่ยมบ้าน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา
โดยระวังอย่าให้ผู้ปกครองรู้สึกว่า
ถูกตําหนิ หากพฤติกรรมไม่ดีขึ้น
หรือสงสัยว่า มีสาเหตุจาก
ความผิดปกติทางสมองควรปรึกษา
จิตแพทย์ต่อไป
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