
  



ค าน า 

คู่มือการด าเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นแนวทางส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับงานกิจการนักเรียน                  
ฝ่ายปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ครูแนะแนว และครูประจ าช้ัน  ท่ีด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบดูแล ช่วยเหลือนักเรียนและเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมาอย่างต่อเนื่อง                          
ท าให้โรงเรียนสามารถพัฒนา  ช่วยเหลือ ป้องกัน และแก้ไขปัญหา  ท าให้นักเรียนได้รู้จักตนเองและประสบความส าเร็จ                   
ในระดับหนึ่ง ประกอบด้วยแนวทางจะปฏิบัติต่อนักเรียน มิให้เกิดกรณีละเมิดสิทธิ เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักเรียนให้สามารถด ารงอยู่อย่างมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและสังคม ปลอดภัยจากวิกฤตทั้งมวล     

คู่มือการด าเนินงาน ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฉบับน้ี จัดท าข้ึนเพื่อเป็นแนวทาง ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ในการต่อยอดงานระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังกล่าวเป้าหมาย  โดยยึดประโยชน์ท่ีเกิดกับ
นักเรียนเป็นส าคัญ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  เอกสารฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่ ผู้ที่จะใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริม
นักเรียนได้อีกด้านหนึ่ง 
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นิยามศัพท์ 
การคุ้มครอง หมายถึง การดูแลช่วยเหลือเด็กนกัเรียนท่ีมีความเส่ียงหรือถูกกระท ารุนแรง หรือล่วงละเมิด 

การช่วยเหลอื  หมายถึง การส่งเสริม พฒันา การป้องกนัและแก้ ไขปัญหาเพื่อใหเ้ด็กไดพ้ฒันาเตม็ศกัยภาพ

และสามารถอยูร่อดพน้วกิฤต 

เด็กนักเรียน  หมายถึง บุคคลซ่ึงมีอายตุ  ่ากวา่ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผูท่ี้บรรลุ นิติภาวะดว้ยการสมรส 

และเป็นเด็กนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา ในสถานศึกษาท่ีอยูใ่นความของ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา

พื้นฐาน 

ผู้ปกครอง หมายถึง บิดา มารดา ผูอ้นุบาล ผูว้บับุตรบุญธรรมและผูป้กครองตามประมวลกฎหมาย 

แพง่และพาณิชยแ์ละใหห้มายความรวมถึงพอ่เล้ียง แม่เล้ียง นายจา้งตลอดจนบุคคลอ่ืนซ่ึงรับนกัเรียนไวใ้น 

ความอุปการะเล้ียงตูหรือซ่ึงเด็กนกัเรียนอาศยัอยูด่ว้ย 

พนักงานเจ้าหน้าที ่หมายถึง ผูซ่ึ้งรัฐมนตรีแต่งตั้งใหป้ฏิบติัตาม พระราชบญัญติั การคุม้ครองเด็กพ.ศ.2546 

ฉก.ชน.สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 หมายถึง ศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือ เ ด็กนกัเรียน ส านกังาน                         

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กา ฬสินธ์ุ เขต 2 มีท่ีตั้งอยูท่ี่กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา  ส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 อ  าเภอหว้ยเมก็ จงัหวดักาฬสินธ์ุ 

ทมีสหวชิาชีพ  หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ีทางานประสานความร่วมมือจา กหลายสาขา วชิาชีพ เพื่อมุ่ง แกปั้ญหา

อยา่งมีระบบและเป็นกระบวนการ อยูบ่นพื้นฐานท่ีมีจุดประสงคแ์ละเป้าหมายเดียวกนั ในกา ปฏิบติังานโดย

มีการติดต่อส่ือสารระหวา่งกนัอยา่งต่อเน่ือง เพื่อการประเมินสถานการณ์ของปัญหาและมีความรับผดิ ชอบ

ร่วมกนัทั้งกระบวนการ เช่น นกัสังคมสงเคราะห์  นกัจิตวทิยา แ พทย ์พยาบาล เ จ้าหนา้ท่ีสาธารณสุข 

เจา้หนา้ท่ีต ารวจ บา้นพกัเด็กและครอบครัว ส านกังานพฒันาสังคมและความมัง่คงของมนุษย ์ฯลฯ 

พสน. (พนักงานเจ้าหน้าทีส่่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา)  หมายถึง ข้ าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา หรือบุคคลอ่ืนท่ีผ่ านการอบรมหลกัสูตรพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความ ประพฤตินกัเรียน 

และนกัศึกษามีบตัรประจ าตวัพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน และนกัศึกษา                                      

เป็นเจา้พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา มีอ านาจ หนา้ท่ีด าเนินการตาม หมวด 7 ตามพระราชบญัญติั 

คุม้ครองเด็ก พ.ศ.2546 

อ านาจปกครองของครู  หมายถึง นกัเรียนท่ีอยูใ่นโรงเรียน ในช่วงเวลาท่ีจดัการเรียนการสอน ถือเป็น

ช่วงเวลาท่ีครูใชอ้  านาจปกครอง ต่อนกัเรียน การด าเนินการใดๆ ต่อนกัเรียน จะตอ้งอยูภ่ายใต ้กฎหมาย 

ระเบียบ และแนวปฏิบติั 
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การคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

 

ค านงึถึงประโยชน์สงูสดุ 

ไมม่ีการเลอืกปฏิบตัิโดยไมเ่ป็น 

ผู้ปกครอง อปุการะ

เลีย้งด ูอบรมสัง่สอน 

พฒันาเด็ก 

สมควรแก่ขนบธรรมเนียม

ประเพณีและวฒันาธรรม

แหง่ท้องถ่ิน 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติต่อเด็ก 

ผู้ปกครองต้องไม่กระท า 

ละทิง้  ไมด่แูล 

จงใจละเลยมีอนัตราย 

เลีย้งดโูดยมิชอบ 

เจตนาทอดทิง้ 

เลีย้งดไูมเ่หมาะสม 

ขดัขวางการเจริญเติบโต 
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  ห้ามมิให้ผู้ใดกระท าการ 

ทารุณกรรม ละเลยจนเกิดอนัตราย 

บงัคบั ขูเ่ข็ญ ชกัจงู 

สง่เสริม 

 

บงัคบั ขูเ่ข็ญ ชกัจงู สง่เสริม 

เป็นขอทานแสวงหา 

ใช้จ้างวาน  ยินยอมให้

ท างานอนัตราย การพนนั 

ลามก 

จ าหนา่ย แลกเปลีย่น หรือให้สรุา 

บหุร่ีแก่เด็ก 

โฆษณาหรือเผยแพร่สือ่มวลชนหรือสือ่สารสนเทศให้เสยีหายแก่จิตใจ ช่ือเสยีง เกียรติคณุ หรือสทิธิประโยชน์ ของเด็ก 

ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน 

นกัเรียนแตง่กาย ประพฤติตน 

ตามระเบียบของโรงเรียน 

โรงเรียนมีระบบงานและ 

กิจกกรมในการแนะแนว 

พสน.สอบถาม ครู อาจารย์ หรือ 

ผู้บริหารสถานศกึษา เก่ียวกบัความ

ประพฤติการศกึษา นิสยัและ

สติปัญญาของนกัเรียน หรือนกัศกึษา 

นกัเรียนไมป่ระพฤติตาม ระเบียบ

ให้ พสน.น าตวัไปมอบให้แก่

ผู้บริหารโรงเรียนเพื่อสอบถามและ

อบรมสัง่สอน หรือลงโทษ 
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  ระบบการดูแลช่วยเหลอืนักเรียน 

ระบบการดูและช่วยเหลอื 

5  ขั้นพืน้ฐาน รู้จกัรายบุคคล 

คดักรอง 

ส่งเสริม 

แกไ้ข

 
 แกไ้ข 

ส่งต่อ

 
 แกไ้ข 

P 

D 

C 

A 

ทกุคนมีสว่นร่วม 

งานแนะแนว / งานบริหารทัว่ไป 

สถานศกึษาสามารถดาวน์โหลดเอกสารคูม่ือระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียนได้ที่ ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

กาฬสนิธุ์ เขต 2  www.kaiasin2.go.th (ในกลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา) 

ระบบดแูลฯ สูง่านแนะแนว 

คดักรองนกัเรียน 

แยกตามความสามารถ แยกตามสภาพปัญหา 

สง่ตอ่สูง่านแนะแนว 

ครูหาแนวทางร่วมกนั 

ด าเนินการ/ติดตาม 

http://www.kaiasin2.go.th/
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รูปแบบด้านคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ไดใ้หค้วามส าคญัการคุม้ครองและ

ช่วยเหลือเด็กนกัเรียนทุกรอบ ดา้น ในการดูแลช่วยเหลือท่ีมีความประสงคใ์หเ้ป็นระบบ สามารถบูรณาก าร

กบัหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ีท่ีท างานเพื่อช่วยเหลือเ ด็กเช่นเตียวกนั และสามารถคุม้ครองเด็กไดต้ลอดใน

พื้นท่ี จึงไดจ้ดัรูปแบบดา้นการคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนกัเรียนดงัน้ี 
  

สพฐ 

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

นโยบาย 

นโยบายสูก่ารปฏิบตั ิ

โรงเรียนขบัเคลือ่น 
สพป.กส.2ขบัเคลือ่น 

คุ้มครองนกัเรียน ระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรียน 

วางแผน พฒันา บคุคล เคร่ืองมือ 

เด็กนกัเรียน 

ในโรงเรียน 

นอกโรงเรียน 

เยี่ยมบ้านครอบครัว 

ประสานสหวิชาชีพ 

แก้ไข/ดแูลสง่ตอ่ติดตาม 

ในเวลาเรียน 

นอกเวลาเรียน 

เยี่ยมบ้านนกัเรียน 

คดักรอง สง่เสริม 

แก้ไข สง่ตอ่ 
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ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

ส่งผลต่อการเรียนและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 สามารถน ามาใชต้อ่
ในการพฒันาศกัยาภาพเด็กนกัเรียน ดา้นการเรียนของนกัเรียนได ้และสามารถน าขบวนกา รระบบดูแลช่วยเหลือใน                          
การระดมทรัพยก์ารดา้นต่าง ๆ เช่น ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนในการแก้ ไขปัญหานกัเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได ้ระดม
ทุนการศึกษาช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลน ช่วยเหลือดา้นท่ีอยูอ่าศยั ฯลฯ  

 ครูประจ าชั้นคดักรองนกัเรียนดา้นตา่งๆ เช่นดา้นการเรียน, ดา้นความยากจน, ดา้นท่ีอยูอ่าศยั 

 จดักลุ่มนกัเรียน จะตอ้งส่งเสริมท่ีพบปัญหาความช่วยเหลือ 

 หาแนวทางในการส่งเสริมและแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

สพป.กาฬสินธ์ุ เขต2 

สถานศึกษาคัดกรอง 

นักเรียน 

คัดกรองนักเรียนด้านการเรียน,ด้านทีอ่ยู่ 

ส่งเสริมดูแล แก้ไข 

วธีิการส่งเสริม ดูแล วธีิการแก้ไข 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน/เสริมสร้างความปลอดภัย  
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ระเบียบกฎหมายบังคับใช้กับครู 
ระเบียบกฎหมายบงัคบัใชก้บัครูและคุม้ครองช่วยเหลือเด็กนกัเรียน 

 ประมวลกฎหมายอาญา 

 พระราชบญัญติั 

 -พระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก พ.ศ. 2546  

 -ความรับผดิทางละเมิดของเจา้หนา้ท่ี พ.ศ. 2539 

 -พระราชบญัญติัเคร่ืองแบบนกัเรียน พ.ศ. 2551 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  

 -วธีิปฏิบติัราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 

 -วา่ดว้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีของพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน  

 กฎกระทรวง 

 -ก าหนดความประพฤตินกัเรียนวา่ดว้ยการลงโทษนกัเรียน นกัศึกษา พ.ศ. 2548  

 ประกาศกระทรวง 

 -เร่ืองบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความประพฤตินกัเรียนและนกัศึกษา  

 ระเบียบกฎหมายบงัคบัใชก้บัครู เก่ียวขอ้งก าหนดมาตรการป้องกนั 

 -พระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามการคา้มนุษย ์พ.ศ. 2551 

 -พระราชบญัญติัควบภณัฑย์าสูบ พ.ศ. 2535 

 -พระราชบญัญติัคุม้ครองสุขภาพของผูไ้ม่สูบบุหร่ี พ.ศ. 2535  

 -พระราชบญัญติัศาลเยาวชนและครอบครัวและครอบครัว พ.ศ. 2553  

 -พระราชบญัญติัควบคุม้เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551  

 แนวทางปฏิบติัและมาตรการ และประกาศ 

 -แนวทางปฏิบติัและมาตรการรักษาความปลอดภยัของสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2546 

 -ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 108/2557 เร่ือง การปฏิบติัต่อผูส้งสัยวา่กระท าผดิ
 ตามกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

 -ประกาศส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด เร่ือง การน าผูต้อ้งสงสัย  

 เขา้รับการบ าบดัพื้นฟู การบ าบดัฟ้ืนฟู และการประเมินเป็นผูผ้า่นการบ าบดัพื้นฟู  
 -ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วด่ว้ยการพานกัเรียนและนกัศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2548 

 -ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรการในการพานกัเรียนและนกัศึกษาไปนอก  

 สถานศึกษาและเดินทางไกล เขา้ค่ายพกัแรมของลูกเสือ เนตรนารีและยวุกาชาด 

 -ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 30 / 2559 เร่ือง มาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา  

 การทะเลาะววิาทของนกัเรียนและนกัศึกษา 
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 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินชุ เข ต 2 ไดจ้ดัตั้งศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็ก
นกัเรียน ท่ีตั้ง กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา ส านกังานส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2                              
มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ 5 คน ปฏิบติังานดา้นคุม้ครองและช่วยเหลือนกัเรียน โดยเฉพาะ เร่ืองเด็กนกัเรียนในการคุม้ครองเ ด็ก 
และมาตรการการป้องกนัต่าง ๆ เช่น ถูกล่วงละเมิด ถูกกระท าความรุนแรง  ไม่ไดรั้บความเป็นธรรมทางการศึกษา เขา้ไป
เก่ียวขอ้งกบัสารเสพติด ดา้นเพศ ดา้นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์ดา้นบุหร่ี ฯลฯ ผูป้ฏิบติังานในศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและ
ช่วยเหลือเด็กนกัเรียน ท่ีผา่นการอบรมเป็นพนกังานเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมความประพฤตินกัเรียน นกัศึกษา สนบัสนุนงาน
คุม้ครองเด็กนกัเรียนและระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียน เม่ือมีเหตุเกิดกบัเด็กนกัเรียนร่วมกบัโรงเรียนในการแกปั้ญหาท่ี
เกิดข้ึนเช่น หนีเรียน เล่นการพนนั พกพาอาวธุหรือวตัถุระเบิด เสพสุรา เสพสารเสพติด ลกัทรัพย ์ทะเลา ะววิาท ท าร้ายผูอ่ื้น 
พฤติกรรมชูส้าว ออกนอกสถานท่ีพกัในเวลากลางคืน ครูกบันกัเรียน นกัเรียนกบันกัเรียน นกัเรียนกบับุคคลภายนอก ฯลฯ 
ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 
  

แนวทางการปฏิบัติหน้าที ่และ การรายงานพร้อมติดต่อหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง  
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 และสถานศึกษาในสังกดั 

 

สอบถาม ผู้บริหาร ครู และบคุคลเก่ียวข้อง 

ความประพฤติที่พบในแตล่ะกรณี การ

ช่วยเหลอื 

เรียกผู้ปกครอง/ผู้อปุการะ/ผู้ดแูล 

แนะน าผู้ปกครอง 

อบรมสัง่สอนนกัเรียน 

สอดสอ่งดแูล 

ประสานโรงเรียน /หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

นักเรียนมีความ

ประพฤติไม่เหมาะสม 
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ช่องทางรายงานและติดต่อการช่วยเหลอื 

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ 

เขต 2 
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สายด่วน ทางเลือกและแจ้งเหต ุ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

นายสุรเชษฐ ์พละเอน็  ต าแหน่ง  ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

  โทรศพัท ์092-351-5978 

นายเคน อาจดวงดี ต าแหน่ง รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

 โทรศพัท ์086-238-1991 

นายชชัวาล อาราษฎร์ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

 โทรศพัท ์095-595-1665 

นายศิวะทศัน์ สุขสุวรรณ รองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

 โทรศพัท ์082-493-5565 

นางสาวพทุธรักษ ์กตุนั ต าแหน่ง ผูอ้  านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

 โทรศพัท ์084-792-0905 

นางสาวกณัฑิมา แสวงผล ต าแหน่ง นกัจิตวทิยาโรงเรียนประจ าส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  

โทรศพัท ์099-346-7964 

ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 โทร.043-889-118 

ศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนกัเรียน กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 โทร043-889118 และโทรสาร 043889-550 

ศูนย์และสายด่วน 

ศูนยเ์ตือนภยั โทร. 1860 

ศูนยช่์วยเหลือสงัคม (OSCC) โทร. 1300 

สายด่วนวฒันธรรม โทร. 1765 

สายด่วนยาเสพติด โทร.1387 

สายด่วนทางการศึกษา โทร. 1579 

เหตุด่วนเหตุร้าย โทร. 191 

ศูนยด์ ารงธรรม โทร. 1567 

เด็กโดนท าร้าย โทร. 1387 

ศูนยเ์ฉพาะกิจคุม้ครองและช่วยเหลือเด็กนกัเรียน สพฐ, โทร.02-288-5599 

หน่วยงานเครือข่ายทีเ่กีย่วข้องต่าง ๆ 

ศูนยอ์  านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดจงัหวดักาฬสินธ์ุ 

โทร.042-211-893 
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ส่วนที่ 2 

มาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 

สังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 

1. นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภยัของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธ์ุ 

เขต 2 

 นักเรียน คือ หวัใจของการจดัการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 มี

ความตระหนกัในความส าคญัและเ ล็งเห็นความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีสถานศึกษาและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 

จะตอ้งร่วมกนัหาแนวทางท่ีเป็นรูปธรรม ในการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนใหไ้ดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุข เป็นไป

ตามหลกัสูตร มีทกัษะชีวติ   ท่ีจะดูแลตนเองใหป้ลอดภยั ท่ามกลางสภาพแวดลอ้มทางสังคม อุบติัเหตุ                       

และอุบติัภยั  ท่ีจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่นกัเรียน ดงันั้นส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธ์ุ เขต 2 ซ่ึงมีภารกิจและความรับผดิชอบในการจดัการศึกษา ตอ้งด าเนินการอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ

ความปลอดภยัของนกัเรียน เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษา เพราะนอกจาก                   

จะท าใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้อยา่งมีความสุขแลว้ ยงัมีผลต่อการพฒันาดา้นอ่ืน ๆ 

1) เป้าประสงค ์

 (1) เพื่อใหมี้รูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภยัของสถานศึกษาดา้นอุบติัเหตุ ดา้นอุบติัภยั 

และดา้นปัญหาทางสังคม โดยอาศยัแนวคิดเชิงสร้างสรรคภ์ายใตห้ลกัการกระจายอ านาจ การมีส่วนร่วม  

และยดึประโยชน์สูงสุดของนกัเรียนเป็นส าคญั 

 (2) เพื่อสร้างความเขม้แขง็ระบบการรักษาความปลอดภยัของ สถานศึกษาใหมี้ความพร้อม สามารถ

ป้องกนั และแกไ้ขสถานการณ์ปัญหาของนกัเรียน ทั้งด้ านอุบติัเหตุ อุบติัภยั และปัญหาทางสังคมท่ีจะเกิด

ข้ึนกบันกัเรียนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 (3) เพื่อใหน้กัเรียนทุกคนไดรั้บการปกป้อง และคุม้ครองความปลอดภยั ทั้งดา้นร่ างกาย  และจิตใจ 

โดยนกัเรียน      จะไดรั้บการดูแลอยา่งใกลชิ้ด และสามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีความสุข 

 (๔) เพื่อสร้างความตระหนกัในการรักษาความปลอดภยัของสถานศึกษา โดยการใหค้วามรู้ความ

เขา้ใจ แก่ผูท่ี้รับผดิชอบ และผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการรักษาความปลอดภยัของสถานศึกษา 

2) เป้าหมาย 

 ( 1) นกัเรียนทุกคนใน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 ไดรั้บการ

คุม้ครองดูแลความปลอดภยั 
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 ( 2) ผูบ้ริหารสถานศึกษา ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูป้กครองนกัเรียนมีแนวทางใน

การป้องกนัและรักษาความปลอดภยันกัเรียน 

 (3) เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียน 

3) ยทุธศาสตร์ 
 
 
  (1) จดัระบบรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียนในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาตามนโยบายของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 (2) ก าหนดใหมี้ผูรั้บผดิชอบในการประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนใหมี้ส่วนร่วม 
ในการดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียน 
 (3) ส่งเสริมและสนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดัระบบดูแลความปลอดภยัของนกัเรียนใหมี้ 
 (4) ก ากบั ติดตาม และประเมินผลระบบการดูแลความปลอดภยัของนกัเรียนในสถานศึกษา 
เพื่อพฒันา ปรับปรุงและสร้างขวญัก าลงัใจ 
 
 
 (1) จดัระบบการรักษาความปลอดภยัของนกัเรียน โดยการมีส่วนร่วมของ ครู ผูป้กครอง และ
เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
 (2)ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภยัของนกัเรียน 
 (3) มีการก ากบั ติดตาม ประเมินผลและรายงาน 
2. การวางแผนรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา 
 แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภยัใหแ้ก่นกัเรียน เนน้การมีส่วนร่วมระหวา่งนกัเรียน ครู  
ผูป้กครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกนัวางแผนป้องกนั แกไ้ข ควบคุม ก ากบั ติดตาม ประเมินผลและ  
รายงาน จึงจ าเป็นตอ้งมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อใหรั้บประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติั 
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2 ) พ.ศ. 2545 และพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก 
พ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบายของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดงัน้ี 

ขั้นตอน ภารกิจ 
1.ศึกษาสภาพทัว่ไป  ศึกษาสภาพทัว่ไปของโรงเรียน ชุมชน ความเขม้แขง็

ของเครือข่ายเพื่อ 
วเิคราะห์ความเส่ียงจากการเกิดอุบติัเหตุ อุบติัภยั 
และภยัจากสภาพแวดลอ้ม 

2.ก าหนดมาตรการหลกั ก าหนดมาตรการหลกัเพื่อป้องกนั และ/หรือ แกไ้ข 

ระดับส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
 

ระดับสถานศึกษา 
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3.ก าหนดมาตรการเสริม ก าหนดมาตรการเสริมใหเ้หมาะสมกบัความเช่ือ 
วฒันธรรมและประเพณีของ 
ทอ้งถ่ิน และสภาพความเส่ียงของทอ้งถ่ิน 

4.ก าหนดกิจกรรม ก าหนดกิจกรรมสนบัสนุนมาตรการหลกัและ
มาตรการเสริม 

5.ก าหนดเวลาและผูรั้บผดิชอบ ก าหนดเวลาและผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน และ
สามารถปฏิบติัได ้
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3.แนวปฏิบติัและมาตรการป้องกนัและแกไ้ขอุบติัเหตุ อุบติัภยั และปัญหาทางสังคม  

สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแกไ้ข ผูรั้บผิดชอบ 

ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข
อุบติัเหตุ 
1. อุบติัเหตุจากอาคาร 
เรียนอาคารประกอบ 

1.ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า สายไฟโครงสร้างและส่วนประกอบ 
อาคารเดือนละ 1 คร้ัง/ความจ าเป็น 
2.แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบดูแลในการดูแลรักษาอาคารสถานท่ี 
3.ปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่เก่ียวกบัอาคารสถานท่ี 
9.ช้ีแจงใหค้วามรู้การ ดูแลรักษาเฝ้าระวงั ความปลอดภยั ของ 
อาคารเรียน อาคารประกอบ 
5.จดัท าป้ายและแผนผงัขอ้ควรระวงัดา้นความปลอดภยัในจุด 
อนัตรายทุกชั้นเรียน และแผนผงั 
6.จดัใหมี้แผน ชกัซอ้มการป้องกนัและ ชกัซอ้มการเคล่ือนยา้ย 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอยา่งนอ้ยภาคเรียนละ 1 คร้ัง 
7.แต่งตั้งเวรยามรักษาความปลอดภยัในสถานศึกษา 

1.ผูบ้ริหาร 
โรงเรียน 
3.นกัการภารโรง 
4.ผูป้กครอง 
5.ชุมชน 

2. อุบติัเหตุจากบริเวณ 
ภายในสถานศึกษา 

1.แต่งตั้งครูเวรประจ าวนัคอยควบคุม ก ากบั ติดตามดูแล 
การรักษาความปลอดภยัตลอดทั้งวนั 
2.จดัใหมี้ผูรั้บผิดชอบปฐมพยาบาลเบ้ืองตนั และน าส่ง 
สถานพยาบาล 
3.ก าหนดควบคุมดูแลการจดั กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปีนป่ายใน
ท่ีสูง/บ่อน ้ า/สระน ้ า อยา่งเขม้งวด 
4.ดูแลตดัแต่งก่ิงไมใ้หอ้ยูใ่นสภาพท่ีปลอดภยั และบ ารุงดูแลรักษา
ความสะอาดโดยรอบสถานศึกษาสม ่าเสมอ 
5.จดัใหป้้ายค าเตือนเพ่ือหลีกเส่ียงการเกิดอุบติัเหต ุ
6.ใหค้วามรู้และแนวทางปฏิบติัแก่นกัเรียนในกรณีท่ีพบวตัถุส่ิง
แปลกปลอม ซ่ึงอาจเป็นวตัถุระเบิดหรือวตัถุอนัตราย 
7.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งรอบบริเวณสถานศึกษาและจุดเส่ียง 
8.จดัใหมี้ระบบการขออนุญาตออกนอกสถานศึกษา 
9.จดัใหมี้ถงัขยะแยกประเภทเพ่ือสะดวกในการจดัเก็บและ 
ท าลาย 

1.ผูบ้ริหาร 
โรงเรียน 
2.ครูเวรประจ าวนั 
3.ครูอนามยั 
4.นกัการภารโรง 
5.เจา้หนา้ท่ีสถานี
อนามยั 
6.นกัเรียน 
7.ผูป้กครอง 

3. อุบติัเหตุจาก 
สภาพแวดลอ้มภายนอก 
ของสถานศึกษา 

1.ส ารวจสภาพปัญหาดา้นส่ิงแวดลอ้ม มลภาวะในสถานศึกษาและ
ชุมชน เพ่ือหาแนวทางแกไ้ข 
2.แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใชชุ้มชนและองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกนัและแกไ้ข 
3.ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน 

1.ผูบ้ริหาร 
โรงเรียน 
2.ครูในโรงเรียน 
3.นกัเรียน 
4.ผูป้กครอง 

แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกนัและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม  

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 
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4. จดักิจกรรมสร้างจิตส านึกและความตระหนกัต่อปัญหา 
ส่ิงแวดลอ้มใหก้บันกัเรียน บุคลากรในสถานศึกษาและ 
ชุมชน 

5.ชุมชน 
 

4. อุบติัเหตุจากเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช ้เคร่ืองเล่นสนาม 
อุปกรณ์ ต่างๆ เช่น เคร่ือง
ท าน ้ าเยน็ พดัลม โทรทศัน์ 
ฯลฯ 

1.ตรวจสอบทดสอบเคร่ืองมือ เคร่ืองใชเ้คร่ืองเล่นสนาม และ
อุปกรณ์ต่างๆ ใหมี้สภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
2.ใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเล่นสนาม และอุปกรณ์ต่างๆท่ีช ารุด 
3.แนะน า สาธิต และควบคุมการใชอ้ยา่งถูกวธีิตามประเภทของ
อุปกรณ์เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเล่นสนาม 
4.จดัเก็บเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้อุปกรณ์ทุกคร้ังหลงัใช ้
5.ก ากบั ดูแลนกัเรียนในการใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองใช ้เคร่ืองเล่นสนาม 
อุปกรณ์ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

1.ผูบ้ริหาร 
3.นกัการภารโรง 
4.นกัเรียน 
5.ผูป้กครอง 
6.ชุมชน 

5. อุบติัเหตุจากการ 
เดินทาง ไป-กลบั ระหวา่ง 
บา้น และสถานศึกษา 

1.สถานศึกษา ผูป้กครอง และชุมชน ร่วมมือกนัก าหนด 
มาตรการรับ-ส่งนกัเรียนตอนเชา้และเลิกเรียน 
2.ก ากบั ตูแลนกัเรียนท่ีใชจ้กัรยาน จกัรยานยนต ์ใหชิ้ด 
ทางซา้ยและเป็นแถว 
3.จดัครูเวรประจ าวนัตรวจเช็คนกัเรียนท่ีมีผูป้กครองมารับ 
4.แนะน าการเดินแถวกลบับา้นและใหพ้ี่ดูแลนอ้ง 
5.ท ากิจกรรมเก่ียวกบัการฝึกปฏิบติัตามกฎจราจร 
6.จดัครูเวรและนกัเรียนคอยรับ-ส่งนกัเรียนท่ีประตูเขา้ออก 

1.ผูบ้ริหาร 
โรงเรียน 
2.ครู 
3.นกัการภารโรง 
4.นกัเรียน 
5.ผูป้กครอง 
6.ชุมชน 

6. อุบติัเหตุจากการพา 
นกัเรียนไปศึกษานอก 

สถานศึกษา และการน า 
นกัเรียนร่วมกิจกรรม 

1.ศึกษาและปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ดว้ยการพา
นกัเรียนไปศึกษานอกสถานศึกษาโดยเคร่งครัด 
2.เตรียมการและวางแผนการด าเนินการอยา่งชดัเจน 
3.จดัท าประวติันกัเรียนท่ีร่วมเดินทาง 
4.จดัครูคอยควบคุม ดูแลใหอ้ยูใ่นระเบียบวนิยั 
5.จดัใหมี้ป้ายช่ือแสดงรายละเอียดนกัเรียน/ป้ายบอกช่ือขบวนรถ 
6.จดัใหมี้เวชภณัฑท่ี์จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนั 
7.ควบคุมดูแลการซ้ืออาหารรับประทาน 
8.หากมีการใชพ้าหนะรถยนตต์อ้งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีตรวจสภาพ
รถยนต ์และตรวจประวติัคนขบัเพื่อความปลอดภยั 
9. หลีกเล่ียงกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดอนัตราย 
10.จดัระบบดูแลความปลอดภยัอยา่งใกลชิ้ด 
11ใหค้วามรู้นกัเรียนในการร่วมกิจกรรมอยา่งปลอดภยัทุกคร้ัง 
12.ตรวจดูความเหมาะสมของสถานท่ีท่ีปลอดภยั 
13.ประสานงานเจา้หนา้ท่ีดา้นการรักษาความปลอดภยัทอ้งถนน 

1.ผูบ้ริหาร 
โรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
4.ผูป้กครอง 
3.นกัการภารโรง 
6.นกัเรียน 

7.อุบติัเหตุจาก 
ยานพาหนะรับ-ส่ง 

1. ศึกษาและปฏิบติัตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ย
ยานพาหนะรับ-ส่งนกัเรียน 

1.ผูบ้ริหาร 
โรงเรียน 
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นกัเรียน 2.ตรวจสอบยานพาหนะใหมี้ความเหมาะสมปลอดภยัต่อสภาพการ
ใชง้าน 
3.ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ถงัดบัเพลิง คอ้น เป็นตนั
ประจ ายานพาหนะ 
4. ตรวจสอบประวติัคนขบั ความสามารถในการขบัขี่ใบอนุญาต 
5.ก าหนดใหมี้พนกังานควบคุมเพ่ือดูแลความปลอดภยัของ 
ผูโ้ดยสาร 
6.ก าหนดแนวปฏิบติัในการโดยสารดว้ยความปลอดภยัแก่นกัเรียน
และผูจ้า้ง เช่น หา้มหอ้ยโหน ปีนป่ายหยอกลอ้ขณะรถยนต์
เคล่ือนท่ีตรวจสอบจ านวนนกัเรียนทุกคร้ังท่ีมีการข้ึนและลง
รถยนต ์
8.จดัท าป้ายช่ือรถรับ-ส่งนกัเรียนใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน 
9.การประกนัภยัโดยความสมคัรใจส าหรับนกัเรียน 
การขบัขี่ 

2.ครูประจ าชั้น 
3.นกัการภารโรง 
4.ผูป้กครอง 
5.ชุมชน 
6.เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
7.นกัเรียน 
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สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแกไ้ข ผูรั้บผดิชอบ 
ดน้การป้องกนัและแกไ้ข 

1. อคัคีภยั/วาตภยั/ 
อุทกภยั/ธรณีพิบติัภยั 

มาตรการป้องกนัและแกไ้ข 

1.แต่งตั้ง คณะ กรรมการรับผิดชอบตรวจสอบ
อุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ 
2.ใหค้วามรู้และจดัท าแผนชกัซอ้ม นกัเรียน
เก่ียวกบัการดบัไฟ หนีไฟ 
3.จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีอยูเ่วรรักษาสถานท่ีราชการ
อยา่งเคร่งครัด 
4.จดัท าป้ายแหล่งขอ้มูลแจง้เหตุฉุกเฉิน 
5.ดูแลสถานท่ีใหส้ะอาด 
6.ถา้เกิดเหตุอคัคีภยัรายงานตน้สงักดัทนัที 
7.ใหค้วามรู้ในการปฏิบติัตนแก่นกัเรียนใหพ้น้
จากอนัตราย 
8.ตรวจสอบสภาพอาคารต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ 
9.ตดัแต่งก่ิงไมท่ี้อยูใ่กลอ้าคาร 
10.ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม ่าเสมอ 
1.จดัใหมี้เวชภณัฑท่ี์จ าเป็นในการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ 
12.จดัป้ายแหล่งขอ้มูลแจง้เหตุฉุกเฉิน 

1.ผูบ้ริหาร 

โรงเรียน 

3.นกัการภารโรง 

4.ผูป้กครอง 

5.ขมุชน 

6.เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

7.นกัเรียน 
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สาเหตุ มาตรการป้องกนัและแกไ้ข ผูรั้บผดิชอบ 
ดา้นการป้องกนัและแกไ้ข 

ปัญหาทางสงัคม 

1. การล่วงละเมิดทาง 

ร่างกายและจิตใจ 

1.แต่ตั้งกรรมการฝ้าระวงัป้องปรามนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม
ท่ีไม่ 
พึงประสงคแ์ละสถานท่ีจุดเสียง โดยเฉพาะหอ้งเรียน 
หอ้งน ้ า 
2ใหค้วามรู้แก่ครู นกัเรียน ผูป้กครอง และชุมชน 
3.จดับริการใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน 
4.ใชร้ะบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งจริงจงัและ
ต่อเน่ือง 
5.ใหมี้ผูรั้บผิดชอบรายงานตามล าดบัขั้น 
6.น านกัเรียนเขา้สู่การช่วยเหลือ โดยมีครูดูแลติดตามอยา่ง
ใกลชิ้ดและต่อเน่ือง 
7.ประสานงานผูป้กครองเพ่ือใหค้วามช่วยเหลือดูแล 
8.ประสานงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น บา้นพกัเด็กและ
ครอบครัว สถานีต ารวจ เป็นตน้ 

1.ผูบ้ริหาร 
โรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผูป้กครอง 
4.ขมุชน 
5.เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
 

2.การท าร้ายตวัเองและ 

การฆ่าตวัตาย 
1.จดัใหมี้ระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมี
ประสิทธิภาพโดยมอบหมายครูประจ าชั้น สงัเกต
พฤติกรรมนกัเรียนเป็น รายบุคคล 

2.จดัท าระบบเครือข่ายระหวา่งผูป้กครอง ชุมชน 
สถานศึกษา เพ่ือการส่ือสารและสานสมัพนัธ์ร่วมมือ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหา เก่ียวกบัพฤติกรรมนกัเรียน 

3.จดักิจกรรมปลูกฝังใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี ความ
เอ้ืออาทรและช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

4.จดั กิจกรรมส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของนกัเรียนอยา่ง
หลากหลาย 

5.ประสานความร่วมมือกบัผูเ้ช่ียวชาญ ใหค้  าปรึกษาอยา่ง
สม ่าเสมอ 

6.ประสานพอ่แม่ ผูป้กครองทนัที เม่ือเกิดปัญหา เพ่ือ
แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ดว้ยวธีิการต่าง ๆ 

1.ผูบ้ริหาร 
โรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผูป้กครอง 
4.ขมุชน 
 

3.สารเสพติด 1.จดักิจกรรมเสริมทกัษะชีวติ เพ่ือสร้างความตระหนกั และ
ใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าแห่งตน 

2.จดัท าระบบเครือข่ายระหวา่งผูป้กครอง ชุมชน 
สถานศึกษาเพ่ือการส่ือสารและสานสมัพนัธ์ร่วมมือ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัพฤติกรรมนกัเรียน 

3.จดักิจกรรมท่ีใหน้กัเรียนแสดงออกตามความสามารถท่ี

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผูป้กครอง 

4.เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
5.ชุมชน 
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ถูกตอ้ง เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา เป็นตน้ 

4.จดักลุ่มเฝ้าระวงัโดยอาศยัเครือข่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

5.จดัการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมใหแ้ก่
นกัเรียน 

6.ใหค้วามรู้แก่นกัเรียนในการเลือกชมส่ือในดา้นต่าง ๆ 
อยา่งเหมาะสม 
7.จดับรรยากาศส่ิงแวดลอ้มในสถานศึกษาใหส้ะอาด ร่มร่ืน
สวยงาม เอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้ 

8.ใชม้าตรการระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่ง
ต่อเน่ืองและสม ่าเสมอ 

9.แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบแกไ้ขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
10.คดักรองและตรวจสุขภาพนกัเรียนเป็นประจ า 

4.การอุปโภคบริโภค 1.จดัใหมี้ชมรมคุม้ครองผูบ้ริโภคในสถานศึกษา (อย.นอ้ย) 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพและสารปนเป้ือนในอาหาร และ 

ประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลข่าวสาร 

2.จดัท าป้ายนิเทศ และกิจกรรมรณรงค ์ใหค้วามรู้เก่ียวกบั 

การใชเ้คร่ืองอุปโภคบริโภคอยา่งถูกสุขอนามยั 

3.จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีท าความสะอาด รักษาความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อยภายในโรงอาหารของโรงเรียน 

9.จดัใหมี้ระบบก าจดัขยะ การบ าบดัน ้ าเสีย และจดัสร้างบ่อ 

ดกัไขมนั 

5.ในกรณีเกิดอุบติัเหตุจากการอุปโภคบริโภคของนกัเรียน 
ใหด้ าเนินการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ก่อนส่งต่อโรงพยาบาล 

6.ประสานแจง้ผูป้กครองนกัเรียนรับทราบเม่ือเกิดเหต ุ

7.จดัครูอนามยัอ านวยความสะดวกในการดูแล
รักษาพยาบาลร่วมกบัผูป้กครองเพ่ือรับทราบขอ้มูล
นกัเรียน 

8.รายงานเหตุการณ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบตามล าดบัขั้น 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผูป้กครอง 

4.นกัเรียน 
5.ชุมชน 

 

5.การทะเลาะววิาท 1.ด าเนินการตามระบบการดูแลช่วยเหลือนกัเรียนอยา่งมี 

ประสิทธิภาพ 

2.จดัท าระบบเครือข่ายระหวา่งผูป้กครอง ชุมชน
สถานศึกษา เพ่ือการส่ือสารและสานสมัพนัธ์ร่วมมือ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหา เก่ียวกบัพฤติกรรมนกัเรียน 

3 จดัใหมี้การหน่วยเคล่ือนท่ีเร็ว เพ่ือเขา้ระงบัเหตุกรณีท่ีมี
เหตุทะเลาะววิาท โดยประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผูป้กครอง 

4.นกัเรียน 
5.ชุมชน 
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4.ประสานแจง้ผูป้กครองนกัเรียนผูก่้อเหตุ ผูไ้ดรั้บบาตเจ็บ
ใหผู้ป้กครองนกัเรียนทราบและจดัเจา้หนา้ท่ีดูแล โตย
รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชารับทราบตามล าดบั 

5.ประสานความร่วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ อปพร. หรือ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

6.การถูกล่อลวงและลกัพา 1.จดักิจกรรมเสริมสร้างทกัษะการคิด วเิคราะห์                                                           
การแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ การตดัสินใจ การใหค้  าปรึกษาท่ี
ถูกตอ้ง รวมไปถึงทกัษะการป้องกนัตวัเองใหพ้น้จากการ
ถูกล่อลวงและลกัพา 

2.จดัระบบรักษาความปลอดภยัท่ีมีประสิทธิภาพ จดัเวร
ยามเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัในสถานศึกษา 

3.ประสานงานกบัชุมชน เครือข่ายผูป้กครอง ในการ
สอดส่องนกัเรียนอยา่งทัว่ถึงและสม ่าเสมอ 

4.ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ช่วยสอดส่องดูแล 

เพ่ือป้องกนัการถูกล่อลวงและลกัพา 

5.ใหมี้การประชาสมัพนัธ์ข่าวสารเก่ียวกบัการล่อลวงและ
ลกัพาและวธีิการป้องกนัใหน้กัเรียนทราบทุกระยะ 

6.ประสานงานเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ผูป้กครอง เพื่อด าเนินการ 

ติดตามคน้หา 

7.ขอความร่วมมือจากครู ผูป้กครอง ชุมชน หรือผูท่ี้
เก่ียวขอ้งในการแจง้เบาะแส 

8.ประสานแจง้ผูป้กครองนกัเรียนรับทราบเม่ือเกิดเหตุ โดย 

รายงานใหผู้บ้งัคบับญัชารับทราบตามล าดบั 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผูป้กครอง 

4.นกัเรียน 
5.ชุมชน 

 

7.ดา้นสุขภาพอนามยัของนกัเรียน 1.สร้างองคค์วามรู้ใหแ้ก่ครู และบุคลากร ในเร่ืองแนว
ทางการส่งเสริมสุขภาพนกัเรียน การป้องกนัมลภาวะจาก
ส่ิงแวดลอ้มการป้องกนัไม่ใหเ้กิดโรคต่าง ๆ ใหร้ะบาดมาก
ข้ึน 
2.จดัท ามาตรการบริหารจดัการขยะในสถานศึกษา 
3.แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงานใหช้ดัเจน 
4.ตรวจสุขภาพนกัเรียนอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง ประสานงานกบั 
โรงพยาบาลเพ่ือดูแลนกัเรียนท่ีมีร่างกายอ่อนแออยา่ง
ใกลชิ้ด 
5.ปิดสถานศึกษาเม่ือมีโรคระบาด 
6.แจง้ผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัชั้นในกรณีมีโรคติดต่อ
เกิดข้ึนในโรงเรียน 
7.จดัน ้ าด่ืม น ้ าใชใ้หป้ลอดภยัร่วมทั้งระบบกกัเก็บน ้ าและ

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.นกัการภารโรง 
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ระบบการจ่ายน ้ าใหถู้กสุขอนามยั 
8. มีสว้มท่ีถูกสุขอนามยั 
9.มีอุปกรณ์และสถานท่ีส าหรับลา้งมือ และใหค้วามรู้ใน
การลา้งมือของนกัเรียนอยา่งถูกวธีิ 
10.ควบคุมความสะอาดในการปรุงและจ าหน่ายอาหารให้
ถูกสุขลกัษณะ 

8.ดา้นสตัวมี์พิษ 1.จดัสภาพแวดลอ้มใหส้ะอาดร่มร่ืน ตดัแต่งก่ิงไม ้ก าจดั
แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสตัวมี์พิษเพ่ือใหมี้ความปลอดภยัแก่
นกัเรียน 

2.ใหค้วามรู้แก่ครู บุคลากร และนกัเรียนเก่ียวกบัสตัวมี์พิษ 

ตลอดจนวธีิการป้องกนัและปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้กรณี
ไดรั้บพิษ 

3.จดัท าป้ายเตือนภยัจากสตัวมี์พิษในบริเวณท่ีเป็นจุดเส่ียง 
เช่น บริเวณร้ัวสถานศึกษา ตน้ไมใ้หญ่ ซ่ึงมกัจะเป็นท่ีอยู่
อาศยัของสตัวมี์พิษเบ้ืองตน้ 

4.ประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในการ
ก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุสตัว ์เช่น ก าจดัแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุ 

5.จดัเตรียมอุปกรณ์และเวชภณัฑใ์นการปฐมพยาบาล กรณี
ท่ีไดรั้บพิษจากสตัวมี์พิษ 

6.จดัท าแผนฉุกเฉินและการฝึกซอ้ม โดยความร่วมมือกบั 

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.นกัการภารโรง 
 

9.พฤติกรรมชูส้าว 1.ใหค้วามรู้ความเขา้ใจในการปฏิบติัตนและพฤติกรรมท่ี
พึ่งประสงคด์า้นการวางตวัคบเพ่ือนต่างเพศ และจดัการ
เรียนการสอนเร่ืองเพศศึกษา 

2.มอบหมายครูประจ าชั้น ใหค้  าปรึกษาแก่นกัเรียน 

3.จดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนใหป้ลอดโปร่ง
ไม่มีมุมอบั อนัจะส่งผลต่อพฤติกรรมในทางท่ีไม่เหมาะสม
ของนกัเรียน 

4.ก ากบัติดตามดูแลการปฏิบติัหนา้ท่ีของครูเวรประจ าวนั 

5.สร้างเครือข่ายประสานความร่วมมือระหวา่งเครือข่าย
ผูป้กครองชุมชนและโรงเรียนในการแจง้เบาะแส 

6.เม่ือนกัเรียนประสบปัญหาใหส้ถานศึกษามอบหมาย
ผูรั้บผิดชอบสืบหาขอ้เห็จจริงและด าเนินการแกไ้ข ในกรณี
ท่ีเป็นปัญหาร้ายแรงใหผู้บ้งัคบับญัชารายงานตามล าดบั
ขั้นตอน 

7.ประสานงานเชิญผูป้กครองมารับทราบปัญหา และ

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผูป้กครอง 
4.นกัเรียน 
5.ชุมชน 
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ร่วมมือช่วยกนัแกไ้ขปัญหา ปรับเปล่ียนพฤติกรรมไป
ในทางท่ีเหมาะสม 

8.ติดตาม ก ากบั ดูแลนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
10.อินเตอร์เน็ตและเกม 1.ใหค้วามรู้นกัเรียนในการเลือกบริโภคขอ้มูลข่าวสาร ภยั

จากส่ืออินเทอร์เน็ต 
2.จดักิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจใน
การใชค้อมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อยา่งสร้างสรรค ์
3.ประสานความร่วมมือ ผูป้กครอง เครือข่ายผูป้กครอง 
เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งในการป้องกนั กวดขนั ดูแล ตามแหล่ง
สถานบนัเทิงร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นตน้ 
9.ครูฝ่ายปกครองและครูท่ีปรึกษาก ากบั ติดตาม การมา
เรียนของนกัเรียนและประสานกบัผูป้กครองในการ
เดินทางไประหวา่งบา้นและโรงเรียน 
5.จดัใหบ้ริการอินเทอร์เน็ตกบันกัเรียนในช่วงเวลาท่ี
เหมาะสมตามบริบทของโรงเรียน และใหค้รูควบคุมดูแล
อยา่งใกลชิ้ด 
6 ด าเนินการน ากลุ่มนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงมาอบรมให้
ความรู้ในเร่ืองการใชอิ้นเทอร์เน็ต 
7 จดัอาสาสมคัรนกัเรียนคอยตรวจสอบการใชอิ้นเตอร์เน็ต/ 
เวบ็ไชตต์่างๆ 
8.ประสานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจหรือหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ติดตาม 

1.ผูบ้ริหารโรงเรียน 
2.ครูประจ าชั้น 
3.ผูป้กครอง 

4.นกัเรียน 
5.ชุมชน 
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 ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังและติดตามข่าวสาร  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 2 เป็นศูนยเ์ฉพาะกิจเฝ้าระวงัและติดตาม  ข่าวสาร           
ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา โดยก าหนหนา้ท่ีในการปฏิบติังาน ดงัน้ี 

1. ปฏิบติัตามนโยบาย ในการเฝ้าระวงัและติดตามข่าวสาร จากส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. ก าหนดนโยบาย วางแผนมาตรการ แนวทางในการฝ้าระวงั ติดตาม ตรวจสอบ รายงานขอ้มูลข่าวสารเหตุการณ์ต่าง ๆ 

3. วเิคราะห์ สงัเคราะห์ ตรวจสอบรายละเอียด ประมวลผลขอ้มูลข่าวสาร 

4. ช้ีแจงขอ้เท็จจริงของเหตุการณ์ และท าความเขา้ใจแก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง 

5. ติดตาม ประสานงานการช่วยเหลือ เพ่ือใหผู้เ้ก่ียวขอ้ง ภาคีเครือข่ายใหก้ารช่วยเหลือและเยยีวยาอยา่งเหมาะสม 

6. ประสานความร่วมมือและใหค้  าปรึกษาผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง เพ่ือใหก้ารด าเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน 

ศูนย์เฉพาะกจิเฝ้าระวงัและตดิตามข่าวสาร สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 

การเฝ้าระวงัติดตามตรวจสอบ 

ตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร 

รายงาน (ส่ือ ส่ือพมิพ์ ส่ือออนไลน์) 

ทนัที 

รายงาน ศตช. 
สพฐ. เบือ้ต้น 

หาข้อเทจ็จริงในพืน้ทีว่เิคราะห์ข้อมูลข่าวสารรายงาน 

ศูนย์เฉพาะกจิฯ สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 

180นาที 

ช้ีแจง สร้างความเข้าใจ -สถานศึกษา(รัฐ/
เอกชน) 
-เครือข่ายปกครอง 
-หน่วยงาน/องคก์ร
อ่ืนๆ 

ช่วยเหลอือยา่งเหมาะสม 

ภาคเีครือข่าย หน่วยงาน/

องค์กรอืน่ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 



 
32 

 

กรณีทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ศูนย์เฝ้าระวงัและ

ติดตามข่าว สพป.กาฬสินธ์ุ เขต 2 

ด้าน ICT 

พบข้องร้องเรียน / ขา่วสารในสือ่ออนไลน์ 

มีข้อร้องเรียน มีการเผยแพร่ขา่วสารแล้ว ตรวจสอบ 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

กรณีร้ายแรง ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

ประสานผู้
ให้บริการ 
หรือผู้ดแูลระบบ
ระงบัการเผยแพร่ 

ตรวจสอบแหลง่ที่มาของขา่ว 

 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 

 

ตรวจสอบข้อมลูผู้ที่เผยแพร่ 
-สือ่/ช่องทาง 
-Username 

-Provider/log 

ตรวจสอบข้อมลูผู้ เผยแพร่ 
 

รายงาน 

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
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 เป็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนเสมอ ๆ ในสังคม ทั้งการล่วงละเมิดดว้ยค าพดู การสัมผสั การแอบดู รวมถึง              

การกระท ารุนแรงทางเพศ เด็กนกัเรียนจึงควรรู้วธีิป้องกนัและหาทางออกเม่ือตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์                

รวมทั้งการขอความช่วยเหลือจากบุคคลหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

การล่วงละเมิดทางเพศ หมายถึง การกระท าท่ีมีผลท าใหผู้ถู้กกระท าไดรั้บความเสียหายเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองเพศ 

ไดแ้ก่ กระท าช าเรา อนาจาร เป็นตน้ ผูท่ี้ถูกล่วงละเมิดทางเพศจะไดรั้บผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

แนวทางการป้องกนั 
1. ใหค้วามรู้ ความเขา้ใจ และความตระหนกัแก่ครู เด็กนกัเรียนและผูป้กครอง ในการป้องกนั หาทางออก
เม่ือตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์การล่วงละเมิด และสร้างกลไกการป้องกนัเด็กนกัเรียนจากการถูกละเมิด 
2. ใชก้ระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน ครูท่ีปรึกษาเอาใจใส่เด็กนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด                                    
และตอ้งท างานเป็นทีม 
3. ใหส้ถานศึกษาดูแลพิทกัษ ์ปกป้อง และคุม้ครองเด็กนกัเรียนไม่ใหถู้กล่วงละเมิดทางเพศจากบุคคลทั้งท่ีอยู่
ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
4. จดัสถานท่ีภายในสถานศึกษาใหเ้หมาะสม เช่น มีกลอ้งวงจรปิด มีการจดัตั้งเวรยามเพื่อตรวจตราพื้นท่ีจุด
เส่ียง เพื่อไมใหเ้กิดการล่วงละเมิดระหวา่งครูกบัเด็กนกัเรียน เด็กนกัเรียนกบัเด็กนกัเรียน และจากบุคคลอ่ืน 
5. สถานศึกษาสอนเร่ืองเพศศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษาเป็นหลกั โดยเฉพาะการ
ดูแลการป้องกนัตนเอง ของเด็กนกัเรียนใหป้ลอดภยัจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
แนวทางการช่วยเหลือ  
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายสอบถาม  ขอ้เทจ็จริง และปรึกษากบัผูเ้ก่ียวขอ้งใ น
สถานศึกษา สพป./สพม./สพฐ. ทนัที  
2. ตรวจสอบขอ้มูลประวติัเด็กนกัเรียนโดยใชก้ระบวนการ  ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียน การบนัทึกขอ้มูล 
และการจดัเก็บขอ้มูล ตามแบบรายงาน ฉก.01  
3. จดัผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายด าเนินการเก่ียวขอ้งกบักรณี  ท่ีเกิดข้ึนกบัเด็กนกัเรียนตั้งแต่ตน้จนจบกระบวนการ  
4. เชิญผูป้กครองเด็กนกัเรียนทั้งสองฝ่าย/หรือผูท่ี้เด็กนกัเรียน ไวว้างใจ/หรือผูท่ี้เด็กนกัเรียนร้องขอมาพดูคุย/
รับทราบเหตุการณ์และ ใหค้  าปรึกษา  
5. ประสานศูนยช่์วยเหลือสังคม ( OSCC) สถานพยาบาล  ในพื้นท่ีเพื่อน าเด็กนกัเรียนเขา้รับการตรวจรักษา
ดา้นร่างกายและจิตใจ ภายใน 24 ชัว่โมง  
6. กรณีเด็กนกัเรียนกบัเด็กนกัเรียน ใหด้ าเนินการดูแลช่วยเหลือ ทั้งผูถู้กกระท าและผูก้ระท า  

ชีแ้จงข้อเท็จจริงผา่นสือ่ตา่ง  ๆ
การล่วงละเมิดทางเพศ 
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7. แจง้ผูป้กครองเด็กนกัเรียน หาแนวทางและวธีิการร่วมกนั ในการปรับพฤติกรรมเด็กนกัเรียน 
8. ด าเนินการโดยเก็บขอ้มูลเป็นความลบัและพิทกัษสิ์ทธิ ผูถู้กกระท าและผูก้ระท า  
9. กรณีเด็กนกัเรียนกบัครูหรือบุคลากรทางการศึกษา ตรวจสอบ  ประวติัครู เชิญคณะกรรมการสถานศึกษา
มาปรึกษา สถานศึกษาแต่งตั้ง คณะกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงในสถานศึกษา และรายงานผูบ้งัคบับญัชา  
ทราบทนัที  
10. ด าเนินการทางวนิยัแก่ขา้ราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาท่ีกระท าการละเมิด ด าเนินการทางอาญา
และทางแพง่ 11. สรุปและจดัท ารายงานเสนอผูบ้ริหารสถานศึกษาทราบ โดยเร่งด่วน  
12. ประสานทีมสหวชิาชีพ และประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น สพป./สพม. ส านกังานพฒันาสังคมและ
ความมัน่คงของมนุษย ์บา้นพกัเด็กและครอบครัว สถานีต ารวจ องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ผูมี้หนา้ท่ี
คุม้ครองสวสัดิภาพเด็กตามพระราชบญัญติัคุม้ครองเด็ก  พ.ศ. 2546 เป็นตน้  
13. ติดตามผล/เยีย่มบา้นเด็กนกัเรียนเป็นระยะ ใหค้  าปรึกษา/ ใหก้ าลงัใจ  
14. จดัท าเป็นกรณีศึกษาเพื่อเป็นขอ้มูลและแนวทางในการปกป้อง  คุม้ครอง และดูแลช่วยเหลือเด็กนกัเรียน
ต่อไป  
แนวทางการด าเนินงานของ สพป./สพม.  
1. ผอ.สพป./สพม. รายงานเหตุใหเ้ลขาธิการ กพฐ. ทราบทนัที กรณีเร่งด่วน  
2. มอบทีม ฉก.ชน.สพป./สพม. ประสานงานกบัทีมสหวชิาชีพ เขา้ช่วยเหลือเด็กนกัเรียนเม่ือทราบและน า
ตรวจร่างกายภายใน 24 ชัว่โมง 
3. รายงานขอ้มูลรายละเอียดอยา่งเป็นทางการเบ้ืองตน้ ภายใน 24 ชัว่โมง 
 4. กรณีส่ือมวลชนเขา้ติดตามสถานการณ์ใหร้ายงาน ผอ.สพป./สพม. ทนัที  
5. รายงานสถานการณ์ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบเป็นระยะ ๆ จนการช่วยเหลือเสร็จส้ินกระบวนการ  
แหล่งช่วยเหลอื  
1. สถานพยาบาล  
2. บา้นพกัเด็กและครอบครัว  
3. ส านกังานพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์
4. ศูนยช่์วยเหลือสังคม (OSCC) โทร. 1300 
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นักเรียนถูกล่วงละเมิดทางเพศ 
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 กรณคีวามรุนแรง  

 ความรุนแรงต่อเด็กนกัเรียนเกิดข้ึนบ่อยคร้ังทัว่ทุกพื้นท่ี  ของสังคม ไม่วา่จะเป็นสถานศึกษาใน     

ระดบัอนุบาล ระดบัประถม ระดบั  มธัยมศึกษา ไปจนถึงระดบัอุดมศึกษา ไม่วา่ในสถานศึกษาขนาดเล็ก  

ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ไม่วา่สถานศึกษาจะอยูใ่นภาคไหน  ในประเทศไทย ในบริบทสังคมอยา่งไร                   

ก็ตาม ความรุนแรงต่อเด็กนกัเรียน  ท่ีเกิดข้ึน หลายแห่งอาจมีรูปแบบคลา้ยคลึงหรือแตกต่างกนับา้ง                       

ตามสถานการณ์ส่วนสาเหตุบ่มเพาะและเอ้ือต่อการเกิดความรุนแรง  เหล่านั้น มีทั้งเหมือนและแตกต่างกนั

ออกไป 
 

 

 

กรณคีวามรุนแรง 

 

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียน  กรณคีวามรุนแรง 
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 การไม่ไดรั้บความเป็นธรรม หมายถึง การท่ีเด็กนกัเรียน บิดา  มารดา หรือผูป้กครองไม่ไดรั้บสิทธิ
ตามท่ีกฎหมายก าหนดใหไ้ดรั้บการ  ปฏิบติัอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไดรั้บการปฏิบติัหรือถูกละเวน้การปฏิบติั  

จากสถานศึกษาอยา่งไม่เป็นธรรม ขาดความเสมอภาค ซ่ึงเป็นผลให้  เสียโอกาสในการเขา้ถึงการศึกษาท่ีมี
คุณภาพ 

 

 

 

 

กรณไีม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา  

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียน  กรณไีม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา การเรียกเกบ็เงินจากเด็ก

นกัเรียน 
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 การออกเรียนกลางคนั หมายถึง การท่ีเด็กนกัเรียนหายไปจาก  ระบบสถานศึกษา ขาดการติดต่อ                    

กบัครูท่ีปรึกษาหรือครูผูส้อน จนพน้  สภาพการเป็นนกัเรียนก่อนเรียนจบหลกัสูตรท่ีก าหนดไวโ้ดยมีสาเหตุ                  

มาจากตวัเด็กนกัเรียน ครอบครัว สถานศึกษา หลกัสูตร สภาพแวดลอ้ม และสังคม 

 

 

 

การออกเรียนกลางคัน 

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียน  กรณี

ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา 

 เด็กนักเรียนออกกลางคัน 
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ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียน กรณไีม่ได้รับ

ความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา เด็กนักเรียนติด 0 ร และ 

มส. 
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แนวทางการป้องกนั  
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนศึกษา า ระเบียบ  แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัผลประเมินผล
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พระราชบญัญติัการศึกษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัการศึกษา แห่งชาติพ.ศ. 
2542 (แกไ้ขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545  
2. ประชุมครูผูส้อนเพื่อช้ีแจงซกัซอ้มความเขา้ใจใหท้ราบถึง  แนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการวดัและ
ประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3. ค รูผูส้อนแจง้ ระเบียบแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดั  และประเมินผลการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเ้ด็กนกัเรีย น
ทราบ  
4. จดัใหมี้การสอนปรับพื้นฐานความรู้สอนซ่อมเสริม และ สอบซ่อมใหก้บัเด็กนกัเรียนกลุ่มเส่ียง 

 

 

 ตั้งครรภ์ในวยัเรียน หมายถึง เด็กนกัเรียนท่ีตั้งครรภห์รือสงสัยวา่ ตั้งครรภ ์ไม่ไดมี้การวางแผนจะ

ใหเ้กิดข้ึน โดยมีสาเหตุจากการไม่มีความรู้ ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งเก่ียวกบักา ตั้งครรภแ์ละการคุมก าเนิด การ

ตั้งครรภ์ในวยัเรียน 
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ถูกข่มขืนจนตั้งครรภต์ลอดจนความไม่พร้อมในดา้นภาวะต่าง ๆ  ดา้นเศรษฐกิจ สังคม การไม่รับผดิชอบของ

บิดาเด็กในครรภเ์ป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียนกรณอีืน่ ๆ  ตั้งครรภ์ในวยัเรียน 

 

ผู้บริหารสถานศึกษา/ครูผู้แจ้งเหต ุ

ตรวจสอบ/ประเมนิปัญหา 

ให้ค าปรึกษาเบือ้ต้น/บันทกึข้อมูลตามแบบรายงาน ฉก01 

ตั้งครรภ์ในวยั

เรียน 
ตรวจร่างกายสถานพยาบาล 

ไมแ่นใ่จ 

ใช ่

ครูให้ค าปรึกษา/ช่วยเหลอืด้าน

การศกึษา 
สง่แพทย์/สง่ตอ่หนว่ยงาน

ที่เก่ียวข้อง 

ให้ค าปรึกษาผู้ปกครอง/ครอบครัว 

จดัท า/จดัเกบ็ข้อมูลด าเนินการ/สรุป รายงานผู้บริหารผู้เกีย่วข้อง 

ภาวะจิตเวช 
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 ปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช ฆ่าตวัตาย ส่งผลกระทบต่อสังคม  และมีแนวโนม้จะเพิ่มข้ึน เน่ืองจากภาวะ

เศรษฐกิจ สังคมท่ีเปล่ียนไป รวมถึงภยัพิบติัต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ ทั้งต่อตนเอง  

ครอบครัวและสังคม ถา้ขาดการจดัการดูแลท่ีไม่เหมาะสม อาจเกิด  การเจบ็ป่วย การฆ่าตวัตาย ท าใหเ้กิดการ

สูญเสียทรัพยากรของประเทศ ภาวะทางจิตเวช หมายถึง ผูท่ี้มีการแสดงออกท่ีเปล่ียนแปลงไป  ในดา้น

อารมณ์ความคิดหรือพฤติกรรม ซ่ึงผูน้ั้นตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือ  เพราะถา้ปล่อยไวอ้าจเกิดอนัตรายต่อตนเอง

และผูอ่ื้นได ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียนกรณอีืน่ ๆ  

ภาวะจิตเวช 

เด็กนักเรียนติดเกม/อนิเทอร์เน็ต/เล่นพนัน  
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 เด็กนกัเรียนติดเกม/อินเทอร์เน็ต หมายถึง เด็กนกัเรียน  ท่ีหมกมุ่นกบัการเล่นเกม/อินเทอร์เน็ต และ

ไม่สามารถควบคุมตนเอง  ในเวลาท่ีก าหนด ถา้ไม่ไดเ้ล่นจะกร ะวนกระวายใจมาก บางคนเล่นขา้มวนั  

ขา้มคืน การติดเกมหรืออินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบต่อตวัเด็กนกัเรียน เช่น  ไม่สนใจเรียน การเรียนตกต ่า                  

ขาดความรับผดิชอบ หนีเรียนเพื่อไปเล่นเกม  ส่งผลต่อคุณภาพชีวติและสัมพนัธภาพทางสังคมเสีย                             

(ดูรายละเอียด  ในภาคผนวก กฎกระทรวงประกอบพระราชบญัญติัภาพยนตร์และ  วดิีทศัน์พ.ศ. 2551)                      

เด็กนกัเรียนเล่นพนนั หมายถึง เด็กนกัเรียนท่ีมีพฤติกรรม  การเล่นเอาเงิน ส่ิงของมีค่า ดว้ยการเส่ียงโชค            

หรือใชค้วามสามารถ โดย  คาดเดาผลท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต ความช านาญ เล่ห์เหล่ียม ไหวพริบ  และฝีมือ 

รวมทั้งโชค ถา้เล่นพนนัจนติดเป็นนิสัยจะส่งผลใหเ้ด็กนกัเรียนนั้น  ขาดความรับผดิชอบต่อตนเอง 

ครอบครัว และสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียนกรณอีืน่ ๆ  เด็ก

นักเรียนติดเกม/อนิเทอร์เน็ต  

ยาเสพติด 
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 ยาเสพติด หมายถึง สารเคมีหรือวตัถุชนิดใด ซ่ึงเม่ือเสพเขา้สู่ ร่างกายไม่วา่จะโดยรับประทาน ดม 

สูบ ฉีด หรือดว้ยวธีิการใด ๆ แลว้ ท าใหเ้กิดผลต่อร่างกายและจิตใจ ในลกัษณะส าคญั เช่น ตอ้งเพิ่มขนาด 

การเสพข้ึนเป็นล าดบั มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา มีความตอ้งการเสพ  ทั้งร่างกายและจิตใจอยา่งรุนแรงอยู่

ตลอดเวลา และสุขภาพโดยทัว่ไป จะทรุดโทรมลง (ดูรายละเอียดภาคผนวก) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียน

กรณี ยาเสพติด 

โรคติดต่อในสถานศึกษา 
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 โรคติดต่อ คือ โรคท่ีสามารถถ่ายทอดติดต่อกนัไดร้ะหวา่ง  บุคคลโดยมีเช้ือจุลินทรียต่์าง ๆ เป็น

สาเหตุของโรค และถึงแมว้า่เช้ือโรค  จะเป็นตวัก่อเหตุ แต่พฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของมนุษยก์็เป็นปัจจยั

ร่วม ท่ีส าคญัท่ีจะท าใหเ้กิดโรคติดต่อนั้น ๆ กรมอนามยัไดร้วบรวมนิยาม  ของโรคติดต่อจากพระราชบญัญติั

โรคติดต่อ พุทธศกัราช 2523 หมายถึง  โรคซ่ึงรัฐมนตรีวา่การกระทรวงสาธารณสุขประกาศใหเ้ป็น

โรคติดต่อ  ส าหรับทัว่ประเทศ หรือผูว้า่ราชการจงัหวดัเฉพาะในเขตของตนประกาศ  ใหเ้ป็นโรคติดต่อใน

กรณีท่ีตรวจพบหรือมีเหตุสงสัยวา่โรคใดโรคหน่ึง  เป็นโรคซ่ึงอาจติดต่อแพร่ระบาดเป็นอนัตราย                               

แก่ประชาชนได้  โรคติดต่ออนัตราย หมายความวา่ โรคติดต่อท่ีรัฐมนตรี  วา่การกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ (รายละเอียดคู่มือแนวทางปฏิบติั และมาตรการรักษาความปลอดภยัของสถานศึกษา ฉบบัปรับปรุง  

พ.ศ. 2556 หนา้ 108-121) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียน

กรณโีรคติดต่อในสถานศึกษา 

อุบัติเหตุนอกสถานศึกษา 
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 อุบติัเหตุนอกสถานศึกษา หมายถึง ภาวะท่ีเกิดข้ึนอยา่ง  กะทนัหนัท าใหเ้กิดความกระทบกระเทือน

ต่อสุขภาพ ชีวติและทรัพยสิ์น  ของเด็กนกัเรียน หรืออุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึนมีผลกระทบต่อสถานศึกษา เช่น  

อุบติัเหตุกบัรถนกัเรียน รถทศันศึกษา รถทศันาจร รถรับส่งนกัเรียน  รถโรงเรียน รถส่วนบุคคลของครูท่ีพา

เด็กนกัเรียนไปท ากิจกรรม  (รายละเอียดคู่มือแนวทางการปฏิบติัมาตรการการรักษาความปลอดภยั  ของ

สถานศึกษาฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2556 หนา้ 39-51) 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียนกรณี  

อุบัติเหตุนอกสถานศกึษา 

อุบัติเหตุในสถานศึกษา 
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 อุบติัเหตุในสถานศึกษา หมายถึง อนัตรายท่ีเกิดข้ึนใน  สถานศึกษาโดยฉบัพลนั ซ่ึงไม่คาดคิดมา
ก่อน อนัเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ  หรือการกระท าของมนุษย ์ส่งผลใหเ้กิดความเสียหาย ทั้งร่างกาย                       
และทรัพยสิ์น โดยมีสถานการณ์เส่ียงจากสภาพแวดลอ้ม ขาดความ ระมดัระวงั หรือการเรียนการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็ก
นักเรียนกรณอีุบัติเหตุในสถานศึกษา 

การจมน า้ 
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 การจมน ้า เป็นสาเหตุการเสียชีวติของเด็กนกัเรียนประเภทหน่ึง  อุบติัเหตุการจมน ้า พบวา่เกิดจาก

การรู้เท่าไม่ถึงการณ์เกิดจากความประมาท ความคึกคะนองมองขา้มความปลอดภยั ไม่เลือกวา่จะเป็นเด็ก

หรือผูใ้หญ่ ควรไดรั้บความรู้และฝึกทกัษะชีวติเบ้ืองตน้ เพื่อรองรับปัญหาท่ีอาจเกิดข้ึน  ใหส้ามารถช่วยเหลือ

ตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งถูกวธีิหรือสามารถถ่ายทอด ความรู้ใหก้บัผูอ่ื้นได 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็กนักเรียนกรณจีมน า้  

เด็กนักเรียนเสียชีวติในสถานศึกษา 
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 เด็กนกัเรียนเสียชีวติในสถานศึกษา หมายถึง เด็กนกัเรียน  ท่ีอยูใ่นความดูแลรับผดิชอบของ

สถานศึกษาไดเ้สียชีวติดว้ยเหตุ ตายตามธรรมชาติตายผดิธรรมชาติหรืออุบติัเหตุ ซ่ึงผูป้ระสบเหตุ  ไดพ้บเด็ก

นกัเรียนในสภาพท่ีเสียชีวติแลว้ไม่สามารถช่วยเหลือเบ้ืองตน้ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเดก็นักเรียนเดก็

นักเรียนเสียชีวติในสถานศึกษา 

ภัยพบิัติ 
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 ภยัพิบติั หมายถึง ภยัท่ีรุนแรงหรือเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนตาม  ธรรมชาติหรือเกิดจากความประมาทของ

บุคคล ส่งผลกระทบต่อบุคคล  หรือต่อผูค้นเป็นจ านวนมาก เกิดจากสถานการณ์เส่ียง เช่น อคัคีภยั  

แผน่ดินไหว วาตภยั และอุทกภยั ฯลฯ ซ่ึงมีความสูญเสียทั้งทรัพยสิ์น  ส่ิงของ และผูค้นบาดเจบ็เสียชีวติ หรือ

ไร้ท่ีอยู ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้ันตอนการคุ้มครองและช่วยเหลอืเด็ก

นักเรียนกรณภีัยพบิัติ 
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