
 
 
 
 

 
   
 

ประกาศโรงเรียนขามแก่นนคร 
เรื่อง  มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  นักเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
........................................................... 

   

  ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งว่า เนื่องจากสภาพปัญหาในปัจจุบันได้เกิด
เหตุการณ์ท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ถูกกล่าวหาหรือได้กระท าความรุนแรงต่อเด็กนักเรียน  
ในสถานศึกษา และมีการเผยแพร่ผ่านทางส่ือสังคมออนไลน์สาธารณะอย่างกว้างขวาง และรวดเร็ว           
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้จัดต้ังศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร  
ทางการศึกษา (ฉก.คศ.) และศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน  (ฉก.ชน.) สังกัดส านักงาน        
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุความรุนแรงอันน าไปสู่การฟ้องร้องต่าง ๆ  
 เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนขามแกน่นคร 
จึงได้ออกมาตรการการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้อง 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการศึกษา ทบทวน บทบาทหน้าท่ีและแนวทางการ
ปฏิบัติงานในกรณีกระท าผิด  ตามเอกสารแนบท้าย 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้ เป็นต้นไป  

  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๒  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

ลงช่ือ 
                                                                        (นายศุภกิจ  สานุสัตย์) 
                                                            ผู้อ านวยการโรงเรียนขามแก่นนคร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
โรงเรียนขามแก่นนคร 

 

ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกัน 
๑ ภัยกับบุคคล 

- ครูกับนักเรียน 
ก าหนดแนวปฏิบัติให้ครูและบุคลากรถือปฏบิัติและให้มีข้อตกลงในระดับสถานศึกษา
และระดับห้องเรียน  
๑. ก าหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติของนักเรียนร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และผู้ปกครองโดยไม่ขัดแย้งกับกฎกระทรวง หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
๒. มีการประชุมผู้ปกครองประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ในการท าความเข้าใจ และ
การหารือข้อตกลงร่วมกัน เรื่องการลงโทษนักเรียนสามารถท าได้แต่ต้องไม่เกินกว่าเหตุ 
และสถานศึกษาท าหนังสือแจ้งความประพฤติของนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบ พร้อมกับ
หาแนวทางแก้ไขพฤติกรรมของนักเรียน  
๓. มกีารเชิญนักจิตแพทย์มาสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของนักเรียน พฤติกรรม
ของนักเรียนแต่ละคนย่อมแตกต่างกันออกไปจากสภาพแวดล้อมท่ีอยู่อาศัย และ       
การอบรมเล้ียงดู  
๔. ผู้บริหารสถานศึกษา ก ากับ ติดตาม ไม่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ลงโทษนักเรียนด้วยวิธีความรุนแรง หรือแบบกล่ันแกล้งความโกรธหรือความพยาบาท 
โดยค านึงถึงอายุของนักเรียน และความร้ายแรงของพฤติการณ์ประกอบการลงโทษด้วย 
เพื่อท่ีจะแก้นิสัยความประพฤติท่ีไม่ดีของนักเรียน  
    ในกรณีท่ีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ลงโทษนักเรียนท่ีมีความประพฤติผิด 
กฎ ระเบียบ ต้องท าหนังสือแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตนทราบพร้อมระบุเหตุ และ   
การลงโทษการกระท าความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนและนักศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีการลงโทษผู้กระท าผิด มี ๔ สถาน ดังนี้  
  ๑) ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนกระท าความผิดไม่ร้ายแรง  
  ๒) การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน   
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤติของนักเรียน หรือกรณีท าให้เสียช่ือเสียง และ
เกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ    
การท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบ
ความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย  
  ๓) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนนความ
ประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกเป็นข้อมูล
หลักฐาน  
  ๕) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระท า
ความผิดท่ีสมควรปรับเปล่ียนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวง
ก าหนด  
๕. สถานศึกษาจัดให้มกีารประเมินสภาวะทางอารมณ์ของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับ 

 
 
 



 
 
 

๒ 
ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกัน 

 - ครูกับบุคคลอื่น ประชุมนิเทศ ก ากับ ติดตามที่เน้นการบริการกับผู้รับบริการ การมีมนุษยสัมพันธ์กับ  
ผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง และบุคคลอื่น  
๑. สถานศึกษาจัดให้มีประชุมผู้ปกครองในแต่ละภาคเรียน อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง
เพื่อแจ้งพฤติกรรมของนักเรียนให้ผู้ปกครอง รวมท้ังหารือแนวทางในการแก้ไขปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของนักเรียน  
๒. เมื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ลงโทษนักเรียนท่ีกระท าผิด กฎ 
ระเบียบ กฎหมายต้องแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนทราบพร้อมระบุเหตุและผลการ
ลงโทษการกระท าความผิด โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย    
การลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งมีการลงโทษผู้กระท าผิดมี ๔ สถาน ดังนี ้ 
  ๑) ว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนกระท าความผิดไม่ร้ายแรง  
  ๒) การท าทัณฑ์บน ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน    
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยความประพฤตินักเรียนนักศึกษา หรือกรณีท าให้เสียช่ือเสียง 
และเกียรติศักด์ิของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษว่า
กล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือ และเชิญบิดา มารดา 
หรือผู้ปกครองมาบันทกึรับทราบความผิดและรับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย  
  ๓) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการตัดคะแนน     
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา แต่ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกเป็น
ข้อมูล หลักฐาน  
  ๔) ท ากิจกรรมเพื่อให้ปรับเปล่ียนพฤติกรรม ใช้ในกรณีท่ีนักเรียนและนักศึกษากระท า
ความผิดท่ีสมควรปรับเปล่ียนพฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางกระทรวง
ก าหนด  
๓. สถานศึกษาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมของบุตรหลานของ
ผู้ปกครอง ควรจะปรับเปล่ียนพฤติกรรมโดยร่วมกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อท่ีจะบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน  

 - ครูกับครู ก าหนดบทบาทหน้าที่ให้ครูปฏบิัติงานที่ชัดเจน รวมทั้งเง่ือนไขความส าเร็จ และ
ก าหนดโครงสร้างค าสั่งคณะท างานและกิจกรรมสร้างขวัญก าลังใจ  
๑. มกีารก าหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล  
๒. ให้ถือปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน  
๓. ให้ถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๔. ให้ถือปฏิบัติตามวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
๕. รายงานผลการปฏิบัติงาน ปีละ ๒ ครั้ง  
๖. มีการนิเทศ ติดตาม ปีละ ๒ ครั้ง  

 - อื่น ๆ   อาศัยความร่วมมือและการมีส่วนร่วมป้องกันภัยของกรรมการสถานศึกษา ผู้น าชุมชน  
 
 
 
 
 



 
 
 

๓ 
ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกัน 

๒ อุบัติภัย แต่งต้ังผู้รับผิดชอบเฝ้าระวังดูแลป้องกันภัย อุบัติภัยต่างๆ และเวรยาม ดังนี้  
ด้านอัคคีภัย  
๑. แต่งต้ังกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบอุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ  
๒. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ หนีไฟ  
๓. จัดให้มเีจ้าหน้าท่ีอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการอย่างเคร่งครัด  
๔. วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า 
๕. จัดแหล่งข้อมูลท่ีสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า 
๖. ขจัดส่ิงรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา อาคารและห้องต่าง ๆ 
๗. รายงานต้นสังกัดทันที  
ด้านวาตภัย  
๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พน้จากอันตราย  
๒. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ  
๓. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
๔. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร  
๕. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ  
๖. จัดให้มีเวชภัณฑท์ี่จ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
๗. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันท ี 
ด้านอทุกภัย  
๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย  
๒. จัดให้มกีารอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ  
๓. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
๔. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ  
๕. จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
๖. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที  
ด้านธรณีพิบัติภัย  
๑. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียนให้พ้นจากอันตราย  
๒. จัดให้มกีารอยู่เวรรักษาสถานท่ีราชการ  
๓. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ  
๔. ตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้อาคาร  
๕. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่ าเสมอ  
๖. จัดให้มีเวชภัณฑ์ท่ีจ าเป็นในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
๗. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐและเอกชนเพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือทันที 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

๔ 
ล าดับ สาเหตุเกิดจาก มาตรการป้องกัน 

๓ สาธารณภัย ก าหนดแนวทางปฏิบัติและกิจกรรมความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชุมชน และผู้มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย  
๑. การก าหนดมาตรการป้องกันภัย  
๒. การจัดท าแผนหรือวางระบบ  
๓. การปฏิบัติงาน  
๔. การฝึกอบรม  
๕. การเตรียมบุคลากรเครื่องมือ เครื่องใช้ การฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการและประสานงาน  
การแจ้งเตือนภัย การลดอันตรายและระงับภัยท่ีเกิดขึ้น การบรรเทาภัย การอพยพ
ผู้ประสบภัยและทรัพย์สินต่าง ๆ ไปไว้ยังสถานท่ีปลอดภัย การจัดให้บริการด้านอาหาร
น้ าด่ืม เส้ือผ้าท่ีพักช่ัวคราวและเวชภัณฑ์แก่ผู้ประสบภัย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


