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ล ำดับ สำเหตุเกิดจำก มำตรกำรป้องกันภัย 
๑ ภัยบุคคล 

- ครูกับนักเรียน 

๑.ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน และ
นักศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งมีการลงโทษผู้กระท าความผิด ๔ สถาน ดังนี้ 
     (๑) การว่ากล่าวตักเตือนใช้ในกรณีนักเรียน หรือนักศึกษา
กระท าความผิด ไม่ร้ายแรง 
     (๒) การท าทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนหรือนักศึกษาที่ประพฤติ
ตนไม่เหมาะสม กับสภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา หรือได้รับโทษว่ากล่าว
ตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบ การท าทัณฑ์บนให้ท าเป็นหนังสือ 
และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและ
รับรองการท าทัณฑ์บนไว้ด้วย 
     (๓) การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ
ว่าด้วยการ ตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาของแต่
ละสถานศึกษาก าหนด และให้ท าบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน 
     (๔) ท ากิจกรรมเพ่ือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่
นักเรียน และนักศึกษากระท าความผิดที่สมควร ต้องปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม การจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนวทางท่ี
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

๒. สถานศึกษาจัดให้มีการประเมินสภาวะทางอารมณ์ของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าปี อย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 

๓. ผู้บริหารสถานศึกษาก ากับและติดตามตามมาตรการของโรงเรียน
อย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

 -  ครูกับบุคคลอ่ืน ๑. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 

๒. แจ้งระเบียบการลงโทษนักเรียน ๔ สถาน ให้ผู้ปกครองนักเรียน
รับทราบ 

๓. ก าหนดให้สถานศึกษามีการเยี่ยมบ้านนักเรียนอย่างน้อยภาค
เรียนละ ๑ ครั้ง 

 - ครูกับครู ยึดตามระเบียบจรรยาบรรณครูว่าด้วยจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ จรรยาบรรณวิชาชีพครูมี ๕ ด้าน ๙ ข้อ 
๑.จรรยาบรรณต่อตนเอง 

ข้อที่ ๑ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนา
ตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา
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ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ 

๑. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

ข้อที่ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์
สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 

 
  ๓.จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

ข้อที่ ๓ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ 
ช่วยเหลือ ส่งเสริม 

ให้ก าลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 

ข้อที่ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ ทักษะ และนิสัย 

ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

ข้อที่ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย 

วาจา และจิตใจ 

ข้อที่ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระท าตนเป็น
ปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 

สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 

ข้อที่ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความ
จริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จาก
การใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 

๔.จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

ข้อที่ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันอย่างสร้างสรรค์ 
โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 

๕.จรรยาบรรณต่อสังคม 

ข้อที่ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็น
ผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของ
ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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 - อ่ืนๆ  ๑. ยาเสพติด 

    (๑)  อบรมครู DARE ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด 

    (๒)  เข้าค่ายคุณธรรม 

    (๓)  ลูกเสือต้านยาเสพติด 

๒. โทรศัพท ์

    (๑) ครูเป็นตัวอย่างให้นักเรียนในการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียน 

    (๒) ประชุมผู้ปกครองเรื่องการใช้โทรศัพท์ในห้องเรียน ให้
นักเรียนปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะที่ครูท าการ
สอน ยกเว้นครูให้สืบค้นข้อมูล ถ้านักเรียนท าผิดกฎครูยึดโทรศัพท์ 
๕ วันท าการ โดยให้ผู้ปกครองมารับเป็นลายลักษณ์อักษร 

  

ล ำดับ สำเหตุเกิดจำก มำตรกำรป้องกันภัย 
  ๓. ชู้สาว นักเรียนกับนักเรียน ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับเรื่อง

เพศศึกษา  พร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษา กรณีชู้สาว ครูกับนักเรียน 
ให้ยึดตามระเบียบโทษวินัย ๕ สถาน ภาคทัณฑ์  ตัดเงินเดือน ลดขั้น
เงินเดือน ปลดออก  ไล่ออก 
๔. หนีเรียน  ยึดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษ
นักเรียน และนักศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งมีการลงโทษผู้กระท าความผิด 
๔ สถาน 
๕. พฤติกรรมก้าวร้าว  ยึดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการ
ลงโทษนักเรียน และนักศึกษา พ.ศ.2548 ซึ่งมีการลงโทษผู้กระท า
ความผิด ๔ สถาน 

๒ อุบัติภัย ๑. ภัยที่เกิดจากรถจักรยานและจักรยานยนต์  
    อบรมนักเรียนเกี่ยวกับการจราจรเบื้องต้น 
๒. ภัยจากการจมน้ า 
    ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดูแลตนเองในขณะจมน้ า และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
๓. อุบัติเหตุในโรงเรียน 
     - ครูดูแลการเล่นของนักเรียนอย่างใกล้ชิด เก็บวัสดุที่เป็น
อันตรายให้ห่างไกลเด็ก 
     - แต่งตั้งเวรประจ าวัน 
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๓ สำธำรณภัย ๑. ไฟฟ้า    
    ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า 
๒. โรคระบาด    
    ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับโรคระบาด การป้องกัน การดูแล
ตัวเอง 

  


