ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
เรื่อง นโยบายและมาตรการรักษาความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
……………………………………
1. นโยบายและการวางแผนการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ เป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่เน้นการผลิตและพัฒนากาลังคนสู่
ตลาดแรงงาน และเป็นสถานศึกษาที่ให้บริการชุมชนและสังคมนักเรียน ได้ตระหนักในความสาคัญ และเล็งเห็น
ความจาเป็นเร่งด่วนที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย จะต้องร่วมกันหาแนวทางในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา
ให้ได้เรียนรู้อย่างมีความสุข และเป็นกาลังพลของประเทศ มีทักษะชีวิตและอาชีพที่จะดูแลตนเองให้ปลอดภัย
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคม อุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักเรียน นักศึกษา ดังนั้น
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ซึ่งมีภารกิจและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา ต้องดาเนินการอย่างทั่วถึง
มีคุณภาพ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล ดังนี้
(1) ความปลอดภัยในสถานศึกษาถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบในการอยู่ร่วมกันของนักเรียน นักศึกษา
ครู และบุคลากรทุกคน
(2) สถานศึกษาให้การสนับสนุนให้มีการพัฒนาสถานที่และสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัย
(3) สถานศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
(4) นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนมีความตระหนักถึงความปลอดภัยในตนเอง รวมทั้งมี
ส่วนร่วมในการดูแลตรวจสอบสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย
(5) สถานศึกษาจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
(6) บริหารจัดการโครงการส่งเสริมสุขภาพอย่างเป็นระบบ
(7) จัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคอาหารที่ถูกสุขลักษณะที่ปลอดภัยจากสารพิษ
(8) ส่ งเสริ มให้ นั กเรี ยน นั กศึกษา ครู บุคลากร และประชาชนได้ ออกก าลั งกาย โดยวิทยาลั ย
อาชีวศึกษาสุรินทร์เป็นศูนย์กลาง
(9) ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านสุขภาพแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทุกคน
(10) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ
เป้าประสงค์
1. เพื่อให้มีรูปแบบแนวทางการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ด้านอุบัติเหตุ ด้าน
อุบัติภัย และด้านปัญหาทางสังคม โดยอาศัยแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หลักการกระจายอานาจ การมีส่วนร่วม
และยึดประโยชน์สูงสุดของนักเรียน นักศึกษาเป็นสาคัญ
2. เพื่อสร้างความเข้มแข็งระบบการรักษาความปลอดภั ยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ให้มีความ
พร้อม สามารถป้องกัน และแก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน นักศึกษาทั้งด้านอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหา
ทางสังคมที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาทุกคนได้รับการปกป้อง และคุ้มครองความปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และ
จิตใจ โดยนักเรียน นักศึกษาจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิด และสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
4. เพื่อสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ โดยการให้
ความรู้ความเข้าใจ แก่ผู้ที่รับผิดชอบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยในวิทยาลัย
/เป้าหมาย...

เป้าหมาย
1. นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทุกคนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ได้รับการคุ้มครองดูแล
ความปลอดภัย
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากร ผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษามีแนวทางในการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยนักเรียน นักศึกษา
3. เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา
ยุทธศาสตร์
1. วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์จัดระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา ครู และ
บุคลากร โดยการมีส่วนร่วมของครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษา
3. มีการกากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน
2. การวางแผนรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนวัดภเขาทอง
แนวทางการวางแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากร เน้นการมีส่วน
ร่วมระหว่างนักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน และเครือข่าย โดยร่วมกันวางแผนป้องกัน แก้ไข
ควบคุม กากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงาน จึงจาเป็นต้องมีมาตรการและกิจกรรมเพื่อให้รับประโยชน์สูงสุด
ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545
และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 พร้อมทั้งนโยบายของสานักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา
ดังนี้
ขั้นตอน
1. ศึกษาสภาพทั่วไป
2. กาหนดมาตรการหลัก
3. กาหนดมาตรการเสริม
4. กาหนดกิจกรรม
5. กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบ

ภารกิจ
ศึกษาสภาพทั่วไปของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ ผู้ปกครอง และ
ชุมชน ความเข้มแข็งของเครือข่ายเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการ
เกิดอุบัติเหตุ อุบัติภัย ภัยจากสภาพแวดล้อม และภัยอื่น ๆ
กาหนดมาตรการหลักเพื่อป้องกัน และ/หรือแก้ไข
กาหนดมาตรการเสริมให้เหมาะสมกับความเชื่อ วัฒนธรรม
และประเพณีของท้องถิ่น และสภาพความเสี่ยงของสถานศึกษา
กาหนดกิจกรรมสนับสนุนมาตรการหลักและมาตรการเสริม
กาหนดเวลาและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้

/3. มาตรการป้องกัน...

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ อุบัติภัย และปัญหาทางสังคม
สาเหตุ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผ้รับผิดชอบ
ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ 1. ตรวจสอบโครงสร้างและส่วนประกอบ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา
1. อุบัติเหตุจากอาคารเรียน
อาคารอย่างสม่าเสมอ
2. ครู และบุคลากรทีร่ บั
อาคารประกอบ
2. แต่งตั้งบุคลากรในการดูแลรักษา
ผิดชอบ
อาคารสถานที่
3. นักการภารโรง
3. สร้างความตระหนักและให้ความรู้
4. ผู้ปกครอง
การรักษาความปลอดภัย แก่นักเรียน 5. ชุมชน
นักศึกษา
4. จัดทาป้ายข้อควรระวังด้านความ
ปลอดภัยในจุดอันตราย
5. ซ่อมแซมส่วนประกอบอาคารให้อยู่
ในสภาพที่ปลอดภัย
6. จัดให้มีแผนการป้องกันและการเคลื่อน
ย้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
2. อุบัติเหตุจากบริเวณ
1. แต่งตั้งครูเวรประจาวันคอยควบคุม 1. ผู้บริหารสถานศึกษา
สถานศึกษา
กากับ ติดตามดูแลการรักษาความ 2. ครูเวรประจาวัน
ปลอดภัยตลอดทั้งวัน
3. ครูที่ปรึกษา
2. จัดให้มีผู้รับผิดชอบปฐมพยาบาล
4. เจ้าหน้าที่พยาบาล
เบื้องต้น และนาส่งสถานพยาบาล
5. บุคลากร
3. หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 6. นักการภารโรง
การปีนต้นไม้
5. โรงพยาบาล
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแต่งกิ่งไม้ให้อยู่ 6. นักเรียน และนักศึกษา
ในสภาพที่ปลอดภัยเสมอ
7. ผู้ปกครอง
5. จัดให้ป้ายคาเตือนเพื่อหลีกเลี่ยง
การเกิดอุบัติเหตุ
6. จัดให้มีความรู้และแนวทางปฏิบัติแก่
นักเรียน นักศึกษาในกรณีที่พบวัตถุ
สิ่งแปลกปลอม ซึ่งอาจเป็นวัตถุระเบิด
หรือวัตถุอันตราย
7. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
8. จัดให้มีระบบการขออนุญาตออกนอก
สถานศึกษา
9. จัดให้มีการบารุงดูแลรักษาความ
สะอาดโดยรอบสม่าเสมอ

/สาเหตุ...

สาเหตุ
2. อุบัติเหตุจากบริเวณ
สถานศึกษา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไข
10. จัดให้มีถังขยะแยะประเภทเพื่อสะดวก
ในการจัดเก็บและทาลาย
11. หลีกเลี่ยงการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาหรือ
เครื่องเล่นที่อาจก่อให้เกิดอันตราย
ได้ง่าย
3. อุบัติเหตุจากสภาพแวดล้อม 1. มีการสารวจสภาพปัญหาด้าน
ของสถานศึกษา
สิ่งแวดล้อม มลภาวะในสถานศึกษา
และชุมชน เพื่อหาแนวทางแก้ไข
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ โดยใช้ชุมชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการหาแนวทางป้องกัน
และแก้ไข
3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น
4. จัดกิจกรรมสร้างจิตสานึกและความ
ตระหนักต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ครู บุคลากร
ในสถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
4. อุบัติเหตุจากเครื่องมือ
1. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องใช้
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนใช้ทุกครั้ง
2. ห้ามใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์
ต่าง ๆ ที่ชารุด
3. แนะนา สาธิต และควบคุมการใช้
อย่างถูกวิธีตามประเภทของอุปกรณ์
4. จัดเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์
ในที่เก็บทุกครั้งอย่างเป็นระเบียบ
ปลอดภัย
5. กากับ ดูแลนักเรียนในการใช้เครื่องมือ
เครื่องใช้ อุปกรณ์ให้ถูกต้องเหมาะกับ
ประเภทกิจกรรม
5. อุบัติเหตุจากการเดินทาง
1. สถานศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชน
ไป-กลับ ระหว่างบ้าน
ร่วมมือกันกาหนดมาตรการ รับ-ส่ง
และสถานศึกษา
นักเรียน นักศึกษาตอนเช้าและเลิก
เรียน
2. กากับ ดูแลนักเรียนที่ใช้จักรยานให้ชิด
ทางซ้ายและเป็นแถว

ผ้รับผิดชอบ

1. ผู้บริหาสถานศึกษา
2. ครู
3.นักเรียน
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้บริหาสถานศึกษา
2. ครู และบุคลากรที่รับ
ผิดชอบ
3. นักการภารโรง
4. นักเรียน และนักศกษา
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน

1. ผู้บริหาสถานศึกษา
2. ครู และบุคลากรที่รับ
ผิดชอบ
3. นักการภารโรง
4. นักเรียน และนักศึกษา
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน
7. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
/สาเหตุ...

สาเหตุ
5. อุบัติเหตุจากการเดินทาง
ไป-กลับ ระหว่างบ้าน
และสถานศึกษา (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไข
3. จัดครูเวรประจาวันตรวจเช็คนักเรียน
ที่มีผู้ปกครองมารับ
4. แนะนาการเดินแถวกลับบ้านและให้พี่
ดูแลน้อง
5. ทากิจกรรมเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติตาม
กฎจราจร
6. จัดครูเวรและบุคลากรคอย รับ-ส่ง
นักเรียน นักศึกษาที่ประตูเข้าออก
6. อุบัติเหตุจากการพานักเรียน 1. ศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบ
นักศึกษาไปศึกษานอก
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพา
สถานศึกษา
นักเรียน นักศึกษาไปศึกษานอก
สถานศึกษาโดยเคร่งครัด
2. เตรียมการและวางแผนการดาเนินการ
อย่างชัดเจน
3. จัดทาประวัตินักเรียนที่ร่วมเดินทาง
4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ใน
ระเบียบวินัย
5. จัดให้มีป้ายชื่อแสดงรายละเอียด
นักเรียน นักศึกษา
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
7. ควบคุมดูแลการซื้ออาหารรับประทาน
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์และตรวจ
ประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
7. อุบัติเหตุจากการนานักเรียน 1. หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อ
นักศึกษาร่วมกิจกรรมสาคัญ
การเกิดอันตราย
2. จัดระบบดูแลความปลอดภัยอย่าง
ใกล้ชิด
3. ให้ความรู้นักเรียนในการร่วมกิจกรรม
อย่างปลอดภัยทุกครั้ง
4. จัดครูคอยควบคุม ดูแลให้อยู่ใน
ระเบียบวินัยทุกครั้ง
5. ตรวจดูความเหมาะสมของสถานที่ที่
ปลอดภัย

ผ้รับผิดชอบ

1. ผู้บริหาสถานศึกษา
2. ครู และบุคลากรที่รับ
ผิดชอบ
3. ครูที่ปรึกษา
4. นักเรียน และนักศึกษา
5. ผู้ปกครอง
6. ชุมชน
7. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

1. ผู้บริหารสถานศึกษา
2 ครู และบุคลากรที่รับ
ผิดชอบ
3. ครูที่ปรึกษา
4. นักการภารโรง
4. ผู้ปกครอง
5. ชุมชน
6. เจ้าหน้าที่ตารวจ
7. นักเรียน นักศึกษา
8. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
/สาเหตุ...

สาเหตุ
7. อุบัติเหตุจากการนานักเรียน
นักศึกษาร่วมกิจกรรมสาคัญ
(ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผ้รับผิดชอบ
6. ประสานงานเจ้าหน้าด้านการรักษา
ความปลอดภัยท้องถนน
7. จัดเตรียมหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ทุกครั้ง
8. หากมีการใช้พาหนะรถยนต์ต้องแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถยนต์ และ
ตรวจประวัติคนขับเพื่อความปลอดภัย
ด้านการป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย 1. แต่งตั้งกรรมการรับผิดชอบตรวจสอบ 1. ผู้บริหารสถานศึกษา
1. อัคคีภัย
อุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ
2. ครู และบุคลากรที่รับ
2. ให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับการดับไฟ
ผิดชอบ
หนีไฟ
3. ครูที่ปรึกษา
3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อยู่เวรรักษาสถานที่ 4. นักการภารโรง
ราชการอย่างเคร่งครัด
4. ผู้ปกครอง
4. วางแผนรับสถานการณ์ไว้ล่วงหน้า
5. ชุมชน
5. จัดแหล่งข้อมูลที่สามารถติดต่อขอ
6. เจ้าหน้าที่ตารวจ
ความช่วยเหลือไว้ล่วงหน้า
7. นักเรียน และนักศึกษา
6. ขจัดสิ่งรกรุงรังในบริเวณสถานศึกษา 8. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
อาคารและห้องต่าง ๆ
7. รายงานต้นสังกัดทันที
2. วาตภัย
1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียน 1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ให้พ้นจากอันตราย
2. ครู และบุคลากรที่รับ
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ผิดชอบ
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่าง 3. ครูที่ปรึกษา
สม่าเสมอ
4. นักการภารโรง
4. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
4. ผู้ปกครอง
5. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ 5. ชุมชน
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐม 6. นักเรียน และนักศึกษา
พยาบาลเบื้องต้น
7. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
7. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชน
เพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ
ทันที

/สาเหตุ...

สาเหตุ

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผ้รับผิดชอบ
3. อุทกภัย
1 .ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียน 1. ผู้บริหารสถานศึกษา
นักศึกษาให้พ้นจากอันตราย
2. ครู และบุคลากรที่รับ
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ผิดชอบ
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่าง 3. ครูที่ปรึกษา
สม่าเสมอ
4. นักการภารโรง
4. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ 4. ผู้ปกครอง
5. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐม 5. ชุมชน
พยาบาลเบื้องต้น
6. นักเรียน และนักศึกษา
6. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชน 7. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ
ทันที
4. ธรณีพิบัติภัย
1. ให้ความรู้ในการปฏิบัติตนแก่นักเรียน 1. ผู้บริหารสถานศึกษา
นักศึกษาให้พ้นจากอันตราย
2. ครู และบุคลากรที่รับ
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ ผิดชอบ
3. ตรวจสอบสภาพอาคารต่าง ๆ อย่าง 3. ครูที่ปรึกษา
สม่าเสมอ
4. นักการภารโรง
4. ตัดแต่งกิ่งไม้ที่อยู่ใกล้อาคาร
4. ผู้ปกครอง
5. ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศสม่าเสมอ 5. ชุมชน
6. จัดให้มีเวชภัณฑ์ที่จาเป็นในการปฐม 6. นักเรียน และนักศึกษา
พยาบาลเบื้องต้น
7. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
7. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชน
เพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ
ทันที
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1. จัดให้มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน 1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ทางสังคม อาทิ เช่น พฤติกรรม 2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 2. ครู และบุคลากรที่รับ
ทางเพศ /พฤติกรรมรุนแรง/ ฯลฯ 3. จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย
ผิดชอบ
4. จัดให้การบริการให้คาปรึกษา
3. ครูที่ปรึกษา
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิด 4. นักการภารโรง
วิเคราะห์แก้ปัญหา
4. ผู้ปกครอง
6. จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 5. ชุมชน
ต่าง ๆ
6. นักเรียน และนักศึกษา
7. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชน 7. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ
ทันที
8. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทาง
วางแผนป้องกันและแก้ไข
/สาเหตุ...

สาเหตุ
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผ้รับผิดชอบ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 1. จัดให้มีระบบดูและช่วยเหลือผู้เรียน 1. ผู้บริหารสถานศึกษา
ยาเสพติด
2. จัดให้มีการอยู่เวรรักษาสถานที่ราชการ 2. ครู และบุคลากรที่รับ
3. จัดให้มีการวางแผนป้องกันภัย
ผิดชอบ
4. จัดให้การบริการให้คาปรึกษา
3. ครูที่ปรึกษา
5. จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะในการคิด 4. นักการภารโรง
วิเคราะห์แก้ปัญหา
4. ผู้ปกครอง
6. จัดให้มีป้ายนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับสื่อ 5. ชุมชน
ต่าง ๆ
6. นักเรียน และนักศึกษา
7. จัดให้มีเครือข่ายองค์กรภาครัฐเอกชน 7. เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือ
ทันที
8. จัดประชุมผู้ปกครองเพื่อหาแนวทาง
วางแผนป้องกันและแก้ไข
ทั้ ง นี้ วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษาสุ ริ น ทร์ ขอประกาศนโยบายและมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย
สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563
ว่าที่ร้อยโท
(บุญชุบ หลั่งทรัพย์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

