
การด าเนินงาน “สถานศึกษาปลอดภัย นัยวิถี SPM 38”  
ภายใต้แนวคิด สิทธิเสรีภาพที่นักเรียนควรได้รับ กับ บทบาทหน้าที่ของครู ตามวิถีประชาธิปไตยไทย 
“Safety school” under the concept of encouraging basic student rights and liberties 

 and the role of teachers in Thailand Democracy 
หลักการและเหตุผล 

อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก คือ ข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีจัดท าข้ึนโดย
สหประชาชาติ (คณะกรรมาธิการด้านสิทธิมนุษยชน)โดยได้รับการรับรองจากท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติ 
(United Nations General Assembly) ในปี 2532 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก นิยามศัพท์ เด็กหมายถึง
บุคคลทุกคนที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี และมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็กเพ่ือช่วยให้ประเทศต่าง ๆ ให้ความ
คุ้มครองดูแลเด็กได้อย่างเหมาะสมอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก รวมหลักการส าคัญ คือ การไม่เลือกปฏิบัติและ
เพ่ือประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยมีเนื้อหา 4 ด้าน ได้แก่ 

(1) สิทธิในการอยู่รอด 
(2) สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง 
(3) สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ 
(4) สิทธิในการมีส่วนร่วม 

  ประเทศไทย ได้ลงนามเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กเมื่ อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 
และขับเคลื่อนสิทธิเด็กผ่านการก าหนดเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมที่ท างานเกี่ยวกับเด็กก็ได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานเพ่ือที่ จะท าให้สิทธิมนุษยชนและ
สิทธิเด็ก ในการอยู่รอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิที่จะได้รับการพัฒนาและสิทธิในการมีส่วนร่วม เกิดขึ้น
อย่างแท้จริงตามหลักสากล  
  จากสถานการณ์ปัจจุบันของสังคมไทย ประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงตามท้องถนนและเสนอข้อ
เรียกร้องต่าง ๆ มากมายซึ่งเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) อย่างหนึ่งของการมีส่วนร่วมในระบอบ
ประชาธิปไตย  การออกมาชุมนุมประท้วงเรียกร้องสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยไม่ได้จ ากัดอยู่เพียงแค่
ประชาชนทั่วไป นักศึกษาในมหาลัยต่าง ๆ เท่านั้น สถานการณ์การเรียกร้องสิทธิเสรีภาพได้แผ่ขยายวงกว้างมาจนถึง
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่ออกมาแสดงออกทางการเมืองเพ่ือเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพ ที่เด็กควรจะได้รับจากระบบ
การศึกษาของไทยในปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนได้มีการน าเสนอข้อเรียกร้องผ่านการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ต่าง ๆ มากมาย 
เช่น การชูสามนิ้วต่อต้านเผด็จการซึ่งเป็นแนวคิดจากภาพยนตร์ The Hunger Games การผูกโบขาว การแสดงออกซึ่ง
ความบริสุทธิ์สะท้อนถึงหัวใจที่บริสุทธิ์และอุดมการณ์ของเยาวชน การเรียกร้องให้ยกเลิกกฎระเบียบเรื่องการแต่งกาย 
ทรงผมของนักเรียน ซึ่งพวกเค้ามองว่ากฎระเบียบต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่ได้ส่งผลต่อการเรียนการสอน อีกทั้งเป็นการปิดกั้น
ความคิดเชิงสร้างสรรค์ของพวกเค้าและเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในการมีส่วนร่วมในการก าหนดเครื่องแต่งกาย
ส าหรับตัวเอง ซึ่งปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิในโรงเรียนมีอีกมายมายหลายเรื่องที่เด็กเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์  การละเมิดสิทธิในสถานศึกษา เกิดจาก ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ไม่ได้ตระหนักว่า แต่ละคนมีสิทธิอะไร
อยู่บ้าง เลยเกิดเหตุขึ้นมาโดยที่แต่ละคนไม่ได้รู้ว่า นี่คือการละเมิดจนเกิดกรณีความรุนแรง กลายเป็นข่าวใหญ่โต เป็น
กระแสในโลกโซเชียลขึ้น ถึงจะรู้ว่านี่คือการละเมิด ซึ่งจริงๆ แล้ว การละเมิดสิทธิมันมีตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ใน
สถานศึกษา แต่เราไม่ได้ตระหนักถึง เพราะมันเป็นความผิดปกติที่ถูกท าให้กลายเป็นเรื่องปกติมานานแล้ว ฉะนั้น เด็กมี
สิทธิที่จะไปโรงเรียนแล้วสบายใจ แต่ในโรงเรียนมีอะไรหลายอย่างที่ท าให้เขาไม่สบายใจ เช่น  การบูลลี่ (Bully) หรือ
การล้อเลียนเรื่องรูปร่างหน้าตา การกลั่นแกล้งโดยใช้ก าลัง ไม่ว่าจะเป็นจากเพ่ือน หรือบางครั้งครูเป็นคนเริ่มบูลลี่เด็ก 



บางทีอาจจะท าไปด้วยความเคยชิน ประกอบกับวัฒนธรรมที่มองว่า “ไม่เป็นไร แค่หยอกเล่น ไม่ได้คิดอย่างนั้นจริง ๆ 
สักหน่อย” มันก็เลยท าให้กลายเป็นความเคยชิน คนที่ถูกกระท าบางครั้งก็เคยชินไป หรือเขาอาจไม่ได้สบายใจหรอก แต่
ก็ไม่แสดงอะไรออกมา ยิ่งกว่านั้น บางครั้ง ครูไม่ได้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล แล้วไปเรียกนักเรียนด้วยรูปลักษณ์
หน้าตา เช่น อ้วน แว่น การล้อเลียนเรื่องความหลากหลายทางเพศ LGBTQ หรือ เพศสภาพ ฯลฯ นี่คือการละเมิดสิทธิ
กันประการแรกๆ เลย การใช้ความรุนแรงในการลงโทษนักเรียน แม้ว่ากระทรวงศึกษาธิการจะก าหนดระเบียบว่าด้วย
การลงโทษนักเรียนไว้ แต่ก็มีคนพยายามจะหาช่องว่าง หรือบอกว่า “ก็ท ากันมาตั้งนานแล้ว”“คนได้ดีเพราะไม้เรียว” 
พอยังมีคนให้คุณค่ากับเรื่องแบบนี้อยู่ ก็เลยยังเกิดเหตุขึ้นอยู่เรื่อยๆ ซึ่งจริงๆ นอกจากเรื่องที่เราเห็นตามข่าว มันยังมีที่
เราไม่เห็นข่าวอีกมาก เช่น ปัญหาการล่วงละเมิดไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายและทางจิตใจ ละเมิดสิทธินักเรียนปัญหาการ
ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา ปัญหาอุบัติเหตุ อุบัติภัย ปัญหาความรุนแรง ภัยจากไซเบอร์ Fake News 
และอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา  

เหตุผลที่เด็กรุ่นนี้กล้าที่จะออกมาเรียกร้องสิทธิของตัวเอง หนึ่งในเหตุผลคือสังคมเปลี่ยนไปโลกเปิด 

กว้างมากขึ้น ปัจจุบันเด็กมีสื่อที่มากกว่าหนังสือ  มีการเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายกว่า ท าให้เกิดข้อเปรียบเทียบขึ้น ซึ่ง

เด็กก็รู้มากกว่าในหนังสือแล้ว เกิดการตั้งค าถามมากมาย การสร้างการรับรู้ให้กับเด็กไม่ได้เกิดจากหนังสือกับครูเท่านั้น 

โลกออนไลน์ เป็นตัวแปรส าคัญ ของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยปัจจุบัน โลกออนไลน์ กลายเป็นพ้ืนที่ที่เด็กสามารถ

สืบค้นข้อมูลและแบ่งปันประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างหลากหลายและติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่มีความ

คิดเห็นสอดคล้องกันท าให้เด็กรู้สึกว่าเขาได้รับการ empower ไปโดยอัตโนมัติ เลยเกิดการรวมกลุ่มกัน รวมถึง มีคน

อ่ืนๆ ที่พร้อมจะสนับสนุนด้วย หลายๆ คนก็กล้าที่จะพูดสิ่งที่เขาเจอกันมาเหมือนกัน นี่คือส่วนส าคัญของการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมในยุคปัจจุบัน 

    สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้ นักเรียนเริ่มออกมาแสดงความคิดเห็น เพ่ือเรียกร้องสิทธิในห้องเรียน เป็นสิ่งที ่

เราได้ยินกันอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านมานี้ ที่มีการเคลื่อนไหวของนักเรียน นักศึกษา ในเรื่องสิทธิ เสรีภาพ 

ตามแบบที่พวกเขาสมควรจะได้รับ  
จากสภาพปัญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กนักเรียนในสถานศึกษาในปัจจุบัน จึงมีการยกระดับข้อ 

เรียกร้องและยกระดับความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ซึ่งดูแลนักเรียน
มัธยม ทีเ่ป็นตัวแปรส าคัญในการออกมาเรียกร้องเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในอนาคต  ดังนั้น ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 ในฐานะท่ีมีหน้าที่ในการก ากับ ดูแลโรงเรียนมัธยม และนักเรียนมัธยม จึงควรที่จะ
ก าหนดแนวทางและมาตรการเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นพ้ืนที่ปลอดภัยส าหรับนักเรียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ต้องเป็นการ
ด าเนินการภายใต้ความเข้าใจในหลักการของสิทธิเสรีภาพ บทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลและเกิดเป็นข้อตกลงร่วมกัน
ของทุกภาคส่วนในสถานศึกษา และต้องเป็นไปตามหลักการของสิทธิมนุษยชน ที่เด็กมีสิทธิในการอยู่รอด มีสิทธิที่จะ
ได้รับการปกป้องคุ้มครอง  มีสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา และ มีสิทธิในการมีส่วนร่วม และรัฐมีหน้าที่ต้องท าให้เกิดขึ้นซึ่ง
สิทธิเสรีภาพของเด็ก เป็นอีกหนึ่งในสวัสดิการพ้ืนฐานแห่งรัฐที่ไม่ต้องออกมาเรียกร้องแต่รัฐต้องจัดให้อย่างเสมอภาค
และเท่าเทียม  เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะมีความสุข เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะรู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่โรงเรียน เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะ
เรียนรู้อย่างเต็มที่และได้รับการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ เราควรหยิบยกสิทธิขึ้นมาเป็นตัวตั้งในการออกแบบหรือ



ก าหนดอนาคตให้กับเด็ก ส่วนข้อสุดท้าย คือ โรงเรียนจะต้องเป็นพ้ืนที่ที่พัฒนาเด็กให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และปฏิบัติ
กับเขาอย่างเป็นมนุษย์ นี่คือหลักการกว้างๆ ที่โรงเรียนควรยึดถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และจะละเมิดไม่ได้  

 วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือสร้างความปลอดภัยทุกรูปแบบให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างแท้จริง  

2. เพ่ือสร้างมาตรการในการป้องกันภัยทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียนในสถานศึกษา 
3. เพ่ือดูแลช่วยเหลือและติดตามนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในสถานศึกษา 
4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรและสร้างมาตรฐานการด าเนินงานปกป้อง คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือและการ

รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างฉับไว  
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงปริมาณ  สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง มีมาตรการ แนวทาง ด้านการป้องกันภัย การ
คุ้มครอง ดูแล ช่วยเหลือ นักเรียนทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพ  

2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผู้บริหาร ครู และบุคลกรทางการศึกษา นักเรียน มีการด าเนินงานมาตรการ
สถานศึกษาปลอดภัย มีแนวคิดที่ดีในกรสร้างข้อตกลง แนวทางปฏิบัติ และการยอมรับฟังความคิดเห็นที่
แตกต่างจากการแสดงออกด้านสิทธิและเสรีภาพของนักเรียน  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สถานศึกษาสามารถปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางการป้องกันภัยทุกรูปแบบ 
2. นักเรียนได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย ด้าน ร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคม 
3. สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษา ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
4. สิทธิ เสรีภาพของเด็ก ตามระบอบประชาธิปไตย ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้ได้แสดงออก 

อย่างเสรีภาพและปลอดภัย 

 

 

(นายสุดเขต   สวยสม) 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38  

    

 

 

 

 



ยุทธศาสตร์การด าเนินงาน 
การด าเนินงาน “สถานศึกษาปลอดภัย นัยวิถี SPM 38”  

ภายใต้แนวคิด สิทธิเสรีภาพที่นักเรียนควรได้รับ กับ บทบาทหน้าที่ของครู ตามวิถีประชาธิปไตยไทย 
“Safety school” under the concept of encouraging basic student rights and liberties 

and the role of teachers in Thailand Democracy 
มีแนวทางการด าเนินการ  ดังนี้ 

มาตรการที่ 1 แนวทางการป้องกันภัย 
1.1 มีแผนปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  

1. ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  “สถานศึกษาปลอดภัย” 
2  ก าหนดแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานศึกษา  
3. ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4. มีระบบเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ  
1. ก าหนดให้มีการเพ่ิมความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ดังนี้  

1) เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิเสรีภาพของเด็ก และบทบาทหน้าที่ของครู  
2) ทักษะการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและทักษะการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) ทักษะการจัดการความขัดแย้ง ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
4) ทักษะการจัดการเหตุในภาวะฉุกเฉิน 

2. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  
  3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต 4 องค์ประกอบ คือ การตระหนักรู้  
     รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
     การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น  
 4 เปิดช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง ความต้องการ เกี่ยวกับ 

ความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยผ่านกลไกของสภานักเรียนหรือกล่องรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา  
 5. ด าเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามโอกาส และความเหมาะสม  
1.3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษา 
1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย  
2. มีมาตรการความปลอดภัยที่หลากหลาย ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
3. มีแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 
1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย  
 คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อ านวยการ เป็นประธาน รองผู้อ านวยการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  

เป็นรองประธาน ผู้แทนครู ผู้แทนส านักงานเขต ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง 



ผู้แทนนักเรียน รองกลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจการนักเรียน หรือผู้รับผิดชอบ เป็นกรรมการและเลขานุการ  
มีหน้าที่ 

1) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดภัย  
2) ก าหนดมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามความเหมาะสม  
3) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของเหตุที่เกิดขึ้น  
4) ด าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่ก าหนด 
5) ดูแลช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เกิดความพึงพอใจตามความเหมาะสม  
6) ก ากับติดตาม และประเมินผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ  

มาตรการที่ 2 แนวทางการช่วยเหลือ เม่ือเผชิญเหตุและการแก้ปัญหา 
2.1 จัดการและแก้ไขให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์  
1. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติกรจัดการหรือการะงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา 
2. สร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ และ สร้างการรับรู้แนวปฏิบัติการจัดการและการช่วยเหลือทั้ง

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 
3. เตรียมบุคลากร และเครื่องมือให้พร้อมรับสถานการณ์ เช่น การซ้อมดับเพลิง การซ้อมหนีไฟ  

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 
2.2 คัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้นในสถานศึกษา  
1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินสถานการณ์ และคัดกรอง ให้การช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ได้รับ

ผลกระทบในสถานศึกษา 
2. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ประสบเหตุมีความ

ปลอดภัยหรือลดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ 
3. ก าหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ สามารถช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อม

ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้ทันที 
4. ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุ ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อมประเมินสถานการณ์เบื้องต้นโดย

ทันที 
2.3 จัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
1. ก าหนดช่องทางประสานพิเศษเพ่ือขอการสนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีภาวะ  

วิกฤตเกิดขึ้น เช่น ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สาธารณสุข เป็นต้น 
2. สถานศึกษาระบุเหตุ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา เช่น การเก็บข้อมูล การรับฟัง การเจรจา

ต่อรอง การประสานความร่วมมือ เป็นต้น 
2.4 ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบที่ซัดเจน (กรณีที่ส่งต่อ)  
มีชั้นตอนส่งต่อที่ชัดเจน เป็นการเฉพาะกับสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ประสบเหตุได้รับการบ าบัดรักษาทั้ ง

ด้านร่างกายและจิตใจ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  
2.5 ติดตามและประสานงานในการประเมินสภาพจิตใจของนักเรียน  



มีการประสานงาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์หลังได้รับการดูแลช่วยเหลือ 

มาตรการที่ 3 การเยี่ยวยาและการบ ารุงขวัญ 
3.1 มาตรการช่วยเหลือ เยียวยา พื้นฟูจิตใจ ผู้ที่ ได้รับผลกระทบ 
1. ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย  
2. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เพ่ือสร้างความภาคภูใจและรู้สึกมี  
3. จัดส่งนักจิตวิทยาลงพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาพ้ืนฟูจิตใจ (การให้ค าปรึกษา)  
3.2 ประสานท าความเข้าใจตามสถานการณ์ และความเหมาะสมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
1. สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับกระทบ ที่สามารถตรวจสอบได้  เช่น 

การจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน หรือ ผู้ประสบภัยในสถานศึกษา  การขอรับบริจาค ฯลฯ 
2 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและผู้

ได้รับผลกระทบ 
3. ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิประโยชน์  

อันพึงมี เช่น เงินกองทุนช่วยเหลือเด็กจาก พมจ. เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 

เงินประกันสังคม ประกันชีวิต เป็นต้น 

มาตรการที่ 4 การรายงานเหตุ 
4.1 รายงานระหว่างประสบเหตุ 

4.1.1 กรณีฉุกเฉิน 
1. กรณีฉุกเฉิน (ประสบเหตุซึ่งหน้าหรือกรณีเป็นข่าว)  
- รายงานต้นสังกัดทราบทันที 
- ติดตามผลจากเหตุที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานเป็นระยะ 

4.1.2 กรณีไม่ฉุกเฉิน 
2. กรณีไม่ฉุกเฉิน 
- รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
- บันทึกข้อมูลในแบบรายงานที่สถานศึกษาก าหนด 

4.2 รายงานหลังประสบเหตุ 
- รายงานผลการด าเนินการ 
- รายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

4.3. การติดตามและประเมินผลมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา  
รายงานการติดตามและประเมินผลมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมทั้ง  

จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
……………………………………………………………………… 



 

1.มาตรการป้องกันภัย 

มาตรการป้องกัน กระบวนการ/แนวทางการด าเป็นงาน 
1. มีแผนปฏิบัติการรักษาความ

ปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
 

1. ตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการ  “สถานศึกษาปลอดภัย” 
2  ก าหนดแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานศึกษา  
3. ก าหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
4. มีระบบเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในสถานศึกษา  

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู 

บุคลากรในการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและผู้
ได้รับผลกระทบ 

 

1. ก าหนดให้มีการเพ่ิมความรู้ ทัศนคติ ทักษะ ใน 3 ด้านดังนี้  
1) เพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในหลักสิทธิเสรีภาพของเด็ก และบทบาทหน้าที่ของครู  
2) ทักษะการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและทักษะการคุ้มครองดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
3) ทักษะการจัดการความขัดแย้ง ความคิดเห็นที่แตกต่าง 
4) ทักษะการจัดการเหตุในภาวะฉุกเฉิน 

2. บูรณาการการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต  4 องค์ประกอบ คือ การตระหนักรู้  
     รักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น  การคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  
     การจัดการกับอารมณ์และความเครียด การสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อื่น  
4 เปิดช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง ความต้องการ เกี่ยวกับ  

ความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยผ่านกลไกของสภานักเรียนหรือกล่องรับฟังความคิดเห็นของสถานศึกษา  
5. ด าเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามโอกาส และความเหมาะสม 

3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ
บรรยากาศในสถานศึกษา 

 

1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย  
2. มีมาตรการความปลอดภัยที่หลากหลาย ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพปัญหา 
3. มีแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษา 



1.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
สถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคี
เครือข่าย 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อ านวยการ เป็นประธาน รองผู้อ านวยการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
เป็นรองประธาน ผู้แทนครู ผู้แทนส านักงานเขต ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง 
ผู้แทนนักเรียน รองกลุ่มบริหารงานบุคคล/กิจการนักเรียน หรือผู้รับผิดชอบ เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ 

1) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดภัย  
2) ก าหนดมาตรการป้องกันและแนวทางแก้ปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามความเหมาะสม 
3) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของเหตุที่เกิดขึ้น  
4) ด าเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่ก าหนด 
5) ดูแลช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เกิดความพึงพอใจตามความเหมาะสม  

6) ก ากับติดตาม และประเมินผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. มาตรการแนวทางการช่วยเหลือ เม่ือเผชิญเหตุและการแก้ปัญหา 

มาตรการระหว่างเผชิญเหตุ 
และการแก้ปัญหา 

กระบวนการ/แนวทางการด าเป็นงาน 

1. จัดการและแก้ไขให้ความช่วยเหลือหาก
เกิดเหตุการณ์ 
 

1. สถานศึกษามีแนวปฏิบัติกรจัดการหรือการะงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา 
2. สร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ และ สร้างการรับรู้แนวปฏิบัติการจัดการและการช่วยเหลือทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 
3. เตรียมบุคลากร และเครื่องมือให้พร้อมรับสถานการณ์ เช่น การซ้อมดับเพลิง การซ้อมหนีไฟ  

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น 
2. คัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้นใน
สถานศึกษา 

 

1. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินสถานการณ์ และคัดกรอง ให้การช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ
ในสถานศึกษา 

2. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ประสบเหตุมีความ
ปลอดภัยหรือลดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ 

3. ก าหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ สามารถช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อมประเมิน
สถานการณ์เบื้องต้นได้ทันที 

4. ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุ ด าเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อมประเมินสถานการณ์เบื้องต้นโดยทันที 
3. จัดการและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 

1. ก าหนดช่องทางประสานพิเศษเพ่ือขอการสนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่าง ๆ เมื่อมีภาวะ  
วิกฤตเกิดขึ้น เช่น ฝ่ายปกครอง โรงพยาบาล สถานีต ารวจ สาธารณสุข เป็นต้น 

2. สถานศึกษาระบุเหตุ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา เช่น การเก็บข้อมูล การรับฟัง การเจรจาต่อรอง  
การประสานความร่วมมือ เป็นต้น 

4. ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบที่ซัด
เจน (กรณีที่ส่งต่อ) 

มีชั้นตอนส่งต่อที่ชัดเจน เป็นการเฉพาะกับสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ประสบเหตุได้รับการบ าบัดรักษาทั้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

5. ติดตามและประสานงานในการประเมิน
สภาพจิตใจของนักเรียน 

มีการประสานงาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์หลังได้รับการดูแลช่วยเหลือ  



3. มาตรการ การเยี่ยวยาและการบ ารุงขวัญ 
มาตรการเยียวยาและการบ ารุงขวัญ 

 
กระบวนการ/แนวทางการด าเป็นงาน 

1. มาตรการช่วยเหลือ เยียวยา พื้นฟูจิตใจ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบ 

 

1. ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย  
2. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เพ่ือสร้างความภาคภูใจและรู้สึกมี 
3. จัดส่งนักจิตวิทยาลงพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือเยียวยาพ้ืนฟูจิตใจ (การให้ค าปรึกษา)  

2. ประสานท าความเข้าใจตามสถานการณ์ 
และความเหมาะสมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

1. สถานศึกษาก าหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับกระทบ ที่สามารถตรวจสอบได้ อาทิ การ
จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กนักเรียน หรือผู้ประสบภัยในสถานศึกษา  การขอรับบริจาค 

2 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับ
ผลกระทบ 

3. ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ เรียนและผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิประโยชน์  

อันพึงมี เช่น เงินกองทุนช่วยเหลือเด็กจาก พมจ. เงินกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  

เงินประกันสังคม ประกันชีวิต เป็นต้น 

 

 

 

 

 

 

 



4 มาตรการการรายงานเหตุ 

มาตรการระหว่างเผชิญเหตุ 
และการแก้ปัญหา 

กระบวนการ/แนวทางการด าเป็นงาน 

1. รายงานระหว่างประสบเหตุุ 
 

1. กรณีฉุกเฉิน 
         กรณีฉุกเฉิน (ประสบเหตุซึ่งหน้าหรือกรณีเป็นข่าว)  

- รายงานต้นสังกัดทราบทันที 
- ติดตามผลจากเหตุที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานเป็นระยะ 

2. กรณีไม่ฉุกเฉิน 
- รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
- บันทึกข้อมูลในแบบรายงานที่สถานศึกษาก าหนด 

2. รายงานหลังประสบเหตุ 
 

- รายงานผลการด าเนินการ 
- รายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

3. การติดตามและประเมินผลมาตรการ
ความปลอดภัยในสถานศึกษา 
 

รายงานการติดตามและประเมินผลมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมทั้ง  
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 

 


