
"สถานศึกษาปลอดภัย นยัวถีิ SPM 38"
ภายใต้แนวคิด สทิธแิละเสรภีาพที�นกัเรยีนควรไดร้บั 
กับ บทบาทหน้าที�ของครู ตามวถีิประชาธปิไตยไทย

สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38



"สถานศึกษาปลอดภัย นัยวถีิ SPM 38"
รูปแบบและนวตักรรมการดําเนนิงาน

ระบบการดแูลชว่ยเหลือนกัเรยีนของ สพม.38
“รูจ้กั รกัและเขา้ใจ ห่วงใยไมทิ่�งใครไวข้า้งหลัง”



อนสุญัญาวา่ดว้ยสทิธเิดก็
คือ ขอ้ตกลงระหวา่งประเทศที�จดัทําขึ�นโดยสหประชาชาติ 
(คณะกรรมาธกิารด้านสทิธมินุษยชน)
ได้รบัการรบัรองจากที�ประชุมสมชัชาสหประชาชาติ
 (United Nations General Assembly) ในป� 2532 
รวมหลักการสาํคัญ คือ

การไมเ่ลือกปฏิบติัและเพื�อประโยชน์สงูสดุของเด็ก
โดยมเีนื�อหา 4 ด้าน ได้แก่

สถานศึกษาในสงักัดทกุแหง่ มมีาตรการ แนวทาง
ด้านการป�องกันภัย การคุ้มครอง ดแูล ชว่ยเหลือ นักเรยีนทั�งทาง
รา่งกาย จติใจและสทิธเิสรภีาพ

 ผูบ้รหิาร ครู และบุคลกรทางการศึกษา  นักเรยีน
มกีารดําเนินงานมาตรการสถานศึกษาปลอดภัย มแีนวคิดที�ดีในกร
สรา้งขอ้ตกลง แนวทางปฏิบติั และการยอมรบัฟ�งความคิดเหน็ที�
แตกต่างจากการแสดงออกด้านสทิธแิละเสรภีาพของนักเรยีน

สภาพป�ญหา      
- การละเมดิสทิธใินสถานศึกษา
- ความผดิปกติที�ถกูทําใหก้ลายเป�นเรื�องปกติ เชน่ การบูลลี�
- การล้อเลียนเรื�องความหลากหลายทางเพศ LGBTQ
- การลงโทษด้วยความรุนแรง

สถานการณป์�จจุบนั
- การเสนอขอ้เรยีกรอ้งต่างๆจากนักเรยีน
- การแสดงออกเชงิสญัลักษณ์
- การมสีว่นรว่มในระบอบประชาธปิไตย
- การชุมนุมเรยีกรอ้งสทิธเิสรภีาพตามระบอบประชาธปิไตย

"สถานศึกษาปลอดภัย นยัวถีิ SPM38" ภายใต้แนวคิด สทิธแิละเสรภีาพที�นกัเรยีนควรไดร้บั กับ บทบาทหนา้ที�ของคร ูตามวถีิประชาธปิไตยไทย

1) สทิธใินการอยูร่อด
(2) สทิธทีิ�จะไดร้บัการปกป�องคุ้มครอง

(3) สทิธทีิ�จะไดร้บัการพฒันา
(4) สทิธใินการมสีว่นรว่ม

เป�าหมาย



มาตรการที� 1 แนวทางการป�องกันภัย
1.1 มแีผนปฏิบติัการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาอยา่งเป�นระบบ 

1.2 พฒันาศักยภาพผูบ้รหิาร คร ูบุคลากรในการดแูลชว่ยเหลือผูเ้รยีนและผูไ้ด้รบัผลกระทบ
1.3 การพฒันาสิ�งแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษา

1.4 สง่เสรมิการมสีว่นรว่มของสถานศึกษา ผูป้กครอง ชุมชนและภาคีเครอืขา่ย

มาตรการที� 2 แนวทางการชว่ยเหลือ เมื�อเผชญิเหตแุละการแก้ป�ญหา
2.1 จดัการและแก้ไขใหค้วามชว่ยเหลือหากเกิดเหตกุารณ์

2.2 คัดกรองและชว่ยเหลือเบื�องต้นในสถานศึกษา
2.3 จดัการและประสานความรว่มมอืกับหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง 
2.4 สง่ต่อผูเ้รยีนและผูไ้ด้รบัผลกระทบที�ซดัเจน (กรณีที�สง่ต่อ)

2.5 ติดตามและประสานงานในการประเมนิสภาพจติใจของนักเรยีน

แนวทางการดําเนินการ 

"สถานศึกษาปลอดภัย นัยวถีิ SPM38" ภายใต้แนวคิด สทิธแิละเสรภีาพที�นักเรยีนควรได้รบั กับ บทบาทหน้าที�ของคร ูตามวถีิประชาธปิไตยไทย



มาตรการที� 3 การเยี�ยวยาและการบาํรุงขวญั
3.1 มาตรการชว่ยเหลือ เยยีวยา พื�นฟูจติใจ ผูที้�ได้รบัผลกระทบ

3.2 ประสานทําความเขา้ใจตามสถานการณ์ และความเหมาะสมใหผู้ที้�เกี�ยวขอ้งทราบ

มาตรการที� 4 การรายงานเหตุ
4.1 รายงานระหวา่งประสบเหตุ

4.2 รายงานหลังประสบเหตุ
4.3. การติดตามและประเมนิผลมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา

"สถานศึกษาปลอดภัย นัยวถีิ SPM38" ภายใต้แนวคิด สทิธแิละเสรภีาพที�นักเรยีนควรได้รบั กับ บทบาทหน้าที�ของคร ูตามวถีิประชาธปิไตยไทย

แนวทางการดําเนินการ 



มาตรการป�องกันภัยของขา้ราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรยีนและผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง สงักัด สพฐ. ของ
สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38

 สขุภาพอนามยัวยัเรยีน
 การอุปโภคบรโิภค
สถานการณ์ฝุ�นละอองขนาดเล็ก PM2.5
การป�องกันการแพรร่ะบาดโรคโควดิ-19ในสถานศึกษา
 สารเสพติด
สตัวม์พีษิ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

ด้านการป�องกันและแก้ไขป�ญหาทางสงัคม

1. อุบติัเหตจุากอาคารเรยีนอาคารประกอบ
2. อุบติัเหตจุากบรเิวณภายในสถานศึกษา
3. อุบติัเหตจุากสภาพแวดล้อมภายนอกของสถานศึกษา
4. อุบติัเหตจุากเครื�องมอื เครื�องใช ้เครื�องเล่นสนามอุปกรณ์ ต่าง ๆ 
เชน่ เครื�องทํานํ�าเยน็ พดัลม โทรทัศน์ฯลฯ

1. การล่วงละเมดิทางรา่งกายและจติใจ
2. การทํารา้ยตัวเองและการฆา่ตัวตาย
3. การทะเลาะววิาท
4.การถกูล่อลวงและลักพา
5. สื�อลามกอนาจาร
6. อบายมุข
7. พฤติกรรมชูส้าว

8. อินเทอรเ์น็ตและเกม
9. การกลั�นแกล้ง
10. ความหลากหลายและ
      ความเท่าเทียมทางเพศ
11. การแสดงออกทางการเมอืง
      ตามระบอบประชาธปิไตย
12. ขา่วปลอม (Fake News)

5. อุบติัเหตจุากการเดินทาง ไป-กลับ ระหวา่งบา้น
    และสถานศึกษา
6. อุบติัเหตจุากการพานักเรยีนไปศึกษา
    นอกสถานศึกษาและการนํานักเรยีน
     รว่มกิจกรรมสาํคัญ
7. อุบติัเหตจุากยานพาหนะรบั-สง่นักเรยีน

การดแูล "นกัเรยีน" (เดก็รกัคร)ู 
    ด้านการป�องกันและแก้ไขอุบติัเหตุ

ด้านการป�องกันและแก้ไขอุบติัภัย

ด้านสขุภาพอนามยัของนักเรยีน

1. อัคคีภัย
2. วาตภัย

3. อุทกภัย
4. ธรณีพบิติัภัย



-   ประชุมผูป้กครอง 2ครั�ง/ป�การศึกษา 
     เพื�อแจง้พฤติกรรมนักเรยีน
     แลกเปลี�ยนหารอืแนวทาง
-  ครูที�ปรกึษาเยี�ยมบา้น
    อยา่งน้อย 1ครั�ง/ป�การศึกษา
-  แจง้ผูป้กครองเมื�อนักเรยีน
    ได้รบัการลงโทษ

2.
ครกัูบบุคลอื�น

-  กําหนดระเบยีบวนัิยนักเรยีนโดย
    จดัพมิพเ์ผยแพรป่ระชาสมัพนัธ์
-  ประชุมผูป้กครอง 2ครั�ง/ป�การศึกษา 
   เพื�อทําความเขา้ใจและหารอืขอ้ตกลง   
   รว่มกัน
-  ผูบ้รหิารสถานศึกษากํากับติดตาม 
    ขา้ราชการครูในสว่นของการลงโทษ
    ใหเ้ป�นไปตามตามระเบยีบกระทรง
    ศึกษาธกิารวา่ตัวยการลงโทษ
    นักเรยีนและนักศึกษาพ.ศ.๒๕๔๘

มาตรการป�องกันภัยของขา้ราชการครูละบุคลากรทางการศึกษา นักเรยีนและผูม้สีว่นเกี�ยวขอ้ง สงักัด สพฐ. ของ
สาํนักงานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38

-   สง่เสรมิครูเขา้รบัการอบรม
-   ประเมนิสภาวะทางอารมณ์ใหกั้บขา้ราชการครู
     อยา่งน้อย 1ครั�ง/ป�
-    จดักิจรรมเสรมิสรา้งความสมัพนัธอั์นดีระหวา่งเพื�อนครู

ภัยบุคคล

การดแูล "คร"ู (ครูรกัเด็ก)

3.
ครกัูบครู

1.
ครกัูบนกัเรยีน



ผลลัพธ์
" นักเรยีน ผูป้กครอง คร ูผูบ้รหิาร และบุคลากรทางการศึกษา
มคีวามสขุภายใต้ความคิดที�แตกต่างและมขีอ้ตกลงรว่มกัน
ในการเคารพสทิธขิองแต่ละคนและเคารพสทิธขิองผูอื้�น "

"สถานศึกษาปลอดภัย นยัวถีิ SPM 38 " ภายใต้แนวคิด สทิธแิละเสรภีาพที�นกัเรยีนควรไดร้บั 
กับ บทบาทหน้าที�ของคร ูตามวถีิประชาธปิไตยไทย

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษามธัยมศึกษา เขต 38


