มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)
การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียนโรงเรียนในสังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School) การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน โรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแล
โรงเรียนปลอดภัย เพื่อให้นักเรียนทุกคนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ได้รับความ
ปลอดภัยตามยุทธศาสตร์การดาเนินงาน 4 มาตรการ ได้แก่ มาตรการป้องกัน มาตรการเผชิญเหตุและ
แก้ปัญหา มาตรการการเยี่ยวยาและการบารุงขวัญ และมาตรการการรายงาน
การดาเนินงาน อาศัยนโยบาย หลักการและเหตุผลสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของบริบททาง
สังคม ตามแนวทางปฏิบัติและมาตรการโรงเรียนปลอดภัยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสภาพบริบทในพื้นที่การศึกษา ในการดาเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุ้มครองนักเรียน
ของสถานศึกษา ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน คณะครู
บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทาให้การจัดทามาตรการโรงเรียน
ปลอดภัย (Safety School) และร่วมมือในการดาเนินงานดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ของโรงเรียน
ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

นายสุรชาติ เครือศรี
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3

การดาเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)
หลักการและเหตุผล
การเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคมในยุคปัจจุบันทาให้เกิดการตื่นตัวและสนใจในการค้นหา
ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาตนเองและคนรอบข้าง ทุกคนมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายได้อย่างเสรีทา
ให้เกิดการพัฒนาเองอย่างไม่หยุดหยั่ง การแสดงออกด้านสิทธิเสรีภาพเป็นอิสระมากขึ้น โดยเฉพาะนักเรียนใน
สถานศึกษาให้ความสาคัญเรื่องสิทธิและเสรีภาพของตนเอง นักเรียนมีความสนใจในการหาข้อมูล ค้นคว้าด้วย
ตนเอง ผ่านสื่อโซเซียลมีเดียที่หลากหลาย กล้าแสดงออก แสดงออกผ่านพฤติกรรม การสื่อสารออนไลน์ หรือ
รวมไปถึงการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในกลุ่มวัยของตนเองเพื่อที่จะให้ผู้ที่มองแนวคิดเห็นต่างได้รับรู้ และแก้ไข
ในสิ่งที่เรียกร้อง การแสดงออกซึ่งความเห็นต่างที่อยู่บนพื้นฐานค่านิยมไทยอาจจะทาให้เกิดความขัดแย้งขึ้น
ระหว่างผู้ที่มีความเห็นต่างกัน อาจนาไปสู่ความรุนแรง การเผชิญหน้า ทาให้เกิดความแตกแยกและเข้าใจผิด
ลุกลามเป็นปัญหาใหญ่พร้อมทั้งส่งผลต่อความปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่สาคัญอย่างยิ่งที่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องคอยระมัดระวังป้องกันและสนับสนุนให้นักเรียนมีความปลอดภัย
สูงสุด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มีหน้าที่กากับดูแลครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควบคู่กับการดูแลและรักษาความ
ปลอดภัยให้กับนักเรียนเป็นเยาวชนที่ดีในอนาคต และได้กาหนดมาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School)
เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในการสร้างข้อตกลง
แนวทางปฏิบัติ ในการยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจาการแสดงออกด้านสิทธิและเสรีภาพของนักเรียน
โดยการสร้างความเข้าใจในกลุ่มครู บุคลากรทางการศึกษา ที่มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับ
การป้องกันและส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างเสรีอยู่บนพื้นฐานความเหมาะสมตามคุณลักษณะของ
นักเรียน โดยยึดถือความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีความคิดเห็นที่ขัดแย้ง และ
ส่งผลสู่การจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วัตถุประสงค์
1.
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เพื่อสร้างมาตรการการป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน
เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงเฉพาะหน้า
เพื่อเยี่ยวยาและติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรง
เพื่อสร้างมาตรการรายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชาอย่างฉับไว
เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในการดาเนินการมาตรการโรงเรียนปลอดภัย

เป้าหมาย
1. นั กเรีย นทุกคนในโรงเรี ยนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 3 ได้รับการ
คุ้มครองดูแลความปลอดภัย

2. ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องมีแนวทางในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยนักเรียน
3. เครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชน มีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
1.
2.
3.
4.
ปลอดภัย

โรงเรียนสามารถปฏิบัติตามมาตรการดาเนินการโรงเรียนปลอดภัย
นักเรียนได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย ด้าน ร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคม
บรรยากาศในโรงเรียนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่สนับสนุนให้บุคคลได้แสดงออกอย่างเสรีภาพและ

ยุทธศาสตร์การดาเนินงาน
การดาเนินงานมาตรการโรงเรียนปลอดภัย(Safety School) ครั้งที่ภายใต้ยุทธศาสตร์ “การดูแล
ช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน” ดาเนินการ 4 มาตรการ ได้แก่

มาตรการที่ 1 การป้องกัน
1.1 มีแผนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ (Safety School)
กระบวนการและแนวทางดาเนินงาน
1. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการการพัฒนาความปลอดภัยในสถานศึกษา
2. กาหนดแผนงาน โครงการที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนความปลอดภัยในสถานศึกษา
3. กาหนดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
4. มีระบบเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียนแกนนา หรือนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ในการ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบ
กระบวนการและแนวทางดาเนินงาน
1. กาหนดให้มีการเพิ่มความรู้ ทัศนคติ ใน 3 ด้าน ดังนี้
1) การจัดการความขัดแย้ง
2) การคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและช่วยเหลือดูแล
3) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน
2. การบูรณาการการจัดการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต ค่ายทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน
สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม

4. เปิดเวที หรือช่องทางให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนวทาง ความต้องการ เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยผ่านกลไกของสภานักเรียน นักเรียนแกนนา ของกล่องรับฟังความคิดเห็นของ
สถานศึกษา
5. ดาเนินการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบตามโอกาส และความเหมาะสม
1.3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศในสถานศึกษา
กระบวนการและแนวทางดาเนินงาน
1. จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพของสถานศึกษาให้มีความปลอดภัยเสมือนบ้านที่อยู่ร่วมกันร่มเย็น
เป็นสุข โดยทุกคนมีส่วนร่วม
2. มีมาตรการการจัดการความปลอดภัยหลากหลายรูปแบบ ตามความเหมาะสมของสภาพ
ปัญหา และบริบท
3. มีแหล่งเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา
1.4 การมีส่วนร่วมของสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคีเครือข่าย
กระบวนการและแนวทางดาเนินงาน
คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้อานวยการ เป็นประธาน รองผู้อานวยการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นรองประธาน ผู้แทนครู ผู้แทนสานักงานเขต ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
นักเรียน รองกิจการนักเรียน หรือผู้รับผิดชอบ เป็นกรรมการและเลขานุการมีหน้าที่
1.) ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการสถานศึกษาปลอดภัย (Safety School)
2.) กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาความปลอดภัยในสถานศึกษาตามความเหมาะสมของ
โรงเรียน
3.) วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของเหตุที่เกิดขึ้น และกาหนดแนว
ทางแก้ไขร่วมกัน
4.) ดาเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่กาหนด
5.) ดูแลช่วยเหลือ เยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบให้เกิดความพึงพอใจตามความเหมาะสม
6.) กากับ ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
7.) รายงานผลการดาเนินงาน

มาตรการที่ 2 การเผชิญเหตุและการแก้ปัญหา
2.1 จัดการและแก้ไขให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์
กระบวนการและแนวทางดาเนินงาน
1) สถานศึกษามีแนวปฏิบัติการจัดการหรือการระงับเหตุในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุใน
สถานศึกษา
2) สร้างความตระหนัก ประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้แนวปฏิบัติการจัดการและการ
ช่วยเหลือทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

3) เตรียมบุคลากร และเครื่องมือให้พร้อมรับสถานการณ์ เช่น การซ้อมดับเพลิง การซ้อมหนีไฟ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นต้น
2.2 คัดกรองและช่วยเหลือเบื้องต้นในสถานศึกษา
กระบวนการและแนวทางดาเนินงาน
1 ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ลงพื้นที่ ประเมินสถานการณ์ และคัดกรองให้การช่วยเหลือผู้เรียน
และผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา
2. ให้การช่วยเหลือ ให้ขวัญกาลังใจเบื้องต้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา
เพื่อให้ผู้ประสบเหตุมีความปลอดภัยหรือลดอัตราความรุนแรงของเหตุการณ์ลง
3. สนับสนุนนักจิตวิทยาโรงเรียนให้คาปรึกษาเบื้องต้น เพื่อดูแลสุขภาพจิต
4. กาหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ สามารถช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ
พร้อมประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้ทันที
5. ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุ ดาเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อมประเมินสถานการณ์
เบื้องต้นโดยทันที
2.3 จัดการและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กระบวนการและแนวการดาเนินงาน
1. กาหนดช่องทางประสานพิเศษเพื่อขอการสนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงานต่างๆ เมื่อมี
ภาวะวิกฤตเกิดขึ้น เช่น สถานพยาบาล สถานีตารวจ สถาบันจิตวิทยา เป็นต้น
2. สถานศึกษาระงับเหตุ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา เช่น การรับฟัง การเจรจา
ต่อรอง การเก็บข้อมูล เป็นต้น
2.4 ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน (กรณีที่ส่งต่อ)
กระบวนการและแนวทางดาเนินงาน
มีขั้นตอนส่งต่อที่ชัดเจน เป็นการเฉพาะกับสถานการณ์ เพื่อให้ผู้ประสบเหตุได้รับการ
บาบัดรักษาทั้งด้านร่างกายและจิตใจโดยนักจิตวิทยา หรือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
2.5 ติดตามและประสานงานในการประเมินสภาพจิตใจของนักเรียน
กระบวนการและแนวการดาเนินงาน
มีการประสานงาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์หลังได้รับการดูแลช่วยเหลือ ตลอดจนมี
นักจิตวิทยาให้คาปรึกษาประเมินสภาพจิตใจ ทั้งแบบกลุ่ม และแบบเดียว เพื่อดูแลสภาพจิตใจ

มาตรการที่ 3 การเยี่ยวยาและการบารุงขวัญ

3.1 มาตรการช่วยเหลือ เยี่ยวยา ฟื้นฟูจิตใจ ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
กระบวนการและแนวการดาเนินงาน
1. ด้านการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บตามสิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย
2. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม การให้คาปรึกษา เพื่อสร้างความ
ภาคภูมิใจและรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
3. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยี่ยวยาพื้นฟูจิตใจ (การให้คาปรึกษา) โดยนักจิตวิทยาโรงเรียน และ
ครูที่รับผิดชอบงานจิตวิทยาโรงเรียน
3.2 ประสานทาความเข้าใจตามสถานการณ์ และความเหมาะสมให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ
กระบวนการและแนวทางการดาเนินงาน
1. สถานศึกษากาหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับกระทบ ที่สามารถตรวจสอบ
ได้ อาทิ การจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย การขอรับบริจาค
2. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน
และผูไ้ ด้รับผลกระทบ
3. ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิ
ประโยชน์พึงมี เช่น เงินประกันสังคม ประกันชีวิต เป็นต้น

มาตรการที่ 4 การรายงานเหตุ
4.1 รายงานระหว่างประสบเหตุ
4.1.1 กรณีฉุกเฉิน
4.1.2 กรณีไม่ฉุกเฉิน
กระบวนการและแนวการดาเนินงาน
1. กรณีฉุกเฉิน (ประสบเหตุซึ่งหน้าหรือกรณีเป็นข่าว)
-รายงานต้นสังกัดทราบทันที่ ทางไลน์ หรือด้วยหลากหลายวิธี
-ติดตามผลจากเหตุที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดและรายงานเป็นระยะ
2. กรณีไม่ฉุกเฉิน
-รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
- บันทึกข้อมูลในแบบรายงานที่สถานศึกษากาหนด
4.2 รายงานหลังประสบเหตุ
กระบวนการและแนวการดาเนินงาน
- รายงานผลการดาเนินการ
- รายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.3 การติดตามและประเมินผลมาตรการการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา

กระบวนการและแนวการดาเนินงาน
รายงานการติดตามและประเมินผลมาตรการการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษา พร้อมทั้ง
จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
--------------------------------------------------------------

