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ด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 

 
ชื่อผลงำน “สถำนศึกษำปลอดภัยทั้งระบบ ด้วย “TUKTA Safety Model” 
ชื่อโรงเรียนวัดตุ๊กตำ (ภิทัยธำรำมประสิทธิ์)   อ ำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม 
E mail : thanasarn1234@gmail.com  โทรศัพท์มือถือ 0817595194        
ช่ือผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน นำยธนสำร  บัลลังก์ปัทมำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ลงช่ือ 
            (นำยธนสำร  บัลลังก์ปัทมำ) 

     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดตุ๊กตำ 
         2 กันยำยน 2565 

 
 

 
เอกสำรมีควำมยำวไม่เกิน 15 หน้ำกระดำษ A4 (ข้อ 1 - ข้อ 7 ตำมรูปแบบท่ีก ำหนด) ไม่รวมปกและ
ภำคผนวก พิมพ์ด้วยตัวอักษร TH SarabunPSK 16 พอยน์ ก ำหนดกำรต้ังค่ำหน้ำกระดำษ (ขอบบนและ
ซ้ำย 1.5 นิ้ว ล่ำงและขวำ 1 นิ้ว) มีภำพประกอบได้ตำมท่ีเห็นสมควร 
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1. ควำมส ำคัญของผลงำนหรือนวัตกรรม 
    1.1 เหตุผลที่เกิดแรงบันดำลใจ ควำมจ ำเป็น ปัญหำหรือควำมต้องกำรที่จะท ำผลงำน / นวัตกรรม 

ยุทธศำสตร์ชำติ ด้ำนท่ี 1 กำรจัดกำรศึกษำเพื่อควำมมั่นคงของสังคมและประเทศชำติ มี
วัตถุประสงค์หลักในกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จำกภัยคุกคำมในรูปแบบใหม่ อำทิ 
อำชญำกรรมและควำมรุนแรงในรูปแบบต่ำง ๆ ยำเสพติด ภัยพิบัติจำกธรรมชำติ ภัยจำกโรคอุบัติใหม่ 
และภัยจำกไซเบอร์ เป็นต้น แผนกำรศึกษำแห่งชำติ (พ.ศ.2560–2579) จึงได้ตระหนักถึงกำรเปล่ียนแปลง
ทำงกำรศึกษำท่ีเกิดจำกควำมก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรและเทคโนโลยีของโลกยุคศตวรรษท่ี 21 เป็นพลวัตท่ี
ก่อให้เกิดควำมท้ำทำยในด้ำนกำรเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจำกกำรปฏิวัติ
ดิจิทัล (Digital Revolution) ทัศนคติ ควำมเช่ือ ค่ำนิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชำกรท่ี
ปรับเปล่ียนไปตำมกระแสโลกำภิวัตน์เป็นผลให้เกิดกำรเร่งแก้ไขปัญหำ ท้ังยังเกิดภัยคุกคำมต่อควำมมั่นคง
รูปแบบใหม่ท่ีส่งผลกระทบต่อประชำชนและประเทศชำติมีควำมซับซ้อนและรุนแรงมำกขึ้น ซึ่งภัยในแต่
ละด้ำนล้วนมีควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำประเทศกอปรกับนโยบำย Quick Win 7 วำระเร่ง ด่วน 
กระทรวงศึกษำธิกำร ข้อท่ี 1 ควำมปลอดภัยของผู้เรียน มองเห็นภัยท่ีเกิดแก่นักเรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ ท่ีเกิดขึ้นซ้ ำและส่งผลกระทบต่อสภำพร่ำงกำยและจิตใจในหลำยปีท่ีผ่ำนมำ เช่น ภัยจำก
กำรคุกคำมทำงเพศ ภัยจำกกำรกล่ันแกล้งรังแก (Bully) รวมถึงภัยท่ีเกิดจำกโรคอุบัติใหม่ ได้แก่ กำรแพร่
ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) หรือนักเรียนเสียชีวิตในรถตู้ เป็นผลให้เป็น
อุปสรรคต่อกำรเรียนรู้และสวัสดิภำพชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

นโยบำยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน มุ่งมั่นในกำรพัฒนำกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
ให้เป็น “กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนวิถีใหม่ วิถีคุณภำพ” มุ่งเน้นควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ส่งเสริมโอกำส
ทำงกำรศึกษำท่ีมีคุณภำพอย่ำงเท่ำเทียมและบริหำรจัดกำรศึกษำอย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยมุ่งเน้นพัฒนำ
ระบบและกลไกในกำรดูแลควำมปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ และสถำนศึกษำ 
จำกภัยพิบัติและภัยคุกคำมทุกรูปแบบ รวมถึงกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรมีสุขภำวะท่ีดี สำมำรถ
ปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ ำส่งเสริมควำมปลอดภัยสร้ำงควำมมั่นใจให้สังคม เพื่อคุ้มครองควำม
ปลอดภัยแก้นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำสังกัด กระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้กำรป้องกัน ดูแล 
ช่วยเหลือหรือเยียวยำ และแก้ไขปัญหำมีควำมเป็นเอกภำพ มีข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นระบบ สำมำรถแก้ไข
ปัญหำและบริหำรจัดกำรควำมเส่ียงไดอย่ำงยั่งยืนด้วยกำรบริหำรจัดกำรตำมมำตรกำร 3 ป ได้แก่ ป้องกัน 
ปลูกฝัง และปรำบปรำม ให้เกิดควำมปลอดภัยให้มำกท่ีสุด และไม่ให้เกิดเหตุกำรณ์นั้นซ้ ำอีก เพื่อสร้ำง
ควำมมั่นใจ และควำมเช่ือมั่นให้แก่นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ผู้ปกครอง และประชำชน
ท่ัวไป ในกำรท่ีจะได้เรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ และเกิดควำมปลอดภัยอย่ำงมั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้แนวทำง
กำรปฏิบัติสอดคล้องและเป็นระบบ กระทรวงศึกษำธิกำรจึงได้จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัย
สถำนศึกษำเพื่อเป็นแนวทำงในกำรสร้ำงควำมปลอดภัยในเกิดแก่นักเรียนเป็นส ำคัญ เพรำะควำม
ปลอดภัยเป็นปัจจัยท่ีส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภำพและกำรเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ เป็นเรื่องเร่งด่วนและมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง เป็นหนึ่งในนโยบำย
หลักของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำงสำวตรีนุช เทียนทอง เนื่องจำกเล็งเห็นว่ำหำก
สถำนศึกษำไม่มีควำมปลอดภัย กำรเรียนกำรสอนก็จะมีคุณภำพไม่ได้ เพรำะท้ังผู้เรียนและผู้สอนจะมี
ควำมรู้สึกถึงควำมไม่ปลอดภัย ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ จึงเป็นท่ีมำของ
โครงกำร “SAFE สถำนศึกษำปลอดภัย นักเรียนอุ่นใจ” และได้มอบหมำยให้ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (สพฐ.) ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ เป็นเรื่องเร่งด่วนและมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่ง 
เป็นหนึ่งในนโยบำยหลักของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร นำงสำวตรีนุช เทียนทอง เนื่องจำก
เล็งเห็นว่ำหำกสถำนศึกษำไม่มีควำมปลอดภัย กำรเรียนกำรสอนก็จะมีคุณภำพไม่ได้ เพรำะท้ังผู้เรียนและ
ผู้สอนจะมีควำมรู้สึกถึงควำมไม่ปลอดภัย ท ำให้มีผลกระทบต่อกำรเรียนกำรสอนอย่ำงหลีกเล่ียงไม่ได้ จึง
เป็นท่ีมำของโครงกำร “SAFE สถำนศึกษำปลอดภัย นักเรียนอุ่นใจ” และได้มอบหมำยให้ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน (สพฐ.) 

จำกท่ีกล่ำวมำโรงเรียนจึงได้น ำนโยบำยสถำนศึกษำปลอดภัยมำด ำเนินกำรขับเคล่ือนอย่ำงเต็ม
รูปแบบภำยใต้แนวคิดนวัตกรรม “สถานศึกษาปลอดภัยทั้งระบบ ด้วย TUKTA Safety Model”  
   1.2 แนวคิดหลักกำรส ำคัญท่ีเก่ียวข้องกับผลงำนหรือนวัตกรรมสำมำรถอ้ำงอิงถึงแนวคิด  หลักกำร  
ทฤษฎีรูปแบบวิธีกำร ฯลฯ ที่น ำมำใช้ในกำรออกแบบผลงำนหรือนวัตกรรม 

1. นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย 
แนวคิดควำมปลอดภัยรอบด้ำนในโรงเรียน ประกอบด้วยสำมเสำหลัก (Three Pillars) ได้แก่     

ด้ำนอำคำรสถำนท่ีและส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกในโรงเรียนท่ีปลอดภัย (Safer Learning Facilities) ด้ำน
กำรบริหำรจัดกำรภัยพิบัติในสถำนศึกษำ(School Disaster Management) c]tด้ำนกำรศึกษำด้ำนกำร
ลดควำมเส่ียงและกำรรู้รับปรับตัวจำกภัยพิบัติ(Risk Reduction and Resilience Education) 

ขอบข่ำยควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ  4 กลุ่มภัย ดังนี้ 1) ภัยท่ีเกิดจำกกำรใช้ควำมรุนแรง
ของมนุษย์ (Violence) 2) ภัยท่ีเกิดจำกอุบัติเหตุ (Accident) 3) ภัยท่ีเกิดจำกกำรถูกละเมิดสิทธิ์ (Right) 
และ 4) ภัยท่ีเกิดจำกผลกระทบทำงสุขภำวะทำงกำยและจิตใจ (Unhealthiness) 

มำตรกำรควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ มุ่งเน้นให้เกิดควำมปลอดภัยต่อนักเรียน ครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงยั่งยืน โดยเน้นมำตรกำรท่ีเข้มงวดในมำตรกำร 3 ป ได้แก่ กำรป้องกัน กำร
ปลูกฝัง และกำรปรำบปรำม 

กำรป้องกัน หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเพื่อไม่ให้เกิดปัญหำ อุปสรรค หรือควำมไม่ปลอดภัย ต่อ
นักเรียน ครู และ 

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยกำรสร้ำงมำตรกำรป้องกันจำกปัจจัยเส่ียงท่ีอำจเกิดขึ้นทั้งในและนอก
สถำนศึกษำ 

กำรปลูกฝัง หมำยถึง กำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ จิตส ำนึก และเจต
คติท่ีดีและกำรสร้ำงเสริมประสบกำรณ์ เพื่อให้เกิดทักษะในกำรป้องกันภัยให้แก่นักเรียน ครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ 
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กำรปรำบปรำม หมำยถึง กำรด ำเนินกำรจัดกำรแก้ไขปัญหำ กำรช่วยเหลือ เยียวยำ ฟื้นฟู และ
ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของกฎหมำย 

2. แนวคิดกำรบริหำรโรงเรียน โดยใช้วงจรคุณภำพ PDCA ประกอบด้วย 
P – Plan  การวางแผน 
D – Do  การปฏิบัติ 
C – Check  การตรวจสอบ 
A – Act  กำรปรับปรุง พัฒนำ 

3. แนวคิดสถานศึกษาปลอดภัยทั้งระบบ ด้วย TUKTA Safety Model  

T-Target กำรประเมินควำมเส่ียง กำรจัดท ำแผนกำรก ำหนดเป้ำหมำย 3 
ป 
(ป้องกัน ปลูกฝัง ปรำบปรำม)     

(Plan) 

U-Unheslthiness 
& Violence 
& Accident 
& Right   

กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรควำมปลอดภัย 4 กลุ่มภัย ได้แก่  
ภัยท่ีเกิดจำกผลกระทบทำงสุขภำวะทำงกำย  ภัยท่ีเกิดจำกกำร
ใช้ควำมรุนแรงของมนุษย ์ ภัยท่ีเกิดจำกอุบัติเหตุ และภัยท่ีเกิด
จำกกำรถูกละเมิด 

(Do) 

K-Knowledge กำรสร้ำงควำมรู้และกำรป้องกัน ปลูกฝัง ปรำบปรำม  
ตำมขอบข่ำยควำมปลอดภัย 

(Do) 

T-Track กำรติดตำม ก ำกับ นิเทศ งำนควำมปลอดภัย (Check) 
A--AAR กำรสะท้อนผล ประเมิน น ำผลไปปรับปรุง พัฒนำงาน (Act) 

  

2. จุดประสงค์ และเป้ำหมำยของผลงำน  
   2.1 จุดประสงค์ 

2.1.1 เพื่อสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 
2.1.2 เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 

  2.1.3 เพื่อด ำเนินงำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
  2.1.4 เพื่อรำยงำนกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
   2.2 เป้ำหมำย 
  2.2.1. เชิงปริมำณ 
  1) สถำนศึกษำมีแผนควำมปลอดภัยตำมบริบทของสถำนศึกษำ 

2) นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับควำมคุ้มครองดูแลให้มีควำมปลอดภัย 
3) สถำนศึกษำกับหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง และภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำร

ด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 
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 2.2.2 เชิงคุณภำพ 
1) สถำนศึกษำมีกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ในกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ

อย่ำงยั่งยืน 
 

3. กระบวนกำรผลิตผลงำนหรือขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 กิจกรรม  ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
1. กำรวำงแผน (Plan) 
T-Target กำรประเ มินควำมเสี่ ยง กำรจัดท ำ
แผนกำร ก ำหนดเป้ำหมำย 3 ป (ป้องกัน ปลูกฝัง 
ปรำบปรำม) 

กรกฎำคม 64 นำยธนสำร  บัลลังก์ปัทมำ 
น.ส.ธรกฤตำ  พุ่มเพชร 
นำยณรงค์ฤทธิ์ อินทรเวศน์วิไล 
คณะครู 

2. กำรปฏิบัติ (Do) 
U-Unheslthiness &Violence &Accident 
&Right กำรด ำ เนินงำนตำมมำตรกำรควำม
ปลอดภัย 4 กลุ่ม ได้แก่ 
-ภัยท่ีเกิดจำกผลกระทบทำงสุขภำวะทำงกำย 
-ภัยท่ีเกิดจำกกำรใช้ควำมรุนแรงของมนุษย์ 
-ภัยท่ีเกิดจำกอุบัติเหตุ 
-ภัยท่ีเกิดจำกกำรถูกละเมิด 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 

นำยธนสำร  บัลลังก์ปัทมำ 
น.ส.ธรกฤตำ  พุ่มเพชร 
นำยณรงค์ฤทธิ์ อินทรเวศน์วิไล 
คณะครู 

3. กำรปฏิบัติ (Do)  
K-Knowledge กำรสร้ำงควำมรู้และกำรป้องกัน 
ปลูกฝัง ปรำบปรำม ตำมขอบข่ำยควำมปลอดภัย 
3.1 กำรป้องกัน 
   1) ก ำหนดพื้นท่ีควำมปลอดภัย 
   2) จัดท ำแผนควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 
   3) กำรจัดสภำพแวดล้อมบรรยำกำศสถำนศึกษำ 
   4) กำรจัดโครงสร้ำงบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย 
   5) กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศควำมปลอดภัย 
   6) กำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำ ภำคีเครือข่ำย 
   7) กำรจัดระบบช่องทำงกำรส่ือสำรด้ำนควำม
ปลอดภัยของสถำนศึกษำ 
   8) กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
   9) กำรประเมินนักเรียนรำยบุคคล ด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ สังคม สติปัญญำ และควำมต้องกำร 

ตลอดปีกำรศึกษำ นำยธนสำร  บัลลังก์ปัทมำ 
น.ส.ธรกฤตำ  พุ่มเพชร 
นำยณรงค์ฤทธิ์ อินทรเวศน์วิไล 
คณะครู 
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 กิจกรรม  ระยะเวลำ ผู้รับผิดชอบ 
2. กำรปลูกฝัง 
   1) กำรสร้ำงจิตส ำนึก  ตระหนักรับรู้ และควำม
เข้ำใจด้ำนควำมปลอดภัยแก่ตนเองผู้อื่นและสังคม 
   2) กำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจพัฒนำ
องค์ควำมรู้เกี่ยวกับควำมปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู 
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และผู้ปกครอง 
   3) กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะ ประสบกำรณ์
และสมรรถนะด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
3. กำรปรำบปรำม 
   1) กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำกรณีเกิดเหตุควำม
ปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
   2) กำรช่วยเหลือ เยียวยำ ฟื้นฟู จิตใจผู้ประสบเหตุ
ควำมไม่ปลอดภัย 
   3) ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของกฎหมำย 

ตลอดปีกำรศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 

ตลอดปีกำรศึกษำ 

นำยธนสำร  บัลลังก์ปัทมำ 
น.ส.ธรกฤตำ  พุ่มเพชร 
นำยณรงค์ฤทธิ์ อินทรเวศน์วิไล 
คณะครู 

4. กำรตรวจสอบ (Check)  
T-Track กำรติดตำม ก ำกับ นิเทศ งำนควำม
ปลอดภัย 

ตลอดปีกำรศึกษำ นำยธนสำร  บัลลังก์ปัทมำ 
น.ส.ธรกฤตำ  พุ่มเพชร 
นำยณรงค์ฤทธิ์ อินทรเวศน์วิไล 

5. พัฒนำงำน(Act) 
A-AAR กำรสะท้อนผล ประเมิน น ำผลไปปรับปรุง 
พัฒนำงำน  

เมษำยน 65 นำยธนสำร  บัลลังก์ปัทมำ 
น.ส.ธรกฤตำ  พุ่มเพชร 
คณะครู 

 

กำรขับเคล่ือนกำรกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัยท้ังระบบ ด้วย TUKTA Safety 
Model โดยใช้วงจรคุณภำพ (PDCA) ประกอบด้วย ขั้นวำงแผน (Plan) T-Target กำรประเมินควำม
เส่ียง กำรจัดท ำแผนกำร ก ำหนดเป้ำหมำย 3 ป (ป้องกัน ปลูกฝัง ปรำบปรำม) ขั้นปฏิบัติ (Do) U-
Unheslthiness &Violence &Accident &Right กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรควำมปลอดภัย 4 
กลุ่มภัย K-Knowledge กำรสร้ำงควำมรู้และกำรป้องกัน ปลูกฝัง ปรำบปรำม ตำมขอบข่ำยควำม
ปลอดภัยในสถำนศึกษำ ขั้นตรวจสอบ (Check) T-Track กำรติดตำม ก ำกับ นิเทศ งำนควำมปลอดภัย 
และข้ันพัฒนำและปรับปรุง(Act)    A-AAR กำรสะท้อนผล ประเมิน น ำผลไปปรับปรุง พัฒนำงำนควำม
ปลอดภัย สำมำรถแสดงล ำดับข้ันตอนกระบวนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
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ล ำดับขั้นตอนกระบวนกำร (Flow chart)  
 

สถานศึกษาปลอดภัยทั้งระบบ ด้วย TUKTA Safety Model 
 

 ประชุม คณะครู บุคลำกร และผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อขับเคลื่อนนโยบำยสถำนศึกษำปลอดภัย 

 
ผู้บริหำร คณะครู ประชุมกำรด ำเนินงำนระบบควำมปลอดภัย MOE Safety 

 
กำรสร้ำงรูปแบบสถานศึกษาปลอดภัยทั้งระบบ ด้วย TUKTA Safety Model 

 
กำรวิพำกษ์รูปแบบ TUKTA Safety Model โดยผู้เชี่ยวชาญ 

 
 ขับเคลื่อนงาน สถานศึกษาปลอดภัยทั้งระบบ ด้วย TUKTA Safety Model 

W - Whole School Approach  การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบ (แนวคิดทฤษฎี) 
ขับเคลื่อนงานความปลอดภัน TUKTA Safety Model ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 

 1. กำรวำงแผน (Plan) 
T-Target กำรประเมินควำมเส่ียง กำรจัดท ำแผนกำร ก ำหนดเป้ำหมำย 3 ป  
   (ป้องกัน ปลูกฝัง ปรำบปรำม) (แนวคิดสถานศึกษาปลออดภัย) 

2. กำรปฏิบัติ (Do) 
  U-Unheslthiness &Violence &Accident &Right กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำร 
     ควำมปลอดภัย 4 กลุ่มภัย (แนวคิดสถานศึกษาปลออดภัย) 

   K-Knowledge กำรสร้ำงควำมรู้และกำรป้องกัน ปลูกฝัง ปรำบปรำม ตำมขอบข่ำย 
      ควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ (แนวคิดสถานศึกษาปลออดภัย) 
4. กำรตรวจสอบ (Check)  
   T-Track กำรติดตำม ก ำกับ นิเทศ งำนควำมปลอดภัย 
5. พัฒนำงำน(Act) 
   A-AAR กำรสะท้อนผล ประเมิน น ำผลไปปรับปรุง พัฒนำงำนควำมปลอดภัย 
 

 รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพและคุณภำพของกำรด ำเนินงำน สถานศึกษา
ปลอดภัยท้ังระบบ ด้วย TUKTA Safety Model มีดังนี้ 
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ขั้นวำงแผน (Plan) 
T-Target กำรประเมินควำมเส่ียง กำรจัดท ำแผนกำร ก ำหนดเป้ำหมำย 3 ป (ป้องกัน ปลูกฝัง 

ปรำบปรำม) 
1. ผู้บริหำร สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและควำมตระหนักให้แก่คณะครูคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ 

และผู้ปกครอง เพื่อรับทรำบนโยบำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนโครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย 
2. วิเครำะห์สภำพปัจจุบัน ปัญหำ กำรประเมินควำมเส่ียง เพื่อสร้ำงควำมตระหนักร่วมกัน 

รวมท้ังน ำผลกำรด ำเนินโครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัยในปีกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำมำร่วมกันออกแบบ
นวัตกรรมหรือวิธีกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เพื่อก ำหนดนโยบำยควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำเป็นลำยลักษณ์
อักษรและมีกำรประกำศนโยบำยให้เห็นได้ชัดเจน 

3. จัดท ำแผนกำรก ำหนดเป้ำหมำย 3 ป (ป้องกัน ปลูกฝัง ปรำบปรำม) และงบประมำณ
ด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย ในสถำนศึกษำท่ีชัดเจน สำมำรถปฏิบัติจริงได้ 

4. ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และครู เตรียมพร้อมสู่กำรน ำนโยบำยไปสู่กำรปฏิบัติโดยแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบและคณะท ำงำน 
 

ขั้นปฏิบัติ (Do) 
U-Unheslthiness &Violence &Accident &Right กำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรควำม

ปลอดภัย 3 ป (ป้องกัน ปลูกฝัง ปรำบปรำม) 4 กลุ่มภัย ดังนี้ 
1. จัดท ำกฎระเบียบหรือคู่มือควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำท่ีเหมำะสม เน้นเป้ำหมำย 3 ป 
2. อบรมผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้มีควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
3. อบรมเกี่ยวกับกำรป้องกันภัย กำรดับเพลิง กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่ครูและบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ และนักเรียน 
4. ด ำเนินงำนตำมมำตรกำรควำมปลอดภัย 3 ป คือ ป้องกัน ปลูกฝัง ปรำบปรำม 4 กลุ่มภัย  
   4.1 Unheslthiness ภัยท่ีเกิดจำกผลกระทบทำงสุขภำวะทำงกำย ได้แก่ ภำวะจิตเวช ติดเกม 

ยำเสพติด โรคระบำดในมนุษย์ ภัยไซเบอร์ กำรพนัน มลภำวะเป็นพิษ โรคระบำดในสัตว์  ภำวะ              
ทุพโภชนำกำร โครงกำรและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) กำรเรียนรู้ทักษะชีวิต 2) โครงกำรสถำนศึกษำ    
สีขำว 3) โรงเรียนสุจริต 4) โรงเรียนคุณธรรม 5) โรงเรียนรักษำศีล5 6) กำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุ 7) ระบบ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8) โครงกำรสภำนักเรียน/เขตสี 9) โครงกำรอนำมัยในโรงเรียน 10) โครงกำร
อำหำรกลำงวัน 11) โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย 
    4.2 Violence ภัยท่ีเกิดจำกกำรใช้ควำมรุนแรงของมนุษย์ ได้แก่ กำรล่วงละเมิดทำงเพศ กำร
ทะเลำะวิวำท กำรกล่ันแกล้งรังแก กำรชุมนุมประท้วงและกำรจลำจล กำรก่อวินำศกรรม กำรระเบิด 
สำรเคมีและวัตถุอันตรำย กำรล่อลวง ลักพำตัว โครงกำรและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) โรงเรียน        
วิถีพุทธ 2) โรงเรียนรักษำศีล5 3) สภำนักเรียน 4) โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย 5) กำรเรียนรู้ทักษะชีวิต 
6) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 7) กำรอบรมให้ควำมรู้ 8) กำรเฝ้ำระวัง ให้ควำมรู้ 
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    4.3 Accident ภัยท่ีเกิดจำกอุบัติเหตุ ได้แก่ ภัยธรรมชำติ ภัยจำกอำคำรเรียน ส่ิงก่อสร้ำง         
ภัยจำกยำนพำหนะ ภัยจำกกำรจัดกิจกรรม ภัยจำกเครื่องมือ อุปกรณ์ โครงกำรและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 
ได้แก่ 1) โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย 2) คู่มือควำมปลอดภัย 3) กำรส ำรวจสภำพอำคำรเรียน 4) กำร
อบรมให้ควำมรู้ 5) กำรเก็บรักษำอุปกรณ์ 
    4.4 Right ภัยท่ีเกิดจำกกำรถูกละเมิด ได้แก่ กำรถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดท้ิง กำรคุกคำม         
ทำงเพศ กำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกสังคม โครงกำรและกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) ระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียน 2) กำรเฝ้ำระวัง โครงกำรแนะแนว 3) หลักสูตรต้ำนทุจริต 
 K-Knowledge กำรสร้ำงควำมรู้และกำรป้องกัน ปลูกฝัง ปรำบปรำม ตำมขอบข่ำยควำม
ปลอดภัย ดังนี้ 

1. กำรป้องกัน ประกอบด้วย (เอกสำรอ้ำงอิงหน้ำ 16-20) 
   1) ก ำหนดพื้นที่ควำมปลอดภัย ประชุม ช้ีแจง วำงแผน กำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย

สถำนศึกษำร่วมกับบุคลำกร ภำคีเครือข่ำย 4 ฝ่ำย ก ำนัน อบต. สภ.นครชัยศรี รพ.นครชัยศรี และ
หน่วยงำนองค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ก ำหนดพื้นท่ีควบคุมควำมปลอดภัย รวมถึงป้ำยสัญลักษณ์ หรือแถบสี
แดงติดท่ีพื้นต่ำงระดับ  จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ 

   2) จัดท ำแผนควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ แต่งต้ังคณะกรรมกำรควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 
โดยกำรมีส่วนร่วมจำกภำคีเครือข่ำยและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เสนอแผนควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำต่อ
คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ ขั้นพื้นฐำนก ำหนดระยะเวลำกำรด ำเนินงำนและผู้รับผิดชอบ ก ำหนดนโยบำย
ควำมปลอดภัย เผยแพร่ประชำสัมพันธ์แผนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 

   3) กำรจัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศของสถำนศึกษำ จัดสภำพแวดล้อม ปรับภูมิทัศน์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องน้ ำ ห้องพิเศษ และห้องอื่นๆ ให้มีควำมปลอดภัย จัดท ำแหล่งเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำท่ีหลำกหลำย 

   4) กำรจัดโครงสร้ำงบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ ส ำรวจและประเมินสภำพควำม
เส่ียงด้ำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ จัดท ำโครงสร้ำงบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ ก ำหนด
บทบำทหน้ำท่ี จัดท ำปฏิทินกำรปฏิบัติงำน ประสำนควำมร่วมมือของคณะกรรมกำร ภำคีเครือข่ำย  

   5) กำรจัดท ำข้อมูลสำรสนเทศควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ แต่งต้ังคณะท ำงำนเพื่อจัดท ำระบบ 
ข้อมูลสำรสนเทศควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ จัดหำเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
สำรสนเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลอย่ำงครบถ้วนรอบด้ำน วิเครำะห์ข้อมูล จัดระบบหมวดหมู่สำรสนเทศ 
จัดท ำรำยงำนระบบข้อมูลสำรสนเทศและจัดเก็บอย่ำงเป็นระบบ 

   6) กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำและภำคีเครือข่ำย ประกอบด้วย อบต.ท่ำต ำหนัก 
ก ำนัน ผู้น ำชุมชน ผู้น ำท้องถิ่น คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ วัดตุ๊กตำ สภ.นครชัยศรี โรงพยำบำลนครชัยศรี 
มหำวิทยำลัยมหิดล มรภ.นครปฐม กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี ก ำลังพลจิตอำสำพระรำชทำนจำกกอง
เรือนจ ำ มณฑลทหำรบกท่ี 11 จังหวัดนครปฐมประสำนควำมร่วมมือในกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม 
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ประชุมวำงแผนเพื่อเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยสถำนศึกษำร่วมกัน  ด ำเนินงำนในกำรเสริมสร้ำงควำม
ปลอดภัยสถำนศึกษำ ประเมินผลกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์  

   7) กำรจัดระบบช่องทำงกำรส่ือสำรด้ำนควำมปลอดภัยของสถำนศึกษำ  แต่งต้ังคณะท ำงำน
ด้ำนกำรส่ือสำรประชำสัมพันธ์ ก ำหนดรูปแบบกำรส่ือสำรให้สอดคล้องกับบริบทและสภำพกำรณ์
ครอบคลุมท้ัง 3 ช่องทำง คือ On Ground ได้แก่ กำรจัดป้ำยนิทรรศกำร เอกสำรประชำสัมพันธ์ จดหมำย
ข่ำว “WATTUKTA NEWSLETTER จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันส ำคัญ  On Line ไ ด้แก่  กำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ทำงส่ือสังคมออนไลน์ในรูปแบบต่ำงๆ เช่น Facebook โรงเรียน, กลุ่ม Line ผู้ปกครอง 
เป็นต้น และ On Air ได้แก่ กำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนระบบเสียงตำมสำย ท้ังในสถำนศึกษำและชุมชน  

   8) กำรจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน แต่งต้ังคณะกรรมกำรระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ระดับสถำนศึกษำ คัดกรองนักเรียนแยกเป็น 3 กลุ่มได้อย่ำงชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มปกติ กลุ่มเส่ียง 
และกลุ่มมีปัญหำ เก็บข้อมูลนักเรียนรำยบุคคลด้วยเครื่องมือและวิธีกำรท่ีเหมำะสม เช่น กำรเยี่ยมบ้ำน
นักเรียน กำรสอบถำมกำรสัมภำษณ์ เป็นต้น จัดกิจกรรมส ำหรับเด็กกลุ่มต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ดังนี้ กลุ่ม
ปกติ จัดกิจกรรมส่งเสริมควำมสำมำรถตำมปกติ กลุ่มเส่ียง จัดกิจกรรมป้องกันปัญหำ และกลุ่มมีปัญหำ 
จัดกิจกรรมแก้ปัญหำและระบบส่งต่อ สรุป รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

   9) กำรประเมินนักเรียนรำยบุคคล ด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สังคม สติปัญญำ และควำมต้องกำร 
มอบหมำยหน้ำท่ีให้ครูประจ ำช้ัน จัดท ำเครื่องมือวัดและประเมินนักเรียนรำยบุคคลท่ีครอบคลุมทุกด้ำน 
ครูประจ ำช้ันประเมินนักเรียนรำยบุคคล จัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศผลกำรประเมินนักเรียนรำยบุคคล 

2. กำรปลูกฝัง ประกอบด้วย (เอกสำรอ้ำงอิงหน้ำ 16-20) (กิจกรรมตำมตำรำงหน้ำ 11-13) 
   1) สร้ำงจิตส ำนึก ตระหนัก รับรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่ตนเองผู้อื่นและสังคม 

ดังนี้ ส ำรวจข้อมูลด้ำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ จัดล ำดับควำมรุนแรงเร่งด่วนของควำมปลอดภัย 
ปรับปรุงพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำโดยเพิ่มเนื้อหำด้ำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำท่ีสอดคล้องกับควำม
รุนแรงเร่งด่วน จัดท ำคู่มือควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนควำมปลอดภัยของ
สถำนศึกษำ ให้แก่ ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และนักเรียน จัดท ำส่ือด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ  

   2) จัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ใจด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ดังนี้ ประชุมครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อช้ีแจงแนวทำงเกี่ยวกับควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ จัด
กิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยบูรณำกำรเนื้อหำควำมปลอดภัยสถำนศึกษำในรำยวิชำต่ำง ๆ กำรจัดท ำส่ือ
ประชำสัมพันธ์รูปแบบต่ำงๆ เพื่อให้ควำมรู้แก่ผู้ปกครองและชุมชน  จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรู้ควำม
เข้ำใจเรื่องควำมปลอดภัยสถำนศึกษำระหว่ำงสถำนศึกษำกับผู้ปกครอง ท้ังกำรสอน onsite และ online 

   3) จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะ ประสบกำรณ์ สมรรถนะด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่นักเรียน 
ดังนี้ จัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบกำรณ์ท่ีเน้นกำรลงมือปฏิบัติท่ีเช่ือมโยงกับกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวัน 
ให้แก่ เช่น กำรปฐมพยำบำลเบื้องต้นแก่ นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ กิจกรรมจัดกิจกรรม
สอดแทรกด้ำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำในกิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ กำรยกย่องชมเชยครูและนักเรียน
ต้นแบบผู้จัดกิจกรรมและกำรจัดกิจกรรมเสริมทักษะท่ีเป็นเลิศด้ำนควำมปลอดภัย  



11 
 

 
 

3. กำรปรำบปรำม ประกอบด้วย 
   1) กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำกรณีเกิดเหตุควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ ดังนี้ ก ำหนดแนวทำง

ปฏิบัติกำรจัดกำรหรือกำรระงับเหตุ กำรช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถำนศึกษำ และสร้ำงกำรรับรู้ร่วมกันทุก
ภำคส่วน จัดต้ังคณะท ำงำนเคล่ือนท่ีเร็ว(Roving Team) ท่ีสำมำรถเข้ำระงับเหตุได้อย่ำงทันเหตุกำรณ์ 
เตรียมบุคลำกร และเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์พร้อมรับสถำนกำรณ์ ติดต้ังระบบเตือนภัย เช่น กล้องวงจรปิด 
สำมำรถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ ซ้อมระงับเหตุอย่ำงต่อเนื่อง เช่น กำรดับเพลิง กำรซ้อมหนีไฟ กำรปฐม
พยำบำลเบ้ืองต้น เป็นต้น ประสำนงำนเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมเพื่อให้ควำมช่วยเหลือได้ทันเหตุกำรณ์ วำง
แผนกำรส่งต่อผู้ประสบเหตุเพื่อให้ได้รับกำรช่วยเหลือ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลและรำยงำน 

   2) กำรช่วยเหลือ เยียวยำ ฟื้นฟู จิตใจผู้ประสบเหตุควำมไม่ปลอดภัย ดังนี้ จัดท ำข้อมูลบุคคล
และหน่วยงำนในพื้นท่ีต้ังของสถำนศึกษำท่ีสำมำรถติดต่อ ประสำนงำนและให้กำรช่วยเหลือเยียวยำ ฟื้นฟู 
จิตใจได้อย่ำงรวดเร็วทันท่วงที จัดต้ังทีมช่วยเหลือเยียวยำ ฟื้นฟูและให้ค ำปรึกษำ โดยกำรมีส่วนร่วมของ
เครือข่ำยต่ำงๆ ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรช่วยเหลือท่ีเหมำะสม ประสำนเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วม
หน่วยงำน องค์กร เพื่อให้กำรช่วยเหลือเยียวยำ ฟื้นฟู จัดระบบประกันภัยรำยบุคคลหรือรำยกลุ่มท่ี
สำมำรถให้กำรคุ้มครองส ำหรับครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและนักเรียน  สร้ำงขวัญก ำลังใจ โดยกำร
ติดตำมเยี่ยมเยือนอย่ำงสม่ ำเสมอ  

   3) ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย ดังนี้ แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรด้ำนกฎหมำย
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้รับควำมคุ้มครองตำมท่ีกฎหมำย รำยงำนเหตุกำรณ์ต่อผู้บังคับบัญชำ ต้นสังกัด 
ขั้นตรวจสอบ (Check)  

T-Track กำรติดตำม ก ำกับ นิเทศ งำนควำมปลอดภัย 
ขั้นพัฒนำงำน(Act) 

A-AAR กำรสะท้อนผล ประเมิน น ำผลไปปรับปรุง พัฒนำงำนควำมปลอดภัย 
 

กำรด ำเนินงำนตำมควำมสอดคล้องกับกำรป้องกัน ปลูกฝัง ปรำบปรำมภัยทั้ง 4 กลุ่มภัย ดังนี้ 
ประเภทกลุ่มภยั ลักษณะของภัย กิจกรรม/กำรปฏิบัติ 

1. Unheslthiness 
ภั ย ท่ี เ กิ ด จ ำ ก
ผ ล ก ร ะ ท บ ท ำ ง     
สุขภำวะทำงกำย  

1.ภำวะจิตเวช  
2.ติดเกม  
3.ยำเสพติด  
4.กำรพนัน  
5.โรคระบำดในมนุษย์  
6.ภัยไซเบอร์  
7.มลภำวะเป็นพิษ 
8.โรคระบำดในสัตว์  
9.ภำวะทุพโภชนำกำร 

1. กำรเรียนรู้ทักษะชีวิต 
2.-4. โครงกำรสถำนศึกษำสีขำว 
โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม 
โรงเรียนรกัษำศีล5 
5. กำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุ 
6. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. โครงกำรสภำนักเรียน/เขตสี 
8. โครงกำรอนำมัยในโรงเรียน 
9. โครงกำรอำหำรกลำงวัน  
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ประเภทกลุ่มภัย ลักษณะของภัย กิจกรรม/กำรปฏิบัติ 
2. Violence ภั ย ท่ี
เ กิ ด จ ำ ก ก ำ ร ใ ช้
ควำมรุนแรงของ
มนุษย์  

1.กำรล่วงละเมิดทำงเพศ  
2.กำรทะเลำะวิวำท  
3.กำรกล่ันแกล้งรังแก  
4.กำรชุมนุมประท้วงและกำรจลำจล  
5.กำรก่อวินำศกรรม  
6.กำรระเบิด  
7.สำรเคมีและวัตถุอันตรำย  
8.กำรล่อลวง ลักพำตัว 

1. โรงเรียนวิถีพุทธ 
2. โรงเรียนรักษำศีล5 
3. สภำนักเรียน 
4. โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย 
5. กำรเรียนรู้ทักษะชีวิต 
6. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
7. กำรอบรมให้ควำมรู้ 
8. กำรเฝ้ำระวัง ให้ควำมรู้ 

3. Accident ภั ย ท่ี
เกิดจำกอุบัติเหตุ  

1.ภัยธรรมชำติ  
2.ภัยจำกอำคำรเรียน ส่ิงก่อสร้ำง  
3.ภัยจำกยำนพำหนะ  
4.ภัยจำกกำรจัดกิจกรรม  
5.ภัยจำกเครื่องมือ อุปกรณ์ 

1. โครงกำรสถำนศึกษำปลอดภัย 
2. คู่มือควำมปลอดภัย 
3. กำรส ำรวจสภำพอำคำรเรียน 
4. กำรอบรมให้ควำมรู้ 
5. กำรเก็บรักษำอุปกรณ์ 

4. Right ภัย ท่ี เ กิ ด
จำกกำรถูกละเมิด  

1.กำรถูกปล่อยปละ ละเลย ทอดท้ิง 
2. กำรคุกคำมทำงเพศ  
3.กำรไม่ได้รับควำมเป็นธรรมจำกสังคม 

1. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
2. กำรเฝ้ำระวัง โครงกำรแนะแนว 
3. หลักสูตรต้ำนทุจริต 

 

กิจกรรมกำรป้องกัน ปลูกฝัง ปรำบปรำม ตำมขอบข่ำยสถำนศึกษำควำมปลอดภัย 
ด้ำน กิจกรรมที่สอดคล้อง เอกสำร/ร่องรอย 

1. กำรป้องกัน  
 

 1) ก ำหนดพื้นท่ีควำมปลอดภัย 
 2) จัดท ำแผนควำมปลอดภัย 
 3) จัดสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศ 
 4) จัดโครงสร้ำงบริหำรควำมปลอดภัย 
 5) จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศควำมปลอดภัย 
 6) สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของสถำนศึกษำและ
ภำคีเครือข่ำย 
 7) จัดระบบช่องทำงกำรส่ือสำรด้ำนควำม
ปลอดภัยของสถำนศึกษำ 
 8) จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 9) ประเมินนักเรียนรำยบุคคล ด้ำนร่ำงกำย 
จิตใจ สังคม สติปัญญำ ควำมต้องกำร 

1) พื้นท่ีควำมปลอดภัย 
2) แผนควำมปลอดภัย 
3) ภำพถ่ำย 
4) โครงสร้ำงบริหำรจัดกำรควำม
ปลอดภัยสถำนศึกษำ 
5) ข้อมูลสำรสนเทศควำม
ปลอดภัยสถำนศึกษำ 
6) ภำพถ่ำย 
7) ช่องทำงกำรส่ือสำร เว็บไซต์ 
8) ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
9) กำรประเมินนักเรียน
รำยบุคคล 
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ด้ำน กิจกรรมที่สอดคล้อง วิธีกำร/กำรด ำเนินงำน 
2. กำรปลูกฝัง  
 

 1) กำรสร้ำงจิตส ำนึก ควำมตระหนักกำรรับรู้ 
และควำมเข้ำใจด้ำนควำมปลอดภัยให้แก่
ตนเองผู้อื่นและสังคม 
 2) กำรจัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ
พัฒนำองค์ควำมรู้ เกี่ยวกับควำมปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน ครู บุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
และผู้ปกครอง 
 3) ก ำ ร จั ด กิ จ ก ร ร ม เ ส ริ ม ส ร้ ำ ง ทั ก ษ ะ 
ประสบกำรณ์และสมรรถนะด้ำนควำม
ปลอดภัยให้แก่นักเรียน 

1. กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอน กำรอบรมให้ควำมรู้กำร
ป้องกันตนเอง 
2. กำรจัดกิจกรรมโครงกำร
สถำนศึกษำปลอดภัย กำรให้
ควำมรู้ท้ังในและนอกห้องเรียน 
กำรเรียนจำกวิทยำกร 
3. กำรจัดกิจกรรมลูกเสือจิต
อำสำฝึกกำรดับเพลิง กำรปฐม
พยำบำล และกิจกรรมอื่นๆ 

3. กำรปรำบปรำม  
 

 1) กำรจัดกำรแก้ไขปัญหำกรณีเกิดเหตุควำม
ปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
 2) กำรช่วยเหลือ เยียวยำ ฟื้นฟู จิตใจผู้
ประสบเหตุควำมไม่ปลอดภัย 
 3) ด ำเนินกำรตำมข้ันตอนของกฎหมำย 

1. กำรจัดกิจกรรมโครงกำร
สถำนศึกษำปลอดภัย 
2. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
งำนแนะแนว กำรให้ค ำปรึกษำ 
3. กำรเฝ้ำระวัง สร้ำงเครือข่ำย  

 

4. ผลกำรด ำเนินกำร/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ท่ีได้รับ 
กำรด ำเนินงำนท่ีเกิดจำกกำรน ำแนวคิดรูปแบบนวัตกรรม สถำนศึกษำปลอดภัยท้ังระบบ ด้วย 

TUKTA Safety Model ไปใช้ ส่งผลให้นักเรียน ครู และบุคลำกรได้รับกำรดูแล ป้องกันให้เกิดควำม
ปลอดภัยตรงตำมวัตถุประสงค์และเป้ำหมำย โดยแสดงให้เห็นกำรเปล่ียนแปลงในทำงท่ีดีขึ้น ดังนี้ 

4.1 ผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัย
สถำนศึกษำ อบรมและทดสอบเพื่อรับเกียรติบัตรผ่ำนกำรอบรมระบบควำมปลอดภัย MOE Safety 

4.2 โรงเรียนมีควำมเข้มแข็งกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 
  4.3 โรงเรียนมีกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำอย่ำงเป็นระบบ 
  4.4 โรงเรียนมีกำรรำยงำนกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยต่อหน่วยงำนต้นสังกัด 
 4.5 โรงเรียนมีแผนควำมปลอดภัยตำมบริบทของโรงเรียน 

4.6 นักเรียน ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับควำมคุ้มครองดูแลให้มีควำมปลอดภัย 
4.7 โรงเรียนกับหน่วยงำนต้นสังกัด หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น อบต.ท่ำต ำหนัก ก ำนัน ผู้น ำชุมชน 

ผู้น ำ ท้องถิ่ น  คณะกรรมกำรสถำน ศึกษำ วัด ตุ๊กตำ สภ.นครชัยศรี  โรงพยำบำลนครชัยศรี  
มหำวิทยำลัยมหิดล มรภ.นครปฐม กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี ก ำลังพลจิตอำสำพระรำชทำนจำกกอง
เรือนจ ำ มณฑลทหำรบกท่ี 11 จังหวัดนครปฐม  เครือข่ำยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน สพป.นครปฐม 
เขต 2 และภำคีเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ 
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4.8 โรงเรียนมีกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ในกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยสถำนศึกษำเพื่อกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน 

 

5. ปัจจัยควำมส ำเร็จ (เอกสำรอ้ำงอิงหน้ำ 20) 
5.1 หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำย ได้แก่ อบต.ท่ำต ำหนัก ก ำนัน ผู้น ำชุมชน ผู้น ำท้องถิ่น 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำ วัดตุ๊กตำ สภ.นครชัยศรี โรงพยำบำลนครชัยศรี มหำวิทยำลัยมหิดล มรภ.
นครปฐม กลุ่มโรงเรียนมณฑลนครชัยศรี ก ำลังพลจิตอำสำพระรำชทำนจำกมณฑลทหำรบกท่ี 11 จังหวัด
นครปฐม  เครือข่ำยลูกเสือจิตอำสำพระรำชทำน สพป.นครปฐม เขต 2 มีส่วนร่วมให้กำรด ำเนินงำน
สถำนศึกษำปลอดภัยประสบผลส ำเร็จตำมจุดประสงค์ สอดคล้องกับวิธีกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ส่งผลดี เป็นประโยชน์ ต่อผู้เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำน โดยได้รับกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำผลงำนอย่ำง
ต่อเนื่องให้ปลอดภัยจำกภัยท้ัง 4 กลุ่ม เช่น กลุ่มภัยยำเสพติด กำรท ำ MOU ป้องกันและต่อต้ำนยำเสพ
ติดกับ สภ.นครชัยศรี ก ำนัน ผู้น ำชุมชน กองเรือนจ ำ มณฑลทหำรบกที่ 11 จังหวัดนครปฐม กำรท ำ 
MOU โรงเรียนรักษำศีล5 กับ สพป.นครปฐม เขต 2 และวัดไร่ขิง 
 5.2 ผู้บริหำรโรงเรียน ให้กำรสนับสนุน ส่งเสริมให้ก ำลังใจ รวมถึงด้ำนงบประมำณอย่ำงเต็มท่ี 
ก ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมท่ีชัดเจน สร้ำงควำมตระหนักและควำมเข้ำใจแก่ทุกฝ่ำย
เกี่ยวข้อง ประสำนควำมร่วมมือจำกทุกภำคส่วน ตลอดจนประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงแก่ครู และ นักเรียน 
 5.3 ครูทุกคนมีส่วนร่วม ให้ควำมร่วมมือร่วมใจอย่ำงเต็มท่ีและเต็มใจ มุ่งมั่นต้ังใจจริง และทุ่มเท
ท้ังแรงกำยแรงใจเพื่อพัฒนำนักเรียน เป็นแบบอย่ำงท่ีดี เอำใจใส่และให้ค ำแนะน ำท่ีดีแก่นักเรียน  

5.4 นักเรียนให้ควำมร่วมมือ และมีควำมพร้อมในร่วมกิจกรรม คิดเอง ท ำเอง แก้ปัญหำเอง  
 5.5 ผู้ปกครอง ชุมชน ช่ืนชมยินดี และพึงพอใจ พร้อมให้กำรสนับสนุนกิจกรรมอย่ำงดียิ่ง มีส่วน
ร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน  
 5.6 รูปแบบนวัตกรรม TUKTA Safety Model มีกระบวนกำรควำมชัดเจน เข้ำใจง่ำย ไม่ซ้ ำซ้อน 
ท ำงำนอย่ำงมีระบบ มีกำรก ำกับ ติดตำมอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรสะท้อนผลและกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

6. บทเรียนที่ได้รับ 
 ข้อสรุปท่ีเป็นหลักกำรกำรกำรใช้รูปแบบนวัตกรรมสถำนศึกษำปลอดภัยท้ังระบบ ด้วย TUKTA 
Safety Model เป็นรูปแบบท่ีมีควำมสอดคล้องกับมำตรกำรควำมปลอดภัย 3 ป คือ ป้องกัน ปลูกฝัง 
ปรำบปรำม 4 กลุ่มภัย ได้แก่ ภัยท่ีเกิดจำกผลกระทบทำงสุขภำวะทำงกำย ภัยท่ีเกิดจำกกำรใช้ควำม
รุนแรงของมนุษย์ ภัยท่ีเกิดจำกอุบัติเหตุ และภัยท่ีเกิดจำกกำรถูกละเมิด  

ข้อสังเกต จำกกำรใช้รูปแบบนวัตกรรมสถำนศึกษำปลอดภัยท้ังระบบ ด้วย TUKTA Safety 
Model มีข้ันตอนต่อเนื่องสัมพันธ์กัน ตำมวงจรคุณภำพ PDCA สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ข้อเสนอแนะ และข้อควรระวังในกำรน ำรูปแบบนวัตกรรมสถำนศึกษำปลอดภัยท้ังระบบ ด้วย 
TUKTA Safety Model ควรปรับใช้ให้เหมำะสมกับบริบทของโรงเรียน ควรมีกำรอบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ
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กำรด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำตำมมำตรกำรควำมปลอดภัย 3 ป คือ ป้องกัน ปลูกฝัง 
ปรำบปรำม 4 กลุ่มภัย ได้แก่ ภัยท่ีเกิดจำกผลกระทบทำงสุขภำวะทำงกำย ภัยท่ีเกิดจำกกำรใช้ควำม
รุนแรงของมนุษย์ ภัยท่ีเกิดจำกอุบัติเหตุ และภัยท่ีเกิดจำกกำรถูกละเมิด เปิดโอกำสให้หน่วยงำน ภำคี
เครือข่ำยมีส่วนร่วม 
 

7. กำรเผยแพร่  กำรได้รับกำรยอมรับ  รำงวัลที่ได้. (รอบ 3 ปี)  (เอกสำรอ้ำงอิง หน้ำ 21-23) 
   รำงวัลระดับประเทศ ภัยที่เกิดจำกผลกระทบทำงสุขภำวะทำงกำย ภัยจำกยำเสพติด และกำรพนัน 

1. โรงเรียนวัดตุ๊กตำ ได้รับรำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ประเภทผลงำนดีเด่น ระดับทอง ประเภท
สถำนศึกษำ จำกกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อ 29 กรกฎำคม 2563 (รำงวัลระดับประเทศ) 

2. นำยธนสำร บัลลังก์ปัทมำ รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ประเภทผลงำนดีเด่น ระดับทอง ประเภท
ผู้บริหำร จำกกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อ 29 กรกฎำคม 2563 (รำงวัลระดับประเทศ) 

3. นำงภคพร อ่อนศิริ รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ประเภทผลงำนดีเด่น ระดับทอง ประเภทครูผู้สอน 
จำกกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อ 29 กรกฎำคม 2563 (รำงวัลระดับประเทศ) 

4. เกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนแกนน าจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาผู้เรียนรายบุคคล จากสมาคม
แนะแนวแห่งประเทศไทย มรภ.นครปฐม และ สพป.นครปฐม เขต 2 เมื่อ 1 กันยายน 2563 
   รำงวัลระดับเขตพื้นที่ ปี 2565 สถำนศกึษำปลอดภัย และระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 1. รำงวัลชนะเลิศประเภททีมข้ำรำชกำรครู กำรประกวดโครงกำรสร้ำงสรรค์ “วิถีใหม่ วิถี
คุณภำพ ต้นแบบกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในระบบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จำ กสพป.นครปฐม เขต 2  
 2.เกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม (เป็นตัวแทนต่อระดับภูมิภำค) กำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับ
รำงวัลระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2  
   กำรเผยแพร่  กำรได้รับกำรยอมรับ   

1. เผยแพร่ในเว็บไซต์โรงเรียน https://wattukta.blogspot.com 
2. เผยแพร่ในเว็บไซต์สถำนศึกษำปลอดภัย https://www.gotoknow.org/blog/wattukta 
3. เพจโรงเรียนวัดตุ๊กตำ https://www.facebook.com/wattuktaschool 
4. คลิปควำมปลอดภัย หัวชนฝำ(รำงวัลชนะเลิศ) https://youtu.be/-bdTZWTWSBA  
   

 
 
 
 
 
 
 

 

  ลงช่ือ           
              (นำยธนสำร  บัลลังก์ปัทมำ) 

                                           ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดตุ๊กตำ 

                            

 
ประกำศ สพป.นฐ.2    ประกำศ สพป.นฐ.2    1.เว็บไซต์โรงเรียน   2.เว็บไซต์ควำมปลอดภัย   3.เพจโรงเรียน         4.คลิปที่ได้รำงวัล 

 
กำรประกวดคลิปสั้น     ระบบกำรดูแล                                    โรงเรียน (เลื่อนลงดู)                                  ประเภททีมครู 
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ภำคผนวก 
 
มำตรกำรปลูกฝัง ป้องกันภัย : กิจกรรมสภำนักเรียน กิจกรรมเสยีงตำมสำย อ่ำนข่ำว  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมยกย่อง ชมเชย  
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กิจกรรมควำมปลอดภัย : หัวชนฝำ กำรวำงรองเท้ำเข้ำท่ี หรือ วำงให้เป็นระเบียบ 
กำรวำงรองเท้ำให้เป็นระเบียบในห้องเรียน 

 
กำรวำงรองเท้ำให้หัวรองเท้ำชิดผนัง (หัวชนฝำ) เมื่อใช้ห้องพิเศษหรือโดม 

   
กิจกรรมควำมปลอดภัย เดินแถว : เดินชิดขวำ พัฒนำวินัย สร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต 
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กิจกรรมสร้ำงควำมปลอดภัย: กำรต่อแถวรับถำดอำหำร  
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมสร้ำงควำมปลอดภัย: กำรนั่งด่ืมนมให้เป็นระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
จิตสำธำรณะ เพ่ือควำมปลอดในบริเวณโรงเรียนและชุมชน 
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กำรก ำหนดพ้ืนท่ีปลอดภัย 
ภำคีเครือข่ำย 4 ฝ่ำย ก ำนัน อบต. สภ.นครชัยศรี รพ.นครชัยศรี และหน่วยงำนองค์กร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
        ก ำหนดพื้นท่ีควบคุมควำมปลอดภัย                 กำรจัดท ำป้ำยสัญลักษณ์เพื่อควำมปลอดภัย 

   
กำรวัดอุณหภูมิและล้ำงมือ                        กำรฉีดวัคซีน                    กำรดูแลรักษำฟัน 

   
กำรตรวจ ATK เพื่อควำมปลอดภัย จำกภัยโรคระบำด โควิด-19 

   
กำรป้องกัน ด้วยกำรเรียนกำรสอนเรื่องโรคโควิค-19 และควำมปลอดภัยในกำรเดินทำง 
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ปัจจัยควำมส ำเร็จ หน่วยงำนและภำคีเครือข่ำย  
กำรลงนำมควำมร่วมมือ MOU ควำมปลอดภัย ป้องกันภัยยำเสพติด กำรพนัน และกำรเดิน

รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด ประจ ำปี 2565 วัดตุ๊กตำ อบต.ท่ำต ำหนัก ก ำนัน ผู้น ำชุมชน คณะกรรมกำร
สถำนศึกษำ สภ.นครชัยศรี โรงพยำบำลนครชัยศรี ก ำลังพลจิตอำสำ มณฑลทหำรบกท่ี 11 ครูแดร์(DARE)  

  

   
อบต.ท่ำต ำหนัก เครือข่ำยลูกเสือจิตอำสำ ให้ควำมรู้เรื่องควำมปลอดภัย กำรดับเพลิง กำรปฐมพยำบำล 

  
มหำวิทยำลัยมหิดล ให้ควำมรู้เรื่องยำและกำรปฐมพยำบำลแก่นักเรียน ครูและบุคลำกร 
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รำงวัลและกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ 
ระดับชำติ : รำงวัลเสมำ ป.ป.ส. ประเภทผลงำนดีเด่น ระดับทอง  

จำกกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อ ๒๙ กรกฎำคม ๒๕๖๓ 

        

                     
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำยธนสำร  บัลลังก์ปัทมำ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดตุ๊กตำ 
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ระดับชำติ : เกียรติบัตรรางวัลโรงเรียนแกนน าจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อศึกษาผู้เรียนรายบุคคล จาก
สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย มรภ.นครปฐม และ สพป.นครปฐม เขต 2 เม่ือ 1 กันยายน 2563 

 
 
 

 

รำงวัลชนะเลิศประเภททีมข้ำรำชกำรครู กำรประกวดโครงกำรสร้ำงสรรค์ “วิถีใหม่ วิถีคุณภำพ ต้นแบบ
กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในระบบกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน จำก สพป.นครปฐม เขต 2 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำยธนสำร  บัลลังก์ปัทมำ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดตุ๊กตำ 
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     เกียรติบัตรระดับยอดเย่ียม (เป็นตัวแทนต่อระดับภูมิภำค) กำรคัดเลือกสถำนศึกษำเพื่อรับรำงวัล 
    ระบบกำรดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 2 

 
เว็บไซต์ประชำสัมพันธ์ 
https://www.facebook.com/wattuktaschool   https://www.gotoknow.org/blog/wattukta 

      
 
 

ส ำเนำถูกต้อง 

 
(นำยธนสำร  บัลลังก์ปัทมำ) 

ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนวัดตุ๊กตำ 


