
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความปลอดภัยในสถานศึกษา 

โรงเรียนดงมันพิทยาคม 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 
  



คำนำ 

แผนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาเล่มนี้ โรงเรียนดงมันพิทยาคม จัดทำขึ้นเพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายให้นักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับการปกปอง คุ้มครอง ดูแลช่วยเหลือ เยียวยา มีความมั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายความปลอดภัยของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยใน
แผนการดำเนินงาน เล่มนี้ประกอบด้วย ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของความปลอดภัยในสถานศึกษา องค์
ความรู้ด้านความปลอดภัย การเสริมสร้างความปลอดภัย การติดต่อสื่อสาร และการกำกับติดตามและ
ประเมินผลสถานศึกษาปลอดภัย 

โรงเรียนดงมันพิทยาคม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาเล่มนี้ 
จะอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ขอบคุณ
คณะทำงานทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดทำแผนการดำเนินงานเล่มนี้จนสำเร็จลุล่วง 
 

 

โรงเรียนดงมันพิทยาคม 

กุมภาพันธ์ 2566 
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ส่วนที่ 1 บทนำ 
ข้อมูลทั่วไป 
สถานศึกษา 
 ชื่อสถานศึกษา  โรงเรียนดงมันพิทยาคม 
 สถานที่ตัง้  19  หมู่ 14  ตำบลสะอาด อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น  40310 
 สังกัด  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น 
   โทรศัพท์  o๔๓ – ๓o๖๔๗๒   โทรสาร  o๔๓ – ๓o๖๔๗๒   E-mail : dmp2564@gmail.com  
 จำนวนนักเรียนทั้งหมด   182  คน จำนวนห้องเรียนทั้งหมด  6  ห้อง 
 จำนวนนักเรียนชาย  86  คน  จำนวนนักเรียนหญิง  96  คน 
 
ความเป็นมา/ความสำคัญการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๑ การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ มีวัตถุประสงค์
หลักในการเสริมสร้างความม่ันคงในชีวิตของคนทุกช่วงวัย จากภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ อาทิ อาชญากรรมและ
ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ อาทิ ยาเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่ และภัยจากไซเบอร์  
เป็นต้น แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) จึงได้ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาที่เกิด
จากความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีของโลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ เป็นพลวัตที่ก่อให้เกิดความท้าทายใน
ด้านการเปลี่ยนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเนื่องจากการปฏิวัติดิจิทัล (Digital Revolution) 
ประเทศเข้าสู่ สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในอนาคตอันใกล้ การติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ทัศนคติ 
ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรม และพฤติกรรมของประชากรที่ปรับเปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตน์เป็นผลให้เกิด
การเร่งแก้ไขปัญหา ทั้งยังเกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคงรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่ อประชาชนและ
ประเทศชาติมีความซับซ้อนและรุนแรงมากขึ้น ซึ่งภัยในแต่ละด้านล้วนมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ
กอปรกับนโยบาย Quick Win ๗ วาระ เร่งด่วน ข้อที่ ๑ ความปลอดภัยของผู้เรียน กระทรวงศึกษาธิการ
มองเห็นภัยที่เกิดแก่นักเรียนครู และบุคลากร ทางการศึกษา ที่เกิดขึ้นซ้ำและส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกาย
และจิตใจในหลายปีที่ผ่านมา เช่น ภัยจากการคุกคามทางเพศ ภัยจากการกลั่นแกล้งรังแก (Bully) รวมถึงภัยที่
เกิดจากโรคอุบัติใหม่ ได้แก่ การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เป็นผลให้
เป็นอุปสรรคตอ่การเรียนรู้และสวัสดิภาพชีวิตของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา  
 นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพื้นฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่
มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการ
ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ
ส่งเสริมความปลอดภัยสร้างความมั่นใจให้สังคม เพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือหรือเยียวยา และแก้ไขปัญหามี
ความเป็นเอกภาพ มีข้อมูล สารสนเทศที่เป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่าง
ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการตาม มาตรการ ๓ ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัย
ให้มากที่สุด และไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ำอีก เพ่ือสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง และ ประชาชนทั่วไป ในการที่จะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความ
ปลอดภัยอย่างม่ันคงและยั่งยืน เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติสอดคล้องและเป็นระบบ โรงเรียนดงมันพิทยาคม 



จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความปลอดภัย 
แก่นักเรียนเป็นสำคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัย ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและการเรียนรู้ 
ของผู้เรียน  
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
๒. เพื่อสร้างความเข้มแข็งการดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
3. เพื่อดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ 
4. เพื่อรายงานการดำเนินการด้านความปลอดภัยต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
 

เป้าหมาย  
๑. สถานศึกษามีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา 
2. สถานศึกษามีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อการพัฒนา 

อย่างยั่งยืน 
๓. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัย 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 ๑. สถานศึกษามีแผนความปลอดภัยตามบริบทของสถานศึกษา 

2. นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับความคุ้มครองดูแลให้มีความปลอดภัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



ส่วนที่ 2 แผนเผชิญเหตุ ภัย 4 ด้าน 
 

แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยในสถานศึกษา 
1. ภัยท่ีเกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ (Violence)  
 

ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 

๑.๑ การล่วง
ละเมิดทางเพศ 

๑) สำรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
และพ้ืนที่ที่เป็นจุดเสี่ยง  
๒) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยง  
ให้ปลอดภัย  
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ในสถานศึกษาและชุมชน  
๔) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือ 
รับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรม 
นักเรียนทั้งในสถานศึกษาและ 
ชุมชน 

๑) จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความตระหนักรู้และเห็น
คุณคา่ในตนเอง 
๒) จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต  
๓) ฝึกทักษะการปฏิเสธ 
และ การเอาตัวรอดใน
สถานการณ ์ต่าง ๆ 

๑) เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางในการขอ
ความช่วยเหลือ 
๒) แต่งตั้งคณะทำ 
งานให้ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน  
ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ทัน
เหตุการณ ์ 
๓) แต่งตั้งคณะทำ 
งานด้าน กฎหมาย
เพ่ือให้ความ 
ช่วยเหลือ  
๔) ประสานภาคี
เครือข่ายเพื่อการส่ง
ต่อที่เหมาะสม 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

๑.๒ การทะเลาะ
วิวาท 

๑) จัดทำระเบียบในการ 
ประพฤติปฏิบัติตนใน 
สถานศึกษา  
๒) ประชุมชี้แจงทำความ
เขา้ใจในการปฏิบัติตนตาม
ระเบียบ  
๓) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรม 
ทั้งในระดับ ชั้นเรียน 
สถานศึกษา และชุมชน  
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังใน
สถานศึกษาและชุมชน  
๕) จัดระบบติดตอสื่อสารเพ่ือ 
ติดตามพฤติกรรมนักเรียน
อย่าง ต่อเนื่อง 

๑) ให้ความรู้เรื่องการ 
อยู่ร่วมกัน ในสังคม และ
ผลกระทบที่เกิด จากการ
ทะเลาะวิวาท  
๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อยู่ร่วมกันในสังคม  
๓) จัดเวทีกิจกรรมให้
นักเรียน ได้แสดงออกตาม
ความสามารถ อย่าง
เหมาะสม 

๑) แต่งตั้งคณะทำ 
งานเพ่ือ ระงับเหตุทั้ง
ในสถานศึกษา และ
ชุมชน  
๒) ประสานเครือข่าย
การมีสว่นร่วมเพ่ือ
ร่วมแก้ปัญหา  
๓) ดำเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
โดยเน้นการไกล่ 
เกลี่ยประนีประนอม 
ตาม มาตรการจาก
เบาไปหาหนัก 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

 
 
 



ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 

๑.๓ การกลั่น
แกล้งรังแก 

๑) สำรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
ทั้ง กลุ่มผู้กระทำและ
ผู้ถูกกระทำ  
๒) จัดทำระเบียบขอ้ตกลง 
ร่วมกัน ทั้งในระดับชั้นเรียน 
และระดับโรงเรียน  
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ใน สถานศึกษาและชุมชน  
๔) จัดระบบการสื่อสารและ
เฝ้า ระวังช่องทางการสื่อสาร
ที่ทำให้ เกิดการกลั่นแกล้ง
รังแก เพื่อ ติดตามพฤติกรรม
นักเรียน 

๑) ให้ความรู้ความเข้าใจ
การกลั่นแกล้งรังแก 
ส่งเสริมทักษะชีวิตและ 
หลักในการอยู่ร่วมกันใน
สังคม  
๒) จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได้ทำร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  
๓) จัดเวทีให้นักเรียนได้ 
แสดงออกตาม
ความสามารถอย่าง
เหมาะสม 

๑) แต่งตั้งคณะทำ 
งานเพ่ือ ระงับเหตุ 
ทั้งในระดับชั้นเรียน 
สถานศึกษา และ
ชุมชน  
๒) ดำเนินการเอา
โทษตาม ระเบียบ
ข้อตกลง โดยเน้นการ 
ไกลเกลี่ย 
ประนีประนอม ตาม
มาตรการจากเบาไป
หาหนัก  
๓) ติดตาม เยี่ยม
เยือน ให้ กำลังใจ
ผู้ถูกกระทำ และ
สร้างความเขา้ใจกับ
ผู้กระทำ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

๑.๔ การชุมนุม 
ประท้วงและ  
การจลาจล 

๑) สำรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๒) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยง 
ให้ปลอดภัย  
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ใน สถานศึกษาและในชุมชน 
๔) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือ 
รับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรม 
นักเรียนทั้งในสถานศึกษาและ 
ชุมชน 

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย 
สิทธิ และหนาที่พลเมือง  
๒) สร้างองค์ความรู้ความ
เขา้ใจ ถึงผลกระทบที่เกิด
จากการชุมนุมประท้วงและ
การจลาจล 
3) จัดกิจกรรมเพ่ือให้
นักเรียนได้แสดงออก 
โต้แย้ง อภิปรายอย่างมี
เหตุผลบนพื้นฐานระบอบ
ประชาธิปไตย 
4) จัดกิจกรรมบำเพ็ญ 
สาธารณ ประโยชน์อย่าง
สม่ำเสมอ  
5) จัดกิจกรรมสร้าง
ทัศนคติที ่ถูกต้องร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน ในโอกาส
ที่เหมาะสม 

๑) แต่งตั้งคณะทำ 
งานเพ่ือ ระงับเหตุทั้ง
ในสถานศึกษา และ
ชุมชน  
2) ประสานเครือข่าย
การม ีส่วนร่วมเพ่ือ
ร่วมแก้ปัญหา 
๓) ดำเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
โดยเน้นการไกล่ 
เกลี่ยประนีประนอม 
ตาม มาตรการจาก
เบาไปหาหนัก 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

 
 



ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 

๑.๕ การก่อ
วินาศกรรม 

๑) สำรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๒) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน  
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ใน สถานศึกษาและในชุมชน  
๔) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือ 
รับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรม 
นักเรียนทั้งในสถานศึกษาและ 
ชุมชน 

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึง ผลกระทบที่เกิดจาก
การก่อ วินาศกรรม  
๒) จัดกิจกรรมสร้าง
ทัศนคติที ่ถูกต้องร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน ในโอกาส
ที่เหมาะสม  
๓) จัดเวทีให้นักเรียนได้ 
แสดงออกตาม
ความสามารถอย่าง
เหมาะสม 

๑) แต่งตั้ง
คณะทำงานเพ่ือ 
ระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษา และ
ชุมชน  
๒) ประสานเครือข่าย
การม ีส่วนร่วม เพื่อ
ร่วมแก้ปัญหา  
๓) ดำเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
โดยเน้นการไกล่ 
เกลี่ยประนีประนอม 
ตาม มาตรการจาก
เบาไปหาหนัก 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

๑.๖ การระเบิด ๑) สำรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๒) สำรวจข้อมูลแหล่งที่มา
ของ วัตถุประกอบระเบิด  
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ใน สถานศึกษาและชุมชน  
๔) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือ 
ติดตามพฤติกรรมนักเรียน 

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึง ผลกระทบที่เกิดจาก
การใช้ระเบิด  
๒) จัดกิจกรรมสร้าง
ทัศนคติที ่ถูกต้องร่วมกับ
ผู้ปกครอง ชุมชน ในโอกาส
ที่เหมาะสม  
๓) จัดเวทีให้นักเรียนได้
แสดง ออกออกตาม
ความสามารถอย่าง
เหมาะสม 
4) สนับสนุน ส่งเสริม
ความรู้ความสามารถ
นักเรียน ให้ประดิษฐ์คิดค้น
ผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

๑) แต่งตั้งคณะทำ 
งานเพ่ือ ระงับเหตุทั้ง
ในสถานศึกษา และ
ชุมชน  
๒) ประสานเครือข่าย
การม ีส่วนร่วม เพื่อ
ร่วมแก้ปัญหา  
๓) ดำเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
โดยเน้นการไกล่ 
เกลี่ยประนีประนอม 
ตามมาตรการจาก
เบาไปหาหนัก 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 

๑.๗ สารเคมีและ
วัตถ ุอันตราย 

๑) จัดทำมาตรการและแนว 
ปฏิบัติในการดำเนินการ ลด 
ละ เลิก การใช้สารเคมีและ
วัตถ ุอันตราย  
๒) จัดสถานที่ในการจัดเก็บ 
สารเคมีและวัตถุอันตรายให้ 
มิดชิด 
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
การ ใช้สารเคมีและวัตถุ
อันตรายทั้ง ในสถานศึกษา
และชุมชน 

๑) สร้างความรูความเข้าใจ
ถึง ผลกระทบที่เกิดจาการ
ใช้ สารเคมีและวัตถุ
อันตราย  
๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
นำหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การดำเนินชีวิต 
๓) จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ได ้เรียนรูหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงใน
สถานที่จริงในพ้ืนที่ 

๑) ติดต่อ
ประสานงาน 
เครือข่ายการมีส่วน
ร่วมเพ่ือ  
ร่วมแก้ปญัหา  
๒) ดำเนินการตาม
มาตรการ และ
ข้อตกลงที่กำหนด
ร่วมกัน 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

๑.๘ การล่อล่อลวง 
ลักพาตัว 

๑) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ใน สถานศึกษาและชุมชน  
๒) จัดระบบการติดต่อสื่อสาร 
เพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรม 
นักเรียน ผู้ใกล้ชิด และบุคคล 
ภายนอก  
๓) จัดทำข้อมูลช่องทางขอ 
ความช่วยเหลือเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและ
ชุมชน 

๑) การจัดกิจกรรมส่งเสริม 
ความตระหนักรู้และเห็น
คุณค่า ในตนเอง  
๒) จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะ ชีวิตอย่างรอบด้าน  
๓) ฝึกทักษะการปฏิเสธ 
และ การเอาตัวรอดใน
สถานการณ ์ต่าง ๆ 

๑) แต่งตั้ง
คณะทำงานให้ ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน  
ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ ทัน
เหตุการณ ์ 
2) แต่งตั้ง
คณะทำงานด้าน 
กฎหมายเพื่อให้ความ 
ช่วยเหลือ  
๓) ประสานภาคี
เครือข่ายเพื่อ  
ร่วมแก้ปัญหา 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ภัยท่ีเกิดจากอุบัติเหตุ (Accident)  
 

ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 

๒.๑ ภัยธรรมชาติ ๑) สำรวจข้อมูลความเสี่ยงที่ 
เกิดจากภัยธรรมชาติ  
๒) จัดทำแผนป้องกันภัยทาง 
ธรรมชาติ  
๓) จัดตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือในการป้องกันภัย 
ธรรมชาติ  
๔) ซักซอ้มการเผชิญเหตุภัย 
ธรรมชาติ 

๑) สร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงปัญหาและ
ผลกระทบที่เกิดจาก 
ธรรมชาติรูปแบบต่าง ๆ 
๒) จัดกิจกรรมฝึกทักษะ
การ เผชิญปัญหาภัย
ธรรมชาติ  
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

๑) แต่งตั้งคณะทำ 
งานให้ ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน  
ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ ทัน
เหตุการณ ์ 
๒) ติดต่อสื่อสาร
เครือข่ายการ มีส่วน
ร่วม เพื่อร่วมให้ความ 
ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหา  
๓) ประสานงาน
หน่วยงาน องคก์ร 
เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ เยียวยา 
และฟ้ืนฟูจิตใจ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

๒.๒ ภัยจาก 
อาคารเรียน 
สิ่งก่อสร้าง 

๑) สำรวจสภาพของอาคาร 
เรียน อาคารประกอบ และ 
สิ่งก่อสร้าง 
๒) ซ่อมแซมส่วนประกอบของ 
อาคารและอุปกรณ์ติดตั้ง 
ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย  
๓) จัดทำป้ายควรระวังและ 
ติดป้ายสัญลักษณ์ในจุด
อันตราย อาคาร หรือพ้ืนที่ที่
ไม่แข็งแรง และมีความเสี่ยง 
๔) ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน 
หลีกเลี่ยงการเขาพ้ืนที่เสี่ยง 
อย่างต่อเนื่อง  
๕) จัดให้มีแผนการป้องกัน
และ การเคลื่อนย้ายในกรณี
เหตุฉุกเฉิน 

๑) สร้างความตระหนัก
และให้ ความรู้ความเข้าใจ
ถึงหลักการ สร้างความ
ปลอดภัยในการ ดำเนิน
ชีวิตแก่นักเรียนและ 
บุคลากร 
๒) ฝึกทักษะการสังเกต
และ หลีกเลี่ยงพ้ืนที่เสี่ยง 
๓) จัดกิจกรรมฝึกทักษะ
การเอา ตัวรอดเมื่อ
ประสบภัยจาก อาคาร
เรียน และสิ่งก่อสร้าง 

๑) แต่งตั้งบุคลากร
ดูแลและ รับผิดชอบ
ด้านอาคารสถานที่ 
๒) สร้างเครือข่าย
การมีส่วน ร่วมและ
ดำเนินการช่วยเหลือ 
และแกป้ัญหาที่ม ี
ประสิทธิภาพ  
๓) ประสานงาน
หน่วยงาน ภาครัฐ 
และเอกชน เพื่อให้ 
ความช่วยเหลือ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

 

 



 
ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 
๒.๓ ภัยจาก 
ยานพาหนะ 

๑) สำรวจข้อมูลยานพาหนะ
ใน สถานศึกษา  
๒) จัดระบบสัญจรใน
สถานศึกษา สำหรับยาน 
พาหนะประเภท ต่าง ๆ และ
สำหรับการเดินเทา  
๓) จัดทำแผนให้ความ
ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยจาก
ยานพาหนะ  
๔) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เพ่ือการช่วยเหลือ 
๕) ส่งเสริมสนับสนุนการทำ  
ประกันภัย ประกัน อุบัติเหตุ 

๑) จัดกิจกรรมให้ความรู้
เรื่อง การใช้รถใช้ถนนและ 
เครื่องหมายจราจร  
๒) จัดกิจกรรมฝึกทักษะ
การ ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อ ประสบภัยจาก
ยานพาหนะ  
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้าง จิตสำนึกในการ
ปฏิบัติตามกฎจราจร 

๑) แต่งตั้งคณะทำ 
งานให้ ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน  
ที ่สามารถใหค้วาม
ช่วยเหลือได้ ทัน
เหตุการณ ์ 
๒) ติดต่อสื่อสาร
เครือข่ายการ มีสวน
ร่วม เพื่อร่วมให้ความ 
ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหา  
๓) ประสานงาน
หน่วยงาน องคก์ร 
เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ เยียวยา 
และฟ้ืนฟูจิตใจ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

๒.๔ ภัยจาก  
การจัดกิจกรรม 

๑) แต่งตั้งคณะทำงาน
ประเมิน ความเสี่ยงในการจัด
กิจกรรม ต่าง ๆ  
๒) จัดแยกกิจกรรมตามระดับ 
ความเสี่ยง 
๓) เสนอแนะแนวทางในการ 
ป้องกันความเสี่ยงในกิจกรรม 
ต่าง ๆ 

๑) สร้างความรู้ความ
เข้าใจใน การปฏิบัติ
กิจกรรมต่าง ๆ ให้ 
ปลอดภัย  
๒) ฝึกทักษะการเลือก
ปฏิบัติ กิจกรรมต่าง ๆ ที่
เหมาะสมกับ ตนเอง 
๓) จัดกิจกรรมฝึกทักษะ
การให ้ความช่วยเหลือเมื่อ
ประสบภัย จากการปฏิบัติ
กิจกรรม 

๑) แต่งตั้งคณะทำ 
งานให้ ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน  
ที ่สามารถใหค้วาม
ช่วยเหลือได้ ทัน
เหตุการณ ์ 
๒) ติดต่อสื่อสาร
เครือข่ายการ มีส่วน
ร่วม เพื่อร่วมให้ความ 
ช่วยเหลือและ
แก้ปัญหา 
๓) ดำเนินการส่งต่อ
เพ่ือการ ช่วยเหลือที่
มีประสิทธิภาพ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

 

 

 

 

 



ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 

๒.๕ ภัยจาก 
เครื่องมือ 
อุปกรณ์ 

๑) สำรวจข้อมูลเครื่องมือ
อุปกรณ์ จัดแยกส่วนที่ชำรุด
และส่วนที่ใช้งานได ้ 
๒) จัดทำคูม่ือหรือแนวทาง
ปฏิบัติหรือระเบียบในการใช้ 
ห้องปฏิบัติการการใช้
เครื่องมือ อุปกรณ์ให้ปลอดภัย  
๓) จัดทำและติดป้าย
สัญลักษณ ์เกี่ยวกับอันตรายที่
เกิดจาก อุปกรณ์และ
เครื่องมือไว้อย่าง ชัดเจน  
๓) ดำเนินการซ่อมแซม 
บำรุงรักษาและการจัดเก็บ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ ให้เป็น
ระบบ 

๑) จัดกิจกรรมสร้าง
ความรู้ ความเขา้ใจ 
หลักการใช้ เครื่องมือ 
อุปกรณ์ให้ปลอดภัย  
๒) ฝึกทักษะการใช้ การ
บำรุงรักษา การจัดเก็บ 
เครื่องมือ อุปกรณ ์ 
๓) จัดกิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกใน คุณคา่ของ
เครื่องมือ อุปกรณ์ 

๑) แต่งตั้ง
คณะทำงานให้ ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน ที่
สามารถใหค้วาม
ช่วยเหลือได้ ทัน
เหตุการณ ์ 
๒) ประสานเครือข่าย
ความร่วมมือเพ่ือให้
ความช่วยเหลือ  
๓) ดำเนินการส่งต่อ
เพ่ือการช่วยเหลือที่มี
ประสิทธิภาพ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

 

3. ภัยท่ีเกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ (Right)  

 
ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 
๓.๑ การถูก 
ปล่อยปละ 
ละเลย ทอดทิ้ง 

๑) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ใน สถานศึกษาและชุมชน  
๒) จัดระบบการติดตอสื่อสาร 
เพ่ือรับส่งข้อมูลพฤติกรรม 
นักเรียน และผู้ใกล้ชิด  
๓) จัดทำข้อมูลชองทางขอ 
ความช่วยเหลือเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนและ
ชุมชน 

๑) จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความตระหนักรู้และเห็น
คุณคา่ใน ตนเอง  
๒) จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะ ชีวิตอย่างรอบด้าน 
๓) ฝึกทักษะการปฏิเสธ
การเอา ตัวรอด และการ
ขอความช่วยเหลือ 
4) จัดกิจกรรมให้นักเรียน
ใช้ศักยภาพของตนเองได้
เต็มกำลังความสามารถ 
 
 

 
 

๑) แต่งตั้งคณะทำ 
งานให้ ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน  
ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้  
ทันเหตุการณ ์ 
๒) แต่งตั้งคณะทำ 
งานให้ ความ
ช่วยเหลือด้าน
กฎหมาย  
๓) ประสานภาคี
เครือข่ายเพื่อ  
ร่วมแก้ปัญหา  
๔) ติดตามเยี่ยมเยือน
ให้ กำลังใจอย่าง
สม่ำเสมอ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

 



ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 

๓.๒ การคุกคาม
ทางเพศ 

๑) สำรวจนักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
และพ้ืนที่เป็นจุดเสี่ยง  
๒) เฝ้าระวัง สังเกตพฤติกรรม 
นักเรียน และพัฒนาพื้นที่เสี่ยง 
ให้ปลอดภัย  
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ในสถานศึกษาและในชุมชน 
๔) จัดระบบการสื่อสารเพ่ือ 
รับส่งข้อมูลด้านพฤติกรรม 
นักเรียนทั้งในสถานศึกษาและ 
ชุมชน 

๑) จัดกิจกรรมส่งเสริม
ความตระหนักรู้และเห็น
คุณคา่ในตนเอง  
๒) จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ 
ชีวิตรอบด้าน  
๓) ฝึกทักษะการปฏิเสธ 
การเอา ตัวรอดใน
สถานการณต์่าง ๆ 
4) จัดกิจกรรมจำลอง
เหตุการณ์จริงเมื่อถูก
คุกคามทางเพศเพ่ือให้
นักเรียนได้รับประสบการใน
การแก้ไขสถานการณ์เมื่อ
ถูกคุกคามทางเพศ 

๑) เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
ช่องทางในการขอ
ความ ช่วยเหลือ  
๒) แต่งตั้งคณะทำ งาน
ให้ ความช่วยเหลือ
เร่งด่วน  
ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ ทัน
เหตุการณ ์ 
๓) แต่งตั้งคณะทำ งาน
ให้ ความช่วยเหลือด้าน
กฎหมาย  
๔) ประสานภาคี
เครือข่ายเพื่อ การส่ง
ต่อที่เหมาะสม  
๕) สร้างขวัญกำลังใจ
โดยการ ติดตามเยี่ยม
เยือนอย่าง สม่ำเสมอ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

๓.๓ การไม่ได้  
รับความเป็น 
ธรรมจากสังคม 

๑) สำรวจข้อมูลนักเรียนราย
คน  
๒) วิเคราะห์สภาพปัญหา 
ความตอ้งการ ความขาด
แคลน ของนักเรียนรายคน  
๓) จัดทำแผนให้ความ
ช่วยเหลือ นักเรียนที่ตาม
ความขาดแคลน  
๔) สร้างเครือข่ายการมีส่วน
ร่วม เพ่ือประสานความ
ช่วยเหลือ 

๑) สร้างความรู้ความเข้าใจ
ถึง สิทธิ หน้าที่ และความ
รับผิดชอบต่อสังคม  
๒) บริการใหค้ำปรึกษา
สำหรับ นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้าง จิตสำนึกในความ
เสมอภาค เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
ต่อกัน 

๑) แต่งตั้งคณะทำงาน
ให้ ความช่วยเหลือ
เร่งด่วน  
ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้ ทัน
เหตุการณ ์ 
๒) ประสานภาคี
เครือข่ายเพื่อ  
ร่วมแก้ปัญหา  
๓) ติดตามเยี่ยมเยือน
ให้ กำลังใจอย่าง
สม่ำเสมอ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

 

 

 

 

 



4. ภัยท่ีเกิดจากผลกระทบทางสุขภาวะทางกายและจิตใจ (Unhealthiness)  

 
ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 

การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 
๔.๑ ภาวะจิตเวช ๑) สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่ม 

เสี่ยง  
๒) ติดตอประสานเครือข่าย
การมีสวนร่วมเพ่ือประเมิน
ภาวะจิต 
๓) จัดหลักสูตรการเรียนการ 
สอนพิเศษรายคน  
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ในสถานศึกษาและชุมชน  
๕) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือ 
รับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง 

๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
ของนักเรียน  
๒) จัดเวทีให้นักเรียนได้ 
แสดงออกตาม
ความสามารถ 
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ 
ตระหนักรูแ้ละเห็นคุณค่า
ในตนเองและผู้อ่ืน 
4) จัดกิจกรรมให้นักเรียน
เรียนรู้การอยู่ร่วมกันใน
สังคม 

๑) แต่งตั้ง
คณะทำงานเพ่ือ 
ระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษาและ
ชุมชน  
๒) ประสานเครือข่าย
การม ีส่วนร่วม  
เพ่ือร่วมแกป้ัญหา 
๓) ดำเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
โดยเน้นการไกล 
เกลี่ยประนีประนอม 
ตาม มาตรการจาก
เบาไปหาหนัก  
๔) ประสานการส่ง
ต่อเพ่ือให้ ความ
ช่วยเหลือที่มี 
ประสิทธิภาพ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

๔.2 ยาเสพติด ๑) สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่ม 
เสี่ยง  
๒) วิเคราะห์นักเรียน
รายบุคคล  
๓) กำหนดข้อตกลงเพ่ือปฏิบัติ 
ร่วมกัน  
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ใน สถานศึกษาและชุมชน 
๕) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือ 
รับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง 

๑) สร้างความรู้ความ
เขา้ใจถึง โทษภัย และ
ผลกระทบของการ ติดยา
เสพติด  
๒) จัดกิจกรรมต่อต้านยา
เสพ ติดในวันสำคัญต่าง ๆ 
อย่าง สม่ำเสมอ  
๓) จัดกิจกรรมสงเสริมการ
การคิด วิเคราะห์และใช้
เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์
๔) จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ สนองต่อความ
สนใจของ นักเรียนอย่าง
หลากหลาย 

๑) แต่งตั้ง
คณะทำงานเพ่ือ 
ระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษา และ
ชุมชน  
๒) ประสานเครือข่าย
การม ีส่วนร่วม เพื่อ
ร่วมแก้ปัญหา  
๓) ดำเนินการตาม
ระเบียบ กฎหมาย 
โดยเน้นการไกล 
เกลี่ยประนีประนอม 
ตาม มาตรการจาก
เบาไปหาหนัก 
๔) ประสานการส่อ
ต่อเพ่ือให้ ความ
ช่วยเหลือที่มี 
ประสิทธิภาพ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 



ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 

๔.3 ติดเกม ๑) สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง  
๒) สำรวจข้อมูลพื้นที่แหล่งให้ 
บริการร้านเกม  
๓) กำหนดข้อตกลงเพ่ือปฏิบัติ 
ร่วมกันหรือจัดทำระเบียบ 
สถานศึกษาว่าด้วยความ 
ประพฤตินักเรียนเพ่ือให้ 
เป็นไปตามกฎกระทรวงที่  
กำหนด  
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ใน สถานศึกษาและชุมชน  
๕) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือ 
รับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง 

๑) สร้างความรู้ความ
เข้าใจถึง ประโยชน์และ
โทษของการเล่นเกมและ
ผลกระทบที่เกิดจาก  
การติดเกม  
๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
การ คิด วิเคราะห์ และใช้
เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ 
๓) จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ สนองต่อความ
สนใจของ นักเรียนอย่าง
หลากหลาย 

๑) แต่งตั้ง
คณะทำงานเพ่ือ 
ระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษา และ
ชุมชน  
๒) ประสานเครือข่าย
การม ีส่วนร่วม 
ผู้ปกครองนักเรียน 
เพ่ือร่วมแกป้ัญหา
นักเรียน เรื่องการ
เล่นเกม ในการกำกับ 
ดูแล ติดตาม
พฤติกรรมของ 
นักเรียนขณะใช้ชีวิต
อยู่ที่บ้าน  
๓) ดำเนินการเอาผิด
ตาม ข้อตกลงที่
กำหนดไว้ร่วมกัน  
๔) ติดตามเยี่ยมเยือน 
เพ่ือ สร้างขวัญ
กำลังใจ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

๔.๔ โรคระบาด 
ในมนุษย์ 

๑) สำรวจข้อมูลด้านสุขภาพ 
ของนักเรียนรายคนและบุคคล 
ใกล้ชิด  
๒) จัดทำแผนในการป้องกัน
โรคระบาดในมนุษย์  
๓) บริการวัสดุ อุปกรณ์ในการ
ป้องกันโรคระบาดในมนุษย์ 
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ใน สถานศึกษาและชุมชน  
๕) จัดระบบติดตอสื่อสารเพ่ือ 
ติดตามข้อมูลด้านสุขภาพ
อย่างต่อเนื่อง 

๑) สร้างความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับโรคระบาด
ในมนุษย ์ 
๒) จัดกิจกรรมฝึกทักษะ
การปฏิบัติตน เพ่ือความ
ปลอดภัย จากโรคระบาด
ในมนุษย ์ 
๓) จัดกิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกใน ความ
รับผิดชอบตอตนเองและ 
สังคม 

๑) แต่งตั้ง
คณะทำงานเพ่ือ 
ระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษา และ
ชุมชน  
๒) ประสานเครือข่าย
การมีสว่นร่วม เพื่อ
ร่วมแก้ปัญหา  
๓) ดำเนินการตาม
มาตรการที ่กฎหมาย
กำหนด  
๔) ประสานการส่ง
ต่อเพ่ือให้ ความ
ช่วยเหลือที่มี 
ประสิทธิภาพ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

 
 



ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 

๔.๕ ภัยไซเบอร ์ ๑) สำรวจขอมูลการใช้งาน 
ระบบไซเบอร์ของนักเรียนราย 
คน  
๒) กำหนดข้อตกลงเพ่ือปฏิบัติ 
ร่วมกัน  
๓) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ใน สถานศึกษาและชุมชน  
๔) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือ 
รับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง 

๑) สร้างความรู้ความ
เข้าใจถึง ประโยชน์และ
โทษของการใช้ สื่อ
ออนไลน์ที่ไม่พึงประสงค์
ใน เครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ผลกระทบที่เกิดจากการใช้
งาน ระบบไซเบอร์โดยขาด 
วิจารณญาณ 
 ๒) จัดกิจกรรมสงเสริม
การการ คิด วิเคราะห์และ
ใช้เวลาว่างให้ เป็น
ประโยชน์  
๓) จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ สนองต่อความ
สนใจของ นักเรียนอย่าง
หลากหลาย 

๑) แต่งตั้ง
คณะทำงานเพ่ือ 
ระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษา และ
ชุมชน  
๒) ประสานเครือข่าย
การมีสว่นร่วม 
ผู้ปกครองในการ  
กำกับดูแล ติดตาม
พฤติกรรม ของ
นักเรียน ขณะใช้ชีวิต
อยู่ที่บ้านในการใช้ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
เพ่ือ ร่วมแกป้ัญหา 
๓) ดำเนินการเอาผิด
ตาม ข้อตกลงที่
กำหนดไว้ร่วมกัน  
๔) ติดตามเยี่ยมเยือน 
เพ่ือ สร้างขวัญ
กำลังใจ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

๔.6 มลภาวะ 
เป็นพิษ 

๑) สำรวจข้อมูลพื้นที่ที่เกิด 
มลภาวะเป็นพิษใน
สถานศึกษา และชุมชน  
๒) จัดทำป้ายสัญลักษณ์แสดง 
พ้ืนที่มลภาวะเป็นพิษ  
๓) จัดทำแผนในการแก้ปัญหา 
มลภาวะเป็นพิษร่วมกัน  
๔) กำหนดขอตกลงในการ
ปฏิบัติ ร่วมกัน 

๑) สร้างความรู้ความ
เขา้ใจถึง สาเหตุและ
ผลกระทบที่เกิดจาก 
มลภาวะเป็นพิษ  
๒) จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม
การแก้ปัญหาและการลด
มลภาวะเป็นพิษ  
๓) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
สร้าง จิตสำนึกในการลด
มลพิษ ร่วมกับชุมชน 

๑) แต่งตั้ง
คณะทำงานเพ่ือ 
ระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษา และ
ชุมชน  
๒) ประสานเครือข่าย
การม ีส่วนร่วม เพื่อ
ร่วมแก้ปัญหา  
๓) ดำเนินการเอาผิด
ตาม ข้อตกลงที่
กำหนดไวร่วมกัน  
๔) ติดตามเยี่ยมเยือน
เพ่ือ สร้างขวัญ
กำลังใจ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

 
 
 
 



ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 

๔.7 การพนัน ๑) สำรวจข้อมูลนักเรียนกลุ่ม
เสี่ยง  
๒) สำรวจพื้นที่ท่ีเป็นแหล่ง
การพนัน  
๓) กำหนดขอตกลงเพ่ือปฏิบัติ 
ร่วมกัน  
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ใน สถานศึกษาและชุมชน  
๕) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือ 
รับส่งข้อมูลพฤติกรรมอย่าง 
ต่อเนื่อง 

๑) สร้างความรู้ความ
เข้าใจถึง ผลกระทบที่เกิด
จากการพนัน  
๒) จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
การคิด วิเคราะห์ และใช้
เวลาว่างให้ เป็นประโยชน์ 
๓) จัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตรที่ สนองต่อความ
สนใจของ นักเรียนอย่าง
หลากหลาย 

๑) แต่งตั้ง
คณะทำงานเพ่ือ 
ระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษา และ
ชุมชน  
๒) ประสานเครือข่าย
การมีสว่นร่วม 
ผู้ปกครองนักเรียน 
ช่วยดูแลนักเรียน
เรื่องการเล่น การ
พนัน กำกับดูแล 
ติดตาม พฤติกรรม
ของนักเรียน ขณะใช้
ชีวิตอยู่ที่บ้านเพื่อ
ร่วม แก้ปัญหา  
๓) ดำเนินการเอาผิด
ตาม ข้อตกลงที่ 
กำหนดไว้ร่วมกัน  
๔) ติดตามเยี่ยมเยือน
เพ่ือ สร้างขวัญ
กำลังใจ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

๔.๘ โรคระบาด 
ในสัตว์ 

๑) สำรวจข้อมูลสัตว์เลี้ยงของ 
นักเรียนรายคน  
๒) จัดทำแผนในการปองกัน
โรคระบาดในสัตว์  
๓) บริการวัสดุ อุปกรณ์ในการ 
ป้องกันโรคระบาดในสัตว์  
๔) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทั้ง
ใน สถานศึกษาและชุมชน 
๕) จัดระบบติดต่อสื่อสารเพ่ือ 
ติดตามข้อมูลสัตว์เลี้ยงอย่าง 
ต่อเนื่อง 

๑) สร้างความรู้ความเขา
ใจ เกี่ยวกับโรคระบาดใน
สัตว์  
๒) จัดกิจกรรมฝึกทักษะ
การปฏิบัติตน เพ่ือความ
ปลอดภัย จากโรคระบาด
ในสัตว์  
๓) จัดกิจกรรมสร้าง
จิตสำนึกใน ความ
รับผิดชอบตอตนเองและ 
สังคม 

๑) แต่งตั้ง
คณะทำงานเพ่ือ 
ระงับเหตุทั้งใน
สถานศึกษา และ
ชุมชน  
๒) ประสานเครือข่าย
การม ีส่วนร่วม เพื่อ
ร่วมแก้ปัญหา  
๓) ดำเนินการตาม
มาตรการที ่กฎหมาย
กำหนด 
๔) ประสานการส่ง
ต่อเพ่ือให้ ความ
ช่วยเหลือที่มี 
ประสิทธิภาพ 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

 
 



ปัญหาที่พบ แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ 
การป้องกัน การปลูกฝัง การปราบปราม 

๔.๙ ภาวะทุพ
โภชนาการ 

๑) การสำรวจและจัดกลุ่ม 
นักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่มี 
ภาวะทุพโภชนาการ  
๒) เสริมสร้างความร่วมมือ 
ระหว่างโรงเรียน ครอบครัว 
ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวของ 
๓) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ให้ 
ความรูด้านโภชนาการแก่ 
ผู้ปกครอง  
๔) จัดทำฐานข้อมูลเพื่อ 
ตรวจสอบพัฒนาการและ 
ความก้าวหนาในการลดภาวะ 
ทุพโภชนาการ  
๕) จัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ 
เพียงพอและเหมาะสม  
๖) การดูแลอาหารกลางวัน 
อาหารเสริม และอาหารว่างที่ 
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ 

๑) จัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้าน โภชนาการแก่
นักเรียน  
๒) จัดกิจกรรมออกกำลัง
กาย และวิธีการรักษา
สุขภาพให้กับ นักเรียน  
๓) การบูรณาการความรู้
ด้านโภชนาการในการ
จัดการเรียน การสอน 

๑) การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ชอง
ทางในการขอความ
ช่วยเหลือ  
๒) แต่งตั้งคณะทำ 
งานให้ ความ
ช่วยเหลือเร่งด่วน  
ที่สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้  
ทันเหตุการณ ์ 
๓) แต่งตั้ง
คณะทำงานกองทุน 
อาหารกลางวัน
สำหรับ นักเรียนที่มี
ปัญหาด้าน เศรษฐกิจ 
๔) ประสานภาคี
เครือข่ายเพื่อ การส่ง
ต่อที่เหมาะสม 

1) ผู้บริหารโรงเรียน  
2) คร ู 
3) นักเรียน  
4) ผู้ปกครอง  
5) ชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3 แผนเผชิญเหตุภัยที่เกิดขึ้นจริงในสถานศึกษา 
 

1. อินเทอร์เน็ตและเกม 
    จำนวนนักเรียนที่พบ  10 คน  
    อาการติดอินเทอร์เน็ตและเกม  

1. เล่นมากจนเกินไป เล่นไม่รู้จักเวลา เพลิน ติดลม บางคนเล่นจนไม่กิน ไม่นอน ไม่ทำกิจกรรมอย่างอ่ืน 

ทำให้เสียการเรียน เสียสัมพันธภาพกับคนรอบตัว หรือมีผลเสียต่อการใช้ชีวิตด้านอื่นๆ 

2. มีอาการถอนเมื่อไม่ได้เล่น เช่น หงุดหงิด อาละวาด ทำลายข้าวของ เครียด ซึมเศร้า 

3. มีความต้องการที่จะเล่นเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งจำนวนเวลาที่ใช้เล่น ความทันสมัยของอุปกรณ์ ไอเทม 

และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวกับเกม 

4. มีพฤติกรรมที่ไม่ดีตามมาเพ่ือให้ได้เล่นเกม เช่น ขโมยเงิน โกหก ทะเลาะกับคนรอบข้าง 
    สาเหตุการติดอินเทอร์เนต็และเกม 

เกิดข้ึนได้จาก 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านชีวภาพกับด้านจิตใจและสังคม ปัจจัยด้านชีวภาพ สมองของคน
เสพติดเกมมีวงจรการทำงานของสมองผิดปกติเหมือนคนที่ติดสารเสพติด ทั้งด้านโครงสร้าง การทำงาน และ
สารสื่อประสาท แต่ไม่จำเป็นว่าทุกคนที่เล่นเกมต้องเสพติดเกมเสมอไป ส่วนการเริ่มเล่นเกมถือเป็นปัจจัยเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคเสพติดเกมได้ เด็กท่ีเป็นโรคเสพติดเกมมักพบร่วมกับโรคทางจิตเวช ปัญหาการเรียน ปัญหา
อารมณ์และพฤติกรรม เช่น โรคสมาธิสั้น โรคบกพร่องทางการเรียนเฉพาะด้าน โรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล โรค
อารมณ์สองขั้ว เป็นต้น ปัจจัยที่สอง คือ ด้านจิตใจและสังคม ได้แก่ เด็กที่มีความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ อยาก
ได้การยอมรับ การเล่นเกมชนะ มีชื่อเสียงในโลกของเกม ทำให้อยากเล่นเกมมากขึ้นเรื่อยๆ การเลี้ยงดูแบบไม่มี
ระเบียบวินัย ทำให้เด็กควบคุมตนเองไม่ดี ขาดความรับผิดชอบ ปัญหาครอบครัวทำให้เด็กเครียดจึงเล่นเกมเพ่ือ
ระบายความเครียด การขาดต้นแบบที่ดีในครอบครัว และกลุ่มเพ่ือนกดดันให้ต้องเล่นเพ่ือยอมรับเข้ากลุ่ม 
     มาตรการป้องกันการติดอินเทอร์เน็ตและเกม 

1. ให้ความรู้นักเรียนในการเลือกบริโภคข้อมูลข่าวสาร ภัยจากสื่อ อินเทอร์เน็ต  
2. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสนใจหรือสร้างแรงจูงใจ ในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต อย่าง

สร้างสรรค ์ 
3. ประสานความร่วมมือ ผู้ปกครอง เครือข่ายผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ ที่เก่ียวข้องในการป้องกัน กวดขัน

ดูแลตาม แหล่งสถานบันเทิง ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านเกม เป็นต้น  
4. ครูฝ่ายกิจการนักเรยีนและครูที่ปรึกษากำกับ ติดตาม การมาเรียน ของนักเรียนและประสานกับ 

ผู้ปกครองในการเดินทางไป – กลับ ระหว่างบ้าน และโรงเรียน  
5. จัดให้บริการอินเทอร์เน็ตกับนักเรียนในช่วงเวลาที่ เหมาะสมตาม บริบทของโรงเรียน และให้ครู 

ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด  
6. ดำเนินการนำกลุ่มนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงมาอบรม ให้ความรู้ใน เรื่องการใช้อินเทอร์เน็ต  
7. จัดอาสาสมัครนักเรียนคอยตรวจสอบการใช้ อินเตอร์เน็ต/เว็บไซต์ต่างๆ  
8. ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือหน่วยงานที่ รับผิดชอบ เพื่อติดตาม ตรวจสอบร้านอินเทอร์เน็ต 

ร้านเกมท่ีให้บริการนักเรียนช่วงเวลาเรียน 
 

 



การขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุ การรายงานข้อมูลข่าวสารและแก้ไขช่วยเหลือ  
เมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ของโรงเรียนดงมันพิทยาคม 

การติดตามเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษา หมายถึง การกำกับ ติดตาม เฝ้าระวังการเกิดอุบัติเหตุ ภัย
บุคคล และสาธารณภัย รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสาร เพื่อไม่ให้เกิดหรือลดความรุนแรงของภัยที่คุกคามเป็น
อันตราย ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตของนักเรียนและครูบุคลากรที่เก่ียวข้อง  

การให้ข้อมูลข่าวสาร หมายถึง การให้โอกาสในการรับรู้สิ่งที่สื่อความหมายให้รู้เรื่องราวข้อเท็จจริง 
ข้อมลู หรือสิ่งใด ๆ ไม่ว่าการสื่อ ความหมายนั้น จะทำโดยสภาพของสิ่งนั้นเอง หรือโดยผ่านวิธีการใด ๆ และไม่
ว่า จะได้จัดทำไว้ในรูปของเอกสาร แฟ้ม รายงาน หนังสือ แผนผัง แผนที่ ภาพวาด ภาพถ่าย ฟิล์ม การ
บันทึกภาพหรือ เสียง การบันทึกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือวิธีอ่ืนใดที่ทำให้สิ่งบันทึกไว้ปรากฏได้ 

 

1.1 มาตรการป้องกัน 
1. มีแผนการเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ  
     แนวทางการดำเนินงาน  

1) แต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวังภัยและการให้ข้อมูลข่าวสาร  
2) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง เพ่ือการบริหารจัดการเฝ้าระวังภัยและการ 

รายงาน ข่าวสารให้ถูกต้องรวดเร็ว ฉับไวและทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศกลาง เพื่อการบริหาร
จัดการ เฝ้าระวังภัยและการรายงานข่าวสารให้ถูกต้องรวดเร็ว ฉับไวและทันสมัย  

3) จัดทำแผนการเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุ การรายงานข้อมูลข่าวสาร แผนการเตรียม 
ความพร้อม แก้ไขช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา  

4) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เก่ียวข้องกับการเฝ้าระวังภัยในสถานศึกษา 
อย่าง มีประสิทธิภาพ  

2. พัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษาในการเฝ้าระวังภัยป้องกันการเกิดเหตุ ใน
สถานศึกษาและการรายงานข่าวสาร  

     แนวทางการดำเนินงาน  
1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเฝ้าระวังภัย การแจ้งรายงานข้อมูล  

ข่าวสารที่เป็นจริงให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้ประสานงาน และสามารถสื่อสารสร้างความเข้าใจ
ให้กับสาธารณชน และสื่อมวลชนได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ  

2) พัฒนาครู และบุคลากรด้านการศึกษาในการเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุ และการ 
รายงาน ข่าวสาร รวมทั้งวางแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมลดความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมรับมือกับ
สถานการณ ์ที่เกิดขึ้นโดยปฏิบัติงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวช้อง  

3) สร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุ  
4) ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร  

3. การป้องกันการเกิดเหตุสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา  
     แนวทางการดำเนินงาน  

1) ประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา  
    1.1) ศึกษาแนวทางการป้องกันการเกิดเหตุในสถานศึกษา  
    1.2) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงการประสบภัยด้านอุบัติเหตุ ภัยบุคคล  

และสาธารณภัย  



   1.3) การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน ระดับความเสี่ยง ความเป็นไปได้ในการเกิดความ  
ไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา และผลกระทบของภัยแต่ละประเภท  

   1.4) จัดทำมาตรการการป้องกันเหตุตามผลการประเมินความเสี่ยง  
   1.5) จัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อดำเนินการลดความเสี่ยงการเกิดเหตุในแต่ละมาตรการ  

4. การมีส่วนร่วมและประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชนและภาคี เครือข่าย   
     แนวทางการดำเนินงาน  

1) จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุและการรายงานข้อมูลข่าวสารโรงเรียนดงมัน 
พิทยาคม เตรียมพร้อมป้องกันและสามารถป้องกัน แก้ไขสถานการณ์ปัญหาของนักเรียน ทั้งด้านอุบัติเหตุ  
ภัยบุคคล และสาธารณภัย ที่จะเกิดขึ้นกับนักเรียน  

2) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประจำศูนย์ฯ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
เป็นประธาน ผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นรองประธาน ผู้แทนครู ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน และครูที่ปรึกษาที่รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนเป็น 
เลขานุการ มีหน้าที ่ 

2.1) ให้ความเห็นชอบแผนการเฝ้าระวังภัย ป้องกันการเกิดเหตุและการให้ข้อมูล 
ข่าวสาร ในสถานศึกษา  

2.2) กำหนดมาตรการการติดตามเฝ้าระวังป้องกันภัยและการให้ข้อมูลข่าวสาร ใน 
สถานศึกษาตามความเหมาะสมวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ ระดับความรุนแรงของเหตุที่เกิดขึ้น  

2.3) ดำเนินการแก้ปัญหาตามแนวทางที่กำหนด  
2.4) กำหนดแนวทาง หลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับ 

ผลกระทบตาม ความเหมาะสม  
3) แต่งตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยงในสถานศึกษา เช่น เครือข่ายนักเรียนแกนนำ  

เครือข่าย ผู้ปกครองเครือข่ายผู้นำชุมชนเป็นต้น เพ่ือขับเคลื่อนการเฝ้าระวังภัยตามมาตราการความปลอดภัย
ในสถานศึกษา  

4) กำกับ ติดตาม และประเมินผลและรายงานผล 
 

1.2 มาตรการระหว่างเผชิญเหตุและแก้ปัญหา 
1. การบริหารจัดการและแก้ไขให้ความช่วยเหลือหากเกิดเหตุ  
     แนวทางการดำเนินงาน  

1) จัดทำแผน/มาตรการเผชิญเหตุ และลดความรุนแรงของข่าว  
2) ประชุมชี้แจง สร้างความตระหนักในการช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุแก่บุคลากรในโรงเรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน  
3) จัดทำสื่อ เอกสาร คู่มือ ให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน  
4) จัดการระงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในโรงเรียน  
5) จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ สำหรับการเผชิญเหตุและแก้ไขปญัหาเบื้องต้น  
6) ซ้อมแผนเผชิญเหตุต่าง ๆ  

 
 
 



2. การประเมินสถานการณ์และการช่วยเหลือเบื้องต้น  
     แนวทางการดำเนินงาน  

1) ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น ประเมินสถานการณ์ และคัดกรอง ให้การช่วยเหลือผู้เรียนและผู้ 
ได้รับ ผลกระทบในสถานศึกษา  

2) ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นกับผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา เพ่ือให้ผู้ประสบ 
เหตุ มีความปลอดภัยหรือลดอัตราความรุนแรงของเหตุการณ์ลง  

3) กำหนดขั้นตอนและวิธีการแจ้งเหตุหรือระงับเหตุ สามารถช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจ  
พร้อม ประเมินสถานการณ์เบื้องต้นได้ทันท ี 

4) ผู้ที่ได้รับแจ้งเหตุ ดำเนินการช่วยเหลือด้านร่างกายและจิตใจพร้อมประเมินสถานการณ์  
เบื้องต้นโดยทันที  

3. การจัดการลดความรุนแรงของข่าวและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     แนวทางดำเนินงาน  

1) กำหนดตัวบุคคลผู้ให้ข่าว เพ่ือสร้างความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน  
2) ลดความรุนแรงของข่าวและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวของ  
3) ระงับเหตุ ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุในสถานศึกษา เช่น การรับฟัง การเจรจาต่อรอง การเก็บ 

ข้อมูล  
4) จัดทำทะเบียน/ชองทางประสานพิเศษ เพ่ือขอการสนับสนุนช่วยเหลือ จากหน่วยงาน 

ต่าง ๆ เมื่อ มีภาวะวิกฤตเกิดขึ้น เช่น สถานพยาบาล สถานีตำรวจ สถาบันจิตวิทยา เป็นต้น  
4 ส่งต่อผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบที่ชัดเจน (กรณีท่ีส่งต่อ)  
     แนวทางดำเนินงาน  

1) กำหนดขั้นตอนการส่งต่อที่ชัดเจน เป็นการเฉพาะกับสถานการณ์ เพ่ือให้ผู้ประสบเหตุ 
ได้รับการ บำบัดรักษา ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น บ้านพักเด็กและครอบครัว  

2) ประสาน ติดตาม และประเมินสถานการณ์และสภาพจิตใจของนักเรียนหลังได้รับการดูแล  
ช่วยเหลือ 
 
1.3 การเยียวยาและการบำรุงขวัญ 

1. การช่วยเหลือเร่งด่วน  
     แนวทางการดำเนินงาน  

1.1 คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งลงพ้ืนที่ให้การช่วยเหลือ และสร้างขวัญ กำลังใจให้กับ  
ผู้ได้รับผลกระทบ  

1.2 ตรวจสอบสภาพปัญหาที่เกิดข้ึนตามความเป็นจริง  
1.3 ประสานองค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบได้รับสิทธิ 

ประโยชน์พึงมี เช่น เงินประกันสังคม ประกันชีวิต เป็นต้น  
2. การเยียวยา ฟื้นฟู หลังจากสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ  
     แนวทางการดำเนินงาน  

1. คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งลงพื้นที่เพ่ือกำกับติดตาม เยี่ยมผู้ที่ได้รับผลกระทบ  
2 สรุปรวบรวมข้อเท็จจริงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดเหตุ  
3. เฝ้าระวังและป้องกัน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ  



4. กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือ ผู้เรียนและผู้ได้รับผลกระทบ ที่สามารถตรวจสอบได้ 
5. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการช่วยเหลือตามความเหมาะสมแก่เหตุที่เกิดขึ้นกับ  

ผู้เรียน และผู้ได้รับผลกระทบ  
6. จัดกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์และสังคม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและรู้สึก  

มีคุณค่าในตนเอง  
7. จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูจิตใจ (การให้คำปรึกษา) 
 

1.4 การรายงานเหตุ 
4.1 รายงานระหว่างการประสบเหตุ  

4.1.1 กรณีฉุกเฉิน (ประสบเหตุซึ่งหน้าหรือกรณีเป็นข่าว)  
   แนวทางดำเนินงาน  

- รายงานต้นสังกัดทราบทันที  
- ติดตามผลจากเหตุที่เกิดข้ึนอย่างใกล้ชิดและรายงานเป็นระยะ  

4.1.2 กรณีไม่ฉุกเฉิน  
   แนวทางดำเนินงาน  

- รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  
- บันทึกข้อมูลในแบบรายงานที่สถานศึกษากำหนด  

4.2 รายงานหลังประสบเหตุ  
แนวทางดำเนินงาน  

- รายงานผลการดำเนินการ  
- รายงานผลการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  

4.3 การติดตามและประเมินผลตามมาตรการ แนวทางดำเนินงาน รายงานการประเมินผลตาม
มาตรการการขับเคลื่อนการเฝ้าระวังเพ่ือป้องกันภัยในสถานศึกษา พร้อมทั้ง จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนที่ 4 การติดต่อสื่อสาร 
 

1. ระบบ MOE Safety Platfrom 
 
2. websiteโรงเรียน  

    www.dmpkk.ac.th 
 
3. E-mail โรงเรียน     

E-mail : dmp2564@gmail.com       
  
4 Line โรงเรียน     

      
5. เบอร์โทรศัพท์        

- นายมานพ  โคตรโสภา          ผู้อำนวยโรงเรียนดงมันพิทยาคม      โทรศัพท ์086-3287902 
- นายบุญมา  วงษา          ผู้ช่วยผู้อำนวยโรงเรียนดงมันพิทยาคม   โทรศัพท์ 088-3101505 
- นางสาวกมลรัตน์  อ้วนเพ็ง    หัวหน้ากลุ่มงานกิจกรรมนักเรียน    โทรศัพท ์085-1715170 
- นางสาวอรพรรณ  อาจใจ      ครูแนะแนว                โทรศัพท ์061-9647895 
- เบอร์โรงเรียนดงมันพิทยาคม                                              โทรศพัท ์ o๔๓-๓o๖๔๗๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dmpkk.ac.th/


ส่วนที่ 5 นวัตกรรมด้านความปลอดภัย 
 

 การดำเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษาของโรงเรียนดงมันพิทยาคม ใช้นวัตกรรมชื่อ“ปลอดภัย 
โมเดล : PLODPAI MODEL” ซึ่งมีรายละเอียดของนวัตกรรม ดังนี้  
 

 
 
กระบวนการดำเนินงาน  

๑. P : plan (วางแผนการดำเนินงาน)  
   ในขั้น P ดำเนินการ ดังนี้  
     ๑) แต่งตั้งคณะทำงาน และประชุมมอบหมายงานคณะทำงาน เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรครูและ 

นักเรียน ให้มีความรู้เกี่ยวกับภัย ๔ กลุ่มภัย และแนวทางการดำเนินงานโดยใช้หลัก ๓ ป  
     ๒) คณะทำงานจัดทำแผนการดำเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา  
     ๓) ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารและช่องทางต่าง ๆ เช่น การประชุม 

ผู้ปกครอง แผ่นพับ เว็บไซต์โรงเรียน Line Group & Face Book  
     ๔) สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสถานศึกษา หน่วยงานภายนอก 
๒. L : Learn (เรียนรู้ศึกษาข้อมูล)  
   ในขั้น L ดำเนินการโดยอาศัยหลักการและกระบวนการการจัดการความรู้(Knowledge 

Management : KM) การปฏิบัติ คือ  
     ๑) คณะครูและบุคลากรที่เก่ียวข้อง เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการดำเนินการความปลอดภัย 

สถานศึกษา  
     ๒) ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการจากคู่มือความปลอดภัยสถานศึกษา เพื่อเพ่ิมขีด 

ความสามารถในการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้  



๓. O : Observe (สังเกต เฝ้าดูความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น)  
   เฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างใส่ใจและมีระเบียบวิธี เพ่ือวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ในขั้น O การ

ปฏิบัติ คือ  
     ๑) แบ่งคณะทำงานออกเป็น ๔ ทีม  
     ๒) คณะทำงานแต่ละทีมเฝ้าสังเกตภัยที่จะเกิดข้ึนทั้ง ๔ กลุ่มภัย  
     ๓) ประเมินความเสี่ยง นำมาวิเคราะห์ หาแนวทางในการแก้ไข  
๔. D : do (ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหา)  
   ทีมงานในแต่ละทีมลงมือปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาและความเสี่ยงที่พบในสถานศึกษาตามหลัก ๓ ป 

ได้แก่ การป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม เพ่ือสร้างความมั่นใจ และความเชื่อม่ันให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากร ทางการศึกษาผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในการที่จะได้เรียนรูอย่างมีคุณภาพ และเกิดความ
ปลอดภัยอย่าง มั่นคงและยั่งยืน  

๕. P : presentation (นำเสนอผลการดำเนินการต่อผู้บริหาร)  
   ในขั้นตอนนี้ เมื่อดำเนินการครบตามระยะเวลาที่กำหนดในแผน คณะทำงานนำเสนอผลการ

ปฏิบัติงาน ข้อมูล รายละเอียดของดำเนินการงานต่อผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
๖. A : assessment (ตรวจสอบ ประเมินผล การดำเนินงาน)  
   ผู้บริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน  
๗. I : improvement (ปรับปรุงแก้ไข)  
   ผู้บริหารและคณะกรรมการร่วมดำเนินการปรับปรุงแก้ไขผลการดำเนินงานที่ยังไม่สำเร็จและพัฒนา

ผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดและรายงานผลต่อสาธารณะ
ชนให้ ได้รับทราบผลการดำเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนดงมันพิทยาคม 
ที่    006  /  ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนดงมันพิทยาคม 
--------------------------------- 

   เพ่ือให้การบริหารความปลอดภัยของโรงเรียนดงมันพิทยาคม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการแก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามโยบายความปลอดภัยในการ
เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดง
มันพิทยาคม ในคราวประชุมครั้งที่ 1 / 2566 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 โรงเรียนดงมันพิทยาคม จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนดงมันพิทยาคม ประกอบด้วย 
   ๑. ที่ปรึกษา  
      ๑.๑ นายศุภชัย ดอนกระสินธุ์ 
                              ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนดงมันพิทยาคม 
     1.2 นางณัฎฐ์พัชร์ สวุรรณโคตร 
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำบง 
     1.3 นางนิตยา เติมแก้ว 
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะอาด 
     1.4 นายจารุศักดิ์ แก้วภิรมย์  
   กำนันตำบลสะอาด 
      ๑.5 นางเพียรทอง ภาระพงศ์ 
             ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๔ บ้านโนนดงมัน 
     ๑.6 นายสงัด นาสมโคตร 
   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ บ้านโนนดงมัน 
     1.7  นายนฤพนธ์ คงปัญญา 
   ประธานสภาเทศบาลตำบลสะอาด 
  มีหน้าที ่ ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน 

   
  



๒. คณะกรรมการ  
       ๒.๑ นายมานพ โคตรโสภา     ประธานกรรมการ 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม 
       ๒.๒ นายบุญมา วงษา               รองประธานกรรมการ 
             ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม 
        ๒.๓. นางสาธิฏา เห็มชะนาม      กรรมการ 
                             ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า 
      ๒.4. นางสาวอรพรรณ อาจใจ                       กรรมการและเลขานุการ  
                                พนักงานราชการ 
                                ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Operator โรงเรียนดงมันพิทยาคม 
           ๒.๕. นางสาวกมลรัตน์ อ้วนเพ็ง       กรรมการและเลขานุการ 
                      คร ู
                             ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ SC Action โรงเรียนดงมันพิทยาคม 
    มีหน้าที ่เสริมสร้างความปลอดภัย จัดให้มีรูปแบบ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือ
นักเรียน ให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุขและได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้าน
ร่างกาย และจิตใจ จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะให้นักเรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัย
อันตรายต่างๆท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

       สั่ง ณ วันที่  30  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 
 

                                                            
                 (นายมานพ โคตรโสภา) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คำสั่งโรงเรียนดงมันพิทยาคม 
ที่      007  /  ๒๕๖6 

เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนดงมันพิทยาคม 
--------------------- 

   เพ่ือให้การบริหารจัดการระบบ MOE Safety Center ของโรงเรียนดงมันพิทยาคม เป็นไป 
ด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการ และการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย  
   อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ โรงเรียนดงมันพิทยาคม จึงแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety 
Center ของโรงเรียนดงมันพิทยาคม ประกอบด้วย 

 1. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
       1.๑ นายมานพ โคตรโสภา    หัวหน้า 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม 
        1.๒ นายบุญมา วงษา             เจ้าหน้าที ่
             ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 
      ๑.๓ นางสาธิฏา เห็มชะนาม            เจ้าหน้าที ่
             ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า      
       ๑.๔ นายอนันต์ ไชยเดช            เจ้าหน้าที ่
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

  มีหน้าที่  รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operator ได้ทำการ 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case ที่
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator  
       ๒.๑ นายอนันต์ ไชยเดช    หัวหน้า 
                              คร ูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า    
       ๒.๒ นางสาวอรพรรณ อาจใจ     เจ้าหน้าที ่
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 
   มีหน้าที่ Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไป
ยังเจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดที่เก่ียวข้อง 
 
 



 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
       ๓.๑ นางสาธิฏา เห็มชะนาม     หัวหน้า 
                             คร ูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า  
       ๓.๒ นางสาวกมลรัตน์ อ้วนเพ็ง             เจ้าหน้าที่ 
             ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ 

มีหน้าที่  รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่าย หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 

 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin  
       ๔.๑ นายมานพ โคตรโสภา     หัวหน้า 
                             ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม 
       ๔.๒ นายบุญมา วงษา                เจ้าหน้าที่ 
             ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน 

    ๔.๓ นางสาธิฏา เห็มชะนาม                  เจ้าหน้าที่ 
             คร ูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
             ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า  
 

มีหน้าที่   รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 

  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ โปร่งใส มีความเป็นธรรม รวดเร็ว และรอบคอบ 

   ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

        สั่ง ณ วันที่   30  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖6 
 

                                                                 
                 (นายมานพ โคตรโสภา) 
                                               ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบมอบหมายงานเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center 
โรงเรียนดงมันพิทยาคม 

 
 เขียนที ่โรงเรียนดงมันพิทยาคม 
  วันที่ 30 มกราคม 2566 

  ข้าพเจ้า นายมานพ โคตรโสภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม สังกัดสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โรงเรียนดงมันพิทยาคม รหัส ๑๐ หลัก 1040051129 จังหวัด
ขอนแก่นได้มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ตามคำสั่งสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น โรงเรียนดงมันพิทยาคม เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ 
MOE Safety Center ลงวันที่ 30 มกราคม 2566 รายชื่อ ดังนี้ 
  ๑. เจ้าหน้าที่ Super SC Operator 
      ๑.๑ นายมานพ โคตรโสภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม 
           E-mail : dmp2564@gmail.com 
            Tel : 086-3287902 
     ๑.๒ นางสาธิฏา เห็มชะนาม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
           E-mail : Sathita_@hotmail.com 
            Tel : 061-2389256 
  มีหน้าที ่    รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา เป็นผู้ดำเนินงานต่อหลังจากที่ SC Operator ได้ทำการ 
รับเรื่อง และอนุมัติส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ SC Action ดำเนินการแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา 
รายงานผลการดำเนินการ จนถึงการอนุมัติปิด Case หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสถานศึกษาหากเป็น Case  ที่
อยู่ใน อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษา หรือการอนุมัติส่งต่อไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่
อยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  ๒. เจ้าหน้าที่ SC Operator 
      ๒.๑ นายอนันต์ ไชยเดช ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
           E-mail : tooktasung99@gmail.com 
            Tel : 084-5184501 
     ๒.๒ นางสาวอรพรรณ อาจใจ ตำแหน่ง พนักงานราชการ 
           E-mail : Khunjib87@gmail.com 
            Tel : 061-9647895 
  มีหน้าที ่   Moderator ระบบ MOE Safety Center รับ Case ที่แจ้งเข้ามายังสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา สรุปเหตุการณ์ เลือกปัญหาความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง ประสานส่งต่อข้อมูลไป
ยังเจ้าหน้าที่ SC Action หรือสถานศึกษาในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๓. เจ้าหน้าที่ SC Action 
      ๓.๑ นางสาธิฏา เห็มชะนาม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
           E-mail : Sathita_@hotmail.com 
            Tel : 061-2389256 
     ๓.๒ นางสาวกมลรัตน์ อ้วนเพ็ง ตำแหน่ง ครู 
           E-mail : kamolrut2526@gmail.com 
            Tel : 085-1715170 



  มีหน้าที ่  รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขปัญหา ประสานงานเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่าย หาข้อสรุปการแก้ไขปัญหา รายงานผลการดำเนินการ 
  
 ๔. เจ้าหน้าที่ Admin 
      ๔.๑ นายมานพ โคตรโสภา ตำแหน่ง ผู้อำนวนการโรงเรียน 
           E-mail : dmp2564@gmail.com  
            Tel : 086-3287902 
     ๔.๒ นางสาธิฏา เห็มชะนาม ตำแหน่ง ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 
           E-mail : Sathita_@hotmail.com 
            Tel : 061-2389256 

  มีหน้าที่    รับผิดชอบในการเพ่ิมหน่วยงานสถานศึกษาในสังกัด การเชิญสมาชิกเข้าสู่หน่วยงาน  
และการกำหนดบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงการปรับปรุง แก้ไข และลบ หน่วยงานสถานศึกษา สมาชิก 
และบทบาทหน้าที่ภายในหน่วยงาน 
 
  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ปฏิบัติงานโดยใช้ Email ส่วนกลาง 
ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่นโรงเรียนดงมันพิทยาคม ดังนี้ 
            E-mail dmp2564@gmail.com 
 
     

                                                                                                       
                                                             ลงชื่อ 
                    (นายมานพ โคตรโสภา) 
                                                 ผู้อำนวยการโรงเรียนดงมันพิทยาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

โรงเรียนดงมันพิทยาคม 


