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ทีม่าทีไ่ป…

❖ การเตรยีมชุมชนใหพ้รอ้มรบัภยัพบิตัเิป็นหนึง่ในภารกจิหลกัของ
ส านกังานบรรเทาทกุขแ์ละประชานามยัพทิกัษ ์



ทีม่าทีไ่ป…

❖ การขยายผลกจิกรรมชุมชนและโรงเรยีนพรอ้มรบัภยัพบิตัใินปี 2019 
– 2020 โดยการสนบัสนนุจาก USAID/OFDA



ความคาดหวงัของผูเ้ขา้อบรม



ความคาดหวงัของผูจ้ดั

✓ ผูเ้ขา้อบรมไดท้บทวนแนวความคดิดา้นการลดความเสีย่งจากภยัพบิตั ิและ 
กระบวนการชมุชนและโรงเรยีนพรอ้มรับภยัพบิตั ิ

✓ ผูเ้ขา้อบรมไดแ้ลกเปลีย่นเรยีนรูด้า้นกจิกรรมโรงเรยีนปลอดภยัทัง้จากภายใน
กาชาดและจากสมาชกิเครอืขา่ยโรงเรยีนปลอดภยั (TSSN)

✓ ผูเ้ขา้อบรมไดร้า่งแนวทางการปฏบิตังิานดา้นโรงเรยีนพรอ้มรับภยัพบิตัอิยา่งมี
เอกภาพ

✓ ผูเ้ขา้อบรมไดท้บทวนและวางแผนงานชมุชนและโรงเรยีนพรอ้มรับภยัพบิัติ
ภายใตโ้ครงการ OFDA เฟส 2 



ก าหนดการ – วนัที่ 1

วนัจนัทรท์ี ่10 มถินุยน 2019

8.30 – 9.00 กลา่วเปิดงานและถา่ยภาพหมู่

9.00 – 9.20 ชีแ้จงก าหนดการและวตัถปุระสงค ์

9.20 – 9.30 แบบทดสอบกอ่นอบรม

9.30 – 9.45 กจิกรรมอุน่เครือ่ง

9.45 – 10.00 พกัรบัประทานอาหารวา่ง

10.00 – 11.00     ทบทวนแนวคดิพืน้ฐานเรือ่งการจัดการความเสีย่งจากภัยพบิัติ

11.00 – 12.00 กระบวนการชมุชนพรอ้มรับภัยพบิัต ิโดย สภากาชาดไทย

12.00 – 13.00 พกัรบัประทานอาหารเทีย่ง

13.00 – 14.30 กรอบความปลอดภัยรอบดา้นในโรงเรยีน

14.30 – 15.30 ความปลอดภัยรอบดา้นในโรงเรยีน โดย องคก์รชว่ยเหลอืเด็ก

15.30 – 15.45 พกัรบัประทานอาหารวา่ง

15.45 – 16.45        ความปลอดภัยรอบดา้นในโรงเรยีน โดย องคก์ร Plan International

16.45 – 17.00    ถาม-ตอบ และ สรปุ



ก าหนดการ – วนัที่ 2

วนัองัคารที ่11 มถินุยน 2019

8.30 – 8.45 ทบทวนบทเรยีนวนัที ่1

8.45 – 10.00 เครือ่งมอืประเมนิและวเิคราะหค์วามเสีย่งภัยพบิัติ

10.00 – 10.15 พกัรบัประทานอาหารวา่ง

10.15 – 11.15 ถอดบทเรยีนจากโครงการโรงเรยีนพรอ้มรับภัยพบิัต ิOFDA เฟส 1 

11.15 – 12.00 (กจิกรรมกลุม่ยอ่ย) ระดมความคดิเรือ่งกระบวนการโรงเรยีนพรอ้มรับภัยพบิัต ิ

12.00 – 13.00 พกัรบัประทานอาหารเทีย่ง

13.00 – 14.00 (กจิกรรมกลุม่ยอ่ย) ระดมความคดิเรือ่งกระบวนการโรงเรยีนพรอ้มรับภัยพบิัต ิ

14.00 – 15.00 น าเสนอกลุม่ยอ่ย

15.00 – 15.15 พกัรบัประทานอาหารวา่ง

15.15 – 16.15 โครงการชมุชนและโรงเรยีนพรอ้มรับภัยพบิัต ิOFDA เฟส 2

16.15 – 17.00 สรปุ แบบทดสอบหลังอบรม ปิดการอบรม

********************



ประเมนิตนเอง

EXPERT

AVERAGE

BEGINNER



ค าถาม – ค าแนะน า

Parking Lot



☺ กฎกตกิา ☺



แจง้ใหท้ราบ

- เวลา check-out 

- สถานทีรั่บประทานอาหารวา่ง/เทีย่ง 

- การเซน็ชือ่ 

- การเบกิจา่ยเงนิ

- โตะ๊แสดง/แจกเอกสาร

- มาตรการความปลอดภยัของโรงแรมกรณีฉุกเฉนิ



➢แบบทดสอบทาง google form 20 ขอ้ 

➢ขอ้มลูจากการท า online learning โครงการหลกัสตูรความ
ปลอดภยัรอบดา้นในโรงเรยีน (Thai Safe Schools)  

PRE-TEST 



กจิกรรมอุน่เคร ือ่ง



พกัรบัประทานอาหารวา่ง



พกัรบัประทานอาหารเทีย่ง



Thank you ! 
© International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, 2014. 

Add any information to copyrighted materials here. 

Any part of this presentation may be cited, copied, translated into other languages or adapted to meet local 

needs without prior permission from the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, 

provided that the source is clearly stated. Requests for commercial reproduction should be directed to the 

IFRC Secretariat at secretariat@ifrc.org

All photos used in this presentation are copyright of the IFRC unless otherwise indicated.

This presentation was written and developed by (Name and Surname) and produced in (month year).

This presentation and relevant resources are available on FedNet at fednet.ifrc.org


