
โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภัยในโรงเรียน
(Comprehensive School Safety Projects)

โปรแกรมการจัดการการลดความเสียงจากภยัพบิัติ
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Promoting child rights to end child poverty

สทิธทิจีะมชีวีติรอด - ไดร้บัการเลยีงดู และความ
                                     ปลอดภยั

สทิธทิจีะไดร้บัการพฒันา – การศกึษา โภชนการที
                                                เหมาะสม

สทิธทิจีะไดร้บัการคุม้ครอง จากการทารุณทุกรูปแบบ

สทิธใินการมส่ีวนรว่ม – แสดงความคดิเห็นในเรอืงทมีี
                                         ผลกระทบกบัเด็ก

สทิธขินัพนืฐานของเด็ก ตามอนุสญัญาสทิธเิด็ก



โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)

Comprehensive 
School Safety

วัตถุประสงค์โครงการ

• เพือสร้างความตระหนกัและพฒันาศกัยภาพให้กบัเดก็ เยาวชน และชมุชนในการลดความเสียง และความ
พร้อมรับมือภยัพิบตั ิและการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศในโรงเรียน

• เพือเตรียมความพร้อมโรงเรียนในการพฒันาการบริหารจดัการภยัพิบตัโิดยมีเด็กเป็นศนูย์กลาง

• เพือสง่เสริมความมีสว่นร่วมของเด็กและเยาวชนทงัในสถานศกึษาและชมุชนเพือการพฒันาทกัษะการ
จดัการกบัภยัพิบตัิอยา่งยงัยืน

สร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภยั
1. ความรู้ ทักษะ และเตรียมพร้อมรับมือภัยพบัิตแิก่เดก็ 

2. ความพร้อมของหน่วยงานด้านการศึกษา

4. ภาคี 4 ฝ่าย: โรงเรียน-ชุมชน-ภาครัฐ-ภาคเอกชน



กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก นักเรียน ครู เจ้าหน้าทีหน่วยงานภาครัฐ และชุมชน

พืนทดีาํเนินงาน

มี 32 โรงเรียน และ 7 ศนูย์การเรียนรู้ ทีร่วมโครงการฯ ในพืนที 5 จงัหวดั ได้แก่

1. จังหวัดเชียงราย จาํนวน 13 โรงเรียน ในพืนทีอําเภอแม่ฟ้าหลวง แม่จนั เชียงแสน แมล่าว และแมส่รวย

2. จังหวัดเชียงใหม่ จาํนวน 8 โรงเรียน ในพืนทีอําเภอฝาง และแม่อาย

3. จังหวัดตาก จาํนวน 6 ศูนย์การเรียนรู้ ในพืนทีอําเภอแม่สอด

4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จาํนวน 7 โรงเรียน ในพืนทีอําเภอวงัน้อย และบางปะหนั

5. จังหวัดพังงา จาํนวน 3 โรงเรียน และ 1 ศูนย์การเรียนรู้ ในพืนทีอําเภอตะกวัป่าและท้ายเหมือง

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



Safe School Programme Phase II in Chiang Rai Province, Thailand 

Comprehensive School Safety Framework



แนวคิดกรอบการทํางานโรงเรียนปลอดภัย (Safe School 
Concept)

สภาพแวดล้อม

ทีปลอดภยั

(Safe  Facility)

การจดัการภยั

พิบตัิในโรงเรียน 

(School 
Disaster 

Management)

การจดัการเรียนการ

สอนเรืองภยัพิบตัิ

(Disaster Risk 
Reduction 
Education)



พนืทตีงัโรงเรยีน
ประเมนิความเสยีง (แผนทจีดุเสยีงภยั)
อาคารออกแบบอาคารตามมาตรฐาน
ความปลอดภยั (Building codes) และ
คุณภาพการกอ่สรา้ง
ซอ่มแซม และบํารงุรกัษาใหอ้ยู่ในสภาพดี
มาตรการความปลอดภยัทไีม่ใชโ้ครงสรา้ง
เป็นศูนยร์องรบัผูป้ระสบภยั
ชวัคราว

สภาพแวดล้อมที

ปลอดภยั



แผนการจดัการภยัพบิตัใินสถานศกึษา
คณะกรรมการจดัการภยัพบิตัใินสถานศกึษา 

(เด็กมสี่วนรว่ม)
ประเมนิความเสยีงและวางแผนการจดัการ
ทกัษะการเตรยีมพรอ้มรบัมอื
แผนฉุกเฉินและขนัตอนการปฏบิตัติาม

มาตรฐานความปลอดภยั
แผนอพยพหนีภยั และการฝึกซอ้มเป็นประจาํ

การจดัการภยั
พบิตัใิน

สถานศกึษา



หลกัสตูรการสอนดา้นภยัพบิตัิ
อบรมคณุครแูละบุคคลากรทางการศกึษา
กจิกรรมนอกหลกัสตูร เชน่ค่ายเรยีนรู ้

เรอืงภยัพบิตัต่ิางๆ
สอืการเรยีนการสอน และเกมสค์วามรู ้

ต่างๆ

การจดัการเรียนการสอน

 เพือลดความเสียงจาก

ภยัพิบตัิ



ความรู้ (KNOWLEDGE):   รู้และเข้าใจภยั-สาเหต-ุผลกระทบ 

การเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ และ 

3 เสาหลกัโรงเรียนปลอดภยั

เครืองมือ (TOOLS):  ประเมินความเสยีงภยั (H/P/C/VCA) การเตรียมความพร้อมรับมือ การฝึก

ทกัษะ ผลิตสอืการเรียนการสอน จดัทําแผนการจดัการภยัพิบติัในสถานศกึษาและชมุชน  พีสอนน้อง

ปฏิบตักิาร (ACTION!):      คณะกรรมการการจดัการภยัพิบติัในสถานศกึษา

และชมุชน  ทบทวนแผนฯ และฝึกซ้อมอพยพหนีภยัอย่างน้อยปีละ 1 ครัง

 สร้างมาตรฐานโรงเรียนปลอดภยั เพอืเป็นโรงเรียนต้นแบบ 

“โรงเรียนปลอดภยั” (Safe School Champion)

Safe School Programme



            มาตรฐานพนืฐานกลางของการเป็นโรงเรยีนปลอดภยั
เสาหลกัท ี1 สภาพแวดล้อมทปีลอดภัยในโรงเรียน

1. มีการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน

2. มีการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและระบบสุขาภิบาล เช่น ระบบประปาไฟ้ฟ้า เตาขยะ 

โซลาร์เซลล ์ฯลฯ

3.มีสิงอาํนวยความสะดวกในโรงเรียนสาํหรับผูพิ้การ

4.มีแผนมาตรการสร้างความปลอดภยัในและรอบบริเวณโรงเรียนมีมาตรการเสริมสร้างความปลอดภยัดา้น

การจราจรทงัภายในและรอบบริเวณสถานศึกษา

5.มีแผนงานเพือของบประมาณในการบาํรุงรักษาปรับปรุงซ่อมแซมสภาพแวดลอ้มเพือให้เป็นโรงเรียนที

ปลอดภยั

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



            มาตรฐานพนืฐานกลางของการเป็นโรงเรยีนปลอดภยั

เสาหลกัท ี2 การจัดการภัยพิบัติในโรงเรียน

1. จดัทําการประเมนิจดุสยีงภายในและรอบๆ บรเิวณโรงเรยีน
2. จดัทําแผนทจีดุเสยีงภยัภายในและบรเิวณรอบๆ โรงเรยีน
3. มกีารตดิตงัอปุกรณเ์ตอืนภยัในโรงเรยีน
4. มกีารจดัทําแผนและจดัตงัคณะกรรมการภยัพบิตัใินโรงเรยีนโดยใหนั้กเรยีนมสีว่นรว่ม
5. มกีารฝึกซอ้มอพยพทงัโรงเรยีนภาคเรยีนละ 1 ครัง

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



            มาตรฐานพนืฐานกลางของการเป็นโรงเรยีนปลอดภยั

เสาหลกัท ี3 การจัดการเรียนการสอนภัยพบิัติในโรงเรียน

1. การจดัทําแผนการจดัเรยีนรูเ้รอืงภยัพบิตัใินโรงเรยีนและบูรณาการเขา้สูท่กุสาระวชิา
2. มกีารจดัการหลกัสูตรสถานศกึษาทบีรรจเุรอืงภยัพบิตัใินโรงเรยีน
3. มกีารผลติสอืใหส้อดคลอ้งแผนการจดัการเรยีนรูเ้รอืงภยัพบิตัิ
4. มกีารจดัมุมความรูเ้รอืงภยัพบิตั ินิทรรศการ และหอ้งเรยีนรูเ้รอืงภยัพบิตัิ
5. มกีารจดังบประมาณเพอืการเรยีนการสอนและผลติสอืเรอืงภยัพบิตัใินสถานศกึษา

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



กิจกรรมการดาํเนินโครงการ

 การจดัฝึกอบรมครูแนวคิดเรืองโรงเรียนปลอดภัย การลดความเสียงและเตรียม

     ความพร้อมรับมือภยัพิบตั ิและการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ การทาํแผนทจีุดเสียง

     ภยัในโรงเรียน ปฎิทินภยัพบิัต ิแผนการจัดการเรียนรู้และสือการเรียนการสอน

เรืองภยัพบิัต ิแผนการจัดการภัยพิบตัใินโรงเรียน ฯลฯ

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



แผนทจุีดเสียงภยัในโรงเรียน

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)

1.จุดรวมพล 2. เส้นทางอพยพ  3.จุดเสียง 4. จุดปลอดภัย 5.ทสูีง 

6.ทตีาํ 7. แหล่งนํา 8. ทางหนีไฟ 9.ถังดบัเพลงิ สัญญาณเตือนภัย 



ปฏิทนิฤดูกาล/ภยัพบิัติ

ฤด/ูภยัพบิัติ
เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

ฤดหูนาว

ภยั.....

ภยั.....

การจดัการ

ฤดรู้อน

ภยั.....

ภยั.....

การจดัการ

ฤดฝูน

ภยั.....

ภยั.....

การจดัการ

อืน ๆ



 ภัย เดือน หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

แผน่ดินไหว              

อคัคีภยั              

ภยัจากไฟป่าและ

หมอกควนั 

             

วาตภยั              

ภยัแลง้ ภยัหนาว              

ภยัทีเกิดจากการจราจร              

ภยัจากโรคระบาด              

 



กิจกรรมการดาํเนินโครงการ

 กิจกรรมการให้ความรู้แก่นักเรียนในเรืองการลดความเสียงและเตรียม

ความพร้อมรับมือภัยพิบัติ และการเปลียนแปลงสภาพภมิูอากาศ 

การประเมินความเสียง และการทาํแผนทจีุดเสียงภยัในโรงเรียน

กิจกรรม Seed grant และมุมเรียนรู้เรืองภยัพบิัติ

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



กิจกรรมการดาํเนินโครงการ

 กิจกรรมการอบรมการเตรียมความพร้อม

     และฝึกทกัษะเอาตัวรอดจากภยัพิบัติ

 กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยทงัโรงเรียน

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



กิจกรรมการดาํเนินโครงการ

 กิจกรรมการอบรมการเตรียมความพร้อม

     และฝึกทกัษะเอาตัวรอดจากภยัพิบัติ

 กิจกรรมการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีภัยทงัโรงเรียน

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



กิจกรรมการดาํเนินโครงการ

 ค่ายเตรียมความพร้อมและฝึกทกัษะเอาตัวรอดสําหรับคุณครู 

 กิจกรรมมาตรฐานขันพนืฐานโรงเรียนปลอดภัย

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



กิจกรรมพสีอนน้อง

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



กิจกรรม Seed grant และมุม/ศูนย์เรียนรู้เรืองภัยพบิัติ

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



ค่ายพกัแรมลกูเสือ-เนตรนารี ยวุกาชาดบรูณาการโครงการ

พืนทีปลอดภยัในโรงเรียน
(Boy Scout and Girl Guide Camping 

Integrated Comprehensive School Safety Project) 

วันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ  2561

ณ โรงเรียนชุมชนบ้านป่าก่อดาํ



สถานีท่ี 1 เสริมสร างความรู ในการเป นโรงเรียนที่ปลอดภัย 3 เสาหลักและ

แผนปฏิบัติการของโรงเรียน



ฐานท ี2 การดาํรงชีพเมือเกดิภัย การเตรียมสงิของอุปโภค 

บริโภค ของใช้จาํเป็นในการดาํรงชีพ  
(ครูประทินทิพย์, ครูมาลี) เน็ต, อนัญญา, มดดาํ



ฐานท ี1 อัคคีภัย การหลบภัยจากไฟไหม้

Watch VDO clip



สถานีท ี3 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยในภยัพิบัตต่ิางๆ  

การช่วยเหลือผู้ประสบภยัทางนํา การเข้าเฝือก 

การรู้จักกระเป๋ายาและการทาํแผล



กิจกรรม “เชียงรายเมืองต้นแบบการลดความเสียงจากภยัอย่างยังยืน”

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



ผู้สนับสนุนโครงการและเจ้าหน้าทอีงค์การแพลนจาก 8 ประเทศ 

เยยีมชมกิจกรรมโรงเรียนปลอดภยัที ร.ร. ชุมชนบ้านป่าก่อดาํ

และร.ร. โป่งแพร่วทิยา อ. แม่ลาว

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



เวทแีลกเปลียน “กะเทาะความคิด สู่ภารกจิโรงเรียนปลอดภัยอย่างยังยืน”

โครงการเสริมสร้างพนืทปีลอดภยัในโรงเรียน (Comprehensive School Safety)



เครือข่ายโรงเรียนปลอดภัยแห่งประเทศไทย (TSSN)
Comprehensive School Safety



Regional Peer to Peer Learning Exchange Conference, Vientiane, Laos PDR
ASSI: ASEAN Safe School  Initiative

Comprehensive School Safety



Key Achievements:
 Safe School Advocacy in International Media 

China Global Television Network (CGTN, previously known as CCTV) shooting and
interview teacher and students at Chumchon Baan Pakordam School on 13 July 2018.

https://news.cgtn.com/news/3d3d674d3541444f78457a6333566d54/share_p.html

• Thai PBS Thailand TV Chanel
https://drive.google.com/file/d/1CsSg5jQtggNhoFbY57-FRM-
fHRuvU4Kb/view?usp=sharing

Safe School Programme Phase II in Chiang Rai Province, Thailand 



2019 ASEAN School Safety Champion
At the 3rd ASEAN Regional Conference on School Safety

3-4 April 2019 Bangkok

Safe School Programme Phase II in Chiang Rai Province, Thailand 



Safe School Programme Phase II in Chiang Rai Province, Thailand 

THANK  
YOU


