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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

 

มำตรกำรโรงเรียนปลอดภัย Safety Center  โรงเรียนเกำะสิเหร่ 
 

 
หลักกำรและเหตุผล 
 กระทรวงศึกษาธิการ ให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก นักเรียนต้องเรียน
อย่างมีความสุข และเกิดความปลอดภัยในทุกด้าน หากสถานศึกษาไม่ปลอดภัย หรือเกิดการล่วงละเมิดไม่ว่าจะ
เป็นทางกาย  วาจา และจิตใจ ย่อมน ามาซึ่งความรุนแรง สร้างผลกระทบโดยตรงกับนักเรียน ความสามารถและ
การพัฒนาศักยภาพของเด็กทั้งสิ้น ดั้งนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงได้วางมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษา        
เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างรอบด้าน ทุกมิติ  
 นโยบายส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็น 
“การศึกษาขั้นพ้ืนฐานวิถีใหม่ วิถีคุณภาพ” มุ่งเน้นความปลอดภัยในสถานศึกษา ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นพัฒนาระบบและกลไกในการดูแล
ความปลอดภัยให้แก่ผู้เรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา และสถานศึกษา จากภัยพิบัติและภัยคุกคามทุก
รูปแบบ รวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี สามารถปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า
ส่งเสริมความปลอดภัยสร้างความม่ันใจให้สังคม เพื่อคุ้มครอบความปลอดภัยแก่นักเรียน ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้การป้องกัน ดูแล ช่วยเหลือหรือเยียวยา และแก้ไขปัญหามีความเป็น
เอกภาพ มีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นระบบ สามารถแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการความเสี่ ยงได้อย่างยั่งยืนด้วยการ
บริหารจัดการตามมาตรการ 3 ป ได้แก่ ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัยให้มากที่สุด และ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นซ้ าอีก เพ่ือสร้างความมั่นใจ และความเชื่อมั่นให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในการที่จะได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และเกิดความปลอดภัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติสอดคล้องและเป็นระบบกระทรวงศึกษาธิการจึงได้จัดท าคู่มือการด าเนินงานความ
ปลอดภัยสถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างความปลอดภัยให้เกิดแก่นักเรียนเป็นส าคัญ เพราะความ
ปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพและการเรียนรู้ของผู้เรียน  
 ส าหรับระบบ MOE Safety Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital 
Based Management เป็นรูปแบบ วิธีการ หรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้อง คุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึง
การเสริมสร้างทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่างๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของ
สังคม นักเรียน ครูและบุคลากร ทางการศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center 
เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่ง
ก าลังเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ได้แก่ ภัยที่เกิดจากการใช้ความรุนแรงของมนุษย์ ภัยที่เกิดจาก
อุบัติเหตุ ภัยที่เกิดจากการถูกละเมิดสิทธิ์ และภัยที่เกิดจากผลกระทบต่อสุขภาวะทางกายและจิตใจ  
 ทั้งนี้เด็กและเยาวชนหรือผู้ปกครองประชาชนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งเหตุได้ 4 ช่องทาง อาทิ 
Application MOE Safety Center, www.MOESafetyCenter.com, LINE @MOESafetyCenter หรือที่ call 
center 0-2126-6565 
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วัตถุประสงค ์
 1. เพื่อก าหนดมาตรการในโรงเรียนให้เป็นแนวทางในการป้องกันภัย อุบัติเหตุ ความรุนแรง ที่จะเกิด
ขึ้นกับนักเรียน ด้านร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคม  
 2. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานความปลอดภัยในสถานศึกษา  
 3. เพื่อด าเนินงานความปลอดภัยอย่างเป็นระบบ  
 4. เพื่อป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ให้เกิดความปลอดภัย  
 

เป้ำหมำย 
 1. ปีการศึกษา 2565 นักเรียนโรงเรียนเกาะสิเหร่ ร้อยละ 99 มีความปลอดภัยด้านร่างกาย จิตใจ  สิทธิ
เสรีภาพทางสังคม  
 2. นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ด าเนินการตามมาตรการโรงเรียนปลอดภัย มีเจตคติที่ดีใน
การสร้างข้อตกลง แนวทางปฏิบัติ และรับฟังความคิดเห็น การใช้สิทธิ และเสรีภาพ ในการแสดงออกของนักเรียน 
ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีมาตรการและด าเนินการมาตรการการป้องกันภัย อุบัติเหตุ ความรุนแรง ที่จะเกิดขึ้นกับ
นักเรียน ด้านร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคม  
 2. นักเรียนและครูได้รับการคุ้มครองความปลอดภัยด้านร่างกาย จิตใจ และสิทธิเสรีภาพทางสังคม  
 3. บรรยากาศ และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. ส่งเสริมการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยสนับสนุนให้บุคคล ได้แสดงออกอย่างอิสระ มีเสรีภาพ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
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ส่วนที่ 2 
กำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยสถำนศกึษำ 

 
กำรด ำเนินงำน  

 มาตรการโรงเรียนปลอดภัย (Safety School Kohsirae School) โรงเรียนเกาะสิเหร่ ด าเนินการภายใต้
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ระบบ MOE Safety Center เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก 
Digital Based Management เป็นรูปแบบวิธีการหรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิด
การเรียนรู้ อย่างมีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
รวมถึงการเสริมสร้างทักษะให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลาง
สภาพแวดล้อมของสังคม นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE 

Safety Center เมื่อมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่า
สถานศึกษาแห่งหนึ่งก าเกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย 

 

 
 
กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ  
  เน้นความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญที่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาต้องให้ความส าคัญ มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง  
  เสริมสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เกิดความ
ปลอดภัย  
  ด าเนินการจัดท าโครงสร้างการบริหารด้านการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา  
  ก าหนดผู้รับผิดชอบ และขั้นตอนการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
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1. เน้นควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำเป็นภำรกิจส ำคัญทีข่้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำใน
สถำนศึกษำต้องให้ควำมส ำคัญ มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบ มีส่วนร่วมในกำรขับเคลื่อนอย่ำงต่อเนื่อง 

โรงเรียนเกาะสิเหร่ บริหารจัดการ SAFE สถานศึกษาปลอดภัย ตามมาตรการ 3 ป. 

 
 
2. เสริมสร้ำงควำมปลอดภัยสถำนศึกษำ เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เกิดควำมปลอดภัย  

 โรงเรียนเกาะสิเหร่ด าเนินการบริหารจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ตามโครงสร้างกระทรวง 
ศึกษาธิการ เป็นการสร้างความปลอดภัยสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความ
ปลอดภัย 
 โรงเรียนเกาะสิเหร่ ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรมการด าเนินงานด้านความปลอดภัย การสร้าง ความ
ปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความปลอดภัย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแล 
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ระบบ MOE Safety Center เป็นผู้รับแจ้งเหตุ จากผู้ประสบเหตุและส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือให้
ค าแนะน า แก้ไขปัญหาให้กับผู้ประสบเหตุ ดังภารกิจระดับสถานศึกษา 
 

 

 
 
3. ด ำเนินกำรจัดท ำโครงสร้ำงกำรบริหำรด้ำนกำรจัดกำรควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
 โรงเรียนเกาะสิเหร่ ด าเนินการจัดท าโครงสร้างการบริหารด้านจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา 
ภายใต้โครงสร้างการบริหารด้านการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
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ก ำหนดขั้นตอนกำรด ำเนินงำนควำมปลอดภัยในสถำนศึกษำ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 กำรประเมินสภำพควำม
เสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยและ
จัดล ำดับควำมเสี่ยง  

1.2 กำรจัดท ำแผน
ด ำเนินกำรควำมปลอดภัย 

1.3 กำรด ำเนินกำรตำม
มำตรกำร 

1.4 กำรด ำเนินกำรตำม
ขอบข่ำยควำมปลอดภัย 

1.5 กำรก ำกับ ติดตำม  
และประเมินผล 
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 1.1 ด้ำนกำรประเมินสภำพควำมเสี่ยงด้ำนควำมปลอดภัยและจัดลำดับควำมเสี่ยง  
  โรงเรียนเกาะสิเหร่ น าระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเข้ามาด าเนินการในการประเมินความเสี่ยง 
ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดภัยทั้ง 4 ด้าน โดยมีคุณครูประจ าชั้น และผู้ปกครอง เป็นผู้ประเมินความเสี่ยงใน
เบื้องต้น  
 1.2 กำรจัดท ำแผนด ำเนินกำรควำมปลอดภัย 
  โรงเรียนเกาะสิเหร่ ได้ให้ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย บ้าน วัด โรงเรียน ผู้น าชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดท าแผนด าเนินการด้านความปลอดภัย โดยน าเสนอแผนด าเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา 
เสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงการประชุมผู้ปกครอง ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดูแล  
และแสดงความคิดเห็น  
 1.3 กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร  
  โรงเรียนเกาะสิเหร่ ด าเนินการโดยใช้หลัก 3 ป. ป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปราม ด าเนินการโดย
การประชาสัมพันธ์ การบูรณาการในวิชา และกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 
 
 มำตรกำรควำมปลอดภัย สถำนศึกษำ ใช้หลัก 3 ป. ได้แก่ กำรป้องกัน ปลูกฝัง และปรำบปรำม โดยมี
แนวทำงกำรปฏิบัติและตัวช้ีวัด ดังนี้ 
  

 กำรป้องกัน 

กำรป้องกัน แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1. ก าหนดพ้ืนที่ความ 
ปลอดภัย 

1.1 ประชุมชี้แจง วางแผนการด าเนินงาน 
ด้านความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกับ 
บุคลากร ภาคีเครือข่าย และหน่วยงาน 
องค์กรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
1.2 ก าหนดพื้นที่ควบคุมความปลอดภัย 
รวมถึงป้ายสัญลักษณ์ และอุปกรณ์ควบคุม 
ความปลอดภัยส่วนบุคคล 
1.3 จัดท าป้ายสัญลักษณ์แสดงความเสี่ยง 
ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง  
1.4 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านความ
ปลอดภัยของสถานศึกษา 

- โรงเรียนมีการก าหนดพ้ืนที่ 
การควบคุมความปลอดภัย 
ป้ายสัญลักษณ์ และอุปกรณ์ 
ควบคุม ดุแลความปลอดภัย  

2. จัดท าแผนความปลอด ภัย
ของสถานศึกษา 

2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย 
สถานศึกษา โดยการมีส่วนร่วมจากภาคี 
เครือข่ายและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
2.2 เสนอแผนความปลอดภัยของสถาน 
ศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืน 
ฐาน 
2.3 ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงาน และ
ผู้รับผิดชอบงาน  
2.4 ก าหนดนโยบายความปลอดภัย ของ

- โรงเรียนมีแผนความ 
ปลอดภัย สถานศึกษาท่ี 
ครอบคลุมทุกมิติ 
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กำรป้องกัน แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
สถานศึกษา 
2.5 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย และ
แผนความปลอดภัยสถานศึกษา 

3. การจัดสภาพแวดล้อม 
และบรรยากาศของ 
สถานศึกษา 

3.1 จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ภูมิทัศน์ 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องน้ า ห้องพิเศษ 
และห้องอ่ืนๆ ให้มีความปลอดภัย  
3.2 จัดท าแหล่งเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างความ 
ปลอดภัยในสถานศึกษาที่หลากหลาย 

- โรงเรียนมีการจัดสภาพแวด 
ล้อมและบรรยากาศท่ีมีความ 
ปลอดภัย ต่อนักเรียน ครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา 

4. การจัดโครงสร้างบริหาร 
จัดการความปลอดภัย 
สถานศึกษา 

4.1 ส ารวจและประเมินสภาพ ความเสี่ยง 
ด้านความปลอดภัยสถานศึกษา 
4.2 สถานศึกษาจัดท าโครงสร้าง บริหาร
จัดการความปลอดภัยสถานศึกษา 
4.3 ก าหนดบทบาทหน้าที่ ภาระงาน ของ
คณะกรรมการ 
4.4 จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการความปลอดภัย สถานศึกษา 
4.5 ประสานความร่วมมือของคณะกรรม 
การ ภาคีเครือข่าย และหน่วยงานต้นสังกัด 

- โรงเรียนจัดระบบโครงสร้าง 
ในการบริหารจัดการความ 
ปลอดภัยในสถานศึกษา 

5. การจัดท าข้อมูล 
สารสนเทศ ความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา 

5.1 แต่งตั้งคณะทางานเพ่ือจัดท าระบบ 
ข้อมูลสารสนเทศความปลอดภัยของ 
สถานศึกษา 
5.2 จัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ใน การ
เก็บรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ 
5.3 เก็บรวบรวมข้อมูลอย่าง ครบถ้วน รอบ
ด้าน 
5.4 วิเคราะห์ข้อมูล จัดท าระบบหมวดหมู่ 
สารสนเทศ 
5.5 จัดท ารายงานระบบข้อมูลสารสนเทศ 
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ 

- โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสน 
เทศความปลอดภัยสถานศึกษา 

6. การสร้างการมีส่วนร่วม 
ของสถานศึกษาและภาคี 
เครือข่าย 

6.1 ประสานความร่วมมือในการสร้าง 
เครือข่าย การมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ และภาค
ส่วนต่าง ๆ 
6.2 มีการประชุมวางแผนเพ่ือเสริมสร้าง 
ความปลอดภัยสถานศึกษาร่วมกัน 
6.3 มีกิจกรรมการด าเนินงานใน การ
เสริมสร้าง ความปลอดภัยสถานศึกษา 
6.4 มีการประเมินผลร่วมกัน 
6.5 มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความ

- โรงเรียนมีการจัดสภาพ 
แวดล้อมและ บรรยากาศ ที่มี
ความปลอดภัยต่อนักเรียน ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
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กำรป้องกัน แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
ร่วมมือ 
6.6 มีการยกย่องชมเชยเครือข่ายภาคีความ 
ร่วมมือ 

7. การจัดระบบช่องทางการ 
สื่อสารด้านความปลอดภัย 
ของสถานศึกษา 

7.1 แต่งตั้งคณะทางานด้านการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์องค์กร 
7.2 ก าหนดรูปแบบการสื่อสาร 
ประชาสัมพันธ์ที่ครอบคลุมทั้ง 3 ช่องทาง 
ประกอบด้วย   
    1) On Ground ได้แก่ การจัดป้าย 
นิทรรศการจัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ การ
จัดกิจกรรมรณรงค์ในวันส าคัญต่าง ๆ 
    2) On Line ได้แก่ การเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ในรูป 
แบบ ต่าง ๆ เช่น Facebook, Line เป็นต้น 
    3) On Air ได้แก่ การประชาสัมพันธ์ผ่าน 
ระบบเสียงตามสาย ทั้งในสถานศึกษา และ
ชุมชน  
7.3 ปรับรูปแบบระบบช่องทางการสื่อสาร 
ด้านความปลอดภัยของสถานศึกษาให้สอด 
คล้องกับบริบทและสภาพการณ์ของ 
สถานศึกษา 

- โรงเรียนมีช่องทางการสื่อ 
สาร อย่างน้อย 3 ช่องทาง 

8.  การจัดระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียน 

8.1 แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูแล 
ช่วยเหลือนักเรียนระดับสถานศึกษา 
8.2 คัดกรองนักเรียนแยกเป็น 3 กลุม่ได้ 
อย่างชัดเจน ประกอบด้วย กลุ่มปกติ กลุ่ม
เสี่ยง และกลุ่มมีปัญหา 
8.3 เก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคลด้วย 
เครื่องมือ และวิธีการที่เหมาะสม เช่น การ
เยี่ยมบ้าน นักเรียน การสอบถาม การ
สัมภาษณ์ เป็นต้น  
8.4 จัดกิจกรรมส าหรับเด็กกลุ่มต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม ดังนี้ 
- กลุ่มปกติ จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถ 
ตามปกติ 
- กลุ่มเสี่ยง จัดกิจกรรมป้องกันปัญหา 
- กลุ่มมีปัญหา จัดกิจกรรมแก้ปัญหา และ
ระบบส่งต่อ 
 

- โรงเรียนมีระบบดูแลช่วย 
เหลือนักเรียน 
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กำรป้องกัน แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
9. การประเมินนักเรียน 
รายบุคคล ด้านร่างกาย จิตใจ 
สังคม สติปัญญาและความ 
ต้องการ 

9.1 มอบหมายให้ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา 
มีหน้าที่ในการประเมินนักเรียนรายบุคคล 
9.2 จัดท าเครื่องมือวัดและประเมินนักเรียน 
รายบุคคลที่ครอบคลุมทุกด้าน 
9.3 ครูประจ าชั้น ครูที่ปรึกษา ด าเนินการ 
ประเมินนักเรียนรายบุคคล 
9.4 จัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศ รายงาน
ผลการประเมินนักเรียนรายบุคคล 

-นักเรียนทุกคน ได้รับกร
ประเมินรอบด้าน 

 
 การปลูกฝัง 

กำรปลูกฝัง แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1. การสร้างจิตส านึก ความ 
ตระหนักการรับรู้และความ 
เข้าใจด้านความปลอดภัยให้แก่ 
ตนเองผู้อื่นและสังคม 
 

1.1 ส ารวจข้อมูลด้านความปลอดภัย 
สถานศึกษา 
1.2 จัดล าดับความรุนแรง เร่งด่วนของความ 
ปลอดภัยสถานศึกษา 
1.3 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
โดยเพิ่มเนื้อหาด้านความปลอดภัยสถาน 
ศึกษาที่สอดคล้องกับความรุนแรง เร่งดว่น 
1.4 จัดท าคูม่ือ แนวทางว่าด้วยความ 
ปลอดภัยในสถานศึกษา 
1.5 จ ัดอบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการด ้านความ 
ปลอดภัยของสถานศึกษา ให้แก่ ครู บุคลากร
ทางการศกึษา และนักเรียน 
1.6 จ ัดท าศ ูนยบ์ริการส ื่อด้านความ 
ปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือการศึกษา 
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 

- โรงเรียนมี หลักสูตรความ 
ปลอดภัย สถานศึกษา 

2) การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ 
ความเขา้ใจพัฒนาองค์ความรู้ 
เกี่ยวกับความปลอดภัยให้แก่ 
นักเรียน ครู บุคลากรทางการ 
ศึกษา และผูป้กครอง 

2.1 ประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือช ี้แจงแนวทางเกี่ยวกับความปลอดภัย ใน
สถานศ ึกษา  
2.2 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรโดยบูรณาการ 
เนื้อหาความปลอดภัยสถานศึกษาใน รายวิชา
ต่าง ๆ  
๒.๓ การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ 
ต่างๆ เพ่ือให้ความรู้แก้ผู้ ปกครองและชุมชน 
๒.๔ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องความปลอดภัยสถานศึกษา 
 

- โรงเรียนมีการจัด กิจกรรม 
เสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจ
ด้านความปลอดภัยใน 
สถานศึกษาให้นักเรียน ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ 
ปกครอง 
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กำรปลูกฝัง แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
3) การจัดกิจกรรมเสริมสร้าง 
ทักษะ ประสบการณ์ และ 
สมรรถนะด้านความปลอด ภัย
ให้แก่นักเรียน 

๓.๑ จัดกิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ ที่
เน้นการลงมือปฏิบัติที่เชื่อมโยงกับ การ
ด าเนินชีวิตประจ าวันให้แก่ เช่น การปฐม
พยาบาลเบื้องตน้แกน่ักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
๓.๒ กิจกรรมจัดกิจกรรมสอดแทรกด้าน 
ความปลอดภัยสถานศึกษาในกิจกรรมวัน 
ส าคัญต่าง ๆ 
๓.๓ สรรหาต ้นแบบผ ู ้จ ัดก ิจกรรม และการ 
จ ัดกจิกรรมเสริมท ักษะท ี่เป็นเล ิศ 

- โรงเรียนมีกิจกรรมเสริม 
ทักษะ ประสบการณ์ และ 
สมรรถนะด้านความปลอดภัย
ให้แก่นักเรียน 

 
 การปราบปราม 

กำรปรำบปรำม แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
1) การจัดการแก้ไขปัญหา 
กรณีเกิดเหตุความปลอดภัย 
ในสถานศึกษา 

1.1 ก าหนดแนวทางปฏิบัติการจัดการ หรือ
การระงับเหตุ การช่วยเหลือเมื่อเกิด เหตุใน
สถานศึกษา และสร้างการรับรู้ร่วมกัน ทุก
ภาคสวน 
1.2 ค าสั่งแต่งตั้งครูเวรประจ าวัน และครุเวร
รักษาการณ์ประจ าสถานที่ราชการ เพื่อ
สอดส่อง ควบคุมดูแลความปลอดภัยให้กับ
นักเรียนขณะอยู่โรงเรียน 
1.3 เตรียมบุคลากร และเครื่องมือ วัสดุ 
อุปกรณ์ ที่พร้อมรับสถานการณ์ 
1.4 ติดตั้งระบบเตือนภัย เช่น กล้องวงจรปิด 
สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้  
1.5. ซ้อมระงับเหตุอย่างต่อเนื่อง เช่น การ
ดับเพลิง การซ้อมหนีไฟ การปฐมพยาบาล
เบื้องต้น เป็นต้น  
1.6. ประสานงานเครือขา่ยการมีส่วนร่วม 
เพ่ือให้ความช่วยเหลือได้ทันเหตุการณ์  
1.7 ส่งตอ่ผู้ประสบเหตุเพ่ือให้ได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท้วงที มีประสิทธิภาพ 
1.8 ก ากับ ติดตาม ประเมินผล และรายงาน 

- โรงเรียนมีระบบการแก้ 
ปัญหาด้านความปลอดภัย ใน
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิ 
ภาพ 

2) การช่วยเหลือ เยียวยา 
ฟ้ืนฟู จิตใจบุคคลผู้ประสบเหตุ 
ความไมปลอดภัย 

2.1 จัดท าข้อมูลบุคคลและหน่วยงาน ในพ้ืน
ที่ตั้งของสถานศึกษาที่สามารถ ติดต่อ 
ประสานงาน และให้การช่วยเหลือ เยียวยา 
ฟ้ืนฟู จิตใจได้อย่างรวดเร็ว ทันท้วงที  

- โรงเรียนมีระบบการ
ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู 
จิตใจ ผูประสบเหตุความไม่
ปลอดภัย 
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กำรปรำบปรำม แนวทำงกำรปฏิบัติ ตัวช้ีวัด 
2.2 จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือเยียวยา ฟื้นฟู และ
ให้ค าปรึกษา โดยการมีส่วนร่วมของ 
เครือข่ายต่างๆ  
2.3 ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการช่วยเหลือ 
ที่เหมาะสม  
2.4 ประสานเครือขา่ยการมีส่วนร่วม 
หนว่ยงาน องค์กร เพ่ือให้การช่วยเหลือ 
เยียวยา ฟื้นฟู  
2.5 จัดระบบประกันภัยรายบุคคล หรือ ราย
กลุม่ที่สามารถให้การคุ้มครองส าหรับครู และ
บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน 
2.6 สร้างขวัญก าลังใจ โดยการติดตาม เยี่ยม
เยือนอย่างสม่ าเสมอ 

3) ด าเนินการตามข้ันตอนของ 
กฎหมาย  

3.1 แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้าน 
กฎหมาย ให้ผู้ประสบเหตุได้รับความ
คุม้ครองตามที่กฎหมายกาหนด  
3.2 รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบัญชา 
หนว่ยงานตนสังกัด  
3.3 ด าเนินคดี จ าแนกประเภทของเหตุที่
เกิดติดต่อ ประสานงานผู้ปกครอง เพื่อ
ด าเนินการหรือด าเนินการแทนผู้ปกครอง  
3.4 ให้การคุ้มครองนักเรียนให้อยู่ ในความ
ปลอดภัย  

- ผู้ประสบเหตุทุกคนได้รับ
การคุ้มครองตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด  

 
 1.4 กำรด ำเนินกำรตำมขอบข่ำยควำมปลอดภัย 
  โรงเรียนเกาะสิเหร่ ด าเนินการบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety 

Center) ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยใช้หลัก Digital Based 

Management เป็นรูปแบบวิธีการหรือกระบวนการในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดการเรียนรู้ อย่าง
มีคุณภาพ มีความสุข และได้รับการปกป้องคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจรวมถึงการเสริมสร้าง
ทักษะให้ผู้เรียนมีความสามารถในการดูแลตนเองจากภัยอันตรายต่าง ๆ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมของสังคม 
นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงระบบ MOE Safety Center เมื่อมี
ความรู้สึกไม่ปลอดภัยและมีความประสงค์จะร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือนให้ทราบว่าสถานศึกษาแห่งหนึ่งก าลัง
เกิดภัยอย่างหนึ่งอย่างใดใน 4 กลุ่มภัย ดังต่อไปนี้ 
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  การบริหารจัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย (MOE Safety Center) ของกระทรวงศึกษาธิการ 
สามารถร้องทุกข์ ร้องเรียน หรือเตือน โดยผ่านระบบ MOE Safety Center มายังศูนย์ความปลอดภัยของ
กระทรวงศึกษาธิการ ใน 4 ช่อง ทางได้แก่ 
 

    

 ระบบ MOE Safety Center สามารถลดขั้นตอน ลดเวลา มีความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหาและให้การ
คุ้มครอง ช่วยเหลือ เยียวยา สร้างความเป็นธรราให้กับผู้ได้รับผลกระทบ จากความไม่ปลอดภัยที่เกิดขั้น เป็นไป
ตามมาตรการ 3 ป. ของรัฐมนตรีกว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ “ป้องกัน ปลูกฝัง ปราบปราม” อย่างแท้จริง 
 
 ขั้นตอนกำรสมัครสมำชิก และเข้ำสู่ระบบ  MOE SAFETY CENTER 
 1. เข้าสู่ www.moesafetycenter.com หรือ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MOE Safety Center ผ่าน App 

store และ Play store ผู้แจ้งสามารถสมัครตามขั้นตอนโดยใช้ email ของนักเรียนสมัคร หากนักเรียนยังไม่มี       
e-mail ก็สามารถสมัครใหม่ได้ทันที (ขอแนะนาให้เป็น @hotmail.com เนื่องจากเป็นระบบเดียวกับ Platform 

MOE Safety Center) สิ่งส าคัญเพ่ือเชื่อมข้อมูลของนักเรียนกับ สถานศึกษา สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครคือ รหัสบัตรประ
จาตัวประชาชนของนักเรียน และรหัส 10 หลักของโรงเรียน  
 2. กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ/สมัครสมาชิก จากนั้นจะขึ้นแจ้งเตือนขออนุญาตการเข้าถึง ให้กด “ด าเนินการต่อ”
 3. ในกรณีที่ไม่เคยสมัครบัญชีมาก่อน จะไม่มีอีเมลอยู่ในระบบ ให้ท าการเลือก “สร้างบัญชี” หากเคย
สมัครแล้วก็สามารถกรอก E-mail และ Password เพ่ือเข้าสู่ระบบได้เลย  
 4. เมื่อกดปุ่มสร้างบัญชีแล้ว กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยข้อมูลดังกล่าวจะต้องเป็นข้อมูลตามความ
เป็นจริง  
 5. กดปุ่ม “สมัครสมาชิก” ด้านล่างสุด จากนั้นเช็คใน Email ว่าได้รับข้อความจาก MOE Safety Center 
หรือไม่ โดยอีเมลดังกล่าวอาจจะอยู่ในเมนูดังต่อไปนี้  
 - กล่องขาเข้า (Inbox)  
 - จดหมายขยะ (Junk mail)  
 - โปรโมชั่น (Promotion)  
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 6. เมื่อพบข้อความแล้วให้กดเข้าไปข้อความใน Email ที่เขียนว่า Verify my email address แล้วเปิด
ด้วยเบราเซอร์ใดก็ได้  
 7. จากนั้นระบบจะแสดงเครื่องหมายถูกสีเขียว พร้อมข้อความ Successfully Verify email. นั่น 
หมายถึงลงทะเบียนอีเมลสำเร็จแล้ว  
 8. เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้กลับเข้าสู่แอปพลิเคชั่น MOE Safety Center อีกครั้ง แล้วกรอก Email       
และ Password ที่เพ่ิงสมัครเมื่อสักครู่ลงไป แล้วกดปุ่ม “เข้าสู่ระบบ”  
 เพียงเท่านี้บัญชีผู้แจ้ง ก็พร้อมใช้งานสาหรับการแจ้งเหตุที่เก่ียวกับสถานศึกษาแล้ว 
 
 ขั้นตอนกำรด ำเนินกำร 
 ผู้ แจ้ งสามารถแจ้ ง เหตุความไม่ปลอดภัยสถานศึกษาได้  4  ช่อง ทาง  โดยการแจ้ ง เหตุผ่ าน 
www.moesafetycenter.com และ Application สามารถท าได้ดังนี้  
 1. ให้ผู้แจ้งเหตุเข้าที่หน้าแจ้งเหตุ  
 2. เลือกสถานะผู้แจ้ง จะมีสามหัวข้อ ได้แก่  
  - ผู้ประสบเหตุโดยตรง  
  - ผู้ได้รับผลกระทบ  
  - ผู้พบเห็น  
 3. ให้ผู้แจ้งเลือกวันที่เกิดเหตุ (ซึ่งระบบจะก าหนดวันให้อัตโนมัติเป็นวันที่ กดแจ้งใน Application)  
 4. จากนั้นให้ผู้แจ้งเหตุเลือกต าแหน่งที่เกิดเหตุ และหน่วยงานที่เกิดเหตุ (นักเรียนโรงเรียนที่เกิดเหตุ)  
 5. กรอกชื่อเหตุการณ์ และรายละเอียดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  
 6. เลือกคู่กรณี และนักเรียน  
 7. กรอกความคาดหวังเหตุการณ์ ที่ต้องการได้รับจากการแก้ไข  
 8. จากนั้นให้ท าการก าหนดการแจ้งเรื่องไปยังสถานที่ว่าจะแจ้งเรื่องให้กับ โรงเรียน หรือกระทรวง  
 9. เมื่อแล้วเสร็จ ให้กดด าเนินการแจ้งเหตุ  
 

 แต่ถ้าหากผู้แจ้งเหตุ ต้องการแจ้งเรื่องผ่าน Line ก็สามารถท าได้ง่ายๆ โดยการกดเพ่ิมเพ่ือนแล้วค้นหา   
ID : @moesafetycenter เมื่อเข้า Add Friend เรียบร้อยแล้วให้ผู้แจ้งเข้าไปยังหน้าห้องสนทนาแล้วสังเกตุที่ 
icon “แจ้งเหตุ” ด้านล่าง และแจ้งเรื่องที่ต้องการร้องเรียนได้เลยค่ะ หากผู้เจ้งเข้าช่องสนทนาในเครื่อง PC แล้วไม่
พบ icon “แจ้งเหตุ” ไม่ต้องตกใจ เพราะ icon นี้ จะปรากฎเฉพาะ Application Line ของระบบ Android และ 
IOS เท่านั้น  
 สุดท้ายหากไม่ค่อยใช้งานทางออนไลน์ ก็ยังมีเบอร์โทรให้สามารถแจ้งเหตุได้ เพียงแค่โทรไปที่           
02-126-6565 ก็จะมีคนคอยรับเรื่อง แล้วบันทึกเข้าสู่ระบบความปลอดภัยสถานศึกษา ส่งไปยังโรงเรียนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน  
 และนี่คือทั้ง 4 ช่องทางที่เราสามารถแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษาได้ง่าย ๆ ช่วยกันเป็นหู   
เป็นตา เพ่ือให้ทุกคนปลอดภัย แต่ขอความร่วมมืออย่าแจ้งเรื่องเท็จ เพราะระบบจะบันทึกทุกเรื่องที่แจ้งเข้ามาแล้ว
สามารถตรวจสอบกลับได้ หากพบว่าเท็จ ก็จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ ฐานการท าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้า
สู่ระบบคอมพิวเตอร์อีกด้วย เครดิตที่ดีในการช่วยสร้างความปลอดภัย ก็จะมีในฐานข้อมูลของทุกคนที่ใช้งาน
นั่นเอง….ด้วยรักและห่วงใย MOE Safety Center 
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 เมื่อเกิดเหตุควำมไม่ปลอดภัย จะแจ้งช่องทำงไหนดี 
 การรับเรื่องแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ทางกระทรวงศึกษาธิการได้ท าให้ง่าย และสะดวก
ยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีและ Social Media เข้ามาช่วยด าเนินการ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ง่าย ๆ ดังต่อไปนี้      
ทางเว็บไซต์ www.moesafetycenter.com เพียงลงทะเบียนยืนยันตัวตนในครั้งแรกเท่านั้น ก็สามารถใช้งานเพ่ือ
แจ้งเหตุได้ตลอดเวลา  
 ทางไลน์ @MOESafetyCenter ก็ง่ายและสะดวก เพียงแค่สแกนคิวอาร์โค้ด กดแอดไลน์เพ่ิมเพ่ือน เท่านี้ก็
สามารถใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งเหตุที่ง่ายและสะดวก เพราะนี่คือ Social ที่เราใช้เป็นประจ านั่นเอง 
 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MOE Safety Center ใน PlayStore สาหรับแอนดรอยด์ได้ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 
หรือในระบบ IOS ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ก็ได้เช่นเดียวกัน  
 สุดท้ายหากไม่ค่อยใช้งานทางออนไลน์ ก็ยังมีเบอร์โทรให้สามารถแจ้งเหตุได้ เพียงแค่โทรไปที่            
02-126-6565 ก็จะมีคนคอยรับเรื่อง แล้วบันทึกเข้าสู่ระบบความปลอดภัยสถานศึกษา ส่งไปยังโรงเรียนหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เช่นกัน  
 นักเรียนสมัครใช้งานแจ้งเหตุเข้าระบบ MOE Safety Center ต้องท ายังไง การสมัครให้นักเรียนใช้งาน 
MOE Safety Center สามารถเข้าระบบได้ 2 ช่องทาง 
  1. www.moesafetycenter.com  
  2. Application: MOESafetyCenter 
 จากนั้นสมัครตามขั้นตอนโดยใช้ email ของนักเรียนสมัคร หากนักเรียนยังไม่มี email ก็สามารถสมัคร
ใหม่ได้ทันที (ขอแนะน าให้เป็น @gmail.com เนื่องจากเป็นระบบเดียวกับ Platform MOE Safety Center)        
สิ่งส าคัญเพ่ือเชื่อมข้อมูลของนักเรียนกับสถานศึกษา สิ่งที่ควรรู้ก่อนสมัครคือ รหัสบัตรประจ าตัวประชาชนของ
นักเรียน และรหัส 10 หลักของโรงเรียน และเมื่อสมัครเสร็จแล้ว การแจ้งเหตุของนักเรียนแต่ละคน ก็จะสามารถ
เก็บข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษานั้น ๆ ได้ทันที 
 
 เรำสำมำรถแจ้งเรื่องอะไรได้บ้ำง 
 ตามชื่อศูนย์ที่เรียกว่า MOE Safety Center : ศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
ศูนย์นี้ก็จะรับแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยในด้านต่าง ๆ โดยแยกความไม่ปลอดภัยออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ๆ ได้แก ่
  ภัยท่ีเกิดจำกอุบัติเหตุในสถำนศึกษำ (Accident) 
  เช่น เรื่องของอาคาร สถานที่ การเดินทางไปยังโรงเรียน ภัยจากเครื่องมือและอุปกรณ์ หรือ
แม้กระทั่ง จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ ก็แจ้งได้หมด เพ่ือช่วยเป็นหูเป็นตา จนน า ไปสู่การแก้ไขให้เกิดสถานศึกษา
ปลอดภัย 
  ภัยท่ีเกิดจำกกำรใช้ควำมรุนแรงของมนุษย์ (Violence) 
  อันเป็นความรุนแรงที่เกิดกับตัวเองและผู้อ่ืนในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
รวมถึงการล่วงละเมิดต่าง ๆ ที่ท าให้มีผู้ได้รับผลกระทบในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเกิดระหว่างนักเรียนกับนักเรียน 
หรือ นักเรียนกับผู้ใหญ่ก็ตาม 
  ภัยท่ีเกิดจำกผลกระทบต่อสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตใจ (Unhealthiness) 
  เช่น โรคระบาดและความไม่ปลอดภัยด้านสาธารณสุข ภาวะทุพโภชนการ อาหารการกิน ปัญหา
ด้านยาเสพติด หรือเหตุการณ์ผิดปกติท่ีท าให้เกิดการเจ็บป่วยก็แจ้งได้ 
  ภัยท่ีเกิดจำกกำรถูกละเมินสิทธิ (Right) 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิและเสรีภาพในการเรียน ที่นักเรียนอยากร้องเรียนถึงความไม่เป็นธรรม
จากระบบการศึกษา เพ่ือหาทางออกกับเรื่องเหล่านั้น 



22 
 
 หำกต้องกำรแก้ไข เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แจ้งไปแล้วต้องท ำอย่ำงไร 
 ระบบ MOE Safety Center เป็นระบบที่มีความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล จัดเก็บข้อมูลตามช่วงเวลา
ที่ท าการบันทึกไว้ และมีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลภายนอก อีกทั้งเป็นระบบที่ไม่สามารถที่จะลบ
ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้แล้วได้ การที่ไม่สามารถลบข้อมูลที่บันทึกไว้ได้ นอกจากจะเพ่ิมความระมัดระวังในการใช้งาน
จากระบบไม่ว่าจะเป็นฝั่งผู้แจ้งเอง ก็จะแจ้งด้วยเนื้อหาสาระที่ถูกต้องและเป็นเรื่องจริง เพราะจะถูกบันทึกไว้ใน
ระบบ โดยที่ลบไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นคนที่แจ้งเรื่องเข้ามาหรือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ท่ีสรุปเรื่องนั้นๆก็ตาม  
 เมื่อไรก็ตาม ที่มีการด าเนินการใดๆ แล้วบันทึกเข้าไปในระบบ ข้อมูลทุกอย่างจะถูกท าเป็นไทม์ไลน์ไว้ ไม่
ว่าจะเป็นทั้งคนแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ SC ที่สรุปเรื่องราวหรือเจ้าหน้าที่ SC Operator ที่ด าเนินการ ก็ไม่สามารถลบ
เรื่องนั้นออกจากระบบ  
 ถ้าต้องการแก้ไขข้อมูล ก็สามารถท าได้โดยการให้ข้อมูลเพ่ิมเติมเข้าไปในระบบและแจ้งว่า ข้อมูลที่ให้ไว้
ก่อนหน้ามีความผิดพลาดประการใด โดยสามารถใส่รายละเอียดเพ่ิมเติมลงไปในเนื้อหาเหล่านั้นได้ หากมีข้อมูล
ใหม่ที่อัปเดตกว่าเดิม ก็สามารถเพ่ิมเติมเข้าสู่ระบบ MOE Safety Center เพ่ือแจ้งสิ่งทีถู่กต้องเป็นปัจจุบันนั่นเอง  
 แล้วเมื่อมีการมาตรวจสอบหรือติดตามเนื้อหานั้นๆ ก็จะเห็นเลยว่า การให้ข้อมูลไทม์ไลน์เหล่านี้จะเป็นการ
ช่วยป้องกันการปลอมแปลงหรือการเปลี่ยนแปลง เพ่ือท าให้ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ถูกละเลยหรือถูกดัดแปลงไป 
สามารถน าหลักฐานส่วนนี้ในการชี้แจงเพ่ือการด าเนินการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 
 
 หำกเกิดเหตุกำรณ์ระหว่ำงนักเรียน 2 สถำบัน หำกต้องกำรแจ้งเหตุ จะแจ้งท่ีสถำนบันไหนดี 
 เรื่องการทะเลาะวิวาทของนักเรียนหรือนักศึกษา หากเกิดขึ้นในสถานศึกษาก็สามารถแจ้งเรื่องได้ตามปกติ 
แต่หากเกิดขึ้นนอกสถานศึกษา แล้วเป็นกรณีการทะเลาะวิวาทกันของนักเรียน นักศึกษามากกว่า 1 สถาบันขึ้นไป 
ผู้เห็นเหตุการณ์หรือเพ่ือนนักเรียนก็สามารถแจ้งเหตุเข้าไปยัง MOE Safety Center ได้เช่นกัน 
 โดยการแจ้งนั้น ให้เลือกสถานที่เกิดเหตุระบุต าแหน่งผ่านทาง GPS ที่ระบุจุดให้ หรือเราเลือกต าแหน่งใน
แผนที่ได้เลย แล้วหลังจากนั้นระบบก็จะค้นหาสถานศึกษาในระแวกใกล้เคียง โชว์ขึ้นมาใน Platform ซึ่งผู้แจ้ง
สามารถเลือกสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องกับเหตุนั้น ๆ ได้มากกว่า 1 แห่ง โดยการแจ้งเพียงครั้งเดียว และระบบจะส่ง
การแจ้งเหตุเข้าไปยังสถานศึกษาแต่ละแห่งตามที่แจ้ง โดยแยกเหตุการณ์ที่แจ้งออกเป็นแต่ละเคสของ
สถาบันการศึกษา 
 เมื่อสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา และได้บันทึกการแก้ไขเข้าสู่ระบบ ผู้แจ้งเหตุ
ก็จะสามารถรับรู้ได้ผ่านการแจ้งเตือนทางแอปพลิเคชั่น MOE Safety Center ในทุกการอัพเดทของทุก
สถานศึกษา เพ่ือให้รู้ว่าสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีการด าเนินการเพ่ือน าไปสู่ความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา
อย่างไร จนกว่ากรณีนั้น ๆ จะด าเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ และได้รับการแจ้งปิดเคสนั่นเอง  
 
 ถ้ำเรื่องที่แจ้งไป สถำนศึกษำไม่มีกำรด ำเนินกำรแก้ไขต้องท ำยังไง 
 เรื่องนี้ไม่ต้องห่วง กรณีหากแจ้งเรื่องไปแล้ว ไม่มีการด าเนินการใด ๆ Platform MOE Safety Center จะ
มีการก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาที่แจ้ง โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่สถาศึกษาได้มีการ
ก าหนดไว้บน Platform และหากสถานศึกษาไม่แก้ไขปัญหาความปลอดภัยหรือไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ตาม
ก าหนดเวลาที่แจ้งไว้ ระบบก็จะมีการแจ้งเตือนไปยังหน่วยงานบังคับบัญชาอีกทางหนึ่งและหากการแก้ไขปัญหา
ปลอดภัย ถูกแก้ไขจนสิ้นสุดกระบวนการ ทาง SC Action ของสถานศึกษาท าการปิดเคส ระบบก็จะท าการบันทึก
สถิติของเหตุการณ์นั้น ๆ ว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้น แต่สถานศึกษาไม่ได้แก้ไขปัญหาหรือใช้เวลาในการแก้ไขล่าช้า
กว่ าที่ ควรจะเป็น ซึ่ งจะมีสัญลักษณ์ระบุความล่ าช้ า  เ พ่ือให้ ทางต้นสั งกัดหรือศูนย์ความปลอดภัย 
กระทรวงศึกษาธิการรับทราบ พร้อมถูกบันทึกในระบบตามความเป็นจริงในการเข้าถึงหรือตรวจสอบได้ง่าย  
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 แต่หากการแก้ไขเหตุการณ์นั้น ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้แจ้งเหตุ ในแง่ของผลลัพธ์ที่ออกมา  ผู้แจ้งก็
สามารถ Re-Open case นั้น ๆ ได้ ซึ่ง Platform MOE Safety Center จะส่งเหตุที่แจ้ง ขึ้นไปยังหน่วยงานต้น
สังกัดที่สูงขึ้นไปอีก 1 ล าดับชั้น เพ่ือให้ทราบเรื่องท่ีแจ้งและช่วยด าเนินการแก้ไขเหตุการณ์นั้น ๆ ต่อไป  
 ดังนั้น ไม่ต้องห่วงเลยว่า เรื่องที่แจ้งไป จะไม่ได้รับการดูแลแก้ไข เพราะระบบจะส่งไปถึงหน่วยงานต้น
สังกัด ซึ่งสุดท้ายกระทรวงศึกษาก็จะรับทราบรายละเอียดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และจะด าเนินการหาข้อสรุปของแต่
ละเหตุการณ์ท่ีเป็นธรรมได้อย่างแน่นอน 
 
 หลังจำกเหตุกำรณ์ที่แจ้ง ผู้รับผิดชอบแจ้งปิดเคสเรียบร้อย แล้วเรำต้องท ำอะไรต่อหรือไม่? 
 หากเราในฐานะผู้แจ้งเหตุ ไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตาม สามารถติดตามการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้
ตลอดเวลาในระบบ MOE Safety Center แล้วเมื่อผู้รับผิดชอบเคสนั้น ๆ สรุปผลการด าเนินการเรียบร้อย โดย
กรณีการรับแจ้งการปิดเคส สามารถแบ่งออกเป็น 2 กรณีหลัก  
 กรณีแรก หากมีความพึงพอใจในการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ ในการให้ความเป็นธรรม และแก้ไขปัญหา
ความปลอดภัย ก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจในการท าหน้าที่ของผู้รับผิดชอบและให้ค าแนะนาเพ่ิมเติมหรือ
ค าขอบคุณที่ช่วยด าเนินการให้เกิดความปลอดภัยสถานศึกษาเพ่ือเป็นกาลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่  
 และเมื่อผลลัพธ์ที่ออกมาในการแก้ไขปัญหานั้นตรงกับความคาดหวังไว้ตั้งแต่ตอนแจ้งเหตุการณ์ ก็ถือว่า
เป็นเรื่องที่ดีท่ีทิศทางในการแก้ไขปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหานั้นไปในทิศทางเดียวกัน แต่หากผลลัพธ์ที่ออกมาใน
การปิดเคสนั้น ไม่ได้ตรงกับสิ่งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก่อนหน้า ก็อยากให้สังเกตถึงข้อจากัดการด าเนินการว่า มี
ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการท าให้ตรงกับความต้องการที่ท่านแจ้งไว้ แต่หากผู้แจ้งรู้สึกว่ายังไม่ได้รับความ
เป็นธรรมหรือท่านแจ้งไปยังไม่ได้รับการแก้ไข เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา ท่านก็สามารถด าเนินการ
อีกวิธีการหนึ่งได้ คือ การอุธรณ์หรือ Re-open case และการอุทรณ์ในครั้งนี้ ผู้ที่จะรับหน้าที่ในการดูแลกรณีที่
เกิดข้ึนนั้น จะไม่ใช่หน่วยงานที่ดูแลก่อนหน้า แต่จะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ ขอให้ท่านมั่นใจ
ได้เลยว่า การพิจารณาแก้ไขปัญหานั้น หากมาถึงจุดสุดท้ายที่ไม่สามารถอุธรณ์ได้ ก็เปรียบเสมือน การฟ้องร้อง
ด าเนินคดี แล้วมีผู้พิพากษาฎีกาเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด คนสุดท้าย เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยนั้นจบลงได้
อย่างเป็นธรรม 
 
 แล้วใครจะสำมำรถแจ้งเหตุควำมไม่ปลอดภัยได้บ้ำง? 
 เมื่อ Platform นี้ เรียกว่า MOE Safety Center หรือศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษา-    
ธิการ นั่นก็หมายความว่า ทุกอย่างที่ท าให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา ไม่ว่าจะกับใคร ทั้ง ผู้อานวยการ ครู 
เจ้าหน้าที่ นักเรียน ผู้ปกครอง หรือชุมชน ก็สามารถแจ้งได้ทั้งหมด หากผู้แจ้งมีความเชื่อมโยงกับโรงเรียนหรือ
สถานศึกษา ก็จะมีสถานะตามท่ีผูกพันกับสถานศึกษานั้น ๆ  
 เช่น นายเอ นักเรียนชั้น ม.6 แจ้งเข้ามา ก็จะมีสถานะว่านักเรียนเป็นผู้แจ้งเหตุ หรือหากครูเป็นผู้แจ้ง 
เรื่องที่แจ้งก็จะมีสถานะผู้แจ้งเป็นครูของโรงเรียนนั่นเอง หรือหากพ่อแม่ของ ด.ญ.บี แจ้ง สถานะผู้แจ้งก็คือ
ผู้ปกครอง  
 ซึ่งผู้ที่แจ้งก็จะทราบว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบ และสามารถติดตามความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุการณ์ที่แจ้ง
ไปได้ทาง Platform นี้ด้วยเช่นเดียวกัน รวมถึงสามารถติดตามจนกระทั่งเห็นข้อสรุปการแก้ไขปัญหาที่แจ้งเข้าไป
ได้เลยหล่ะ แบบนี้เรื่องไม่เงียบหาย แถมยังมีหลักฐานและรายละเอียดที่ชัดเจนทั้งหมดให้เราได้ติดตามด้วย ทั้งนี้ก็
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษานั่นเอง 
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 ผู้ปกครองสำมำรถใช้งำนเพื่อแจ้งเหตุควำมไม่ปลอดภัยในสถำนศึกษำได้หรือไม่ 
 หากผู้ปกครองต้องการใช้งาน MOE Safety Center ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะช่องทางใดก็ตาม 
ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือไลน์แอด โดยเบื้องต้น ผู้ปกครองต้องท าการลงทะเบียนในระบบ MOE Safety 
Center ตามขั้นตอน และหากมีความสัมพันธ์กับบุตรหลาน เพ่ือให้เกิดความเชื่อมโยงกับบุตรหลานและ
สถานศึกษาท่ีเรียนอยู่นั้น ในช่วงลงทะเบียนก็ต้องใส่ความเชื่อมโยงกับนักเรียนหรือนักศึกษาเอาไว้ด้วย ผู้ปกครอง
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับบุตรหลานได้ง่ายๆ เพียงสแกน QR Code ของบุตรหลานที่ได้ท าการสมัครเป็นผู้ใช้งาน
ระบบเรียบร้อยแล้ว และการสแกนเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของผู้ปกครอง สามารถท าได้ ตามข้ันตอน ดังนี้  
 1. เข้าไปที่ Application MOE Safety Center  
 2. จากนั้น เข้าไปยังหน้าบัญชี  
  2.1. หากเป็นส่วนของนักเรียน นักศึกษา ให้เลือกไปที่ “QR ของฉัน”  
  2.2 หากเป็นในส่วนของผู้ปกครอง ให้ท าการเลือกไปที่ “สแกน”  
        จากนั้นให้ท าการสแกน QR Code ของบุตรหลาน เลือกความสัมพันธ์ และกดยืนยันได้เลย  
 แล้วเมื่อต้องการใช้งานแจ้งเหตุในแต่ละครั้ง ระบบก็จะทราบได้ทันทีว่าผู้ปกครอง ต้องการแจ้งเรื่องไปที่
สถานศึกษาใด ซึ่งจะท าให้ง่ายต่อการแจ้งเหตุ และสามารถติดตามการแก้ไขเหตุการณ์นั้น ๆ ได้เหมือนกับบุตร
หลาน ที่แจ้งเข้ามาด้วยตนเองเลยค่ะ  
 แต่หากผู้ปกครองไม่ได้ท าการลงทะเบียนเชื่อมโยงกับนักเรียนไว้ ขณะที่ต้องการแจ้งเหตุก็อาจจะไม่
สามารถระบุตัวตนและความน่าเชื่อถือ รวมทั้งต้องกรอกรายละเอียดช้า ๆ ซึ่งจะท าให้เกิดความยุ่งยาก เสียเวลาใน
การใช้งานมากกว่าผู้อ่ืน และอาจจะถูกระบุผู้แจ้งว่าเป็นประชาชนทั่วไป ที่ต้องการแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยที่เห็น
นั่นเอง  
 ไม่เพียงแต่นักเรียน ครู หรือบุคลากรเท่านั้น แต่ผู้ปกครองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการแจ้งเหตุความไม่
ปลอดภัยที่เกิดขึ้น เพ่ือให้บุตรหลานของท่านเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษานั่นเอง 
 
 นักเรียนแจ้งเล่น ๆ เข้ำสู่ระบบ จะเกิดอะไรขึ้น 
 ในช่วงแรกของการใช้งาน คงจะเป็นเรื่องที่พอจะยอมรับได้ แต่สิ่งส าคัญ ทางสถานศึกษาต้องท าความรู้ 
ความเข้าใจในการใช้งานให้ชัดเจน ว่าระบบ MOE Safety Center ควรใช้งานเมื่อใด อย่างไร โดยเน้นไปที่การแจ้ง
เหตุความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา หรือแจ้งเหตุเตือนล่วงหน้าก่อนจะเกิดความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษา หรือ
จะเกิดความไม่ปลอดภัยกับนักเรียน นักศึกษา ก็สามารถแจ้งเข้าระบบได้ เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในสถานศึกษาช่วยกัน
ดูแล  
 แต่หากใช้งานไปสักระยะหนึ่ง หากเกิดปัญหาการแจ้งเล่น หรือการแจ้งเท็จ ก็จะน าไปสู่ประเด็นเรื่อง การ
น าข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งในทางกฎหมายแล้ว ถือว่าเป็นความผิด และสามารถน าไปสู่การลงโทษ
ทางกฎหมายได้ต่อไป  
 ดังนั้นทางสถานศึกษา จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับ
ทั้งครู เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา นักเรียน และพ่อแม่ ผู้ปกครอง ที่สามารถใช้งานระบบ MOE Safety Center ได้
นั่นเอง 
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 แจ้งเรื่องผ่ำนระบบ จะเป็นควำมลับแค่ไหน เชื่อถือได้ไหม 
 ไม่ว่าจะแจ้งความไม่ปลอดภัยในช่องทางไหนก็ตาม ทั้งเว็บไซต์ MOESAFETYCENTER.COM,  
แอปพลิเคชัน MOE Safety Center, Line@ MOE Safety Center หรือจะ Call Center ระบบจะเก็บบันทึก
ข้อมูลไว้ทั้งหมด โดยมีเวลาระบุชัดเจนและไม่มีใครสามารถเข้ามาลบข้อมูลเหล่านี้ได้ โดยที่ผู้เห็นข้อมูลเหล่านี้จะ
จ ากัดเฉพาะเพียงผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้  
 1. ผู้แจ้งเหตุ ซึ่งจะเห็นและติดตามเรื่องที่แจ้งได้ตลอดเวลาผ่านทางเว็บ, แอปพลิเคชั่นและไลน์แอดส์  
 2. ผู้รับเรื่อง ซึ่งจะเป็นเจ้าหน้าที่ Safety Center หรือ SC ประจาโรงเรียนและเจ้าหน้าที่ SC ของศูนย์ 
MOE Safety Center ตามแต่ท่ีผู้แจ้งระบุในการแจ้ง  
 3. เจ้าหน้าที่ Operaor หรือ ผู้ที่ได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบแก้ไขปัญหาความไม่ปลอดภัยจากกรณีที่มีผู้แจ้ง
เข้ามา ซึ่งอาจจะเป็นได้ท้ังบุคลากรในโรงเรียน ครู ผู้อ านวยการโรงเรียน  
 4. ต้นสังกัดของสถานศึกษานั้น ๆ ที่นอกจากจะเห็นข้อมูลการแจ้งแล้ว ยังสามารถให้คาแนะน าหรือ
ช่วยเหลือในการแก้ปัญหาได้อีกด้วย  
 5. ผู้บริหารศูนย์ความปลอดภัยสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารกระทรวง โดยต า แหน่ง
นั่นเอง  
 

 หมดปัญหำ ปลอดภัยขึ้น เพียงแค่มี MOE Safety Center 
 หลายเรื่อง หลายกรณี ที่เกิดปัญหา จนนาไปสู่ความไม่ปลอดภัยทั้งทางกาย และจิตใจ ส่งผลต่อการเรียนรู้
ของนักเรียน สร้างความไม่เท่าเทียมกัน ทั้งความเจ็บปวดและความไม่เป็นธรรมของนักเรียน ซึ่งในอดีตแจ้งเรื่องไป
แล้ว แต่ไม่เป็นผลหรือไม่รู้เลยว่าเรื่องนั้นจะถูกจัดการแก้ไขเมื่อไหร่และอย่างไร หากเรื่องนั้นเกี่ยวกับผู้บริหาร
สถานศึกษาด้วยแล้ว...จะไปปรึกษาใครหรือต้องไปแจ้งที่กระทรวง เราควรท ายังไงดี ปัญหาเหล่านี้จะได้รับการ
แก้ไข จากนี้นักเรียนในสถานศึกษาภายใต้สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จะสามารถแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา 
ที่ท าให้รู้สึกถึงความไม่ปลอดภัย ทั้งกับตัวเรา หรือกับเพ่ือนนักเรียนด้วยกัน หรือแม้กระทั่งเกิดความไม่ปลอดภัย 
กับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ผ่านทาง Platform ของ MOE Safety Center  
 แจ้งได้สะดวก รวดเร็ว มีหลักฐานยืนยัน มีเวลาบันทึกชัดเจน ที่ส าคัญเมื่อแจ้งเรื่องแล้ว จะมีคนคอยรับ
เรื่องและด าเนินการจนน าไปสู่การหาทางออกให้กับปัญหานั้น ๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษากับทุกคน 
  

 1.5 กำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผล 
       โรงเรียนวิชิตสงคราม ด าเนินการดังนี้  
   แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยโรงเรียนวิชิตสงคราม ในทุกภาคส่วน เพ่ือให้การบริหาร
ความปลอดภัยของโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพในการให้บริการและการ
แก้ไขปัญหา บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายความปลอดภัยในการเสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  
   จัดท าแผนการกากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา  
   จัดท าเครื่องมือในการกากับ ติดตาม และประเมินผล การด าเนินงานความปลอดภัย
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับตัวชี้วัดในการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา  
   ก าหนดปฏิทิน และด าเนินการกากับ ติดตาม และประเมินผลในการด าเนินงานความ
ปลอดภัยสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง  
   สรุปผลผการด าเนินงานความปลอดภัยของสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะประเด็นที่เป็นจุดเด่น 
จุดควรพัฒนา พร้อมแนวทางในการพัฒนา ในปีการศึกษาต่อไป และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด  
   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานความปลอดภัยสถานศึกษา 
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บรรณำนุกรม 
 

 - คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนของสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน (ฉบับพัฒนา พ.ศ. 2563)  
 - คู่มือแนวทางปฏิบัติและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556  
 - คู่มือโครงการเตรียมความพร้อมดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานใน  
สถานศึกษา  
 - มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ส านักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้ ส านักงาน  
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2562  
 - มาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก  
 - แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก  
 - คู่มือการรับมือแผนดินไหว  
 - คู่มือการปฏิบัติส าหรับสถานศึกษาในการปองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ กรมอนามัย  
กระทรวงสาธารณสุข  
 - พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
 - กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕  
 - กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 


