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การบริหารการจดัการความปลอดภยัสถานศึกษา







การแจ้งเหตุผ่าน Application



การแจ้งเหตุผ่าน Line Official



การแจ้งเหตุผ่าน Website



การแจ้งเหตุผ่าน Call Center



กลไกการขับเคลื่อนศูนย์ความปลอดภัย สพฐ.

1. การสร้างการรับรูร้ะบบ MOE Safety Center ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศกึษา 
และประชาชนทัว่ไป

2. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
3. การสร้างความปลอดภัยที่ยั่งยืนผ่านระบบสภานักเรียน
4. การส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาภายใต้งาน พสน. (พนักงานส่งเสริม

ความประพฤตินักเรียน)
5. การจัดกิจกรรมส่งเสริมการแสดงออกอย่างเหมาะสมให้แก่นักเรยีน นักศึกษา และประชาชน
6. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบความปลอดภัยทุกระดับอย่างต่อเนือ่ง
7. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ การประเมินติดตาม และรายงานผล



มาตรการสร้างความปลอดภัย



1. ด าเนินการตามมาตรการ 6-6-7



2. ปฏิบัติตามข้อส่ังการของ รมว.ศธ.

2.1  ในส่วนของสถานศึกษายังให้ยึดแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) 
ซึ่งหากจัดการเรียนการสอนในสถานที่ปิดก็ยังจ าเป็นจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย
อยู่แต่หากมีการจัดกิจกรรมในที่โล่งแจ้งก็สามารถผ่อนปรนการสวมหน้ากากได้



2. ปฏิบัติตามข้อส่ังการของ รมว.ศธ.

2.2  การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หรือ ถอดแมสก์ ให้เป็นการ
ปฏิบัติโดยความสมัครใจ



2. ปฏิบัติตามข้อส่ังการของ รมว.ศธ.

2.3   กระทรวงสาธารณสุข (กรมอนามัย) มีข้อแนะน าให้ประชาชนทั่วไป ดังนี้
- สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่น
- ในสถานที่หรือในพื้นที่แออัด
- มีการรวมกลุ่มคนจ านวนมาก
- ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้
- อากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อหรือรับเชื้อ



3. มาตรการเปิดเรียนแบบออนไซต์ (On-Site)

มาตรการการเปิดภาคเรียนแบบออนไซต์ ถือว่าโรงเรียนทุกแห่งได้มีมาตรการแผนเผชญิเหตุ
ท าได้เป็นอย่างดี เช่น การเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เป็นต้น ทั้งนี้มาตรการ
ป้องกันโควิดหากพบนักเรยีนติดเชื้อเกิดขึ้นโรงเรียนมีอ านาจในการบริหารจัดการได้เอง ซึ่งจะสั่งปิด
ทั้งโรงเรียนหรือปิดเฉพาะชั้นเรยีนก็ได้ เพราะเราจะไม่มีนโยบายสั่งปิดโรงเรยีนอีกต่อไปแล้ว เนื่องจาก

การเรียนการสอนที่ดีที่สุดคือการเรียนในห้องเรียนกับครูผู้สอนโดยตรง 



ส ำนักพัฒนำกิจกรรมนักเรียน

“ขับเคล่ือนสภานักเรียน”



1. สนับสนุนส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียนใน
กิจกรรมในโรงเรียน ท าให้กิจกรรมเป็นที่น่าสนใจ เป็น soft power 
ท าให้นักเรียนคนอื่น ๆ อยากเข้าร่วมกิจกรรม ชุมชน สังคมให้ความ
สนใจเกิดพลังการขับเคลื่อนจากทุกฝา่ย การปฏิบัติเน้นการท างาน
เป็นทีม การบริหารแบบมีส่วนร่วม มอบหมายงานตามศักยภาพ
และความพร้อมของผู้ปฏิบัติงาน โดยการประสานและขอความ
ร่วมมือจากทุกส่วนในโรงเรียนและองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยการ
สนับสนุนและส่งเสริมจากผู้บริหารทุกระดับ



2. ส่งเสริมให้สภานักเรียนพัฒนาและใช้นวัตกรรมการปฏิบัติงาน
ภายในโรงเรียน น ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนทุกคน

3. การด าเนินงานส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยใช้
กิจกรรมสภานักเรียนเป็นฐาน ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน 
และสามารถขยายผลความส าเร็จสู่ชุมชน



4. ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมสภานักเรียน เป็นกิจกรรม
เสริมสร้างพฤติกรรมประชาธิปไตย ฝึกฝนให้นักเรียนรู้จักการเลือก
หัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้อง นักเรียนได้ปกครองดูแลนักเรียน
กันเองในห้องเรียน ด้วยการสร้างระเบียบ ข้อตกลงของห้องเรียน 
มีการแบ่งงาน การเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดี การออกแบบกิจกรรมตาม
ความถนัด ความสนใจ และนักเรียนเป็นผู้ขับเคล่ือนกิจกรรมของ
โรงเรียน เป็นการท างานร่วมกันทุกฝ่ายในโรงเรียน ประสานงาน
ระหว่างตัวแทนนักเรียน ครู บุคลากร ผู้บริหาร และคณะกรรมการ
สภานักเรียน



5. จัดให้มีพื้นที่ส าหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง
นักเรียนรุ่นพี่และในโรงเรียน มีการถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์จากพี่สู่น้อง โดยหากไม่เป็นการพบปะกันโดยตรงจะ
เป็นการใช้สื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชันสนทนาออนไลน์

6. การคัดเลือกประธานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
และระดับจังหวัด

7. การประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน



HRMS.OBEC

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล สพฐ.
(Human Resource Management System : HRMS)

https://hrms.obec.go.th



โครงสร้างระบบ HRMS สพฐ.



Feature ระบบ HRMS

ข้อมูลทะเบียนประวัติครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ
และลูกจ้างชั่วคราว

1

รายงานข้อมูลเกษียณอายุราชการ 
(รายงานผ่านระบบ HRMS)

2

ข้อมูลอัตราก าลังครูในสถานศึกษา 
(10 มิ.ย. 65)

(รายงานผ่านระบบ HRMS)

3

Export -> Excel



Feature ระบบ HRMS

ข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา
ตาม ว23/2563

4

สารสนเทศเพ่ือการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HRMS)

5
รายงานตัวชี้วัด 4.1.1 ร้อยละ

ความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลครูฯ รายคน (ตัวชี้วัด สพท.)

6

Export -> Excel



การจัดการข้อมูลในระบบ HRMS

- กลุ่มบริหารงานบุคคล สพท.
- งานอัตราก าลังและงานทะเบียนประวัติ

ผู้รับผิดชอบ

- ครูและบุคลากรตามบัญชีถือจ่าย (จ.18)
- ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน (RealTime)

อัพเดตข้อมูล

- ข้อมูลอัตราก าลังครู (10 ม.ิย. 65)
- ข้อมูลมาตรฐานวิชาเอกในสถานศึกษา

ยืนยันข้อมูล

- จัดสรรอัตราเกษียณให้ สพท.
- สนับสนุนข้อมูล Big Data สพฐ.

การน าข้อมูลไปใช้



TimeLine การพัฒนาระบบ HRMS

พัฒนาระบบ
ทะเบียนประวัติ

2564

ศึกษาวิเคราะห์ 
ออกแบบ และพัฒนา
ระบบอัตราก าลัง

ธ.ค. 64 –
มิ.ย. 65

มิ.ย – ก.ค. 
65

ส.ค. 65
ส.ค. –
ก.ย. 65

- ทดสอบระบบ
อัตราก าลัง

- ปรับปรุงระบบให้
สมบูรณ์ 

- เปิดตัวระบบ 
HRMS สพฐ.

- อบรมขยายผล
การใช้งานระบบ 
HRMS

- ประมวลผล
ข้อมูล 10 มิ.ย. 65

- จัดสรรอัตรา
เกษียณคืนให้ สพท.



ดร.เทอดชาติ ชัยพงษ์
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

Thank you 
for your attention


