
                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

กองความปลอดภัยแรงงาน 

กลุมงานเครือขายความปลอดภัยในการทํางาน 

 

คูมือ 
แนวทางการดําเนินการตามขอกําหนด 

กิจกรรม “สถานศกึษาปลอดภัย” ประจําป ๒๕๖๒ 

 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

     
   กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจําป ๒๕๖๒ 



 
 
 

  หนา ๒  
  

สวนที่ ๑ : การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย  

(หากไมมีการดําเนินการ จะไมไดรับการพิจารณาใหคะแนนในสวนท่ี ๒ ตอไป) 
 

รายการ เกณฑการพิจารณา 

๑. มีบอรดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบัน
พระมหากษัตริยในสถานศึกษาทีช่ัดเจน 

มีการจัดบอรดหรือการจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย  ซึ่งมีหลักฐาน เอกสาร ภาพถาย หรือขอมูลที่

เห็นไดชัดเจน โดยมีรายละเอียดหรือเนื้อหาที่แสดงเก่ียวกับพระบรมฉายาลักษณ พระฉายาลักษณ พระราชประวัติ พระราชดําร ิ

พระราชดํารัส พระราชกรณียกิจ พระราชกิจ พระราโชวาท ฯลฯ สอดคลองกับดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย เชน    

การเทิดพระเกียรต ิรวมทั้งเปนการระลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิ

เบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ในฐานะที่พระองคทรงเปน “พระบิดาแหงการชางไทย”    

เปนตน 

 

๒. มีการประชาสัมพันธสงเสริมเก่ียวกับคานิยม

หลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในสถานศึกษาที่
ชัดเจน 

มกีารประชาสัมพันธสงเสริมเก่ียวกับคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ในสถานศึกษา ซึ่งมีหลักฐาน เอกสาร ภาพถาย หรือ

ขอมูลที่เห็นไดชัดเจน โดยมีการประชาสัมพันธสงเสริมในรูปแบบตางๆ เชน การจัดบอรด การจัดนิทรรศการ การจัดเสียง     

ตามสาย ฯลฯ สอดคลองกับดานความปลอดภัยฯ ยกตัวอยาง ขอ ๘ มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เชน ปฏิบัติตามระเบียบ

ของโรงเรียน การสรางวินัย เคารพกฎหมายจราจร เปนตน 

  
 
 
 
        
 



 
 
 

  หนา ๓  
  

       สวนที่ ๒ : สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี (สวนของการพิจารณาใหคะแนน) 
 

รายการ การดําเนินการ รองรอย/หลักฐาน 

๑. มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเปนลาย

ลักษณอักษร และมีการประกาศนโยบายใหเห็นได

ชัดเจน 

มีนโยบายความปลอดภัยที่เปนลายลักษณอักษร และ 

มีเนื้อหาครอบคลุมท้ัง ๓ ดาน คือ ความปลอดภัย 

สุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน และ

มีการประกาศใหเห็นชัดเจน 

๑. ประกาศ/คําสั่ง เรื่อง นโยบายความปลอดภัยของสถานศึกษา   

ที่ระบุวันท่ี และลงนามโดยผูบริหารของสถานศึกษา ซึ่งมี เนื้อหา

ครอบคลุมทั ้ง ๓ ดาน คือ ความปลอดภัย ส ุขภาพอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

๒. ภาพถายของประกาศ/คําสั่งท่ีติดบอรดแสดงใหเห็นชัดเจน  

 

๒. มีแผนงานและงบประมาณ ดําเนินการดาน

ความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน 

มี แ ผ น งาน ดํ า เนิ น ก ารด าน ค วาม ป ล อด ภั ย ใน

สถานศึกษาและมีงบประมาณดําเนินการที่แสดงให

เห็นไดชัดเจน 

๑. แผนงานดําเนินการดานความปลอดภัยของสถานศึกษา ที่ระบุ 

รายละเอียดกิจกรรม ระยะเวลาดํ าเนินการ งบประมาณ และ

ผูรับผิดชอบ ท่ีชัดเจน ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามอนุมัติหรือรับรองโดย

ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมายของสถานศกึษา  

๒. โครงการ/กิจกรรม และผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 

    ๒.๑ ระดับอนุบาล - ประถม และมัธยมศึกษา โครงการ/กิจกรรม 

และผลการดําเนินงาน อยางนอย ๑ โครงการ/กิจกรรม 

    ๒.๒ ระดับอาชีวศึกษา โครงการ/กิจกรรม และผลการดําเนินงาน 

อยางนอย ๒ โครงการ/กิจกรรม 

    ๒.๓ ระดับอุดมศึกษา โครงการ/กิจกรรม และผลการดําเนินงาน 

อยางนอย ๓ โครงการ/กิจกรรม 
 

 

 

 



 
 
 

  หนา ๔  
  

รายการ การดําเนินการ รองรอย/หลักฐาน 

๓. มีบุคลากรผูดูแลรับผิดชอบ ดานความปลอดภัย 

ในสถานศึกษาที่ชัดเจน  

มีคํ าสั่ งหรือหนั งสือแต งตั้ งให เป นบุ คลากรดูแล

รับผิดชอบดานความปลอดภัยในสถานศึกษาเปน    

ลายลักษณอักษรที่ชัดเจน 

๑. คําสั่ง หรือหนังสือแตงต้ังใหเปนบุคลากรดูแลรับผิดชอบเฉพาะดาน     

ความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันท่ีที่ลงนามในคําสั่ง

หรือหนังสือแตงตั้ง โดยผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  

๒ . การลงนามมอบหมายให เปนบุคลากรดูแลรับผิดชอบดาน 

ความปลอดภัยในสถานศึกษาเฉพาะเรื่องตามกิจกรรม หรือเปนครั้งคราว 

๔. มีคณะทํางานหรือคณะกรรมการความปลอดภัย

ของสถานศึกษาที่ชัดเจน 

  

มีคําสั่งหรือหนังสือแตงตั้งใหเปนคณะทํางานหรือ

คณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษา พรอม

หนาท่ีรับผิดชอบเปนลายลักษณ อักษรที่ชัดเจน 

๑. คําสั่ง หรือหนังสือแตงตั้งเปนคณะทํางานหรือคณะกรรมการ  

ความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันท่ีที่ลงนามในคําสั่ง

หรือหนังสือแตงตั้ ง โดยผูบริหารหรือผูที่ ได รับมอบหมายของ

สถานศึกษา  

๒. การลงนามมอบหมายใหเปนคณะทํางานดูแลรับผิดชอบดาน    

ความปลอดภัยในสถานศึกษาเฉพาะเรื่องตามกิจกรรม หรือเปนครั้งคราว 

 

หมายเหตุ องคประกอบของคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ปกด. 

๑) นายจาง/ผูบริหารระดับสูงสุด หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธาน 

๒) ครู อาจารย หรือเจาหนาที่ระดับหัวหนางานขึ้นไป อยางนอย ๑ คน  เปนกรรมการผูแทนระดับบังคับบัญชา 

๓) ครู อาจารย หรือเจาหนาที่ระดับต่ํากวาหัวหนางาน หรือเปนผูปฏิบัติงาน อยางนอย ๒ คน เปนกรรมการผูแทน

ระดับลูกจาง 

๔) บุคลากรผูดูแลรับผิดชอบเฉพาะดานความปลอดภัย เปนเลขานุการ 

 
 
 



 
 
 

  หนา ๕  
  

รายการ การดําเนินการ รองรอย/หลักฐาน 

๕. มีกฎระเบียบหรือคู มือ / แนวทางวาด วย  

ความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม 

มีกฎระเบียบหรือคูมือ/แนวทางวาดวยความปลอดภัยที่เปน

ลายลักษณอักษร และมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน คือ 

ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอม  ในการ

ทํางาน และเหมาะสมกับสถานศึกษา 

๑ . กฎระเบียบ หรือคู มือ/แนวทางวาดวยความปลอดภัยของ

สถานศึกษา ที่ระบุวันที่ และลงนามอนุมัติใชงาน โดยผูบริหารของ

สถานศึกษา ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน คือ        

ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

๒. กฎระเบียบ หรือคูมือ/แนวทางดังกลาว ตองมีความครอบคลุมแต

ละดาน คือ ความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดลอมในการ

ทํางาน ซึ่งเหมาะสมและสอดคลองกับสถานศึกษา 

 

๖. บุคลากรทุกระดับ เชน อาจารย  ผูบริหาร 

ลูกจาง ไดรับการอบรมใหมีความรูเก่ียวกับความ

ปลอดภัยในสถานศึกษา ตามแผนงานที่กําหนด 

มีการอบรมบุคลากรทุกระดับ อยางนอยรอยละ ๘๐ 

ของจํานวนบุคลากรทั้งหมดใหมีความรูเกี่ยวกับความ

ปลอดภัยฯ ซึ่งมีเนื้อหาเก่ียวกับความปลอดภัย สุขภาพ

อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

๑. เอกสารสรุปการเขารับการอบรมของบุคลากรในสถานศึกษา  

๒. แผนการอบรมและผลการเขารับการอบรมของบุคลากรใน

สถานศึกษา  

๓. สําเนาใบประกาศนียบัตรที่ผานการอบรม หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดง

วาไดมีการผานอบรมของบุคลากรในสถานศึกษา 

๗. มีการอบรมเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน

แกบุคลากรในสถานศึกษา  

มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตนแก

บุคลากรในสถานศึกษา  

๑. เอกสารการเขารับการอบรมเก่ียวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

๒. สําเนาใบประกาศนียบัตรที่ผานการอบรมเก่ียวกับการปฐม

พยาบาลเบื้องตน หรือหลักฐานอ่ืนที่แสดงวาไดมีการผานอบรมของ

บุคลากรในสถานศึกษา 

 

 

  



 
 
 

  หนา ๖  
  

รายการ การดําเนินการ รองรอย/หลักฐาน 

๘. มีโครงการหรือการดําเนินการเพ่ือรักษาความ

สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานศึกษาที่

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

มีโครงการหรือการดําเนินการเพื่อรักษาความสะอาด 

ความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานศึกษาเปนลาย

ลักษณอักษรที่ชัดเจน  และมีการประเมินควบคุมที่มี

ประสิทธิภาพแสดงใหเห็นไดชัดเจน 

๑. โครงการหรือการดําเนินการเพ่ือรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ

เรียบรอย เชน ๕ส. Big Cleaning Day ฯลฯ ในสถานศึกษา ที่เปน

ลายลักษณอักษรชัดเจน และผลการดําเนินการตามโครงการ 

 ๑.๑ ระดับอนุบาล - ประถม และมัธยมศึกษา โครงการ และผลการ

ดําเนินงานที่ชัดเจน อยางนอย ๑ โครงการ/กิจกรรม 

 ๑.๒ ระดับอาชีวศึกษา โครงการ และผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 

อยางนอย ๒ โครงการ/กิจกรรม 

 ๑.๓ ระดับอุดมศึกษา โครงการ และผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 

อยางนอย ๓ โครงการ/กิจกรรม 

๒. คาํสั่งแตงตั้งบุคลากรหรือมอบหมายใหบุคลากรดําเนินการเก่ียวกับการ

รักษาความสะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอยในสถานศึกษาที่ชัดเจน 

ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามในคําสั่งหรือหนังสือมอบหมาย โดยผูบริหารหรือ       

ผูที่ไดรับมอบหมาย  

๓. การติดตามผลการดําเนินการ หรือการประเมินผลการดําเนินการ

เปนระยะอยางตอเนือ่งเชน ภาพถาย แบบรายงานผล 

๙. มีการดูแล สํารวจหรือตรวจสอบ ความปลอดภัย

ในสถานศึกษา โดยกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

รวมทั้งนําผลไปปรับปรุงแกไข 

มีการดูแล สํารวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยใน

สถานศึกษา ตามแบบสํารวจหรือแบบตรวจ โดย

กําหนดผู รับผิดชอบที่ชัด เจน และมีการนําผลไป

ปรับปรุงแกไขอยางชัดเจนและครบถวน 

๑. การดูแล สํารวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษา   

ตามแบบสํารวจหรือแบบตรวจที่ชัดเจน โดยผูที่ ไดรับมอบหมาย    

หรือผูรับผิดชอบโดยเฉพาะที่เปนลายลักษณอักษร และนําผลท่ีไดไป

ปรับปรุงแกไขอยางชัดเจนและครบถวนทุกเรื่อง 



 
 
 

  หนา ๗  
  

รายการ การดําเนินการ รองรอย/หลักฐาน 

(ตอ) (ตอ) ๒. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรหรือมอบหมายบุคลากรเปนผูดูแล สํารวจหรือ

ตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามใน

คําสั่งหรือหนังสือมอบหมาย โดยผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  

๓. เอกสารผลการดําเนินการ เชน แบบรายงานผล ภาพถาย ฯลฯ 

 

๑๐. มีอุปกรณปองกันอันตรายของเครื่องจักร 

เครื่ อ งมื อ (Safeguard) ในสถานศึกษ าอย าง

ครบถวนและมีประสิทธิภาพ เชน ฝาครอบใบมีด

เครื่องตัดหญา ฝาครอบใบเลื่อย ฝาครอบสายพาน 

หรืออุปกรณชางตางๆ เปนตน 

มีอุปกรณปองกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ 

(Safeguard) ในจุดอันตรายทุกพ้ืนที่อยางครบถวน 

และมีการบํารุงรักษาหรือตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ 

๑. การติดตั้ งอุปกรณปองกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ 

(Safeguard) ในจุดอันตรายทุกพ้ืนที่ อย างครบถ วน ชัดเจน เชน            

ฝาครอบใบมีดเครือ่งตัดหญา ฝาครอบใบเลื่อย ฝาครอบสายพาน หรือ

อุปกรณชางตางๆ เปนตน  

๒. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรหรือมอบหมายใหบุคลากรดูแล สํารวจหรือ

ตรวจสอบอุปกรณปองกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard) 

ที่ชัดเจน ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนามในคําสั่งหรือหนังสือมอบหมาย โดย

ผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

๓. เอกสารผลการดําเนินการ เชน แบบรายงานผล ภาพถาย ฯลฯ 
 

๑๑. มีระบบปองกันอันตรายจากไฟฟารั่ว หรือการ

ตอสายดินในสถานศกึษาที่มีประสิทธิภาพ 

มีระบบปองกันอันตรายจากไฟฟารั่วหรือการตอสายดินใน

สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม และมีความ

ถูกตอง ครอบคลุมทั้งหมดในสถานศึกษา 

๑. มีระบบปองกันอันตรายจากไฟฟารั่ว เชน สวิตชตัดวงจรอัตโนมัต ิ

ฉนวนปองกันไฟฟา เปนตน หรือการตอสายดินที่มีประสิทธิภาพ 

๒. ผลการรับรองแผนผังวงจรไฟฟาจากวิศวกร หรือการไฟฟาประจํา

ทองถ่ิน หรือเอกสารผลการตรวจสอบระบบไฟฟาและบริภัณฑ    

ไฟฟา ใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย เชน แบบรายงานผลการตรวจสอบ 

ภาพถาย ฯลฯ 
 

 



 
 
 

  หนา ๘  
  

รายการ เกณฑการพจิารณา รองรอย/หลักฐาน 

๑๒. มี ร ะบ บ ป อ งกั น แ ล ะร ะงับ อ ัค ค ีภ ัย ใน

สถานศึกษา เชน ถังดับเพลิง สัญญาณแจงเหตุ    

เพลิงไหม เปนตน รวมทั้งการตรวจสอบ และการ

บํ ารุ งรักษ าระบบป องกันและระงับ อัคคีภั ย          

ที่ชัดเจน 

มีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เชน 

ถังดับเพลิง สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การเก็บวัตถุไวไฟ 

การกําจัดของเสียติดไฟ ระบบปองกันฟาผา เปนตน 

รวมท้ังการตรวจสอบ และการบํารุง รักษาระบบ

ปองกันและระงับอัคคีภัยอยางครบถวน ครอบคลุม

ทั้งหมดในสถานศึกษา 

๑. มีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา เชน ถังดับเพลิง 

สัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม การเก็บวัตถุไวไฟ การกําจัดของเสียติดไฟ 

ระบบปองกันฟาผา เปนตน รวมทั้งการตรวจสอบ และการบํารุงรักษา

ระบบปองกันและระงับอัคคีภัยอยางครบถวน ครอบคลุมทั้งหมดใน

สถานศึกษา 

๒. ผลการตรวจสอบและการบํารุงรักษาระบบปองกันและระงับ

อัคคีภัยใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย เชน แบบรายงานผลการตรวจสอบ 

ภาพถาย ฯลฯ 

๑๓. มี แ ผ น ป อ ง กั น แ ล ะ ร ะ งั บ อั ค คี ภั ย ใน

สถานศึกษาที่ชัดเจน 

มีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่มี

รายละเอียด ชัดเจน ครบทุกเรื่อง คือ การตรวจตรา     

การอบรม การรณรงคปองกันอัคคีภัย การดับเพลิง    

การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข 

๑. แผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาที่มีรายละเอียด 

ชัดเจน ครบทุกเรื่อง คือ การตรวจตรา การอบรม การรณรงคปองกัน

อัคคีภัย การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข ซึ่งแสดง 

ใหเห็นวามีการบังคบัใชในสถานศึกษา 

๒. แผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาซึ่งระบุวันที่ที่ลงนาม

อนุมัติหรือใชแผนดังกลาว โดยผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

๑๔. มี ก ารฝ ก อ บ รม ก ารดั บ เพ ลิ งขั้ น ต น ใน

สถานศกึษา    

มีการฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนในสถานศึกษา มี

จํานวนอยางนอยรอยละ ๔๐ ขึ้นไป ของจํานวน

บุคลากรทั้งหมด 

๑. การฝกอบรมการดับเพลิงขั้นตนในสถานศกึษา อยางนอยรอยละ ๔๐ 

ขึ้นไป ของจํานวนบุคลากรทั้งหมด ใชหนวยงานปองกันและบรรเทา 

สาธารณภัยในพ้ืนท่ี หรือหนวยงานที่ไดรับการรับรองเปนผูฝกสอน 

๒. เอกสารผลการจัดฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนในสถานศึกษา เชน 

กําหนดการ วัน เวลาและสถานที่  รายชื่อวิทยากร ใบลงทะเบียน

รายชื่อผูเขารับการอบรม แบบสรุปผลการอบรม ภาพถาย ฯลฯ 
 



 
 
 

  หนา ๙  
  

รายการ เกณฑการพจิารณา รองรอย/หลักฐาน 

๑๕. มีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพ

หนีไฟใน สถานศกึษาประจําป 

มีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟใน

สถานศึกษาประจําปของบุคลากร นักเรียน/นักศึกษา

ครบทุกคน 

๑. การฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟในสถานศึกษา

ประจําปของบุคลากร นักเรียน/นักศึกษา ครบทุกคน  

๒. เอกสารผลการจัดฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟใน

สถานศึกษา เชน กําหนดการ วัน เวลาและสถานที่ รายชื่อวิทยากร 

ใบลงทะเบียนรายชื่อ แบบสรุปรายงานผลการฝกซอม ภาพถาย ฯลฯ 

๑๖. มีการฝกซอมตามขอ ๑๕.โดยใชหนวยงาน

ป องกันและบรรเทาสาธารณภั ยในพ้ืนที่  หรือ

หนวยงานที่ไดรบัการรับรองเปนผูฝกสอน 

มีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟใน

สถานศึกษาประจําปของบุคลากร โดยใชหนวยงาน

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่ หรือหนวยงานที่

ไดรับการรับรองเปนผูฝกสอน 

๑. เอกสารรับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูฝกสอนการฝกซอมดับเพลิงและ

การฝกซอมอพยพหนีไฟ ที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานออกให

และยังไมหมดอายุ (กรณีใชหนวยงานที่ไดรับการรับรองเปน  ผูฝกสอน) 

๒. แบบรายงานผลการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟ 

ภาพถาย ฯลฯ 

๑๗. มีห องพยาบาล และอุปกรณ   ในการปฐม

พยาบาลเบื้องตนในสถานศึกษา พรอมผูรับผิดชอบที่

ชัดเจน 

มหีองพยาบาลที่ชัดเจน และอุปกรณในการปฐมพยาบาล

เบื้องตนครบทุกรายการในสถานศึกษา รวมทั้งกําหนด

ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

 

 

๑. ภาพถายหรือเอกสารแสดงสถานที่ตั้งหองพยาบาลในสถานศึกษา  

และอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

๒. คําสั่งแตงตั้งบุคลากรหรือมอบหมายบุคลากรเปนผูดูแลรับผิดชอบ

เก่ียวกับการปฐมพยาบาลหรือการชวยชีวิต ซึ่งระบุวันที่ที่ลงนาม        

ในคําสั่งหรือหนังสือมอบหมาย โดยผูบริหารหรือผูที่ไดรับมอบหมาย 

หมายเหตุ อุปกรณในการปฐมพยาบาลเบื้องตน ประกอบดวย  (ก) กรรไกร  (ข) แกวยาน้ําและแกวยาเม็ด  (ค) เข็มกลัด  (ง) ถวยน้ํา 

 (จ) ที่ปายยา  (ฉ) ปรอทวัดไข (ช)ปากคีบปลายทู (ซ) ผาพันยืด (ฌ) ผาสามเหลี่ยม (ญ) สายยางรัดหามเลือด (ฎ) สําลี ผากอซ 

ผาพันแผล และผายางปลาสเตอรปดแผล (ฏ) หลอดหยดยา (ฐ) ขี้ผึ้งแกปวดบวม (ฑ) ทิงเจอรไอโอดีน หรือโพวิโดน-ไอโอดีน  

(ฒ) น้ํายาโพวิโดน-ไอโอดีน ชนิดฟอกแผล (ณ) ผงน้ําตาลเกลือแร  (ด) ยาแกผดผื่นท่ีไมได มาจากการติดเชื้อ (ต) ยาแกแพ  

(ถ) ยาทาแกผดผื่นคัน (ท) ยาธาตุน้ําแดง (ธ) ยาบรรเทาปวดลดไข (น) ยารักษาแผลน้ํารอนลวก (บ) ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร  

(ป) เหลาแอมโมเนียหอม (ผ) แอลกอฮอลเช็ดแผล (ฝ) ขี้ผึ้งปายตา (พ) ถวยลางตา (ฟ) น้ํากรดบอริค ลางตา (ภ) ยาหยอดตา 



 
 
 

  หนา ๑๐  
  

รายการ เกณฑการพจิารณา รองรอย/หลักฐาน 

๑๘. มีมาตรการปองกันการเกิดโรคระบาดหรือ

โรคติดตอให กับบุคลากร และมีการเผยแพร    

ใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการเจ็บปวย หรือโรค

อันเนื่องจากการทํางานในสถานศึกษา 

มีมาตรการปองกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดตอ

ใหกับบุคลากร และมีการเผยแพรใหความรูเก่ียวกับ

การปองกันการเจ็บปวย หรือโรคอันเนื่องจากการทํางาน

ในสถานศึกษาเปนลายลักษณอักษรชัดเจน 
 

๑. มาตรการปองกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดตอใหกับบุคลากร

เปนลายลักษณอักษรชัดเจน เชน การคัดกรองโดยวัดอุณหภูมิ การใช

น้ํายาฆาเชื้อทําความสะอาดอุปกรณตางๆ การใชของสวนตัวเพ่ือลด

โอกาสการติดเชื้อ การรักษาสุขอนามัยสวนบุคคล การปองกันโรคพิษ

สุนัขบา  เปนตน  
๒. การเผยแพรใหความรูเกี่ยวกับการปองกันการเจ็บปวย หรือโรคอัน

เน่ืองจากการทํางานในสถานศึกษา เชน เสียงตามสาย การจัดบอรด 

แผนพับ เวบไซต เปนตน 

 

๑๙. มีหองสวม (ท่ีถายอุจจาระ และที่ถายปสสาวะ) 
และอางลางมือ สําหรับนักเรียน/นักศึกษา แยก
ชาย-หญิงท่ีพอเพียง   
  

มีการจัดหองสวมแยกชาย - หญิง และมีอางลางมือ
จํานวนเพียงพอตอนักเรียน นักศึกษา ตามหลักเกณฑ
ที่กําหนด 

๑. สรุปจํานวนหองสวมแยกชาย - หญิง และอางลางมือท่ีเพียงพอตอ
นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสอดคลองตามหลักเกณฑที่กําหนด  
๒. ภาพถาย หรือเอกสารที่ เก่ียวของกับจํานวนหองสวม (ที่ถาย
อุจจาระ) และอางลางมือ  
 

หมายเหตุ ใชขอมูลเทียบเคียงกับกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดหองสวม ดังนี ้
๑. ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาชาย ๕๐ คน ไมเกิน ๕๐๐ คน กําหนดใหมีหองถายอุจจาระ ๑ หอง ที่ถายปสสาวะ ๑ ที่ และ
อางลางมือ ๑ ที่ (สวนที่เกิน ๕๐๐ คน ใหเพ่ิมหองถายอุจจาระ ที่ถายปสสาวะ และอางลางมืออยางละ ๑ ที ่ตอจํานวนนักเรียน 
นักศึกษาชาย ทุก ๑๐๐ คน) 
๒. ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาหญิง ๕๐ คน กําหนดใหมีหองถายอุจจาระ ๒ หอง และอางลางมือ ๑ ที่ (สวนที่เกิน ๕๐๐ คน 
ใหเพ่ิมหองถายอุจจาระ ๒ หอง และอางลางมือ ๑ ที่ ตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาหญิงทุก ๑๐๐ คน) 
 
 



 
 
 

  หนา ๑๑  
  

รายการ การดําเนินการ รองรอย/หลักฐาน 

๒๐. มี ก ารจั ดน้ํ าดื่ มที่ ส ะอาด  ที่ ล างมื อที่ ถู ก
สุ ข ลั ก ษ ณ ะ  เพื่ อ ใ ห บุ ค ล า ก ร ได ใ ช ก อ น 
การรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่ม 

มีการจัดน้ําดื่มที่สะอาด ที่ลางมือ เพียงพอตอจํานวน
บุคลากร และถูกสุขลักษณะ 

๑. สรุปจํานวนที่ของการจัดน้ําดื่มที่สะอาด ที่ลางมือท่ีเพียงพอตอ
บุคลากร รวมทั้งสอดคลองตามหลักเกณฑที่กําหนด  
๒. ภาพถาย หรือเอกสารที่เก่ียวของกับจํานวนที่ของการจัดน้ําดื่ม  
ที่สะอาด ท่ีลางมือ 

หมายเหตุ ก. ใชขอมูลเทียบเคียงกับกฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘  โดยกําหนด 
น้ําสะอาดสําหรับดื่มตอจํานวนนักเรียน นักศึกษาไมเกิน ๔๐ คน ตองมีไมนอยกวา ๑ ที่ และเพิ่มขึ้นในอัตราสวน ๑ ที่ สําหรับ
จํานวนนักเรียน นักศึกษาทุกๆ ๔๐ คน เศษของ ๔๐ คนถาเกิน ๒๐ คน ใหถือเปน ๔๐ คน 

ข. ใชขอมูลเทียบเคียงกับกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยกําหนดท่ีลางมือและลางหนา 
ไมนอยกวา ๑ ที่ตอลูกจาง ๑๕ คน และใหเพ่ิมจํานวนข้ึนตามสัดสวนของลูกจาง สวนที่เกิน ๗ คนใหถือเปน ๑๕ คน 

 
๒๑. ม ีการจ ัดที ่ร ับประทานอาหาร และที ่พ ัก       

ที่เหมาะสม และถูกสุขลักษณะ  

มีการจัดที่รับประทานอาหาร และที่พักที่เหมาะสมโดย

เพียงพอ และถูกสุขลักษณะ 

๑. สรุปการจัดที่รับประทานอาหาร และที่พักที่เหมาะสมตอบุคลากร 
และถูกสุขลักษณะ เชน ความสะอาด จํานวนเพียงพอตอบุคลากร 
ฯลฯ 
๒. ภาพถาย หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดที่รับประทานอาหาร 
และท่ีพักที่เหมาะสม  
 

๒๒. มีการจัดสภาพแวดลอมที่ เหมาะสมและ

ปลอดภัยในสถานศึกษา เชน ระบบแสงสวาง 

ระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียง   

เปนตน 

มีการจัดสภาพแวดลอมที่ เหมาะสมและปลอดภัย 

ในสถานศึกษา ครบทุกเรื่องและครอบคลุมทุกพื้นที ่

๑. การจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา เชน 
ระบบแสงสวาง ระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียง 
โดยกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจนหรือไดรับมอบหมาย 
๒. ภาพถาย หรือเอกสารที่ เก่ียวของกับการจัดสภาพแวดลอม 
ที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา 
 



 
 
 

  หนา ๑๒  
  

รายการ การดําเนินการ รองรอย/หลักฐาน 

๒๓. มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเก่ียวกับสารเคมี

ในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย  
มีมาตรการเพื่อความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคม ี

ใน ส ถ าน ศึ ก ษ าที่ เห ม าะส ม แ ล ะป ล อ ด ภั ย 

เปนลายลักษณอักษรชัดเจน 

๑. มาตรการเพ่ือความปลอดภัยเก่ียวกับสารเคมีในสถานศึกษาที่เหมาะสม

และปลอดภัยเปนลายลักษณอักษรชัดเจน เชน สําหรับการเรียนการสอน 

การจัดเก็บสารเคมีในพื้นที่ที่กําหนด การปดฉลากสารเคมีการปฏิบัติตาม

วิธีการทํางานหรือคูมือการปฏิบัติงาน การติดปายเตือน เปนตน  

๒. ภาพถาย หรือเอกสารท่ีเกี่ยวของกับมาตรการเพ่ือความปลอดภัยสําหรับ

การเรียนการสอนเก่ียวกับสารเคมี 

 
๒๔. มีการรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ

ดานความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย 

นักเรียน และมีการนําไปปรับปรุงแกไข 

มีการรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะดาน

ความปลอดภัยในสถานศึกษาจากครู อาจารย 

นักเรียน และนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขครบถวน

ทุกเรื่อง 

๑. การรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะดานความปลอดภัยใน

สถานศึกษาจากครู อาจารย นักเรียน และนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไขเปน

ลายลักษณอักษรชัดเจน เชน การปรับปรุงทางเดิน การปดชองระบายน้ํา 

การติดปายเตือน เปนตน  

๒. กลองรับขอเสนอแนะ แบบขอเสนอแนะ ภาพถาย หรือเอกสารที่

เก่ียวของกับการรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะดานความปลอดภัย 

 
๒๕. มีการจัดเก็บขอมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการ

เจ็บปวยในสถานศึกษา และการวางแผนปองกัน

ที่เหมาะสม 

มีการจัดเก็บขอมูลสถิติอุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวย

ในสถานศึกษาและนํ าไปวางแผนป องกัน ให

เหมาะสมครบทุกเรื่อง 

๑. การจัดเก็บขอมูลสถิติอุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวยในสถานศึกษาและ

นําไปวางแผนปองกันใหเหมาะสมครบทุกเรื่องเปนลายลักษณอักษรชัดเจน 

เชน สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สถิติการเจ็บปวยในสถานศึกษา กราฟแสดง

ขอมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวย การวิเคราะหสถิติ เปนตน  

๒. ภาพถายการประชาสัมพันธสถิติ หรือเอกสารที่เก่ียวของกับการจัดเก็บ

ขอมูลสถิติอุบัติเหตุ หรือการเจ็บปวยในสถานศกึษา 

 

 



 
 
 

  หนา ๑๓  
  

รายการ การดําเนินการ รองรอย/หลักฐาน 

๒๖. มีการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและกระตุน

จิตสํานึกใหแกนักเรียน/นักศึกษา ดานความ

ปลอดภั ย ในส ถานศึ กษ าในรู ป แบ บ ต า งๆ 

ที่เหมาะสม 

มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและกระตุนจิตสํานึก

ใหแกนักเรียน/นักศึกษา ดานความปลอดภัยใน

สถานศึกษาในรูปแบบตางๆ ที่ เหมาะสมอยาง

ชัดเจน  

๑. การจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและกระตุนจิตสํานึก ใหแกนักเรียน/นักศึกษา 

ดานความปลอดภัยในสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ ที่ เหมาะสมเป น 

ลายลักษณอักษรชัดเจน เชน มีหลักสูตรหรือมีการสอนเก่ียวกับความปลอดภัย  

การอบรมเรื่องความปลอดภัยขั้นตน การรณรงคลดสูบบุหรี่ การจัดบอรด 

ความปลอดภัย การประกวดวาดภาพ การออกกําลังกาย เปนตน 
 ๑.๑ ระดับอนุบาล-ประถม และมัธยมศกึษา อยางนอย ๑ กิจกรรม 

 ๑.๒ ระดับอาชีวศึกษา อยางนอย ๒ กิจกรรม 

 ๑.๓ ระดับอุดมศึกษา อยางนอย ๓ กิจกรรม 

๒. ภาพถาย หรือเอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดกิจกรรมเพ่ือสงเสริมและ

กระตุนจิตสํานึกดานความปลอดภัยในสถานศกึษา 

 

๒๗. มี หนั งสื อ ตํ ารา หรื อมาตรฐานเก่ียวกั บ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม    

ในการทํางาน เพ่ือใชในการศึกษาคนควา และ    

การเรียนรูของบุคลากร  

มีหนังสือ ตํารา หรือมาตรฐานเก่ียวกับความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือใช

ในการศึกษาคนควา และการเรียนรูของบุคลากร และ

บุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเหมาะสม 

๑. รายชื่อหนังสือ ตําราหรอืมาตรฐานเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือใชในการศึกษาคนควา และการ

เรียนรูของบุคลากร และบุคลากรสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางเหมาะสม 

๒. ภาพถายหองสมุด/มุมหนังสือ  

๒๘. มีมาตรการดูแลเพ่ือความปลอดภัยในการ

เดินทาง เชน การจัดระบบจราจร การสวมหมวก

กัน น็ อค  ห รือการดู แลยาน พ าหน ะรับ -ส ง 

ใบอนุญ าตขับรถ เปนตน  สําหรับนักเรียน/

นักศึกษาในสถานศึกษา 

มีมาตรการดูแลเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง 

เชน การจัดระบบจราจร การสวมหมวกกันน็อค 

การดูแลยานพาหนะรถรับ-สง ใบอนุญาตขับรถ 

เปนตน สําหรับนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา 

(ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา) 

มีการควบคุมดูแลเพ่ือความปลอดภัยอยางชัดเจน 

๑. มาตรการดูแลเพ่ือความปลอดภัยในการเดินทาง เชน การจัดระบบจราจร 

การสวมหมวกกันน็อค หรือการดูแลยานพาหนะรถรับ-สง ใบอนุญาตขับรถ เปนตน  

๒ สําหรับนักเรียนในสถานศึกษา (ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และ

อุดมศึกษา) มีการควบคุมดูแลเพ่ือความปลอดภัยอยางชัดเจน เชน          

การตรวจสอบสภาพรถยนต การตรวจหมวกกันน็อคของผูขับขี่มอเตอรไซด 

เปนตน  



 
 
 

  หนา ๑๔  
  

รายการ การดําเนินการ รองรอย/หลักฐาน 

(ตอ) (ตอ) ๓. โครงการหรือกิจกรรมท่ีใชดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง 
  ๓.๑ ระดับอนุบาล-ประถม และมัธยมศึกษา อยางนอย ๑ โครงการหรือ

กิจกรรม 

  ๓.๒ ระดับอาชีวศึกษา อยางนอย ๒ โครงการหรือกิจกรรม 

    ๓.๓ ระดับอุดมศึกษา อยางนอย ๓ โครงการหรือกิจกรรม 

 
๒๙. มี การสร างความร วม มื อและกิ จกรรม

ดําเนินการระหวางชุมชน หรือผูปกครอง หรือ

หนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

มีการสรางความรวมมือและกิจกรรมดําเนินการ

ระหวางชุมชน หรือผูปกครอง หรือหนวยงานภาครัฐ 

เ พ่ื อ ให เกิ ด ค ว าม ป ล อ ด ภั ย ใน ส ถ าน ศึ ก ษ า          

โดยมีกิจกรรมดําเนินการ และมีการประเมินผลเพ่ือ

ปรับปรุงแกไขใหมปีระสิทธิภาพ 

๑. มีการสรางความรวมมือและกิจกรรมดําเนินการระหวางชุมชน หรือ

ผูปกครอง หรือหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 

โดยมีกิจกรรมดําเนินการและการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงแกไขใหมี

ประสิทธิภาพเปนลายลักษณอักษรชัดเจน เชน การฝกซอมดับเพลิง        

การตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟา เปนตน  

๒. โครงการหรือกิจกรรมความรวมมือระหวางชุมชน หรือผูปกครอง หรือ

หนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งผล

ดําเนินการ และภาพถายหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๒.๑ ระดับอนุบาล-ประถม และมัธยมศึกษา อยางนอย ๑ โครงการหรือ

กิจกรรม 

    ๒.๒ ระดับอาชีวศึกษา อยางนอย ๒ โครงการหรือกิจกรรม 

    ๒.๓ ระดับอุดมศึกษา อยางนอย ๓ โครงการหรือกิจกรรม 

 
 

 



 
 
 

  หนา ๑๕  
  

รายการ การดําเนินการ รองรอย/หลักฐาน 
๓๐. มีการจัดตั้งชมรมฯ และจัดตั้งคณะทํางาน 

หรือคณะกรรมการเก่ียวกับความปลอดภัยใน

สถานศึกษา 

มี ก ารจั ด ตั้ งช มรมฯ  แล ะคณ ะทํ างาน  ห รือ

คณ ะ กร รม ก ารที่ เ ก่ี ย ว กั บ ค วาม ป ล อ ด ภั ย            

ในสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดานความปลอดภัย   

ในสถานศึกษา เปนลายลักษณอักษรที่ชัดเจน       

โดยมีกิจกรรมดําเนินการ และมีการประเมินผล 

เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ 

 

๑. การจัดตั้งชมรมฯ เพ่ือสรางวินัยและวัฒนธรรมเก่ียวกับความปลอดภัย

ในสถานศึกษา และจัดตั้ งคณะทํางาน หรือคณะกรรมการเก่ียวกับ      

ความปลอดภัยในสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดานความปลอดภัยใน

สถานศึกษา เปนลายลักษณอักษรชัดเจน และมีกิจกรรมดําเนินการพรอม

การประเมินผล เพ่ือปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ  

๒. โครงการหรือกิจกรรมดําเนินการดานความปลอดภัยในสถานศึกษาของ

ชมรมฯ และคณะทํางาน หรือคณะกรรมการฯ รวมท้ังผลดําเนินการ และ

ภาพถายหรือเอกสารท่ีเก่ียวของ 
  ๒.๑ ระดับอนุบาล-ประถม และมัธยมศึกษา อยางนอย ๑ โครงการหรือ

กิจกรรม 

    ๒.๒ ระดับอาชีวศึกษา อยางนอย ๒ โครงการหรือกิจกรรม 

    ๒.๓ ระดับอุดมศึกษา อยางนอย ๓ โครงการหรือกิจกรรม 

 
 


