
  หนา ๑ 
 

  

 

 

 

 

 

 ชื่อสถานศึกษา  

       สังกัด  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

   สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 

   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

   สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

   องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

   สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) 

   สถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) 

 ระดับการศึกษา  

 จังหวัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรดทําเครื่องหมาย “”  ในชอง   ใหชัดเจน 

สงเอกสารชดุนี้ที่ สํานักงานสวสัดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือ                                    

สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด ในพ้ืนที่ที่สถานศึกษาตั้งอยูดวยตนเอง หรือ                                     

ทางไปรษณีย (ยดึวันประทับตรา)  ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

  แบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน 

    กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจําป ๒๕๖๒ 



  หนา ๒ 
 

  

 

 

 

๑. ระยะเวลาหมดเขตการสงแบบเสนอชื่อเพ่ือตรวจประเมินและเอกสาร : วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

๒. ผลงานที่จะใชประกอบการพิจารณา  :  ประกอบดวย ๒ สวน ดังนี้  

- สวนที่ ๑ : ใชผลงานตั้งแตเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

- สวนที่ ๒ : ใชผลงานตั้งแตเดือนมกราคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ 

๓. สถานศึกษา ตองกรอกขอมูลใหชัดเจนลงในแบบเสนอชื ่อเพ่ือตรวจประเมิน พรอมท้ังแนบรายละเอียดเอกสาร  

และหลักฐานประกอบการพิจารณาใหครบถวนทุกรายการ โดยจัดทําเปนแฟมเอกสารขอมูล จํานวน ๑ ชุด และบันทึกไฟลขอมูล 

ในรูปแบบ PDF ลงในอุปกรณที่ใชในการเก็บขอมูล เชน แผน CD Flash Drive ฯลฯ จํานวน ๑ ชุด ทั้งนี้ หากกรอกขอมูลหรือแนบ

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาไมครบถวน จะไมรับพิจารณาใหเขารวมกิจกรรม  

๔. ระยะเวลาการเขาตรวจประเมินในสถานศึกษา : ตั้งแตวันที่ ๔ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

๕. ขั้นตอนการพิจารณาตรวจประเมิน : โดยคณะทํางานตรวจประเมินที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานแตงตั้งเขาไป

ดําเนินการตรวจประเมินในสถานศกึษา ดังนี ้

ขั้นตอนที่ ๑   สถานศกึษาจะตองผานการดําเนินการในสวนที่ ๑ กอน จึงจะไดรับการพิจารณาในข้ันตอไป 

ขั้นตอนที่ ๒   สถานศึกษาจะตองมีคะแนนตั้งแต ๘๐ เปอรเซ็นตข้ึนไป จึงจะไดรับการพิจารณาใหไดรับรางวัล 

๖. ประเภทรางวัล : ไมจํากัดจํานวน หากมีคะแนนอยูในเกณฑท่ีกําหนดใหไดรับรางวัล ทั้งนี ้สถานศึกษา                   

แตละแหงจะไดรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว  

๖.๑ รางวัลเกียรติบัตรดีเดน สําหรับสถานศึกษาที่ไดรับรางวัลเปนปที่  ๑ - ๔ ติดตอกัน และโลรางวัลดีเดนเมื่อ

ไดรับรางวัลเปนป ท่ี ๕ ติดตอกัน โดยตองมีคะแนนตั้งแต ๙๐ เปอรเซน็ตขึ้นไป 

๖.๒ เกียรตบิัตรชมเชย สําหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต ๘๐เปอรเซ็นตขึ้นไปแตไมถึง ๙๐ เปอรเซ็นต  

๖.๓  กรณีพบขอเท็จจริงวา สถานศึกษาใชขอมูลที่เปนเท็จหรือมีการคัดลอกมาจากหนวยงานอ่ืนๆ ซึ่งไมไดเปนขอมูล 

ในสถานศึกษาของตนเอง กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ขอสงวนสิทธิในการพิจารณา และกําหนดเงื่อนไขเปนการเฉพาะ

เก่ียวกับรางวัลตามความเหมาะสม 

๗. การตัดสินของคณะทํางานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ถือเปนที่สุด (ยกเวนหากเกิดกรณีตามขอ ๘) 

  ๘.   กรณีเกิดอุบัติเหตุในสถานศึกษาถึงขั้นเสียชีวิต ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวนหรือบาดเจ็บสาหัส เกิดขึ้นในระหวาง 

การตรวจประเมินจนถึงวันรับรางวัล ประจําป ๒๕๖๒ จะพิจารณาตัดสิทธิ์การรับรางวัล 

๙.  การสงแบบเสนอชื่อเพ่ือตรวจประเมินและเอกสาร  

๙.๑  สถานศึกษาที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร ใหสงท่ีสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ในเขต 

ที่ตั้งอยูของสถานศึกษา ตามสถานที่ตั้งและเบอรโทรศัพทของหนวยงาน  (เอกสาร ก) 

๙.๒  สถานศึกษาที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค ใหสงที่สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดในเขตที่ตั้งอยูของ

สถานศกึษา ตามสถานท่ีตั้งและเบอรโทรศัพทของหนวยงาน  (เอกสาร ข) 

หลักเกณฑและเงื่อนไขการพิจารณา 



  หนา ๓ 
 

  

 

 

ขอมูลเบื้องตนของสถานศึกษา  (เพื่อประกอบการพิจารณา) 

๑. ชื่อสถานศึกษา..................................................................................................................................................... 

๒. สังกัด.................................................................................................................................................................... 

๓. ระดับการศึกษา 

       ระดับอนุบาล - ประถมศกึษา 

       ระดับมัธยมศึกษา 

       ระดับอาชีวศึกษา 

       ระดับอุดมศึกษา 

       ระดับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๔. ที่ตั้งเลขที่..........................ตรอก/ซอย...........................................................ถนน…………..……..………………….... 

แขวง/ตําบล................................  เขต/อําเภอ....................................... จังหวัด...................................................... 

รหัสไปรษณีย..........................โทรศพัท........................................................โทรสาร………..………..……………………… 

๕. ไดรับการรับรองมาตรฐาน 

   ISO………………………......………   สมศ. .......................................    อื่นๆ ....................................... 

๖. จํานวนบุคลากร 

 ๖.๑ จํานวนครู/อาจารย   .......................... คน   ชาย................คน     หญิง .................คน 

 ๖.๒ จํานวนครู/อาจารย (อัตราจาง) .......................... คน   ชาย................คน     หญิง .................คน 

 ๖.๓ จํานวนนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา .......................... คน   ชาย.................คน    หญิง...................คน 

 ๖.๔ จํานวนบุคลากร/ผูบริหาร  .......................... คน   ชาย.................คน    หญิง...................คน 

   รวมทั้งหมด .......................... คน   ชาย.................คน     หญิง..................คน 

๗. บุคลากรผูดูแลรับผิดชอบดานความปลอดภัยฯ   จํานวน.....................คน  

 ๗.๑ ชื่อ - สกุล.....................................................................   ตําแหนง.............................................................. 

 ๗.๒ ชื่อ - สกุล.....................................................................   ตําแหนง.............................................................. 

 ๗.๓ ชื่อ - สกุล.....................................................................   ตําแหนง.............................................................. 

 ๗.๔ ชื่อ - สกุล.....................................................................   ตําแหนง.............................................................. 

 ๗.๕ ชื่อ - สกุล.....................................................................   ตําแหนง.............................................................. 

๘. คณะทํางานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษา (ถามี)     จํานวน.....................คน 

 (โปรดแนบคําสั่ง รายชื่อ และหนาที่รับผิดชอบ) 

๙. ขอมูลสถิติอุบัติเหตุหรือการเจ็บปวยในสถานศกึษา (โปรดแนบเอกสารประกอบ) 

๑๐. ขอมูลการประกันภัยในสถานศึกษา (โปรดแนบเอกสารประกอบ) 

 



  หนา ๔ 
 

  

 

 

๑๑. ชื่อเจาหนาที่ผูประสานงาน..................................................................นามสกุล............................................... 

ตําแหนง........................................................................ หมายเลขโทรศพัทเคลื่อนที่................................................ 

โทรศพัท........................................................................ โทรสาร.............................................................................. 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ..................................................................... ผูบริหาร/เจาของสถานศึกษา 

       (...................................................................) 

  วันที่.................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  หนา ๕ 
 

  

 

 โปรดทําเครื่องหมาย    ในชอง        ที่ระบุวา “มี/ใช” หรือ “ไมมี/ไมใช” ทุกขอ  

 ถาตอบวา “มี/ใช” โปรดแนบรายละเอียดเอกสาร/หลักฐาน/ตัวอยางท่ีเกี่ยวของ และเติมหมายเลข 

 ในชองเอกสารแนบใหชัดเจน เพื่อประกอบการพิจารณาในแตละขอ 

 
 

 มี/ใช         ไมมี/ไมใช      เอกสารแนบ 

       หมายเลข 

  ๑ มบีอรดหรือนิทรรศการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย 

        ในสถานศกึษาที่ชัดเจน 

  ๒ มกีารประชาสัมพันธสงเสริมเกี่ยวกับคานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ 

  ในสถานศึกษาที่ชัดเจน  

 
 

 มี/ใช          ไมมี/ไมใช      เอกสารแนบ 

     หมายเลข 

  ๑ มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศกึษา เปนลายลักษณอักษร                     

  และมกีารประกาศนโยบายใหเห็นไดชัดเจน 

  ๒  มีแผนงานและงบประมาณดําเนินการดานความปลอดภัย                     

  ในสถานศกึษาที่ชัดเจน 

  ๓ มบีุคลากรผูดูแลรับผิดชอบดานความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ชัดเจน 

  ๔ มีคณะทํางานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่ชัดเจน 

  ๕ มีกฎระเบียบหรือคูมือ/แนวทางวาดวยความปลอดภัยในสถานศึกษา                    

   ที่เหมาะสม 

  ๖ บุคลากรทุกระดับ เชน อาจารย ผูบริหาร ลูกจาง ไดรับการอบรม                     

   ใหมีความรูเก่ียวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาตามแผนงานที่กําหนด 

  ๗ มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกบุคลากรในสถานศึกษา                    

  ๘  มีโครงการหรือการดําเนินการเพ่ือรักษาความสะอาด ความเปนระเบียบ                    

   เรียบรอยในสถานศึกษาที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

  ๙ มีการดูแล สํารวจหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษา                     

   โดยกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน รวมทั้งนําผลไปปรับปรุงแกไข 

  ๑๐ มีอุปกรณปองกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ (Safeguard)                    

  ในสถานศึกษาอยางครบถวนและมีประสิทธิภาพ เชน ฝาครอบใบมีด 

  เครื่องตัดหญา ฝาครอบใบเลื่อย ฝาครอบสายพาน  

 

 

สวนที่ ๑ : การเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย  (ชวงเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) 

สวนที่ ๒ : สถานศึกษาปลอดภัย (ชวงเดือนมกราคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) 



  หนา ๖ 
 

  

 

 

 มี/ใช         ไมมี/ไมใช        เอกสารแนบ 

              หมายเลข 

  ๑๑ มรีะบบปองกันอันตรายจากไฟฟารั่วหรือการตอสายดินในสถานศึกษา                 

  ทีม่ีประสิทธิภาพ 

  ๑๒ มีระบบปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศกึษา เชน สัญญาณแจงเหตุ 

  เพลิงไหม ถังดับเพลิง เปนตน รวมทั้งการตรวจสอบและบํารุงรกัษาที่ชัดเจน 

  ๑๓ มีแผนปองกันและระงับอัคคีภัยในสถานศกึษาที่ชัดเจน                        

  ๑๔ มีการฝกอบรมการดับเพลิงข้ันตนในสถานศึกษา                       

  ๑๕ มีการฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟในสถานศึกษาประจําป                       

  ๑๖ มีการฝกซอมตามขอ ๑๕ โดยใชหนวยงานที่ไดรับการรับรองเปนผูฝกสอน 

  ๑๗ มีหองพยาบาล และอุปกรณในการปฐมพยาบาลเบื้องตนในสถานศึกษา  

   พรอมผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

  ๑๘ มีมาตรการปองกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดตอใหกับบุคลากร   

   และมีการเผยแพรใหความรูเก่ียวกับการปองกันการเจ็บปวย 

   หรือโรคอันเนื่องจากการทํางานในสถานศึกษา 

  ๑๙ มีหองสวม (ที่ถายอุจจาระ และทีถ่ายปสสาวะ) และอางลางมือ  

   สําหรับนักเรียน/นักศึกษา แยกชาย – หญิงทีพ่อเพียง 

   (หมายเหตุ จากกฎกระทรวงฉบับที่ ๖๓ (พ.ศ. ๒๕๕๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒) 

     ๑. ตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาชาย ๕๐ คน กําหนดใหมหีองถายอุจจาระ ๑ หอง ที่ถายปสสาวะ ๑ ท่ี 

    และอางลางมือ ๑ ที่ 

    (สวนท่ีเกิน ๕๐๐ คน ใหเพิ่มหองถายอุจจาระ ที่ถายปสสาวะ และอางลางมืออยางละ ๑ ที ่ตอจํานวน 

    นักเรียน/นักศึกษาชายทุก ๑๐๐ คน) 

    ๒. ตอจํานวนนักเรยีน/นักศึกษาหญิง ๕๐ คน กําหนดใหมีหองถายอุจจาระ ๒ หอง และ อางลางมือ ๑ ที่  

     (สวนที่เกิน ๕๐๐ คน ใหเพ่ิมหองถายอุจจาระ ๒ หอง และอางลางมือ ๑ ที่ ตอจํานวนนักเรียน/นักศกึษาหญิง

     ทุก ๑๐๐ คน) 

  ๒๐ มีการจัดน้ําดื่มที่สะอาด ที่ลางหนาที่ถูกสุขลักษณะและพอเพียง    

  เพ่ือใหบุคลากรไดใชกอนการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่ม 

   (หมายเหต ุใชขอมูลเทียบเคียงกับกฎกระทรวงวาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘  

     โดยกําหนดน้ําสะอาดสําหรับดื่มตอจํานวนนักเรียน/นักศึกษาไมเกิน ๔๐ คน ตองมีไมนอยกวา ๑ ที่ 

     และเพ่ิมข้ึนในอัตราสวน ๑ ท่ี สําหรับจํานวนนักเรียน/นักศึกษาทุก ๆ ๔๐ คน เศษของ ๔๐ คนถาเกิน 

     ๒๐ คน ใหถือเปน ๔๐ คน 

  ๒๑ มีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักทีเ่หมาะสมและถูกสุขลักษณะ  

   เชน ระบบแสงสวาง ระบบระบายอากาศ ระดับความดังของเสียง เปนตน 
  

 



  หนา ๗ 
 

  

 

 

 มี/ใช         ไมมี/ไมใช        เอกสารแนบ 

   หมายเลข 

  ๒๒ มกีารจัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษา 

  ๒๓  มีมาตรการเพ่ือความปลอดภัยสําหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมี 

   ในสถานศึกษาที่เหมาะสมและปลอดภัย  

  ๒๔ มีการรับฟงความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะดานความปลอดภัยในสถานศึกษา   

   จากครู อาจารย นักเรียน/นักศึกษา และมีการนําไปปรับปรุงแกไข 

  ๒๕ มีการจัดเก็บขอมูลสถิติอุบัติเหตหุรือการเจ็บปวยในสถานศึกษา           

   และการวางแผนปองกันที่เหมาะสม 

  ๒๖ มีการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมและกระตุนจิตสํานึกใหแกนักเรียน/นักศึกษา  

   ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา ในรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม 

  ๒๗ มีหนังสือ ตํารา หรือมาตรฐานเก่ียวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย  

   และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือใชในการศึกษาคนควา 

   และการเรียนรูของบุคลากร  

  ๒๘ มีมาตรการดูแลเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง เชน การจัดระบบจราจร  

   การสวมหมวกกันน็อค การดูแลยานพาหนะรับ-สงนักเรียน/นักศึกษา 

   ใบอนุญาตขับรถ เปนตน สําหรับนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษา 

  ๒๙ มีการสรางความรวมมือและกิจกรรมดําเนินการระหวางชุมชน ผูปกครอง  

   และหนวยงานภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา 

  ๓๐ มนีักเรียน/นักศึกษาจัดตั้งชมรมและคณะกรรมการดําเนินการ 

   ดานความปลอดภัยในสถานศึกษา 
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