
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 

เอกสารแนบมาตรฐานที่ 4 ทักษะของผู้เรียนที่สถานประกอบการต้องการ  

4.2 การจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดสถานศึกษาให้มีความปลอดภัย    
ทั้งด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม มีนโยบายการบริหารงานความปลอดภัย ก าหนดเป้าหมาย 
มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพที่มีบทบาทหน้าที่ตามกฎหมาย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
บริหาร ระดับหัวหน้างาน แต่งตั้งคณะกรรมการด้านความปลอดภัยฯ โดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ครู บุคลากร  
มีแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ตลอดปีการศึกษา ก าหนดมาตรฐานการจัดการด้านความปลอดภัย      
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ( SHE Standard ) โดยแผนงานประกอบด้วย การประชุมประจ าเดือน การอบรม 
ให้ความรู้/การอบรมตามกฏหมาย  การประเมินความเสี่ยง การตรวจสอบความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและควบคุม
อันตราย การจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ 
ทบทวนแผนงานและงบประมาณในการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริม                    ด้าน
ความปลอดภัย สุขอนามัยของนักเรียน ครู และบุคลากร รวมถึงการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน และการ
จัดการสิ่งแวดล้อม  
      วิทยาลัยฯ ด าเนินการตามแผนงาน มีการจัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เป็นประจ า         
ทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ การจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความ
ปลอดภัย ในปีการศึกษา 2563 นี้ ส่วนงานด้านความปลอดภัยฯ ด าเนินการตามแผนที่วางไว้ มีการจัดประชุม
คณะกรรมการความปลอดภัยฯ เป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ การจัด
กิจกรรมโครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย รวมถึงติดตามการแก้ไขปรับปรุงในด้านต่าง ๆ ที่ได้จาก      
การตรวจสอบความปลอดภัย โดยคณะกรรมการความปลอดภัยฯ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และหน่วยงานอ่ืนๆ 
ภายในกลุ่มธุรกิจฯ หรือหน่วยงานราชการ จัดให้มีการป้องกันละควบคุมป้องกันอันตราย โดยการตรวจสอบ    
ความปลอดภัยของคณะกรรมการความปลอดภัย และคณะอนุกรรมการนโยบายความปลอดภัย พ้ืนที่              
สายการศึกษา (O4)  เป็นประจ าไตรมาสละ 1 ครั้ง มีการตรวจสอบการด าเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยกลุ่มธุรกิจฯ(จากการตรวจประเมินข้อก าหนดด้านความปลอดภัยฯ SHE 
Standard และส านักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี(จากการเข้าร่วมกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย
ของกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน) เป็นประจ า ปีละ 1 ครั้ง จัดให้มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน 
ตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง ตรวจความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า และคุณภาพของน้ าดื่ม  เป็นประจ าปีละ 1 



ครั้ง จัดอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการขับขี่ปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เป็นประจ า ปีละ 2 ครั้ง      
ให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่ม จัดอบรมตามกฏหมายด้านความปลอดภัย ดังนี้ อบรมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ      
เมื่อมีการเเต่งตั้งใหม่หรือครบวาระตามก าหนด 2 ปี และติดตามให้นักเรียนใหม่ และพนักงานใหม่ทุกคนผ่านการ
ฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน  จากการด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยท าให้วิทยาลัยฯได้รับเกียรติบัตร สถานศึกษาปลอดภัย ระดับดีเด่น เป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ตั้งแต่ปี         
พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบัน จากการเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ของส านักงานสวัสดิการเเละคุ้มครอง
เเรงงานจังหวัดนนทบุรี และผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละสภาพเเวดล้อม     
ในการท างานของกลุ่มธุรกิจ เเละประเมินความสอดคล้องการปฏิบัติตามกฏหมายด้านความปลอดภัยฯ โดยได้รับ
คะแนน 91.00% 
 
ตารางที่ 4.2-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้นการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ปี 2561-2563ตาม
มาตรฐาน SHE Standard ของกลุ่มธุรกิจและการจัดจ าหน่าย บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน)   
 

 
 
กราฟที่ 4.2-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา ปี 2561-2563 
 

 
 
 
 

ร้อยละ ระดับคะแนน ร้อยละ ระดับคะแนน ร้อยละ ระดับคะแนน

5.6 ด้านการจัดการความปลอดภัยในสถานศึกษา  77 4 91.06 5 91.0 5

การประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
2561 2562 2563



มีโครงการ/กิจกรรมดังนี้ 
โครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ มีกิจกรรม ดังนี้ 
1.โครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย / กิจกรรมหนึ่งเดือนหนึ่งเเสนก้าว 
2.โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2563 / กิจกรรมปรับปรุงสื่อ อุปกรณ์งาน SHE และกิจกรรมฝึกดับเพลิง
เเละซ้อมอพยพหนีไฟประจ าปีได้ฝึกซ้อมดับเพลิงเเละฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามกฎกระทรวงเเรงงาน ข้อ 30 
เกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ เเละด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เเละ     
สภาพเเวดล้อมในการท างาน เเละจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ครู เเละบุคลากรได้ทราบขั้นตอน
การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
3.อบรมด้านความปลอดภัยส าหรับผู้บริหาร  หัวหน้างาน คณะกรรมการความปลอดภัยฯ ครู บุคลากร และผู้เรียน  
มีการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ และการสื่อสารความปลอดภัยให้กับผู้เรียนใหม่ทุกคน มีการประชาสัมพันธ์สื่อ     
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมเป็นประจ า เพ่ือสร้างความตระหนักเรื่องสุขภาพเเละเรื่องความ
ปลอดภัย เเละส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านความปลอดภัย และสุขภาพของนักเรียน และบุคลากร  
 
ภาพที่ 4.2-1 แผนการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 



 



ภาพที่ 4.2-2 ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



ภาพที่ 4.2-3 การจัดการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 
 
ภาพที่ 4.2-4 รางวัลสถานศึกษาปลอกภัย “ดีเด่น  ประจ าปีการศึกษา 2563 ปีที่ 5 ติดต่อกัน” 
 

 
 
 



ภาพที่ 4.2-5 โครงการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย / กิจกรรมหนึ่งเดือนหนึ่งเเสนก้าว 
 

 
  



ภาพที่ 4.2-6 โครงการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจ าปี 2563 
  

  

 
ภาพที่ 4.2-7 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัย ปีการศึกษา 2563 

  



 ภาพที่ 4.2-8 สรุปรายงานผลการด าเนินโครงการซ้อมอพยพหนีไฟ  ปีการศึกษา 2563 

 
  

 
 

 
 


