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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรการประกันความปลอดภัยของนักเรียน
ตามคู่มือแนวทางการดาเนินการตามข้อกาหนด กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจาปี 2562
*********************************************
คาชี้แจง ให้สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู่มือและมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
โดยเขียนเครื่องหมาย (  ) ในช่องผลการประเมิน
ผลการประเมิน
ผลการปฏิบัติงาน
(ระดับคะแนน)
(กรณีที่ผลการปฏิบัติงาน
รายการ
ต่ากว่า 3)
หมายเหตุ
อยู่ระหว่าง
กาลัง
5 4 3 2 1 0 การดาเนินการ
ดาเนินการ
แก้ไข
การดาเนินงาน
ด้านที่ 1 การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
1.อุบัติเหตุจากอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ
1.1โครงสร้างของอาคารเรียน อาคาร
ประกอบ
1.2 การใช้ครุภัณฑ์
1.3 อุปกรณ์ไฟฟ้า
1.4 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
1.5 ห้องนาห้องส้วม
2.บริเวณสถานศึกษา
2.1 รัวและประตูสถานศึกษา
2.2 บ่อนา สระนา บ่อเลียงปลา
2.3 เขตก่อสร้างและกองวัสดุชารุด
2.4 ต้นไม้
2.5 สนาม สนามเด็กเล่น สนามกีฬา
และอุปกรณ์กีฬา
2.6 โอ่งนา บ่อเกรอะบ่อซึม ถังเก็บนา
2.7 เตาเผาขยะและที่ทิงขยะ
3. สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
4.เครื่องมือ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่างๆ
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ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)

รายการ

5. การเดินทางไป - กลับ
5.1 การเดินทางเท้า
5.2 การเดินทางโดยยานพาหนะทางบก
5.3 การเดินทางโดยยานพาหนะทางนา
6. การพานักเรียนไปศึกษานอกสถานที่
7. การร่วมกิจกรรมสาคัญ
7.1 การแสดงของนักเรียนบนเวทีหรือ
กลางแจ้ง
7.2 การเดินรณรงค์ลักษณะต่างๆ
7.3 การเล่นกีฬาและการแข่งขันกีฬา
7.4 การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด
7.5 การเข้าร่วมพัฒนาชุมชน
7.6 การใช้ลูกโป่งอัดแก๊สในการเปิดงาน
พิธีต่างๆ
รวมคะแนน
ด้านที่ 2 การป้องกันและแก้ไขอุบัติภัย
2.1 อัคคีภัย
2.2 วาตภัย
2.3 อุทกภัย
2.4 ธรณีพิบัติภัย
รวมคะแนน
ด้านที่ 3 ปัญหาทางด้านสังคม
3.1 การล่วงละเมิดทางร่างกายและจิตใจ
3.2 การทาร้ายร่างกายและการฆ่าตัวตาย
3.3 สารเสพติด
3.4 การอุปโภคบริโภค
3.5 การทะเลาะวิวาท
3.6 การถูกล่อลวงและการลักพา
3.7 สื่อลามกอนาจาร

ผลการปฏิบัติงาน
(กรณีที่ผลการปฏิบัติงาน
ต่ากว่า 3)
อยู่ระหว่าง
กาลัง
5 4 3 2 1 0 การดาเนินการ
ดาเนินการ
แก้ไข

หมาย
เหตุ
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ผลการประเมิน
(ระดับคะแนน)

รายการ

3.8 อบายมุข
3.9 พฤติกรรมชู้สาว
3.10 อินเทอร์เน็ตและเกม
รวมคะแนน
ด้านที่ 4 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของ
นักเรียน
4.1 มลพิษจากสิ่งแวดล้อม
4.2 โรคติดต่อและโรคระบาด
4.3ความผิดปกติจากสุขภาวะของ
นักเรียน
รวมคะแนน
ด้านที่ 5 ปัญหาด้านสัตว์มีพิษ
รวมคะแนน
ด้านที่ 6 ผลกระทบจากการสู้รบและความ
ไม่สงบ
รวมคะแนน

ผลการปฏิบัติงาน
(กรณีที่ผลการปฏิบัติงาน
ต่ากว่า 3)
อยู่ระหว่าง
กาลัง
5 4 3 2 1 0 การดาเนินการ
ดาเนินการ
แก้ไข

หมาย
เหตุ
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แบบสรุปผลการประเมินมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานศึกษา
ที่ดาเนินการปฏิบัติงานตามคู่มือแนวทางการดาเนินการตามข้อกาหนดกิจกรรม“สถานศึกษาปลอดภัย”
ประจาปี 2562
*********************************************
วิทยาลัยการอาชีพปัว สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ระดับการจัดการศึกษา [  ] ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) [  ] ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.)
ขนาดสถานศึกษา
[ ] เล็ก
[ ] กลาง
[ ] ใหญ่
(นักเรียนน้อยกว่า 1,000 คน) (1,001-1,500 คน) (นักเรียนมากกว่า1,501 คน)
วันที่รับการประเมิน 30 กันยายน 2562
คะแนนของกรรมการคนที่
1
2
3
4
5

รายการที่ประเมิน
ด้านอุบัติเหตุ
(คะแนนเต็ม 120 คะแนน)

ด้านอุบัติภัย
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน)

ด้านปัญหาสังคม
(คะแนนเต็ม 50 คะแนน)

ด้านสุขภาพอนามัยของนักเรียน
(คะแนนเต็ม 15 คะแนน)

ด้านสัตว์มีพิษ
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

ด้านผลกระทบจากการสู้รบ และ
ความไม่สงบ

ค่าเฉลี่ยของ ร้อยละของ
หมายเหตุ
คะแนน
ค่าเฉลี่ย

116 110 114 113 110

112.60

93.8

18

20

20

18

20

19.20

96.0

48

47

46

48

44

46.60

93.2

13

14

12

13

14

13.20

88.0

5

5

5

5

5

5.00

100.0

5

5

5

5

5

5.00

100.0

201.60

93.8

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน)

รวม
ผลการประเมินรวมทุกด้าน

205 201 202 202 198
[] ดี
[ ] พอใช้
[ ] ต้องปรับปรุง

(ร้อยละของค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ 80 - 100)
(ร้อยละของค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับ 60 - 79)
(ร้อยละของค่าเฉลี่ย อยู่ในช่วงระดับต่ากว่าร้อยละ 60)

หมายเหตุ ในกรณีที่ร้อยละของค่าเฉลี่ยของคะแนนรายด้าน ต่ากว่าร้อยละ 60 ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องให้มีการแก้ไขปรับปรุง
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แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามคู่มือแนวทางการดาเนินการตามข้อกาหนดกิจกรรม“สถานศึกษาปลอดภัย”ประจาปี 2562
*********************************************
วิทยาลัยการอาชีพปัว สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
คาชี้แจง แบบรายงานการดาเนินงานการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาฉบับนี้ ให้สถานศึกษา
เขียนข้อความที่สถานศึกษาปฏิบัติปีละ 1 ครั้ง โดยเขียนเครื่องหมาย ( ) ใน [ ] หน้าข้อความ
และเขียนข้อความลงในช่อง ตามที่ปฏิบัติไปแล้ว
1. สถานศึกษามีแผนการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา
[ ] มี
[ ] ไม่มี
2. กิจกรรมมาตรการที่สาคัญดาเนินงานตามแผนมีอะไรบ้าง
1) อบรมขับขี่ปลอดภัย
2) รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
3) การให้ความรู้ด้านกฎหมายทางจราจรโดยทีมงานตารวจภูธรอาเภอปัว
4) อบรมการปฐมพยาบาลและกู้ชีพเบืองต้น
5) ให้ความรู้ด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานศึกษา
3. กิจกรรมที่สาคัญที่ผู้ปกครองมีส่วนร่วม
1) รณรงค์สวมหมวกนิรภัย
2) รณรงค์การมีใบขับขี่ให้ผู้เรียน
4. ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ด้านปริมาณ บุคลากร จานวน 83 คน และนักเรียน นักศึกษา รวมทังผู้ปกครอง จานวน 1,550 คน ตระหนักและรับรู้ถึง การ
จัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัยในการท้างานและสถานศึกษา

ด้านคุณภาพ ผู้เรียน และบุคลากร มีความรู้และเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย
ในการทางานในสถานศึกษา
5. สถิติการเกิดภัย
เรื่อง
1.ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ
2.ภัยที่เกิดจากอุบัติภัย
3.ภัยที่เกิดจากปัญหาสังคม
4.ภัยที่เกิดจากสุขภาพอนามัยของนักเรียน
5.ภัยที่เกิดจากสัตว์มีพิษ
6.ภัยที่เกิดจากการสู้รบและความไม่สงบ
รวมทั้งสิ้น

เพศ
ชาย หญิง
27
7
0
0
0
0
0
0
0
0
27

0
0
7

รวม

การดาเนินงานแก้ไข

34
0
0
0

รณรงค์สวมหมวกนิรภัย การขับขี่อย่างปลอดภัย

0
0
34
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6. ปัญหาและอุปสรรค
1) การเกิดอุบัติเหตุ ยังคงเป็นการขับขี่รถจักรยานยนต์สถานที่เกิดเหตุคือ ด้านหน้าวิทยาลัยฯ เนื่องจากเป็นถนน
สายหลักทาให้ไม่สามารถควบคุมความเร็วการสัญจรผู้จากภายนอกได้
7. ข้อเสนอแนะ
ด้านที่ 1 ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ
1) ควรมีการรณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา และบุคลากร สวมหมวกนิรภัย
2) ติดตังเครื่องหมายจาราจรที่เห็นได้อย่างชัดเจน และเพิ่มจานวนจุดให้มากขึน
3) ขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตารวจในการเพิ่มจานวนเจ้าหน้าที่
ด้านที่ 2 ภัยที่เกิดจากอุบัติภัย
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านที่ 3 ภัยที่เกิดจากปัญหาสังคม
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านที่ 4 ภัยที่เกิดจากสุขภาพอนามัยของนักเรียน
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านที่ 5 ภัยที่เกิดจากสัตว์มีพิษ
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ด้านที่ 6 ภัยที่เกิดจากการสู้รบและความไม่สงบ
1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ผู้รายงาน...................................................................
(นายจตุรนต์ แสนโซ้ง)
วันที่ 30 ธันวาคม 2562
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ระดับคะแนน
0
1
2
3
4
5

แนวทางการให้ระดับคุณภาพ 

เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพ
ไม่มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางการดาเนินการตามข้อกาหนด
กิจกรรม“สถานศึกษาปลอดภัย”ประจาปี 2562
กาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางการดาเนินการตามข้อกาหนดกิจกรรม
“สถานศึกษาปลอดภัย”ประจาปี 2562
มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางการดาเนินการตามข้อกาหนดกิจกรรม
“สถานศึกษาปลอดภัย”ประจาปี 2562และมีการแต่งตังผู้รับผิดชอบ
มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางการดาเนินการตามข้อกาหนดกิจกรรม
“สถานศึกษาปลอดภัย”ประจาปี 2562 มีการแต่งตังผู้รับผิดชอบและถือปฏิบัติ
มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางการดาเนินการตามข้อกาหนดกิจกรรม
“สถานศึกษาปลอดภัย”ประจาปี 2562 มีการแต่งตังผู้รับผิดชอบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
มีการกาหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขตามคู่มือแนวทางการดาเนินการตามข้อกาหนดกิจกรรม
“สถานศึกษาปลอดภัย”ประจาปี 2562 มีการแต่งตังผู้รับผิดชอบและถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
และมีการรายงานผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ

วิธีการประเมินและแหล่งข้อมูล
1. สังเกต และสัมภาษณ์ ครู ผู้ปกครอง และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาจากหลักฐานและผลงานที่ปรากฏ ได้แก่ ระเบียบ คาสั่ง อุปกรณ์ สถานที่ ฯลฯ

