โครงการโรงเรี ยนต้ นแบบด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
โครงการความร่ วมมือระหว่ าง

โรงเรี ยนจิตรลา (สายวิชาชีพ)
สมาคมส่ งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทํางาน (ประเทศไทย)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
หลักการและเหตุผล
โรงเรี ยนช่างนับว่าเป็ นต้ นนําของแรงงานทีจะเข้ าสูร่ ะบบทรัพยากรแรงงานในการผลิตของประเทศทีสําคัญทีสุด
และนับว่ามีบทบาทสําคัญในเชิงกลไกการสร้ างงานและการผลิตของประเทศโดยตรง
ซึงส่งผลตรงต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานและความเจริ ญก้ าวหน้ าของประเทศ ในทางตรงกันข้ ามยังส่งผลโดยตรง
กับอัตราและจํานวนการประสบอันตรายของวัยแรงงานทังโดยตรงทังทางตรงบวกและทางลบ
ความสามารถในการผลิตบุคลากรในสาขาวิชาชีพต่างๆ
ทีมีความพร้ อมทังในด้ านความสามารถเฉพาะที
เหมาะสมในแต่ละวิชาชีพ มีศกั ยภาพและความชํานาญพร้ อมจิตสํานึกในเรื องความปลอดภัยในกระบวนการ
ทํางานประกอบวิชาชีพนันๆแล้ ว
จะนับได้ วา่ โรงเรี ยนสามารถสร้ างมืออาชีพในแต่ละสาขาวิชาชีพได้ อย่าง
แท้ จริง และจะมีบทบาทในการเป็ นผู้นําด้ านการสร้ างวัฒนธรรมความปลอดภัยในวิชาชีพนันๆต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพือสร้ างให้ มีระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงเรี ยนจิตรลดา (สายวิชาชีพ) ทีมี
ประสิทธิภาพและเป็ นต้ นแบบของโรงเรี ยนอาชีวศึกษาของประเทศไทยต่อไป
2. เพือการบูรณาการหลักสูตรสายวิชาชีพต้ นแบบทังในด้ านหลักสูตร กระบวนการเรี ยนและการสอน ที
จะปลูกฝั งองค์ความรู้วิชาชีพทัศนคติและจิตสํานึกทีสมบูรณ์พร้ อมทังในด้ านความสามารถในแต่ละ
สาขาวิชาชีพ และความปลอดภัยในการทํางาน ทีจะเป็ นทรัพยากรบุคคลทีมีคณ
ุ ค่า และสร้ างความ
มันคงยังยืนให้ กบั ตนเอง สถานศึกษา และประเทศชาติตอ่ ไป
3. เพือให้ ผ้ สู าํ เร็จการศึกษามีศกั ยภาพ
ภาวะผู้นําและสามารถปฏิบตั งิ านในตําแหน่งเจ้ าหน้ าทีความ
ปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้ างานได้ จริง

แนวทางการดําเนินงาน
1. การพัฒนาสร้ างระบบการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในโรงเรียน
1.1. จัดตังโครงสร้ างการบริ หารงานความปลอดภัย กลไกการบริหารเพือให้ เกิดการพัฒนาองค์
ความรู้และการปฏิบตั ไิ ด้ อย่างยังยืนต่อเนืองเช่น การจัดตังคณะกรรมการความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสภาพแวดล้ อมในโรงเรี ยน การสํารวจสถานะของระบบจัดการปั จบุ นั
การ
กําหนดเป้าหมายและกิจกรรมในระบบการจัดการอย่างต่อเนืองเป็ นต้ น
1.2. การพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของบุคลากรให้ มีความรู้ด้านความปลอดภัยในการทํางาน
ตามแนวทางของกฎหมายความปลอดภัย เช่น การอบรมเจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยในการ
ทํางานทัง 3 ระดับ (จป. เทคนิคชันสูง จป.บริหาร จป.หัวหน้ างาน)คณะกรรมการความ
ปลอดภัยฯ และหัวหน้ าหน่วยงานความปลอดภัยในการทํางานฯ เป็ นต้ น
1.3. การสร้ างกระบวนการเรี ยนการสอนในแต่ละสาขาวิชาชีพเพือการพัฒนาการเรี ยนการสอนที
มุง่ เน้ นทีการเข้ าถึงองค์ความรู้ทีมีประสิทธิภาพ
และสามารถพัฒนาจิตสํานึกด้ านความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย
เพือพร้ อมทีจะไปประกอบวิชาชีพได้ อย่างมีประสิทธิภาพและ
ปลอดภัย
2. การพัฒนาสภาพแวดล้ อมของสถานทีให้ มีความปลอดภัยสําหรับนักเรี ยน คณะครู บุคลากร
และผู้เยียมชม ตลอดจนในการเรียนและฝึ กปฏิบัตใิ นห้ องปฏิบตั กิ าร
2.1. การสํารวจอันตรายและความเสียงเบืองต้ นเพือปรับปรุงทางด้ านกายภาพพืนฐาน และติดตัง
ป้ายสัญญาลักษณ์ความปลอดภัยฯ เช่น การเตือนอันตรายพืนต่างระดับ การติดตังถัง
ดับเพลิง การขีดสีตีเส้ นกําหนดจุดรวมพลในกรณีฉกุ เฉิน ป้ายทางหนีไฟและเส้ นทางปลอดภัย
กิจกรรม 5 ส เป็ นต้ น
2.2. การวิเคราะอันตรายและการประเมินความเสียงโดยบุคลากรทีรับผิดชอบโดยตรง เพือกําหนด
มาตรการป้องกันอันตรายทีเหมาะสมในการป้องกันอันตราย ลดความเสียง และสร้ าง
จิตสํานึกทีถูกต้ องเหมาะสม เช่น กฎความปลอดภัยและระเบียบปฏิบตั ใิ นพืนที ป้ายเตือน
และสัญลักษณ์ความปลอดภัย การติดตังเครื องป้องกันอันตราย การติดตังฉลากเตือน
อันตราย โปสเตอร์ รณรงค์ความปลอดภัยและความสะอาด การจัดให้ มีกิจกรรมการสนทนา
ด้ านความปลอดภัย และ/หรื อการชีบ่งอันตรายก่อนเริมต้ นการฝึ กปฏิบตั งิ าน เป็ นต้ น
2.3. การวิเคราะห์อนั ตรายและจัดให้ มี ใช้ จัดเก็บ และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ค้ มุ ครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลทีเหมาะสมกับลักษณะการฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องฝึ กปฏิบตั ิ

3. การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทีครอบคลุมองค์ ความรู้และจิตสํานึกด้ านอาชีวอนามัย ความ
ปลอดภัยในการทํางาน รวมทังการป้องกันอันตรายทีเกียวข้ องและสามารถเป็ นต้ นแบบได้
ต่ อไป
3.1. อันตรายและวิธีป้องกันอันตรายในสาขาวิชาชีพโดยการพัฒนาร่วมกันกับครูผ้ รู ับผิดชอบในรายสาขา
วิชาชีพ เพือพัฒนารูปแบบการเรี ยนการสอนทีมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาจิตสํานึกด้ าน
ความปลอดภัยทีมีประสิทธิผลผ่านกระบวนการเรี ยนการสอน
3.1.1.
อันตรายและวิธีป้องกันอันตรายด้ านกายภาพ ชีวภาพ เคมี การยศาสตร์ ที
เกียวข้ องเป็ นต้ นและการเรี ยนรู้จากการเกิดอุบตั เิ หตุจริ งในแต่ละด้ าน
3.1.2.
ความปลอดภัยในการใช้ อปุ กรณ์เครื องมือทุน่ แรงในการทํางานและการ
เคลือนย้ ายในสาขาวิชาชีพทีเกียวข้ อง เช่น การใช้ รอก เครน แฮนด์ลฟิ ส์ เป็นต้ น
3.1.3.
การเลือกใช้ การสวมใส่ การจัดเก็บและการบํารุงรักษาอุปกรณ์ค้ มุ ครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลทีจําเป็ นเหมาะสมกับแต่ละสาขาการเรี ยนรู้
3.1.4.
การพัฒนาจิตสํานึก และความมีวินยั และการเป็ นผู้นําด้ านความปลอดภัยในการ
ป้องกันอันตรายทีเกียวข้ อง
3.2. การเรี ยนรู้ในองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทีจําเป็ น เช่น การเตรี ยมพร้ อมและ
ตอบโต้ ในภาวะฉุกเฉิน การปฐมพยาบาล การตรวจความปลอดภัยก่อน/ขณะ/และหลังการ
ปฏิบตั งิ าน กิจกรรมเตือนอันตรายทีเหมาะสม (การสนทนาก่อนเริ มงาน กิจกรรมการเตือนอันตราย
(KYT) เป็ นต้ น)
3.3. การเรี ยนรู้อนั ตรายและสร้ างเสริ มประสบการณ์การทํางานในแต่ละลักษณะสถานประกอบกิจการที
ผู้จบการศึกษาต้ องเข้ าไปทํางาน
การฝึ กปฏิบตั แิ ละการดูงานในสถานประกอบกิจการจริ งทีเป็ น
แบบอย่างได้ เพือให้ ผ้ เู รี ยนได้ พฒ
ั นาทักษะการทํางาน และเกิดจิตสํานึกทีดีทีเหมาะสมแต่ละสาขา
วิชาชีพก่อนเข้ าสูต่ ลาดแรงงาน
ตัววัดผลสําเร็จ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

โรงเรี ยนมีระบบจัดการด้ านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทีมีประสิทธิภาพ
โรงเรี ยนมีภาพลักษณ์ทีสะอาดเรี ยบร้ อยและปลอดภัยเป็ นทีประจักษ์ ได้
สถิตกิ ารบาดเจ็บ การเจ็บป่ วยทีรุนแรง จากการฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องปฏิบตั กิ ารทีลดลง
สถิตกิ ารบาดเจ็บการเจ็บป่ วยเล็กน้ อย จากการฝึ กปฏิบตั ใิ นห้ องปฏิบตั กิ ารลดลง
มีคมู่ ือความปลอดภัยฯ และหลักสูตรทีได้ มาตรฐานและสอดคล้ องกับแต่ละวิชาชีพ
มีสือการสอนทีสามารถเรี ยนรู้ให้ เข้ าใจได้ งา่ ย และสามารถสร้ างความตระหนักได้ จริ ง (ภาพ คลิปวีดที ศั น์
แบบจําลอง เป็นต้ น)
7. นักเรี ยนมีความรู้และจิตสํานึกด้ านความปลอดภัยทีประจักษ์ ได้

แผนงานและระยะเวลาในการดําเนินงาน

แผนงาน
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

1.1.5
1.1.6
1.2

1.2.1

ความสําคัญ
1

2

3

ระยะเวลา

การพัฒนาสร้ างระบบการบริหารจัดการด้ านความปลอดภัยและอาชี
วอนามัยในโรงเรี ยน
จัดตังโครงสร้ างการบริหารงานความปลอดภัย กลไกลการบริหาร
เพือให้ เกิดการพัฒนาองค์ ความรู้ และการปฏิบัตไิ ด้ อย่ างยังยืนต่ อเนือง
การจัดตังคณะกรรมการความปลอภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมใน
โรงเรี ยน
การกําหนดนโยบายความปลอดภัยฯ
การสํารวจสถานะของระบบจัดการปั จบุ นั
การกําหนดเป้าหมาย และกลไกลการบริหาร (เครื องมือเตือนอันตราย (3ป)
การตรวจความปลอดภัย การสนทนาความปลอดภัย การออกกําลังกาย
ระบบรายงานและการสอบสวนอุบตั ิเหตุและเหตุการณ์เกือบอุบตั ิเหตุ ฯลฯ)
การประชุมและติดตามผลการดําเนินงานประจําเดือน
การตรวจควาปลอดภัยและอาชีวอนามัยประจําเดือน
การพัฒนาศักยภาพและองค์ ความรู้ ของบุคคลากรให้ มีความรู้ ด้าน
ความปลอดภัย ตามแนวทางของกฎหมายความปลอดภัยในการ
ทํางาน
การอบรมเจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยและหลักสูตรคณะกรรมการฯ
(1) ความปลอดภัยในการทํางานพืนฐาน
(2) จป.บริ หาร (ครู บริ หารความปลอดภัย)
(3) จป.หัวหน้ างาน (ครู จัดการความปลอดภัย)
(4) คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

1
1
1
2

1

เดือนกัยยายน
2560

ผู้ประสานงาน
โรงเรี ยนจิตรลดา
สมาคมฯ

ผู้อํานวยการ
อาจารย์ช่อจิตร
ผู้อํานวยการ
อาจารย์ช่อจิตร
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ

รศ.ดร. เฉลิมชัย
ดร.ธีระ
รศ.ดร. เฉลิมชัย

คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ

วิทยากรสมาคมฯ

วิทยากรสมาคมฯ
วิทยากรสมาคมฯ
วิทยากรสมาคมฯ

วิทยากรสมาคมฯ

ผู้อํานวยการ
รศ.ดร. เฉลิมชัย
และ
และ
รองผู้อํานวยการ วิทยากรสมาคมฯ
ฝ่ ายบริหาร

หมายเหตุ

1.2.2

การอบรมเจ้ าหน้ าทีความปลอดภัยเทคนิคขันสูง และหัวหน้ าหน่วยงานฯ

เดือนตุลาคมธันวาคม 2560

ผู้อํานวยการ
อาจารย์ช่อจิตร

รศ.ดร. เฉลิมชัย
ดร. ธีระ

เดือนตุลาคมธันวาคม 2560

ผู้อํานวยการ
อาจารย์ช่อจิตร
คณะกรรมการฯ

รศ.ดร. เฉลิมชัย
ดร.ธีระ
นายบัญชา
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วิทยากรสมาคมฯ

ธันวาคม 2560

อาจารย์ศภุ ดิศ

วิทยากรสมาคมฯ

อาจารย์ศภุ ดิศ

นายบัญชา

2

(1) หัวหน้ าหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
(2) จป.เทคนิคขันสูง
2

2.1

2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3

การพัฒนาสภาพแวดล้ อมของสถานทีให้ มีความปลอดภัยสําหรั บ
นักเรี ยน คณะครู บุคคลากร และผู้เยียมชม ตลอดจนในการเรี ยนและ
ฝึ กปฏิบัตใิ นห้ องปฏิบัตกิ าร
การสํารวจอันตรายและความเสียงเพือปรั บปรุ งทางด้ านกายภาพ
พืนฐาน เช่ น การเตือนอันตรายพืนต่ างระดับ การติดตังถังดับเพลิง
การขีดสีตีเส้ น จุดรวมพลในกรณีฉุกเฉิน ป้ายทางหนีไฟและเส้ นทาง
ปลอดภัย
(1) จุดรวมพล
(2) กฎความปลอดภัย / ระเบียบนโยบายความปลอดภัย
(3) สถิติ/ข้ อมูลความปลอดภัย
(4) ความปลอดภัยทัวไป (ทางต่างระดับ / กันตก/ ขีดสีตีเส้ น)
การวิเคราะอันตรายและการประเมินความเสียงโดยบุคคลกรที
รั บผิดชอบโดยตรง เพือกําหนดมาตราการป้องกันอันตรายทีเหมาะสม
การค้ นหาความเสียงในพืนทีปฏิบตั ิในห้ องปฏิบตั ิการ
การวิเคราะห์งานเพือความปลอดภัย
การจัดหา/การจัดเก็บ/การบํารุงรักษา อุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วน
บุคคล
การเสริ มการป้องกันทางกายภาพ (ครอบนิรภัย/การ์ ด)
การขีดสีตีเส้ น และการเตือนอันตราย
การกําหนดมาตรการพัฒนาจิตสํานึก (สนทนาก่อนเริมงาน ออกกําลังกาย
การเตือนอันตรายกิจกรรมการเตือนอันตราย KYT)
การจัดหา/การจัดเก็บ/การบํารุงรักษา อุปกรณ์ค้ มุ ครองความปลอดภัยส่วน

1
1
2
1

2

นายบัญชา

หรื อเมือพร้ อมก่อน
2

ตุลาคม 2560-

สถานทีทัวไป

ห้ องฝึ กปฏิบตั ิ
และห้ องครัว

สร้ างจิตสํานึก

3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

บุคคล
การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพทีครอบคลุมองค์ ความรู้ ด้านความปลอดภัย
และการป้องกันอันตรายทีเกียวข้ อง
อันตรายและวิธีป้องกันอันตรายในสาขาวิชาชีพ
อันตรายและวิธีป้องกันอันตรายในสาขาวิชาชีพ (กายภาพ ชีวภาพ เคมี การย
ศาสตร์ เป็ นต้ น)
การใช้ อปุ กรณ์ทนุ แรงในการเคลือนย้ าย เช่น การใช้ รอก เครน แฮนด์ลฟิ ส์
เป็ นต้ น
องค์ความรู้การเลือกใช้ การสวมใส่ การจัดเก็บและการบํารุงรักษาอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลทีจําเป็ นเหมาะสมกับสาขาการเรี ยนรู้
การพัฒนาจิตสํานึก และความมีวินยั และการเป็ นผู้นําด้ านความปลอดภัย
การเรี ยนรู้ ในองค์ ความรู้ ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยทีจําเป็ น
การเตรี ยมพร้ อมและการตอบโต้ ในภาวะฉุกเฉิน
การปฐมพยาบาล CPR และการใช้ เครื องกระตุ้นหัวใจ
การตรวจความปลอดภัยและการสังเกตุอนั ตราย
การดับและควบคุมเพลิงขันต้ น และ อืนๆ
การเรี ยนรู้ อันตรายและสร้ างเสริมประสบการณ์ การทํางานในแต่ ละ
ลักษณะสถานประกอบ
การเรี ยนรู้ประสบการณ์ควาปลอดภัยในกระบวนการผลิต/บริการทีเกียวข้ อง
การอบรมดูงานในสถานประกอบการทีเป็ นตัวอย่างได้
การฝึ กปฏิบตั ิงานในด้ านความปลอดภัยฯในสถานประกอบการทีดี
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มีนาคม 2561
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