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กำหนดเกณฑก์จิกรรมพืน้ฐานทีส่ว่นงานควรกำหนดไวใ้นแผนงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน  
ตามยทุธศาสตรบ์รหิารจดัการความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน พ.ศ.2565-2569 

(อา้งองิตามประกาศจฬุาฯ เรือ่ง แนวปฏบิตัเิพื่อการบรหิารจดัการความปลอดภยัฯ ดา้นอาชวีอนามยั/เคม/ีชวีภาพ/รงัสี พ.ศ.2563)  

เกณฑก์จิกรรมพืน้ฐาน ความถี่ในการดำเนนิงาน ตวัอยา่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

1. จัดทำ/ทบทวน นโยบายความปลอดภัย (ตามวาระคปอ. และผู้บรหิารส่วน
งาน หรือ ตามการเปลี่ยนแปลง

นโยบายมหาวิทยาลยั) 

https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=168 

2. มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ.ส่วนงาน) หรือ ผู้ที่ไดร้ับ
มอบหมายงานด้านความปลอดภัย (จป.ประจำส่วนงาน) 

(ตามวาระคปอ.และผู้บริหารส่วน
งาน) 

https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=168 

3. มีการจัดทำและรายงานผลการบรหิารความเสี่ยงดา้นความ
ปลอดภยัในการทำงาน  (KRI) เสนอต่อศูนย์บริหารความ
เสี่ยง  

ทุก 6 เดือน  

4. มีการสำรวจสภาพความปลอดภัยหอ้งปฏบิตักิาร (เมื่อมี
มาตรฐานจะพิจารณาจากจำนวนห้องที่ได้รับมาตรฐาน) 

 https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=388 

4.1 CU Lab ปีละ 1 ครั้ง  
     4.2  ESPReL Checklist ปีละ 1 ครั้ง  

4.3  BSL Checklist ปีละ 1 ครั้ง  
     4.4  RS Checklist ปีละ 1 ครั้ง  

4.5 ปรับปรุงข้อมูลสารเคมีและของเสียในโปรแกรม 
ChemTrack&WasteTrack 2016 

ทุก 6 เดือน  

5. มีการตรวจประเมินห้องปฏบิัติการภายในส่วนงาน
(Internal audit) ตามรายการประเมินข้อ 4.2-4.4 (หรือ
อย่างใดอย่างหนึ่ง) 

ปีละ 1 ครั้ง  
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เกณฑก์จิกรรมพืน้ฐาน ความถี่ในการดำเนนิงาน ตวัอยา่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

6. มีการสำรวจสภาพความปลอดภัยสำนกังาน (เมื่อมี
มาตรฐานจะพิจารณาจากจำนวนห้องที่ได้รับมาตรฐาน) 
อย่างน้อย 
6.1 สำรวจอุปกรณ์เกีย่วข้องในสำนักงาน (อุปกรณ์ไฟฟ้า/

ปลั๊กไฟ/ ของมีคม) 
6.2 สำรวจทางเข้าออก (ไมม่ีสิ่งกีดขวาง) 

ปีละ 1 ครั้ง https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=168 

7. มีการสำรวจและตรวจตราสภาพความปลอดภัยอาคารตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง หรือ
คำแนะนำ อย่างน้อย 
7.1 สำรวจ ตรวจสอบ และบำรุงรกัษาระบบปอ้งกันและ
ระงบัอคัคภียัของอาคาร (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบ
ดับเพลิง ระบบเสยีงตามสาย ป้ายทางหนีไฟ ไฟฉุกเฉิน ทาง
หนีไฟ) อย่างสม่ำเสมอ 

 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 

 

https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=168 

7.2 สำรวจ ตรวจสอบ และบำรุงรกัษาระบบไฟฟา้ของ
อาคาร อย่างสม่ำเสมอ 

ปีละ 1 ครั้ง  

7.3 สำรวจ ตรวจสอบ และบำรุงรกัษาระบบลฟิตโ์ดยสาร
ของอาคาร อย่างสม่ำเสมอ 

ปีละ 1 ครั้ง 
 

 

7.4 สำรวจและตรวจตราแหลง่ทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่ง/
อนัตราย อย่างสม่ำเสมอ 

เดือนละ 1 ครั้ง  

8. มีการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ตามความเสี่ยง) ปีละ 1 ครั้ง รายการบรกิารตรวจวดั 
1.ตรวจวัดสารระเหยอินทรีย์         7. วัดความเร็วลม       
2.วัดแกส๊ในอากาศ                     8. ตรวจสอบขั้วเต้ารบัชนิดมีสายดิน  
3.วัดดัชนคีวามร้อน                    9. สำรวจรังสี            
4.วัดอุณหภมูิแบบอินฟราเรด       10. วัดรังสีประจำตัวบุคคล   
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เกณฑก์จิกรรมพืน้ฐาน ความถี่ในการดำเนนิงาน ตวัอยา่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

5.วัดความเข้มแสง                    11. วัดฝุ่นละอองในอากาศ 
6.วัดระดับเสียง 
รายละเอยีดเพิม่เตมิ
https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=570 

9. มีการพัฒนาศักยภาพ/ฝึกอบรม ให้กับ นิสิต/บคุลากร 
9.1 หลักสตูรความปลอดภัยพื้นฐาน (สำหรับนสิิตและ

บุคลากร) 
9.2 หลักสตูร จป.บริหาร จุฬาฯ (สำหรับผู้บริหารส่วน

งาน) 
9.3 หลักสตูร จป.หัวหนา้งาน (สำหรับหัวหน้างาน 

หัวหน้าห้องปฏิบัติการ และบุคลากรทั่วไป) 
9.4 หลักสตูร คปอ. (สำหรับ คปอ.จุฬาฯ และคปอ.ส่วน

งาน) 
9.5 หลักสตูรอบรมตามลักษณะงาน เช่น หลักสูตรความ

ปลอดภัยทางเคมี/ชีวภาพ/รังส ี
หมายเหต ุส่วนงานควรกำหนดเปา้หมายจำนวนผู้ผ่านการอบรม
แต่ละหลักสูตร 

  

10. มีการจัดทำแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และทบทวน 
อย่างน้อย 
10.1. กรณีอัคคภีัย 

ตามวาระผูร้ับผดิชอบ หรือ ปีละ 1 
ครั้ง 

https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=168 

11.  มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
11.1. ดับเพลิงข้ันต้นและอพยพหนไีฟ 

ปีละ 1 ครั้ง https://www.shecu.chula.ac.th/home/content.asp?Cnt=168 
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เกณฑก์จิกรรมพืน้ฐาน ความถี่ในการดำเนนิงาน ตวัอยา่งเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 

12.  มีการดำเนินการแกไ้ขหรือควบคมุความเสี่ยงจากรายงาน
ในระบบรายงานอุบตัิการณ์ภายใน 3 เดือน (นับจากวัน
รายงานเข้าระบบ) 

ตามเหตุการณ์ที่พบ  

13. มีการจัดกจิกรรมส่งเสรมิความปลอดภัย เช่น กิจกรรม 5 ส. 
Big Cleaning Day (วันทำความสะอาดใหญ่) ประกวด
ห้องปฏิบัติการ/ห้องสำนักงาน Walk Through survey 
เป็นต้น  

ปีละ 1 ครั้ง  

14.  มีการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนท่ีระบุ
ไว ้

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

15.  การทบทวนและปรับปรุง/พัฒนา อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
16. อื่น ๆ (Optional)   

 
เกณฑ์การประเมินผลดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ แต่ละกิจกรรม 

▪ สำเร็จต่ำกว่าร้อยละ 50   จัดอยู่ในระดับ ควรปรับปรุง พร้อมระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข 
▪ สำเร็จมากกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกิน 60  จัดอยู่ในระดับ พอใช้  
▪ สำเร็จมากกว่าร้อยละ 60 แต่ไม่เกิน 80  จัดอยู่ในระดับ ดี 
▪ สำเร็จมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป   จัดอยู่ในระดับ ดีมาก 


