
1 Date : 1 มิถุนายน 2564 

 

 
แผนยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการด้านความปลอดภยั 

อาชวีอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการทำงาน พ.ศ. 2565 – 2569 
 

 แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ.2565-2569 มีความมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีมาตรฐานการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ตามนโยบายที่ไ ด้
ประกาศไว้ และดำเนินงานควบคุมไปกับแผนยุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยระยะ 15 ปี (พ.ศ.2555 -
2570) คือ “เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” เพ่ือ
นำไปสู่การเป็น World Class University และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานทั้งส่วน
กายภาพและระบบสนับสนุนที่จำเป็น เพ่ือให้ประชาคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมั่นใจได้ว่าการดำเนินงาน
ในภารกิจใด ๆ จะได้รับการป้องกันอุบัติเหตุใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น และเพื่อให้ประชาคมของจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องด้าน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งระดับมหาวิทยาลัย และระดับประเทศ จนเกิด
เป็นวัฒนธรรมการป้องกันในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 สาระสำคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจ ัดการด้านความปลอดภัย อ าชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2565-2569 ประกอบด้วย แนวคิด หลักการ วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ 
เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และตัวชี้วัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวคิด 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีการดำเนินการที่เป็นไปตามมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สอดคล้องกับบริบทลักษณะงานภายในจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมจากบุคลากรทุกภาคส่วนในการปฏิบัติตามมาตฐาน เพื่อป้องกัน ลด ควบคุม และ
แก้ไขผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมอย่างตระหนักรู้ และยึดถือวัฒนธรรมความปลอดภัยในเชิง
การป้องกันเป็นคุณค่าหลัก 

2. หลักการ 
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 

ประกอบด้วย 4 หลักการสำคัญ คือ 
2.1 “มหาวิทยาลัยแห่งการพัฒนายั่งยืน” เป็นหลักการที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสู่การเป็น

มหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืน ซึ่งจะต้องเป็น ผู้นำแห่งอนาคต มีวิจัยนวัตกรรมที่มีประโยชน์สูงเพ่ือสังคม และมี
การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน 

2.2 “มาตรฐานความปลอดภยัในการทำงาน” เป็นหลักการที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามลักษณะงาน ให้สอดคล้องกับกฎหมายและ
เป็นมาตรฐาน 
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2.3 “วัฒนธรรมการปอ้งกัน” เป็นหลักการที่ส่งเสริมให้ประชาคมจุฬาฯ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง
จนเป็นวิถีในการทำงาน และร่วมสร้าง/ส่งเสริมให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศสภาพแวดล้อมและ
กระบวนการทำงานที่เอ้ือต่อการทำงานอย่างปลอดภัย  

2.4 “ธรรมาภิบาล” เป็นหลักการที่มุ่งเน้นให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการความปลอดภัย อาชีวอ
นามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญ ได้แก่ การบริหาร กำกับ และดำเนินงาน
ภารกิจ โดยการสนับสนุนของส่วนงาน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การดำเนินงานอย่างเป็นระบบ มี
ประสิทธิภาพ และเป็นธรรม สอดคล้องตามมาตรฐานและกฎหมาย ไม่เลือกปฏิบัติ มีความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได ้

3. วิสัยทัศน์  
“จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีการดำเนินการด้านอาชีวอนามัย  ความ

ปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นแบบอย่างและยั่งยืน” 
4. วัตถุประสงค์ 

4.1 เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่ได้
มาตรฐานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

4.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน ตามบริบทลักษณะงานของมหาวิทยาลัย 
4.3 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและตระหนักรู้จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการป้องกันของทุก 

ภาคส่วน 
5. เป้าประสงค์ 

5.1 มีนโยบาย โครงสร้างการบริหาร กลยุทธ์ แผนงาน และการจัดสรรทรัพยากรที่จำเป็นต่อการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างต่อเนื่อง 

5.2 มีกลไกการประสานงาน กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยฯ ของส่วนงานทุกระดับ 

5.3 มีมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของการทำงานและสถานที่ทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะงาน 
5.4 มหี้องปฏิบัติการและสำนักงานที่ได้มาตรฐาน 
5.5 มีองค์ความรู้ หลักสูตร และคู่มือปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยฯ สอดคล้องตามความเสี่ยง

และกลุ่มเป้าหมาย 
5.6 นิสิตและบุคลากรทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยฯ 
5.7 นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 
5.8 บุคลากรทุกระดับมีความตระหนักรู ้ และมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัยฯ จนเกิดเป็น

วัฒนธรรมการป้องกัน 
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6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ 
ทำงาน พ.ศ.2565-2569 

มุ่งเป้าเพื่อสร้างและบรรลุมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานจนเกิดวัฒนธรรมการป้องกัน 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
กำหนดให้ส่วนงานมีระบบการบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม ที่เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้องกับนโยบายฯ และแผนฯ โดยอย่างน้อยที่สุดจะต้องมีนโยบาย 
ผู้รับผิดชอบ แผนงานที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านความปลอดภัยพื้นฐาน และมีการกำหนดตัวชี้ วัดด้าน
ความปลอดภัยของส่วนงาน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ในสถานที่ทำงานทั้งห้องปฏิบัติการและสำนักงาน ด้วยการกำหนด
มาตรฐานความปลอดภัยที่ปฏิบัติได้จริงและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน การสำรวจเทียบกับมาตรฐาน และปรับปรุง
ยกระดับความปลอดภัยในสถานที่ทำงานจนเป็นไปตามมาตรฐานอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของนิสิตและบุคลากร พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ ด้วยการพัฒนาหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการหล่ อหลอมการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงให้เป็นวิถีการดำเนินงาน จนสามารถต่อยอดไปถึงการจัดการความเสี่ยงและการสื่อสาร
ความเสี่ยง สร้างแรงจูงใจ-พัฒนากลไกให้นิสิต-บุคลากรได้รับการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของการทำงาน 
และให้นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความตระหนกัรูจ้นเกิดเปน็วฒันธรรมการป้องกัน สร้างความตระหนักรู้
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จนเกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยใน
ประชาคมจุฬาฯ ผ่านการสื ่อสารและกิจกรรมที่มุ ่งเน้นให้เกิดบรรยากาศและสภาพแวดล้อม ตลอดจน
กระบวนการทำงานที่เอ้ือต่อการทำงานอย่างปลอดภัย 

7. แผนงานและโครงการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 

ฉบับแรก เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2559 พร้อมกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารงานด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 และจัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศปอส.) ตามมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 797 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 
2559 เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน ภายใต้กรอบการบริหารและดำเนินการที่กำหนดโดยคณะกรรมการนโยบายด้านความปลอดภัย อาชี
วอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดย ศปอส. จะทำงานประสานกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (คปอ. จุฬาฯ) เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานจาก
นโยบายสู่การปฏิบัติ 
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การขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เริ่มจากการทำงานในรูปแบบของคณะทำงานเฉพาะกิจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 
2559 โดยมีหน้าที่จัดทำนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 แผนงานและโครงการด้านความปลอดภัยฯ ต่าง ๆ รวมทั้งข้อเสนอแนวทางการ
จัดตั้งหน่วยงานด้านความปลอดภัยฯ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงสำคัญของการวางรากฐานให้ 
ศปอส. มีความมั ่นคง มีความพร้อมและเรียนรู ้ประสบการณ์ในการดำเน ินงานความปลอดภัยของ
ห้องปฏิบัติการเคมี ซึ่งพื้นฐานเหล่านี้ได้พัฒนาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ที่กว้างขึ้นและครอบคลุม
ลักษณะงานที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยทั้งด้านรังสีและชีวภาพ รวมทั้งสถานที่ทำงานท่ีนอกเหนือจากห้องปฏิบัติการ 
สาระสำคัญของยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยฯ ในระยะแรก (2560-2564) สามารถสรุปได้ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รปูที ่1 ผงัแสดงพนัธกจิการดำเนนิงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยัและสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2560 – 2564 
 

บัดนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมาครบ 5 ปีแล้ว พบ
ประเด็นความสำเร็จและปัญหาอุปสรรคบางประการ ซึ่งนำมาสู่การทบทวนเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์ด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานช่วงปี พ.ศ. 2565 – 2569 ให้โดยการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ฯ ได้ใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร และผู้ทรงคุณวุฒิ และได้นำเสนอต่อ
คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬากรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
25 พฤศจิกายน 2563 และคณะกรรมการบริหารศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 
27 พฤศจิกายน 2563 โดยได้รับมติเห็นชอบ และมีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 15 ปี พ.ศ. 
2555 – 2570 ที่กล่าวว่า “เป็นแหล่งความรู้และแหล่งอ้างอิงของแผ่นดิน เป็นผู้นำทางปัญญา เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน”สาระสำคัญดังรูปที่ 2 

 

พฒันาระบบบรหิารจดัการ องคค์วามรู ้ 
บคุลากร และการสือ่สาร ในเรือ่งความปลอดภยั 

อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 
 

พฒันาคณุภาพการบรหิารจดัการ 
ดา้นความปลอดภยัฯ 

พฒันาองคค์วามรูแ้ละศกัยภาพบคุลากร 
ดา้นความปลอดภยัฯ 

พฒันาการสือ่สาร 
ดา้นความปลอดภยัฯ 

พฒันาระบบบรหิารจดัการ 
ดา้นความปลอดภยัฯ 

สง่เสรมิวฒันธรรมความปลอดภยั 
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รปูที ่2 ผงัแสดงพนัธกจิการดำเนนิงานดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน 

 พ.ศ. 2565 – 2569 
 

โดยรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2565-2569 สรุปดังตารางที่ 1 และแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565-2569 ในตารางที่ 2  ดังต่อไปนี้ 

ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยั 
ในการทำงานจนเกดิเปน็ 
วฒันธรรมการปอ้งกนั 

การพฒันามาตรฐานความปลอดภยัฯ ทีเ่ปน็ทีย่อมรบั 
และปรบัปรงุยกระดบัความปลอดภยัในสถานที่ทำงาน

ใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานฯ อยา่งยัง่ยนื 

การพฒันาองคค์วามรูแ้ละศกัยภาพของ
นสิติและบคุลากร 

 

การสรา้งความตระหนกัรูจ้น
เกดิเปน็วฒันธรรมการปอ้งกนั 

 

การจดัการและการดำเนนิงานดา้นความ
ปลอดภยัฯ ของสว่นงานทีม่ทีศิทางสอดคลอ้ง
กบันโยบายดา้นความปลอดภยัฯ ของจุฬาฯ 
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ตารางที ่1 แผนยทุธศาสตรก์ารบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั พ.ศ.2565-2569 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 

การจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงานที่มี
ทิศทางสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยฯ 

ของจุฬาฯ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยฯ ทีเ่ป็นที่ยอมรับ

และปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยในสถานที่
ทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ อย่างยัง่ยืน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของนิสิตและบุคลากร 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 
การสร้างความตระหนกัรู้จนเกิดเป็นวัฒนธรรม

การป้องกัน 
 

เปา้ประสงค ์
1. ส่วนงานมีนโยบาย โครงสร้างการบริหาร  

กลยุทธ มาตรการ และทรัพยากรที่จำเป็นต่อ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน อย่างต่อเนื่อง 

2. มีแผนการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแนว
ปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง มี
กลไกการประสานงาน กำกับ ติดตาม 
ประเมิน และรายงานผลการดำเนินงาน 

เปา้ประสงค ์
1. มีมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของการทำงานและ

สถานที่ทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะงาน  
2. มีห้องปฏิบัติการและสำนกังานที่ได้มาตรฐาน 
3. มีอาคารที่ได้มาตรฐานความปลอดภัย (อัคคีภัย) 
 

เปา้ประสงค ์
1. มีองค์ความรู้ หลักสูตร และคู่มือปฏิบัติงานด้านความ

ปลอดภัยฯ สอดคล้องตามความเส่ียงและกลุ่มเป้าหมาย 
2. นิสิตและบุคลากรทุกระดับได้รับการพฒันาศักยภาพด้าน

ความปลอดภัยฯ 
3. นิสิตและบุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนนิงานด้านความ

ปลอดภัยฯ 

เปา้ประสงค ์
1. นิสิตและบุคลากรทุกระดับมีความตระหนักรู้ 

และมีส่วนร่วมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเน้น
วัฒนธรรมการป้องกันเพือ่ลดอุบัติเหตุเป็นศูนย์ 

ตวัชีว้ดั 
- ร้อยละของส่วนงานที่มีการจัดการด้านความ

ปลอดภัยฯ 
- ร้อยละของส่วนงานที่มีการจัดสรรงบประมาณ

เพื่อการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 
- ร้อยละของส่วนงานที่มีการกำหนดตัวชี้วัดด้าน

ความปลอดภยัฯ 
- ร้อยละของส่วนงานที่มีแผนงานดา้นความ

ปลอดภัยฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานฯ 
- ร้อยละของส่วนงานที่ดำเนินการตามแผนงาน

ด้านความปลอดภัยฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานฯ  
- ร้อยละของรายงานสภาพแวดล้อมที่ไม่

ปลอดภัยที่ได้รับการแก้ไขภายในกำหนด 

ตวัชีว้ดั 
- การเกิดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและ

สถานที่ทำงานที่สอดคล้องกับลักษณะงานที่
ครอบคลุมและเป็นที่ยอมรับ  

- การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ 
- ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองตาม

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 
- ร้อยละของสำนักงานที่ผา่นการรับรองตาม

มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 
- จำนวนอาคารที่มีห้องปฏบิัติการได้รับการตรวจตรา

ตามมาตรฐานความปลอดภัยอาคาร 

ตวัชีว้ดั 
- จำนวนหลกัสูตรและคู่มือปฏบิัติงานที่ครอบคลุมกับลักษณะ

งานและกลุ่มเป้าหมาย 
- จำนวนองค์ความรู ้จากข้อมูลการดำเนินงานด้านความ

ปลอดภัยฯ ที่ได้รับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเผยแพร่  
- ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการ (สายวิทยาศาสตร์ / 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่ได้รับการอบรมตามลักษณะงาน 
(เคมี/ชีวภาพ/รังสี) 

- ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ (สายวิทยาศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่ได้รับการอบรมตามลักษณะงาน 
(เคมี/ชีวภาพ/รังสี) 

- ร้อยละของนิสิต สายวิทยาศาสตร์ / วทิยาศาสตร์สุขภาพ ที่
ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่สอดคล้องตามลักษณะงาน 

ตวัชีว้ดั 
- จำนวนสื่อของการสื่อสารเพื่อสรา้งความ

ตระหนักในความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive) 
ให้กับนิสิตและบุคลากรทุกระดับ และการเข้าถึง
ของประชาคมจุฬาและสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย 

- ร้อยละประสิทธภิาพของการได้รับสื่อด้านความ
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น (การรับรู้สาระสำคัญ ทัศนคติ
ต่อสื่อและความตั้งใจในการนำไปใช้ประโยชน์) 

- จำนวนกจิกรรมส่งเสริมความปลอดภยัและเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภยั และการ
เข้าถึงของประชาคมจุฬาและสังคมในระดับ
มหาวิทยาลัย/สว่นงาน 
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ยทุธศาสตรท์ี ่1 
การจัดการด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงานที่มี
ทิศทางสอดคล้องกับนโยบายด้านความปลอดภัยฯ 

ของจุฬาฯ 

ยทุธศาสตรท์ี ่2 
การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยฯ ทีเ่ป็นที่ยอมรับ

และปรับปรุงยกระดับความปลอดภัยในสถานที่
ทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ อย่างยัง่ยืน 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของนิสิตและบุคลากร 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 
การสร้างความตระหนกัรู้จนเกิดเป็นวัฒนธรรม

การป้องกัน 
 

- ร้อยละของนิสิต สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่
ได้รับการอบรมตามหลักสูตรความปลอดภัยพื้นฐาน 

- ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งรับผิดชอบด้านความ
ปลอดภัยได้รับการอบรมตามกลุ่มเปา้หมาย 

- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อรว่ม
ดำเนินการด้านความปลอดภยั 

- จำนวนนิสิตที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภยัฯ 
- จำนวนกจิกรรมส่งเสริมความปลอดภยัของนิสิต  
- ร้อยละการเข้ารว่มกิจกรรมความปลอดภัยของนิสิต 
 

- จำนวนกจิกรรมส่งเสริมความปลอดภยัและเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภยั และการ
เข้าถึงของประชาคมจุฬาและสังคมในระดับ
สังคม  

- สัดส่วนของรายงานเหตุการณ์เกือบเกดิอุบัติเหตุ
และอุบัติเหตุต่อรายงานอุบัติการณ์ทั้งหมด 

- จำนวนอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงระดับ 2 ที่มีการ
บาดเจ็บและหยุดงานมากกว่า 3 วันขึ้นไป 

- จำนวนอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงระดับ 3 
- ร้อยละการดำเนินการแก้ไขสำเร็จจากรายงาน

อุบัติการณ์ 
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ตารางที่ 2 แผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2565 -2569  
([x] = ตัวชี้วัดนับสะสมต่อเนื่อง / x = ตัวชี้วัดนับรายปี) 

เปา้ประสงค ์ แผนงาน ตวัชีว้ดั 2565 2566 2567 2568 2569 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 

การจดัการดา้นความปลอดภยัฯ ของสว่นงานที่มทีศิทางสอดคลอ้งกบันโยบายดา้นความปลอดภยัฯ ของจฬุาฯ 
(โครงการขบัเคลื่อนงานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดบัมหาวทิยาลยัและระดบัสว่นงาน) 

1. สว่นงานมนีโยบาย 
โครงสรา้งการบริหาร กล
ยทุธ มาตรการ และ
ทรพัยากรทีจ่ำเปน็ตอ่การ
บริหารจดัการดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการ
ทำงาน อยา่งตอ่เนือ่ง 

1. แผนงานการขบัเคลือ่นในการ
กำหนดตวัชีว้ดัดา้นความปลอดภยัฯ 
ระดบัมหาวทิยาลยัและสว่นงาน 
-การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยฯ 
ระดับมหาวิทยาลัย 
-การกำหนดตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยฯ 
ระดับส่วนงาน 
-การเปรียบเทียบข้อมูลจากสว่นงานที่มี
ตัวชี้วัดดา้นความปลอดภัยแลว้ กับส่วน
งานที่ยังไม่มีตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยฯ 
-การสำรวจทัศนคติของผูบ้ริหารต่อการ
บริหารจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
-การนำเสนอข้อมูลการสำรวจทศันคติ
ด้านความปลอดภัยฯ ในที่ประชมุ
คณบดี และทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัย  

- ร้อยละของส่วนงานที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยฯ 
(คิดจากฐาน 55 สว่นงานที่มีความเส่ียงจากหอ้งปฏิบัติการ หรือมี
บุคลากร ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป) 
 

[40] [60] [70] [80] [90] 

- ร้อยละของส่วนงานที่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ 

(คิดจากฐาน 55 สว่นงานที่มีความเส่ียงจากหอ้งปฏิบัติการ หรือมี
บุคลากร ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป) 
 

10 20 30 40 50 

- ร้อยละของส่วนงานที่มีการกำหนดตัวชี้วดัด้านความ
ปลอดภัยฯ 

(คิดจากฐาน 55 สว่นงานที่มีความเส่ียงจากหอ้งปฏิบัติการ หรือมี
บุคลากร ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป) 
  
 

0 0 0 20 50 

2. มแีผนการดำเนนิงานที่
สอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัเิพือ่

- ร้อยละของส่วนงานที่มีแผนงานด้านความปลอดภัยฯ 
ที่สอดคล้องกับมาตรฐานฯ 

50 60 70 80 90 
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การบริหารจดัการความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สิง่แวดลอ้ม พรอ้มทัง้ มี
กลไกการประสานงาน 
กำกบั ตดิตาม ประเมนิ 
และรายงานผลการ
ดำเนนิงาน 

2. แผนงานการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการแผนงานด้านความปลอดภยัของ
ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย 
-พัฒนาระบบประมวลแผนงานและผล
การดำเนินงานด้านความปลอดภัยของ
แต่ละส่วนงาน 
- กำหนดเกณฑ์ข้อมูลขั้นต่ำที่ส่วนงาน
ต้องระบุในแผนงาน (อ้างอิงตามประกาศ
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยฯ 4 ด้าน) 
- จัดลำดบัความสำคัญ และ Gap 
analysis เพื่อแนะนำส่วนงาน 
3. แผนงานการกำกบัและตดิตามการ
ดำเนนิงานดา้นความปลอดภยัของสว่น
งาน 
-การติดตามการดำเนินงานดา้นความ
ปลอดภัยฯ ระดับมหาวิทยาลัย 
-การติดตามการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภ ั ยฯ  ระด ั บส ่ วน ง านผ ่ าน
กระบวนการตรวจติดตามและรายงาน
ประจำปีของส่วนงาน 
 
 

(คิดจากฐาน 55 สว่นงานที่มีความเส่ียงจากหอ้งปฏิบัติการ หรือมี
บุคลากร ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป) 

 

- ร้อยละของส่วนงานที่ดำเนนิการตามแผนงานดา้น
ความปลอดภัยฯ ที่สอดคล้องกับมาตรฐานฯ  
(คิดจากฐาน 55 สว่นงานที่มีความเส่ียงจากหอ้งปฏิบัติการ หรือมี
บุคลากร ตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป) 

 

80 80 80 80 80 

- ร้อยละของรายงานสภาพแวดลอ้มที่ไม่ปลอดภัยที่
ได้รับการแก้ไขภายในกำหนด  
 

 

80 80 80 80 80 
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ยทุธศาสตรท์ี ่2 

การพฒันามาตรฐานความปลอดภยัฯ ที่เปน็ทีย่อมรบัและปรบัปรงุยกระดบัความปลอดภยัในสถานทีท่ำงานใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐานฯ อยา่งยัง่ยนื 
(โครงการจดัทำมาตรฐานความปลอดภยัในการทำงาน และยกระดบัความปลอดภยัสถานทีท่ำงาน) 

1. มมีาตรฐานความ
ปลอดภยัฯ ของการทำงาน
และสถานทีท่ำงานที่
สอดคลอ้งกบัลกัษณะงาน  
 

1. แผนงานจดัทำมาตรฐานความ
ปลอดภยัและกระบวนการรบัรองของ
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
ห้องปฏบิตักิาร-สำนกังาน-อาคาร) 
- การจัดทำมาตรฐานความปลอดภัยฯ 
จุฬาฯ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการ สำนักงาน
การตรวจตราความปลอดภัยในอาคาร  
- การสร้างกระบวนการรับรอง
มาตรฐานความปลอดภัยฯ ทั้งการ
รับรองภายใน และการรับรองโดย
ส่วนกลาง (SHECU)  

- การเกิดมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานและ
สถานทีท่ำงานที่สอดคล้องกับลกัษณะงานที่ครอบคลุม
และเป็นทีย่อมรับ  

 

[1] 
 

[2] 
 

[3] 
 
 
 

[3] 
 
 
 
 
 

[3] 
 
 
 

-การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐาน
ความปลอดภัยฯ จุฬาฯ  

- การทบทวนและปรับปรุงมาตรฐานความปลอดภัยฯ 
จุฬาฯ  

0 0 1 1 1 

2. มีหอ้งปฏบิตักิารและ
สำนกังานทีไ่ดม้าตรฐาน 

2. แผนงานยกระดบัความปลอดภยั
ความปลอดภยัในการทำงานของ
จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั 
(ห้องปฏบิตักิาร-สำนกังาน-อาคาร) 

- ร้อยละของห้องปฏิบัติการที่ผา่นการรับรองตาม
มาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน 

(คิดจากฐานห้องปฏิบัติการทั้งหมดในระบบ CU-LAB ณ ก.ย. 64  
(ณ 30 ก.ย. 63 มี 916 หอ้ง)) 

[0] 
 
 

 

[50] 
 
 

 

[60] 
 
 

 

[70] 
 
 

 

[80] 
 
 

 
- ร้อยละของสำนักงานที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยในการทำงาน 

[0] [5] [40] [60] [80] 
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เปา้ประสงค ์ แผนงาน ตวัชีว้ดั 2565 2566 2567 2568 2569 
- การตรวจรับรองมาตรฐานความ
ปลอดภัยฯ จุฬาฯ ทั้งการรับรองภายใน 
และการรับรองโดยสว่นกลาง (SHECU) 

(คิดจากฐาน 358 หอ้ง (1 ภาค/1 สนง., สนม. นับระดับฝ่าย)  
(ข้อมูลจำนวนหน่วยงาน ณ ธ.ค. 62)) 

3.มอีาคารทีไ่ดม้าตรฐาน
ความปลอดภยั (อคัคภียั) 

-การตรวจตราตามมาตรฐานความ
ปลอดภัยอาคารที่มีห้องปฏิบตัิการ  

- จำนวนอาคารที่มีห้องปฏบิัติการได้รับการตรวจตรา
ตามมาตรฐานความปลอดภัยอาคาร  
* อาคารที่เคยสำรวจแล้วตั้งแต่ ป ี2559-2564 (จำนวน 21 อาคาร) 

จำนวนอาคารปฏบิัติการทั้งหมด 62 อาคาร 

12 
8 + 4* 

  

12 
8 + 4* 

  

12 
8 + 4* 

  

12 
8 + 4* 

  

14 
9 + 5* 

 

ยทุธศาสตรท์ี ่3 
การพฒันาองคค์วามรู้และศกัยภาพของนสิติและบคุลากร 

(โครงการพฒันาองคค์วามรู้และศักยภาพของนสิติและบคุลากร) 
1. มีองคค์วามรู ้หลกัสตูร 
และคูม่ือปฏบิตังิานดา้น
ความปลอดภยัฯ สอดคลอ้ง
ตามความเสีย่งและ
กลุม่เปา้หมาย 

1. แผนงานการจดัทำหลกัสตูรและคูม่อื
ปฏบิตังิานตามลกัษณะงานและ
กลุม่เปา้หมาย 
1) การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลอ้งกับ
ความเสี่ยงและกลุ่มเป้าหมาย (5 
หลักสูตร) ได้แก่  
1. การจัดเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการ 
และคลังกลางเก็บสารเคมี 2. การแยก
ของเสียสารเคมี 3. Compressed gas 
cylinder safety 4. หลักสูตรความ
ปลอดภัยในการทำงานทางวิศวกรรม 
(เคร่ืองกล โยธา ไฟฟา้) 5. หลักสูตร

- จำนวนหลักสูตรและคู่มือปฏบิตัิงานที่ครอบคลุมกับ
ลักษณะงานและกลุ่มเป้าหมาย  
* หลักสูตรเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกับสถานการณ์
และหลักสูตรความปลอดภัยฯ ภาคภาษาอังกฤษ 

4 4 3 1* 1* 
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การยศาสตร์ (การยกและเคลื่อนย้าย
วัสดุ การทำงานกับคอมพิวเตอร์ การ
ประเมินทางการยศาสตร์)  
2) การพัฒนาหลักสูตรที่สอดคลอ้งกับ
มาตรฐานความปลอดภัย (3 มาตรฐาน 
6 หลักสูตร) ได้แก่ 1. มาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการ สำหรับผู้ปฏิบตัิ 2. 
มาตรฐานห้องปฏบิัติการ สำหรับ
ผู้ตรวจประเมิน 3. มาตรฐานสำนักงาน 
สำหรับผูป้ฏิบัติ 4. มาตรฐานสำนักงาน 
สำหรับผู้ตรวจประเมิน 5. มาตรฐาน
การตรวจตราความปลอดภัยในอาคาร 
สำหรับผูป้ฏิบัติ 6. มาตรฐานการตรวจ
ตราความปลอดภัยในอาคาร สำหรับ
ผู้ตรวจประเมิน  
2. แผนงานพฒันาองคค์วามรูด้า้นความ
ปลอดภยัตามลกัษณะงานและ
กลุม่เปา้หมาย 
-การวิเคราะห์ผลการประเมินจาก 
checklist เช่น ESPReL, BSL, RS 
-การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณสารเคมี
และของเสีย  

- จำนวนองค์ความรู้จากข้อมูลการดำเนินงานด้านความ
ปลอดภัยฯ ที ่ได้รับการวิเคราะห์  สังเคราะห์ และ
เผยแพร่ (หน่วย: เร่ือง) 

2 2 2 2 2 
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-การวิเคราะห์สถิติอุบัติการณ์ 

2. นสิติและบคุลากรทกุ
ระดบัไดร้บัการพฒันา
ศักยภาพดา้นความ
ปลอดภยัฯ 

3. แผนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
บ ุคลากรด ้านความปลอดภ ัยตาม
ลักษณะงานและกลุ่มเป้าหมาย 
-การจัดการอบรมตามหลักสูตรที่
สอดคล้องตามลักษณะงานที่มีความ
เสี่ยง 
 
 

- ร้อยละของบคุลากรสายวชิาการ (สายวิทยาศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่ได้รบัการอบรมตามหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานดา้นเคม ี

   (จากประมาณการฐาน 1,100 คน) 

[5] [10]  [15] [20] [25] 

- ร้อยละของบคุลากรสายวชิาการ (สายวิทยาศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่ได้รบัการอบรมตามหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานทางชวีภาพ 
(จากประมาณการฐาน 1,100 คน) 

[10] [15] [20] [25] [30] 

- ร้อยละของบคุลากรสายวชิาการ (สายวิทยาศาสตร์ / 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่ได้รบัการอบรมตามหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานทางรงัส ี
(จากประมาณการฐาน 1,100 คน) 

[5] [10] [15] [20] [25] 

- ร้อยละของบคุลากรสายปฏบิตักิาร (สายวิทยาศาสตร์ 
/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่ได้รับการอบรมตาม
หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานดา้นเคม ี
(จากประมาณการฐาน 660 คน) 

[30] [40] [50] [60] [70] 

- ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ (สายวทิยาศาสตร์ 
/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานทางชีวภาพ 

     (จากประมาณการฐาน 380 คน) 

[60] [70] [80] [90] [100] 
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- ร้อยละของบุคลากรสายปฏิบัติการ (สายวทิยาศาสตร์ 

/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตร
ความปลอดภัยในการทำงานทางรังสี 

(จากประมาณการฐาน 50 คน) 

[85] [85] [90] [90] [95] 

- ร้อยละของนสิติ (สายวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
สุขภาพ) ทีไ่ด้รับการอบรมตามหลักสูตรความ
ปลอดภัยในการทำงานดา้นเคม ี

(จากประมาณการฐาน 5,200 คน) 

65 70 75 80 80 

- ร้อยละของนสิติ (สายวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
สุขภาพ) ทีไ่ด้รับการอบรมตามหลักสูตรความ
ปลอดภัยในการทำงานทางชวีภาพ 

(จากประมาณการฐาน 2,800 คน) 

85 90 95 95 95 

- ร้อยละของนสิติ (สายวิทยาศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
สุขภาพ) ทีไ่ด้รับการอบรมตามหลักสูตรความ
ปลอดภัยในการทำงานทางรงัส ี

     (จากประมาณการฐาน 580 คน) 

5 10 15 20 25 

- ร้อยละของนสิติ (สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรความปลอดภัยพืน้ฐาน  

   (จากประมาณการฐาน 16,000 คน)   

5 10 15 20 25 

-การจัดการอบรมตามหลักสูตรที่
สอดคล้องตามกลุ่มเปา้หมาย 
 

- ร้อยละของบคุลากรทีม่ตีำแหนง่รบัผดิชอบดา้นความ
ปลอดภยัได้รบัการอบรมตามกลุ่มเป้าหมาย 

   (จากประมาณการฐาน 1,900 คน)   

[50] [60] [70] [80] [90] 
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3. นสิติและบคุลากรมสีว่น
รว่มในการดำเนนิงานดา้น
ความปลอดภยัฯ 

4. แผนงานการพฒันาศกัยภาพ
บคุลากรเพือ่รว่มดำเนนิการดา้นความ
ปลอดภยั 
- การส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในการทำงานของประชาคมจุฬาฯ  
- การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
(workshop) ในเร่ือง การวิเคราะห์
ความเสี่ยง  
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงาน 
(train the trainer) 
-การพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมิน
ด้านความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 
- การส่งเสริมและผลักดันให้มีเกณฑ์
ด้านความปลอดภัยเปน็ส่วนหนึง่ในการ
ประเมินผลการดำเนนิงานดา้นการ
พัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจำปี  

- จำนวนบุคลากรที่ได้รบัการพฒันาศักยภาพเพื่อร่วม
ดำเนินการดา้นความปลอดภัย (ผู้ตรวจประเมิน
ห้องปฏิบัติการ, ผู้ตรวจติดตาม, วิเคราะห์ความเสี่ยง, การ
จัดการสารเคมีและของเสีย, การยศาสตร์, ตรวจตรา
อาคารด้านอัคคภีัย)  

 
 
 

[140] 
 
 

[230] 
 

[380] 
 

[600] 
 

[800] 
 

5. แผนงานการส่งเสริมและผลักดันให้
นิสิตมสีว่นร่วมในกิจกรรมสง่เสรมิความ
ปลอดภัยฯ 
- Chula Safety Ambassador 

- จำนวนนสิิตที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความ
ปลอดภัยฯ  
 

50 50 50 50 50 

- จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยของนิสิต  
(จากประมาณการฐาน 37,000 คน)   

14 14 14 14 14 
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- น ิส ิตผ ู ้ ถ ่ ายทอดสาระด ้านความ
ปลอดภัยฯ 

- ร้อยละการเข้าร่วมกิจกรรมความปลอดภัยของนิสิต  
(จากประมาณการฐาน 37,000 คน)   

11 12 13 14 15 

ยทุธศาสตรท์ี ่4 
การสรา้งความตระหนกัรูจ้นเกดิเปน็วฒันธรรมการปอ้งกนั 

(โครงการสรา้งความตระหนกัดา้นปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทำงาน) 
1.นสิติและบคุลากรทกุ
ระดบัมคีวามตระหนกัรู ้
และมสีว่นรว่มดา้นความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการ
ทำงาน โดยเนน้วฒันธรรม
การป้องกนัเพือ่ลดอบุตัเิหตุ
เปน็ศนูย ์

1.  แผนงานจดัทำสือ่และชดุความรู้
ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทำงาน 
- การพัฒนาสื่อและช่องทางการสื่อสาร
ด้านความปลอดภัยฯ ในเชิงรุก 
- การส่งเสริมกิจกรรมประชาสมัพันธ์
เชิงรุก 
- การจัดให้มีสื่อเชิงป้องกันตาม
สถานการณ์ ให้สามารถ เผยแพร่สื่อฯ 
ไปถึงกลุ่มเปา้หมายได้อย่างรวดเร็วและ
น่าสนใจ 
- การจัดทำชดุความรู้จากแนวปฏิบัติ/
คู่มือด้านความปลอดภัยฯ 
 

- จำนวนสื่อของการสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักใน
ความปลอดภัยเชิงรุก (Proactive) ให้กับนิสิตและ
บุคลากรทุกระดับ และการเข้าถงึของประชาคมจฬุา
และสังคมในระดับมหาวทิยาลัย 

    (นับเฉพาะสื่อที่มี impact เชิงวิชาการ เช่น บทความ โปสเตอร์
ความรู้ วิเคราะห์เหตกุารณ์)  

 

10 10 10 10 10 

- การสำรวจประสิทธิผลของการได้รับ
สื่อด้านความปลอดภัยฯ  

- ร้อยละประสิทธิภาพของการได้รับสื่อด้านความ
ปลอดภัยเพิ่มข้ึน (การรับรู้สาระสำคัญ ทัศนคตติ่อสื่อ
และความตั้งใจในการนำไปใช้ประโยชน์)  

0 10 15 20 25 
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   (คิดจากฐานผู้ประเมินแบบสำรวจประสิทธิผลของการได้รับสื่อด้าน

ความปลอดภยัฯ ในปีงบประมาณ 2565) 
2. แผนงานสรา้งความตระหนกัดา้น
ความปลอดภยั อาชวีอนามยั และ
สภาพแวดลอ้มในการทำงาน   
-การส่งเสริมให้มีกิจกรรมการแบ่งปนั
ประสบการณ์ระหว่างส่วนงาน 
-การสนับสนนุให้มหาวิทยาลัยและส่วน
งานสามารถจัดกิจกรรม/มาตรการด้าน
ความปลอดภัยฯ เชน่ การจัดกจิกรรม
สัปดาห์ความปลอดภัยฯ 
-การส่งเสริมให้มีการศึกษาดูงานด้าน
ความปลอดภัย ฯ ในสถานที่ทีป่ระสบ
ความสำเร็จในงานดา้นความปลอดภัย 
-การจัดทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างจิตสำนึกดา้นความปลอดภัย 
-การพัฒนาและจัดทำตัวอยา่ง/ต้นแบบ
ด้านความปลอดภัยฯ 
-การซ้อมแผนอพยพหนีไฟแบบเสมือน
จริงร่วมกับสำนักบริหารระบบ
กายภาพ/สว่นงาน 

- จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และการเข้าถึง
ของประชาคมจุฬาและสังคมในระดับมหาวิทยาลัย/
ส่วนงาน  

 

10 
 
 

10 
 
 

10 
 
 

10 10 



 

18       Date : 1 มิถุนายน 2564 

 

เปา้ประสงค ์ แผนงาน ตวัชีว้ดั 2565 2566 2567 2568 2569 
-มีความร่วมมือกับเครือข่ายด้านความ
ปลอดภัยฯ กับหน่วยงานภายนอก 
-มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความ
ปลอดภัยฯ ให้แก่สังคม 

- จำนวนกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านความปลอดภัย และการเข้าถึง
ของประชาคมจุฬาและสังคมในระดับสังคม  

 

2 2 2 2 2 

-การสนับสนนุให้มหาวิทยาลัยและส่วน
งานจัดให้มีการแสดงข้อมูลรายงาน
อุบัติการณ์ (Dashboard) ด้านความ
ปลอดภัยฯ  
-การส่งเสริมการรายงานและการ
ป้องกันเหตุ (สัดส่วนการแก้ไข
สภาพแวดล้อมไมป่ลอดภัยต่อ การ
รายงาน เพิ่มขึ้น) 

- สัดส่วนของ รายงานเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุและ
อุบัติเหตุต่อรายงานอุบัติการณท์ั้งหมด  
(จากสูตร (near miss+accident)/(near miss + 
accident + unsafe condition) 

0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 

- จำนวนอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงระดับ 2 ที่มีการ
บาดเจ็บและหยุดงานมากกว่า 3 วันขึ้นไป 

3 3 2 2 1 

- จำนวนอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงระดับ 3 0 0 0 0 0 
- ร้อยละการดำเนินการแก้ไขสำเร็จจากรายงาน
อุบัติการณ์ (accident + near miss)  

80 85 90 95 100 


