
ศูนย์ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2565



DO

SHE SYSTEM

PLAN
256525642563

35%ส่วนงาน 40% 40%

94 ส่วนงาน

49%ส่วนงาน 51% 67%

55 ส่วนงานทีม่ีความเสีย่งจากหอ้งปฏบิตัิการ 
หรือมบีคุลากร ตั้งแต ่50 คนขึ้นไป 

บุคลากรเฉพาะ (เคมี/ชวีภาพ/รงัส)ี
4 13

12

23

13 ส่วนงานที่ควรมี RSO

12 ส่วนงานที่ควรมี IBC หรือ BSO

23 ส่วนงานที่ควรมีผู้รับผิดชอบดูแลคลงัสารเคมี (บฉ.)

94

52 ส่วนงานมี KRI ด้านความปลอดภัย
5223 ส่วนงาน

ผลการด าเนนิงานดา้นความปลอดภยั
ผลการด าเนนิงานส าเรจ็ ≥ 80%
ปี 63 = 8, ปี 64 = 7, ปี 65 = 20

Check&Act
256525642563

5 6 9
94 ส่วนงาน

สารเคมี

ACTIVE
334 ห้อง *

(41%) 

สารพษิ

สารกดักรอ่น
ของเหลวไวไฟ

*เทียบ 1 คลังสารเคมี = 1 ห้อง

656463

111 ตัน109 ตัน109 ตัน ของเสยี

197 ห้อง 
(17.2%) 

23 12
23

ของแขง็เผาได้
Petroleum 
Oxygenated 

สารเคมทีีห่มดไป

มูลคา่ของสารเคมบีรจิาค  130,357 บาท
มูลคา่ของสารเคมทีีแ่บง่ปนั 3,225 บาทสารเคม ี&ของเสยี(เคม/ีชวีภาพ)

การรไีซเคิลของเสยีสารเคม ี(xylene)
60.7% (จากของเสยี xylene 859 kg)

ปี 65 ขยะ ATK + หน้ากากอนามยั = 8.75 kg.

SHE ENHANCE
จ านวนอาคาร

ปฏิบตัิการ
จ านวน

ห้องปฏบิตัิการ
พื้นที่

ท าแลว้
%ท าแลว้

ทั้งหมด

888
94.2
943

26
41.9
62

396k
72.1
550k

งานสถาปตัยกรรม
งานวศิวกรรมโครงสรา้ง
งานวศิวกรรมไฟฟา้
งานสขุาภบิาล
งานระบบระบายอากาศ

งานปอ้งกนัและ
ระงับอคัคภีัย

1
1
1
1
5

16
อาคาร

อาคาร

ห้องปฏบิตัิการ

• (ร่าง) มาตรฐานความปลอดภยัในการ
ท างานหอ้งปฏบิตักิาร จุฬาฯ  
(เคม/ีชวีภาพ/รงัส/ีเชงิกลและกายภาพ)

SHE EDUCATE

หลักสตูรใหม ่
• หลักสูตรมาตรฐานความปลอดภยัในการท างานห้องปฏิบัติการ

ส าหรบัผูต้รวจประเมนิ /ผู้ปฏิบตังิาน

คู่มือ แนวปฏบิตั ิและ
หลักสตูรอบรม 

หลักสตูรอบรม

Training

อบรมดา้นความปลอดภยั

ตามลกัษณะงาน
อบรมความปลอดภัยตามหลกัสตูร

ตามภารกจิหนา้ที่
พัฒนาศักยภาพบคุลากรดา้นความปลอดภยั

บุคลากร

80057 94 147
25692563 2564 2565

คปอ.สว่นงาน 250 (57%) จป.ส่วนงาน 51 คน (82%)
หัวหน้างาน 336 (41%)

SHE SHARE

ผู้ผ่านการอบรม

ผู้ที่ยังไมร่บัการอบรม

กลุ่มทีจ่ าเปน็ตอ้งอบรม (%) กลุ่มที่ควรอบรม (%)

ผู้บริหาร 156 คน

การตรวจวดัสภาพแวดลอ้มในการท างาน ระบบรายงานอบุตัิเหตุ

สภาพแวดลอ้มทีไ่มป่ลอดภยั เกือบเกดิอบุตัเิหตุ อุบัติเหตุ

ฐานขอ้มลูทัง้หมด 12 ฐาน 

ฐานขอ้มลูอบุตักิารณ ์ ส านกัยทุธศาสตร์

พัฒนาระบบรายงานอบุตักิารณแ์ละ
เชื่อมโยงขอ้มลูการจดัการสภาพแวดลอ้ม

ไม่ปลอดภยัในการท างาน

สอดรบักบัระบบ TUN-T application

ยังไม่ไดด้ าเนนิ
การแกไ้ข

ด าเนินการแก้ไข/
สืบสวนเหตุ

SHE TOOLS

20
ห้องปฏบิตักิารน ารอ่ง

ตามมาตรฐานฯ

826
ห้องปฏบิตักิารใน
CU Lab Form

▪ ปี 2564 มี 782 ห้องปฏบิตักิาร 
▪ ปี 2565 มี 826 ห้องปฏบิตักิาร

ข้อมูลจากแบบส ารวจ CU Lab form 

2564
2565

15 External Audit (มอก.2677-2558 
+ Peer evaluation)

27 256525642563
จ านวนสือ่

70 43 46

หนังสอืสรา้งแรงบนัดาลใจในการขบัเคลือ่น
งานความปลอดภัยในมหาวทิยาลยั

37
กิจกรรม

กิจกรรมภายใตแ้นวคิด 
“ความปลอดภยัเปน็

เรื่องของทกุคน” 

14
Safety Ambassador

40 บุคลากร
ดีเด่น

กิจกรรมเพือ่ประชาคมจฬุาฯ และสงัคม

ศปอส. และ คปอ. ร่วม
แลกเปลีย่นเรยีนรูก้บั
หน่วยงานภายนอก

วัดแก๊สรัว่
ความเขม้แสง
ความเขม้เสยีง

ความรอ้น
ฝุ่นละออง

สารระเหยอินทรยี์

3 กรณี
16 กรณี
14 กรณี
14 กรณี
1 กรณี
2 กรณี

2565 ตรวจวัด 5 ส่วนงาน 22 ห้อง 50 การตรวจวัด 

ปัญหาทีพ่บ • วัดแกส๊รัว่
• ความเขม้แสง

52

82
ครั้ง

9 ส่วนงาน
ดีเด่น

8,149
คน

2565

2564

2563

บุคลากร
นิสิต

• สาขาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ

• นิสิต 6,681 คน
• บุคลากร 1,468 คน

40 กรณี

33 กรณี
35 กรณี58 ตัน

52 ตัน 55 ตัน

63 64 65



ความทา้ทายในการขบัเคลื่อนความปลอดภัยในจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั

ปัญหาทีท่า้ทาย แนวทางด าเนนิการ

การได้รบัความส าคญัจากผูบ้รหิาร 

การใช้เครือ่งมอื SHE Tools ให้เกิดประโยชนส์งูสดุ - สนับสนุนให้มีการใช้งาน อัพเดตข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
- วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้เพ่ือถอดบทเรียนและน าไปใช้ประโยชน์

- ผู้บริหารได้รับการอบรมหลกัสูตรความปลอดภัยส าหรบัผู้บรหิาร จุฬาฯ
- ส่วนงานมี KPI แผนงาน แผนบริหารความเสี่ยง และงบประมาณด้านความปลอดภัย
- ผนวกงานความปลอดภัยใน SDGs และเกณฑ์ EdPEx
- เข้าเยี่ยมส่วนงานเพื่อแนะน าศูนย์กับผูบ้ริหารใหม่ของส่วนงาน และ/หรือส่วนงานท่ียังไม่มีการจดัการด้านความปลอดภัย

การดูแลรกัษาสภาพความปลอดภยัในสถานทีท่ างาน

นิสิตและบุคลากรมคีวามรูแ้ละความตระหนกั
ด้านความปลอดภยั

- ใช้เกณฑ์การอบรมความปลอดภัยประกอบการพิจารณาประเมนิผลการปฏิบัติงาน
- สนับสนุนให้นิสิตและบุคลากรมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยมากขึ้น

- ก ากับดูแลให้มีการตรวจตราตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอ
- พัฒนาระบบการจัดการด้านความปลอดภัยให้มีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัตเิมื่อถึงก าหนดของการจัดท าแผนงานประจ าปี-

รายงานความก้าวหน้า-รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน
- ร่วมกับส านักบริหารระบบกายภาพรว่มกันวางแผนบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคารปฏิบัติการทาง

วิทยาศาสตร์

3



ยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัในการท างาน
และมาตรฐานการจดัการสิง่แวดลอ้ม 
น าไปสูว่ฒันธรรมการป้องกัน และ

ต้นแบบการจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภยัใน
การท างานจนเกิดเปน็วฒันธรรมการปอ้งกัน

01
คปอ.ส่วนงาน & Green Team + Database 
การจัดการและการด าเนินงานด้านความปลอดภยั
ในการท างาน และสิ่งแวดลอ้ม ของส่วนงาน ที่
สอดคลอ้งกับนโยบายของจฬุาฯ

การจัดการและการด าเนินงานด้าน
ความปลอดภัยฯ ของส่วนงานที่มี

ทิศทางสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านความปลอดภัยฯ ของจุฬา

คปอ.สว่นงาน + Database

การจัดการและการด าเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของส่วนงานที่มี
ทิศทางสอดคล้องกับนโยบาย
ด้านสิ่งแวดล้อมของจุฬาฯ

Green Team + Database

02 การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการท างานและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดบัมหาวทิยาลัยใหเ้ปน็ไปตามมาตรฐาน
ฯ อย่างต่อเนือ่ง

Standard & Improvement

การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยฯ ที่เป็นที่ยอมรับและปรับปรุงยกระดับ
ความปลอดภัยในสถานที่ท างานใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานฯ อย่างยั่งยืน

การพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติที่สนับสนุนเป้าหมายการเป็น
มหาวิทยาลัยยั่งยืน เพื่อสุขภาวะที่ดีของประชาคมจฬุาฯ

การส่งเสริมโครงการวิจัยที่ขับเคลื่อนการปรับปรุงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในมหาวทิยาลัยให้ปลอดภัยและ

ยั่งยืน

Policy & Best Practice

Research & Solution

03 Training
การพัฒนาองคค์วามรูแ้ละศกัยภาพของนสิติและ
บุคลากร ด้านความปลอดภัยในการท างาน สิ่งแวดลอ้ม
และความยัง่ยนื

ด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านความปลอดภัย

ในการท างาน

ความยัง่ยนื

04
Awareness & Culture
การสรา้งความตระหนกัรูแ้ละการมสีว่นรว่มผา่นกิจกรรมที่ปลกูจติส านกึ
ด้านความปลอดภัยในการท างาน สิ่งแวดลอ้ม และความยัง่ยนื

การสร้างความตระหนักรู้จนเกิดเป็น
วัฒนธรรมการป้องกัน

การสร้างความตระหนักรู้ และการมี
ส่วนร่วมผ่านกิจกรรมที่ปลูกจิตส านึกต่อ

สิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

ความยัง่ยนื

การปรับปรุงยทุธศาสตร์การบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2565-2569 ตามภาระหน้าที่ใหม่*
*อ้างองิ ข้อบังคบัจฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ว่าด้วย การแบง่หนว่ยงานภายในส านกังานมหาวทิยาลยั (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2565



นโยบายความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน
ตัวชี้วัดด้านความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน
แผนงาน และงบประมาณความปลอดภัยฯ ของส่วนงาน
มอบหมายและแต่งตั้งบุคคล หรือคณะท างานเพื่อรับผิดชอบ 
(คปอ./จป.)
รายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยฯ

แผนการบริหารความเสี่ยงและ
การวางระบบการควบคุมภายใน (KRI)

แผนการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)

แผนคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx)

แนวทางการบริหารจัดการความปลอดภยัของสว่นงาน

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการท างาน 
และมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

น าไปสู่วัฒนธรรมการป้องกัน 
และต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (ด้านเคมี รังสี ชีวภาพ และอาชีวอนามัย)
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน พ.ศ.2565-2569

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน
การพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพของนิสิตและบุคลากร
การสร้างความตระหนักรู้จนเกิดเป็นวัฒนธรรมการป้องกัน

นโยบายด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสิง่แวดลอ้ม จุฬาฯ



จาก 52 ส่วนงาน ที่จัดท ารายงานผลบริหารความเสี่ยงใน
ประเด็นความปลอดภัยฯ พบว่า มีจ านวน 22 ส่วนงาน 
ที่มีการจัดท าแผนงานด้านความปลอดภยัฯ ควบคู่กนั

30 22 6

ท่ีมา: รายงานผลการบริหารความเส่ียง รอบ 6 เดือน ประจ าปีงบประมาณ 2565, ศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส่วนงาน/หน่วยงาน

1) แผนการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั

2) รายงานผลบริหารความเสี่ยง 12 เดือน
3) แผนบริหารความเสีย่ง

4) รายงานผลการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั

CURM -
CENTER

SHECU

SHECU

การบูรณาการกลไกบรหิารความเสีย่งด้านความปลอดภยัในการท างานกับการบรหิารความเสีย่งประจ าปีของสว่นงาน/หนว่ยงาน 

จ านวนส่วนงานที่ประเมินความเสีย่งด้านความปลอดภัยและภัยพิบัติ

จ านวนประเด็นเสี่ยงด้านความปลอดภัยจากอันตรายและภัยพิบัติ

จ านวนประเด็นเสี่ยงทั้งหมด

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2565

20

52 66.7%

25%

30

102 17.7%

6.1%

489

577

ความเสีย่งด้านความปลอดภยัจากอนัตรายและภยัพบิัต ิ(Hazard and Disaster Risk)



สรุปผลการอบรมหลกัสตูรด้านความปลอดภยัฯ ของเจา้หนา้ทีบ่รกิารวทิยาศาสตร ์(วิทยาศาสตร)์ P7 ที่บรรจจุ้างตัง้แต ่1 สิงหาคม 2564

ส่วนงาน จ านวน จบว. (วิทยาศาสตร์) P7
(พนม.สายปฏบิตักิาร)

จ านวนผา่นการอบรม

ความปลอดภยัพื้นฐาน
การใช้งานโปรแกรม

ChemTrack & WasteTrack
2016

การอบรมตามลกัษณะงาน
และปจัจัยเสีย่ง

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์

คณะเภสชัศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สนม. (ศูนย์วิจัยไพรเมทแหง่ชาต ิ

และศนูยเ์ครื่องมือวจิยัวทิยาศาสตร์ฯ)

รวม

1

4

1

4

1

2

13

0

2

1

1

-

-

4 (13)*

1

1

1

1

1

1

6 (13)*

1

1

1

2

ก าลังอบรม 1

1

ผ่านการอบรม 6 (13)*

* จ านวนที่คาดหวังให้ผ่านการอบรม

ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2565



ประเมนิการผา่นทดลองงาน 
(เมื่อท างานครบ 4 เดือน)

หลักสูตรความปลอดภัยพื้นฐาน ส าหรับนิสิตและบุคลากร (e-learning)

1. การอบรมการใช้งานโปรแกรม ChemTrack & WasteTrack 2016

2. หลักสูตรความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมีส าหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ

3. หลักสูตรความปลอดภัยในการท างานกับสารเคมีส าหรับนิสิตที่ท าวิจัยและนักวิจัย

4. หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

5. หลักสูตรอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ (หลักสูตรฟื้นฟ)ู

6. หลักสูตรการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในสถานปฏิบัติการระดับ 3

7. หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ส าหรับนักวิจัยและผู้ปฏิบัติงานด้านรังสี

8. หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสี ส าหรับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ

ประเมนิการผา่นงานเพือ่ต่อสญัญาหรอื
พิจารณาเลือ่นต าแหนง่

(อบรมตามลกัษณะความเสีย่งของงานที่
รับผิดชอบหรอืก ากับดแูล)

เกณฑ์การผ่านการอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภยัเพือ่ใชเ้สนอการผา่นการประเมินงาน

ต าแหนง่ เจ้าหนา้ทีบ่รกิารวทิยาศาสตร์ (วิทยาศาสตร์) ระดับ P7 (บรรจุตัง้แต่ 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป)
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ข้อมูล ณ 20 พฤศจิกายน 2565

สถานการณใ์นระบบรายงานอบุัติการณ ์ ปี 2561 – 2565

เหตุการณเ์กอืบเกิดอบุัตเิหต ุ(near miss) 

อยู่ระหวา่งสบืสวนเหตุ

อยู่ระหวา่งผูบ้ริหารใหข้้อคดิเหน็

จบขั้นตอน

3 12.5%

1 4.2%

20 83.3%

รวม 24 เหตุการณ์

อุบัติเหตุ (accident)

อยู่ระหวา่งสบืสวนเหตุ

อยู่ระหวา่งผูบ้ริหารใหข้้อคดิเหน็

จบขั้นตอน

27 16.7%

41 25.3%

94 58%

รวม 162 เหตุการณ์

สภาพแวดลอ้มในการท างานทีไ่มป่ลอดภยั (unsafe condition)

อยู่ระหวา่งแกไ้ข

จบขั้นตอน

34 35.4%

62 64.6%

รวม 96 เหตุการณ์



การติดตามรายงานขอ้มลูอบุัติการณ ์และรายงานสถิตอิบุัตกิารณท์ีเ่กีย่วขอ้ง

1. เข้าสู่ www.shecu.chula.ac.th เลือกเมนู “ระบบฐานข้อมูล” 2. ลงช่ือเข้าระบบด้วย Chula SSO 3. เข้าสู่หน้ารายงานข้อมูลอุบัติการณ์


