
คณะกรรมการอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

วัน 5 ส สํานักงานวิทยทรัพยากร  

หัวขอ “5 ส สูความความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน”

21 พฤษภาคม 2564
กาํหนดการ วนั 5 ส ผา่น zoom

(08.30 - 09.00 น.) บคุลากรทยอยเขา้หอ้ง zoom

(09.10 - 09.20 น.)

-ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวิทยทรพัยากร กลา่วเปิดงาน “5 ส สูค่วามปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน” 

-คปอ.กบัการดาํเนินงาน 5 ส สูค่วามปลอดภยัในสถานท่ีทาํงาน ของสาํนกังานวิทยทรพัยากร

<ทดสอบความพรอ้ม zoom ของวิทยากร>

(09.30 - 10.00 น.) ฟังบรรยายหวัขอ้ ความสมัพนัธร์ะหวา่ง 5 ส กบัความปลอดภยั โดย ดร. จฑุาสริ ิโรหิตรตันะ

(10.00 - 11.00 น.) 

-ชมการทาํพืน้ท่ีใหน้่าอยู ่ปลอดภยั ดว้ยหลกัการ 5 ส ผ่านการนาํเสนอผลงานของฝ่าย/ศนูย์

-ผูอ้าํนวยการสาํนกังานวิทยทรพัยากร กลา่วปิดงาน วนั 5 ส 

สํานักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย






สงเสริม รณรงค สนับสนุนกิจกรรมดานความปลอดภัย

และกิจกรรม 5 ส

สํารวจ สภาพแวดลอมในสถานท่ีทํางาน ดานความปลอดภัย   

เพื่อนําไปสูแนวทางปองกัน

รวมมือกับ คณะทํางานท่ีเก่ียวของ

รายงานการดําเนินงานตอสํานักงานฯ และ ศปอส. จุฬาฯ

สํานักงานวิทยทรัพยากร



การดําเนินการ

2542 2561

“5 ส” ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
ในสถานที่ทํางาน

2562-2563

รวมมือ กับ ศูนยความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม 
จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย (ศปอส.) 
SHECU “โครงการ
เรียนรูอันตรายกับ
ความปลอดภัยใกลตัว”

2564

รวมมือ กับ SHECU 
“โครงการสงเสริมความ
ปลอดภัยในการทํางาน” 
2564  โครงการแบบมุง
เปาเห็นผลสัมฤทธิ์ จัด
สถานที่ทํางานใหมีความ
นาอยู ปลอดภัย มี
สภาพแวดลอมทีไ่ม
กอใหเกิดอุบัติเหตุในแบบ
ของ “5 ส” 

สํานักงานวิทยทรัพยากร



จัดสภาพแวดลอมการทํางานใหมีความนาอยู ปลอดภัย มีสภาพแวดลอมที่ไม
กอใหเกิดอุบัติเหตุในแบบของ 5 ส

วฒันธรรมดา้นความ

ปลอดภยั ขององคก์ร

สํานักงานวิทยทรัพยากร



สํานักงานวิทยทรัพยากรจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย



แบบแจง ออนไลน

OAR
SAFETY

สํานักงานวิทยทรัพยากร

https://www.car.chula.ac.th/health.php


รับแจง-แจงกลับ ทาง e-mail

OAR
SAFETY

สํานักงานวิทยทรัพยากร



บุคลากรพบพ้ืนท่ีอุบัติการณ
ในพ้ืนท่ีสวนกลาง/บริการ สํานักงานวิทยทรัพยากร



ผลจากการเขาพื้นที่เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากที่ไดรับแจง

“บุคลากร และผูรับบริการมี

ความตระหนักรูและให

ความรวมมือดานความปลอดภัย

พื้นฐานในสถานท่ี

ทํางานและในพื้นท่ีบริการ”

เปาหมาย

พ้ืนท่ีปฏิบัติงาน 1 ครั้ง
พ้ืนท่ีบริการ 3 ครั้ง 

ขอมลู ณ เดือนเมษายน 
2564
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ต.ค 63
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ธ.ค.63

ม.ค.64ก.พ.64

มี.ค.64

เม.ย64

อบุติัเหตใุนสถานท่ีทาํงานเป็นศนูย์ จากเหตอุบุติัการณ์ท่ีได้รบัการแก้ไข

รบัแจง้อบุตัิการณ์ แกไ้ขอบุตัิการณ์ อบุตัิเหตจุากอบุตัิการณ์ ประเภท

อุบัติเหตุเปน 
ศูนย

ผล

สํานักงานวิทยทรัพยากร



วัตถุประสงค 5 ส ปนี้

• หนวยงานภายในของสํานักงานวิทยทรัพยากร ทําพื้นท่ี 
และจัดสถานท่ีทํางานใหปลอดภัย ดวยหลักการ 5 ส 

• คณะกรรมการ คปอ. เยี่ยมชมพื้นท่ีและสํารวจสภาพแวดลอมเพื่อสนับสนุนปาย/
สัญลักษณเพิ่มพื้นที่ความปลอดภัยในสถานที่ทํางาน 

• คณะกรรมการ คปอ. สํารวจสภาพแวดลอม ประจําป 2564 ตามแนวทางปฏิบตัดิาน
ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

สํานักงานวิทยทรัพยากร



ประมวลภาพมารายงาน 
(หมวดการตรวจฯ อาคารท่ีไมมีหองปฏิบัติการ > ความสะอาดเปนระเบียบ ระบบไฟฟา ระบบประปา ระบบฉุกเฉิน)

• ระบบไฟฟา : มีการใชปลั๊กพวงจํานวนมากท้ังในพื้นท่ีปฏิบัติงานและพื้นท่ีบริการ เตารับ เตาเสียบ ฉนวนหุมยังอยูในสภาพดี  แตปลั๊กพวงสวน
ใหญไมมีมาตรฐาน มอก.

• ระบบฉุกเฉิน : มีถังดับเพลิงวางกระจาย (ผูใชอาคารเขาถงึไดงาย ระยะไมเกิน 20 เมตร) มีปายบอกทางหนีไฟ มีไฟสองสวางเห็นไดชัดเจน มี
ไฟฉุกเฉิน สภาพดี ประตูทางออกฉุกเฉินไมมีส่ิงกีดขวาง แตพบวา ในพื้นท่ีบริการ มีการตั้งโตะเกาอี้ ขวางเสนทางหนีไฟ สามารถเปน
อุปสรรคระหวางการอพยพ หากเดินตามปายนําทางหนีไฟ และจากการปรบัปรงุ ตอขยายพื้นท่ีใหบริการ อาจตองมีการติดตั้งปายบอก
ทางหนีไฟใหสอดคลองกับพื้นท่ีดังกลาว เพิ่มดวย

• ความเปนระเบียบ : พื้นท่ี ทางเดิน สะอาด ไมมีส่ิงกีดขวางประตูทางเขาออก (ทางเดินกวางไมนอยกวา 60 เซนติเมตร) แตพบวา มีการจัดเก็บ
วัสดุในหองเซอรวสิของระบบ ท่ีอาจติดไฟไดและอาจเปนแหลงกําเนิดไฟ / ควันท่ีอาจไปตามชองเซอรวสิของหองชารปไฟในชั้นอื่น ๆ 

• ระบบประปา : นอกเหนือจากหองน้ํา พบวา มีหองท่ีมีระบบทอประปาเขาถงึตามโครงสรางอาคาร ในบางพื้นท่ี ซึ่งยังคงมีการใชงาน สภาพท่ี
พบ ไมมีการรั่วไหลของทอน้ํา ขอตอ การซึมของกอกน้ํา และวาลว 



1  2 สํานักงานวิทยทรัพยากร



3 4 สํานักงานวิทยทรัพยากร



ประมวลภาพมารายงาน
(การติดตั้งปายสัญลักษณความปลอดภัย ดําเนินแลวเสร็จสําหรับ ป 2654 พ้ืนท่ีสวนกลาง จากการสํารวจตรา
สภาพแวดลอม)



ประมวลภาพมารายงาน
(เยี่ยมชมสถานท่ีทํางาน/พ้ืนท่ีทํา 5 ส ของฝาย/ศูนย เพ่ือสนับสนุนปาย/สัญลักษณความปลอดภัย)

ผูอํานวยการ
นํารอง

เชิญชวนทํา 5 ส 
หอง 4 มุมเมือง ชั้น 7 



ประมวลภาพมารายงาน
(เยี่ยมชมสถานท่ีทํางาน/พ้ืนท่ีทํา 5 ส ของฝาย/ศูนย เพ่ือสนับสนุนปาย/สัญลักษณความปลอดภัย)

ติดสัญลักษณ
แสดงเขตหามเขาใกล บริเวณ
เคร่ืองจักร/ตูระบบปรับอากาศ

ขนาดใหญ 

เพ่ิมแสงสวางใน
พ้ืนท่ีท่ีจําเปนตอง

ใชเปนสถานท่ี
ทํางาน

เพ่ิมปาย/สัญลักษณดานความ
ปลอดภัยแสดงตามพ้ืนที่/สถานที่เขา

ปฏิบัติงานหรือเขาทํางาน 

เพ่ิมปาย/สัญลักษณ
ดานความปลอดภัย

แสดงตามพ้ืนที่/
สถานที่เขาปฏิบัติงาน

หรือเขาทํางาน 

สํานักงานวิทยทรัพยากร



ขอไดรับความขอบคุณจาก คณะกรรมการ คปอ.สํานักงานวิทยทรัพยากร

รายการตอไป ฟงบรรยาย

สํานักงานวิทยทรัพยากร
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