
  
“5 ส สู่ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน” 

โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน ประจ าปี 2564 
ด ำเนินงำนโดย 

ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ศปอส.) 
ร่วมกับ ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  

 
1.   หลักการและเหตุผล 
 ตำมทีจุ่ฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ประกำศ  เรื่อง นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม  
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ณ วันที่ 24 มกรำคม พ.ศ . 2560 นั้น ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรเป็นส่วนงำนหนึ่งของ
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ที่เล็งเห็นควำมส ำคัญและตระหนักถึงเรื่องควำมปลอดภัยในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรใน
สภำพแวดล้อมที่ปลอดภัย มำอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ปัจจุบัน กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัยของ
ส ำนักงำนฯ สอดคล้องกับระบบบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ซึ่งในปี พ.ศ. 2564 
ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรมีนโยบำยที่มุ่งเน้นให้บุคลำกรได้มีส่วนร่วม ส่งเสริม ป้องกัน และจัดสภำพแวดล้อมกำร
ท ำงำน เพ่ือควำมปลอดภัย ตลอดจนอำชีวอนำมัยของตนไปจนถึงผู้รับบริกำร และมุ่งหวังให้กำรเกิดอุบัติเหตุใน
สถำนที่ท ำงำนเป็นศูนย์ หรือ “OAR Safety” ดังนั้น เพ่ือให้อำคำรของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรซึ่งมี “พ้ืนที่
ส ำนักงำน” กระจำยอยู่ตำมชั้นในพ้ืนที่ “บริกำร” มีสภำพแวดล้อมที่ปลอดภัยทั้งต่อตัวบุคลำกร และผู้รับบริกำร 
บุคลำกรจึงเป็นก ำลังส ำคัญที่จะมีส่วนช่วยสอดส่อง ดูแล ร่วมป้องกัน ตลอดจนจัดสภำพแวดล้อมกำรท ำงำนให้มีควำม
น่ำอยู่ ปลอดภัย มีสภำพแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุในแบบของ 5 ส  และเป็นกำรแสดงให้เห็นถึงควำมตระหนักรู้
และควำมร่วมมือของบุคลำกรด้ำนควำมปลอดภัยพ้ืนฐำนในสถำนที่ท ำงำนและในพ้ืนที่บริกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
2.  วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้บุคลำกรได้มีส่วนร่วม ส่งเสริม ป้องกัน และจัดสภำพแวดล้อมเพ่ือควำมปลอดภัย ตลอดจนอำชีวอนำมัย
ในพ้ืนที่ท ำงำนของบุคลำกรเอง ตำมนโยบำยของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร ผ่ำนกำรส ำรวจ และจัด
สภำพแวดล้อมที่ดีในสถำนที่ท ำงำน ภำยใต้กระบวนกำร 5 ส อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนกำรบริหำรคุณภำพ ที่จะช่วย
สร้ำงสภำพแวดล้อมให้เกิดบรรยำกำศที่น่ำท ำงำน เกิดควำมสะอำด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  

 2.  เพ่ือเป็นโอกำสเพ่ิมพ้ืนที่ควำมปลอดภัยในสถำนที่ท ำงำน โดยผู้ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่ อย่ำงแท้จริง 
  3.  เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกำรด ำเนินงำนให้เกิด กำรตรวจสอบ/ปรับปรุงด้ำนควำมปลอดภัย   ภำยใตแ้ผนกำร 
   ด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  
   ประจ ำปี 2564 ด้วยกำรส ำรวจสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
3.   รูปแบบ และช่วงเวลาด าเนินงาน   
 มีนาคม 2564 
     ประชำสัมพันธ์โครงกำร 5 ส สู่ควำมปลอดภัยในสถำนที่ท ำงำน 
 เมษายน-พฤษภาคม 2564 

 หน่วยงำนภำยในส่งพ้ืนทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรม 5 ส สู่ควำมปลอดภัยในสถำนที่ท ำงำน  
พฤษภาคม 2564 จัดกิจกรรม “วัน 5 ส สู่ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน”  
 บุคลำกรลงพ้ืนที่จัดสภำพแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
 คปอ. ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร ลงภำคสนำมเยี่ยมชมพ้ืนที่  
 บุคลำกรส่งภำพพ้ืนที่ ก่อน และหลังท ำกิจกรรม เน้นกำรจัดกำรอุบัติกำรณใ์นพ้ืนที่ เพ่ือป้องกันกำร 

เกิดอุบัติเหตุในสถำนที่ท ำงำน  
 คปอ. ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร สรุปพื้นท่ีควำมปลอดภัยภำพรวม  

    มิถุนายน 2564 
 คปอ. ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร ประชุมสรุป กำรจัดท ำเครื่องหมำย/สัญลักษณ์ด้ำนควำมปลอดภัยใน 
     สถำนที่ท ำงำน เพ่ือส่งมอบป้ำยควำมปลอดภัยให้กับเจ้ำของพื้นท่ีไปติดตั้ง ณ สถำนทีป่ฏิบัติงำน 
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4. สัมฤทธิ์ผลของโครงการ 
 4.1  เชิงปริมำณ 
        - หน่วยงำนภำยในส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จ ำนวน 4 ฝ่ำย 1 ศูนย์ ส่งพื้นทีเ่ข้ำร่วมกิจกรรม       
    อย่ำงน้อย ฝ่ำย/ศูนย์ละ 1 พ้ืนที่   
  - สถำนที่ท ำงำนของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรมีควำมปลอดภัย เพิ่มข้ึน   
   4.2  เชิงคุณภำพ 

- บุคลำกรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรได้มีส่วนร่วมส่งเสริม ป้องกัน และจัดสภำพแวดล้อมเพ่ือควำม 
  ปลอดภัย ตลอดจนอำชวีอนำมัยในพ้ืนที่ท ำงำน ตำมนโยบำยของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  

5.  ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายด้านความปลอดภัย 
  - ยุทธศำสตร์จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย  
     ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้ำนควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
  - นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
     ประกำศ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย เรื่อง นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
จุฬำฯ ฉบับประกำศ ณ วันที่ 24 มกรำคม พ.ศ. 2560 และหรือฉบับที่ประกำศใช้ปัจจุบัน 
    - ยุทธศำสตร์ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  
   สร้ำงควำมเข้มแข็งภำยใน 
    - นโยบำยด้ำนควำมปลอดภัยส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
       ประกำศ ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร เรื่อง นโยบำยควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมใน
กำรท ำงำน ฉบับประกำศ ณ วันที่ 21 ตุลำคม พ.ศ. 2563 
 

6.  กลุ่มเป้าหมาย  
 บุคลำกรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร  
7.   ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 เดือนมีนำคม ถึงเดือนมิถุนำยน 2564    

8.  สถานที่จัดกิจกรรม  
   ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

10.   ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1. บุคลำกรในสังกัดส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรได้มีส่วนร่วม  ส่งเสริม  ป้องกัน  คุ้มครองสภำพแวดล้อมเพ่ือควำม 

ปลอดภัย ตลอดจนอำชีวอนำมัยเพ่ือคุณภำพชีวิตที่ดีในสถำนที่ท ำงำนของตนเอง สนับสนุนนโยบำยของส ำนักงำนวิทย
ทรัพยำกร ผ่ำนกิจกรรมที่เป็นวัฒนธรรมองค์กรภำยใต้กระบวนกำร 5 ส อันเป็นปัจจัยพ้ืนฐำนกำรบริหำรคุณภำพ ที่
จะช่วยสร้ำงสภำพแวดล้อมให้เกิดบรรยำกำศที่น่ำท ำงำน เกิดควำมสะอำด เรียบร้อย ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย  

 2. เป็นโอกำสสู่กำรพัฒนำพ้ืนที่ในอำคำรของส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรให้มีควำมปลอดภัยตำมมำตรฐำน เพ่ิมข้ึน 
  3. บรรลุเป้ำหมำยแผนกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของ
ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร ประจ ำปี 2564 ด้วยควำมร่วมมือของผู้บริหำร และบุคลำกรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
11.  การประเมินผล 

1. แบบประเมินผลควำมพึงพอใจของบุคลำกรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกรที่เข้ำร่วมโครงกำร  
 2. พ้ืนทีส่ ำนักงำนมีควำมปลอดภัยเพิ่มข้ึน   
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12.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
1. ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ศปอส.) 
2. ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร ภำยใต้กำรด ำเนินกำรของคณะกรรมกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ

สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนของส ำนักงำนฯ  
 

13.  ก าหนดการวันกิจกรรม  
    วัน 5 ส สู่ความปลอดภัยในสถานที่ท างาน 
                      วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
                   ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ส านักงานวิทยทรัพยากร  

เวลา หัวข้อบรรยาย/กิจกรรม วิทยากร/ผู้ด าเนินรายการ 
09.00 – 09.30 น. บุคลำกรลงทะเบียน    
09.30 – 09.35 น. พิธีเปิด “5 ส สู่ควำมปลอดภัยในสถำนท่ีท ำงำน” โครงกำรส่งเสริม

ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน ประจ ำปี 2564 ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
ร่วมกับ ศปอส. จุฬำฯ  

รองศำสตรำจำรย์ ดร.อมร เพชรสม 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 

09.35 – 09.40 น. 
 
 
 
09.40 – 09.50 น. 
 
 

ท ำควำมเข้ำใจกับ 5 ส สู่ควำมปลอดภัยในสถำนท่ีท ำงำน 
 
 
 
กรณีศึกษำ 5 ส กับควำมปลอดภัยฯ 

นำงปิยวรรณ ตระกูลฤทธิ์ 
ประธำนคณะกรรมกำรควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำน 
(คปอ.ส่วนงำน) 
ดร. จุฑำสิริ โรหิตรัตนะ 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมปลอดภัยฯ จำก 
ศูนย์ควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและ 
สิ่งแวดล้อม จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ศปอส.) 

09.50 – 12.00 น. - กำรลงพื้นท่ีท ำ 5 ส เพื่อเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน 
- ส่งภำพผลงำนพื้นท่ี ก่อน และหลังท ำกิจกรรม ออนไลน์  

บุคลำกรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร สังกัด
หน่วยงำนภำยใน 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน (แบบกล่อง) บุคลำกรส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
13.00 – 15.00 น. คณะกรรมกำรควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัยและสภำพแวดล้อมในกำร

ท ำงำน ลงภำคสนำมเยี่ยมชมพื้นท่ีท่ีส่งผลงำน 
คปอ.ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 

15.00 – 16.00 น. ประชุมคณะกรรมกำร คปอ. คปอ.ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 
16.00 – 16.30 น. - สรุปพื้นท่ีภำพรวม ช่องทำงสื่อสำรออนไลน์ ภำยใน 

- ปิดกิจกรรม 
คปอ.ส ำนักงำนวิทยทรัพยำกร 

 
หมายเหตุ 1) เป็นกิจกรรมท ำพื้นที่ปฏิบัติงำน ซึ่งอยู่ภำยในอำคำร สำมำรถพัฒนำพ้ืนท่ีได้ตลอดระยะเวลำของกำรด ำเนินงำนโครงกำร 
  2) วัน และรูปแบบของกำรด ำเนนิงำน จะก ำหนดภำยหลัง และอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมเหมำะสมและสถำนกำรณ์ 
COVID-19 
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แผนด าเนินการกิจกรรม 5 ส ประจ าปี 2564  

“5 ส เพื่อความปลอดภัย” 
 

 

 
การด าเนินการ 

 
 

ผู้รับผิดชอง/
เกี่ยวข้อง 

 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 

  ตค 
63 

พย
63 

ธค
63 

มค
64 

กพ
64 

มีค
64 

เมย
64 

พค
64 

มิย
64 

กค
64 

สค
64 

กย
64 

1. ประชุมคณะท ำงำน/คณะกก.คปอ (5 ส)  คปอ. ตำมก ำหนดวำระที่ประชุมคณะกรรมกำร คปอ.  

2. ประชำสัมพันธ์/แบ่งปันควำมรู้/KM 5 ส 
   -   จัดบรรยำยให้ควำมรู้เรื่อง 5 ส เพื่อควำม
ปลอดภัยในวัน 5 ส 

คปอ.             

3. เสนอโครงกำร 5 ส สู่ควำมปลอดภัยในที่
ท ำงำนกิจกรรมควำมร่วมมือกับศูนย์ควำม
ปลอดภัยฯ จุฬำฯ 

คปอ./
ศปอส. 

            

4. บริหำร/ด ำเนินงำนในโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ คปอ.             
- ประชำสัมพันธ์โครงกำร คปอ.             
- รณรงค์หน่วยงำนภำยในส่งพ้ืนที่เข้ำร่วม

กิจกรรม 5 ส สู่ควำมปลอดภัยในสถำนที่
ท ำงำน 

คปอ.             

- จัดกิจกรรมวัน 5 ส หัวข้อ “วัน 5 ส สู่
ควำมปลอดภัยในสถำนที่ท ำงำน” 

คปอ.             

- จัดสภำพแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้ำงควำม
ปลอดภัยในกำรท ำงำน 

บุคลำกร             

- จัดกิจกรรม “แลกเปลี่ยนเวียนใช้” ณ มุม
ปันสุขวัสดุส ำนักงำน  

คปอ.             

- เยี่ยมชมพ้ืนที่/ส ำรวจ/สรุปสภำพแวดล้อม
ด้ำนควำมปลอดภัยในที่ท ำงำน 

คปอ.             

- สรุปโครงกำร คปอ.             
5. รำยงำนกำรด ำเนินงำนกิจกรรม 5 ส ประจ ำปี คปอ.             

 
 
 
 
 
 
 
 
 


