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1. นายอนุวัฒน์  รัตนเพชร 
2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใจส ารวม 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 ความคืบหน้าโครงการปรับปรุงถนนวิชาชื่นชน (หน้าสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว-วิทยาลัยศาสนศึกษา)   

 ตามที่มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับปรุงถนนวิชาชื่นชน (สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว-วิทยาลัยศาสนศึกษา) เนื่องจากสภาพพ้ืนผิวถนนช ารุดผุพัง เป็นหลุมเป็นบ่อ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่

ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างแล้ว ได้แก่บริษัท ส.ณรงค์ก่อสร้างและขนส่ง จ ากัด มีก าหนด

ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม – 9 ตุลาคม 2561 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ปรับเส้นทางการ

ให้บริการรถราง 2 สายได้แก่ สายสีแดง และสายสีน้ าเงิน ที่มีเส้นทางให้บริการผ่านถนนวิชาชื่นชนขึ้นชั่วคราวในระหว่าง

ด าเนินการปรับปรุงถนน และจะเพ่ิมป้ายจอดรถข้างใหม่บริเวณสนามเปตอง และข้างสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก

ฯ ทั้งนี้ในส่วนของการจอดรถของสถาบันฯ จะให้จอดบริเวณถนนปัญญาแผ่นดิน และของการรับ-ส่ง นักเรียนของ

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว ทางงานจราจรและความปลอดภัยได้จัดพ้ืนที่ส าหรับรับ-ส่ง ไว้บริเวณ

ด้านข้างอาคารสถาบันฯ และจัดเต้นท์กันฝนในกรณีมีฝนตก  
 

1.2 เส้นทางการจราจรงานมหิดลวันแม่  

 ด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ จะทรงเสด็จพระราช

ด าเนินมาทรงเปิดงาน “มหิดล วันแม่” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ในรัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์ชัชวาล                   

โอสถานนท์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา มหาวิทยาลัยจึงขอปรับเส้นทางการจราจรและเส้นทาง

ให้บริการรถรางและรถบัสในบริเวณด้านหน้าส านักงานอธิการบดี ในช่วงระหว่างจัดพิธีเปิดและจะปรับเส้นทางกลับเป็น

ปกติภายหลังที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชด าเนินกลับ โดยมีเส้นทางเสด็จอยู่ที่บริเวณประตู 3 ส าหรับผู้เข้าร่วมงานจอด

รถบริเวณหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส่วนเจ้าหน้าที่ที่เคยจอดบริเวณดังกล่าวขอให้ย้ายไปจอดถนนด ารงวิจัยและบริเวณ

ที่จอดรถ P 3 เป็นการชั่วคราว 
 

 

1.3 การให้บริการจักรยานสาธารณะ ofo 

 ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้มีหนังสือเวียนแจ้งเรื่องการให้บริการรถจักรยานสาธารณะ

รุ่นใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชน (ofo) ในการด าเนินการจัดหารถจักรยานมาให้บริการ ซึ่งมีหลายส่วนงาน
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เข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องอัตราค่าใช้บริการ ดังนั้นกองกายภาพและสิ่ งแวดล้อมจึงขอแจ้งอัตราค่าบริการจักรยาน ofo 

คือ คิดค่าใช้บริการในอัตรา 5 บาทต่อ 30 นาที และในระยะแรกจะเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายซึ่งก าหนดวัน

เริ่มคิดค่าใช้บริการทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอีกครั้ง ทั้งนี้ การให้บริการจักรยาน

สาธารณะรุ่นใหม่จะให้บริการควบคู่ไปกับจักรยานสาธารณะรุ่นเดิม (จักรยานสีขาว) ในการก าหนดวันคิดค่าใช้จ่าย

ขณะนี้ยังไม่มีการก าหนดวันในใช้ที่ชัดเจนหากทางบริษัทแจ้งมาทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการแจ้งอีก

ครั้ง โดยในขณะนี้ให้ทดลองใช้ไปก่อนซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีการท าสัญญากันเพียงแต่ให้ทดลองใช้ไปก่อน กรณีถ้าท าสัญญา

แล้วทางบริษัทจะให้ทดลองใช้อีก 3 เดือน ถึงจะมีการคิดค่าใช้จ่ายต่อไป 
 

  1.4 งานลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับบริษัทพีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน

อธิการบดี มหาวิทาลัยมหิดล ได้ร่วมลงนามในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือกับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี

เชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน)  ณ ห้ อง

รับรองแขก VIP ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล การลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ร่วมมือกันด าเนินโครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนพ้ืนที่จังหวัดระยอง เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านการคัดแยกขยะ โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างให้นักเรียนหรือเยาวชนมีความตระหนักและเข้าใจในการจัดการปัญหา

ขยะของชุมชนต่อไป ซึ่งจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 3 ด้าน ดังนี้ ด้านที่ 1 ให้เงินสนับสนุนขยายเครือข่ายธนาคารขยะ

รีไซเคิลในโรงเรียนต่อไป ด้านที่ 2 สนับสนุนเงินในการพัฒนาซ๊อฟแวร์ในการจัดท าโปรแกรม ด้านที่ 3 เงินทุนวิจัยในการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนที่เข้าร่วมเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิลว่าหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วมีพฤติกรรม

และทัศนคติอย่างไร 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตาม  

  ตัวอย่างการด าเนินโครงการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

ตามยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization : 

Environment ในเดือนกรกฎาคม 2561  ไม่มีการน าเสนอ ส าหรับเดือนสิงหาคมประธานได้ขอความอนุเคราะห์คณะ

สัตวแพทยศาสตร์ในการน าเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา  

  ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร รวมไปถึงการเรียนการสอนนักศึกษา จึงได้ก าหนดนโยบายด้านความปลอดภัย แบ่งเป็น 2 ด้าน 

ได้แก่ 

1. นโยบายด้านความปลอดภัย 

พระราชบัญญัติ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔  
มาตรา ๑ พ.ร.บ. นี้ เรียกว่า “พระราชบัญญัติ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ ท างาน 
พ.ศ. ๒๕๕๔”  
มาตรา ๒ บังคับเม่ือพ้นก าหนด ๑๘๐ วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา ๓ มิให้ใช้บังคับแก่  
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น  
(๒) กิจการอ่ืนทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ให้ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และกิจการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง  
จัดให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน  
การท างานในหน่วยงาน ของตนไม่ต่ ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน  
การท างานตาม พ.ร.บ.นี้  
มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

เป้าหมายการด าเนินงาน ด้านความปลอดภัย 
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การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย  

 

 
 

2. นโยบายด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 

โครงการเรียนรู้และทดสอบความปลอดภัยในการใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  (MU LabPass e-
learning) นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีรายวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน (ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา จุล
ชีววิทยา และกายวิภาคศาสตร์) ต้องเข้าเรียนรู้และทดสอบความรู้ผ่านระบบ MU LabPass ให้ผ่าน  
(ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ80) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังจากเปิดภาคเรียน 

 
 

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยที่เกี่ยวกับสารเคมี 
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แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางเคมี 

 
 
 

 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี 
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การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน 

 
 

 

 
  

ทั้งนี้ขอให้ส่วนงานที่เตรียมความพร้อมและแจ้งหัวหน้าส่วนเพ่ือด าเนินการตามนโยบายด้านความปลอดภัย 
และชีวอนามัย ตามประกาศและนโยบายของมหาวิทยาลัย  
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืน ๆ 
1. คณะเทคนิคการแพทย์ขอความอนุเคราะห์กระจกส่องทางลงด้านหลังคณะเทคนิคการแพทย์

เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นทางลาดของเส้นทางจักรยานที่นักศึกษาใช้สัญจร เชื่อมไปกับทางจักรยานบนถนนซึ่งทาง
ขวามือเป็นมุมอับไม่สามารถมองเห็นรถแล่นผ่านได้ชัดเจนอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยคณะจึงขอ
ความอนุเคราะห์ให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมติดตั้งกระจกส่องทางในบริเวณดังกล่าว 

2.  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งเหตุสัตว์ภายในมหาวิทยาลัย เช่น ตัวเงินทองท าร้ายคน
ในบริเวณร้านค้าข้างสถาบันโภชนาการ และงูเหลือมเลื้อยเข้าไปในพ้ืนที่คณะเทคนิคการแพทย์จึงได้ประสานงานกับ
คณะสัตวแพทย์ด าเนินการจับสัตว์ออกไปจากพ้ืนที่แล้ว ดังนั้นจึงขอให้ส่วนงานแจ้งบุคลากรและนักศึกษาให้ระมัดระวัง
และหากพบเห็นเหตุการณ์ที่ไม่ปลอดภัยให้แจ้งงานจราจรและความปลอดภัยทันที  

3. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งว่าบริเวณอาคารกายวิทยาทานที่เก็บอาจารย์ใหญ่มีการ
เผาสิ่งของต่างๆ ก่อให้เกิดควันและกลิ่นรบกวนจึงขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบบริเวณดังกล่าวแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องห้ามมิ
ให้เผาสิ่งของต่างๆ 

4. ส่วนงานได้สอบถามเรื่องการปรับปรุง Cover way จะมีผลกระทบต่อการจัดตลาดนัดหรือไม่ 
เพ่ือทางส่วนงานจะได้แจ้งผู้ประกอบการค้าขายและผู้ที่ใช้บริการดังกล่าวให้ทราบ ซึ่งการปรับปรุง Cover way ในพ้ืนที่
ใกล้ตลาดนัดจะเป็นเฟสที่สองซึ่งจะด าเนินการในเดือนกันยายนและหากมีความคืบหน้าผู้ควบคุมงานจะแจ้งให้แก่ส่วน
งานใกล้เคียงทราบต่อไป 

5. คณะสัตวแพทยศาตร์แจ้งเรื่องพ้ืนที่ว่างบริเวณข้างคณะมีบริษัทที่รับก่อสร้างในมหาวิทยาลัยน า
ดินโคลนมาทิ้งไว้บริเวณดังกล่าว คณะเกรงว่าหากท้ิงไว้นานเมื่อเกิดฝนตกแล้วดินดังกล่าวจะไหลลงเข้าอาคารคณะ กอง
กายภาพฯ รับทราบและจะแจ้งให้ผู้ควบคุมงานดังกล่าวหาแนวทางป้องกันต่อไป 

6. ตามที่มีการแจ้งวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ทางมหาวิทยาลัยจะเข้าร่วมการรณรงค์เรื่องการสวม
หมวกกันน๊อคในการขี่จักรยานยนต์กับจังหวัดนครปฐม โดยในระยะแรกกองกายภาพฯ จะด าเนินการรณรงค์เพ่ือความ
ปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป ที่เข้ามาภายในมหาวิทยาลัย และหากมีเหตุการณ์ที่เป็นอันตรายต่อ
ชีวิตเพ่ิมมากข้ึนทางกองกายภาพและสิงแวดล้อมจะมีการด าเนินการที่เข้มข้นชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
 

นางอรวรรณ ตันเจริญ 
ผู้จดรายงานการประชุม 

  


