
การด าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการท างาน



โครงสร้างศูนย์ COSHEM

อธิการบดี
คณะกรรมการอ านวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยอธิการบดีเป็นประธาน

รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
คณะกรรมการบริหารศูนย์ COSHEM
โดยรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและ

การพัฒนาอย่างย่ังยืนเป็นประธาน

คณะกรรมการควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพ
ผู้อ านวยการศูนย์ฯ

งานบริหารและพัฒนาระบบฐานข้อมูล งานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัย

รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ

คณะกรรมการด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

คณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน
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โครงการจัดตั้ง COSHEM
Safety Committee

Safety Policy  Safety Manual

 Lab Safety (ESPReL)

2559 หน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการท างาน 

 Incident Report System

 COSHEM

 Learning Center
 Mahidol Safety Culture

 MU Safety Day 1st

 Information System

 สถานศึกษาปลอดภัย

To be the 
worldclass

OSHE 
Excellence

 Safety Report

 Contractor Safety Management

 Fire Fighting & Protection Plan

 Safety Measure for Public Area Event 

 Safety Training
 MU Labpass

 Workplace Environment Monitoring 

 OP Safety Standard

 Health Assessment Project



1. โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
Bio-Safety, Chemical Safety, Radiation Safety, Lab Safety, 
Occupational Health and Safety
2. หน่วยฝึกอบรมด้านความปลอดภัย

- จป. หัวหน้างาน
- จป. บริหาร
- ผู้รับเหมา

3. MU Labpass E-Learning
4. In-House Training
5. MU SAFETY DAY

มิติที่ 1 : เสริมสร้างความรู้และความตระหนัก

1. การรับรองงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ           
2. การจัดการของเสียสารเคมี และชีวภาพ
3. การจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน 
4. โครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในมหาวิทยาลัยวิจัย
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ
6. กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย”
7. คู่มือด้านความปลอดภัย
8. การขอใบอนุญาตการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยทางรังสีและชีวภาพ
9. การป้องกันและระงับอัคคีภัย

มิติที่ 2 : วางแนวปฏิบัติและสร้างมาตรฐาน

1. โครงการเดินส ารวจเชิงรุก มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Occ-Survey)
2. โครงการเยี่ยมส ารวจห้องปฏิบัติการทางรังสี
3. ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการท างาน

มิติที่ 3 : 
ส่งเสริมการดแูลสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในการท างาน

มิติที่ 4 : 
สร้างระบบการสื่อสารด้านความปลอดภัยที่เข้าถงึและครอบคลุม

1. MU Chemwaste
2. MU RAD-base
3. Accident Report
4. ระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ



SAFETY RECORD

มิติที่ 1 : เสริมสร้างความรู้และความตระหนัก 



มหาวิทยาลัยมหิดลได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับหัวหน้างาน 
ระดับบริหาร และระดับเทคนิค ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2559 ถึงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ระดับหัวหน้างาน  จ านวน 114 คน2559

ระดับบริหาร จ านวน 27 คน
ระดับหัวหน้างาน จ านวน 197 คน

2560

ระดับบริหาร จ านวน 76 คน      
ระดับหัวหน้างาน จ านวน 283 คน

2561

ระดับหัวหน้างาน  จ านวน 59 คน2562

มิติที่ 1 : เสริมสร้างความรู้และความตระหนัก 



หลักสูตรการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร 
และระดับเทคนิค

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับหัวหน้างาน (จป.หัวหน้างาน)
ส ำหรับหัวหน้ำภำควิชำ เลขำนุกำรคณะ/สถำบัน/ภำควิชำ และหัวหน้ำหน่วยงำนที่มีระดับสูงกว่ำผู้ปฏิบัติงำนขึ้นไป

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับบริหาร (จป.บริหาร)
ส ำหรับผู้ด ำรงต ำแหน่งคณบดี รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ผู้อ ำนวยกำร รองผู้อ ำนวยกำร และผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร หรือเป็นผู้ที่มีระดับสูงกว่ำหัวหน้ำ

งำนขึ้นไปเป็นผู้บังคับบัญชำระดับที่ 2 ภำยในองค์กร

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดับเทคนิค (จป.เทคนิค)
ต้องเป็นเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนระดับหัวหน้ำงำน และผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน

ระดับหัวหน้ำงำนเรียบร้อยแล้ว

คร้ังที่ เดือน วันที่
2 มีนำคม 27–28 มีนำคม 2562
3 พฤษภำคม 15–16 พฤษภำคม 2562

คร้ังที่ เดือน วันที่
1 พฤษภำคม 27–28 พฤษภำคม 2562

คร้ังที่ เดือน วันที่
1 มิถุนำยน 10–12 มิถุนำยน 2562



โครงการเรียนรู้และทดสอบความปลอดภัยใน
การใช้ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 

(MU LabPass e-learning)

นักศึกษำใหม่ทุกคน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชำปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์
จะต้องเข้ำเรียนรู้และทดสอบควำมรู้ ระบบ MU LabPass

หำกนักศึกษำไม่เข้ำเรียนรู้และทดสอบควำมรู้ หรือทดสอบ
ควำมรู้ไม่ผ่ำน (ได้รับคะแนนสอบน้อยกว่ำร้อยละ 80) นักศึกษำ
จะไม่ได้รับอนุญำตให้เข้ำเรียนในห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ใน
ทุกรำยวิชำ ซึ่งจะมีผลท ำให้คะแนนรำยวิชำ Lab ในครั้งนั้นเป็น 0

ผู้เข้ำใช้ระบบ MU LabPass
1. นักศึกษำชั้นปีที่ 1 ทุกคน ที่ลงทะเบียนเรียนวิชำปฏิบัติกำร

วิทยำศำสตร์
2. นักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์ชั้นปีที่ 2
3. นักศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
4. นักเรียนโรงเรียนสำธิตนำนำชำติ มหำวิทยำลัยมหิดล
5. บุคลำกร

ไม่ผ่ำน

มิติที่ 1 : เสริมสร้างความรู้และความตระหนัก 



ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าอบรม ส าหรับผู้รับเหมา

ผู้รับเหมา เซ็นสัญญาตกลง
รับงานจ้างจากทาง

มหาวิทยาลัย

ผู้ประสานงาน 
รวบรวมรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน

น าส่งรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน
ท้ังหมด

มายังศูนย์ COSHEM

ศูนย์ COSHEM ตรวจสอบข้อมูล
รายชื่อ พร้อมแจ้งยืนยันวันที่อบรม

ด าเนินการจัดฝึกอบรม
และท าแบบทดสอบ เพ่ือประเมิน

ความเข้าใจจากการอบรม

ออกบัตรประจ าตัวให้กับผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนท่ีเข้าอบรมและ

ผ่านการทดสอบ
(คะแนนมากกว่าร้อยละ 80 ขึ้นไป)

กระบวนการในการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยเบื้องต้น ส าหรับผู้รับเหมา

1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนรับทรำบระเบียบ 
ข้อปฏิบัติ และข้อบังคับด้ำนควำม
ปลอดภัยฯ ก่อนเริ่มปฏิบัติงำน

2. ให้ควำมส ำคัญกับกำรปฏิบัติงำนให้
เกิดควำมปลอดภัยแก่ผู้รับเหมำทุก
คน (Zero Accident)

3. โดยเริ่มต้นจำก
•คนสวน
•รปภ.
•แม่บ้ำน
•คนขับรถ

และพัฒนำต่อไป จนครอบคลุมถึง
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงทุกคน

มิติที่ 1 : เสริมสร้างความรู้และความตระหนัก 



• วันจันทร์ที่ 11 มีนำคม 2562 เวลำ 8.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 217
อำคำรศูนย์กำรเรียนรู้มหิดล มหำวิทยำลัยมหิดล ศำลำยำ

• ผู้เข้ำร่วมอบรม พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย บริษัทรักษำควำมปลอดภัย
เอ็น พี จ ำกัด จ ำนวน 52 คน

ก าหนดการจัดอบรม 
“ความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับผู้รับจ้าง”

ครั้งที่ 2 : 7 พฤษภาคม 2562
ครั้งที่ 3 : 9 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 4 : 7 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 5 : 21 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 6 : 11 กันยายน 2562
ครั้งที่ 7 : 24 กันยายน 2562
ครั้งที่ 8 : 8 ตุลาคม 2562

การฝึกอบรม 
“ความปลอดภัยในการท างาน ส าหรับผู้รับจ้าง ครั้งที่ 1”



มิติที่ 2 : วางแนวปฏิบัติและสร้างมาตรฐาน 



ภาพบรรยากาศการรับมอบโล่รางวัลห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยให้แก่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย

ห้องปฏิบัติการต้นแบบความปลอดภัย



โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL 2562

ห้องที่เข้าร่วมโครงการ 37 ห้องปฏิบัติการ จาก 17 ส่วนงาน 

1. สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล

2. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 4. สถาบันโภชนาการ 5. คณะทัตแพทยศาสตร์

6. วิทยาเขตกาญจนบุรี 7. โครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจริญ

8. คณะวิทยาศาสตร์ 9. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 10. คณะเทคนิคการแพทย์

11. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 12. คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์

13. โครงการจัดตั้งศูนย์
เสริมสร้างอุตสาหกรรม
ชีวภาพจากนวัตกรรม 

14. วิทยาเขตนครสวรรค์ 15. คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล

16. สถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้

17. วิทยาลัยนานาชาติ



2559
2560

2561
2562

มหาวิทยาลัยมหิดล 
เข้าร่วมโครงการ

และได้รับรางวัลเป็นปีแรก

ส่ ว น ง า น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลั ย เข้ าร่ วม
โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ ไ ด้ รั บ
รางวัล 5 ส่วนงาน

รณรงค์และสนับสนุนให้ส่วนงาน
ภายในมหา วิทยาลั ย  เ ข้ า ร่ วม
โครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่าง
ยั่งยืน มี 12 ส่วนงาน

•โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ
•คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
•สถาบันโภชนาการ
•วิทยาลัยนานาชาติ
•วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมโครงการ และได้รับ
รางวัล 8 ส่วนงาน

•โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ
•คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
•สถาบันโภชนาการ
•วิทยาลัยนานาชาติ
•คณะวิทยาศาสตร์
•คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
•คณะทันตแพทยศาสตร์
•คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

สถานศึกษาปลอดภัย

มิติที่ 2 : วางแนวปฏิบัติและสร้างมาตรฐาน 

•โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ
•โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
•คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
•สถาบันโภชนาการ
•สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว
•วิทยาลัยนานาชาติ
•คณะวิทยาศาสตร์
•คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
•คณะทันตแพทยศาสตร์
•คณะเทคนิคการแพทย์
•คณะพยาบาลศาสตร์
•คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์



คณะ/ส่วนงาน
ที่จัดกิจกรรมบนพ้ืนท่ีส่วนกลาง

ส่งรายละเอียดเอกสารข้อมูล
การจัดกิจกรรมตามที่ประกาศฯ ก าหนด

ศูนย์ COSHEM ด าเนินการพิจารณารายละเอียด
ข้อมูลด้านความปลอดภัย และอนุมัติการจัดกิจกรรม

มิติที่ 2 : วางแนวปฏิบัติและสร้างมาตรฐาน 

มาตรการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง

ตรวจสถานที่ก่อนจัดกิจกรรม

ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
ก่อนวันที่จัดกิจกรรม

ติดต่อศูนย์ COSHEM



บุคลากรไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของจ านวนบุคลากรในแต่ละส่วนงาน
ได้เข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

บุคลากรทุกคนในส่วนงานร่วม
ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของส่วนงาน 
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล



อ้างอิง: 
- กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำรบรหิำร จัดกำร และด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกีย่วกับกำรป้องกันและระงับอัคคภีัย พ.ศ. ๒๕๕๕
- ประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่อง ก ำหนดแบบรำยงำนผลกำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝกึซ้อมอพยพหนีไฟ

การรายงานการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของส่วนงาน 

ส่วนงานด าเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ส่วนงานจัดท าแบบรายงานผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
ส่งมายังศูนย์ COSHEM ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่เสร็จสิ้น

ศูนย์ COSHEM ด าเนินการแจ้งรายงานต่อส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจ าพื้นที่

ส่วนงานก าหนดสถานการณ์และวันที่จะด าเนินการฝึกซ้อม
พร้อมจัดเตรียมข้อมูลแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ศูนย์ COSHEM ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องและจัดส่งข้อมูลดังกล่าว 
ไปยังส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจ าพื้นที่ เพื่อให้ความเห็นชอบ

จัดส่งข้อมูลมาที่ ศูนย์ COSHEM
ก่อนการฝึกซ้อม ไม่น้อยกว่า 45 วัน

หากไม่เห็นชอบ 
ต้องด าเนินการแก้ไข ภายใน 15 วัน



การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ล าดับที่ ส่วนงาน ล าดับที่ ส่วนงาน

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 10. คณะเภสัชศาสตร์

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 11. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

3. คณะทันตแพทยศาสตร์ 12. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ

4. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 13. โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจาก

นวัตกรรม (Pilot Plant)5. คณะเทคนิคการแพทย์

6. คณะวิทยาศาสตร์ 14. สถาบันโภชนาการ

7. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 15. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

8. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 16. วิทยาลัยนานาชาติ

9. คณะสัตวแพทยศาสตร์

รวม 16 ส่วนงาน



การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

• พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558
• กำรขอหนังสือรับรองกำรแจ้งผลิต มีไว้ในครอบครอง น ำเข้ำ ส่งออก เชื้อโรคและ

พิษจำกสัตว์ 
>>> ต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกป)ี

• กำรขอใบอนุญำตผลิต น ำเข้ำ ส่งออก เชื้อโรคและพิษจำกสัตว์ 
>>> ต่ออายุล่วงหน้า 90 วัน (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของทุกป)ี

• รำยงำนประจ ำปีต่อกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
>>> เดือนมีนาคมของทุกปี

• มาตรฐานการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
• กำรประเมินข้อเสนอกำรวิจัย (BSL-1, BSL-2 และ BSL-3)

• อื่น ๆ
• กำรจัดกำรของเสียอันตรำยทำงชีวภำพ/ขยะติดเชื้อ
• รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี



การด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางรังสี
ล าดับที่ ส่วนงาน

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

3. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

4. คณะทันตแพทยศาสตร์

5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

6. คณะเทคนิคการแพทย์

7. คณะวิทยาศาสตร์  

8. คณะสาธารณสุขศาสตร์

9. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

10. คณะสัตวแพทยศาสตร์

11. สถาบันโภชนาการ

12. กองบริหารงานวิจัย

13. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

14. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา

รวม 14 ส่วนงาน

(1) การขออนุญาตการด าเนินงานทางรังสีให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย
• กำรขอใบอนุญำตครอบครอง/ใช้ซึ่งเครื่องก ำเนิดรังสี/
วัสดุกัมมันตรังสี
• กำรขอจัดกำรกำกกัมมันตรังสี

(2)  มีแผนป้องกันและตอบโตเ้หตฉุุกเฉินทางรังสี พร้อมทั้ง
การฝึกซ้อมและทบทวนแผนฯ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี

(3) มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสีอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกับการปฏิบัติงานทางรังสี


