
แผนการเตรียมงาน “พธีิพระราชทานปริญญา
บัตร”

ปีการศึกษา 2562 รูปแบบ social distance
ของฝ่ายจัดระบบการจราจร และตกแต่งสถานทีฯ่

โดย
กองกายภาพและส่ิงแวดล้อม



มาตรการ New Normal งานพระราชทานปริญญาบัตร

➢วันซ้อมย่อย (29 – 30 กันยยายน 2563):
❖ 1. อนุญาตใหผู้้ปกครองเข้าสู่พืน้ทีโ่ดย จอดรถทีถ่นนอุทยาน และไม่มี

รถบัสบริการรับ-ส่ง
❖ 2. ผู้ทีจ่ะเข้ามหาวิทยาลัย จะตอ้งตรวจอุณหภมูิทีป่ระต4ูเพือ่ผ่านจุดคัด

กรองเพือ่ตรวจวัดอุณหภมิู และจะตอ้งสวมหน้ากากอนามัย
❖ 3.บุคลากรและนักศึกษา ทีไ่ม่ไดมี้ภารกิจ ขอให ้WFH ในวันทีก่หาหนด
❖ 4.สามารถเดนิออกไดท้ีป่ระตเูล็กทุกประต ูโดยแสดงสติ๊กเกอรท์ีผ่่าน

การตรวจวัดอุณหภมิู
❖ 5.อนุญาตใหร้ถยนตเ์ข้ามหาวิทยาลัยได ้เฉพาะทีมี่บัตรอนุญาตเทา่น้ัน 

(ใช้แนวทางเดยีวกันทัง้วันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับจริง )



มาตรการ New Normal งานพระราชทานปริญญาบัตร

➢ซ้อมใหญ่ (2-3 ตุลาคม 2563) , รับจริง (5-6 ตุลาคม 2563) :
❖ 1. อนุญาตใหเ้ข้าสู่พืน้ทีเ่ฉพาะบัณฑติ จอดรถถนนอุทยาน โดยมีรถบัส

บริการรับ-ส่ง 40 คัน โดยตรวจวัดอุณหภมิูก่อนขึน้รถ
❖ 2. บัณฑติทีเ่ดนิทางดว้ยรถประจหาทางหรือรถยนตส่์วนตวัทีม่าส่งเข้า

มหาวิทยาลัยโดยใช้ประต ู4 และจะตอ้งตรวจอุณหภมิูพร้อมตอ้งสวม
หน้ากากอนามัย

❖ 3.บุคลากรและนักศึกษา ทีไ่ม่ไดมี้ภารกิจ ขอให ้WFH ในวันทีก่หาหนด
❖ 4.สามารถเดนิออกไดท้ีป่ระตเูล็กทุกประต ูโดยแสดงสติ๊กเกอรท์ีผ่่าน

การตรวจวัดอุณหภมิู
❖ 5.อนุญาตใหร้ถยนตเ์ข้ามหาวิทยาลัยได ้เฉพาะทีมี่บัตรอนุญาตเทา่น้ัน 

(ใช้แนวทางเดยีวกันทัง้วันซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่ และวันรับจริง )



ประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย 03.00 น. – 19.00 น. (รถยนต)์



รายละเอียดทางเข้ามหาวิทยาลัย

แนวทางประชาสัมพนัธห์ลัก : จอดท่ีถ.อทุยาน และใหใ้ชร้ถรางในการสญัจรภายในมหาวิทยาลยั 
เจ้าหน้าทีป่ฎบัิตงิาน เข้าประตู 3 , บัณฑิต เข้าประตู 4 
จุดลงรถประจหาทาง ณ ประตู 4 โดยมีการตัง้จดุคดักรอง โดยมีการตรวจวดัอณุหภมู ิดว้ยกลอ้งตรวจวดั เจลลา้งมือ และ
เช็คอินการเขา้สูม่หาวิทยาลยั และตัง้แผงเหลก็กัน้ยาวตัง้แต่ประตสูอง เน้นป้ายประชาสัมพันธ ์เปิดให้บัณฑิตเข้าทีป่ระตู
4 เท่าน้ัน โดยมีป้ายสัญลักษณห์ยดนห้าทีเ่ป็นรูปเชค็อนิ เพือ่ให้รู้ว่าเป็นทางเข้า

แนวเตน็ทเ์ชือ่มต่อ
ทางเดนิ



พืน้ที่จอดรถหลกัส าหรบับณัฑิต ถ.อทุยาน

จอดแบบชิดซ้ายขอบทาง โดยเน้นฝ่ังพุทธมณฑล



งานจราจรและความปลอดภยั ได้มมีาตรการตรวจสอบรถ ก่อนเข้ามหาวทิยาลัยเพือ่ความปลอดภยั ดังนี*้**

➢ 1. สหาหรับรถยนต ์ (อนุญาตใหเ้ข้าได้หากมอีย่างใดอย่างหน่ึง)

❖1.1  สติ๊กเกอรส์ีนหา้เงนิ ส าหรบับคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล  ออกใหโ้ดยงานจราจรและความ
ปลอดภยั กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม  มหาวิทยาลยัมหิดล พร้อมแนบเอกสารเซน็รับรอง   
จากคณบดถีงึความจหาเป็นในการเข้าพืน้ทีใ่นวันดังกล่าวหรือบัตรแสดงตนงานรับปริญญา

❖1.2  บัตรอนุญาตรถยนตผ่์านเข้า-ออก, บัตรอนุญาตจอดรถยนต ์VIP, บัตรอนุญาต
รถยนตผ่์านเข้า-ออก รับส่งอาหารและเคร่ืองดืม่และวัสดุอุปกรณ ์,บัตรจอดรถบสั,บัตร
ประจหาตัวเจ้าหน้าทีง่านพระราชทานปริญญาบตัร บตัรอนุญาตจากฝ่ายสักขีพยาน
ออกใหโ้ดยฝ่ายเลขานกุาร ส  าหรบัคณะกรรมการท่ีปฏิบตัิงานพระราชทานปรญิญาบตัร

❖1.3  บัตรอนุญาตจอดรถเฉพาะกจิ ออกใหโ้ดยงานจราจรและความปลอดภยั กองกายภาพและ
สิ่งแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัมหิดล ส าหรบับคุคลภายนอกท่ีมีภารกิจหรอืมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเขา้
มาติดตอ่ราชการในพืน้ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล  โดยคณะ/สถาบนัจะตอ้งเป็นผูด้  าเนินการให ้
ไม่อนุญาตใหบุ้คคลภายนอกตดิต่อขอรับบตัรเอง

**  มหาวทิยาลัยขอสงวนสทิธิไ์ม่อนุญาตให้ธุรกจิออนไลน ์,ส่งของ ,ธุรกจิเอกชน **
ทัง้หมดเข้าในพืน้ทีใ่นวันที ่29-30ก.ย.63 วันที ่2-3 ต.ค. 2563 และ 5-6 ต.ค. 63



จุดรองรับผู้ปกครองส่วนกลาง

❖สวนเจ้าฟ้า สามารถรองรับ 700 คน  (ตามมาตรการเว้นระยะหา่ง) 

❖สนามตะกร้อ  260 คน  จุดพักคอยในสนามฟุตบอล สามารถรองรับ  272 คน  (ตามมาตรการเว้นระยะหา่ง) 

❖อาคารศูนยก์ารเรียนรู้มหดิล โรงอาหารรองรับได้ 300 คน ส่วนกลาง MLC รองรับได้ 300 คน   (รวมทกุช้ันตาม
มาตรการเว้นระยะหา่ง) 

สวนเจ้าฟ้า MLC

ถนนคนเดนิ

สนามตะกร้อและจุดพกัคอย 260+272

700 600



**หมายเหต*ุ*
เสน้ทางวิ่งรถราง
ตามปกติ
ยกเลิกเส้นทาง
OP-MLC(สีเหลอืง)

+ เพิม่จ านวนรถ

ระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย (โดยรถราง)

เส้นทางรถรางวิง่รับส่งภายในมหาวทิยาลัย



เสน้ทางรถรางพิเศษ 
เริ่มตน้ ที่ 10 คนั

(03.00 น. – 19.00 น. )

statio
n

ระบบการสัญจรภายในมหาวิทยาลัย (โดยรถราง)



จุดขึน้-ลง รถบสัแบง่ออกเป็น 13 จุด + กองอหานวยการ 1 จุด
เส้นทางรถบัส

ระบบขนส่งในถนนอุทยานวันซ้อมใหญ่และรับจริง

ม ีรปภ ประจหาจุดขึน้-ลงทุกจุด พร้อมตรวจวัด
อุณหภูมก่ิอนขึน้รถ โดยประสานกับกอง
อหานวยการด้วยวทิยุสือ่สารเพือ่แจ้งจหานวน
ผู้โดยสารตกค้าง

จุดขึน้-ลง จะกหากับด้วยตัวเลขและโค้ดสีให้
แตกต่างกันให้บริการเฉพาะบัณฑติ โดยจะมกีาร
แจกตั๋วขาขึน้ เพือ่ช่วยในการจหาจุดจอดและ
สะดวกในตอนขากลับ



20

จดุ
รองรบั
คน

เส้นทางการกลับข้ึนรถบัสไป ถนนอุทยาน
(สนามตระกร้อ)



เส้นทางจัดรถบัสรับ-ส่ง 40 คัน

เส้นทางไปถนนอุทยาน

เส้นทางไปมหาวทิยาลัย

ประตู 6

ประตู 3



แผนการด าเนินงาน 
งาน 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์ 

โดย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า เป็นองค์ประธาน 
วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น

โดย งานจราจรและความปลอดภยั



งาน 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์
• เสน้ทางเสดจ็ (แผนหลกั)

• ขาเขา้ เขา้ทางประต ู1 ดา้นหนา้ ถนน นครชยัศรี
• ขาออก ออกทางประต ู2 ดา้นขา้ง ประต ู6 ตรงขา้มตกึกายวิทยาทาน (เปิด barrier) 



งาน 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์
• เสน้ทางเสดจ็ (แผนส ารอง)

• ขาเขา้ เขา้ทางประต ู1 ดา้นหนา้ ถนน นครชยัศรี
• ขาออก ออกทางประต ู1 ดา้นหนา้ ถนน นครชยัศร ี(ยอ้นศรกลบั)



• ลานจอดรถผูเ้ขา้รว่มงาน
• VIP ดา้นขา้งโรงเรยีน ถนนปัญญาแผ่นดินขาออก ( ท่ีจอด taxi )
• ผูเ้ขา้รว่มงาน ลานจอดคอนโด และ ถนนปัญญาแผ่นดินขาเขา้จนถึงแยกสถาบนัเดก็

งาน 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์



• การด าเนินงาน
• ประสานงานรว่มกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ ในการอ านวยความสะดวก
• จดัก าลงั รปภ. ในการกัน้การจอดรถบนเสน้ทางเสดจ็ ตัง้แตท่างลงสะพานวง
แหวนประต ู2 ถงึ MU corner ฝ่ังมหาวิทยาลยั

• อ านวยความสะดวกการจดัการท่ีจอดรถผูเ้ขา้รว่มงาน
• จดัความเรียบรอ้ยบนเสน้ทางเสดจ็ เช่น การจดัระเบียบจกัรยานประต ู6
• ประสานงานก่อสรา้งงดการปฏิบตัิงาน (อาคารกายวิทยาทาน) 

งาน 30 ปี มหิดลวิทยานุสรณ์



แผนการแก้ปัญหาสัญจร ในพืน้ทีอ่หาเภอพุทธมณฑล
บริเวณแยกประตู 5 ณ ช่วงเวลาเร่งด่วน

( 06.00 – 09.00 น. , 11.00 – 14.00 น. , 16.00 – 19.00 น.)
เร่ิม 1 กันยายน 2563

โดย 
สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล



ปัญหาการจราจร แยก สภ.พทุธมณฑล

เส้นทาง จาก ต.คลองโยง มุ่งหน้า ผ่านแยก สภ.พุทธมณฑล ทั้งเลีย้วซ้ายไปสาย 4 และเลีย้วขวาไปสาย 5

ม.มหิดล

อ.พุทธมณฑล

เทศบาลต าบลศาลายา
ตลาดศาลายา
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N
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รถเลีย้วซ้าย 1,500 - 2,000 คนั/ชม.  รถเลีย้วขวา 100 - 200 คนั/ชม.  



เส้นทาง จาก หน้า ม.มหิดล เลีย้วซ้ายผ่านหอนาฬิกา มาถึงแยก สภ.พุทธมณฑล 

ม.มหิดล

อ.พุทธมณฑล

เทศบาลต าบลศาลายา
ตลาดศาลายา
(ตลาดเหลือง)

N

ถนนศาลายา - นครชัยศรี

ถน
นศ

าล
าย
า-

บา
งภ

าษ
ี

ถน
นพุ

ทธ
มณ

ฑล
สา
ย 4

ไป
 ต
.ค
ลอ

งโ
ยง

รถตรง 1 ช่องทาง 500 - 1,000 คนั/ชม.  รถเลีย้วขวา 1 ช่องทาง 1,500 - 2,000 คนั/ชม.

ปัญหาการจราจร แยก สภ.พทุธมณฑล



ม.มหิดล

อ.พุทธมณฑล

เทศบาลต าบลศาลายา
ตลาดศาลายา
(ตลาดเหลือง)

N

ถนนศาลายา - นครชัยศรี
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ถนนเส้นทางเรียบทางรถไฟ

การแก้ไขปัญหาปัญหาจราจร
เพิม่เส้นทางระบายการจราจรให้เลีย้วซ้ายผ่านเส้นทางเรียบทางรถไฟ 

ผ่านหน้าเทศบาลต าบลศาลายา ออกทางหัวถนนพุทธมณฑลสาย 4 ระยะทาง 750 เมตร 



การแก้ไขปัญหาปัญหาจราจร

เส้นทาง จาก ต.คลองโยง มุ่งหน้า ผ่านแยก สภ.พุทธมณฑล ทั้งเลีย้วซ้ายกลบัรถด้านหน้า ทีว่่าการอ าเภอ

ม.มหิดล

อ.พุทธมณฑล

เทศบาลต าบลศาลายา
ตลาดศาลายา
(ตลาดเหลือง)

N

ถนนศาลายา - นครชัยศรี
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ถนนศาลายา - นครชัยศรี

ตูส้ญัญาณไฟจราจรมหิดล ประตู 5

โดยการลดขนาดเกาะกลางถนนบริเวณหน้า สภ.พุทธมณฑล ให้เลก็ลง จะสามารถระบายการจราจร
ให้เลีย้วซ้ายไปทาง ต.คลองโยง (ถนนศาลายา - บางภาษ)ี เพิม่ขึน้รวมเป็น 2 ช่องทาง (จากเดมิ 1 ช่องทาง)

การแก้ไขปัญหาการจราจร



ปิดจุดกลบัรถหน้าตลาดศาลายา (ตลาดเหลือง)   และให้ไปใช้จุดกลบัรถหน้า โรงรับจ าน าแทน

การแก้ไขปัญหาการจราจร

ปิดจุดกลบัรถ



ทาสีขาวแดง ยาว ระยะทาง 700 เมตร (บางส่วนทาแล้ว)  จุดรอรถโดยสารทาสีขาวเหลือง 2 จุดรอรถ
ตั้งแต่ หอนาฬิกา ถึง แยก สภ.พุทธมณฑล (ทางขอบทางฝ่ังซ้าย ของ ม.มหิดล)

การแก้ไขปัญหาการจราจร



ขอบคุณครับ


