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ผู้ไม่มาประชุม 

1 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล        
2 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
3 ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์       
4 ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   
5 ผู้แทนสถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
6 ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ     
7 ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ  
8 นายสุรยิัน จันทร์เงิน 

 
เร่ิมประชุม 13.30 น. 
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ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองแจ้งเพ่ืออทราบ  
1.1 การลงทะเบียนจกัรยานส่วนบุคคล  

งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะจัดท าโครงการลงทะเบียนจักรยานส่วน
บุคคลของนักศึกษา บุคลากรที่ใช้งานภายในมหาวิทยาลัยมหดิล ศายาลา เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการบริหารจัดการจกัรยาน ที่จอดจักรยาน
และใช้ในการยืมยันความเป็นเจ้าของในกรณีจักรยานสูญหาย 

ส าหรับวิธีการจัดเก็บจักรยานในพื้นที่วิทยาเขตศาลายา ทั้งหมด ใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยการสแกน QR 
code เป็นการลงทะเบียนจักรยานส่วนบุคคล และติดสติ๊กเกอร์ QR code ไว้ที่จักรยาน มีวิธีการขั้นตอนง่ายๆ โดยจะขอข้อมูลของผู้
ลงทะเบียนดังนี ้ช่ือ-นามสกุล, คณะ/สถาบัน, เบอร์โทรศัพท์, Email, ชนิดของจักรยานและรูปถ่าย 

- สอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุม บุคคลใดสามารถสแกน QR code ได้เลยไหม หรือว่าจะเป็นทีมงาน
จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
ประธานแจ้ง ทีมงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ด าเนินการเท่านั้น 

- ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ   สอบถามเกี่ยวกับจักรยานที่ไม่มีเจ้าของขอรับบริจาค
รถจักรยานท่ีสามารถใช้ประโยชน์เพื่อน าไปใช้งานี่วิทยาเขตอ านาจเจริญ 
ประธานแจ้ง  หากไม่มีเจ้าของรถจักรยานแล้ว ทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะบริหารจัดการส่ง
มอบได้หน่วยงานท่ีต้องการหรือน าไปบริจาค ทั้งนี้ให้ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญติดตอ่
ประสานงานกับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไปมาภายหลัง  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 การอบรมความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่ Out Source  
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส (COVID-19) ศูนย์บริการความปลอดภัย                 

อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน (Coshem) จึงขอเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท างาน
ส าหรับผู้รับจ้างไปเป็นรูปแบบการฝึกอบรมออนไลน์ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี ้

1.2.1 การสมัคร   
- ขั้นตอนการสมัครเข้าไปสแกน QR code ที่ Google form บริษัทต้องกรอกข้อมูลส าหรับการ

สมัครอบรม ดังนี้  
• ข้อมูลบริษัท 
• ข้อมูลเกี่ยวกับสัญญา 
• ข้อมูลผู้ประสานงาน 
• ข้อมูลผู้สมัครเข้าอบรม 
• ข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

- การช าระเงิน บริษัทสมัครอบรมจะต้องด าเนินการช าระเงินผ่านช่องทางการโอน/QR code 
และส่งหลักฐานการช าระเงินมาทางอีเมล 

- การตอบกลับ ศูนย์ Coshem ด าเนินการแจ้งรายละเอียดและขั้นตแนการอบรม (ภายใน 1 วัน) 
ทางอีเมล Thunchanok.tho@mahidol.ac.th โทรศพท 0 2441 4400 ตอ่ 1177 

1.2.2  การด าเนินการอบรม 
 -   ช่องทางการอบรม มี 3 ช่องทาง ดังนี้ ZOOM Cloud Meeting , Cisco Webex, VDO Clip 

ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถด าเนินการอบรมได้ ศูนย์ Coshem ด าเนินการจัดอบรม ดังนี้ 
• ลักษณะการอบรม ผู้เข้าอบรมชมคลิปวิดีโอผ่านโน๊ตบุ๊คของศูนย์ฯ 
• สถานท่ี บริเวณด้านหน้าอาคารศาลายา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
• จ านวนบุคลากรที่เข้าร่วม ครั้งละไม่เกิน 6 ท่าน 
• มีการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดตามมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

โคโรนาไวรัส (Covid-19) 
-   การจัดท าแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม (Pre-test) 10 ข้อ 
-   ชมคลิปวิดีโอการอบรมโดยมีเนื้อหา ดังน้ี 

• ข้อปฏิบัติก่อนเริ่มงาน/หลังเลิกงาน 

mailto:Thunchanok.tho@mahidol.ac.th
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• การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
• การท างานกับเครื่องมือ/อุปกรณ์ไฟฟ้า 
• การใช้งานเครื่องจักร/เครื่องมือ/อุปกรณ์ 
• การท างานกับสารเคมีอันตราย 
• การท างานบนท่ีสูง 
• การเคลื่อนย้ายของหนัก 
• การใช้บันไดอย่างปลอดภัย 
• การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับความร้อน 
• การท างานท่ีอับอากาศ 
• การท างาน ขุด เจาะ  
• การท างานท่ีก่อให้เกิดเสียงดัง 
• การท างานติดตั้ง/ใช้/รื้อถอนนั่งร้าน 
• ป้ายสัญลักษณ์ความปลอดภัยที่ควรรู้ 
• อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล 
• การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

-  ท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม (Post-test) 10 ข้อ ระบบ Paper และ ระบบ Google From 
ในการจัดท าแบบทดสอบแบ่งเป็น กรณีไม่ผ่าน สอบซ่อมจนผ่าน 80% กรณีผ่าน รับบัตรผ่านอบรม 

1.2.3  หลังผ่านการอบรม แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 -  กรณีการอบรมกับศูนย์ Coshem จัดท าแบบทดสอบหลังการฝึกอบร (Post-test) ผ่าน 80% 

เมื่อผ่านการอบรมแล้วผู้เข้าร่วมอบรมถ่ายรูปเพื่อท าบัตรผ่านอบรม โดยผู้เข้าอบรมสามารถรอรับบัตรทันที 
 -  กรณีบริษัทด าเนินการอบรมเอง บริษัทจะต้องส่งหลักฐาน/เอกสาร ให้กับศูนย์ Coshem ดังนี้ 

หลักฐานการเข้ารับการอบรมของพนักงาน เช่น ภาพถ่ายขณะอบรม รูปถ่ายผู้อบรมแต่ละท่าน โดยเป็นรูปถ่ายเดี่ยว หน้าตรง ไม่สวม
หน้ากาก/หมวก หลักจากน้ันบริษัทรอการนัดหมายจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ Coshem เพื่อรับบัตรผ่านการอบรมภายใน 3 วันท าการ 

1.2.4  การรับบัตรผ่านอบรม โดยโทรนัดเวลากับผู้ประสานงานเพื่อให้รับบัตร  
ทั้งนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอนการสมัครอบรม ความปลอดภัยในการท างานส าหรับผู้รับจ้างโดยสามารถดาวน์

โหลดได้ที่เวปไซต์ของศูนย์ Coshem   
ทั้งนี้ หากส่วนงานสนใจก็สามารถติดต่อศูนย์ Coshem เพื่อน า Out Source ให้ผ่านการอบรมได้ ซึ่งใน

ปัจจุบันนี้ใช้เฉพาะพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเท่านั้น ซึ่งต่อไปจะมีนโยบายครอบคลุมไปถึงพื้นที่วิทยาเขตอื่น ๆ ต่อไป ซึ่งจะท า ให้
ส่วนงานลดความเสี่ยงในเรื่องของอุบัติเหตุในการท างาน และยกระดับมาตรฐนความปลอดภัยในการท างานได้ ให้เทียบเท่ากับองค์กรช้ัน
น าอ่ืนๆ  

- สอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุม จากโครงการจัดตั้งวิทยาเขตกาญจนบุรี ครอบคลุมถึงผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ทั้งหมด กรณี่สัญญากับส านักงานอธิการบดีด้วยหรือไม่ 
ประธานแจ้ง ครอบคลุมถึงผู้รับเหมาก่อสร้างทั้งหมดในเรื่องของการก่อสร้าง  กรณีสัญญากับ
ส านักงานอธิการบดีก็จะต้องผ่านการอบรมกับศูนย์ Coshem 

- สอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุม กรณีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จ านวนเงิน 150 บาท/คนปฏิบัติงาน
หรือไม่ 
ประธานแจ้ง  จ านวนเงิน 150 บาท/คนปฏิบัติงาน 

- สอบถามจากวิทยาลัยนานาชาติ   บัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมมีวันหมดอายุหรือไม่ และต้องมาอบรม
จ านวนหลายครั้งหรือไม่อย่างไร 
คุณอัญชุลีชี้แจ้ง  บัตรผ่านการฝึกอบรมไม่มีวันหมดอายุ อบรมครั้งเดียวจ่ายครั้งเดียว 

   ประธานแจ้งว่า ในอนาคตบุคลากรใหม่ทั้งหมดจะต้องมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องความปอลดภัยในการ
ท างานท้ังหมดเพื่อยกระดับมาตรฐานท างานในมหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุม  
รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 11/2563  
 

ระเบียบวาระที่  3 เร่ืองติดตาม  
ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่  4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
มาตรการด้านสุขอนามัยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ้ืนทีส่่วนกลาง 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ตามที่ มี ก า ร ระบาดของ โ รคติ ด เ ช้ื อ ไ วรั ส โค โ รนา  2019  ( COVID-19)  ร ะลอกใหม่ ในประ เทศ ไทย                                        

โดยมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีประกาศเรื่อง การขยายเวลาปิดส่วนงานของมหาวิทยาลัยในพื้นที่ศาลายา การปฏิบัติงานท่ีบ้านของบุคลากร     
การจัดกิจกรรมทางการศึกษาและการประชุมผ่านระบบออนไลน์ จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2563 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่ส่วนกลางภายในวิทยาเขตศาลายา  
ระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง การปรับปรุงก่อสร้าง ต่างๆ รวมถึงการดูแลในเรื่องของความปลอดภัย จึงมีมาตรการในการเฝ้าระวัง
สุขอนามัยการะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางที่ระบุไว้โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

งานจราจรและความปลอดภัย  แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัยชวสถานการณ์ Covid-19 ดังนี้ 
1. บีบช่องทางตามประตูเข้า-ออกมหาวิทยาลัย เพื่อสามารถระบทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน เพื่อส าหรับใช้การ

ติดตามบุคคลในกรณีที่เกิดการติดเช้ือ 
2. งดการเปิดใช้งานประตู 2 และประตู 4 (ขาเข้า) 
3. งดการให้บริการจักรยานสาธารณ 
4. ลดรอบการให้บริการรถรางสาธารณะ ซึ่งจะให้บริการตั้งแต่ 8.00 น. – 17.30 น. โดยรอบวิ่งจะออกทุก ๆ 30 

นาที จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการเพื่อลดความแออัดและต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งท่ีใช้บริการ 

 
5. ผู้มาติดต่อราชการงานจราจรฯ ของดการเข้าสู่ตัวอาคาร โดยจะมีโต๊ะประสานงานด้านนอก 
6. ในส่วนของผู้เข้ามาออกก าลังกายภายในมหาวิทยาลัย มีมาตรการให้ลงทะเบียนและสแกน QR code เข้าใช้

พื้นที่ส าหรับผู้มาออกก าลังกายบริเวณ หัวมุมลานจอดรถ 1, Bus terminal 
ข้อเสนอแนะ  จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  กรณีการติดตั้งสตกิเกอร์สแกน QR code เสนอให้มีการติดบริเวณเสน้ทาง
       ออกก าลังกายด้วย 
ประธานแจ้ง  จะพิจารณาจุดหลัก ๆ ต่อไป 
งานออกแบบและผังแม่บท ขอแจ้งแนวทางและค าแนะน าในการป้องกันโควิด -19 สถานที่ก่อสร้างและ

ปรับปรุง  กรณีที่คณะ/สถาบัน/วิทยาลัย/ศูนย์/โครงการ/หน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ที่มีการก่อสร้างและปรับปรุง

รอบ สาย 1 (สเีขยีว) สาย 2 (สนี ้าเงนิ) สาย 3 (สแีดง) สาย MLC (สเีหลอืง)

1 8:10 8:00 8:00 8:00

2 8:40 8:30 8:30 8:30

3 9:10 9:00 9:00 9:00

4 9:40 9:30 9:30 9:30

5 10:10 10:00 10:00 10:00

6 10:40 10:30 10:30 10:30

7 11:10 11:00 11:00 11:00

8 11:40 11:30 11:30 11:30

9 12:10 12:00 12:00 12:00

10 12:40 12:30 12:30 12:30

11 13:10 13:00 13:00 13:00

12 13:40 13:30 13:30 13:30

13 14:10 14:00 14:00 14:00

14 14:40 14:30 14:30 14:30

15 15:10 15:00 15:00 15:00

16 15:40 15:30 15:30 15:30

17 16:10 16:00 16:00 16:00

18 16:40 16:30 16:30 16:30

19 17:10 17:00 17:00 17:00

20 17:40 17:30 17:30 17:30
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ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกพื้นที่ขอให้หน่วยงานแจ้งแนวทางปฏิบัติให้บริษัทผู้รับจ้างรวมถึงคน งานต่างด้าวปฏิบัติตาม
แนวทางและค าแนะน า     ของส านักอนามัยกรุงเทพฯ ส านักประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร ดังนี้  
  กรณีผู้รับจ้าง/บริษัท ปฏิบัติดังนี้ 

1. จัดให้มีผู้ประสานงานเฝ้าระวังกับศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่  
2. ตรวจคัดกรองสุขภาพคนงานทุกวัน 

- หากมีอาการป่วย เช่นมีไข้สูงเกิน 37.6 องศาหรือมีอาการไอ จาม น้ ามูก หรือเหนื่อยหอบให้หยุด
ท างานและไปพบแทพย์ทันที 

- หากพบผู้มีการไข้ เจ็บคอมากกว่า 3 คน ให้แจ้ง ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ทันที  
3. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ  
4. ควบคุมดูแลให้คนงานใส่หน้ากากอนามัย 
5. ควบคุมการท างานเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร  
6. ดูแลท าความสะอาดสถานที่ท างาน ที่พัก ห้องน้ า อุปกรณ์และของที่ใช้ร่วมกัน  
7. ควบคุมการท าความสะอาดรถรับ-ส่งคนงานโดยเน้นจุดสัมผัสร่วมด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือ  
8. จัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิดมิดชิดเพื่อทิ้งหน้ากากอนามัยหรือกระดาษช าระ  

กรณีช่างหรือคนงาน 

1. ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
2. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น 
3. เว้นระยะห่างจากผู้อื่นขณะท างานอย่างน้อย 2 เมตร  
4. ล้างมือบ่อย ๆ และกินอาหารที่ปรุงสุกและสะอาด  
5. หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ ามูกให้แจ้งนายจ้างและไปพบแพทย์ทันที  

 
 

งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม แจ้งมาตรการและแนวทางการด าเนินการป้องกัน Covid-19 
❖ มาตรการการป้องกัน Covid-19  ปฏิบัติตามมาตรการตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล และประกาศของ

จังหวัดนครปฐมเป็นหลัก เช่น 
• การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย 
• การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลในการล้างมือ  
• การสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา 
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• การแยกใช้แก้วน้ า หรือขวดน้ า ร่วมกัน 
• การปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม และไม่ไปในพ้ืนท่ีเสี่ยง เป็นต้น 

❖ แนวทางการด าเนินการป้องกัน Covid-19  
• การป้องกันส าหรับเจ้าหน้าท่ีในการจัดเก็บขยะตามจุดต่างๆ และท าความสะอาดจุดพักขยะ โดยให้ปฏบิัติตาม

มาตรการการป้องกัน Covid-19 และก่อนเข้าพ้ืนท่ีแตล่ะจดุที่เก็บขยะ ให้ฉีดพ่นแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้ง 
รวมถึงการสวมถุงมือในการป้องกันด้วย 

• หยุดการรับซื้อขายขยะรไีซเคลิ ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล ตั้งแตก่่อนปีใหม่ เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาคร 
พบผู้ติดเชื้อ Covid-19 เพราะผู้รบัเหมามีแรงงานด่างด้าว 

• หยุดการรับซื้อขายขยะรไีซเคลิ ณ อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตั้งแตม่หาวิทยาลยัประกาศปิด (วันท่ี 4-31 
มกราคม 2564) (ห้ามผู้รับเหมาเขา้มารับขยะรไีซเคลิออกจากมหาวทิยาลัย) 

• หยุดจ าหน่ายปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ ตั้งแต่มหาวิทยาลยัประกาศปดิ (4-31 มกราคม 2564) 
❖ แนวทางการปฏิบัติของผู้รับเหมาการดูแลสวน (หจก. BSPฯ) 

• ก าหนดให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพนักงานทุกวัน  
• ก าหนดให้ใช้แอลกอฮอล์หรือเจลในการล้างมือ หรือล้างมือบ่อยๆ เมื่อมีการสัมผัสสิ่งของต่างๆ 
• ก าชับให้พนักงานทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้าตลอดเวลา 
• ก าชับให้พนักงานทุกคนต้องแยกใช้แก้วน้ าหรือขวดน้ า โดยไม่ให้ใช้รวมกัน 
• ก าชับให้พนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ อย่างเคร่งครัด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม และไม่ไป

ในพื้นที่เสี่ยง เป็นต้น 
❖ กรณีเปิดรับซ้ือขยะรีไซเคิล ณ อาคารอนุรักษ์ฯ 

1.จุดบริการชั่งน้ าหนักขยะรีไซเคิล  
   1.1 จอดรถเพื่อลงขยะรีไซเคิล ตามจุดที่ก าหนด    
   1.2 ผู้ขายจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  
   1.3 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ หรือเจลล้างมือทุกครั้ง 
   1.4 ต้องเว้นระยะห่างและยืนตามจุดเส้นท่ีก าหนด 
2. จุดบริการฝาก-ถอนเงิน  

2.1 ต้องเว้นระยะห่างหรือยืนตามจุดเส้นท่ีก าหนด หรือนั่งรอ 
2.2 ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทุกครั้ง 
2.3 ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา  
          (หากไม่มีสวมหน้ากากอนามัยจะไม่ให้เข้าในอาคารโดยเด็ดขาด) 
2.4 หากต้องเข้าพื้นที่ภายในอาคาร เข้าไดค้รั้งละ 1 ท่าน 
          (หากมีคนติดต่อหลายท่าน จะต้องนั่งรออยู่ท่ีหน้าอาคารก่อน) 

❖ กรณีรับซ้ือขยะรีไซเคิล ณ อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล 
    1. จุดบริการชั่งน้ าหนักขยะรีไซเคิล  

1.1 จอดรถเข็นเพ่ือลงขยะรีไซเคิล ตามจุดที่ก าหนด    
1.2 ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
1.3 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทุกครั้ง 
1.4 ต้องเว้นระยะห่างและยืนตามจุดเส้นท่ีก าหนด 

2. จุดรับใบชั่งน้ าหนักขยะรีไซเคิล  
2.1 ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
2.2 ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทุกครั้ง 

3. จุดลงบัญชีและเบิกถอนเงิน 
 3.1 ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
 3.2 ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทุกครั้ง 
 3.3 ต้องเว้นระยะห่าง ยืนตามจุดเส้นทก าหนด 
 3.4 ท าธุรกรรมบัญชีเบิกถอนเงินได้ครั้งละ 1 คน 
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❖ การจ าหน่ายปุ๋ยหมักชีวภาพ และน้ าหมักชีวภาพ (EM) ณ อาคารอนุรักษ์ 
        หยุดจ าหน่ายปุ๋ยหมักชีวภาพและน้ าหมักชีวภาพ ตั้งแต่มหาวทิยาลัยประกาศปดิ (4-31 มกราคม 2564) 

1. จอดรถตามจุดที่ก าหนด 
2. ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา    
3. ต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือทุกครั้ง 
4. ต้องเว้นระยะห่าง ยืนตามจุดเส้นท่ีก าหนด 
5. กรณีขอรับน้ าหมักชีวภาพ (EM) จะต้องเข้าไปกรอกน้ าหมักชีวภาพครั้งละ 1 ท่าน 

  งานบริหารและพัฒนาระบบ 
1. การใช้บริการอาคารและศูนย์อาหาร รูปแบบการให้บริการสถานการณ์ COVID -19 

การให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล อาคารสิริวิทยา ภายหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 จะต้องปรับรูปแบบพ้ืนท่ีให้บริการใหม่โดยเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังผู้ป่วยและการรักษาระยะห่าง Social Distancing 
ดังนี ้

1. ให้บริการเฉพาะผู้ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเท่านั้น  จ ากัดช่องทางการเข้าออกอาคารโดยมีจุดคัด
กรองผู้เข้าอาคารและติดป้ายแสดง QR CODE ส าหรับระบบ scan to go เพื่อติดตามการเดินทาง  

2. จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือบริเวณจุดคัดกรอง 
3. การจัดพื้นที่น่ังภายในศูนย์อาหารจากความจุ 1,140 ท่ีนั่ง คงเหลือ 300 ท่ีนั่ง  

3.1 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ New Normal Distancing การสร้างวินัยในสังคม 
3.2 จัดพื้นท่ีใหม่ เพ่ิมระยะห่าง Social Distancing และติดแผงกั้นแยกผู้ใช้บริการที่น่ังทาน 
3.3 แนวทางการจัดพื้นที่ และการเข้าแถวคอยสั่งอาหาร (ช้ันล่างและช้ันลอย) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง  
3.4 เพิ่มทางเข้า-ออกหลัก ลดความแออัด และตั้งจุดสั่งอาหารแบบซื้อกลับทาน และนั่งรอ 
3.5 แนวทางปฏิบัติอื่น ๆ 

บริเวณโรงอาหารทั่วไป 
- จ ากัดจ านวนผู้ใช้บริการไม่เกิน 300 คน ส่วนท่ีเกิดให้เข้าแถวคอยภายนอก 
- ใส่หน้ากากอนามัยทุกคน (ถอดเฉพาะตอนรับประทานอาหารที่โต๊ะ) 
- ติดตั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือตามจุดต่าง ๆ ท่ัวไป 
- รณรงค์ให้ใช้แก้วน้ า และช้อน ส่วนตัว 

      บริเวณร้านอาหาร 
- บริเวณหน้าร้าน มีการก าหนดจุดรอคิวที่พ้ืน เว้นระยะห่างการเข้าแถวซื้ออาหาร 1-2 เมตร 
- หน้าร้านติดตั้ง Food Shield กั้นระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายทุกร้าน 
- คนท าอาหาร (Chef) และผู้ขายต้องใส่ Face Shield และหน้ากากอนามัย 

4. อาคารสิริวิทยา  
4.1 ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณภูมิก่อนเข้าอาคารพร้อมแอลกอฮอล์เจล 
4.2 ใช้ระบบสแกน Qr Code เพื่อติดตามผู้เข้าใช้อาคาร  

มติท่ีประชุม รับทราบ 
เลิกประชมุ 14.30 น. 

นางสาวอรวรรณ  ไพร ี ผู้จดรายงานการประชุม 


