


นโยบายด้านการจัดการความยั่งยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มจธ.มุ่งมั่นในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นผู้น�ด้านความยั่งยืนในทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเริ่มจากการ
ด�เนินงาน การเรียนการสอนและการวิจัยโดยมีพันธะสัญญาในการด�เนินการดังนี้ 

• พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนโดยเป็นต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย 
และสร้างกลไกในการพัฒนาผู้น�ด้านกิจกรรมความยั่งยืน

• ส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นผู้น�แห่งการเปลี่ยนแปลง(Social Change Agent)เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักการของการพัฒนาสู่ความยั่งยืนภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

• มุ่งมั่นให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้านระบบการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้เกิด
ความยั่งยืนส�หรับทุกคน 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย
       อธิการบดี
        ธันวาคม 2561
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คณะท�งานฝ่ายอ�นวยการ
รศ.ดร.โสฬส   สุวรรณยืน          ประธานคณะท�างาน

ศ.ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล รองประธาน

ผศ.ดร.ไชยา ด�าค�า  รองประธาน

รศ.ดร.เอก  ไชยสวัสดิ์  คณะท�างาน

รศ.ดร.ทวิช พูลเงิน  คณะท�างาน

ดร.จุลพจน์ จิรวัชรเดช   คณะท�างาน

ผศ.ดร.ชวิน   จันทรเสนาวงศ์ คณะท�างาน

ผศ.ดร.อธิกร วงศธนวริศ คณะท�างาน

ดร.พิจารณ์ จรเสนาะ  คณะท�างาน

ดร.พิเนษฐ์  ศรีโยธา  คณะท�างาน

ผศ.ดร.วุฒิพงศ์   เมืองน้อย  คณะท�างาน

ผศ.ดร.อนรรฆ   ขันธะชวนะ คณะท�างาน

รศ.ดร.สุภาภรณ์   ชีวะธนรักษ์ คณะท�างาน

รศ. ดร.ปิยะบุตร   วานิชพงษ์พันธุ์ คณะท�างาน

นายประพนธ์   เรืองวุฒิชนะพืช คณะท�างาน

รศ.ดร.วารุณี  เปรมานนท์ คณะท�างาน

ผศ.สุชาดา   ไชยสวัสดิ์            เลขานุการและคณะท�างาน
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ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่  1/2554

เรื่อง  นโยบายด้านการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (EESH Policy)

 

 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการ

จัดการพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่เป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีต่อ

นักศึกษา  บุคลากร  โดยมุ่งหวังที่จะท�าให้เกิดความตระหนักและสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ด้านการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักศึกษาและบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยและก่อให้เกิดการขยายผลต่อชุมชนรอบข้าง ตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐ

และเอกชน ในการน�าระบบจัดการเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด ผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม 

อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา  27  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี พ.ศ. 2541  จึงขอประกาศนโยบาย ด้านการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย

อาชีวอนามัย  ให้รับทราบทั่วกัน  ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีพันธะสัญญาในการจัดระบบบริหารจัดการ

ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย  ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้าน  

EESH  และมุ่งสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความ

ยั่งยืน

2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีพันธะสัญญาในการสร้างกิจกรรมให้เกิดการ

ลดการใช้พลังงานและสนับสนุนให้เกิดการใช้ พลังงาน อย่างรู้ค่าภายใต้การด�าเนินงานทุก

ด้านของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีพันธะสัญญาในการสร้างระบบการจัดการ

ด้านสิ่งแวดล้อม ให้ปราศจากมลพิษด้วยการใส่ใจ ต่อสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยและ

ชุมชนรอบข้าง  โดยมีการด�าเนินการพัฒนาระบบต่างๆ ที่ป้องกันการเกิดมลพิษและ

มลภาวะอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ให้เข้ากับการ

ด�าเนินงานทุกด้านของมหาวิทยาลัย

4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีพันธะสัญญาในการสร้างระบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขึ้น  ภายใน มหาวิทยาลัยเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากร

ทุกคนท่ีเข้าด�าเนินการภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความม่ันใจในความปลอดภัยด้านชีวิต

ทรัพย์สินและสุขภาพ ตลอดจนความปลอดภัยในการท�างานที่มีการตรวจสอบและด�าเนิน

การพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมีภารกิจที่ต้องด�าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ที่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ 

และมาตรฐานของรัฐอย่างเคร่งครัด

6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีภารกิจที่ต้องด�าเนินการพัฒนาวิธีการเพื่อ

ก�าจัด  บ�าบัด  หรือหลีกเลี่ยงการใช้สารอันตราย หรือวิธีการที่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่ง

แวดล้อมและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักศึกษา 

บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และชุมชนรอบข้าง 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีภารกิจที่ต้องด�าเนินการพัฒนาระบบการ

จัดการระงับเหตุฉุกเฉินและอุบัติภัยเพื่อให้นักศึกษาและ บุคลากรทุกคนที่เข้าด�าเนินการ

ภายในมหาวิทยาลัยให้เกิดความมั่นใจในความปลอดภัยด้านชีวิตทรัพย์สินและด�าเนินการ

พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
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8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีภารกิจที่ต้องด�าเนินการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมและการ

ด�าเนินการต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับการประหยัดทรัพยากรรวมถึงการลดของเสีย

จากแหล่งก�าเนิดด้วยวิธีการลดการใช้ (reduction) น�ากลับมาใช้ใหม่ (reusage) และหมุนเวียนมาใช้

ใหม่ (Recycling)

9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้และปลดปล่อยสารอันตราย  

ของเสียอันตรายที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของนักศึกษา  บุคลากร

และชุมชนรอบข้าง  โดยมีการรายงานการครอบครอการใช้และการปลดปล่อย สารอันตรายของเสีย

อันตรายเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ

10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการจัดระบบความปลอดภัยในการท�างาน

ของบุคลากรให้เป็นไปตามมาตรฐานและ มีการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัย

และการท�างานอย่างปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

11. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีความมุ่งมั่นในการจัดระบบงานและสถานที่ท�างานให้

พร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน โดยค�านึงถึงการ  ป้องกันการจัดการและความต่อเนื่องการปฏิบัติการให้เป็นไป

ตามมาตรฐานและมีการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ด้านมาตรฐานการเตรียมพร้อมต่อ ภาวะฉุกเฉินให้กับ

นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะส่งเสริมให้เกิดการจัดตั้ง  พัฒนา  ปรับปรุง  ตลอดจน

กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติจริง ในกิจกรรมหรือโครงการอื่นใดที่ใช้เทคโนโลยีที่ให้เกิดผลตรงกับเป้าหมาย

ของการจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ของมหาวิทยาลัยที่เป็นไป

อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะสื่อสาร  ส่งเสริม  และประชาสัมพันธ์  กฎ  ระเบียบ  

ข้อก�าหนดตามนโยบาย การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีให้นักศึกษา  บุคลากรและ หน่วยงานอื่นที่เข้าด�าเนินการ

ให้ทราบข้อมูลและยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จะจัดท�านโยบายการจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของ มหาวิทยาลัยที่เป็นต้นแบบที่สามารถน�าไปเผยแพร่ขยายผลต่อ

เนื่องสู่สาธารณะและชุมชน

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ประกาศ  ณ  วันที่  15  มิถุนายน  พ.ศ. 2554

                                       (รศ.ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
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ประกาศวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรื่อง นโยบายด้านความปลอดภัย มจธ. (Safety Policy in KMUTT)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 เพื่อให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการ

ความปลอดภัยที่เป็นต้นแบบและตัวอย่างที่ดีต่อนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่มีอยู่รอบข้าง ตลอดจนมุ่ง

หวังที่จะให้เกิดการขยายผลต่อหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการน�าระบบการจัดการเหล่านี้ไป

ประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อประเทศชาติโดยรวม มจธ. จึงได้มีนโยบายด้านการจัดการความปลอดภัยดังนี้

 1. มจธ. มีพันธุสัญญาในการจัดระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับวิสัย

ทัศน์ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย อย่างครบถ้วน และมีการตรวจติดตามเพื่อ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 2. มจธ. มีพันธะสัญญาในการสร้างระบบการจัดการความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้

นักศึกษาและบุคลากรทุกคนที่เข้าด�าเนินการภายในมหาวิทยาลัยเกิดความมั่นใจในความปลอดภัยด้าน

ชีวิตและทรัพย์สินและสุขภาพตลอดจนความปลอดภัยในการท�างานที่มีีการตรวจสอลแะลด�าเนินการ

พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง

 3. มจธ. มีภารกิจที่ต้องด�าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎ

ระเบียบและมาตรฐานของรัฐอย่างเคร่งครัด

 4. มจธ.มีภารกิจที่ต้องด�าเนินการพัฒนาวิธีการเพื่อก�าจัด บ�าบัดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สาร

อันตรายหรือ วิธีการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากรภายใน มจธ. และ

ชุมชนรองข้าง

 5. มจธ. มีความมุ่งมั่นที่จะลดการใช้และปลดปล่อยสารอันตรายของเสียอัตนรายที่มีผลกระทบ

ต่อความปลอดภัยของนักศึกษาบุคลากรและชุมชนรองข้างโดยมีการรายงานการครบอครองการใช้และ

การปลดปล่อยสารอันตรายของเสียอันตรายเหล่านั้นอย่างเป็นระบบ

 6. มจธ. มีความมุ่งมั่นในการจัดระบบความปลอดภัยในการท�างานของบุคลากรให้เป็นไปตาม

มาตรฐานและมีการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้ด้านมาตรฐานความปลอดภัยและการท�างานอย่างปลอดภัยให้

กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

 7. มจธ.จะสื่อสาร ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์กฎระเบียบ ข้อก�าหนดตามนโยบายการจัดการ

ความปลอดภัยของมจธ.ให้นักศึกษาบุคลการและหน่วยงานอื่นที่เข้าด�าเนินการให้ทราบข้อมูลและยึดถือ

ปฏิบัติให้เป็นไปตามรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และสามารถน�าไปเผยแพร่ขยายต่อเนื่องสู่สาธารณะ

และชุมชน

 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยพร้อมเพียงกัน

ประกาศ ณ วันที่  7  พฤษภาคม  2562

(รศ.ดร.สุวิทย์  แช่เตีย)

อธิการบดีบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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ค�ากล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ

โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน ครั้งที่ 17

โดย รองศาสตรจาร ดร.โสฬส  สุวรรณยืน

รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน

เรียน   อธิการบดี   คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้บริหารมหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์ 

พนักงาน  และแขกผู้มีเกียรติ   ทุกท่าน

 ศูนย์การจัดการด้านพลังงานส่ิงแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยหรือ 

ศูนย์ EESH ได้ถูกมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ด�าเนินการพัฒนาระบบการจัดการด้าน

พลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย ที่เป็นไปตามมาตรฐาน และจัดกิจกรรมส่งเสริมให้เกิด

การน�าระบบเหล่านี้ไปปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันในทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน มจธ.  ครั้งที่ 17 นี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ศูนย์ EESH ร่วม

กับคณะวิศวกรรมศาสตร์และส�านักบริหารอาคารและสถานที่ รวมถึงหน่วยงานเครือข่ายได้

จัดให้มีขึ้นเป็นประจ�าทุกปี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก

และปลูกจิตส�านึกด้านความปลอดภัยในการท�างานให้กับนักศึกษาและ บุคลากรทุกระดับ

ภายในมหาวิทยาลัย โดยจัดให้มีนิทรรศการ การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับนักศึกษา

บุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย และบุคลากรในหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและ อุตสาหกรรม 

SME ที่สนใจพร้อมเชิญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการและให้ความรู้ด้าน

ความปลอดภัยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความส�าคัญต่อ

ความปลอดภัยในการท�างานและเป็นไปตามนโยบายของมจธ. ในการเป็นมหาวิทยาลัยสี

เขียวที่มีการจัดการ ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่ดีและมีการพัฒนาอย่างต่อ

เนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืน

 โดยการจัดกิจกรรม Safety Weekครั้งนี้ ถือป็นกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมเฉลิม             

ฉลองมจธ.ในวาระครบรอบ60ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ในธีม  “60 ปี มจธ. รวมใจร่วมสร้างสังคมปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ” KMUTT’s 60th Anniver-

sary  : Health and Safety Society” ที่เน้นความปลอดภัยในห้าด้านประกอบด้วย Lab & 

Workshop safety, Workplace Safety ,Road Safety ,Life Safety และ Food Safety 

และด�าเนินการสอดคล้องกับ SDG2030 เป้าหมายที่3 เป้าหมายที่11 และเป้าหมายที่12 โดย

เป้าหมายที่ 3 Good Health and Well being มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี เป้าหมายที่11 

Sustainable Cities and Communities เมืองและถิ่นฐานมนุษย์ยั่งยืนและเป้าหมายที่12 

Sustainable Consumption and Production การบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน

 ในนามของคณะท�างานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน มจธ. ครั้งที่ 17 นี้ 

ขอขอบคุณคณะท�างานจากทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและเครือข่ายพันธมิตรจากภาค

รัฐและอกชนที่ให้การสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะวิศวกรรมศาสตร์และส�านักบริหาร

อาคารและสถานที่  ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนในการด�าเนินงานครั้งนี้ให้ส�าเร็จลุล่วงไป

ด้วยดี

 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญ ศาสตราจารย์ ดร. ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์

ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กล่าวเปิดงาน

สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน มจธ.  ครั้งที่ 17  ในล�าดับต่อไป ขอขอบคุณ
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เรียน   อธิการบดี  รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย  นักศึกษา  

 อาจารย์ พนักงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

 ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอต้อนรับทุกท่านที่เข้าร่วมงานสัปดาห์ความปลอดภัย

ในการท�างาน มจธ. ครั้งที่ 17 นี้ ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง และถือเป็นวาระพิเศษที่การจัด

กิจกรรมSafety Weekครั้งนี้ ถือป็นกิจกรรมหนึ่งที่ร่วมเฉลิมฉลองมจธ.ในวาระครบรอบ60ปีแห่งการ

ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้การ

สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมงานกับศูนย์การจัดการด้านพลังงาน         

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย หรือศูนย์EESH เพื่อให้เกิดการจัดการพลังงานสิ่ง

แวดล้อมและความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อนักศึกษาบุคลากรทุกคน

และขยายผลให้กับชุมชน โรงเรียนและหน่วยงาน อื่นทั้งภาครัฐและเอกชนต่อไป  ในกิจกรรมด้าน

ความปลอดภัยนั้นคณะวิศวกรรมศาตร์ได้เล็งเห็นความส�าคัญและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร

ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่ง ซึ่งเป็นหลักสูตรHand 

on Triaing ที่เน้นการฝึกทักษะวิศวกรพื้นฐานที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย และหลักสูตร

ความปลอดภัยส�าหรับนักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อสร้างการรับรู้ 

ความเข้าใจในกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาหลักสูตร เสริม

ให้กับนักศึกษาของ มจธ. ให้มีความรู้และผ่านการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและหลักสูตรการ

บริหารจัดการ ความปลอดภัยอย่างครบถ้วนเพื่อให้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการท�างาน/ปฏิบัติ

งานต่อไปในอนาคตและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับหน่วยงานอื่นต่อไป 

 นอกจากนั้นยังได้จัดให้มีกิจกรรมระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนและโรงเรียนขึ้นในงานนี้ 

เพื่อ เผยแพร่และขยายผล โดยจัดกิจกรรมปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม จึงจัดท�า

โครงการอบรม Green Heart Junior เครือข่ายโรงเรียนสีเขียว  KMUTT Green School Network   

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงความส�าคัญของการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายจัดการและ

แก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562  ส�าหรับ

โรงเรียนเครือข่าย จ�านวนประมาณ 200 คน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายผลการจัดการด้านสิ่ง

แวดล้อม ให้มีจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย (Green Heart) และเผย

แพร่และขยายผลต่อชุมชนและสังคม และสนับสนุนการสร้างเมืองเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนตามนโยบาย

ของรัฐบาล  และด�าเนินการสอดคล้องกับ SDGs 2030 เป้าหมายที่3 เป้าหมายที่11 และเป้าหมาย

ที่12 ที่ส่งเสริมการสร้างระบบความปลอดภัยอย่างยั่งยืนขึ้นในสังคมและชุมชน เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ

ชุมชนรอบข้างอันเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการจัดการ พลังงาน สิ่งแวดล้อมและความ

ปลอดภัยที่ดีให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

 ในนามของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรมทุกท่านอีก

ครั้งหนึ่งและขอให้ทุกท่านได้เข้าศึกษาและหาความรู้จากนิทรรศการและกิจกรรมท่ีจัดขึ้นในครั้งนี้

และเชื่อมั่นว่าทุกท่านจะสามารถน�าความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นน�าไปสู่การปฏิบัติ และน�าไปขยายผล

ต่อชุมชนและสังคมได้อย่างยั่งยืน  และคณะวิศวกรรมศาสตร์มุ่งมั่นในการด�าเนินการตามนโยบายของ

มหาวิทยาลัยในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตคุณภาพของ มจธ.ในการที่จะเป็นSocial Change 

Agents หรือผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลงที่จะน�าความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการพลังงาน สิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัยเหล่านี้ ออกไปเผยแพร่และขยายผลสู่สังคมเพื่อสร้างสังคมรุ่นใหม่ที่ใส่ใจด้านพลังงาน 

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยที่ยั่งยืนได้ในอนาคต และขอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของ

คณะผู้จัดงานที่ตั้งไว้

 บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ขอเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ท�าพิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน มจธ. 

ครั้งที่ 17   ในธีม “60 ปี มจธ. รวมใจร่วมสร้างสังคมปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ” “KMUTT’s 60th        

Anniversary : Health and Safety Society” รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ภายในงาน ขอขอบพระคุณ

ค�ากล่าวต้อนรับในพิธีเปิดงาน

โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน ครั้งที่ 17

โดย ศาสตราจารย์ ดร. ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
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ค�ากล่าวเปิดงาน

โครงการสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน ครั้งที่ 17

โดย รองศาสตรจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย  

อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรียน   รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  ผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย นักศึกษา อาจารย์ พนักงานและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มุ่งมั่นกับการที่จะด�าเนินตาม 

นโยบายด้านการจัดการความยั่งยืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการ

พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืนโดยเป็นต้นแบบด้านการจัดการ

พลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและสร้างกลไกในการพัฒนาผู้น�าด้านกิจกรรมความ

ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมนักศึกษาและบุคลากรให้เป็นผู้น�าแห่งการเปลี่ยนแปลง (Social Change 

Agent)ช่วยเหลือชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมุ่งม่ันให้เกิดการพัฒนาระบบการ

จัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของ   

SDGs 2030 เป้าหมายที่ 3 เป้าหมายที่ 11 และเป้าหมายที่ 12 ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายให้

เกิดความยั่งยืนส�าหรับทุกคน  

              การจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน มจธ. ครั้งที่ 17 นี้ ถือเป็นกิจกรรม

หนึ่งที่ร่วมเฉลิมฉลองมจธ.ในวาระครบรอบ60ปีแห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี  ที่เน้นกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยใส่ใจสุขภาพในธีม   “60 ปี มจธ. 

รวมใจร่วมสร้างสังคมปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ “ KMUTT’s 60th Anniversary  : Health and 

Safety Society ” เน้นความปลอดภัยในห้าด้านประกอบด้วย Lab & Workshop safety, 

Workplace Safety, Road Safety, Life Safety และ Food Safety  และได้จัดให้มีการ

มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับหน่วยงานและผู้สนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน

สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย เป็นอย่างดีเสมอมา 

  ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน 

คณะกรรมการและคณะท�างานรวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ให้

ความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน มจธ. ครั้งที่ 17 ด้วย

ดีเสมอมาและขอให้การจัดงานครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ของงานที่ตั้งไว้ทุกประการ บัดนี้ได้

เวลาอันสมควรแล้ว จึงขอเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานครั้งที่ 17 ณ  บัดนี้
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ก�าหนดการงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน มจธ. ครั้งที่ 17

ภายใต้ ธีม “60 ปี มจธ. รวมใจร่วมสร้างสังคมปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ”

“KMUTT’s 60th Anniversary  : Health and Safety Society” 
ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1  อาคารเรียนรวม 4

โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และส�านักบริหารอาคารและสถานที่ มจธ.

26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

08.00
08.45

พิธีเปิดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน มจธ. ครั้งที่ 17 

ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 4

08.45
09.00

09.00
10.00

ลงทะเบียนร่วมงาน 

พิธีเปิดงานภายใต้ ธีม “60 ปี มจธ. รวมใจร่วมสร้างสังคมปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ”

“KMUTT’s 60th Anniversary  : Health and Safety Society” 
O รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน กล่าวรายงาน 

O ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักศ์กุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวต้อนรับ

O รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี กล่าวเปิดงานและท�าพิธีเปิดงาน

 y พิธีมอบโล่และใบประกาศให้กับหน่วยงานภายใน มจธ. โดย รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย  
และ รศ.ดร.โสฬส สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน 

 y พิธีมอบชุด First aid Kit ให้กับหน่วยงานภายใน มจธ.  
โด ย รศ.ดร.โสฬส  สุวรรณยืน    รองอธิการบดี มจธ.บางขุนเทียน

10.00
11.00

รศ.ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี รศ.ดร.โสฬส  สุวรรณยืน รองอธิการบดี มจธ. บางขุนเทียน 
และผู้บริหาร เยี่ยมชมนิทรรศการในงาน

10.00
11.00

 y การแสดงของนักศึกษา มจธ.
 y กิจกรรมเกมส์

10.00
11.00  y ร่วมชมนิทรรศการและบูธกิจกรรมภายในงาน

27-28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

09.00
12.00

12.00
14.15

14.15
16.00

ลงทะเบียน ร่วมชมนิทรรศการและบูธกิจกรรมภายในงาน

 y การแสดงของนักศึกษา มจธ.
 y กิจกรรมเกมส์

ร่วมชมนิทรรศการและบูธกิจกรรมภายในงาน 
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26-28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

08.00
08.30

ก�าหนดการฝึกอบรม

เรื่อง “ความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมีและจุลชีพ”    

วันที่ 26-28  สิงหาคม 2562 ณ ห้องจ�ารัสฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2

08.30
09.30

09.30
10.30

ลงทะเบียนร่วมงาน 

วิธีการท�างานอย่างถูกต้องและปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ:กฎหมายและกฎระเบียบด้าน
ความปลอดภัยในการท�างานห้องปฏิบัติการ/โรงประลอง ของ มจธ.
(โดย ผศ.ดร.ศิววรรณ พูลพันธุ์ และ อาจารย์ธนภัทร สายเจริญ)

การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายในห้องปฏิบัติการ 
(โดย คุณสุตา คุณวงศ์)

10.30
10.45

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45
11.30

ความปลอดภัยในการท�างานกับไฟฟ้า 
(โดยคุณธนาคาร คุ้มภัย)

11.30
12.00

ความปลอดภัยในการท�างานกับเครื่องมือเครื่องจักรกล 
(คุณอมรเทพ  คุมสุข)

12.00
13.00

13.00
15.00

การแสดงของนักศึกษา มจธ.
กิจกรรมเกมส์

การบรรยายจากองค์กรภายนอก เรื่อง ความปลอดภัยในการท�างาน
   วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น  
   วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เรื่อง การใช้ตู้ดูดควันสารเคมี เพื่อความปลอดภัย
   วันที่ 28 สิงหาคม 2562 เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยเฉพาะบุคคล
                                       และการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน

15.45
16.30

เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมีและ
จุลชีพ
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26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

13.00
13.30

13.00
15.30

ลงทะเบียน

การเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุ
ฉุกเฉิน

ก�าหนดการ

เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้นและการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน

โดย วิทยากรจากบริษัท นิปปอน เคมิคอล จ�ากัด

ณ ห้องประชุมจ�ารัสฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2

ก�าหนดการ

เรื่อง การใช้ตู้ดูดควันสารเคมี เพื่อความปลอดภัย

โดย วิทยากรจาก บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ�ากัด

ณ ห้องประชุมจ�ารัสฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2

27 สิงหาคม
พ.ศ. 2562

13.00
13.30

13.00
15.30

ลงทะเบียน

การเลือกใช้ Fume Hood เพื่อความปลอดภัยในการท�างาน

ก�าหนดการ

เรื่อง การเลือกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยเฉพาะบุคคล

โดย วิทยากรจาก บริษัท ผลธัญญะ จ�ากัด (มหาชน)

ณ ห้องประชุมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 4

28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

13.00
13.30

13.00
15.30

ลงทะเบียน

การใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยเฉพาะบุคคล (PPE)
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26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

08.00
09.00

ก�าหนดการฝึกอบรม

การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท�างานกับเครื่องมือเครื่องจักรกล

ณ ห้องประชุม LIB 108 ส�านักหอสมุด

09.00
09.45

09.45
10.30

ลงทะเบียนรับเอกสาร และรับอาหารว่าง

สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ (ผศ.จุลศิริ  ศรีงามผ่อง)

การป้องกันอุบัติเหตุ การใช้การบ�ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องจักรขนาดเล็ก การป้องกัน
อันตรายและอุปกรณ์ป้องกันการท�างานกับเครื่องมือเครื่องจักรกล  
(ผศ.จุลศิริ  ศรีงามผ่อง)

10.30
11.00

การวางผังโรงงานและจัดสภาพแวดล้อมในการท�างาน จัตุรัสความปลอดภัย และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรมกับความปลอดภัยในการท�างาน  (ผศ.จุลศิริ  ศรีงามผ่อง)

11.00
12.00

เข้ารับการทดสอบความรู้ความปลอดภัยในการท�างานกับเครื่องมือ
เครื่องจักรกล

26 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

08.30
09.00

ก�าหนดการฝึกอบรม

ฝึกอบรมเรื่อง ความปลอดภัยในการท�างานไฟฟ้า

ณ ห้องประชุม Castrol ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 3

09.00
10.00

10.00
10.30

ลงทะเบียนรับเอกสาร และรับอาหารว่าง

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าและการท�างานเกี่ยวกับไฟฟ้า 
(โดย ดร.เชิดชัย  ประภานวรัตน์)

ความปลอดภัยในการท�างานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
(ดร.เชิดชัย  ประภานวรัตน์)

10.30
11.00

วิธีปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยในการท�างานกับไฟฟ้า (ดร.เชิดชัย  ประภานวรัตน์)

11.00
12.00

เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านความปลอดภัยในการท�างานกับไฟฟ้า
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28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

08.00
08.30

ก�าหนดการ

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับนักวิจัย

ส�าหรับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก มจธ.

ณ ห้องจ�ารัสฉายะพงศ์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2

08.30
09.30

09.30
10.30

ลงทะเบียนรับเอกสาร และรับอาหารว่าง

ข้อก�าหนดและมาตรฐานด้านความปลอดภัยของนักวิจัย 
โดย รศ.ดร.เอก  ไชยสวัสดิ์

ความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมีและสารชีวภาพ 
โดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์

10.30
11.00

ความปลอดภัยในการท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม 
โดย ผศ.สุชาดา ไชยสวัสดิ์

11.00
12.00

การใช้ตู้ดูดควันสารเคมี เพื่อความปลอดภัย (The Safety Layout and Safe Use 
of Chemical Fume Hood)
       โดย คุณสมพงษ์ วาทินชัย ต�าแหน่ง ผู้อ�านวยการสายงานขายและการตลาด
             บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ�ากัด

12.00
13.00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00
14.00

ความปลอดภัยในการท�างานกับเครื่องมือเครื่องจักรกล
โดยคุณธนาคาร คุ้มภัย

14.00
14.30

ความปลอดภัยในการท�างานกับไฟฟ้า
โดย ผศ.มนตรี สุวรรณภิงคาร

14.30
16.00

สอบแบบทดสอบความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับนักศึกษา
ปริญญาโทและปริญญาเอก มจธ. (Safety Test)

หมายเหตุ  1.  ผู้มีสิทธิสอบ Safety Test เพื่อให้ได้ safety card ต้องเข้าร่วมการฝึกอบรม

      ในเวลาไม่น้อยกว่า 90 %  

 2.  ผู้ที่เข้าสอบ Safety Test ต้องได้รับคะแนน 70 % (ท�าข้อสอบถูกเกิน 28 ข้อ)

      จึงจะมีสิทธิได้รับ Safety Card  ซึ่งมีอายุ  2 ปี 

16.00
17.00

รับประทานอาหารว่าง
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โครงการฝึกอบรมเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว  

KMUTT Green School Network  

ในธีม การจัดการฝุ่น PM 2.5 อย่างยั่งยืน

วันที่ 28 สิงหาคม 2562

ณ ห้องประชุม Castrol ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

28 สิงหาคม 
พ.ศ. 2562

08.30
09.00

09.00
09.30

09.30
10.30

ลงทะเบียน

พิธีเปิดงานนิทรรศการและกิจกรรม

การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการรับมือกับ PM 2.5”

10.30
12.00

กิจกรรม workshop “การท�าเครื่องวัดปริมาณฝุ่น PM 2.5”

12.00
13.00

พักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00
14.00

กิจกรรมเรียนรู้ เข้าใจ และรับมืิอ กับ ฝุ่น PM 2.5
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งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ครั้งที่ 17

“60 ปี มจธ. รวมใจร่วมสร้างสังคมปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ”

“KMUTT’s 60th Anniversary  : Health and Safety Society” 

ในวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562

โดยศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และส�านักบริหารอาคารและสถานที่ มจธ.

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักและปลูกจิตส�านึก ด้านความปลอดภัยในการ

ท�างานให้กับนักศึกษาและบุคลากรทุกระดับภายใน มจธ. หน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและ

เอกชนที่สนใจ

2. เพื่อให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการท�างานเฉพาะด้านโดยจัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษา/

บุคลากรภายใน มจธ. และบุคลากรในหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน

3. เพื่อเผยแพร่กิจกรรมด้านการจัดระบบความปลอดภัยในการท�างานของมจธ.และการจัดการ

เตรียมการด้านอุบัติเหตุอุบัติภัยให้กับบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้รับรู้และ

น�าไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนรอบข้าง

4. เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ที่น�าไปสู่การปฏิบัติในด้านความปลอดภัย ลดการใช้พลังงาน

และเสริมสร้างสุขภาพและสุขอนามัยที่ดีให้กับนักศึกษา/บุคลากรภายใน มจธ.

สถานที่จัดงานและจัดฝึกอบรม 

 y จัดฝึกอบรมเรื่อง  

๐ ความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมีและจุลชีพ ณ ห้องประชุมจ�ารัสฉายะพงศ์ ชั้น 2 

อาคารเรียนรวม 2

๐ ความปลอดภัยในการท�างานกับเครื่องมือเครื่องจักรกล ณ ห้องประชุมLIB ส�านักหอสมุด

๐ ความปลอดภัยในการท�างานกับไฟฟ้า ณ ห้องประชุม Castrol ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 3

๐ ความปลอดภัยในการท�างานส�าหรับนักวิจัย ส�าหรับนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก 

มจธ. ณ ห้องประชุมจ�ารัสฉายะพงศ์  ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2
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รายละเอียด
กิจกรรม

มจธ.ยึดมั่นความปลอดภัยใน

ทุกด้านที่เราท�า
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงบอร์ดนิทรรศการพร้อมจัด

ท�าโปสเตอร์เกี่ยวกับการท�างานอย่างปลอดภัย นิทรรศการความปลอดภัย

ในการท�างานกับสารเคมีตามระบบ ESPREL และ BIO SAFETY และ

บอร์ดนิทรรศการ นิทรรศการความปลอดภัยในการท�างานกับไฟฟ้า 

นิทรรศการด้านพลังงาน นิทรรศการความปลอดภัยในการท�างานกับ

เครื่องมือเครื่องจักรกล นิทรรศการด้านระงับเหตุฉุกเฉิน นิทรรศการเครือ

ข่ายโรงเรียนสีเขียว Green school network ประกอบด้วย

º กลุ่ม 1 นิทรรศการ มจธ.ยึดมั่นความปลอดภัยในทุกด้านที่เราท�า

º กลุ่ม 2 นิทรรศการความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมีตาม

ระบบ ESPREL และ BIO SAFETY

º กลุ่ม 3 นิทรรศการความปลอดภัยในการท�างานกับไฟฟ้า

º กลุ่ม 4 นิทรรศการด้านพลังงาน

º กลุ่ม 5 นิทรรศการความปลอดภัยในการท�างานกับเครื่องมือ

เครื่องจักรกล

º กลุ่ม 6 นิทรรศการด้านระงับเหตุฉุกเฉิน

º กลุ่ม 7 นิทรรศการเครือข่ายโรงเรียนสีเขียว Green school 

network

ความปลอดภัยในการท�างาน

กับสารเคมีและสารชีวภาพ
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดฝึกอบรมและจัดแสดงบอร์ด

นิทรรศการพร้อมจัดท�าโปสเตอร์เกี่ยวกับการท�างานอย่างปลอดภัยกับสาร

เคมีและสารชีวภาพ กิจกรรมของศูนย์การจัดการด้านพลังงาน

สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีว  อนามัยที่ ด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้  

อาทิเช่น

º ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและนโยบายความ

ปลอดภัย มจธ.

º กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมี

และสารชีวภาพภายในห้องปฏิบัติการส�าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และ นักศึกษาปริญญาโทและเอก  และบุคลากรที่

ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและสารชีวภาพ

º กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ BIOSAFETY 

พรบ. เชื้อก่อโรคและพิษจากสัตว์ที่มีผลบังคับใช้กับงานและ

โครงการวิจัยที่ด�าเนินงานภายใน มจธ.ที่ท�างานกับสารชีวภาพที่

ก�าหนดให้มีการประเมินความปลอดภัยโดยคณะกรรมการด้านความ

ปลอดภัยทางชีวภาพของ มจธ. 
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º การใช้ SAFETY CARD เพื่อขออนุญาตเข้าท�างานในห้องปฏิบัติการ 

ของนักศึกษาทุกระดับ

º ระบบการบริหารจัดการสารเคมี ระบบการบริหารจัดการของเสีย

อันตราย

º ระบบการบริหารจัดการขยะและธนาคารขยะรีไซเคิล

º ฝึกอบรม ความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมีและสารชีวภาพ

ส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ นักศึกษาปริญญาโทและเอก 

ที่เข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับสารเคมีและสารชีวภาพ และการสอบ

เพื่อให้ SAFETY CARD 

º ฝึกอบรมส�าหรับนักศึกษา พนักงาน ข้าราชการและบุคลากรเรื่อง 

การเลือกใช้ Fume Hood เพื่อความปลอดภัยในการท�างาน, การ

เลือกใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น/การใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉิน 

และการเลือกใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยเฉพาะบุคคลพร้อมเชิญ

บริษัท ห้างร้าน ร่วมจัดแสดงสินค้าด้านความปลอดภัย

ความปลอดภัยในการท�างาน

กับไฟฟ้า

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดฝึกอบรมและจัดแสดงบอร์ด

นิทรรศการเกี่ยวกับการท�างานอย่างปลอดภัยกับไฟฟ้า  กิจกรรมของศูนย์

การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยร่วม

กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ ด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้  อาทิ เช่น 

º ระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและนโยบายความปลอดภัย 

มจธ.

º กฎระเบียบข้อบังคับด้านกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยใน

การท�างานกับไฟฟ้าพื้นฐานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง

ส�าหรับนักวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก  และบุคลากร

ที่เข้าปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการและโรง

ประลอง

º การใช้ Safety  Card เพื่อเพื่อขออนุญาตเข้าท�างานในห้องปฏิบัติ

การและโรงประลอง ของนักศึกษาทุกระดับ   

º การประเมินความเส่ียงภัยและตรวจสอบความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

พื้นฐานภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลองในสถานที่ปฏิบัติงาน

และห้องปฏิบัติการที่มีการท�างานกับไฟฟ้าพื้นฐาน

º คู่มือการท�างานอย่างปลอดภัยกับไฟฟ้า

º ฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท�างานกับไฟฟ้าของนักศึกษา 

ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทและเอกและเชิญบริษัท ห้างร้าน ร่วม

จัดแสดงสินค้าและกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท�างาน

กับไฟฟ้า
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ความปลอดภัยในการท�างาน

กับเครื่องมือเครื่องจักรกล
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดฝึกอบรมและจัดแสดงบอร์ด

นิทรรศการเกี่ยวกับการท�างานอย่างปลอดภัยกับเครื่องมือและ

เครื่องจักรกลในโรงประลองและโรงงานอุตสาหกรรม กิจกรรมของ

ศูนย์การจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีว

อนามัยร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ ด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้  

อาทิเช่น 

º ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและนโยบายความ

ปลอดภัย มจธ.

º กฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัยในการท�างานกับ

เครื่องจักรกล เครื่องมือพื้นฐานภายในห้องปฏิบัติการและโรง

ประลองส�าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โทและเอก และ

บุคลากรท่ีเข้าปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลภายในห้อง

ปฏิบัติการและโรงประลอง

º การใช้ SAFETY CARD เพื่อขออนุญาตเข้าท�างานในห้องปฏิบัติ

การและโรงประลอง ของนักศึกษาทุกระดับ

º การประเมินความเสี่ยงภัยและตรวจสอบความปลอดภัยด้าน

เครื่องจักรกล เครื่องมือพื้นฐานภายในห้องปฏิบัติการและโรง

ประลองในสถานที่ปฏิบัติงานที่มีการท�างานกับเครื่องจักรกล 

เครื่องมือพื้นฐาน

º คู่มือการท�างานกับเครื่องมือและเครื่องจักรกลพ้ืนฐานในโรง

ประลองและโรงงานอุตสาหกรรม

º ฝ ึกอบรมด้านความปลอดภัยในการท�างานกับเครื่องมือ/

เครื่องจักรกลพื้นฐานในโรงประลองและโรงงานอุตสาหกรรม

ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโทและเอกและเชิญ

บริษัท ห้างร้าน ร่วมจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมที่เกี่ยวกับความ

ปลอดภัยในการท�างานกับเครื่องมือ เครื่องจักรกลในโรง

ประลองและโรงงานอุตสาหกรรม 

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับภายใน มจธ. 

จ�านวน 1,700 คน
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กฏหมาย
กฎหมายของไทยที่

เกี่ยวข้องกับการควบคุม

ก�ากับดูแลการใช้สาร

อันตรายและความ

ปลอดภัยในการท�างานใน

ปัจจุบัน

1. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มุ่งเน้นการควบคุม 

การผลิต น�าเข้า ส่งออก และการมีไว้ในครอบครองสารเคมีตาม

บัญชีในประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย

2. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 มุ่งใช้ควบคุมโรงงานในการ

ด�าเนินการอย่างปลอดภัยการก�าจัดของเสีย และการท�าให้เกิด

การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม

3. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เน้นที่การป้องกันอันตรายผู้ใช้

แรงงานในสถานประกอบการซึ่งได้แก่พิษภัยของสารเคมีที่ใช้ใน

กระบวนการผลิต โดยก�าหนดค่ามาตรฐานของการสัมผัสสาร

เคมีในช่วงเวลาท�างานปกติภายใน 1 วันไม่เกิน 8 ชั่วโมง หรือ 

48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

4. ประกาศของกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการ

ท�างานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) พ.ศ. 2520  ก�าหนด

ปริมาณความเข้มข้นของสารเคมีที่มีได้ในบรรยากาศของการ

ท�างาน

5. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ได้แก่ กฎกระทรวง

ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) ฉบับที่ 48 

(พ.ศ. 2540) ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) 

และฉบับที่ 60 (พ.ศ. 2549) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

เรื่องควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 ก�าหนดให้ต้องมีลักษณะถูกต้อง

และผ่านเกณฑ์ข้อกฎหมายเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร 

โดยต้องยื่นแบบให้พิจารณาเพื่อขออนุญาตก่อสร้าง

6. พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน พ.ศ. 2554 ห้องปฏิบัติการถูกควบคุม

โดยพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ

แวดล้อมในการท�างาน ในด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ปฏิบัติ

งานเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

ในด้านอื่นๆ เช่น ด้านกายภาพ สารเคมี และการปล่อยของเสีย

จากห้องปฏิบัติการ เป็นต้น ในกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่ง จัด

ให้มีมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานใน

หน่วยงานของตนไม่ต�่ากว่ามาตรฐานความปลอดภัย อาชีว

อนามัย และสภาพแวดล้อมในการท�างานตามพระราช

บัญญัตินี้  กฎกระทรวงก�าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ 

และด�าเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ

แวดล้อมในการท�างานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2556
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ESPReL
“ โครงการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัย

ห้องปฏิบัติการวิจัย

ในประเทศไทย ”

(Enhancement of 

Safety Practice of 

Research Laboratory 

in Thailand, ESPReL)

โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยใน

ประเทศไทยเป็นโครงการที่เกิดจากการด�าเนินงานตามพันธกิจของ

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้เกิดมาตรฐานการ

ด�าเนินงานวิจัยในประเทศโดยการจัดท�าและพัฒนามาตรฐานการวิจัย

เฉพาะด้านในหลายๆ ด้าน เช่น มาตรฐานการวิจัยในคน มาตรฐาน

การวิจัยโดยใช้สัตว์ทดลอง และจริยธรรมในการด�าเนินงานวิจัย 

ส�าหรับมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิจัยนั้น วช.ให้ความส�าคัญและมีนโย

บายให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตผลงานที่มีคุณภาพ

ขณะเดียวกับการท�าให้เกิดความปลอดภัยกับนักวิจัยและสามารถ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การด�าเนินงานให้มีมาตรฐานความ

ปลอดภัยห ้องปฏิบัติการวิจัยจึงเป ็นสิ่งจ�าเป ็นและอาจใช ้เป ็น

ประโยชน์กับการบริหารการจัดสรรทุนวิจัยในอนาคตได้ด้วย

ระบบบริหารจัดการความปลอดภัย เป็นเครื่องมือในการบูรณาการ

การด�าเนินงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของห้อง

ปฏิบัติการ ให้เกื้อกูลและสนับสนุนการท�างานกันและกัน เนื่องจาก

เนื้องานที่ต้องด�าเนินการมีหลายลักษณะ และต้องใช้ความรู้ความ

ช�านาญเฉพาะด้าน เช่น ความรู้เกี่ยวกับสารเคมี โครงสร้างทาง

สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม ท�าให้ต้องแบ่งกลุ่มบริหารจัดการความ

ปลอดภัย เพื่อให้การด�าเนินงานแต่ละด้านมีประสิทธิภาพและความ

คล่องตัว สามารถปรับให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของความ

เสี่ยงที่เกิดขึ้นเสมอได้อย่างทันกาล และใช้การบริหารจัดการระบบ

เชื่อมโยงการบริหารจัดการของกลุ่มต่างๆ เข้าด้วยกัน ยุทธศาสตร์การ

บริหารจัดการเพื่อความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ แบ่งเป็น 7 ด้าน 

คือ.-

º การบริหารระบบการจัดการความปลอดภัย

º ระบบการจัดการสารเคมี

º ระบบการจัดการของเสีย

º ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์และเครื่องมือ

º ระบบการป้องกันและแก้ไขภัยอันตราย

º การให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

และการสร้างจิตส�านึก

º การจัดการข้อมูลและเอกสาร

ระบบการจัดการด้านความปลอดภัย ของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ

สารเคมี : ข้อก�าหนด มอก.2677-2558

1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมระบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัยครอบคลุมระบบการจัดการด้านความ

ปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี และความ

ปลอดภัย เพื่อให้ห้องปฏิบัติการน�าไปใช้พัฒนาระบบการจัดการ

ด้านความปลอดภัยของห้องฏิบัติ

2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ไม่ครอบคลุมห้องปฏิบัติการ

ที่เกี่ยวกับสารกัมมันตรังสี และวัตถุชีวภาพ
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ข้อก�าหนดในระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติ

การ  มีข้อ 5 ข้อ

1. นโยบายความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ

2. การวางแผน

3. การน�าไปใช้และการปฏิบัติ

1) โครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ

2) การจัดการสารเคมี

3) การจัดการของเสีย

4) ลักษณะทางกายภาพของห้องปฏิบัติการ

5) การเตรียมความพร้อม และตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน

6) การให้ความรู้ และการสร้างจิตส�านึก

7) การจัดการเอกสาร

4. การติดตามตรวจสอบและการประเมินผลการปฏิบัติง

5. การทบทวนการจัดการ

KMUTT Safety in all we do
“มจธ. ยึดมั่นความปลอดภัยในทุกด้านที่เราท�”
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“KMUTT TOTAL COMMITMENT ”
ชวนทุกคนมาร่วมกันให้ค�มั่นและพันธะสัญญาความปลอดภัย

เพื่อชาว มจธ. 
ประกอบไปด้วย ความปลอดภัยทั้ง 5 ด้าน

• ความปลอดภัยในสถานที่ท�างานและอาคาร Workplace Safety

• ความปลอดภัยในการท�างานห้องปฏิบัติการและโรงประลอง Lab and 

Workshop Safety

• ความปลอดภัยในการเดินทางบนท้องถนน Road Safety

• ความปลอดภัยในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย Life Safety

• ความปลอดภัยด้านอาหาร Food Safety
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Workplace 
Safety 
ความปลอดภัย

ในสถานที่ท�างาน

และอาคาร 

การประเมินความเสี่ยงภัย
การจัดการด้านความปลอดภัยเป็นหัวใจของการสร้างวัฒนธรรม

ความปลอดภัย ที่มีล�าดับความคิดตั้งต้นจากการก�าหนดได้ว่าอะไรคือ

ปัจจัยเสี่ยง ผู้ปฏิบัติงานต้องรู้ว่าอันตรายมีอะไรบ้างในที่ท�างาน คน

อื่นในที่เดียวกันก�าลังท�าอะไรที่เสี่ยงอยู่หรือไม่ ปัจจัยเสี่ยงด้าน

กายภาพคืออะไร มีการประเมินความเสี่ยงหรือไม่ จากนั้นจึงมีการ

บริหารความเสี่ยงด้วยการป้องกัน หรือการลดความเสี่ยงรวมทั้งการ

สื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสม ค�าถามในรายการส�ารวจ จะช่วย

กระตุ้นความคิดได้อย่างละเอียด สร้างความตระหนักรู้ไปในตัว 

รายงานความเสี่ยงจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงบประมาณ เพราะ

สามารถจัดการได้บนฐานของข้อมูลจริง ความพร้อมและการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน อยู่ภายใต้หัวข้อการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อเป็น

มาตรการป้องกัน เช่น การมีผังพื้นที่ใช้สอย ทางออก อุปกรณ์เครื่อง

มือส�าหรับเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งการมีแผนป้องกันและตอบโต้

ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งหมายถึงการจัดการเบื้องต้นและการแจ้งเหตุ ข้อ

ปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยโดยทั่วไปเป็นการก�าหนดความปลอดภัย

ส่วนบุคคล และระเบียบปฏิบัติขั้นต�่าของแต่ละห้องปฏิบัติการหรืออา

คารนั้นๆ

การประเมินความเสี่ยงภัยมีด้วยกัน  5 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอน 1 : ค้นหาอันตราย

ขั้นตอน 2 : ใครอาจได้รับอันตรายและได้รับอย่างไร

ขั้นตอน 3 : ประเมินความเสี่ยงและจัดท�าข้อควรระวังที่เหมาะสม

ขั้นตอน 4 : บันทึกทุกอย่างที่ท่านพบ

ขั้นตอน 5 : ทบทวนสิ่งที่ท่านประเมินและแก้ไขหากจ�าเป็น
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กลุ่มของอันตรายจากสภาพแวดล้อมในสถานที่ท�างาน (ต่อ)

อันตรายจากกายภาพ Physical environmental hazards

º มลพิษจากเสียง  Noise pollution 50 decibel

º มลพิษจากการสั่นสะเทือน Vibration 40-300db 

Raynaud’ s syndrome

º ความร้อน Heat: conduction, convection, heat loss 

radiation>>>>heat stroke, heat shock, heat 

exhaustion, heat cramp, heat neurosis

º ความเย็น Cold: chilblan, frosbite, Raynauld disease

º แสงและรังสี  Lighting/radiation

º ความดันบรรยากาศที่ผิดปกติ Abnormal pressure

อันตรายจากชีวภาพ Biological environmental hazards

º สารก่อโรค Infectious agents

º แฟคเตอร์ที่ส่งผลต่อระดับอันตราย ขึ้นอยู่กับ ชนิดของสาร, 

รูปแบบของการสัมผัส, ความเข้มข้น และ ระยะเวลา  

º โรคที่เกิดขึ้นเช่น :เชื้อวัณโรค TB. เชื้อรา Fungus, anthrax 

,brucellosis, encephalitis, Legionnaires

º การยศาสตร์ Ergonomics

หัวใจของการประเมินความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ต่างๆ 

คือการก�าหนดตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเกิดอันตรายแล้วน�ามา

เชื่อมโยงกันซึ่งนิยมใช้เป็นแบบเมทริกซ์ โดยให้มีตัวแปร 2–3 ตัว 

เช่น ความเป็นอันตราย (hazard) กับความเป็นไปได้ในการรับ

สัมผัส (probability of exposure) หรือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิด

ขึ้น (likelihood/probability) กับผลลัพธ์ที่ตามมาด้านสุขภาพ

และ/หรือความปลอดภัย (health and/or safety)

Lab and
Workshop
Safety 
ความปลอดภัยใน

การท�างานห้อง

ปฏิบัติการและ

โรงประลอง 

การใช้ SAFETY CARDเพื่อขออนุญาตเข้าท�างานในห้องปฏิบัติการ

SAFETY CARD คือ บัตรของมหาวิทยาลัยที่ออกโดยศูนย์ EESH ที่

มีชื่อผู้มีสิทธิระบุอยู่ในบัตรนั้นเพื่อ รับรองว่าได้ผ่านการฝึกอบรมใน

หลักสูตร “ความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมีและสารชีวภาพ” 

จากฝ่าย การจัดการด้านความปลอดภัยศูนย์ EESH และสอบผ่านใน

การทดสอบ SAFETY TEST หลังการฝึกอบรม ซึ่ง SAFETY CARD นี้ 

จะถูกใช้เพื่อน�าไปขออนุญาตเข้าท�างานในห้องปฏิบัติการของ

นักศึกษาปริญญาตรี โทและ ปริญญาเอกตามกฎระเบียบข้อบังคับ

ด้านความปลอดภัยในการท�างานกับสารเคมีและสารชีวภาพภายใน 

ห้องปฏิบัติการ ส�าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี โดยบน SAFETY CARD จะระบุชื่อ สกุล รหัส

ประจ�าตัวนักศึกษา ภาควิชา/สายวิชา คณะ วันที่อนุญาต วันหมดอายุ 

พร้อมรูปถ่ายปัจจุบันของนักศึกษา โดยวันที่อนุญาตจะเริ่มจากวันที่

สอบผ่าน และบัตรมีอายุการใช้งาน 2 ปี ซึ่งหากมีการปฏิบัติงานเกิน 2 

ปี ต้องเข้ารับ การฝึกอบรมและสอบตามขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่งสอบ

ผ่าน และบัตรมีอายุการใช้งาน 2 ปี ซึ่งหากมีการปฏิบัติงานเกิน 2 ปี 

ต้องเข้ารับ การฝึกอบรมและสอบตามขั้นตอนใหม่อีกครั้งหนึ่ง
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Road
Safety 
ความปลอดภัย

ในการเดินทาง

บนท้องถนน  

10 แนวคิดในการปั่นจักรยานให้ปลอดภัย
1. ศึกษาเส้นทางเสียก่อน การศึกษาเส้นทางจะท�าให้เราทราบถึง

เส้นทางที่เราจะปั่นไปอีกทั้งยังค�านวนเวลาได้อีก การศึกษาเส้น

ทางท�าให้สามารถหลีกเลี่ยงเส้นทางรถติดหรือก�าลังมีการท�า

ทางเกิดขึ้น ท�าให้ลดการเสียเวลาและเพิ่มความปลอดภัยไปใน

ตัว Application, Google Map หรือ GPS เอามาใช้เลยมีประ

โยชน์มากๆ

2. ตรวจสภาพจักรยานและติดอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย การ

บ�ารุงรักษาจักรยาน เช่น เติมลมยาง ติดสัญญาณไฟ เช็คระบบ

เบรค ทั้งหมดส�าคัญทั้งนั้น หากปั่นจักรยานแล้วเกิดจักรยานมี

ปัญหากลางถนนย่อมไม่น่ายินดีแน่ๆ อีกทั้งอุปกรณ์เช่นสัญญาณ

ไฟ ยังช่วยให้ผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นทราบด้วยว่าเราก็ก�าลังใช้ถนน

ร่วมกัน

3. สวมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ เมื่อเสริมความปลอดภัยให้จักรยาน 

ตัวผู้ขับขี่เองก็อย่าได้ละเลย เช่น หมวกกันน็อค ถุงมือ เป็นต้น 

อย่างไรก็ตามทุกวันนี้อุปกรณ์หรือเคร่ืองแต่งกายส�าหรับนักปั่น

ก็มีการพัฒนาให้มีความเป็นแฟช่ันในตัวมากขึ้นใส่แล้วหล่อสวย

กันเยอะแยะ ลองเลือกหามาใช้กันดูละกัน

4. เลี่ยงพื้นผิวจราจรที่ไม่ดี เช่น ทางขรุขระ ร่องท่อระบายน�้า หรือ

ท�าเส้นทาง คือทางที่ควรหลีกเลี่ยง เพราะนอกจากจะปั่นยาก

แล้ว ยังอาจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้อีก แต่หากเลี่ยงไม่ได้จริงๆ ก็

เสียเวลาสักนิด ด้วยการการลงจากจักรยานและเข็นเดินไปดี

กว่าเสี่ยงปั่นไปสะดุดแล้วต้องเจ็บตัวเลย

5. ขับชิดริมขอบทาง สิ่งที่พึงระวัง คือรถที่ใช้ถนนริมขอบทาง

เหมือนเรา เช่น รถมอเตอร์ไซต์ รถเมล์ รวมถึงรถยนต์ที่จะชิด

ซ้ายเพื่อจอดหรือเลี้ยวเข้าซอย ขณะปั่นเราจึงต้องคอยสังเกตรถ

รอบด้านและไม่ใช้ความเร็วจนเกินไป ค�านึงเสมอ ปลอดภัยไว้

ก่อน

ข้อมูลจาก
h t t p : / / w w w . g m l i v e .
com/10-ideas-to-bike-
safely-in-the-city/

ขั้นตอนในการด�าเนินการเพื่อให้ได้ SAFETY CARDSAFETY CARD

1.เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “ความปลอดภัยในการท�างานกับ

สารเคมีและสารชีวภาพ” ซึ่งเป็น หลักสูตรบรรยาย 3 ชั่วโมงในช่วง

เวลา 9.00-12.00 น. ในวันที่ก�าหนด ซึ่งจัดให้กับนักศึกษาปริญญาตรี 

โทและเอก หนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษาโดยศูนย์ EESH โดยจัดฝึก

อบรมในสองอาทิตย์แรกของการเปิดภาคเรียนปกติ และนักศึกษาจะ

ท�าการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมผ่านทางภาควิชา สายวิชาหรือหน่วย

งาน

2.เข้ารับการทดสอบ SAFETY TEST:- การทดสอบ SAFETY TEST 

ทางศูนย์ EESH จะจัดให้มี การทดสอบในวันที่มีการฝึกอบรมใน เวลา 

15.00-15.30 น. และ 16.00-16.30 น. ซึ่งผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบ 

ต้องผ่านการฝึกอบรมครบ 80% ของเวลาที่ก�าหนดแล้วเท่านั้น

3.ผู้ผ่านการทดสอบ SAFETY TEST ด้วยคะแนน 70% ขึ้นไป จะได้รับ 

SAFETY CARD ซึ่งมีอายุ การใช้งาน 2 ปี นับตั้งแต่วันที่สอบผ่าน และ

หากหมดอายุการใช้งาน 2 ปีแล้ว ต้องเข้ารับการฝึกอบรมใหม่ และ

ด�าเนินการเพื่อให้ได้ SAFETY CARD ใหม่ ตามขั้นตอนการด�าเนินการ

ที่ระบุไว้ในเบื้องต้น
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6. เคารพกฎจราจร แม้การปั่นจักรยานจะไม่มีได้กฎเกณฑ์บังคับ

เข้มงวดแบบรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซต์ แต่เนื่องจากเราใช้ถนน

ร่วมกัน นักปั่นจึงต้องให้ความเคารพกฎจราจรเช่นเดียวกัน 

7.  มีน�้าใจเมื่อปั่นบนทางเท้า ฟุตบาท หรือ บาทวิถี  คือทางส�าหรับ

ผู้คนทั่วไปใช้ส�าหรับเดินนั่นแหละ ฉะนั้นหากเรามีความจ�าเป็น

ต้องปั่นจักรยานบนทางเท้า ควรลดความเร็วและให้เกียรติต่อ

คนใช้ทางเท้าโดยให้เขาไปก่อนเสมอ ไม่ควรใช้สัญญาณเสียงให้

ผู้ใช้ทางเท้าตกใจ แต่ใช้วิธีส่งเสียงขอทางด้วยความสุภาพแทน

จะดูเป็นน่ารักกว่าเยอะ

8. อย่าเกาะรถที่ก�าลังแล่น เพราะรถอาจออกตัวกระชากท�าให้รถ

จักรยานเราคว�่าได้ และหากรถที่ตามหลังมาไม่สามารถหยุดรถ

ได้ทัน…!!! คงไม่ต้องให้บอกต่อนะครับว่าอะไรจะเกิดขึ้น

9. ฝึกการใช้สัญญาณมือ ทักษะนี้นักปั่นหลายคนก็ละเลย ยิ่งเรา

ปั่นจักรยานคนเดียวยิ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสื่อสารให้ผู้

ขับรถที่อยู่หลังเราได้รู้ว่าเราก�าลังจะท�าอะไรเช่น เลี้ยวซ้าย 

เลี้ยวขวา หรือก�าลังจะหยุด เป็นต้น

10. มีสติอย่าประมาท  ข้อสุดท้ายนี่อาจเรียกได้ว่าส�าคัญที่สุดแล้ว  ผู้

ปั่นต้องมีสติอย่าประมาท ยิ่งเป็นในเมืองที่การจราจรคับคั่งยิ่ง

ต้องเพิ่มสติขึ้นเป็นสองเท่า

ข้อคิดส�าหรับผู้ขับขี่รถยนต์ที่ใช้ถนนร่วมกับรถจักรยาน
1.การขับตามรถจักรยาน   เมื่อพบผู้ขี่จักรยาน ให้ชะลอความเร็ว อย่า

ใช้แตร เพราะอาจท�าให้เขาตกใจและเกิดอุบัติเหตุได้  อย่าตามใกล้

เกินไป เพราะ รถจักรยานอาจจะหยุดหรือเปลี่ยนทางไปซ้าย-ขวาได้

เร็ว  จงเตรียม พร้อมเผื่อไว้ว่าผู้ขี่จักรยานอาจจะเบี่ยงรถเข้าใกล้เพื่อ

หลบสี่งกีดขวางบนถนน   

2.การแซงรถจักรยาน   รอจนกระทั่งปลอดภัยจริง ๆ จึงจะแซง ควร

จะมีช่วงห่างระหว่างรถยนต์ที่แซงกับจักรยานอย่างน้อย 1 เมตร 

(ประมาณ 3 ฟุต) และขับแซงเลนขวา  จนเห็นรถจักรยานคันนั้นทาง

กระจกมองหลังไกลแล้วจึงค่อยชิดซ้าย อย่าใช้แตรขณะแซง อย่าขับ

รถตีคู่กับผู้ขี่จักรยาน ควรชะลอความเร็วลงก่อนและแซงเมื่อมีช่องว่าง

ให้แซงได้อย่างปลอดภัย

3.เมื่อจักรยานจะเลี้ยว ซ้าย – ขวา  อย่าแซงหรืออย่าขับรถตัดหน้ารถ

จักรยาน  อาจกลายเป็นการปาดหน้าจักรยานด้วยความประมาท 

4.ปกติแล้วตามกฎจราจร รถจักรยานจะต้องขี่อยู่บนไหล่ทางที่ปู

คอนกรีตหรือแอสฟัลท์ หรือด้านซ้ายสุดของช่องทางจราจร เมื่อทาง

นั้นกว้างพอส�าหรับรถยนต์และจักรยาน อย่างไรก็ตาม บาง

สถานการณ์จักรยานก็อาจต้องมาอยู่ในช่องจราจรทางขวา จึงต้องมี

ความระมัดระวัง เช่น 

-เมื่อจักรยานต้องแซงพาหนะอื่น ๆ ซึ่งแล่นไปในทางเดียวกันในสภาพ

จราจรหนาแน่นและวิ่งช้า 

-เมื่อจักรยานเตรียมจะเลี้ยวขวา 

-เมื่อผิวจราจรไม่ปลอดภัย เช่น ถนนก�าลังซ่อม, รถจอด, คนเดิน, สัตว์, 

หลุม, ขยะ,เศษแก้ว 

-เมื่อช่องทางจราจรแคบเกินกว่าจะให้รถยนต์และ รถจักรยานใช้ร่วม

กันได้ ให้ขับตามหลัง จักรยานไปก่อน

5.เมื่อเลี้ยวขวาบนทางแยก ให้ระวังรถจักรยานที่ขี่สวนทางมา เช่น

เดียวกับที่คุณต้องระวังรถยนต์คันอื่น ๆ
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6.ก่อนเปิดประตูรถให้ระวังเผื่อมีรถจักรยาน แซงมาจากด้านหลังทาง

ขวา

7.ให้ขับตามจักรยานห่างกว่าปกติและแซงในระยะห่าง เช่นเดียวกับที่

คุณจะกระท�าเมื่อแซงผ่านรถประเภทอื่น ๆ ในสภาวะอากาศไม่ดี เช่น 

ฝนตก 

8.การแซงจักรยานให้ปลอดภัย ควรค�านึงถึง- แรงลมจากรถคันใหญ่ ๆ 

อาจท�าให้รถจักรยานถูกดูดเข้าใกล้รถได้ถึง 2-3 ฟุต ขึ้นอยู่กับ

ความเร็วสัมพัทธ์ระหว่าง พาหนะทั้ง 2 คัน 

-ต้องแซงให้ ห่างจักรยานอย่างน้อย 1 เมตร

-อย่าขับรถคู่ไปกับรถจักรยาน เมื่อจะแซงให้ชะลอความเร็วและ

เปลี่ยนไปใช้ช่องทางอื่นหรือใช้ช่องทางจราจร ที่สวนมา หากมีรถสวน

ให้ขับตามจักรยานช้า ๆ จนกระทั่งไม่มีรถสวนจึงจะแซง

9.ระวังการกระท�าที่ไม่ได้คาดคิดจากเด็ก ๆ ที่ขี่จักรยาน อุบัติเหตุของ

เด็ก ๆ ที่ขี่จักรยานมักจะเป็นการขี่จักรยานพรวดพราดขึ้นถนนจาก

ซอย 

10.เมื่อจะเลี้ยวรถผ่านสี่แยกให้ดูทางจราจร ทั้ง 2 ทาง รถจักรยาน

อาจจะข่ีสวนทางจราจรท่ีมีเกาะกลางถนนยาวมากและท�าให้เกิด

อุบัติเหตุบ่อย  ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ

10 วิธีการเดินเท้าให้ปลอดภัย
การเดินเท้าในชีวิตประจ�าวันให้ถึงจุดหมายปลายทางได้อย่าง

ปลอดภัยนั้นผู้เดินเท้าจ�าเป็นต้องปฏิบัติดังนี้

1.เดินทางเท้าให้เดินชิดด้านในของทางเท้าถ้าไม่มีทางเท้าให้เดินชิด

ริมขวาของถนน  โดยเดินสวนทางกับรถและควรให้เด็กเล็กเดินด้านใน

2.การเดินเท้าเวลากลางคืนควรสวมเสื้อสีสว่าง  เช่นสีขาวหรือสี

สะท้อนแสงหรือถือไฟส่องทาง

3.เดินข้ามถนนตรงทางข้าม  เช่นทางม้าลาย  สะพานลอยหรืออุโมงค์  

ก่อนข้ามถนนต้องมองขวา-ซ้าย  และมองขวาอีกครั้งเมื่อเห็นว่า

ปลอดภัยแล้วจึงข้ามด้วยความระมัดระวังและรวดเร็วแต่อย่าวิ่งเพราะ

อาจหกล้มเป็นอันตรายได้

4.การข้ามถนนบริเวณทางแยกที่มีสัญญาณไฟ  ต้องรอดูสัญญาณไฟ

ก่อนข้าม

5.ถนนที่มีเกาะกลางถนนต้องข้ามทีละครึ่งถนน  แล้วไปหยุดรอที่เกาะ

กลางเมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงข้ามต่อ

6.เมื่อลงจากรถประจ�าทางอย่าข้ามถนนทันที  ควรหยุดรอให้รถ

ประจ�าทางผ่านไปก่อน  เมื่อเห็นว่าปลอดภัยแล้วจึงค่อยข้าม

7.ขณะข้ามถนนไม่ควรหยอกล้อกัน  ถ้ามีของตกหล่นไม่ควรหยุดเก็บ  

ให้ข้ามไปให้พ้นถนนก่อน

8.การเดินเท้าบนทางเท้าหรือขอบถนนต้องไม่เดินเป็นกลุ่มใหญ่ขวาง

ทางจักรยานและทางเดินรถยนต์

9.การเดินเท้าบนทางเท้าหรือขอบถนนต้องระวังอย่าเดินในช่องทาง

จักรยานที่ก�าหนดไว้และ ใส่ใจกับจักรยานและรถยนต์

10.การเดินเท้าแต่ละครั้งควรเผื่อเวลาส�าหรับการเดินทางไว้ด้วย  เพื่อ

จะได้ไม่ต้องรีบเร่งจนขาดความระมัดระวัง
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กฎหมายของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

เรื่องสวมหมวกนิรภัยขณะขับรถจักรยานยนต์

กฎหมายมีลักษณะเป็นข้อบังคับ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ

1. บังคับไม่ให้กระท�า เช่น  ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขับขี่รถ

จักรยานยนต์ในขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกกัน

น็อค ห้ามขับขี่รถในขณะเมาสุรา เป็นต้น

2. บังคับให้กระท�า เช่น ต้อง ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกกัน

น็อค เป็นต้น

กรณี “ ไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับรถจักรยานยนต์ ”

ค�านิยาม ตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

“ผู้ขับขี่” หมายความว่า ผู้ขับรถ ผู้ประจ�าเครื่องอุปกรณ์การขนส่ง

ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งผู้ลากเข็นยานพาหนะ

“รถจักรยานยนต์” หมายความว่า รถที่เดินด้วยก�าลังเครื่องยนต์ 

ก�าลังไฟฟ้า หรือพลังงานอื่น และมีล้อไม่เกินสองล้อ ถ้ามีพ่วงข้างมีล้อ

เพิ่มอีกไม่เกินหนึ่งล้อ

“เจ้าพนักงานจราจร” หมายความว่า ข้าราชการต�ารวจชั้นสัญญาบัตร

ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้เป็นเจ้าพนักงานจราจร

“พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ต�ารวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ควบคุม

การจราจร

กฎหมายจราจรทางบก ก�าหนดให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และผู้โดย

สารฯต้องสวมหมวกนิรภัยเพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่ และ

โดยสารรถจักรยานยนต์ หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ดังนี้

1) ผู้ขับขี่ไม่สวมหมวกกันน็อค (มาตรา 122 วรรค 2) ระวางโทษปรับ

ไม่เกิน 500 บาท

2) ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ โดยมีผู้โดยสารนั่งซ้อนท้าย หาก ผู้โดยสาร

ไม่ได้สวมหมวกกันน็อค(มาตรา 122 วรรค 2) ระวางโทษปรับเป็น 2 

เท่า (ไม่เกิน 500x2) กรณีรถจักรยานยนต์รับจ้างก็เข้าข่ายความผิดนี้ 

หากฝ่าฝืน ปรับผู้ขับขี่ ไม่เกิน 1,000 บาท

3) สวมหมวกกันน็อค แต่ ลักษณะ และวิธีการใช้หมวกกันน็อคไม่ถูก

ต้อง (มาตรา 122 วรรค 3) ตามที่ก�าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ (เช่น รูป

แบบหมวกต้องได้มาตรฐาน บังลมต้องโปร่งใส +ไม่มีสี ต้องคาดสาย

+เข็มขัดรัดคาง เป็นต้น) หากฝ่าฝืนระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

ดังนั้น เราควรปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายไว้ เพื่อป้องกันและ

หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงอันอาจน�ามาซึ่งความสูญเสียชีวิต

+ทรัพย์สิน
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หลักกฎหมาย พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

มาตรา 122 ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และคนโดยสารรถจักรยานยนต์ 

ต้องสวมหมวกที่จัดท�าขึ้นโดยเฉพาะ เพื่อป้องกันอันตรายในขณะขับขี่ 

และโดยสารรถจักรยานยนต์

ห้ามมิให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ตามวรรคหน่ึงขับข่ีรถจักรยานยนต์ใน

ขณะที่คนโดยสารรถจักรยานยนต์มิได้สวมหมวกที่จัดท�าขึ้นโดย

เฉพาะเพื่อป้องกันอันตราย

ลักษณะและวิธีการใช้หมวกเพื่อป้องกันอันตรายตามวรรคหน่ึงให้เป็น

ไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่

ภิกษุ สามเณร นักพรต นักบวช หรือผู้นับถือลัทธิศาสนาอื่นที่ใช้ผ้า

หรือสิ่งอื่นโพกศีรษะตามประเพณีนิยมนั้น หรือบุคคลใดที่ก�าหนดใน

กฎกระทรวง

มาตรา 142 เจ้าพนักงานจราจรหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอ�านาจสั่งให้

ผู้ขับขี่หยุดรถในเมื่อ

(2) เห็นว่าผู้ขับขี่หรือบุคคลใดในรถนั้นได้ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามบท

แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอันเกี่ยวกับรถนั้นๆ

มาตรา 148 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ... มาตรา 122 วรรค

หนึ่ง หรือวรรคสาม มาตรา ... ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท

ถ้าผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ กระท�าความผิดตามมาตรา 122 วรรคสอง 

ผู้กระท�าต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่ก�าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง

กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2535)

หมวกนิรภัย หมายความว่า หมวกที่จัดท�าขึ้นโดยเฉพาะเพื่อป้องกัน

อันตรายในขณะขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

1) หมวกนิรภัยแบบปิดเต็มหน้า หมายความว่า หมวกนิรภัยที่เปลือก

หมวกเป็นรูปทรงกลมปิดด้านข้าง ด้านหลัง ขากรรไกร และคาง 

.
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Life
Safety 
ความปลอดภัยใน

การใช้ชีวิตใน

มหาวิทยาลัย  

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจากเพลิงไหม้หรือไฟไหม้

1. เมื่อประสบเหตุเพลิงไหม้หรือไฟลุกไหม้ ให้ปิดประตูห้องที่ไฟ

ไหม้อยู่ และกดปุ่มสัญญาณไฟไหม้ประจ�าอาคารหรือ Fire 

Alarm ทันที

2. โทรไปที่ศูนย์ระงับเหตุฉุกเฉิน มจธ. หมายเลขโทรศัพท์ 333 

หรือ 02-470-8200 และหมายเลขโทรศัพท์ ทีมงานระงับเหตุ

ฉุกเฉินประจ�าอาคาร บอกชื่อผู้แจ้ง หน่วยงานและต�าแหน่ง

พร้อมสาเหตุของไฟไหม้

3. ถ้าเกิดเพลิงลุกไหม้เพียงเล็กน้อย ทีมงานระงับเหตุฉุกเฉิน

ประจ�าอาคารจะเข้าด�าเนินการและปฏิบัติงานระงับเหตุ เบื้อง

ต้น

4. กรณีเกิดเพลิงลุกไหม้ขนาดใหญ่ มีควันหนา หรือเพลิงลุกลาม

อย่างรวดเร็วให้ทีมงานระงับเหตุฉุกเฉินประจ�า อาคารด�าเนิน

การอพยพคนในอาคารทันที โดยใช้บันไดหนีไฟที่อยู่ใกล้ที่สุด

และกดปุ่มสัญญาณไฟไหม้และ ประกาศโดย ใช้ระบบประกาศ

แจ้งเตือนให้ทุกคนในอาคารอพยพทันที และห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่

เกี่ยวข้องกับการระงับเหตุเข้าไปในอาคาร อย่างเด็ดขาด

5. เดินอย่างเป็นระเบียบห้ามว่ิงไปยังบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุดใน

กรณี ผู้พิการให้รออยู่ที่บันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด และแจ้งผู้น�าทีม

อพยพเพื่อให้คนมาช่วยเหลือและรออยู่ที่นั่น

6. เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด เพราะอาจ

ไม่ท�างานหรือหยุดเนื่องจากเพลิงไหม้

7. ทีมอพยพต้องอพยพผู้คนไปยังจุดหมายอพยพที่ห่างจากอาคาร

ไม่น้อยกว่า 200 เมตร   และต้องไม่ขัดขวาง การท�างานของ

หน่วยระงับเหตุ ต้องไม่กลับเข้าไปในอาคารเด็ดขาด จนกว่าจะ

มีประกาศให้กลับเข้าไป

8. ในกรณีพบว่ามีผู้ติดอยู่ในอาคารหรือสูญหายในช่วงอพยพให้

แจ้งทีมระงับเหตุหน่วยบรรเทาสาธารณภัยหรือ พนักงานดับ

เพลิงทันที

9. เมื่อสัญญาณไฟไหม้ดังขึ้นเมื่อไหร่ ทุกคนในอาคารจะต้องอพยพ

ออกจากอาคารทันที

กรณีฉุกเฉินแจ้งศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน มจธ. 333 หรือ 

02-470-8200 หรือ 191, ศูนย์ EESH 8293

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีเป้าหมายอย่างชัดเจน

ในการสร้างระบบความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาและผู้ปกครองมั่นใจในความปลอดภัย

ของการใช้ชีวิตอยู ่ภายในมหาวิทยาลัยตลอดเวลามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้จัดท�าระบบกล้องวงจรปิดเพ่ือใช้ใน

การตรวจสอบความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งติดตั้งในทุกชั้น

และทุกอาคารรวมถึงบริเวณทางเดินโดยรอบมหาวิทยาลัยและได้ติด

ตั้งระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน หรือ SOS ภายในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงโดยรอบ

ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเมื่อนักศึกษาประสบเหตุหรือพบเหตุการณ์ที่

ก่อให้เกิดอันตรายหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สิน

ของตนเองและผู้อื่นก็สามารถกดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน ซึ่งสัญญานแจ้ง

เหตุนี้จะไปยังศูนย ์รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยและ

พนักงานรักษาความปลอดภัยจะเข้าไปตรวจสอบและให้การช่วย

เหลือ 
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1. เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรืออุบัติภัยทางธรรมชาติ  โดยมีการเตือนภัยล่วงหน้าจากหน่วยงาน

ของรัฐหรือหน่วยงานอื่น อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย  จะเป็นผู้แจ้งเหตุ

พร้อมเอกสารเตือนภัยระบุถึงรายละเอียดขอบเขต ของการแจ้งเตือนภัย และวิธีปฏิบัติ

ตามขั้นตอนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จากแผ่นดินไหวหรืออุบัติภัยธรรมชาติจากหน่วยงาน

บรรเทา สาธารณภัยท้องถิ่น ซึ่งศูนย์ระงับเหตุฉุกเฉิน ทีมระงับเหตุฉุกเฉินประจ�าอาคาร  

ภายใน มจธ.  และ ศูนย์ EESH จะร่วมมือในการแจ้งเหตุ และประกาศส่งเอกสารให้ทราบ

ถึงวิธีปฏิบัติ

2. เมื่อเกิดแผ่นดินไหวหรืออุบัติภัยธรรมชาติโดยไม่มีการเตือนภัยล่วงหน้า อธิการบดีหรือ

รองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย จะเป็นผู้ประกาศเหตุฉุกเฉินพร้อมกดสัญญาณเตือนภัย  

และแจ้งให้หน่วยระงับเหตุฉุกเฉินภายในและหน่วยสนับสนุนช่วยเหลือภายนอกทุกหน่วย

เข้าประจ�าการเพื่อวางแผนงาน  และอพยพคนออกจากพื้นที่ไปยังบริเวณปลอดภัย โดยส่ง

เอกสารให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ และก�าชับให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

3. อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย มีอ�านาจสั่งการให้หยุดเรียนกรณีเกิดเหตุ

รุนแรง และผลของการเกิดเหตุก่อให้เกิดผลกระทบต่อกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจ

กรรมอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

4. ในกรณีผู้ประสบเหตุซึ่งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย พบปัญหาหรือประสบเหตุ ซึ่งเป็น

สัญญาณเตือนขั้นต้นก่อนเกิดแผ่นดินไหวหรืออุบัติภัย ให้ด�าเนินการแจ้งต่อศูนย์ระงับเหตุ

ฉุกเฉินที่หมายเลขโทรศัพท์ 333 หรือ 02-470-8200  พร้อมบอกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ 

หน่วยงาน และเหตุที่พบอย่างเร่งด่วน

5. ในกรณีนักศึกษา บุคลากรของ มจธ. ประสบเหตุอันเนื่องมาจากแผ่นดินไหว เช่น อาคาร

พังหรือของหล่น แตกหักควรด�าเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปน

5.1 ออกจากบริเวณที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด โดยเลือกทางออกที่ปลอดภัยหนีออกจากอาคาร 

อย่าหนีเข้าไปในอาคาร

5.2  เมื่อออกสู่บริเวณปลอดภัยแล้ว ให้โทรแจ้งต่อศูนย์ระงับเหตุฉุกเฉินที่หมายเลขโทรศัพท์ 

333 หรือ 02-470-8200 พร้อมบอกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงาน เหตุที่พบ สถาน

ที่เกิดเหตุและบริเวณที่เกิดเหตุ

5.3 ทีมระงับเหตุฉุกเฉินจาก มจธ.  จะด�าเนินการปฏิบัติการอพยพคนออกจากอาคาร และ

ประสานด้านการจัดการควบคุมภาวะฉุกเฉินตามระบบของมหาวิทยาลัยไปยังพื้นที่

ปลอดภัย

5.4 ห้ามไม่ให้บุคคลใดๆ เข้าอาคารที่เกิดเหตุเด็ดขาดยกเว้นทีมระงับเหตุฉุกเฉิน   และ

หน่วยงานบรรเท่าสาธารณภัย 

5.5 อธิการบดีและทีมอ�านวยการควบคุมภาวะฉุกเฉิน สั่งการและด�าเนินการตามความ

เหมาะสมของสภาวะ และแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานสนับสนุน/ช่วยเหลือ

ภายนอก

5.6 เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด เพราะอาจไม่ท�างานหรือหยุด

เนื่องจากเพลิงไหม้

5.7 ทีมอพยพจะต้องอพยพผู้คนไปยังจุดนัดหมายอพยพที่ห่างจากอาคารไม่น้อยกว่า 200 

เมตร  และต้องไม่ขัดขวางการท�างานของหน่วยระงับเหตุ ต้องไม่กลับเข้าไปในอาคาร

เด็ดขาดจนกว่าจะมีการประกาศ ให้กลับเข้าไป

5.8 ในกรณีที่พบว่ามีผู้ติดอยู่ในอาคารหรือสูญหายในช่วงอพยพ ให้แจ้งทีมระงับเหตุ หน่วย

บรรเทา สาธารณภัยหรือพนักงานดับเพลิงทันที

5.9  เมื่อสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นเมื่อไหร่ ทุกคนในอาคารจะต้องอพยพออกจากอาคารทันที

วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

จากแผ่นดินไหวหรืออุบัติภัยทางธรรมชาติ

กรณีฉุกเฉินแจ้งศูนย์แจ้งเหตุฉุกเฉิน มจธ. 333 หรือ 

02-470-8200 หรือ 191, ศูนย์ EESH 8293
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Food
Safety 
ความปลอดภัย

ด้านอาหาร

การจัดร้านอาหารให้ได้ตามข้อก�าหนดความปลอดภัยในการบริโภค

อาหารนับเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปให้ความส�าคัญมากขึ้น ร้านอาหารซึ่ง

เป็นแหล่งปรุง ประกอบอาหารเพื่อจ�าหน่ายแก่ผู้บริโภคจึงมีความส�าคัญ

ต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง เพราะหากร้นอาหารมี

สภาพหรือมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกสุขลักษณะ จะเป็นสาเหตุให้อาหารได้รับ

การปนเปื้อนจากเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรก ร้านอาหารก็จะเป็นแหล่งแพร

โรคที่ส�าคัญไปสู่ผู้บริโภคได้ดังนั้น ร้านอาหารจึงต้องให้ความส�าคัญใน

เรื่อง “ความสะอาดและความปลอดภัย” ของอาหาร เพื่อป้องกันอันตราย

ต่างๆ ที่เกิดจากอาหารไม่สะอาด โดยจัดร้นและปฏิบัติตนให้ถูกต้องตาม

หลักการสุขาภิบาลอาหารการสุขาภิบาลอาหาร  ซึ่งหมายถึง การจัดการ

และควบคุมเพื่อให้อาหารสะอาดปลอดภัยจากเชื้อโรค พยาธิ และสาร

เคมีที่เป็นพิษต่าง ๆซึ่งเป็นอันตรายหรืออาจเป็นอันตรายต่อการเจริญ

เติบโตของร่างกายสุขภาพอนามัยและการด�ารงชีวิตของมนุษย์ อาจกล่าว

ได้โดยย่อว่า”การสุขาภิบาลอาหาร ก็คือ การท�าให้อาหารสะอาดและ

ปลอดภัยรับประทานแล้วไม่ท�าให้เกิดโรค” ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการ

พัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development 

Goals: SDGs) ในเป้าหมายที่ 2 Zero Hunger ขจัดความหิวโหย บรรลุ

ความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน  เป้าหมายที่ 3 

Good Health and well-being รับรองการมีสุขภาพ และความเป็นอยู่ที่

ดีของทุกคนทุกช่วงอายุ  เป้าหมายที่ 12 Responsible Consumption 

and Production รับรองแผนการบริโภค และการผลิตที่ยั่งยืน 

เกณฑ์มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร Clean Food Good Taste

1. ข้อก�าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส�าหรับร้านอาหาร

• สถานที่รับประทานอาหาร เตรียม – ปรุง – ประกอบอาหาร ต้อง

สะอาดเป็นระเบียบ และจัดเป็นสัดส่วน

• ไม่เตรียมปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้า หรือในห้องน�้า ห้องส้วม 

และต้องเตรียมปรุงอาหารบนโต๊ะที่สูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม.

• ใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีความปลอดภัย มีเครื่องหมายรับรองของ

อาหารทางราชการ เช่น เลขสารบบอาหาร เครื่องหมาย รับรอง

มาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.)

• อาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน�ามาปรุง หรือเก็บ การเก็บอาหาร

ประเภทต่างๆ ต้องแยกเก็บเป็นสัดส่วน อาหารประเภท เนื้อสัตว์ดิบ 

เก็บในอุณหภูมิที่ต�่ากว่า 5 องศาเซลเซียส

• อาหารที่ปรุงส�าเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด วางสูง

จากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

• น�้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด ใช้

อุปกรณ์ที่มีด้ามส�าหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะวางสูงจากพื้นอย่าง

น้อย 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอย่างอื่นแช่รวมไว้

• ล้างภาชนะด้วยน�้ายาล้างภาชนะแล้วล้างด้วยน�้าสะอาด 2 ครั้ง หรือ

ล้างด้วยน�้าไหล และที่ล้างภาชนะ ต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 

ซม.

• เขียงและมีด ต้องมีสภาพดีแยกใช้ระหว่างเนื้อสัตว์สุก เนื้อสัตว์ดิบ 

และผัก ผลไม้

• ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือ

วางเป็นระเบียบในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจาก

พื้นอย่างน้อย 60 ซม.
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• มูลฝอย และน�้าเสียทุกชนิด ได้รับการก�าจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล

• ห้องส้วมส�าหรับผู้บริโภคและผู้สัมผัสอาหารต้องสะอาด มีอ่างล้างมือที่ใช้การได้ดี 

และมีสบู่ใช้ตลอดเวลา

• ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด 

สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม

• ผู้สัมผัสอาหารต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเตรียมปรุง ประกอบ จ�าหน่ายอาหารทุก

ครั้ง ใช้อุปกรณ์ ในการหยิบจับอาหารที่ปรุงส�าเร็จแล้วทุกชนิด

• ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด หลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่

มีโอกาสสัมผัสอาหาร

• ผู้สัมผัสอาหารที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้บริโภค โดยมีน�้าและ

อาหารเป็นสื่อ ให้หยุดปฏิบัติงานจนกว่าจะรักษา ให้หายขาด  

   

2. ข้อก�าหนดด้านสุขาภิบาลอาหาร ส�าหรับแผงลอยจ�าหน่ายอาหาร 

• แผงลอยจ�าหน่ายอาหารท�าจากวัสดุที่ท�าความสะอาดง่าย มีสภาพดี เป็นระเบียบ 

อยู่สูงจากพื้น อย่างน้อย 60 ซม.

• อาหารปรุงสุกมีการปกปิด หรือมีการป้องกันสัตว์และแมลงน�าโรค

• สารปรุงแต่งอาหาร ต้องมีเลขสารบบอาหาร

• น�้าดื่ม ต้องเป็นน�้าสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดมีก๊อกหรือทางเทรินน�้า

• เครื่องดื่ม ต้องใส่ภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด และมีที่ตักที่มีด้ามยาวหรือมีก๊อก 

หรือทางเทรินน�้า

• น�้าแข็งที่ใช้บริโภค ต้องสะอาด เก็บในภาชนะที่สะอาด มีฝาปิด อยู่สูงจากพื้นอย่าง

น้อย 60 ซม. ที่ตักน�้าแข็งมีด้ามยาว และต้องไม่น�าอาหาร หรือสิ่งของอย่างอื่นไป

แช่ไว้ในน�้าแข็ง

• ล้างภาชนะด้วยน�้ายาล้างภาชนะ แล้วล้างด้วยน�้าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้วยน�้า

ไหล และอุปกรณ์การล้างต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

• ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบ 

ในภาชนะโปร่งสะอาดและมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม

• มีการรวบรวมมูลฝอย และเศษอาหารเพื่อน�าไปก�าจัด

• ผู้สัมผัสอาหารแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผู้ปรุงต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่สะอาด 

สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม

• ใช้อุปกรณ์หยิบจับอาหารที่ปรุงส�าเร็จแล้ว

• ผู้สัมผัสอาหารที่มีบาดแผลที่มือต้องปกปิดแผลให้มิดชิด
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3. ข้อก�าหนดด้านสุขาภิบาลอาหารส�าหรับโรงอาหาร 

    สถานที่รับประทานอาหาร และบริเวณทั่วไป

o สะอาด เป็นระเบียบ

o โต๊ะ เก้าอี้สะอาด แข็งแรง จัดเป็นระเบียบ

o มีการระบายอากาศที่ดี

     บริเวณที่เตรียม – ปรุงอาหาร

o สะอาด เป็นระเบียบ พื้นท�าด้วยวัสดุถาวร แข็ง เรียบ สภาพดี

o มีการระบายอากาศ รวมทั้งกลิ่นและควันจากการท�าอาหารได้ดี เช่น 

มีปล่องระบายควัน หรือพัดลมดูดอากาศที่ใช้การได้ดี

o ไม่เตรียมและปรุงอาหารบนพื้น

o โต๊ะเตรียม – ปรุง และผนังบริเวณเตาไฟต้องท�าด้วยวัสดุที่ท�าความ

สะอาดง่าย ( เช่น สแตนเลส กระเบื้อง) มีสภาพดี และพื้นโต๊ะต้องสูง

จากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

     ตัวอาหาร น�้า น�้าแข็ง เครื่องดื่ม

o อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ต้องมีเลขสารบบ

อาหาร

o อาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ และอาหารแห้ง มีคุณภาพดี 

แยกเก็บเป็นสัดส่วน ไม่ปะปนกัน วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. 

หรือเก็บในตู้เย็น ถ้าเป็นห้องเย็น ต้องวางอาหารสูงจากพื้นอย่างน้อย 

30 ซม. ส�าหรับอาหารสดต้องล้างให้สะอาดก่อนน�ามาปรุง

o อาหารและเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท มีคุณภาพดี เก็บเป็น

ระเบียบสูงจากพื้นอย่างน้อย 30 ซม. .

o อาหารที่ปรุงส�าเร็จแล้ว เก็บในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิด วางสูง

จากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

o มีตู้ส�าหรับปกปิดอาหารที่ปรุงส�าเร็จแล้ว และด้านหน้าของตู้ต้อง

เป็นกระจก

o น�้าดื่ม เครื่องดื่ม น�้าผลไม้ต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิด 

มีก๊อกหรือทางรินน�้าหรือมีอุปกรณ์ท่ีมีด้ามส�าหรับตักโดยเฉพาะและ

วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.

o น�้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาด ใส่ในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดมี

อุปกรณ์ที่มีด้ามส�าหรับคีบหรือตักโดยเฉพาะ วางสูงจากพื้นอย่าง

น้อย 60 ซม. และต้องไม่มีสิ่งของอื่นแช่รวมไว้

     ภาชนะอุปกรณ์

o ภาชนะอุปกรณ์ เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ ต้องท�าด้วย วัสดุที่ไม่

เป็นอันตราย เช่น สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว แก้ว อลูมิเนียม เม

ลามีนสีขาว หรือสีอ่อน ส�าหรับตะเกียบต้องเป็นไม้ไม่ตกแต่งสี หรือ

พลาสติกสีขาว

o ภาชนะใส่น�้าส้มสายชู น�้าปลา และน�้าจิ้ม ต้องท�าด้วยแก้ว กระเบื้อง

เคลือบขาว มีฝาปิด และช้อนตักท�าด้วยกระเบื้องเคลือบขาว หรือส

แตนเลส ส�าหรับเครื่องปรุงรสอื่นๆ ต้องใส่ในภาชนะที่ท�าความ

สะอาดง่าย มีฝาปิด และสะอาด
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o ล้างภาชนะอุปกรณ์ด้วยวิธีการอย่างน้อย 2 ขั้นตอน โดยขั้นตอนที่ 1 

ล้างด้วยน�้ายาล้างภาชนะ และขั้นตอนที่ 2 ล้างด้วยน�้าสะอาด 2 ครั้ง 

หรือล้างด้วยน�้าไหล และอุปกรณ์การล้างต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย 

60 ซม.

o ใช้อ่างล้างภาชนะอุปกรณ์ที่มีท่อระบายน�้าที่ใช้การได้ดี อย่างน้อย 2 

อ่าง

o จาน ชาม ถ้วย แก้วน�้า ถาดหลุม ฯลฯ เก็บคว�่าในภาชนะหรือ

ตะแกรง วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม. หรือเก็บในภาชนะหรือ

สถานที่ที่สะอาดมีการปกปิด

o ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือ

วางเป็นระเบียบในภาชนะที่สะอาดและมีการปกปิด ตั้งสูงจากพื้น

อย่างน้อย 60 ซม.

o เขียงต้องมีสภาพดี ไม่แตกร้าวหรือเป็นร่อง มีเขียงใช้เฉพาะอาหาร

สุกและอาหารดิบแยกจากกัน มีฝาชีครอบ (ยกเว้นครัวที่มีการ

ป้องกันแมลงวันแล้ว)

           การรวมรวมขยะ และน�้าโสโครก

o ใช้ถังขยะที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด

o มีท่อหรือรางระบายน�้าที่มีสภาพดีไม่แตกร้าว ระบายน�้าจากห้องครัว

และที่ล้างภาชนะอุปกรณ์ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบ�าบัดได้ดี 

      และต้องไม่ระบายน�้าเสียลงสู่แหล่งน�้าสาธารณะโดยตรง

o มีบ่อดักเศษอาหารและดักไขมันที่ใช้การได้ดี ก่อนระบายน�้าเสียทิ้ง

           ห้องน�้า ห้องส้วม

o ห้องน�้า ห้องส้วมต้องสะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น มีน�้าใช้เพียงพอ

o ห้องส้วมแยกเป็นสัดส่วน ประตูไม่เปิดสู่บริเวณที่เตรียม –ปรุงอาหาร 

ที่ล้างและเก็บภาชนะอุปกรณ์ ที่เก็บอาหารและต้องมีอ่างล้างมือที่ใช้

การได้ดี อยู่ในบริเวณห้องส้วม

           ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ

o แต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน

o ผูกผ้ากันเปื้อนสีขาว หรือมีเครื่องแบบ ผู้ปรุงจะต้องใส่หมวกหรือ

เน็ทคลุมผมด้วย

o ต้องเป็นผู้มีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรคผิวหนัง ส�าหรับผู้

ปรุงจะต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้น ให้ตรวจสอบได้

o มีสุขนิสัยที่ดี เช่น ตัดเล็บสั้น ไม่สูบบุหรี่ในขณะปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือ

หยิบจับอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วโดยตรง
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals
SDGs

องค์การสหประชาชาติประจ�าประเทศไทย (UN Thailand) ได้เผยแพร่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

(Sustainable Development Goals – SDGs) ที่ประชาคมโลกทั่วโลก198 ประเทศตกลงร่วมกันที่ใน

การก�าหนดทิศทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล หรือที่เรียกว่าGlobal Goals โดยอาศัยกรอบ

ความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อม

โยงกันเรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs)ซึ่งจะใช้เป็น

ทิศทางการพัฒนาตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี โดย

ประกอบไปด้วย เป้าหมาย17ข้อดังนี้ 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs ) 17 ข้อ  เป็นดังนี้ 

GOAL 1. ขจัดความยากจน : No Poverty

GOAL 2. ขจัดความหิวโหย : Zero Hunger

GOAL 3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี : Good Health and Well-being

GOAL 4. การศึกษาที่เท่าเทียม : Quality Education

GOAL 5. ความเท่าเทียมทางเพศ : Gender Equality

GOAL 6. การจัดการน�้าและสุขาภิบาล : Clean Water and Sanitation

GOAL 7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ : Affordable and Clean Energy

GOAL 8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ : Decent Work and Economic Growth

GOAL 9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน : Industry, Innovation and Infrastructure

GOAL 10. ลดความเหลื่อมล�้า : Reduced Inequality

GOAL 11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน : Sustainable Cities and Communities

GOAL 12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน : Responsible Consumption and Production

GOAL 13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : Climate Action

GOAL 14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล : Life Below Water

GOAL 15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก : Life on Land

GOAL 16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก : Peace and Justice Strong Institutions

GOAL 17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : Partnerships to achieve the Goal
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Goal 1 : No Poverty

1. ขจัดความยากจน 

ในทั่วโลก ผู้คนมากกว่า 800 ล้านคน ยังคงอยู่ได้ด้วยเงินน้อยกว่า 1.25 ดอลลาห์ต่อวัน หลายคนยังขาด

การเข้าถึงอาหาร น�้าดื่มที่สะอาดและสุขอนามัยที่เพียงพอ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วใน

ประเทศ เช่น จีนและอินเดีย ได้ช่วยยกระดับประชากรออกจากความยากจน แต่ความเติบโตในเรื่องดัง

กล่าวก็ยังไม่มีความสม�่าเสมอเท่าใดนัก ประชากรผู้หญิงมีสัดส่วนที่อยู่ในความยากจนมากกว่าผู้ชาย 

เนื่องจากการเข้าถึงที่ไม่เท่ากันในเรื่องค่าแรงงาน การศึกษาและทรัพย์สิน SDGs มีเป้าหมายที่จะขจัด

ความยากจนในทุกรูปแบบให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการก�าหนดกลุ่ม

เป้าหมายที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้นพื้นฐาน รวม

ถึงช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งและภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

Goal 2 : Zero Hunger

2. ขจัดความหิวโหย  

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วและผลผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ท�าให้ได้เห็น

สัดส่วนของประชากรที่ขาดแคลนอาหารลดลงเกือบครึ่งหนึ่ง ประเทศก�าลังพัฒนาจ�านวนมากที่เคยได้

รับความทุกข์จากความอดอยากและความหิวโหย ซึ่งในขณะนี้ ประเทศเหล่านั้นสามารถให้ความช่วย

เหลือทางโภชนาการแก่ผู้ด้อยโอกาสได้เป็นจ�านวนมาก มีความคืบหน้าอย่างมากในเรื่องการก�าจัดความ

หิวโดยในภาคกลางและเอเชียตะวันออก ละตินอเมริกา และประเทศกลุ่มแคริบเบียน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะขจัดความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบ ให้

แล้วเสร็จภายในปี 2573 เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้ด้อยโอกาสจ�านวนมาก ได้

รับการเข้าถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการตลอดทั้งปี เป้าหมายนี้ยังเกี่ยวข้องกับการส่ง

เสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่และก�าลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก 

ที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งที่ดินท�ากิน เทคโนโลยีและการตลาดอย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่าง

ประเทศก็เป็นส่ิงส�าคัญที่สร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานและเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตร เราจะสามารถยุติความอดอยากและความหิวโหยได้ภายในปี 2573 โดยด�าเนิน

การร่วมกับเป้าหมายอื่นๆ ที่ก�าหนดไว้
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Goal 3 : Good Health and Well Being

3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี  

รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุกช่วงอายุ นับตั้งแต่การสร้างเป้าหมายการ

พัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งประสบผลส�าเร็จอย่างมีคุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์ จากการลดการเสียชีวิต

ของเด็ก การปรับปรุงสุขภาพของมารดาและการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี/ เอดส์ มาลาเรียและโรคอื่นๆ ตั้งแต่

ปี 2533 สามารถป้องกันการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลก โดยลดลงกว่า 50 % และการเสียชีวิตของมารดาก็

สามารถลดลงได้ 45% ในทั่วโลก ภาวะการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถลดลงได้ 30% 

ในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2556 และมากกว่า 6,200,000 ชีวิตได้รับป้องกันจากโรคมาลาเรีย

การเสียชีวิตเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการป้องกันและการรักษา การศึกษา แคมเปญการสร้าง

ภูมิคุ้มกันของโรคและการดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพันธุ์ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมุ่ง

มั่นที่จะยุติการระบาดของโรคเอดส์ วัณโรคมาลาเรียและโรคติดต่ออื่นๆ ภายในปี 2573 ซึ่งมีจุดมุ่งหมาย

เพ่ือให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าและจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพส�าหรับทุกคน การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนก็เป็นส่วนส�าคัญของกระบวนการนี้

เช่นเดียวกับการเข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสม

Goal 4 : Quality Education

4. การศึกษาที่เท่าเทียม  

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน ตั้งแต่ปี 2543 มีความคืบ

หน้าเป็นอย่างมากในการบรรลุเป้าหมายเรื่องของผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับประถมศึกษา อัตราการลง

ทะเบียนเรียนรวมในประเทศก�าลังพัฒนาเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91 ในปี 2558 และจ�านวนของเด็กทั่วโลกที่

ไม่ได้รับการศึกษาลดลงได้เกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากนี้ อัตราผู้ที่มีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ยัง

เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก และเด็กผู้หญิงได้ไปโรงเรียนมากขึ้นกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความส�าเร็จอัน

ยอดเยี่ยม การประสบความส�าเร็จครอบคลุมถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ซึ่งตอกย�้าความเชื่อที่พิสูจน์แล้ว

ว่าการศึกษาเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพส�าหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายนี้ท�าให้

แน่ใจว่าเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายทุกคนจะได้รับส�าเร็จศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และ

ขจัดความไม่เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล�้า ด้วยความมุ่งหมายที่จะประสบผลส�าเร็จในการเข้า

ถึงหลักสากลเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ
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Goal 5 : Gender Equality

5. ความเท่าเทียมทางเพศ  

บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง ตั้งแต่ปี 2543 UNDP ร่วมกับ พันธมิตร

ของ UN และประชาคมโลกให้ความเสมอภาคทางเพศเป็นศูนย์กลางในการท�างาน และพวกเราได้เห็น

ความส�าเร็จอันน่าประทับใจ มีผู้หญิงจ�านวนมากขึ้นที่ได้เรียนในโรงเรียน เมื่อเทียบกับ 15 ปีที่ผ่านมา 

และในภูมิภาคส่วนใหญ่ ก็มีความเท่าเทียมกันทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษา ในขณะนี้ ผู้หญิง

สามารถท�างานนอกบ้านและได้รับค่าแรงจากงาน ที่ไม่ใช่ท�าการเกษตรได้ถึง 41% เมื่อเทียบปี 2533 ซึ่ง

มีเพียง 35% 

SDGs มีจุดหมายที่จะสร้างความส�าเร็จเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็ก

ผู้หญิงในทุกที่ แต่ในบางภูมิภาคยังคงมีความไม่เท่าเทียมกันในเบื้องต้นส�าหรับการเข้าถึงค่าจ้าง และยัง

คงมีช่องว่างที่มีนัยส�าคัญระหว่างชายและหญิงในตลาดแรงงาน ความรุนแรงทางเพศและการละเมิดทาง

เพศ การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย และการแบ่งแยกชนชั้นของประชาชนยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่ในเรื่องนี้

Goal 6 : Clean Water and Sanitation

6. การจัดการน�้าและสุขาภิบาล  

รับรองการมีน�้าใช้ การจัดการน�้าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน ปัญหาการขาดแคลนน�้าส่งผลกระทบต่อ

ประชาชนทั่วโลกมากกว่า 40 % สิ่งที่น่าตกใจคือคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกที่เป็นผลมาจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แม้ว่าประชาชน 2,100 ล้านคน ได้รับการเข้าถึงการสุขาภิบาลน�้าที่ดี

ขึ้นตั้งแต่ปี 2533 แต่การขาดแคลนอุปกรณ์ส�าหรับน�้าดื่มที่ปลอดภัยยังคงเป็นปัญหาหลักที่ส่งผลกระทบ

ต่อทุกทวีป

ภายในปี 2573 การท�าให้มีน�้าดื่มที่ปลอดภัยและราคาเหมาะสม จ�าเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้น

ฐานที่เหมาะสม โดยจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยและส่งเสริมสุขอนามัยในทุกระดับ 

ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศน์ที่เกี่ยวข้องกับน�้า เช่น ป่าไม้ ภูเขาและแม่น�้า พื้นที่ชุ่มน�้าเป็นสิ่งจ�าเป็นที่

ต้องดูแล ถ้าหากเราจะลดการขาดแคลนน�้า นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังเป็นสิ่งจ�าเป็นที่

จะส่งเสริมให้มีการใช้น�้าอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนเทคโนโลยีการบ�าบัดน�้าในประเทศท่ีก�าลัง

พัฒนา
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Goal 7 :  Affordable and CleanEnergy

7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้  

รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ ยั่งยืนทันสมัย

ระหว่างปี 2533 ถึงปี 2553 จ�านวนประชากรมีการเข้าถึงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1,700 ล้านคนทั่วโลกและยังคง

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงมีการเรียกร้องถึงพลังงานราคาถูก เศรษฐกิจทั่วโลกพึ่งพาเชื้อเพลิง

ฟอสซิลและการเพ่ิมข้ึนของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งนั่นคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงท่ีรุนแรงต่อ

ระบบภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลถึงทุกทวีปทั่วโลก

ภายในปี 2573 มีเป้าหมายที่จะท�าให้เกิดการผลิตไฟฟ้าที่เหมาะสมในทุกที่ ซึ่งหมายถึงการลงทุนใน

แหล่งพลังงานสะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานความร้อน การน�ามาตรฐานการ

ประหยัดค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพมาใช้ในอาคารและอุตสาหกรรมส�าหรับความหลากหลายของ

เทคโนโลยียังสามารถลดการใช้ไฟฟ้าทั่วโลกได้ 14% ซึ่งหมายถึงการลดการใช้งานโรงไฟฟ้าขนาดกลาง 

ประมาณ 1,300 แห่ง การขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อให้มีแหล่งที่มาของพลังงาน

สะอาดในประเทศที่ก�าลังพัฒนา เป็นเป้าหมายส�าคัญที่ทั้งการขยายโครงสร้างและการพัฒนาเทคโนโลยี

สามารถส่งเสริมการเจริญเติบโตและช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้

Goal 8 : Decent Work and
Economic Growth

8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ  

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุมและยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

มากกว่า 25 ปีที่ผ่านมา จ�านวนคนงานที่ประสบปัญหาความยากจนได้ลดลงอย่างมาก แม้จะมีผลกระ

ทบที่ยาวนานของวิกฤตเศรษฐกิจจากปี 2551/2552 ในประเทศที่ก�าลังพัฒนา ชนชั้นกลางถือเป็น 34% 

ของการจ้างงานทั้งหมด โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าจากปี 2534 ถึง 2558

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนโดย

บรรลุเป้าหมายการผลิตในระดับที่สูงขึ้นและผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี สนับสนุนนโยบายที่ส่ง

เสริมให้ผู้ประกอบการและการสร้างงานซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับมาตรการที่มี

ประสิทธิภาพที่จะก�าจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการค้ามนุษย์ ด้วยเป้าหมายเหล่านี้ ภายในปี 2573 

เราต้องการให้เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการท�างานที่เหมาะสมส�าหรับผู้หญิง

และผู้ชายทุกคน
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Goal 9 : Industry, Innovation and
Infrastructure

9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน  

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

และทั่วถึง และสนับสนุนนวัตกรรม ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีก็เป็นกุญแจส�าคัญในการหาทางแก้

ปัญหาอย่างยั่งยืนให้กับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีชิ้นงานใหม่และส่ง

เสริมประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนและการลงทุนในการวิจัยทาง

วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เหล่านี้เป็นวิธีที่ส�าคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา 17 ข้อ ที่อยู่ในวาระการ

จัดท�าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วิธีการแบบบูรณาการเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้เกิดความคืบ

หน้าไปยังเป้าหมายอื่นๆ

Goal 10 : Reduced Inequality

10. ลดความเหลื่อมล�้า  

ลดความเหลื่อมล�้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ จากรายงานที่ว่าความไม่เท่าเทียมของรายได้มีอัตรา

เพิ่มขึ้น 10% ของคนร�่ารวยที่สุด มีรายได้เป็น 40% ของรายได้รวมทั่วโลก ผู้ที่ยากจนที่สุด 10% ท�าได้

รายได้เพียง 2 – 7% ของรายได้รวมทั่วโลก ในประเทศก�าลังพัฒนา ความไม่เท่าเทียมเพิ่มขึ้น 11 % ตาม

การเจริญเติบโตของประชากร

ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาระดับโลกที่ต้องการการแก้ไข ซึ่งปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการ

ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและสถาบันด้านการเงิน การส่งเสริมการ

ช่วยเหลือด้านการพัฒนา และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที่มีความจ�าเป็นมากที่สุด การ

อ�านวยความสะดวกในการอพยพย้ายถิ่นที่ปลอดภัยและการเคลื่อนย้ายของผู้คนก็เป็นสิ่งส�าคัญในการ

แก้ไขปัญหาการแบ่งเขตแดน
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Goal 11 : Sustainable Cities
and Communities

11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน  

ท�าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

อย่างยั่งยืนการเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศที่ก�าลังพัฒนา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นในการย้าย

ถิ่นฐานจากชนบทสู่เมือง ซึ่งน�าไปสู่ความเจริญในเมืองขนาดใหญ่ ในปี 2553 มี 10 เมืองใหญ่ที่มีพลเมือง

จ�านวน 10 ล้านคนหรือมากกว่านั้น ในปี 2557 มีเมืองขนาดใหญ่ถึง 28 เมือง ผู้อยู่อาศัยรวม 

453,000,000 คน

ความยากจนมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมือง รัฐบาลระดับชาติและระดับท้องถิ่นต้องพยายามจัดการเพื่อ

รองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรในพื้นที่เหล่านั้น การท�าให้เมืองปลอดภัยและยั่งยืน หมายถึง การท�าให้

เข้าถึงที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยและเหมาะสมและพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของชุมชนแออัด นอกจากนี้ยัง

เกี่ยวข้องกับการลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ การสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวและการปรับปรุงการวาง

ผังเมืองและการจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม

Goal 12 : Responsible Consumption 
and Production

12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนการที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ

พัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องลดรอยเท้าทางนิเวศลงอย่างเร่งด่วน โดยการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภค

สินค้าและทรัพยากร การเกษตรกรรมเป็นผู้ใช้น�้ารายใหญ่ที่สุดในโลก และในขณะนี้มีการจัดการน�้าให้ถึง 

70% ของผู้ใช้น�้าทั้งหมด

การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและวิธีการก�าจัดขยะที่เป็นพิษและ

มลพิษเป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้บรรลุเป้าหมายนี้ การส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลและลดขยะมูลฝอยใน

อุตสาหกรรม ธุรกิจและผู้บริโภคเป็นสิ่งส�าคัญเท่าเทียมกับการสนับสนุนประเทศก�าลังพัฒนาเพื่อก้าวเข้า

สู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนภายในปี 2573
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Goal 13 : Climate Action

13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

ด�าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

ไม่มีประเทศใดในโลกที่ไม่เห็นผลกระทบอันรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกยังคงเพิ่มขึ้น และตอนนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2533 มากกว่า 50% นอกจากนี้ ภาวะโลกร้อนเป็น

สาเหตุที่ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันยาวนานกับระบบสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมาอาจไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากไม่เริ่มด�าเนินการในตอนนี้

การสร้างความเข้มแข็ง ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวของภูมิภาคที่มีความเสี่ยง เช่น 

ประเทศที่ไม่มีทางออกทะเล และประเทศที่เป็นเกาะ จ�าเป็นต้องร่วมมือกันเพื่อพยายามสร้างความ

ตระหนักรู้และบูรณาการมาตราการเข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ซึ่งยังคงมีความเป็นไปได้

ด้วยเจตจ�านงทางการเมืองและความหลากหลายของมาตรการทางเทคโนโลยีที่สามารถจ�ากัดการเพิ่ม

ขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้ถึงสององศาเซลเซียสซึ่งจ�ากัดได้มากกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรม สิ่งนี้

จ�าเป็นต้องด�าเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน

Goal 14 : Life Below Water

14. การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล  

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผู้คนกว่าสาม

พันล้านคนใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง แต่ในปัจจุบันนี้เราจะเห็น

ได้ว่า 30% ของปลาทะเลของโลกได้ถูกใช้ไปเกินขนาด ซึ่งต�่ากว่าระดับที่พวกเขาสามารถผลิตผล

ตอบแทนที่ยั่งยืนให้ได้

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สร้างกรอบการท�างานเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบ

นิเวศทางชายฝั่งและทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของ

การเป็นกรดของมหาสมุทร เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรทะเลผ่าน

กฎหมายระหว่างประเทศซึ่งจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร
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Goal 15 : Life on Land

15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก   

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน ในปัจจุบันนี้เราจะเห็น

ความเสื่อมโทรมของที่ดินแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการสูญเสียที่ดินท�ากิน 30 – 35 ครั้ง ภัยแล้ง

และการแปรสภาพเป็นทะเลทรายก็ยังคงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมจ�านวนการสูญเสียถึง 12 ล้านเฮกเตอร์ 

และส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ยากจนทั่วโลก จาก 8,300 สายพันธุ์สัตว์ที่เป็นที่รู้จัก มีจ�านวน 8% ที่ก�าลัง

จะสูญพันธุ์และอีก 22% มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์และฟื้นฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ 

ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน�้า พื้นที่กึ่งแห้งแล้ง และภูเขา ภายในปี 2563 การส่งเสริมการจัดการป่าอย่างยั่งยืนและ

แก้ไขการตัดไม้ท�าลายป่าก็เป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

ควรต้องด�าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและความหลาก

หลายทางชีวภาพที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันของเรา

Goal 16 : Peace Justice and Strong 
Institution

16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก  

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน สันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษย

ชนและการปกครองที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของหลักนิติธรรมเป็นการรวมกันที่ส�าคัญเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน เราอาศัยอยู่ในโลกที่ถูกแบ่งแยกมากขึ้น บางภูมิภาคได้รับสิทธิ์ในความสงบ การรักษาความ

ปลอดภัย ความเจริญ อย่างเต็มที่และต่อเนื่อง ในขณะที่ภูมิภาคอื่นตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้งและ

ความรุนแรงที่ดูเหมือนว่าจะไม่มีวันสิ้นสุด ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยงได้และควรจะต้องได้รับการ

แก้ไข

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะลดความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมท�างานร่วมกับรัฐบาล

และชุมชนเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคงอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการ

ปกครองด้วยกฎหมายและการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เป็นกุญแจส�าคัญในกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการ

ลดอาวุธผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศก�าลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก
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Goal 17 : Partnerships for the Goals

17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในโลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม การพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้เป็นสิ่ง

ส�าคัญในการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม การประสานงานด้านนโยบายจะช่วยให้ประเทศ

ก�าลังพัฒนาสามารถจัดการหนี้ได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการพัฒนาเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อให้

ประสบผลในการเติบโตและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมายนี้มุ่งมั่นที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศพัฒนาแล้วกับประเทศก�าลังพัฒนา (North-

South) และความร่วมมือระหว่างประเทศก�าลังพัฒนา (South-South) โดยการสนับสนุนแผนระดับ

ชาติเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศก�าลังพัฒนาเพิ่มอัตรา

การส่งออก ซึ่งนี่คือส่วนประกอบทั้งหมดที่จะช่วยให้ประสบผลส�าเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบการ

ค้าที่เสมอภาค ซึ่งเป็นสิ่งที่ยุติธรรม เปิดกว้างและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
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ศูนย์ EESH ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการน�าระบบไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย

เพื่อให้เกิดการจัดการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยที่ดีภายในมหาวิทยาลัย และเป็น

ตัวอย่างที่ดีเพื่อให้นักศึกษาบุคลากรได้ยึดถือปฏิบัติและขยายผลไปสู่ชุมชนรอบข้าง นอกจากนั้น

ยังท�าหน้าที่ในการติดตามประเมินและวิเคราะห์ สรุปปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อเสนอแนะแนวทางใน

การแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานโดยประสานกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้การปฏิบัติงานตาม

ระบบของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วย

ดีและได้ผลเป็นไปตามเป้าหมายที่

วางไว้ และได้มีการก�าหนดวิสัย

ทัศน์หน่วยงานไว้ดังนี้ 

“EESH สนับสนุนการมุ่งสู่ความ

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวของ มจธ. 

ที่ก้าวไปข้างหน้าเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย มจธ. ร่วมใจใช้พลังงานอย่างรู้ค่า รักษาสภาพ

แวดล้อม พร้อมส่งเสริมสุขภาพและอาชีวอนามัย สร้างระบบความปลอดภัยให้ยั่งยืน” โดยได้รับ

มอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้ด�าเนินภารกิจในการจัดสร้างและพัฒนาระบบบริหารจัดการที่

สนับสนุนให้เกิดการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดีสอดคล้องกับ

มาตรฐานเพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรทุกระดับภายในมหาวิทยาลัยน�าไปปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างที่

ดีกับชุมชนสังคมรอบข้าง,  ส่งเสริมและสร้างกลไกสนับสนุนให้เกิดการน�าระบบบริหารจัดการ

ด้าน EESH ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปแบบเดียวกัน

ทั้งมหาวิทยาลัยผ่านการให้ค�าปรึกษาแนะน�า การฝึกอบรม การตรวจเยี่ยมตรวจสอบ และการ

วิเคราะห์ประเมินผล, สร้างระบบการท�างานและการขยายผลผ่านเครือข่าย โดยประสานงานและ

ท�างานร่วมกับเครือข่ายจากหน่วยงานทังภายในภายนอกเพื่อให้เกิดการน�าระบบไปปฏิบัติให้เป็น

รูปแบบเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย และขยายผลสู่ชุมชน สังคมรอบข้างให้เกิดความยั่งยืนทั้งนี้เพื่อให้

เกิดระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล

และสอดคล้องกับการท�างานของมจธ.อย่างแท้จริง

นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากเดิมด้านการส่งเสริมกิจกรรมความยั่งยืน ในปี พ.ศ.

2550 ในปี พ.ศ. 2560 ศูนย์ EESH ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการปฏิบัติภารกิจในด้าน

การพัฒนาระบบด้านการจัดการความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงกิจกรรมด้านการความรับ

ผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และกิจกรรมอาสาโดยเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใน มจธ. 

ที่ได้เข้าไปมีบทบาทในการเข้าช่วยเหลือโรงเรียนและชุมชนในด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย โดยน�าระบบการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การจัดการ

สารเคมีอันตรายและการจัดการของเสียอันตราย รวมถึงการจัดการเรื่องการวัดฝุ่น PM2.5 ภายใน

มหาวิทยาลัยเป็นระบบต้นแบบ เพื่อขยายผลต่อให้กับมหาวิทยาลัยอุตสาหกรรม รวมทั้งชุมชน 

โรงเรียน ได้น�าระบบไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตน และน�าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัยและอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงระบบการจัดการขยะสู่พลังงานมาขยายผลต่อให้กับ

โรงเรียนและชุมชนได้เข้ามาศึกษา เยี่ยมชม เรียนรู้ และน�าไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียนและชุมชน

ของตน โดยสร้างระบบการเรียนรู้และจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตส�านึกด้าน

การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของ มจธ. ตลอด

จนโรงเรียน ชุมชน และอุตสาหกรรมอื่นอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 จนถึง

ปัจจุบัน กิจกรรมด้านการจัดการความยั่งยืนภายใต้ศูนย์การจัดการความยั่งยืน ได้มุ่งเน้นในการส่ง

เสริมและเผยแพร่กิจกรรมด้านความยั่งยืนหลักของ มจธ.ในสามด้านคือด้านการจัดการพลังงาน

การจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการความปลอดภัย สร้างการรับรู้เรื่อง SDG 2030 ภายใน

มหาวิทยาลัย ความสอดคล้องของ SDG 2030 กับภารกิจและกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และเน้น

การพัฒนาGreen Heart ที่เป็นผู้น�าด้านการด�าเนินการกิจกรรมความยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย

และขยายผลสู่ชุมชนรอบข้าง รวมถึงร่วมกับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยในการพัฒนา So-

cial Change Agent ที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงออกสู่สังคมไทยให้เกิดความยั่งยืนสืบต่อไป

สรุปผลการด�เนินงาน
ในกิจกรรมส�คัญ ของ EESH
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ผลการด�เนินงาน 
ในปีงบประมาณ 
2561 – 2562

ผลการด�เนินงาน
ที่ส�คัญใน
ปีงบประมาณ 2561

ด้านการจัดการพลังงาน 

 พัฒนาเครือข่ายตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า โดยใช้มิเตอร์ไฟฟ้า

เพิ่มเติม ทั้งใน มจธ.(บางมด) และ มจธ.(บางขุนเทียน) และจัดท�าระบบ

ต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของไฟฟ้าส่องสว่างของถนน

ภายใน มจธ.(บางขุนเทียน) โดยเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED ด�าเนิน

การติดตั้งระบบปิด-เปิดไฟอัตโนมัติตามเส้นทางเดินเท้าภายใน มจธ.

(บางขุนเทียน) และจัดท�าระบบการควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าโดยใช้

ระบบ BAS หรือ Building Automation System ในอาคารต้นแบบคือ 

อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ เพื่อควบคุมระบบแอร์คูลชิลเลอร์ 

และระบบปิด-เปิดไฟ พร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ รวมถึงการส�ารวจ

อุปกรณ์ไฟฟ้าและการตรวจวัดพลังงานในทุกอาคาร เพื่อประเมินศักยภาพ

ของการอนุรักษ์พลังงาน

 ส�ารวจตรวจวัดพลังงานในระบบแสงสว่างและระบบปรับ

อากาศ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย 

โดยในปี 2561 ได้ด�าเนินการส�ารวจตรวจวัดพลังงานส�าหรับอาคารสูงใน 

มจธ. เพิ่มเติมจากปี 2560 อีก 20 อาคาร เพื่อเป็นการพัฒนาฐานข้อมูลให้

เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 พัฒนาระบบการจัดการขยะสู่พลังงาน และสร้างเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนภายในมหาวิทยาลัย  โดยพัฒนาระบบ

การน�าขยะเศษอาหารจากศูนย์อาหาร มจธ. มาใช้ประโยชน์ในการผลิต

แก๊สชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบและติดตั้งระบบถังหมักแก๊ส

ชีวภาพที่พัฒนาขึ้น โดยบุคลากรของ มจธ. ปัจจุบันมีการใช้งานอย่างต่อ

เนื่องและเป็นศูนย์สาธิตให้โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้เข้ามา

เรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้

 ส่งเสริมการใช้พาหนะเดินทางอย่างยั่งยืนภายในมหาวิทยาลัย 

โดยสนับสนุนการใช้จักรยาน การใช้พาหนะขนส่งในระบบ Car Pool และ

สนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะในการเดินทางจาก มจธ.(บางมด) 

- มจธ.(บางขุนเทียน) และ มจธ.(บางมด) – ศูนย์การศึกษาในเมือง ถนน

สาทร รวมถึงการน�ารถโดยสารต้นแบบที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามาใช้รับส่ง

นักศึกษาจาก มจธ. (บางมด) เพื่อสนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานสะอาด

ของ มจธ. โดยตั้งเป้าหมายในการลดการผลิตก๊าซโลกร้อนปีละไม่น้อยกว่า 

40 ตัน CO2 นอกจากนั้น มจธ. ยังได้ก�าหนดนโยบายการจ�ากัดที่จอดรถ

ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งส่งผลให้ลดการใช้รถส่วนตัวภายในมหาวิทยาลัย

ลงอีกทางหนึ่ง

รูป



17 th Safety Week 2019
50

สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานครั้งที่ 17 

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ 2561

ผลการด�เนินงาน 
ในปีงบประมาณ 
2561 – 2562

ผลการด�เนินงาน
ที่ส�คัญใน
ปีงบประมาณ 2561

ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

 พัฒนาแหล่งเก็บกักน�้าฝนภายใน มจธ.(บางมด) เพื่อให้เป็น

สระสะอาด โดยด�าเนินการตรวจสอบคุณภาพน�้าและดินตะกอนในสระ

มรกต และขุดลอกสระเพื่อเอาส่วนของดินตะกอนที่มีฟอสเฟตสูง ซึ่งจะก่อ

ให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายอย่างรวดเร็วออกจากสระ น�าไปใช้

ประโยชน์ในการถมดินและปรับพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย และจะใช้

ประโยชน์จากสระมาใช้ในการเก็บกักน�้าฝนและรดน�้าต้นไม้ภายใน

มหาวิทยาลัยต่อไป

 พัฒนาระบบการจัดการขยะสู่พลังงาน และสร้างเป็นแหล่ง

เรียนรู้ด้านพลังงานหมุนเวียนภายในมหาวิทยาลัย  โดยพัฒนาระบบ

การน�าขยะเศษอาหารจากศูนย์อาหาร มจธ. มาใช้ประโยชน์ในการผลิต

แก๊สชีวภาพ โดยใช้เทคโนโลยีการออกแบบและติดตั้งระบบถังหมักแก๊ส

ชีวภาพที่พัฒนาขึ้น โดยบุคลากรของ มจธ. ปัจจุบันมีการใช้งานอย่างต่อ

เนื่องและเป็นศูนย์สาธิตให้โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่นได้เข้ามา

เรียนรู้และน�าไปประยุกต์ใช้

 ปรับปรุงฐานข ้อมูลและพัฒนารูปแบบคู ่มือเทคนิคการ

ประหยัดพลังงานอย่างง่าย และระบบการจัดแยกและการจัดเก็บสารเคมี 

โดยใช้ฐานข้อมูลและการจัดกิจกรรมเชิงรุก อาศัยเครือข่ายการท�างานของ

หน่วยงานภายใน มจธ. นอกจากนี้ยังจัดท�าคู่มือการจัดการสารเคมีและ

การจัดการของเสียอันตรายฉบับกระเป๋า เพื่อเผยแพร่ให้น�าไปใช้ในการ

ปฏิบัติจริงและครบถ้วนทุกหน่วยงานภายใน มจธ.

 พัฒนาระบบตรวจสอบคุณภาพน�้าจากแหล่งน�้า ทั้งภายใน

มหาวิทยาลัยและตรวจสอบน�้าทิ้งประจ�าอาคารก่อนระบายออกนอก

มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานน�้าทิ้งอาคารและสอดคล้องกับ

ข้อก�าหนดของกรมควบคุมมลพิษตามมาตรา 80 ทั้ง มจธ.(บางมด) และ 

มจธ.(บางขุนเทียน)

 พัฒนาระบบการจัดการขยะครบวงจรภายในมหาวิทยาลัย จัด

ระบบการจัดแยกประเภทและการจัดเก็บ เพื่อให้เกิดการน�าขยะมาใช้

ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และจัดท�าระบบการจัดการขยะ      

รีไซเคิล โดยผ่านธนาคารขยะและน�าขยะเศษอาหารไปผลิตไบโอแก๊ส 

พร้อมทั้งจัดท�าคู่มือการจัดการขยะครบวงจร



17 th Safety Week 2019 51

สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานครั้งที่ 17 

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ 2561

 พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายภายในมหาวิทยาลัย โดยมีระบบ

การจัดการสารเคมีและของเสียอันตรายที่มีการจัดแยกจัดเก็บตามมาตรฐาน และน�า

ไปเก็บในโรงเรือนจัดเก็บของเสียอันตรายที่จัดสร้างตามมาตรฐาน WHO ก่อนที่จะน�า

ไปบ�าบัดและก�าจัดโดยหน่วยงานก�าจัดของเสียอันตรายท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานปี

ละ 2 ครั้ง และร่วมกับ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

จัดท�าแนวทางปฏิบัติในการจัดการของเสียเคมีห้องปฏิบัติการ (Practical Guideline 

for Laboratory Waste Management) พร้อมเผยแพร่ให้เกิดการน�าไปใช้ในเครือ

ข่าย คือมหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม  กรมวิทยาศาสตร์

บริการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 พัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย ทดสอบ และสอบเทียบ ของ มจธ.มุ่งสู่คุณภาพ

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025  โดยร่วมกับศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด

อุตสาหกรรมในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิจัย ทดสอบ และสอบเทียบของ มจธ.ให้ได้

คุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 ซึ่งในปี 2561 ได้มีการฝึกอบรมอาจารย์ 

พนักงาน เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิจัย ทดสอบ และสอบเทียบ เพื่อให้ได้รับความรู้

เบื้องต้นและหลักเกณฑ์ด้าน ISO/IEC 17025 และ ฝึกอบรมUncertainty  ,Internal 

Audit และพนักงานห้องปฎิบัติการกว่า150คนและในปี 2561 ศูนย์สอบเทียบเครื่อง

มือวัดฯ เป็นพี่เลี้ยงให้เกิดห้องปฏิบัติการต้นแบบที่ยื่นขอการรับรองตามมาตรฐาน 

ISO/IEC 17025 แล้ว 5 ห้องปฏิบัติการและได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 

17025 และร่วมท�าบันทึกข้อตกลง (MoU) ส�าหรับห้องปฏิบัติการ ที่ยื่นขอการรับรอง

ระยะที่ 2 จ�านวน 6 ห้องปฏิบัติการ 

 จัดฝึกอบรมผู้ประกอบการร้านอาหารภายใน มจธ. ในโครงการ “ครัว

สะอาด อาหารปลอดภัย (Clean Kitchen and Food Safety)” เพื่อให้ทราบถึงหลัก

การสุขาภิบาลอาหารท่ีดีและการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร

และเน้นเรื่องนโยบายการห้ามใช้ภาชนะกล่องโฟมบรรจุอาหารและส่งเสริมการใช้

บรรจุภัณฑ์อาหารที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพื่อให้ด�าเนินการตามระบบบริหารจัดการ

ขยะที่ดีในโรงอาหาร ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรมั่นใจในคุณภาพและความ

สะอาดของอาหารภายในมหาวิทยาลัย โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 50 คน
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พัฒนาระบบความปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการปลอดภัย  (ESPReL)

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะมหาวิทยาลัยแม่ข่าย (node) ได้ด�าเนิน

การตามโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ  โดยมีลูกข่ายที่ตอบรับ

เข้าร่วมโครงการของภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะแม่ข่ายมีจ�านวน 7 

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย    1. มหาวิทยาลัยสยาม 2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 3. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  5. มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 6. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 7. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร

ลาดกระบัง  โดยมีผลการด�าเนินการตามเป้าหมายของโครงการฯ ดังต่อไปนี้  

1.)พัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพิ่มขึ้น

โดยมีการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการรวมทั้งและท�าการส�ารวจสภาพความปลอดภัยห้องปฏิบัติการผ่าน

ระบบ ESPReL Checklist ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 เพื่อดูผลการพัฒนายกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติ

การ และมีการยกระดับด้วยคะแนนที่ได้อย่างน้อยในองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง  ได้จ�านวน 14 ห้อง

ปฏิบัติการ 

2.)จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย

ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2   โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจาก

มหาวิทยาลัยแม่ข่าย (node) บุคลากรจากมหาวิทยาลัยลูกข่าย (Sub Node) และหน่วยงานที่สนใจทั้งภาค

รัฐและเอกชน เข้าร่วมรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งสิ้น 294 คน  และจัดฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรของ

หน่วยงานในเดือนมีนาคม2561 ให้กับบุคลากรภายใน มจธและหน่วยงานภายนอกอีก1ครั้งมีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมจ�านวน 126 คน รวมเป็นผู้เข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้น420 คน

 พัฒนาระบบความปลอดภัย “ห้องปฏิบัติการปลอดภัยดี ดีเด่น”ต้นแบบตามมาตรฐาน ESPReL  

ระดับประเทศ 

 มจธ. ได้รับรางวัล “ห้องปฏิบัติการปลอดภัยดี ดีเด่น” จ�านวน 3 ห้องปฏิบัติการ   ได้แก่ ห้อง

ปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร  ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและชีววิทยา  โรงงาน

ต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติ  (NBF) และห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านพลังงาน

และสิ่งแวดล้อม (JGSEE)  ในงานการประชุมวิชาการประจ�าปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติ

การ  ประจ�าปี 2561 รวมทั้งคุณจิดาภา  ศรีชุมพวง นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมอาหาร ใน

ฐานะห้องปฏิบัติการผู้แทนมหาวิทยาลัยแม่ข่ายภาคกลาง  ได้รับเกียรติเข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

หัวข้อ “แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”   ทั้งนี้ห้อง

ปฎิบัติการวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ยังได้รับ

รางวัล ห้องปฎิบัติการดีเด่นในการยกระดับความปลอดภัยห้องปฎิบัติ การในงานประชุมวิชาการเครือข่าย

วิจัยภูมิภาค : ภาคกลางประจ�าปี 2561 ณ ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยได้รับค�าชื่นชมและยก

เป็นต้นแบบของการพัฒนาห้องปฏิบัติที่มีการยกระดับอย่างต่อเนื่องอีกด้วย 

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ 2561
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ผลการด�เนินงาน 
ในปีงบประมาณ 
2561 – 2562

ผลการด�เนินงาน
ที่ส�คัญใน
ปีงบประมาณ 2561

ด้านการจัดการ
ความปลอดภัย 

  จัดท�าแผนปฏิบัติการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งชาติในเชิง

ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2553-2562 เสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัยแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ถือปฏิบัติในระหว่างที่เกิด

สภาวะวิกฤติ และแนวการบริหารความต่อเนื่องหลังจากเกิดสภาวะวิกฤติ 

เพื่อให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและเป็นพ่ีเล้ียงให้ทุก

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย สามารถท�าแผนบริหารความพร้อมใน

สภาวะวิกฤติได้อย่างต่อเนื่อง และรายงานผลต่อมหาวิทยาลัยทุกปี  

 พัฒนาระบบความปลอดภัยในการท�างานภายในห้องปฏิบัติ

การและโรงประลองตามมาตรฐานสากล โดยจัดระบบการประเมินความ

เสี่ยงภัย ตรวจสอบความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง 

และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านความปลอดภัยในการท�างาน โดยใช้

ระบบ Safety Card กับบุคลากรห้องปฏิบัติ / โรงประลอง และนักศึกษา

ในระดับปริญญาตรี-เอก ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และได้พัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัยส�าหรับนักวิจัยและนักศึกษาในระดับ

ปริญญาโทและปริญญาเอก ที่เน้นเรื่องกฎหมายและมาตรฐานความ

ปลอดภัยที่ต้องน�าไปปฏิบัติในการด�าเนินการวิจัย และในปี 2561ได้พัฒนา

หลักสูตรฝึกอบรมความปลอดภัย Hand on Training ส�าหรับนักศึกษา

ใหม่ในชั้นปีที่หนึ่งในระดับปริญญาตรี ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณะวิทยาศาสตร์เพื่อให้รับรู้และเข้าใจในกฎระเบียบด้านความปลอดภัย

ในการท�างานและความรู ้เบื้องต้นในการท�างานอย่างปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการและโรงประลอง ในจ�านวนนักศึกษาใหม่จากสามคณะ จ�านวน 

2,500 คน และจัดหาครุภัณฑ์และอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยเบื้องต้นตาม

มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการน�าระบบไปปฏิบัติกับนักศึกษา/บุคลากร 

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ 2561



17 th Safety Week 2019
54

สัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างานครั้งที่ 17 

 พัฒนาระบบความปลอดภัยให้กับนักศึกษานานาชาติในหลักสูตร Save 

& Safety Day for International Students โดยการสร้างความเข้าใจในเรื่องการ

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ระบบด้านการจัดการด้าน EESH รวมถึงการสร้างระบบ

ความปลอดภัย การใช้ระบบ Safety Card และการใช้ชีวิตอยู่ภายใน มจธ. อย่าง

ปลอดภัย จ�านวนสองครั้ง มีนักศึกษาค่างชาติเข้าร่วมกว่า 250 คน

 พัฒนาระบบตรวจสอบความปลอดภัยและการเตรียมการระงับเหตุ

ฉุกเฉินภายในอาคาร โดยมีการก�าหนดมาตรการและจัดท�าแผนปฏิบัติการเตรียมการ

ระงับเหตุฉุกเฉิน ทั้ง มจธ.(บางมด) และ มจธ.(บางขุนเทียน) พร้อมทั้งจัดท�าสื่อ

โปสเตอร์เป็นระบบสองภาษา นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งครุภัณฑ์และอุปกรณ์ส�าหรับ

การเตรียมระงับเหตุฉุกเฉินในกลุ่มอาคารต้นแบบที่เป็นอาคารสูง พร้อมจัดให้มีการ

ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยในอาคารต้นแบบ ได้แก่ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 

อาคารหอพักนักศึกษาและโรงงานต้นแบบผลิตยาชีววัตถุแห่งชาติมจธ.(บางขุนเทียน) 

 พัฒนา Safety Pocket Guide ส�าหรับนักศึกษาต่างชาติ 1 ฉบับ พร้อม

จัดนิทรรศการให้ความรู้ความเข้าใจในการเตรียมรับมือกับน�้าท่วม แผ่นดินไหว 

ส�าหรับนักศึกษาและบุคลากร พร้อมจัดเตรียมถุงยังชีพ ถุงกู้ภัยฉุกเฉิน และ First Aid 

Kit ให้กับสโมสรนักศึกษาทุกคณะและทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

 จัดท�าแผนบริหารความพร้อมในสภาวะวิกฤติ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ  

ถือปฏิบัติในระหว่างที่เกิดสภาวะวิกฤติ และแนวการบริหารความต่อเนื่องหลังจาก

เกิดสภาวะวิกฤติ เพื่อให้สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และเป็นพี่เลี้ยง

เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสามารถท�าแผนบริหารความพร้อมใน

สภาวะวิกฤติได้อย่างต่อเนื่องและรายงานผลให้กับมหาวิทยาลัยทุกปี

 จัดการประเมินความเสี่ยงภัยและตรวจสอบความปลอดภัยในการท�างาน

ในห้องปฏิบัติการและโรงประลอง โดยด�าเนินการตรวจสอบความปลอดภัยในห้อง

ปฏิบัติการและโรงประลอง 40 แห่ง ณ มจธ. (บางมด) มจธ.(บางขุนเทียน) มจธราช

บุรี  โดยเป็นห้องปฏิบัติการ จ�านวน 32 แห่ง และโรงประลอง 8 แห่ง และประเมิน

ความเสี่ยงภัยและตรวจสอบความปลอดภัยในอาคารKX และจัดให้มีการฝึก

อบรมTrain of the Trainer ด้านการประเมินความเสี่ยงภัยและตรวจสอบความ

ปลอดภัยจ�านวน 4 ครั้ง โดยมีผู้เข้าร่วม จ�านวนกว่า 200 คน  

 จัดท�าโครงการฝึกซ้อมอพยพหนีภัย อาคารหอพักนักศึกษา ชาย หญิง 

มจธ.บางมด / อาคารเรียนรวม 4, 5 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.บางมด / อาคาร

หอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ มจธ.บางขุนเทียน / อาคารศูนย์การศึกษาในเมือง (KX) 

โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากอาคาร

ต่างๆใน มจธ. เข้าร่วม 800  คน

 จัดท�าโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นตามมาตรฐาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานส�าหรับผู้บริหาร บุคลากร และ

นักศึกษา อาคารศูนย์การศึกษาในเมือง (Knowledge Exchange) KX / กลุ่มอาคาร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. บางมด / อาคารหอพักห้องเรียนวิศว์-วิทย์ / กลุ่มอาคาร

คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.บางมด โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่

รักษาความปลอดภัยจากอาคารต่างๆใน มจธ. เข้าร่วม 1000  คน 

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ 2561
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 จัดโครงการฝึกอบรมในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นตาม

มาตรฐานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานส�าหรับ 

พนักงานท�าความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัยและผู้ประกอบการ

ร้านค้า มจธ.บางขุนเทียน และ มจธ.บางมด โดยมีผู้เข้าร่วม 100  คน

 พัฒนาบุคลากรด้านการประเมินความเสี่ยงภัยและตรวจสอบ

ความปลอดภัยโรงงานต้นแบบทางชีวภาพ เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ทั้ง

ในส่วนของโรงงานต้นแบบด้านอาหารอาหารเสริมสุขภาพ อาหารสัตว์ 

และยาชีววัตถุของ มจธ. ได้ทราบข้อมูลและรู้หลักการประเมินความเสี่ยง

ภัย และตรวจสอบความปลอดภัยโรงงานต้นแบบ   

 

 จัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการท�างาน มจธ. ครั้งที่ 16 

ภายใต้ Theme “การจัดการสิ่งแวดล้อมและสถานที่ท�างานให้ปลอดภัย 

ใส่ใจลดการใช้พลังงาน สืบสานการงดใช้ขยะพลาสติก” กิจกรรมและ

นิทรรศการในความปลอดภัยด้านต่าง ๆ ภายในงาน อาทิ  การฝึกอบรม 

เรื่อง ความปลอดภัยในการท�างานทางด้านต่าง ๆ (การท�างานกับสารเคมี

สารจุลชีพ  อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องมือเครื่องจักรกล) รวมถึงการแข่งขันตอบ

ปัญหาส�าหรับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย การออกบูธจากบริษัทและ

หน่วยงานภายนอก และร้านค้าจ�าหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 

มีโดยมีผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการและอบรมกว่า 3,000 คน

 จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการท�างานให้กับนักศึกษา

ปริญญาตรี  โท และเอก รวมถึงนักศึกษานานาชาติ โดยจัดเป็น Safety 

Training และเข้าสอบ Safety Test เพื่อให้ได้ Safety Card จ�านวนทั้งสิ้น 

1,819 คน และนักศึกษาปริญญาโทและเอกจ�านวน 413 คน

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ 2561
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ผลการด�เนินงาน 
ในปีงบประมาณ 
2561 – 2562

การประกาศนโยบาย
และมาตรการต่างๆ
มีรายละเอียดดังนี้ 

กิจกรรมส่งเสริม
อย่างยั่งยืน 

มหาวิทยาลัยประกาศนโยบายมจธ.มุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยที่ยั่งยืน

ตาม SDG 2030 หรือ  KMUTT Sustainable University for SDG 2030 

เพื่อก�าหนดทิศทางในการพัฒนามจธ.ป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน ภายใต้การมี

ส่วนร่วมของประชาคม มจธและชุมชนทุกภาคส่วน

ศูนย์ EESH เสนอให้มหาวิทยาลัยประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี เรื่องมาตรการเพื่อลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

ทิ้ง (Single use Plastics)  เพื่อให้นักศึกษาบุคลากรและทุกหน่วยงาน

ภายในมหาวิทยาลัยยึดถือและน�าไปปฏิบัติเป็นการป้องกันมลพิษทางสิ่ง

แวดล้อม ที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์ประเภทพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

(Single use Plastics)  น�าไปสู่การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังและ

ช่วยลดโลกร้อน สนับสนุนการเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนตามเป้าหมายของ 

SDGs 2030 รวมทั้งเพื่อก่อให้เกิดสุขภาพและสุขภาวะที่ดีของประชาคม 

มจธ. 

ศูนย์ EESH เสนอให้มหาวิทยาลัย ประกาศมาตรการประหยัดน�้าและลด

การใช้น�้าของ มจธ. เนื่องจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง และเตรียมการใน

สภาวะวิกฤตภัยแล้งในประเทศ เพื่อให้นักศึกษาบุคลากรและทุกหน่วย

งานลดการใช้น�้าประปาและใช้น�้าอย่างรู้คุณค่า รวมทั้งตรวจสอบการใช้น�้า

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพไม่รั่วไหลสูญเปล่า และได้เพิ่มมาตรการด้าน

การลดใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และการบูรณาการเรื่องมหาวิทยาลัย

สีเขียวและระบบการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยที่ดีเข้ากับ

หลักสูตรการเรียนการสอนในทุกภาควิชา
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กิจกรรม มดอาสา๙  
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 
ศูนย์ EESH  จัดกิจกรรม “ ปลูกดาวเรือง รวมใจ

ภักดิ์ ถวายเป็นราชสักการะ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ” 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560  ต่อจากพิธีบ�าเพ็ญกุศล

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี การเสด็จ

สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช  ณ ลานหน้าอาคารส�านักงาน

อธิการบดี     เพื่อถวายเป็นราชสักการะ แด่

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ถวายอาลัยแด่พ่อแห่งดิน และ

เพื่อถวายความจงรักภักดี แสดงความอาลัย เนื่อง

ในพระราชพิ ธี ถวายพระ เพ ลิ งพระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   

และจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันพ่อ

แห่งชาติ 5 ธันวาคม และเนื่องใน 4 ธันวาคม 2560 

ภายในงานได้มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ มจธ.ร่วมใจ 

ปลูกต้นไม้ถวายพ่อ วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 

ในธีมสืบพระปณิธาน สานใจรักษ์สิ่งแวดล้อม  โดย

ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ  บริเวณสถาบันวิทยาการหุ่น

ยนต์ภาคสนาม (FIBO)   นอกจากนี้นักศึกษา 

บุคลากร และแม่บ้าน ร่วมกันท�ากิจกรรม มจธ.

สะอาดปราศจากขยะ ร่วมกันท�าความสะอาดรอบ

มหาวิทยาลัย และในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรม มจธ.

สะอาดปราศจากขยะ ร่วมกันท�าความสะอาดรอบ

มหาวิทยาลัย  ณ มจธ.บางขุนเทียน

Say No to Single Use 
Plastics 

ด�าเนินการพัฒนาระบบ ตามนโยบาย Say No to 

Single Use Plastics โดยศูนย์การจัดการด้าน

พลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีว

อนามัย (ศูนย์ EESH) ท�างานร่วมกับเครือข่าย 

องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา หอพักนักศึกษา 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้ง

ร้านค้า ร้านอาหาร  ได้มาร่วมกันประกาศและ

แสดงเจตนารมณ์ในการปฎิบัติภารกิจ KMUTT 

Say No to Single Use Plastics ร่วมปฏิเสธการ

ใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งสามารถลด

พลาสติกที่ใช้แบบครั้งเดียวทิ้งภายในมหวิทยาลัย

ไปกว่า 63 %
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Repair Cafe @KMUTT 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วม

สร้างชุมชนแห่งการเรียนรู ้และสนับสนุนซ่อม

อุปกรณ์เก่าภายใต้โครงการ Repair Cafe @

KMUTT  จ�านวน 5 ครั้ง โดยมีช่างอาสาผู้เชี่ยวชาญ

จากมจธ.บางขุนเทียน ชมรมจักรยานสวนธนโกลด์

ซิตี้ ชมรมจักรยานธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชมรม

จักรยานมจธ ชมรมจักรยานสีเขียว ภาตวิชา

ครุศาสตร์ไฟฟ้า 3C Project  บริษัทจีคอม จ�ากัด 

และบริษัทอินโนเวชั่นเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด ร่วมเป็น

ช่างอาสาบริการสอนให้ค�าปรึกษา สอนตรวจสอบ

และสอนซ่อมแซมอุปกรณ์ช�ารุดให้ฟรี ทั้งในส่วน

ของจักรยาน เครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ เช่น หม้อหุงข้าว 

เตารีด และอุปกรณ์อื่นๆ เป็นต้น กิจกรรมดังกล่าว

มีผู้ให้ความสนใจจ�านวนกว่า 300 คน และน�า

อุปกรณ์มารับบริการจ�านวน 172 รายการ โดยมี

วัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้

นักศึกษา บุคลากร และชุมชนรอบๆ มจธ.ได้เรียนรู้

วิธีการใช้การดูแลรักษา ทั้งยังพัฒนาทักษะช่าง

ชุมชน  ให้สามารถซ่อมบ�ารุงอุปกรณ์ เพื่อลดราย

จ่ายโดยการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ  

นอกจากนี้ยังช่วยลดขยะ ลดโลกร้อน ส่งเสริมการ

บริโภคอย่างยั่งยืน และร่วมสร้างมดรุ่นใหม่หัวใจสี

เขียว ที่เป็น Social Change Agent ออกสู่สังคม

ไทย 

การด�เนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

ร่วมกับ มจธ.(บางขุนเทียน) และ มจธ.(ราชบุรี) ใน

การเพาะกล้าไม้และปลูกต้นไม้ลดโลกร้อน ปลูกป่า

ชายเลน และปรับสภาพภูมิสถาปัตย์ให้เอื้อต่อการ

อนุรักษ์พลังงาน โดยในปี 2561 ปลูกต้นไม้ยืนต้น/

ไม้ป่าชายเลนในมหาวิทยาลัย จ�านวน 30,000 ต้น 

พร้อมทั้งแจกต้นไม้ให้ประชาคม มจธ. กลับไปปลูก

ที่บ้านกว่า 50,000 ต้น มีกิจกรรมส่งเสริมการสร้าง

สังคมสีเขียวในธีม Green Heart สร้างการรับรู้ให้

กับบุคลากร นักศึกษา เจ้าหน้าที่ทุกระดับ รวมทั้ง

เครือข่ายชุมชนและสังคมได้ไม่น้อยกว่า 10,000 

คน  

จัดกิจกรรมในธีม Green Heart 

“KMUTT :Sustainable University for SDGs 

2030” เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ามาใหม่และนักศึกษา

ป ัจจุบันเข ้าใจในนโยบายหลักด ้านการเป ็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว โดยได้เข้าไปร่วมจัดกิจกรรม

ส่งเสริมความยั่งยืนในงานต่าง ๆ ตลอดทั้งปี 

จ�านวนกว่า 150  ครั้ง  มีผู้เข้าร่วมกว่า 3,000 คน

โดยมีทีมนักศึกษา Green Heart เป็นผู้น�าในการ

ท�ากิจกรรม เป็นผู้ช่วยในการท�ากิจกรรมกว่า 200 

คน   อาทิเช่นกิจกรรม 
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 มจธ. เข้าร่วมการประชุมงานประชุมระดับชาติด้านการอาสาสมัคร ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 

9-10 มกราคม 2561  ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับความ

ร่วมมือจากหลายหน่วยงาน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โดยได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้เชี่ยวชาญ

จากหน่วยงาน องค์กรชั้นน�า และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 2030  

ตามเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ

 กิจกรรม KMUTT Green Heart Road Show 2018 ภายใต้ธีม  KMUTT Sustainable 

University for Sustainable Development Goals ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

ธนบุรี (บางมด) และ มจธ. (บางขุนเทียน) เพื่อสร้างความตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พลังงาน

และความปลอดภัย ซึ่งในงานนี้ ได้รับความสนใจจาก ชาว มจธ. ทั้งอาจารย์และนักศึกษาจ�านวนกว่า 

1000 คน ร่วมชมนิทรรศการในหัวข้อ มหาวิทยาลัยสีเขียวมุ่งสู่ความยั่งยืน การจัดการสิ่งแวดล้อม 

มจธ. ระบบความปลอดภัย มจธ. และการจัดการพลังงานและการอนุรักษ์พลังงานของ มจธ.  พร้อม

ทั้งสาธิตการท�ากิจกรรมและเล่นเกมส์เพื่อสร้างความเข้าใจ

 

 กิจกรรม “พี่ชวนน้องปั่น สานต่อปณิธานของพ่อ สร้างฝายชะลอน�้า”  เพื่อเป็นกิจกรรม

ในการรณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตส�านึกเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส�านึกให้

นักศึกษาตระหนักถึงความส�าคัญของป่าไม้และแหล่งต้นน�้าในพื้นที่  และ สร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่างนักศึกษาชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. บางมด กับนักศึกษา ชมรมจักรยาน มจธ. ราชบุรี ผ่าน

กิจกรรมปั่นจักรยานไปสร้างฝายชะลอน�้า และร่วมใจกันท�าความสะอาดลอกท่อระบายน�้าในเขต

พื้นที่อุทยาน  ณ อุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี  อ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัด 

 การประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Entreprenueship 

2018 (ICE2018) ในธีม “Forging ASEAN Alliance of Education on Innovation,

Entrepreneurship and Business towards Sustainable Development Goals” ณ อาคาร

สหประชาชาติ (UN)  และอาคาร Knowledeg Xchange (KX) โดย มจธ.ได้ร่วมจัดนิทรรศการ 

KMUTT Education,R&D and Social Engagement for SDGs และซึ่งในการจัดงานครั้งนี้มีผู้เข้า

ร่วมงานกว่า 200คน และมีผู้เข้าร่วมประชุมต่างชาติกว่า 150คน
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 วันสิ่งแวดล้อมโลก 2018 ภายใต้ธีม 

“รักษ์โลก ลดพลาสติก” Beat Plastic Pollution 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561  ได้ร่วมปั่นจักรยานไป

ปลุกต้นไม้ ณ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม 

โดยทุกคนที่ร่วมกิจกรรมจะได้รับต้นไม้กลับไปปลูก

ที่บ้าน กิจกรรมนี้เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ

ให ้ นักศึกษาและบุคลากรมี จิตส�านึกด ้านการ

อนุรักษ์พลังงานและ สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย 

(Green Heart) เพื่อร่วมรณรงค์ให้เกิดการใช้

ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี พร้อม

ในการเป็น Change Agent

 Green Heart Camp 2018 @ 

KMUTT Bangkuntien ในธีม KMUTT Green 

University For Sustainable Development 

Goals 2030 ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม พี่

น้องสัมพันธ์ ปี 2561 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล ้าธนบุรี 

บางขุนเทียน กิจกรรม Green Heart Camp 2018 

มดรุ่นใหม่ หัวใจสีเขียว @ KMUTT Bangkuntien 

ในธีม KMUTT Green University for Sustain-

able Development Goals 2030 จัดโดย กลุ่ม

งานส่งเสริมกิจกรรมอย่างยั่งยืน ศูนย์การจัดการ

ด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและอาชีว

อนามัย (ศูนย์ EESH) โดยความร่วมมือของ มจธ. 

บางขุนเทียน องค์การนักศึกษา และส�านักงาน

กิจการนักศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ

ปลูกจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัยที่ดีตามระบบมหาวิทยาลัย พร้อม

เรียนรู้จากสภาพแวดล้อมและฐานการเรียนรู้  ให้

กับนักศึกษาน้องใหม่และรุ่นพี่ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 

ในครั้งนี้กว่า 700 คน

จัดนิทรรศการ ภายใต้ธีม KMUTT Green Univer-

sity For Sustainable Development Goals 

2030   โดยจัดนิทรรศการ และกิจกรรมให้ความรู้

แก่นักศึกษาใหม่ประจ�าปีการศึกษา 2561  ในเรื่อง 

การอนุรักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม และระบบ

ความปลอดภัย เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ณ 

อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี เพื่อสร้าง

ความรู้ความเข้าใจให้กับนักศึกษาบุคลากร  ในด้าน

น โยบายและ เป ้ าหมายสนั บสนุ นการ เป ็ น

มหาวิทยาลัยสีเขียวการด�าเนินการ การรักษาอย่าง

ยั่งยืน และประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาใหม่ 

มาเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจ ร่วมปฏิเสธการใช้

พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง  Say No to Single 

Use Plastics  ซึ่งเป็นการเริ่มต้นพัฒนานักศึกษา

ของมจธ.ให้มีจิตส�านึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

พลังงาน ความปลอดภัย (Green Heart) และ

เตรียมความพร้อมในการเป็น Change Agent ที่

จะน�าความรู ้ความเข ้าใจในด ้านการอนุรักษ ์

พลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยเหล่านี้ไปเผย

แพร่และขยายผลต่อชุมชนและสังคม โดยกิจกรรม

ครั้งนี้มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 3,000 คน
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 ส่งเสริมนโยบาย KMUTT Walk & Bike Society สร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้าขึ้น

ภายในมหาวิทยาลัย โดยได้ประกาศเป็นนโยบาย อนุมัติและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐาน และการจัด

ท�า Master Plan ทั้งนี้ได้รับการตอบรับโดยมีการจัดตั้งชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. และได้จัดสร้าง

อาคาร Green Society เพื่อให้เป็นศูนย์เรียนรู้จักรยานและศูนย์กิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างการรับ

รู้/ส่งเสริมให้เกิดการน�าระบบไปสู่การปฏิบัติในหมู่นักศึกษา รวมถึงเป็นศูนย์กลางของระบบ Bike 

Share System ศูนย์ซ่อมบ�ารุงซ่อมแซมจักรยานแบบครบวงจร และศูนย์กิจกรรมที่นักศึกษาเป็น

ผู้น�ากิจกรรม มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างสังคมจักรยานและการเดินเท้าต่าง ๆ ในปี 2561 มี

การจัดกิจกรรม จ�านวน 154 ครั้ง ประกอบไปด้วย ชมรมจักรยานสีเขียว มจธ. (KMUTT Green Bike 

Club) มีสมาชิกรวมทั้งหมด 1,932 คน กิจกรรมมีอาทิ 

  กิจกรรมจักรยานประเพณี มจธ.บางมด-บางขุนเทียน ครั้งที่ 6 :มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จับมือ กรุงเทพมหานคร เดินหน้าสร้างสังคมเมืองอย่างยั่งยืน ลดการใช้

พลังงาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับชาวกรุงเทพฯ เปิดโครงการจักรยานประเพณี มจธ.

บางมด-บางขุนเทียน ครั้งที่ 5 : มจธ. และกรุงเทพมหานคร ร่วมขับเคลื่อนเมือง สุขภาวะยั่งยืน ปั่น

จักรยาน ปลูกป่าชายเลน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

น�าคณะนักปั่นกว่า 5,000 คน ร่วมสร้างสังคมการใช้จักรยานแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน กิจกรรม

จักรยานประเพณี มจธ.บางมด-บางขุนเทียน ครั้งที่ 6จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มจธ. ร่วมกับ 

กรุงเทพมหานคร โดยใช้เส้นทางจักรยานท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์กรุงเทพมหานคร จากซอยพุทธบูชา 

36 เข้าสู่ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ซอยเทียนทะเล 23 และเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และ

ปลูกป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ มจธ.บางขุนเทียน ระยะทางรวมทั้งสิ้น 36 กิโลเมตร 

ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างพื้นที่สีเขียวเพิ่มให้กับ มจธ.บางขุนเทียน ซึ่งเป็นเส้น

ชัยในงานจักรยานประเพณีในครั้งนี้ โดยเชิญชวนให้ผู้ร่วมงานทุกท่านร่วมปลูกป่าชายเลน และปลูก

ต้นไม้ภายในพื้นที่การศึกษาของ มจธ. แห่งนี้ พร้อมร่วมกิจกรรมส�าคัญในการถวายพระพร

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 และร่วมร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีต่อ 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 

สิงหาคม 2561 

 โครงการจักรยานประเพณีกรุงเทพฯ-หัวหิน-อุทยานราชภักดิ์ ครั้งที่ 16 เพื่อถวายความ

จงรักภักดี ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ในหลวงรัชกาลที่ 9 และ เพื่อจัดกิจกรรมจักรยานในการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม และท�าความดีเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศล สืบสานพระราชปณิธานด้านการจัดการความยั่งยืน เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 

พ.ศ. 2560  การจัดกิจกรรมจักรยานครั้งนี้มีระยะทางทั้งหมด 199 กิโลเมตร โดยได้รับเกียรติจาก

คณะนักปั่นของเมืองหัวหินภายใต้การน�าของคุณนพพร วุฒิกุล  ให้การต้อนรับนักปั่นจาก

กรุงเทพมหานคร และร่วมปั่นจากจุดค่ายพระราม 6 และปั่นจักรยานมุ่งสู่  อุทยานราชภักดิ์  โดยมีนัก

ปั่นจักรยานร่วมกิจกรรมมากกว่า 4,500 คน ส�าหรับทริปจักรยานประเพณี กรุงเทพฯ-หัวหิน – อุทยา

นราชภักดิ์  ครั้งที่16 นี้ รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับโรงพยาบาลศิริราชและสนับสนุนทุนการศึกษาให้

กับนักเรียนเทศบาลเมืองหัวหิน

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ 2561
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 กีฬาบุคลากรภายใน มจธ.เกมส์ ครั้งที่ 

18  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนุบรี 

ร่วมกับชมรมจักรยาน มจธ. จัดการแข่งขันกีฬา

บุคลากรภายใน มจธ.เกมส์ ครั้งที่ 18  ประเภท

จักรยาน ประจ�าปี 2560   เมื่อวันเสาร์ที่ 16 

ธันวาคม 2560  ณ  มจธ.บางขุนเทียน  โดยท�าการ

แข่งขันจักรยานในประเภทความเร็ว ตามระยะทาง

ที่ก�าหนดในประเภทและรุ่นต่างๆ  มีนักกีฬาในรุ่น

ต่างๆเข้าร่วมชิงชัยกว่า 50 คน ซึ่งการแข่งขันนี้จัด

ขึ้นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคีอันดี

ระหว่างบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และส่งเสริม

การใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิด

กิจกรรมด้านการประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง สู่

การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวอย่างยั่งยืน

 วันจักรยานโลกเนื่องในวัน World Bi-

cycle Day     โดยเริ่มปั่นจากมจธ.บางมด ไปยัง

ลานคนเมือง ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ไป

ยังองค์การสหประชาชาติ (ยูเอ็น) เพื่อยื่นจดหมาย

เปิดผนึก แถลงการณ์ขอบคุณที่ได้ประกาศให้วันที่ 

3 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันจักรยานโลก ตามมติ

สมัชชา สมัยที่ 72 เรื่องกีฬาเพื่อการพัฒนาและ

สันติภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กว่า 1,000 

คน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความ

ตระหนักรู้เรื่องของการสร้างความยั่งยืน ผ่าน

กิจกรรมปั่นจักรยานออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ  

 Civil Ride on the Road 2018 โดย

คณะนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาค

วิศวกรรมโยธา จ�านวนกว่า 300 คน ร่วมปั่น

จักรยานจาก มจธ.บางมด ไปยัง มจธ.บางขุนเทียน 

ในระยะทางไปกลับ 35 กิโลเมตร  เพื่อร่วมกันปลูก

ต้นโกงกาง เพื่ออนุรักษ์พื้นที่ป่าชายเลนภายใน 

มจธ.บางขุนเทียน หลังจากนั้นร่วมกันเรียนรู้เรื่อง

ราวของ KMUTT Sustainable University ผ่าน

กิจกรรมฐาน Green Heart Camp
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 พัฒนาการจัดท�าเว็บไซด์ (Sustainability Website) และปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยและ

เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง 

 พัฒนาระบบความปลอดภัยในการท�างานกับสารชีวภาพ (Biosafety) ตามข้อก�าหนดของ

รัฐและตามมาตรฐานสากล โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับ

มหาวิทยาลัย มีการจัดท�าแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ และจัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการและตรวจสอบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ ด้าน Bioprocess ให้

กับกลุ่มวิจัย R & D Cluster และคณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี รวมถึงคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ ด้าน Bioprocess และร่วมกับ

คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพในระดับมหาวิทยาลัย ในการจัดฝึกอบรมความปลอดภัยใน

การท�างานกับสารชีวภาพ (Biosafety) เบื้องต้น ให้กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ท�างาน

เกี่ยวข้องกับ Biosafety

 พัฒนาวิทยากรตัวคูณเพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้าน EESH ให้กับนักศึกษา และขึ้น

ทะเบียนเป็นวิทยากรของศูนย์ EESH และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษาที่เข้ามาปฏิบัติงานใน

ห้องปฏิบัติการ / โรงประลองที่ตนเองรับผิดชอบในทุกภาคการศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 

และจนถึงปีการศึกษา 2561 มีวิทยากรตัวคูณมากกว่า จ�านวน 100 คน

พัฒนาระบบและการด�เนินโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ
ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ 2561
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 ศูนย์ EESH ได้เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมเน้นการจัดการขยะสาร

เคมีและของเสียอันตราย และการจัดการความปลอดภัยให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและ

เอกชน ชุมชนและโรงเรียน เป็นจ�านวนมาก อาทิ 

 เผยแพร่ผลงาน/ระบบต้นแบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานให้กับโรงเรียน

และชุมชน ขยายผลให้กับชุมชน 185 แห่ง 3,500 ครอบครัว 8,922 คน และโรงเรียนอีก 90 แห่ง 

2,500 คน 

 ประชาสัมพันธ์ KMUTT Walk & Bike Society ในโครงการต่างๆ (รายละเอียดดังแสดง

ในรายงานข้างต้น)

 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามาฝึกงานและช่วยท�างานในด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมความ

ปลอดภัยภายในหน่วยงาน จ�านวน 3,500 คน อันเป็นการพัฒนาให้เกิดการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติใน

ด้านการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมที่ดี เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญของชาติต่อไปในอนาคต

 สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามาร่วมจัดกิจกรรม ทั้งในส่วนของการสร้างสังคมจักรยานและ

การจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีนักศึกษาเข้าร่วมจัดกิจกรรม 

140ครั้ง ในผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 9,000 คน อันเป็นการสร้างเด็ก Green Heart รุ่นใหม่ที่รับรู้เข้าใจ

ระบบการจัดการพลังงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน ให้ออกไปเป็นผู้น�า

แห่งการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยให้ยั่งยืนต่อไป

 เผยแพร่ระบบต้นแบบการจัดการสารเคมีของเสียอันตรายและความปลอดภัย ด้วยการ

เป็นวิทยากรบรรยาย ตรวจเยี่ยม ฯลฯ เพื่อขยายผลสู่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ 100 และ

เอกชน 250 แห่ง จ�านวน 4,000 คน

 เผยแพร่ผลงานด้านระบบการป้องกันอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินและต้อนรับผู้เข้าเยี่ยมชม

ระบบต้นแบบด้านการจัดการความปลอดภัยและห้องปฏิบัติการสะอาด ให้แก่หน่วยงานระดับ

มหาวิทยาลัยและเอกชน มากกว่า 100 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โรงพยาบาลรามาธิบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน กรม

วิทยาศาสตร์บริการ สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรม สมาคมเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัย

ขอนแก่น การท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นต้น

 บริการวิชาการด้านความยั่งยืนขององค์กรออกสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ร่วมกับ  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง  จัดกิจกรรมตลอดทั้งปี 2561 

เพื่อส่งเสริมให้เกิดทีมผู้น�า Green Heart  Leader Team  พร้อมที่จะขยายการรับรู้ เข้าใจ และน�าไป

สู่การปฏิบัติในเรื่อง Green Organization     ให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กรให้เกิดการมีส่วนร่วมใน

การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมความปลอดภัย และมุ่งสู่การเป็น องค์กรสีเขียวที่ยั่งยืน 

(Sustainable Green Organization)   เป็นการขยายผลการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรสีเขียว ของ 

มจธ.  กิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วม จ�านวนกว่า  1,000  คน  

กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) และบริการชุมชน

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ 2561
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IMPACTและ
OUTCOME

ที่ได้จาก
การด�เนินงาน

จากผลการด�าเนินงานข้างต้น สามารถที่จะประเมินผลการด�าเนินงานในรูปของ Outcome ได้ไม่น้อยกว่า 

600 ล้านบาทต่อปี ดังนี้

1. ลดการปลดปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 20 ตัน ก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของ

ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 5,000 ครอบครัว ซึ่งหากประมาณจ�านวนคนต่อครอบครัวเป็น 4 คนแล้ว 

สามารถค�านวณเป็นการลดผลกระทบด้านสุขภาพได้ไม่น้อยกว่า 20,000 คน ในมูลค่าค่าใช้จ่ายด้าน

สุขภาพ 50 บาทต่อคนต่อเดือนแล้ว จะคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 6 ล้านบาท

2. ลดค่าใช้จ่ายในการก�าจัดขยะและเพิ่มมูลค่าของขยะโดยน�ากลับมาใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า 2.7 ล้าน

บาท

3. ลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากรภายใน มจธ. ได้ไม่น้อยกว่า 6.5 ล้านบาท

4. สร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน Chemical Emergency Response จ�านวน 150 คน พัฒนาระบบ Safety 

Training ให้กับนักศึกษาต่างชาติ จ�านวน 64 คน สร้างวิทยากรตัวคูณผลเพื่อถ่ายทอดความรู้ความ

เข้าใจด้าน EESH ให้กับนักศึกษา 65 คน สร้างวิทยากรด้าน EESH โดยผ่านโปรแกรม Train for the 

Trainer ให้กับ มจธ.164 คน สร้างวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสารเคมีของเสียอันตราย

และความปลอดภัยให้กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไม่น้อยกว่า 

420คน ก่อให้เกิดการลดการจ้างผู้เชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า800 คน โดยประมาณเป็นมูลค่า 40 ล้าน

บาท

5. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานภายในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 8 ล้านบาทต่อปี

º ขยายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยโดยน�าไปเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน ภายนอกทั้ง

ภาครัฐ มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครัฐ72และเอกชน  156 แห่ง จ�านวน 2,868 คน  เพื่อน�า

ระบบไปประยุกต์ใช้ ซึ่งก่อให้เกิดการลดมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมไม่น้อยกว่า 600 ตัน และเกิดผลต่อ

เนื่องด้านการลดค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของบุคลากรภายในหน่วยงานนั้น และต่อชุมชนรอบหน่วย

งานไม่น้อยกว่า140 ล้านบาท

º ขยายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงานสู่ชุมชน โดยเผยแพร่ระบบต้นแบบด้าน

การด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงานให้กับชุมชน ขยายผลให้กับชุมชน 170 แห่ง 

2,500 ครอบครัว 6,775 คน และโรงเรียนอีก 28แห่ง 312 คน ก่อให้เกิดการขยายผลให้เกิดการ

จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานในชุมชน / ครอบครัวไม่น้อยกว่า 42,000 ครอบครัว คิดเป็นการ

ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานครอบครัวละ 50 บาทต่อเดือน หรือ 600 บาทต่อปี เป็นมูลค่าไม่น้อย

กว่า 250 ล้านบาท  

6. ขยายผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและการจัดการขยะสู่พลังงานให้กับโรงเรียน 28 

แห่ง ซึ่งสามารถขยายผลต่อให้กับครอบครัวและชุมชนรอบข้างไม่น้อยกว่า 120,000 ครอบครัว ซึ่ง

หากมีการลดค่าใช้จ่ายในการใช้พลังงานครอบครัวละ 50 บาทต่อเดือนหรือ 600 บาทต่อปีแล้ว 

สามารถคิดเป็นมูลค่าของการลดค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า 72ล้านบาทต่อปี และก่อให้เกิดการลดค่าใช้

จ่ายในการจัดการขยะและเพิ่มมูลค่าของขยะได้ไม่น้อยกว่า 120 ตันต่อเดือน คิดเป็นรายได้จาก

การน�าขยะไปใช้ประโยชน์ได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านบาทต่อปี

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในปีงบประมาณ 2561
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