
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพฒันา
ระบบกายภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
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มหาวิทยาลยัมหิดล



ระเบยีบวาระการประชุม
ระเบยีบวาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 นิทรรศการ “มหิดล รว่มใจ รูท้นัภยัฝุ่ นจ๋ิว PM 2.5”
1.2 ผลการด าเนินงานโครงการชีผิ้ดบอกถกู
1.3 โปรแกรม Eco Data
1.4 ความคืบหนา้การด าเนินการตามขอ้เสนอจากท่ีประชมุครัง้ที่ 1/2563

ระเบยีบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม  
รบัรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 1/2563

ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม  
3.1 รายงานการจดัการพลงังานของสว่นงาน
3.2 แนวทางการด าเนินงานดา้นกายภาพและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน

(อทุยานธรรมชาติวิทยาสิรรุีกขชาติ)
3.3 สว่นงานท่ีจะน าเสนอการด าเนินการดา้นกายภาพและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืนครัง้ตอ่ไป



ระเบยีบวาระการประชุม
ระเบยีบวาระที ่4 วาระเพือ่พจิารณา

4.1 Times Higher Education University Impact Rankings

ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี

5.1 ยกระดบัมาตรการในการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหามลพิษจากฝุ่ นละออง (PM 2.5)



1.1 นิทรรศการ “มหดิล ร่วมใจ รู้ทนัภยัฝุ่นจิว๋ PM 2.5”

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

เม่ือวันอังคารท่ี 28 มกราคม 2563  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองกิจการ
นักศึกษาจัดนิทรรศการ “มหิดล ร่วมใจ รูท้ันภัยฝุ่ นจ๋ิว PM 2.5” เพื่อให้ความรูแ้ก่นักศึกษาและ
บุคลากรท่ีมาร่วมงาน ณ บริเวณลานดอกกันภัย ศูนยก์ารเรียนรูม้หิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย ์
รท.ทพ.ชชัชยั คณุาวิศรุต รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษาและศิษยเ์ก่าสมัพนัธ ์เป็น
ประธานกลา่วเปิดนิทรรศการ

ภายในงานมีการจดันิทรรศการใหค้วามรูเ้ก่ียวกบั PM 2.5 ผลกระทบต่อสขุภาพ การดแูล
สขุภาพ การลดฝุ่ นละอองขนาดเล็ก เว็บไซตร์ายงานคณุภาพอากาศ คณุภาพอากาศจาก DUSTBOY 
ภายในพืน้ท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา การบรรยายใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัฝุ่ นละออง PM 2.5 โดยผูช้่วย
อาจารย์ภัทราวุธ พุสิงห ์จากคณะสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์นอกจากนีน้ักศึกษา ท่ีเขา้ชม
นิทรรศการสามารถรบัหนา้กากปอ้งกนัฝุ่ นละออง PM 2.5 ไดฟ้รี



1.2 ผลการด าเนินงานโครงการชีผ้ดิบอกถูก

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

โครงการชีผิ้ดบอกถกูเป็นโครงการท่ีใหบ้คุลากรกองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม เป็นผูส้  ารวจ
สภาพพืน้ท่ีภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ว่า มีความช ารุด หรือไม่พรอ้มใชง้าน ไม่ว่าจะเป็น
ระบบสาธารณปูโภคพืน้ฐาน เช่น ถนน ทางเดินทางจกัรยาน ไฟฟ้า แสงสว่าง สนามหญา้ ตน้ไม้ ฯลฯ 
โดยใหบ้คุลากรกองกายภาพเป็นผูแ้จง้ต าแหน่งท่ีพบความช ารุด และแนวทางการด าเนินการปรบัปรุง
หรอืซ่อมแซม พรอ้มภาพถ่าย ลงในระบบ google drive ซึ่งแชรใ์หแ้ก่ผูอ้  านวยการกองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม หัวหน้างานต่างๆ รวมถึงผู้เก่ียวข้อง เพื่อท่ีจะได้น าไปด าเนินการปรับปรุงและ
ซ่อมแซมใหส้ามารถพรอ้มใชง้านไดด้งัเดิม โดยเริม่โครงการเม่ือเดือนธนัวาคม 2562



1.3 โปรแกรม Eco Data

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะจัด Workshop ส าหรับผู้ใช้งานโปรแกรม Eco 
Data เพื่อรบัฟังและแก้ไขปัญหาในการใชง้านระบบ ในวันพุธท่ี 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00-
16.00 น.  ณ หอ้งปฏิบตัิการคอมพิวเตอร ์(Lab IT106) ชัน้ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร



1.4 ความคบืหน้าการด าเนินการตามข้อเสนอจากทีป่ระชุมคร้ังที่ 1/2563

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ตามท่ีประชุมครัง้ท่ี 1/2563 คณะกรรมการไดแ้จง้ปัญหาท่ีพบในเรื่องระบบกายภาพและ
สิ่งแวดลอ้มหลายประเดน็ ซึง่กองกายภาพไดด้  าเนินการแลว้ ดงันี ้

1. การติดตัง้กลอ้งวงจรปิดบรเิวณสะพานลอยประต ู2 และประต ู4 และการเปลี่ยนมิเตอร์
ไฟฟ้าในแต่ละอาคารเป็นระบบ SCADA ไดบ้รรจวุาระการประชมุทีมบรหิารมหาวิทยาลยัในวันท่ี 14
กมุภาพนัธ ์2563

2. ปัญหายุงบริเวณสนามฟุตบอลและแหล่งนันทนาการทางน า้ งานจราจรและความ
ปลอดภยัไดป้ระสานงานใหเ้ทศบาลต าบลศาลายามาด าเนินการฉีดพ่นหมอกก าจดัยงุแลว้

3. ปัญหาเสียงรถจกัรยานยนตด์งับริเวณสถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม พบว่าเป็นเสียง
ของรถจกัรยานยนตข์องคนงานบริษัทดแูลตน้ไมท่ี้มารอรบัอุปกรณเ์พื่อไปปฏิบตัิงานในช่วงเชา้ซึ่งได้
ตกัเตือนและใหร้ะมดัระวงัเรือ่งการใชเ้สียงดงัในเวลาดงักลา่วแลว้

4. การจอดรถยนตส์่งของคล่อมเลนจกัรยานบรเิวณดา้นหนา้คณะเทคนิคการแพทยไ์ด้แจง้
ใหร้า้นคา้รบัทราบและด าเนินการเปลี่ยนจดุจอดรถยนตเ์ม่ือมาสง่ของแลว้



รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่1/2563

ระเบยีบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



3.1 รายงานการจัดการพลังงานของส่วนงาน

ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาจะตอ้งจัดท ารายงานการจัดการพลังงานของ
มหาวิทยาลยัส่งใหแ้ก่กรมพฒันาพลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน (พพ.) กระทรวงพลงังาน 
ซึ่งบดันีค้รบก าหนดท่ีจะตอ้งส่งรายงานแลว้ จึงขอใหส้่วนงานจดัท ารายงานการจดัการพลงังาน
ของส่วนงานและส่งใหง้านสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อ
รวมรวมสง่ตอ่ไป

ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม



3.2 การด าเนินงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืของส่วนงาน
(อุทยานธรรมชาตวิิทยาสิรีรุกขชาติ)

อทุยานธรรมชาติวิทยาสิรรุีกขชาติ เป็นหน่วยงานใหม่ท่ีพฒันามาจาก “สวนสมนุไพร
สิรีรุกขชาติ” ไดป้รบัปรุงและขยายพืน้ท่ีขึน้เป็น 140 ไร ่เพ่ือเป็นศนูยก์ารเรียนรูส้มนุไพรไทยและ
ธรรมชาติวิทยาแนวใหม่ท่ีมุ่งสรา้งประสบการณ์จริงสู่การใช้ประโยชน์ทุกระดับ เพื่อบริการ
วิชาการแก่สงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
ของประเทศ รวบรวมพนัธุส์มนุไพรท่ีปรากฏในต ารายาไวป้ระมาณ 800 ชนิด นอกจากนี ้ภายใน
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติยังมีสิ่งท่ีน่าสนใจอีกมากมายอาทิ ห้องนิทรรศการถาวร 
“สมนุไพร ภมิูปัญญาไทยสูส่ากล” ใหผู้ช้มไดเ้ขา้ใจภมิูปัญญาไทย การประยกุตใ์ชส้มนุไพร ทัง้ใน
เชิงการใชชี้วิตประจ าวนัและในเชิงวิทยาศาสตร ์ลานสมนุไพรเพื่อสขุภาพ ใหผู้ช้มไดเ้รียนรูจ้าก
สมนุไพรใกลต้วั ไดเ้ห็นของจริงอย่างใกลชิ้ดและมั่นใจไดใ้นการใชง้านอย่างปลอดภัย เพราะเป็น
สมนุไพรท่ีมีงานวิจยัรองรบั ลานสมนุไพรเพื่อผูพ้ิการและผูส้งูอายุ มีสื่อการสอนพิเศษส าหรบัผู้
พิการทางสายตา

ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม



3.3 ส่วนงานทีจ่ะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืคร้ังต่อไป

ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม



ระเบยีบวาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา

4.1 Times Higher Education University Impact Rankings

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลจะเขา้รบัการจดัอนัดบั Times Higher Education
University Impact Ranking 2020 งานพฒันาเพื่อความยงัยืน กองกายภาพและ
สิ่งแวดลอ้ม จึงเสนอแนวทางการเก็บรวมรวบขอ้มลู เพื่อตอบขอ้ก าหนดของ Times Higher 

Education University Impact Ranking



ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ 

ด้วยคณะกรรมการควบคุมมลพิษได้มีมติยกระดับมาตรการในการ
ปอ้งกนัแกไ้ขปัญหามลพิษจากฝุ่ นละออง (PM 2.5) และกองอ านวยการปอ้งกนั
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวดันครปฐม (กอปภ.จ.) ไดม้อบหมายใหส้  านักงาน
โยธาธิการและผงัเมืองจงัหวดันครปฐม เป็นหน่วยงานท่ีรบัผิดชอบตามมาตรการ
ในการปอ้งกนัแกไ้ขปัญหามลพิษจากฝุ่ นละออง (PM 2.5) จากการก่อสรา้งและ
ระบบสาธารณปูโภค 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐมไดข้อขอ้มูลเก่ียวกับ
โครงการก่อสรา้งและมาตรการในการป้องกันแกไ้ขปัญหามลพิษจากฝุ่ นละออง 
(PM 2.5) ของมหาวิทยาลยัมหิดล

5.1 ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพษิจากฝุ่นละออง (PM 2.5)


