
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพฒันา
ระบบกายภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยนื 
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ประชมุออนไลนผ์่านทางระบบ WebEx



ระเบยีบวาระการประชุม
ระเบยีบวาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรือ่ง นโยบายการบรหิารจดัการขยะพลาสติก
และโฟม มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2563

1.2 โครงการ “ปันปัน ห่างแคต่วัอย่างกลวัแบง่ปัน”
1.3 โครงการ "Miss U Salaya"

ระเบยีบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม  
รบัรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 3/2563

ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม  
3.1 การติดตัง้กลอ้งวงจรปิดบรเิวณสะพานลอยประต ู2 และประต ู4
3.2 รายงานแนวทางการด าเนินงานการดา้นการจดัท า website ดา้นกายภาพและ
สิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืนของสว่นงานตามเกณฑ์ UI Greenmetric



ระเบยีบวาระการประชุม
ระเบยีบวาระที ่4 วาระเพือ่พจิารณา

4.1 แนวทางการใหบ้รกิารพืน้ท่ีภายหลงัการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา

ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี



1.1 ประกาศมหาวิทยาลัยมหดิล เร่ือง นโยบายการบริหารจดัการขยะพลาสตกิและโฟม 
มหาวิทยาลัยมหดิล พ.ศ. 2563

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลไดอ้อกประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง นโยบายการบริหาร
จัดการขยะพลาสติกและโฟม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะ
พลาสติกและโฟมท่ีเกิดขึน้จากการใช้เพื่อบรรจุอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ของรา้นค้าภายใน
มหาวิทยาลยั โดยมีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 19 มีนาคม 2563 เป็นตน้ไป 



1.2 โครงการ “ปันปัน หา่งแค่ตัวอย่างกลัวแบ่งปัน”

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

โครงการ “ปันปัน ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน” จดัขึน้โดยกองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
ร่วมกับศูนยบ์ริหารความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างาน (COSHEM)
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัส 
COVID-19 ในพืน้ท่ีชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลยั โดยรบับริจาคขา้วสารอาหารแหง้จากผู้มีจิต
ศรทัธาตัง้แตว่นัท่ี 20-29 เมษายน 2563 และไดน้  าไปมอบใหแ้ก่ชมุชน 2 ครัง้ ไดแ้ก่ 

• ในวนัท่ี 24 เมษายน 2563 มอบใหแ้ก่ชมุชนวดัสาลวนั จ านวน 150 ชดุ
• ในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2563 มอบให้แก่ชุมชนวัดสาลวัน ชุุมชนคลองมหาสวัสดิ ์

ชมุชนตาพิน ชมุชนรม่ไทร ชมุชนตลาดเก่า และชมุชนบา้นคณุหลวง จ านวน 630 ชดุ



1.3 โครงการ "Miss U Salaya"

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ในช่วงวิกฤตโรคระบาดไวรสัโควิด-19 บคุลากรและนกัศึกษาของมหาวิทยาลยัหลายคน
ต้องท างานท่ีบ้านและเรียนอยู่บ้าน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดกิจกรรม Miss U 
Salaya ท่ีจะพาบุคลากรและนักศึกษาไปชมบรรยากาศและสถานท่ีภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
วิทยาเขตศาลายา ดว้ยการ Live สดผ่านช่องทาง YouTube และ Facebook live โดยมี
ก าหนดการจดักิจกรรมทกุวนัศกุรเ์วลา 17.00 น. ดงันี ้

• วนัศกุรท่ี์ 8 พฤษภาคม 2563
• วนัศกุรท่ี์ 15 พฤษภาคม 2563
• วนัศกุรท่ี์ 22 พฤษภาคม 2563

ส า ม า ร ถ รั บ ช ม แ ล ะ ติ ด ต า ม ไ ด้ ท่ี  facebook MUSDGs 
https://www.facebook.com/mahidolsdgs/ และทาง  YouTube กองกาย 
Channel MAHIDOL https://www.youtube.com/channel/UClA3-
kbCEiwqtmPQOglXrxw



รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่3/2563

ระเบยีบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



3.1 การตดิตัง้กล้องวงจรปิดบริเวณสะพานลอยประตู 2 และประตู 4

กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มไดเ้สนอวาระขออนมุตัิงบประมาณติดตัง้กลอ้งวงจรปิด
บริเวณสะพานลอยประตู 3 และ ประตู 4 จ านวน 5 ตัว งบประมาณ 630,583.56 บาท ในที่
ประชมุคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั ซึง่ที่ประชมุมีมติใหร้องอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา
และศิษย์เก่าสัมพันธ์หารือกับนายอ าเภอพุทธมณฑลเพื่อขออนุญาตติดกล้องวงจ รปิดบน
สะพานลอยดงักลา่วในที่ประชมุหวัหนา้สว่นราชการ “สภากาแฟจงัหวดันครปฐม” และน ามาแจง้
ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบรหิาร มหาวิทยาลยัต่อไป

ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม



3.2 แนวทางการด าเนินงานการด้านการจัดท า website ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื
ของส่วนงานตามเกณฑ์ UI Greenmetric

ตามท่ีกองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มไดมี้แนวทางในการจดัท า website กลางท่ีจะ
เช่ือมโยงข้อมูลกิจกรรมและการด าเนินการต่างๆ ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยในด้าน
สิ่งแวดลอ้มตามเกณฑข์อง UI Greenmetric World University Ranking และ
ตามเกณฑข์อง SDGs จาก website ของสว่นงาน 

และในปี 2020 มหาวิทยาลยัจะตอ้งจดัท าขอ้มลู Times HigherEducation
University Impact Rankings (THE)  โดยจะรวบรวมข้อมูลจากส่วนงานผ่าน
โปรแกรม EcoData ท่ีพฒันาโดยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดงันัน้จึงขอใหส้่วน
งานแจง้ใหร้องคณบดีท่ีเก่ียวขอ้งเขา้รว่มประชมุเพ่ือรบัทราบและใหร้ว่มขอ้มลูเก่ียวกบั THE

ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม



ระเบยีบวาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา

4.1 แนวทางการใหบ้ริการพืน้ทีภ่ายหลังการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา

ตามท่ีสถาการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทยเริ่มเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึ ้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรบัผิดชอบในการดูแลพืน้ท่ีส่วนกลางภายในวิทยาเขตศาลายา เช่น อาคาร
บรรยายรวม หอ้งประชมุ และศนูยอ์าหารกลางซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการใหบ้รกิารแก่นกัศกึษา บคุลากรและ
ประชาชนทั่วไปเป็นจ านวนมากในแตล่ะวนัซึง่อาจจะเป็นจดุเสี่ยงในการแพรร่ะบาดของเชือ้ดงักล่าวจึง
ไดป้รบัปรุงแนวทางในการใหบ้รกิารพืน้ท่ีสว่นกลางตามมาตรการในการเผา้ระวงัสขุอนามัยการระบาด
ของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ



ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ 


