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   ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนา 
ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 3/2563 

วันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที  รักษ์พลเมือง ชั้น 5 

ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ผู้มาประชุม  
1. รศ.ดร.กิติกร    จามรดสุิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน 
2. นายมนตร ี  เปรมเจรญิ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์    กรรมการ 
3. นายอภิรมย ์  อังสุรัตน ์  ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์  กรรมการ 
4. นายสมพงษ ์  ศรีโพธ์ิช้าง ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์    กรรมการ 
5. นายนพเมศฐ ์  รังสีเตชาวัฒน ์ ผู้แทนคณะทันตแพทย ์    กรรมการ 
6. นางสมร  รอดดอน  ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร ์    กรรมการ 
7. นายณรงค์ฤทธิ ์ บ ารุงประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล  กรรมการ 
8. นายชาญเดช  แสงงาม  ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร ์    กรรมการ 
9. นายสุเมธ  กิตติภูม ิ  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท  กรรมการ 
10. นางสาวสุวรรณ สรรสุนทรเพท ผู้แทนคณะศิลปศาสตร ์    กรรมการ 
11. นายวิรัช  ดิเรกโภค  ผู้แทนคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
12. รศ.ดร.ไกรชาต ิ ตันตระการอาภา ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   กรรมการ 
13. นางสาวจุฑาทิพย ์ ศิรินพวงศ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์  กรรมการ 
14. นายพิทยา  ประทุมแก้ว ผู้แทนคณะสัตว์แพทยศาสตร ์    กรรมการ 
15. นายสุดสม  เริงโอสถ  ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร ์   กรรมการ 
16. นางสุภาพร  มั่นหรั่ง  ผู้แทนบัณฑติวิทยาลยั    กรรมการ 
17. นายนพรัตน ์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด    กรรมการ 
18. นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ ์ ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   กรรมการ 
19. นางรัชฎาพร  เจริญวราวุฒิ ผู้แทนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน   กรรมการ 
20. นายสมเกียรต ิ  เขียวแก ่  ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม   กรรมการ 
21. นายวิโรจน ์  สันตยานนท ์ ผู้แทนสถาบันโภชนาการ    กรรมการ 
22. นายณรงค ์  ทองน้อย  ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล   กรรมการ 
23. นายทศพล  อินทิจันทร์ ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  กรรมการ 
24. นายธนเสฏฐ ์  อันครพัฒนะกุล ผู้แทนสถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรรมการ 
25. นายพิทักษ์  เพ็งเจริญ  ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศลิป ์    กรรมการ 
26. นายกิตตริัตน ์  ปรือทอง  ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาต ิ    กรรมการ 
27. นายจ ารสั  กิ่งสวัสดิ ์  ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา    กรรมการ 
28. นายประชารักษ์ อมรพันธ์  ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กรรมการ 
29. นายก้องภพ  รอดยูร  ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา    กรรมการ 
30. นางอรอารีย ์  อุชม  ผู้แทนศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาต ิ   กรรมการ 
31. นายตะวัน  พลชนะ  ผู้แทนหอสมดุและคลังความรู้ฯ   กรรมการ 
32. นายนฤชาติ  ละมลูมั่ง  ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   กรรมการ 
33. นายวิชิต  สุขกรม  ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุร ี    กรรมการ 
34. นายสาธิต  จันทร์เขียน ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค ์    กรรมการ 
35. นางสาวขนิษฐา สามิตร ์  ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจรญิ    กรรมการ 
36. นางสาวศุภนุช  มงคลพันธ์ ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี   กรรมการ 
37. นายวีระยุทธ  วรรณรส  ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาต ิ   กรรมการ 
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38. นายพุฒิเศรษฐ์  ตันติเมฆิน ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
39. นายฉัตรชัย  เชิงทวี  ผู้แทนกองบริหารงานท่ัวไป    กรรมการ 
40. นายธนกฤต  เส็งมา  ผู้แทนกองกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
41. นายสุรยิัน  จันทร์เงิน  รักษาการแทนผูจ้ัดการศูนย์การเรยีนรู้มหดิล  กรรมการ 
42. รศ.ดร.เอกราช  เกตวัลห ์  ผู้แทนศูนยC์oshem    กรรมการ 
43. นายพร้อมพงศ ์ ผุงเพิ่มตระกูล รักษาการแทนหัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท  กรรมการ 
44. นายสุพจน์  ภาษีรอด  รักษาการแทนหัวหน้างานภมูิทัศนแ์ละสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
45. ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์ธร เซี่ยงเห็น  หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร  กรรมการ 
46. นายศักดิ์นรินทร ์ คัญทัพ  ผู้แทนงานหัวหน้งานจราจรและความปลอดภัย  กรรมการ 
47. นางสาวรุ่งทิวา  บัวด ี  ผู้แทนงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   กรรมการ 
48. นายมนตร ี  แสงทว ี  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
49. นางสาวศศิวิมล ศุภมงคล  หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   กรรมการ 
50. นายเมธาวี  ชาบัญ  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
51. นายวรพจน ์  เฉลิมกลิ่ม  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
52. นายสมพงษ ์  พิเชฐบวรกุล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
53. นายอิทธิรัชฎ ์  เผ่าวัฒนา  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม        กรรมการและเลขานุการ 
54. นางสาวอรวรรณ ไพร ี  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
55. นางสาวเนตรา  แย้มเดช  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ถ้าม)ี  
1. ผู้แทนประธานสภาพคณาจารย ์    
2. ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี   
3. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา   
4. ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
5. ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ     
6. ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธมินุษยชนและสันติศึกษา  
7. ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศยั    

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

1. สรุปข้อมลูโครงการรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติกและติดตามการส่งข้อมลูปริมาณการใช้แก้วพลาสติก 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติกและแก้วกระดาษชนิดใช้ครั้งเดียว โดยมีร้านค้า

ภายในวิทยาเขตศาลายาเข้าร่วมโครงการ 44 ร้าน ซึ่งร้านค้าจะเก็บข้อมูลปริมาณการใช้แก้วพลาสติกและแก้วกระดาษชนิดใช้ครั้งเดียว 
การใช้แก้วส่วนตัวของลูกค้ารวมถึงจ านวนเครื่องดื่มที่มีระดับความหวานที่ต่างกันใน 3 ระดับ (หวานน้อย หวานปกติ หวานมาก) โดยเริ่ม
เก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 เป็นต้นมา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ "โปรแกรมฐานข้อมูลอจัฉริยะ Smart Sustainability Program (MU-ECODATA)" 

กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อมจะจัด Workshop ส าหรับผู้ ใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart 
Sustainability Program (MU-ECODATA) เพื่อรับฟังและแก้ไขปัญหาในการใช้งานระบบ ในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00- 
16.00 น.  ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Lab IT106) ช้ัน 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยได้มีหนังสือเชิญร่วมอลรม
เชิงปฏิบัติการ หนังสือเลขที่ อว 78.0125/ว00309 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์  2563 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โปรแกรม
ฐานข้อมูลอัจฉริยะ Smart Sustainability program (MU-ECODATA)” โดยขอให้ส่วนงานเข้าร่วมไม่เกิน 2 ท่าน โดยสามารถตอบรับ
การเข้าร่วมประชุมภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่าน https://forms.gle/UpbO1Vrmz75OBf369  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

https://forms.gle/UpbO1Vrmz75OBf369
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  3/2563  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตาม  
3.1 การติดตั้งกล้องวงจรปดิ (CCTV) บริเวณสะพานลอยประตู 2 และประตู 4  
      กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้เสนอวาระขออนุมัติงบประมาณติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานลอยประตู 3 

และ ประตู 4 จ านวน 5 ตัว งบประมาณ 630,583.56 บาท ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งที่ประชุมมีมติให้รอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์หารือกับนายอ าเภอพุทธมณฑลเพื่อขออนุญาตติดกล้องวงจรปิดบนสะพานลอย
ดังกล่าวในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ “สภากาแฟจังหวัดนครปฐม” และน ามาแจ้งให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย
ต่อไป งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดท าข้อมูลเปรียบเทียบงบประมาณการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
(CCTV) บริเวณสะพานลอยประตู 2 และประตู 4 ดังนี้ 

สะพานลอยประตู 2 จ านวน 2 กล้อง 
ติดต้ังบนเสาสูงบริเวณร้ัวเนินดินในพื้นที่มหาวิทยาลัย ติดต้ังบนสะพานลอยในพื้นทีข่องกรมทางหลวง 

หมวดครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ 
รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ 

ราคาครุภัณฑ์ 125,800.00.- ราคาครุภัณฑ์ 125,800.00.- 
ค่าภาษี 7% 8,806.00.- ค่าภาษี 7% 8,806.00.- 

รวม 134,606.00.- รวม 134,606.00.- 
ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง 

ราคาค่าก่อสร้าง 137,078.00.- ราคาค่าก่อสร้าง 179,414.00.- 
Factor F.1.3074 42,137.78.- Factor F.1.3074 55,151.86.- 

รวม 179,215.78.- รวม 234,565.86.- 
รวมครุภัณฑ์+ก่อสร้าง 313,821.78.- รวมครุภัณฑ์+ก่อสร้าง 369,171.86.- 

 
สะพานลอยประตู 4 จ านวน 3 กล้อง 

ติดต้ังบนเสาสูงบริเวณร้ัวเนินดินในพื้นที่มหาวิทยาลัย ติดต้ังบนสะพานลอยในพื้นทีข่องกรมทางหลวง 
หมวดครุภัณฑ์ หมวดครุภัณฑ์ 

รายการ งบประมาณ รายการ งบประมาณ 
ราคาครุภัณฑ์ 125,800.00.- ราคาครุภัณฑ์ 128,800.00.- 
ค่าภาษี 7% 9,016.00.- ค่าภาษี 7% 9,016.00.- 

รวม 137,816.00.- รวม 137,816.00.- 
ค่าก่อสร้าง ค่าก่อสร้าง 

ราคาค่าก่อสร้าง 137,078.00.- ราคาค่าก่อสร้าง 179,414.00.- 
Factor F.1.3074 42,137.78.- Factor F.1.3074 55,151.86.- 

รวม 179,215.78.- รวม 234,565.86.- 
รวมครุภัณฑ์+ก่อสร้าง 317,031.78.- รวมครุภัณฑ์+ก่อสร้าง 372,381.86.- 
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สรุปค่าด าเนินการติดต้ังกล้อง 

ติดต้ังบนเสาสูงบริเวณร้ัวเนินดินในพื้นที่มหาวิทยาลัย ติดต้ังบนสะพานลอยในพื้นทีข่องกรมทางหลวง 
สะพานลอยประตู 2  สะพานลอยประตู 2  
ครุภัณฑ์+ก่อสร้าง 313,821.78.- ครุภัณฑ์+ก่อสร้าง 369,171.86.- 
สะพานลอยประตู 4  สะพานลอยประตู 4  
ครุภัณฑ์+ก่อสร้าง 317,031.78.- ครุภัณฑ์+ก่อสร้าง 372,381.86.- 

รวม 630,583.56.- รวม 741,533.72.- 
งบประมาณส่วนต่าง 741,533.72 – 630,583.56 = 110,950.16 
*หมายเหตุ  เพิ่มระยะสายไฟฟ้า, สายสัญญาณสื่อสาร, ท่อร้อยสาย, งานเปิดพื้นทางเดินเท้า เพื่อติดตั้งกล้องบนสะพานลอย 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.2 รายงานแนวทางการด าเนินงานการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนของส่วนงาน 
งานออกแบบและผังแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

      โครงสร้างงานออกแบบและผังแม่บท  
งานออกแบบและผังแม่บทไม่แบ่งโครงสร้างภายใน โดยหัวหน้างานจะเป็นผู้ก ากับดูแลงานในด้านการออกแบบ

ก่อสร้างและผังแม่บท  
อัตราก าลัง   
ปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น 9 คน คือ สถาปนิก 4 คน  วิศวกรโยธา 4 คน เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง 1 คน 

ก าลังเปิดรับสมคัร วิศวกรโยธา 2 ต าแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 1 ต าแหน่ง 
ภารกิจ 
งานด้านผังแม่บท 
• วิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อการปรับปรุงผังแม่บทให้สอดคล้องกบัทิศทางและยุทธศาสตร์ การพัฒนา 
   มหาวิทยาลัย และสภาพแวดลอ้มท่ีเปลี่ยนไป 
• บริหารจดัการ ก ากับดูแลผังแม่บท และการปฏิบัติให้เป็นไปตามผังแม่บท รวมทั้งการก าหนดมาตรการ 
   เพื่อน าผังแม่บทไปสู่การปฏิบตั ิ
• วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ การขออนุมัติจัดสรรที่ดิน และการกอ่สร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่างๆ 
• ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน เพื่อการพัฒนาและแก้ไขปญัหาทางด้านกายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและ 
   สิ่งแวดล้อมภายในพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อย่างเป็นระบบ 
• ด าเนินการ และประสานงานโครงการเร่งด่วนต่างๆ ตามผังแม่บท ศาลายา 
• ตรวจสอบ และประสานงานการบริหารฐานข้อมลูระบบบริหารกายภาพ และสารสนเทศอาคาร  
   เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ และการวางแผนระยะยาว 
• จัดท าแผนงาน โครงการพัฒนาตามผังแม่บท และผังพื้นที่เฉพาะ จัดท างบประมาณ ประสานงาน และ 
   ด าเนินการให้เกิดการด าเนินงานตามแผนงาน / โครงการ 
• เป็นที่ปรึกษา และให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับผังแม่บท 
• ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
งานด้านการออกแบบก่อสร้าง 
• ด าเนินการหรือประสานงานการออกแบบ การประมาณราคา การจดัท ารายละเอียดประกอบแบบ  
   โครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารสถานท่ีของหน่วยงานต่างๆ 
• ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ 
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• ควบคุมงานโครงการก่อสรา้งหรือปรับปรุงอาคารสถานท่ีของส านักงานอธิการบดี 
• ค านวณการขอเงินชดเชยค่าก่อสรา้งตามสญัญาแบบปรับราคาได้ (ค่าkโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร 
   ของมหาวิทยาลัย 
• ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบและแก้ไขปญัหาทางเทคนิคเกี่ยวกบัการก่อสรา้งแก่หน่วยงานต่างๆ  
   ภายในมหาวิทยาลยั 
• เป็นที่ปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแกห่น่วยงานต่างๆ ด าเนินการและ 
   ประสานงานโครงการเร่งด่วนตา่งๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลยั  

 การบริการ 
      งานด้านผังแม่บท 

• วิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบ การขออนุมัติจัดสรรที่ดิน และการกอ่สร้างอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของส่วนงานต่างๆ 
• ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานต่างๆ ในด้านที่เกี่ยวข้องกับผังแม่บท 

    งานด้านหน่วยก่อสร้าง 
• ประสานงานการออกแบบ การประมาณราคา การจัดท ารายละเอียดประกอบแบบ โครงการก่อสร้างหรือ 
   ปรับปรุงอาคารสถานท่ีของหน่วยงานต่างๆ 
• ตรวจสอบรูปแบบรายการโครงการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างของหน่วยงานต่างๆ เช่น การท าราคากลาง , 
    การรายงานผลราคากลาง 
• ควบคุมงานโครงการก่อสรา้งหรือปรับปรุงอาคารสถานท่ีของส านักงานอธิการบดี 
• ค านวณการขอเงินชดเชยค่าก่อสรา้งตามสญัญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)โครงการก่อสร้างหรือปรับปรงุอาคาร 
   ของมหาวิทยาลัย 
• ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาทางเทคนิคเกี่ยวกับการก่อสร้างแก่หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย 
• ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน าด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมแกห่น่วยงานต่างๆ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.2 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนครั้งต่อไป 
     งานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนน าเสนอเร่ืองของข้อมูล Time Impact ในส่วนของเวปไซต์ของส่วนงาน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกและโฟม มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2563 
   มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติก
และโฟม มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2563 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการขยะพลาสติกและโฟมที่เกิดขึ้นจากการใช้เพื่อบรรจุอาหารและ
เครื่องดื่มต่างๆ ของร้านค้าภายในมหาวิทยาลัย  

ซึ่งมีรายละเอียดของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกและโฟม 
มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2563 ดังนี้ 

นิยาม 
▪ "มหาวิทยาลัย" หมายความว่า มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา วิทยาเขตบางกอกน้อย วิทยาเขต

พญาไท วิทยาเขตกาญจนบุรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ และโครงการจัดตั้งวิทยาเขต
อ านาจเจริญ 
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▪ "ส่วนงาน" หมายความว่า ส านักงานสภามหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ บัณฑิต
วิทยาลัย วิทยาลัย สถาบัน ส านัก ศูนย์ และส่วนงานท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

▪ " นั ก ศึ กษา "  หม ายความว่ า  นั กศึ กษาของมหาวิ ทย าลั ย  ทั้ ง ร ะดั บต่ า กว่ าปริญญาตรี   
ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา และให้หมายความรวมถึง นักเรียนที่สังกัดวิทยาลัยนานาชาต ิ
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ที่จัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษา และนักเรียนของ 
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ ในสังกัดของมหาวิทยาลัยด้วย 

▪ "บุคลากร" หมายความว่า พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดมหาวิทยาลัย นักศึกษา และให้
หมายความรวมถึง อาจารย์พิเศษ และบุคคลอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานให้กับมหาวิทยาลัยด้วย 

▪ "ร้านค้า" หมายความว่า ผู้ประกอบการหรือสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าและบริการในเขตพื้นท่ีมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ ร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อ ร้านเครื่องดื่ม ร้านสหกรณ์ ร้านค้าในโรงอาหาร ร้านค้าในตลาดนัด 
ร้านค้าในสถานพยาบาล และสถานท่ีจ าหน่ายสินค้าหรือบริการที่อยู่ในเขตพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัย 

▪ "ขยะพลาสติก" หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกที่ใช้แล้ว ได้แก่ ถุงหูหิ้วพลาสติก กล่อง
อาหารพลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก และหลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวท้ิง 

▪ "ขยะโฟม" หมายความว่า บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟมท่ีใช้แล้ว ได้แก่ กล่องโฟม ถ้วยโฟม จานโฟม 
สาระส าคัญ 
❑ สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับส่วนงาน/คณะ 
1) ในการจัดเลี้ยงอาหารและเครื่องดื่ม ให้ใช้ภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้หรือเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
2) ในกรณีที่มีการจัดจ้างร้านค้าท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของส่วนงาน 
• ให้ส่วนงานก าหนดเง่ือนไขเกี่ยวกับการเปลี่ยนจากการใช้กล่องอาหารพลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก 

แก้วน้ าพลาสติก และหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม ได้แก่ กล่อง
โฟม ถ้วยโฟม จานโฟม มาเป็นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้หรือเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นข้อก าหนดในสัญญาด้วย  

• ให้ส่วนงานหาแนวทางหรือวิธีการส่งเสริมให้ผู้บริโภคน าแก้วส่วนตัวมาใช้ 
• การลดราคาในกรณีที่ผู้บริโภคน าแก้วน้ าพกพาส่วนตัวมาซื้อเครื่องดื่มที่ร้านค้าตามดุลพินิจของส่วนงาน  
• ร้านค้าต้องให้ความร่วมมือกับส่วนงานในการด าเนินงานและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม

การลดขยะพลาสติก และลดขยะโฟม 
3) การรณรงค์และส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการลดขยะพลาสตกิ

และขยะโฟมอย่างยั่งยืน 
❑ สาระส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับร้านค้า 
1) ลดการให้บริการแก้วน้ าและหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวท้ิงให้กับผู้บริโภค 
2) ลดการแจกช้อนและส้อมพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งให้กับผู้บริโภค ยกเว้นในกรณีที่ผู้บริโภคร้องขอ

จากร้านค้า 
3) งดการให้บริการถุงหูหิ้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และบรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม ได้แก่ กล่องโฟม 

ถ้วยโฟม จานโฟม รวมทั้งกล่องอาหารพลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก และหลอด
พลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวท้ิง ให้กับลูกค้า 

4) เปลี่ยนจากการใช้กล่องอาหารพลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก และหลอดพลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง มาเป็นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ที่สามารถน ากลับมาใช้ซ้ าได้หรือเป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม โดยร้านค้าสามารถคิดค่าใช้จ่ายภาชนะทางเลือกข้างต้นเพิ่มจากผู้บริโภคตามความ
เหมาะสมหรือดุลพินิจของส่วนงานท่ีก ากับดูแล 

 
ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม 

ประธาน  หัวข้อสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับร้านค้า 3)งดการให้บริการถุงหูหิ้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง และบรรจุ
ภัณฑ์ประเภทโฟม ได้แก่ กล่องโฟม ถ้วยโฟม จานโฟม รวมทั้งกล่องอาหารพลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก และหลอด
พลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ให้กับลูกค้า จะไปซ้ าซ้อนในหัวข้อสาระส าคัญที่เกี่ยวข้องกับส่วนงาน/คณะสถาบันในส่วนของข้อ 1) และ 
2) ขอใหต้ัดประโยค รวมทั้งกล่องอาหารพลาสติก ช้อนและส้อมพลาสติก แก้วน้ าพลาสติก และหลอดพลาสติก แบบใช้ครั้งเดียวท้ิง ให้กับ
ลูกค้า ให้กับลูกค้า 

อาจารย์คณะจากคณะเวชศาสตร์เวชศาสตร์เขตร้อน เสนอกลยุทธ์ของการลดราคากรณีที่น้ าแก้วน้ าส่วนตัวมาใส่สินค้า 
อาจจะมีกลยุทธ์ที่หากไม่น าภาชนะมาใส่ก็อาจจะเป็นจะปรับราคาให้เพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นของให้ส่วนงานหาแนวทางหรือวิธีการใช้ของ
แต่ละส่วนงานเพื่อเป็นแนวน าของส่วนงานต่อไป เราจะได้ไม่มองในแง่ของการลดราคาอย่างเดียว  
มติที่ประชุม  ประธารขอให้ปรับแก้ไขร่างประกาศเรื่อง นโยบายการบริหารจัดการขยะพลาสติกและโฟม มหาวิทยาลัยมหิดล  
  พ.ศ. 2563  

 
4.2 มาตรการด้านสุขอนามัยการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) พ้ืนที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา 
ตามที่มีการระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปยังประเทศต่างๆ และส าหรับประเทศ

ไทยกระทรวงสาธารณสุขได้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นระดับ 3 เพื่อติดตามสถานการณ์โรคทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่าง
ใกล้ชิด จากสถานการณ์ดังกล่าวกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลพื้นที่
ส่วนกลางภายในวิทยาเขตศาลายา เช่น อาคารบรรยายรวม ห้องประชุม และศูนย์อาหารกลางซึ่งเป็นพื้นท่ีที่มีการให้บริการแก่นักศึกษา 
บุคลากรและประชาชนท่ัวไปเป็นจ านวนมากในแต่ละวันซึ่งอาจจะเป็นจุดเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวจึงมีมาตรการในการเผ้า
ระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนวทางที่ระบุไว้โดยกรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข โดยมีมาตรการดั้งนี้ 

• จัดท าสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์แนะน าวิธีการป้องกันตัวจากโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  COVID-19, การ
ล้างมือท่ีถูกวิธี, การสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกวิธี ติดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ในอาคารที่มีผู้ใช้งานจ านวนมาก เช่น ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
อาคารสิริวิทยา อาคารบรรยายรวม 

• จัดให้มีจุดให้บริการแอลกอฮอล์เจลท าความสะอาดมือในพ้ืนท่ีส่วนกลางที่มีผูเ้ข้าใช้บริการจ านวนมาก เช่น ห้อง
ประชุม ห้องบรรยายรวม ศูนย์อาหารกลาง จุดยืมรถจักรยาน (จักก้าเซ็นเตอร์) สถานีรถราง หอประชุมมหิดลสิทธาคาร 

• เพิ่มความถี่ในการท าความสะอาดพื้นท่ีและเฟอร์นิเจอร์ ในพื้นที่ส่วนกลาง / ห้องประชุม / ห้องสุขา / ห้องเรียน 
/ ศูนย์อาหาร / สถานีรถราง ด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ 

• ท าความสะอาดพื้นท่ีที่เป็นจุดสัมผัส เช่น พื้น, ห้องน้ า, ปุ่มกดลิฟต์, มือจับประตูด้วยน้ ายาฆ่าเช้ือโรค 
• ท าความสะอาดพื้นที่ที่เป็นจุดสัมผัสของจักรยานสาธารณะ เช่น มือจับจักรยาน มือเบรกและเบาะนั่ง และจุด

สัมผัสของรถราง เช่น ราวจับ เบาะนั่ง ทุกครั้งเมื่อสิ้นสุดรอบการให้บริการที่จุดให้ยืมจักรยานด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
• จัดหาเทอร์โมมิเตอร์แบบวัดอุณหภูมิเพื่อใช้ตรวจวัดไข้ของผู้มาใช้บริการอาคาร เช่น การจัดกิจกรรมคอนเสิรต์

ในหอประชุมมหิดลสิทธาคาร การสอบในอาคารสิริวิทยา 
ทั้งนี้ ประธานขอให้ส่วนงานคณะสถาบันต่าง ๆ ร่วมกันหามาตรการป้องกันในส่วนของท่านหากเกิดกรณีมีผู้ติด

เชื้องในพื้นที่ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  งานจราจรและความปลอดภัย ขอประชาสมัพันธ์หน่วยงานเข้าร่วมโครงการการขับขี่ปลอดภยั ในวันที่ 25 มีนาคม  
2563 เวลา 9.30 น. 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

นางสาวอรวรรณ  ไพร ี
ผู้จดรายงานการประชุม 


