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1.3 ความคืบหนา้การใหบ้รกิารพืน้ท่ีสว่นกลางภายหลงัการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา

2019 (COVID-19) มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา

ระเบยีบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม  
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ระเบยีบวาระการประชุม
ระเบยีบวาระที ่4 วาระเพือ่พจิารณา

4.1 แนวทางการใหบ้รกิารพืน้ท่ีภายหลงัการระบาดของเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019
(COVID-19) ของสว่นงาน
4.2 แนวทางการพฒันางานดา้น Sustainability (Time Higher 
Education University Impact Ranking 2020) ของสว่นงาน 

ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี



1.1 โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 5 

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มจะจดัโครงการประกวดสวนมมุสวยปี 5 เพ่ือเป็นการส่งเสริม
การด าเนินงานดา้นสิ่งแวดลอ้มและการพฒันาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลยั และเป็นการกระตุน้ให้
ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัมีส่วนรว่มในปรบัปรุงสภาพภมิูทศันภ์ายในส่วนงานเพื่อสนบัสนนุ
การด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลยั โดยส่วนงานท่ีชนะการประกวดจะไดร้บัเงินรางวัล
สนบัสนนุ จ านวน 50,000 บาท

ส่วนงานท่ีสนใจสามารถสมคัรเขา้รว่มประกวดไดต้ัง้แต่วนัท่ี 5 มิถนุายน 2563 ถึงวนัท่ี 26 
มิถุนายน 2563 และดูรายละเอียดเพิ่ ม เติมได้ท่ี เว็บไซต์กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อมท่ี
https://op.mahidol.ac.th/pe/



1.2 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2563

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 2563 ซึ่งเป็น “วันส่ิงแวดล้อมโลก” (World Environment 
Day) กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มไดจ้ัดกิจกรรมการเสวนา โดยไดร้บัเกียรติจากศาสตราจารย ์
นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พรอ้มด้วยรอง
ศาสตราจารย ์ดร.กิติกร จามรดุสิต รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดลอ้มและการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และ นายพุฒิเศรษฐ ์ตันติเมฆิน ผูอ้  านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ผ่านการ 
live สดในหัวข้อ “การอนุรักษ์ระบบนิเวศของมหาวิทยาลัยมหิดล ” ภายใต้คอนเซ็ปท์
“Biodiversity” ท่ีมุ่งเนน้เรื่องการรกัษาความสมดุลของความหลากหลายทางชีวภาพ และจัด
กิจกรรมการปลกูตน้ไมร้ว่มกบัสว่นงาน ณ สนามดา้นหนา้หอสมดุและคลงัความรูม้หิดล เพ่ือเพิ่มพืน้ท่ี
สีเขียวภายในมหาวิทยาลยัมหิดล วิทยาเขตศาลายา



1.2 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2563

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

นอกจาก นี ้ ในช่ ว งบ่ ายยัง มี การ เสวนา ผ่ านระบบออนไลน์ ในหัวข้อ  “New
Normal การปรับตัวของสถานศึกษาด้านกายภาพและการบริการเพื่อรองรับการเปิดภาค
เรียนในช่วงวิกฤติ COVID-19” โดยกิจกรรมการเสวนา แบง่เป็น 2 ช่วง

ช่วงท่ี 1 เป็นการบรรยายในหวัขอ้ “การจัดการอุดมศึกษาในระยะหลัง COVID-19”
โดยศาสตราจารยค์ลินิก เกียรติคุณ นายแพทยอ์ุดม คชินทร ประธานกรรมการคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา 

ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนา ในหวัขอ้ “การเตรียมความพร้อมด้านกายภาพและการบริการ
เพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนช่วงวิกฤต COVID-19” โดยศาสตราจารย ์ดร.จกัรพนัธ ์สทุธิรตัน ์
รกัษาการแทนรองอธิการบดี จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั, ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.เอกชยั มหาเอก รอง
อธิการบดีการออกแบบสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และนายพุฒิ
เศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อ  านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรอง
ศาสตราจารย ์ดร.กิติกร จามรดสุิต รกัษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดลอ้มและการพฒันาอย่าง
ยั่งยืน มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นผูด้  าเนินรายการ



1.3 ความคบืหน้าการใหบ้ริการพืน้ทีส่่วนกลางภายหลังการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ตามท่ีสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ใน
ประเทศไทยเริ่มเป็นไปในทิศทางท่ีดีขึน้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการ บดี 
มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งรบัผิดชอบในการดูแลพืน้ท่ีส่วนกลางภายในวิทยาเขตศาลายา เช่น อาคาร
บรรยายรวม หอ้งประชุม ศนูยอ์าหารกลาง และการใหบ้ริการรถรางซึ่งเป็นพืน้ท่ีท่ีมีการใหบ้ริการแก่
นกัศึกษา บคุลากรและประชาชนทั่วไปเป็นจ านวนมากในแต่ละวนัซึ่งอาจจะเป็นจดุเสี่ยงในการแพร่
ระบาดของเชือ้ดงักลา่วจึงไดป้รบัปรุงแนวทางในการใหบ้รกิารพืน้ท่ีส่วนกลางตามมาตรการในการเผา้
ระวงัสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ



รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่4/2563

ระเบยีบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม

- ไม่มี



ระเบยีบวาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา

4.1 แนวทางการใหบ้ริการพืน้ทีภ่ายหลังการระบาดของเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ของส่วนงาน

ตามท่ีกองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ไดป้รบัปรุงแนวทางในการใหบ้ริการพืน้ท่ีส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ตามมาตรการในการเผา้ระวงัสขุอนามยัการระบาดของโรคติดเชื ้อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เช่น การใหบ้ริการ
รถราง การใหบ้รกิารหอ้งประชมุ และศนูยอ์าหารกลาง ส าหรบัการใหบ้รกิารพืน้ท่ีสว่นกลางภายในส่วน
งานต่างๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของส่วนงานจะมีแนวทางการใหบ้ริการท่ีสอดคลอ้งกับมาตรการของ
สว่นกลางอย่างไร



ระเบยีบวาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา

4.2 แนวทางการพฒันางานด้าน Sustainability (Time Higher Education University 
Impact Ranking 2020) ของส่วนงาน

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลจะเขา้ร่วมการจดัอนัดบั Time Higher Education
University Impact Ranking 2020 (THE) งานพฒันาเพ่ือความยั่งยืนจะจดัท า 
website หลักของมหาวิทยาลยั ท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล 17 หัวขอ้ตามขอ้ก าหนดของ SDGs 
Goal จาก website Sustainability ของส่วนงาน โดยใน website ของส่วนงานจะใช้
รูปแบบเดียวกันทุกส่วนงานและตอ้งมีขอ้มูล 3 เรื่องไดแ้ก่ 1) งานวิจยั 2) กิจกรรมและการเรียนการ
สอน 3) การประชุมหรือการสัมมนา ซึ่งส่วนงานสามารถดาวนโ์หลดรูปแบบไดท่ี้ website กอง
กายภาพและสิ่งแวดลอ้ม https://op.mahidol.ac.th/pe/impact-rankings/



ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ 


