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ประชุมผ่านระบบ WebEx มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ผู้มาประชุม  

1 รศ.ดร. กิติกร    จามรดุสติ                                                                                                                                                                             รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการ 

2 ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปติิวิริยะเวช  สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล                       กรรมการ 

3 ผศ.ดร.พรชัย ชัยยากร คณะวิศวกรรมศาสตร์                                     กรรมการ 

4 นายอภิรมย์  อังสุรัตน ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์                 กรรมการ 

5 ผศ. ดร. วราภรณ์ จันทร์อ่อน  คณะเทคนิคการแพทย์                                    กรรมการ 

6 นางสมร  รอดดอน   คณะพยาบาลศาสตร์                                          กรรมการ 

7 ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร  คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล                            กรรมการ 

8 นายชาญเดช  แสงงาม  คณะเภสัชศาสตร์                                    กรรมการ 

9 นายสุเมธ  กิตติภมูิ  คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)                        กรรมการ 

10  นาย พีระยุทธ ส่ าประเสริฐ  คณะศลิปศาสตร์                                         กรรมการ 

11 นาย วันบูรณ์ ปญุญะศรี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              กรรมการ 

12 รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา  คณะเวชศาสตร์เขตร้อน                              กรรมการ 

13 นายพิทยา ประทุมแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์                                     กรรมการ 

14 นายสุดสม เริงโอสถ  คณะสาธารณสุขศาสตร์                               กรรมการ 

15 นางสุภาพร มั่นหรั่ง  บัณฑิตวิทยาลัย                                          กรรมการ 

16 นายนพรัตน์  ฉันส าราญ คณะกายภาพบ าบดั                             กรรมการ 

17 นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ์  สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู้                          กรรมการ 

18 นางรัชฎาพร เจรญิวราวุฒิ  สถาบันพัฒาสุขภาพอาเซียน                           กรรมการ 

19 นายสมเกียรติ เขียวแก่  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม                      กรรมการ 

20 นายทศพล  อินทิจันทร์ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย          กรรมการ 

21 นายวิโรจน ์ สันตยานนท์  สถาบันโภชนาการ                                           กรรมการ 

22 นายภูชิต โนนจุ้ย  สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล                        กรรมการ 

23 นายกษิเดช  นฤวรางศ์  สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม         กรรมการ 

24 น.ส. ศยามล ล าลองรัตน์  วิทยาลัยการจัดการ                                                กรรมการ 
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25 นายพิทักษ์  เพ็งเจริญ  วิทยาลัยดรุิยางคศลิป์                                       กรรมการ 

26 นายกิตตริัตน์  ปรือทอง วิทยาลัยนานาชาติ                                กรรมการ 

27 ผศ. ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกลุ  วิทยาลัยราชสุดา                                         กรรมการ 

28 นายก้องภพ  รอดยูร  วิทยาลัยศาสนศึกษา                                    กรรมการ 

29 นางอรอารีย์ อุชม  ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ                                   กรรมการ 

30 นายนฤชาติ  ละมลูมั่ง  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก                           กรรมการ 

31 นายประเสริฐ  แก้วประดับ  โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ                        กรรมการ 

32 นางสาวเสมอแข  ย้อยนวล  โครงการจดัตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันตศิึกษา    กรรมการ 

33 นาย วิษณุ เดชสันเทียะ  โรงเรียนสาธิตนานาชาติ                               กรรมการ 

34  รศ. ดร. เอกราช เกตวัลห์  ศูนย์บริหารความปลอดภยั อาชีวอนามัยฯ              กรรมการ 

35 นายศิริพงศ์  ทรัพย์อุดม  ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศยั                         กรรมการ 

36 นาย พร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกลู  หัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท                   กรรมการ 

37 นายสุพจน์ ภาษรีอด   หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม                        กรรมการ 

38 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์ธร  เซี่ยงเห็น  หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร               กรรมการ 

39 นายศักดิ์นรินทร์  คัญทัพ หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย หรือผู้แทน    กรรมการ 

40 นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกลู  หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน                       กรรมการ 

41 นายมนตรี  แสงทว ี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านกังานอธิการบดี     กรรมการ 

42 นายวรพจน์ เฉลมิกลิ่น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านกังานอธิการบดี        กรรมการ 

43 นายสมพงษ์ พิเชฐบวรกุล  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านกังานอธิการบดี       กรรมการ 

44 นายเมธาวี  ชาบัญ  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านกังานอธิการบดี       กรรมการ 

45 นายอิทธิรัชฎ ์ เผ่าวัฒนา หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ                    กรรมการและเลขานุการ 

46 นางสาวอรวรรณ  ไพรี  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านกังานอธิการบดี      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

47 นางสาวเนตรา  แย้มเดช  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านกังานอธิการบดี     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้าม)ี  

1 คณะทันตแพทยศาสตร์                                      

2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี              

3 คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)                               

4 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                       

5 สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและครอบครัว         
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6 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา      

7 หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล             

8 วิทยาเขตกาญจนบุรี                                       

9 โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์                

10 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี                                 

11 ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

12 ผู้แทนงานกองบริหารงานท่ัวไป 

13 ผู้แทนกองกิจการนักศึกษา 

14 นายสุรยิัน จันทร์เงิน  
 
 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

1. ความคืบหน้าการให้บริการพ้ืนที่ส่วนกลางภายหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ไปเยี่ยมส ารวจส่วนงานภายในวิทยาเขต
ศาลายาที่มีการให้บริการโรงอาหาร ว่ามีการเตรียมความพร้อมในการให้บริการตามมาตรการในการเผ้าระวังตามค าสั่งศูนย์บริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563  โดยได้ไปเยี่ยมส ารวจโรงอาหารของส่วนงาน ดังนี ้

- วันท่ี 25 มิถุนายน 2563 โรงอาหารคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และโรงอาหารวิทยาลัยนานาชาติ 
- วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 โรงอาหารคณะเทคนิคการแพทย์ และโรงอาหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  4/2563  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตาม  
3.1 ข้อมูล UI Greenmetric World University Ranking 2020 
 การติดตามข้อมูล Ui Greenmetric World University Ranking 2020 ในปี 2563 ส่วนงานสามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบ 

MU-ECODATA กรอกข้อมูลภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม  2563 จากกรอกข้อมูลในระบบ MU-ECODATA ของส่วนงานพบว่า 39 ส่วนงาน               
ส่วนงานที่กรอกข้อมูลแล้วจ านวน 30 ส่วนงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม  2563 โดยมีรายช่ือส่วนงานที่กรอกข้อมูลแล้วดังนี้                             
วิทยาเขตกาญจนบุรี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตรสิริราชพยาบาล คณะพยาบาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในกีฬา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนาธรรมเอเชีย คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทย์ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์                         
คณะสัตวแพทยศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สถาบันวิจัยประชากรและสังคม หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาลัยการจัดการ สถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ สถาบันโภชนาการ  
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การกรอกข้อมูล 17 SDGs ประจ าปี 2562 สามารถกรอกข้อมูลผ่านระบบ MU-ECODATA ซึ่งปัจจุบันได้มีหนังสือแจ้งให้
กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่ อว78.0125/ว 00767 ลงวันที่ 8 เมษายน  2563 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล Time Higher 
Education University Impact Ranking 2021 โดยเป็นกาจัดส่งข้อมูลการประเมินความสอดคล้องของรายชวิชาและงานวิจัยตาม 17 SDGs      
ซึ่งมีก าหนดส่งข้อมูลวันที่ 15 มิถุนายน  2563 มีส่วนงานที่กรอกข้อมูลแล้ว 19 ส่วนงานจาก 39 ส่วนงาน มีรายช่ือดังนี้  คณะเภสัชศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะศิลปศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยศาสนศึกษา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล                     
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาสุขภาพเอเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  ซึ่งเป็นข้อมูล ณ วันที่ 6 กรกฎาคม  2563   และ
ขยายระยะเวลาการส่งเป็นวันที่ 31 กรกฎาคม  2563 ส าหรับส่วนงานที่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนและยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

3.2 แนวทางการให้บริการพ้ืนที่ภายหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ของส่วนงาน 
ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงแนวทางในการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา ตามมาตรการในการเผ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้บริการรถราง การให้บริการห้องประชุม และศูนย์อาหารกลาง ส าหรับการให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง
ภายในส่วนงานต่างๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของส่วนงานจะมีแนวทางการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรการของส่วนกลางอย่างไร  รวมทั้ง
จากการเยี่ยมส ารวจของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อไปยังหน่วยงานนั้น หน่วยงานมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานการให้บริการ
หรือไม่ และต้องการให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้ความช่วยเหลืออย่างไรต่อไป โดยสามารถแจ้งข้อมูลในที่ประชุมเพื่อช่วยกันหา
แนวทางการแก้ไข 

จากวิทยาลัยเขตอ านาจเจริญ  สอบถามแนวทางปฏิบัติของหอพักนักศึกษาเนื่องจากจะเปิดให้นักศึกษาเข้าพักในส่วน
เดือนสิงหาคม  2563 จากข้อมูลเบื้องต้นประธานแจ้งว่า การให้เข้าพักของนักศึกษาจะให้เข้าพักห้องละ 1 ท่าน ลดจ านวนคนลง เพื่อได้
ตามมาตรฐานของข้อก าหนดที่ได้ก าหนดไว้ โดยในส่วนของวิทยาเขตศาลายานักศึกษาระดับช้ันปี 1 จะให้มีการเรียนออนไลน์ ดังนั้น
หอพักจะให้บริการน้อยลง  

ทั้งนี้ในส่วนของข้อมูลแนวทางการปฏิบัติของหอพักศึกษาทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการประสาน
กองกิจการนักศึกษาเพื่อสอบถามข้อมูลดังกล่าวเพื่อแจ้งวิทยาเขตอ านาจเจริญต่อไป 

ประธานแจ้ง  เดือนสิงหาคม 2563 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและพัฒนาอย่างยั่งยืนจะเยี่ยมส่วนเรื่อง
ของ SDGs ในเรื่องของ  website และ THE Impact Ranking 2020 ขออนุญาตสังเกตการณ์อาคารและพื้นที่ให้บริการเช่นการให้
เช่า ร้านอาคาร ร้านกาแฟ จะตอ้งมีการควบคุมตามมาตรการณใ์นเร่ืองของการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
ด้วย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและการป้องกันไม่เกิดผลกระทบต่อส่วนงานต่อไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

4.1 แนวทางการพัฒนางานด้าน Sustainability (Time Higher Education University Impact Ranking 
2020) ของส่วนงาน  

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะเข้าร่วมการจัดอันดับ Time Higher Education University Impact Ranking 2020 
(THE) งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะจัดท า website หลักของมหาวิทยาลัย ที่เป็นการรวบรวมข้อมูล 17 หัวข้อตามข้อก าหนดของ SDGs 
Goal จาก website Sustainability ของส่วนงาน โดยใน website ของส่วนงานจะใช้รูปแบบเดียวกันทุกส่วนงานและต้องมีข้อมูล 3 



รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 5/2563 5 

 
 

เรื่องได้แก่ 1) งานวิจัย 2) กิจกรรมและการเรียนการสอน 3) การประชุมหรือการสัมมนา ซึ่งส่วนงานสามารถดาวน์ โหลดรูปแบบได้ที่ 
website กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม https://op.mahidol.ac.th/pe/impact-rankings/ 

4.1.1  เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน  2563 เวลา 9.00 – 15.00 น. งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ “แนวทางการรายงานกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อการจัดอันดับ THE Impact Rankings”  ผ่านระบบ 
Zoom โดยมีดร.อรันย์  ศรีรัตนา ทาบูกานนอน อาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ห้วข้อดังนี ้

1.การสร้างความเข้าใจเป้าหมายในการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและข้อก าหนดของการจัดล าดับมหาวิทยาลัย Times 
Higher Education Impact Rankings เนื่องจากมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความส าคัญของการน าแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนมา
ประยุกต์ใช้กับการจัดการภายในองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดลจึงเข้าร่วมการประเมินความยั่งยืนของ THE Impact Rankings ซึ่งพัฒนา
โดย Times Higher Education (THE) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการด าเนินงานและกิจกรรมที่สอดคล้องกับ SDGs  

2. ความรู้พื้นฐานตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) : Basic of UN SDGs 
(VDO Tape)  

3. Introduction of THE Impact Rankings 
4. Workshop Part 1 : Requirements of Goal 1-9 
5. Workshop Part 2 : Requirements of Goal 10-17 & Preparation 
6. Sustainability Report & Website  
 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมตลอดทั้งวัน 177 ท่าน จากทุกส่วนงาน 
4.1.2  ขณะนี้งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและรอข้อมูลจากคณะ/ส่วนงานที่จะต้องกรอก

ข้อมูลส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม  2563 และส่วน 14 Goal นั้นที่เหลือนั้น ทางมหาวิทยาลัยขอให้คณะ/ส่วนงานด าเนินการจัดท าให้
ครบทั้ง  17 Goal ทั้งนี้ทางงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้จัดท าหนังสือแจ้งเวียนไปยังหน่วยงานและไฟล์ข้อมูลเอกสารให้ดาวน์โหลดขอ้มลู
ที่ THE Impact Rankings ที่หน้า Website กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม  
2563                

4.1.3 ในส่วนของ Website Sustainability งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอยู่ระหว่างการพัฒนา Website ให้ได้ตาม
มาตรฐาน THE Impact Rankings 

4.1.4 การเยี่ยมส ารวจส่วนงานก าหนดในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม  2563 - วันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยเยี่ยม
ทั้งหมด 14 ส่วนงาน โดยจะแจ้งให้หน่วยงานทราบทางอีเมล์ต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  ค าถามจากคณะ/ส่วนงาน 
  วิทยานานาชาติ  ขอสอบถามรายละเอียดเกีย่วกับวันเยี่ยมส ารวจส่วนงานต้องด าเนินการจัดเตรียมอะไรบ้าง 
  ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ข้อมูลที่ต้องจัดเตรียมในเรือ่งขอการสรุปข้อมูลกจิกรรมใช้ในตอบ THE 
Impact Rankings และผลการด าเนินงาน เตรียมข้อมูลที่พัฒนาขึ้น webpage ของส่วนงาน และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ  
  ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

นางสาวอรวรรณ  ไพร ี
ผู้จดรายงานการประชุม 
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