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วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. 
ประชุมผ่านระบบ WebEx มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ผู้มาประชุม  

1 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสติ    รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิง่แวดล้อมฯ ประธาน 

2 ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปติิวิริยะเวช      ประธานสภาคณาจารย์ หรือผู้แทน กรรมการ 

3 นายมนตรี เปรมเจรญิ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 

4 นายอภิรมย์  อังสุรัตน์       ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ กรรมการ 

5 ผศ. ดร. วราภรณ์ จันทร์อ่อน     ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 

6 นางสมร  รอดดอน      ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 

7 ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร          ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล กรรมการ 

8 นายชาญเดช แสงงาม ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 

9 นายสุเมธ  กิตติภมูิ     ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)      กรรมการ 

10 นายพีระยุทธ ส่ าประเสริฐ    ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 

11 นายเสวก ชมมิ่ง ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน     กรรมการ 

12 นางสาวมิ่งขวัญ จงประสานวงศ ์ ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร ์ กรรมการ 

13 นายสุดสม เริงโอสถ     ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 

14 รศ.ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภญิโญผล ผู้แทนบัณฑติวิทยาลยั      กรรมการ 

15 นายนพรัตน์  ฉันส าราญ      ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด     กรรมการ 

16 นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ์           ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   กรรมการ 

17 นางรัชฎาพร เจรญิวราวุฒิ      ผู้แทนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน กรรมการ 

18 นายสมเกียรติ เขียวแก่                  ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม      กรรมการ 

19 นายทศพล  อินทิจันทร์   ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   กรรมการ 

20 นายวิโรจน ์ สันตยานนท์        ผู้แทนสถาบันโภชนาการ กรรมการ 

21 นายภูชิต โนนจุ้ย                       ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล     กรรมการ 

22 นายธนเสฏฐ์ อัครพัฒนะกุล        ผู้แทนสถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   กรรมการ 

23 นายเจรญิพงษ ์กานดา ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ     กรรมการ 

24 นายพิทักษ์  เพ็งเจริญ       ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศลิป์     กรรมการ 

25 นายกิตตริัตน์  ปรือทอง    ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ      กรรมการ 

26 ผศ.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสรุกุล ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา   กรรมการ 

27 นายประชารักษ์ อมรพงษ์ ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา      กรรมการ 

28 นายก้องภพ  รอดยูร  ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา กรรมการ 

29 นางอรอารีย์ อุชม       ผู้แทนศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ   กรรมการ 
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30 นายตะวัน พลชนะ ผู้แทนหอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล   กรรมการ 

31 นายนฤชาติ  ละมลูมั่ง          ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   กรรมการ 

32 นายสาธิต จันทร์เขียว ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค ์ กรรมการ 

33 นายประเสริฐ แก้วประดับ ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจรญิ กรรมการ 

34 นางสาวเสมอแข  ย้อยนวล      ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนฯ  กรรมการ 

35 นางสาวศุภนุช มงคลพันธ ์ ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี     กรรมการ 

36 รศ. ดร. เอกราช เกตวัลห์             ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ      กรรมการ 

37 นายพุฒิเศรษฐ์ ตันตเิมฆิน ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

38 นายไพรตัน์ แดงเอม ผู้อ านวยการกองบริหารงานท่ัวไป หรือผู้แทน กรรมการ 

39 นางอุทุมพร  ปานบุญห้อม ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา หรือผู้แทน กรรมการ 

40 นายศิริพงศ์  ทรัพย์อุดม              ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศยั หรือผูแ้ทน กรรมการ 

41 นายพร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกลู     หัวหน้างานออกแบบฯ หรือผู้แทน กรรมการ 

42 นายสุพจน์ ภาษรีอด            หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน กรรมการ 

43 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์ธร เซีย่งเห็น หัวหน้างานสาธารณูปโภคฯ หรือผู้แทน กรรมการ 

44 นายศักดิ์นรินทร์  คัญทัพ             หัวหน้างานจราจรฯ หรือผู้แทน กรรมการ 

45 นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกลู         หัวหน้างานพัฒนาฯ หรือผู้แทน กรรมการ 

46 นายมนตรี  แสงทว ี   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

47 นายวรพจน์ เฉลมิกลิ่น  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

48 นายสมพงษ์ พิเชฐบวรกุล        กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

49 นายเมธาวี  ชาบัญ    กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

50 นายอิทธิรัชฎ ์ เผ่าวัฒนา       กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 

51 นางสาวอรวรรณ  ไพรี                 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

52 นางสาวเนตรา  แย้มเดช       กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้าม)ี  

1 ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร ์

2 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

3 ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)     

4 ผู้แทนคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      

5 ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    

6 ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและครอบครัว           

7 ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุร ี

8 ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ            

9 นายสุรยิัน จันทร์เงินกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
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เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

1.1 การให้บริการรถรางตามมติคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการ
ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของโควิด 19  

  ตามมติคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการในการป้องกัน และยับยั้งการ
แพร่ระบาดของโควิด 19 ระยะที่ 6 ที่เห็นชอบใน 5 กิจกรรมประกอบด้วย 

   •  การเปิดให้กลับไปเรียนท่ีโรงเรียนแบบเต็ม 100% 
   •  การเปิดให้บริการรถโดยสารสาธารณะ แบบเต็มทุกท่ีนั่ง 
   •  การให้แข่งกีฬาแบบมีผู้ชมได ้
   •  การให้ขายอาหารบนเครื่องบินได้ 
   •  การขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตีสอง 

   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงปรับการให้บริการรถรางภายในวิทยาเขตศาลายาตามมาตรการดังกล่าว 
ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการยังคงต้องสวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป 
   ในส่วนของการให้บริการรถราง แบบเต็มจ านวน 25 ท่าน จะมีการติดตั้งจอดิจิตอล counting เพื่อแจ้งจ านวน
ผู้โดยสารที่อยู่รถราง และยกเลิกวัดอุณภูมิก่อนการขึ้นรถรางเพื่อความรวดเร็วในการให้บริการ ทั้งนี้รวมถึงรถบัสที่ให้บริการด้วยเช่นกัน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

    
1.2  แผนการเตรียมงานพระราชทานปริญญาบัตรของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562โดยมี
ก าหนดการดังนี ้
   •  วันซ้อมย่อย ในวันที่ 29 และ 30 กันยายน 2563 ใช้นโยบายรูปแบบ Social Distance ในการ
ให้บริการ ดังนี้ 
   1. อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าสู่พื้นทีโ่ดย จอดรถที่ถนนอุทยาน และไมม่ีรถบัสบริการรับ-ส่ง 
   2. ผู้ที่จะเข้ามหาวิทยาลัย จะต้องตรวจอุณหภูมิที่ประตู4เพื่อผ่านจดุคัดกรองเพื่อตรวจวัดอณุหภูมิ และ
จะต้องสวมหนา้กากอนามัย 
   3. บุคลากรและนักศึกษา ท่ีไมไ่ดม้ภีารกิจ ขอให้ WFHในวันท่ีกหาหนด 
   4. สามารถเดินออกได้ที่ประตเูล็กทุกประตู โดยแสดงสติ๊กเกอร์ที่ผ่านการตรวจวดัอุณหภูม ิ
   5. อนุญาตให้รถยนตเ์ข้ามหาวิทยาลัยได้ เฉพาะที่มบีัตรอนุญาตเท่านั้น (ใช้แนวทางเดียวกันทั้งวันซ้อมย่อย 
ซ้อมใหญ่ และวันรับจริง ) 

   •  วันซ้อมใหญ่ ณ มหิดลสิทธาคาร ในวันที่ 2และ 3 ตุลาคม 2563 
   •  วันรับจริง ณ มหิดลสิทธาคาร ในวันที่ 5และ 6 ตุลาคม 2563 

1. อนุญาตให้เข้าสู่พื้นที่เฉพาะบณัฑติ จอดรถถนนอุทยาน โดยมีรถบสับริการรบั-ส่ง 40คัน โดยตรวจวัด 
อุณหภูมิก่อนขึ้นรถ 

2. บัณฑิตที่เดินทางด้วยรถประจหาทางหรือรถยนตส์่วนตัวท่ีมาส่งเข้ามหาวิทยาลัยโดยใช้ประตู 4และ 
จะต้องตรวจอุณหภมูิพร้อมต้องสวมหน้ากากอนามัย 

   3. บุคลากรและนักศึกษา ท่ีไมไ่ดม้ภีารกิจ ขอให้ WFH ในวันท่ีกหาหนด 
   4. สามารถเดินออกได้ที่ประตเูล็กทุกประตู โดยแสดงสติ๊กเกอร์ที่ผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิ 
   5. อนุญาตให้รถยนตเ์ข้ามหาวิทยาลัยได้ เฉพาะที่มบีัตรอนุญาตเท่านั้น (ใช้แนวทางเดียวกันทั้งวันซ้อมย่อย  

ซ้อมใหญ่ และวันรับจริง) 
   ทั้งทางมหาวิทยาลัยจะปิดประชุมเข้าออกมหาวิทยาลยัคือ ประตู 1 ประตู 2 ประตู4 ขาเข้า ประตู 5 ประตู 
6 ไม่ให้รถเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนประตู 3 จะเป็นให้เข้าเฉพาะบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และมีสติ๊กเกอร์
หรือบัตรออกอนุญาตตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ส่วนประตู 4 จะเป็นทางออกของรถบัสที่ให้บริการ  
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ประตู 4 จะเป็นประตูทางเข้าหลักของบัณฑิต  โดยมีการตั้งจุดคัดกรอง โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิ ด้วย
กล้องตรวจวัด เจลล้างมือ และเช็คอินการเข้าสู่มหาวิทยาลัย และตั้งแผงเหล็กกั้นยาวตั้งแต่ประตู 2 เน้นป้ายประชาสัมพันธ์ เปิดให้
บัณฑิตเข้าท่ีประตู 4 เท่าน้ัน โดยมีป้ายสัญลักษณ์หยดน้ าเป็นรูปเช็คอิน เพื่อให้รู้ว่าเป็นทางเข้า 

   การจอดรถของบัณฑิตหรือญาติบณัฑิตสามารถจอดรถได้ที่บริเวณถนนอุทยานอักษะ โดยจะต้องจอดแบบ
ชิดซ้ายของทาง โดยเน้นฝั่งพุทธมณฑล    
   งานจราจรและความปลอดภัย ไดม้ีมาตรการตรวจสอบรถ ก่อนเข้ามหาวิทยาลยัเพื่อความปลอดภยั ดังน้ี 
   1. ส าหรับรถยนต์ (อนุญาตใหเ้ข้าได้หากมีอย่างใดอย่างหนึ่ง) 

1.1  สติ๊กเกอร์สีน้ าเงิน ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ออกให้โดยงานจราจรและความปลอดภัย 
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมแนบเอกสารเซ็นรับรองจากคณบดีถึงความจ าเป็นในการเข้าพื้นที่ในวันดังกล่าว
หรือบัตรแสดงตนงานรับปริญญา 

1.2  บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้า-ออก, บัตรอนุญาตจอดรถยนต์ VIP, บัตรอนุญาตรถยนต์ผ่านเข้า-ออก 
รับส่งอาหารและเครื่องดื่มและวัสดุอุปกรณ์ ,บัตรจอดรถบัส,บัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่งานพระราชทานปริญญาบัตร บัตรอนุญาตจากฝ่าย
สักขีพยาน ออกให้โดยฝ่ายเลขานุการ ส าหรับคณะกรรมการที่ปฏิบัติงานพระราชทานปริญญาบัตร 

1.3  บัตรอนุญาตจอดรถเฉพาะกิจออกให้โดยงานจราจรและความปลอดภัย  กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับบุคคลภายนอกที่มีภารกิจหรือมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้ามาติดต่อราชการในพื้นที่
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะ/สถาบันจะต้องเป็นผู้ด าเนินการให้ ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกติดต่อขอรับบัตรเอง 

** มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิไม่อนุญาตให้ธุรกิจออนไลน์ ,ส่งของ ,ธุรกิจเอกชน **ทั้งหมดเข้าในพื้นที่ใน
วันท่ี 29-30ก.ย.63วันท่ี 2-3 ต.ค. 2563 และ 5-6ต.ค. 63  

2. พ้ืนท่ีส าหรับการให้บริการญาตบิัณฑิตหรือจุดพักคอยบณัฑติ  
    2.1  สวนเจ้าฟ้า สามารถรองรบั 700 คน (ตามาตรการเว้นระยะห่าง 
         2.2  สนามตะกร้อ 260 คน จุดพักคอยในสนามฟุตบอล สามารถรองรับ 272 คน (ตามมาตรกาเว้น

ระยะห่าง) 
         2.3 อาคารศูนย์การเรียนรูม้หิดล โรงอาหารรองรับได้ 300 คน ส่วนกลาง MLC รองรับได้ 300 คน  

(รวมทุกช้ันตามมาตรการเว้นระยะหว่าง) 
3. การให้บริการรถรางรับส่งภายในมหาวิทยาลัยเริ่มให้บริการตั้งแต่ตี 03.00 น. – 20.00 น. โดยให้บริการ

เส้นทางวิ่งรถรางตามปกติ ยกเลิกเส้นทาง OP-MLC (รถรางสายสีเหลือง) งดให้บริการ เพื่อเพิ่มรถเส้นทางรถรางพิเศษ จ านวน 10 คัน 
จากประตู 4 ไปมหิดลสิทธาคาร โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เวลา 03.00 – 19.00 น.  

4.  การให้บริการรถบัสรับ-ส่ง ระหว่าง ถนนอุทยานอักษะเข้ามาภายในมหาวิทยาลัย เพื่อรองรับบัณฑิต 
โดยบัณฑิตที่จะสามารถข้ึนรถบัสได้จะต้องมีการตรวจวัดอุณภูมิก่อนขึ้นรถบัส ในระหว่างวันที่ซ้อมใหญ่วันที่ 2 – 3 ตุลาคม  2563 และ 
วันรับจริงวันที่ 5 – 6 ตุลาคม  2563 โดยมีจุดขึ้น-ลง รถบัสแบ่งออกเป็น 13 จุด และกองอ านวยการ 1 จุด ซึ่งจุดลงรถบัสภายใน
มหาวิทยาลัยอยู่บริเวณสนามฟุตบอลและสนามตะกร้อ  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.3  แผนการจราจรงานครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
 ด้วยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์กาหนดจัดงานงานครบรอบ 30 ปี โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์     โดยสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จมาร่วมงานในวันที่ 28 สิงหาคม 2563 กองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมจึงได้เตรียมแผนปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมในกิจกรรม 
        เส้นทางเสด็จ (แผนหลัก) 
                                  • ขาเข้า เข้าทางประตู 1ด้านหน้า ถนน นครชัยศรี 

    • ขาออก ออกทางประตู 2 ด้านข้าง ประตู 6 ตรงข้ามตึกกายวิทยาทาน (เปิดbarrier) 
                              เส้นทางเสด็จ (แผนสารอง) 
                                  • ขาเข้า เข้าทางประตู 1ด้านหน้า ถนน นครชัยศรี 

    • ขาออก ออกทางประตู 1ด้านหน้า ถนน นครชัยศรี (ย้อนศรกลับ) 
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                            ลานจอดรถผู้เข้าร่วมงาน 
  • VIP ด้านข้างโรงเรียน ถนนปัญญาแผ่นดินขาออก (ท่ีจอด taxi) 

      • ผู้เข้าร่วมงาน ลานจอดคอนโด และ ถนนปัญญาแผ่นดินขาเข้าจนถึงแยกสถาบันเด็กการด าเนินงาน 
  • ประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต ารวจ ในการอ านวยความสะดวก 
  • จัดก าลัง รปภ. ในการกั้นการจอดรถบนเส้นทางเสด็จ ตั้งแต่ทางลงสะพานวงแหวนประตู 2 ถึง MU 
corner ฝั่งมหาวิทยาลัย 
 • อ านวยความสะดวกการจัดการที่จอดรถผู้เข้าร่วมงาน 
 • จัดความเรียบร้อยบนเส้นทางเสด็จ เช่น การจัดระเบียบจักรยานประตู 6 

 • ประสานงานก่อสร้างงดการปฏิบัติงาน (อาคารกายวิทยาทาน) 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.4 ผลการพิจารณา TOR โครงการ Solar Rooftop มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา โดยสภามหาวิทยาลัย  
 ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้เสนอเรื่องขอพิจารณาทบทวนแก้ไข TORงานการลงทุนโครงการพลังงาน
ทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล ในการประชุมครั้งที่ 558 
เมื่อวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 น้ัน ที่ประชุมมีมติอนุมัติและให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
 โดยโครงการ Solar Rooftop บริษัทเอกชนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดโดยจะเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์
ขายให้กับมหาวิทยาลัยในราคาอัตราส่วนลดค่าไฟฟ้าคิดจากราคาตามใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาพในแต่ละเดือน โดยมีอัตรา
ส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ในระยะเวลาของสัญญาไม่เกิน 15 ปี เมื่อครบสัญญาผู้ลงทุนมอบระบบผลิตไฟฟ้าทั้งหมดให้กับ
ทางมหาวิทยาลัย 
 ขอบเขตของโครงการการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์มหาวิทยาลัยมหิดล ขนาดรวมทั้ง
โครงการไม่น้อยกว่า 12 เมกะวัตต์ หรือขนาดที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ พร้อมระบบกักเก็บพลังงานขนาดติดตั้งรวมทั้งหมดไม่
น้อยกว่า 500 กิโลวัตต์ชั่วโมง และระบบจัดการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ภายในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา รวมพื้นท่ีเข้า
ร่วมโครงการจากส่วนงานจ านวน 27 ส่วนงาน  
        ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อเดือนของมหาวิทยาลัยอยู่ที่ประมาณ 5,115,785 kwh./m กรณีมหาวิทยาลัย
ท าโครงการ Solar Rooftop จะใช้พลังงานอยู่ที่ 1,669,333 kwh./mต่อเดือน ถ้าซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้าจะอยู่ที่ประมาณ 1,400,000 
kwh./mต่อเดือน ผลการประหยัดต่อเดือน 35% จะประหยัดได้ประมาณ 2,396,995.25 บาท/เดือน ผลก าไรสะสมของผู้ลงทุน รวม 15 
ปี จ านวนเงิน 285,320,168.21 บาท ก าไรเฉลี่ยต่อปี จ านวนเงิน 19,021,344.55 บาท มหาวิทยาลัยประหยัดรวม 15 ปี จ านวนเงิน 
419,371,072.00 บาท  
        แผนการด าเนินการ  

- ด าเนินการคดัเลือกผูล้งทุนพร้อมลงนามสัญญา ระยะเวลา 2 เดือน (เดือนกันยายน - ตุลาคม  2563) 
- ด าเนินการติดตั้งและจ่ายไฟเข้าระบบแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลา 18 เดือน (นับจากวันที่ลงนามในสญัญา) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรเส้นทางถนนศาลายา-นครชัยศรี และ ถนนศาลายา-บางภาษี  
 ตามที่ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย  ได้เข้าร่วมประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกับสถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจรเส้นทางถนนศาลายา-นครชัยศรี, ถนนศาลายา-
บางภาษี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาการจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน ดังนี ้
 แผนการแก้ปัญหาสัญจร ในพื้นที่อ าเภอพุทธมณฑล บริเวณแยกประตู 5 ณ ช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00 – 09.00 
น.ม 11.00 – 14.00 น., 16.00 – 19.00 น.) โดยจะเริ่มใช้วันท่ี 1กันยายน  2563 
 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจร 

- เพิ่มเส้นทางระบายการจราจรให้เลี้ยวซ้ายผ่านเส้นทางเรียบทางรถไฟผ่านหน้าเทศบาลต าบลศาลายา ออก
ทางหัวถนนพุทธมณฑลสาย 4 ระยะทาง 750 เมตร 

- เส้นทางจากต.คลองโยง มุ่งหน้าผ่านแยก สภ.พุทธมณฑล ท้ังเลี้ยวซ้ายกลับรถด้านหน้าที่ว่าการอ าเภอ 
- โดยการลดขนาดเกาะกลางถนนบริเวณหน้า สภ.พุทธมณฑลให้เล็กลง จะสามารถระบายการจราจรและให้

เลี้ยวซ้ายไปทาง ต.คลองโยง (ถนนศาลายา - บางภาษี) เพิ่มขึ้นรวมเป็น 2 ช่องทาง (จากเดิม 1 ช่องทาง) 
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- ปิดจุดกลับรถหน้าตลาดศาลายา (ตลาดเหลือง) และให้ไปใช้จุดกลับรถหน้าโรงจ าน าแทน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  

รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2563  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตาม  
3.1 ข้อมูล UI Greenmetric World University Ranking 2020  
     การจัดท าข้อมูล UI Greenmetric แบ่งข้อมลูออกเป็น 2 ส่วน  

1. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานกรอกข้อมูลในระบบ MU-Eco Data  
1.1 มีส่วนงานท่ียังไมไ่ด้กรอกข้อมูลลงระบบ จ านวน 4 ส่วนงาน ดังนี้ โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

นครสวรรค์ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหดิล คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์
1.2 มีส่วนงานที่กรอกข้อมูลในระบบ MU-ECODATA จ านวน 39 ส่วนงาน จาก 43 ส่วนงาน ดังนี้ 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิ
มนุษยชนและสันติศึกษา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกายภาพบ าบัด  คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กองกิจการนักศึกษา (งานหอพักนักศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัยการ
จัดการ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาลัยศาสนศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุ รี 
ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล สถาบัน
นวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันโภชนาการ ส านักงานอธิการบดี หอสมุดและคลังความรู้ 

2. ขอความอนุเคราะห์ให้ส่วนงานกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์ม UI GreenMetric 2020 
2.1 มีส่วนงานที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จ านวน 7 ส่วนงาน ดังนี้  คณะศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัย

นานาชาติ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน วิทยาลัยการจัดการ กองกิจการนักศึกษา กองทรัพยากรบุคคล ศูนย์บริหารความปลอดภัย                 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

          2.2  ก าหนดการ SDGs Visit ประจ าปี 2563 และ Web Link Sustainability 
วันท่ี หน่วยงาน 

4 ส.ค. 63 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

10 ส.ค. 63 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

14 ส.ค. 63 
คณะสัตวแพทยศาสตร ์
วิทยาลัยศาสนศึกษา 

19 ส.ค. 63 คณะวิทยาศาสตร ์
20 ส.ค. 63 คณะเภสัชศาสตร ์

2 ก.ย. 2563 

คณะกายภาพบ าบดั 
คณะศลิปศาสตร ์
สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว 
หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล 
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วันที ่ หน่วยงาน 
3 ก.ย. 2563 คณะเทคนิคการแพทย ์
 สถาบันโภชนาการ 
 วิทยาลัยนานาชาต ิ
 วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
8 ก.ย. 2563 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
11 ก.ย. 2563 บัณฑิตวิทยาลัย 
 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิ

14 ก.ย. 63 
สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู ้

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

18 ก.ย. 2563 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์

วิทยาลัยราชสุดา 

22 ก.ย. 2563 

วิทยาเขตนครสวรรค์ ผ่านระบบ WebEx  
Link: https://bit.ly/2E5rYs4 
Meeting Number: 170 866 2400 
Password: oppe 
วิทยาเขตอ านาจเจริญ ผ่านระบบ WebEx  
Link: https://bit.ly/2E5rYs4 
Meeting Number: 170 866 2400 
Password: oppe 

24 ก.ย. 2563 วิทยาเขตกาญจนบุร ี
   2.3 การส่งข้อมูล THE Impact Ranking 2021 มีส่วนงานท่ีจัดสง่ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีสอดคลอ้ง

ตาม 17 Goals เรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันท่ี 18 สิงหาคม  2563)  ดังนี ้

คณะ/สถาบัน/กอง/ศูนย์/ส่วนงาน วัน เดือน ปี ที่ส่ง 

1. คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 31 ก.ค. 2563 

2. ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน  31 ก.ค. 2563 

3. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 3 ส.ค. 2563 

4. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 6 ส.ค. 2563 

5. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ 13 ส.ค. 2563 

6. คณะแพทยศาสตรโ์รงพยาบาลรามาธิบด ี 14 ส.ค. 2563 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 14 ส.ค. 2563 

8. วิทยาลัยนานาชาต ิ 14 ส.ค. 2563 

9. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 14 ส.ค. 2563 

10. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจรญิ  14 ส.ค. 2563 

  

https://bit.ly/2E5rYs4
https://bit.ly/2E5rYs4
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คณะ/สถาบัน/กอง/ศูนย์/ส่วนงาน วัน เดือน ปี ที่ส่ง 

11. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  17 ส.ค. 2563 

12. วิทยาเขตกาญจนบุรี  17 ส.ค. 2563 

13. สถาบันโภชนาการ 18 ส.ค. 2563 

14. วิทยาลัยศาสนศึกษา 18 ส.ค. 2563 

15. คณะสัตวแพทยศาสตร ์ 18 ส.ค. 2563 

 2.4 การส่งข้อมูล THE Impact Ranking 2021 มีส่วนงานท่ีจัดส่งขอ้มูลผลการด าเนินงานท่ี 
สอดคล้องตามแบบฟอร์ม 4 Goals เดิมเรียบร้อยแล้ว (ข้อมูล ณ วันท่ี 17 สิงหาคม  2563)  ดังนี้ 

คณะ/สถาบัน/กอง/ศูนย์/ส่วนงาน วัน เดือน ป ีที่ส่ง 

1. คณะเทคนิคการแพทย ์ 18 มิ.ย. 2563 

2. บัณฑิตวิทยาลัย 18 มิ.ย. 2563 

3. คณะสตัวแพทยศาสตร ์ 30 มิ.ย. 2563 

4. วิทยาลัยการจดัการ 21 ก.ค. 2563 

5. วิทยาลัยราชสดุา 31 ก.ค. 2563 

 2.5 ส่วนงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลผลการด าเนินงานตาม SDGs (17 ส่วนงาน) ดังนี้ หอสมุดและคลังความรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร คณะเภสัชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะกายภาพบ าบัด คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร ์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
3.2 การให้บริการพ้ืนที่ภายหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของส่วนงาน  
ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ปรับปรุงแนวทางในการให้บริการพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา ตามมาตรการในการเผ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข เช่น การให้บริการรถราง การให้บริการห้องประชุม และศูนย์อาหารกลาง สาหรับการให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง
ภายในส่วนงานต่างๆ ซึ่งอยู่ในความดูแลของส่วนงานจะมีแนวทางการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรการของส่วนกลางอย่างไร 

เมื่อวันจันทร์ที่  17  สิงหาคม  2563  ท่านรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาได้ลงตรวจพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้ในเรื่อง
ของการเตรียมความพร้อมการเปิดให้บริการของห้องเรียน ห้องจัดกิจกรรม ห้อง IT และพื้นที่ศูนย์อาหารของศูนย์การเรียนรู้มหิดล ท่าน
ได้ให้ค าแนะน าเพิ่มเติมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ การขอความร่วมมือการสวมกากอนามัย และการรักษาระยะห่าง ต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
3.3 การพัฒนางานด้าน Sustainability (Time Higher Education University Impact Ranking 2020) 

ของส่วนงาน  
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะเข้าร่วมการจัดอันดับ Time Higher EducationUniversity Impact Ranking 2020

(THE) งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะจัดท า  website หลักของมหาวิทยาลัย ที่เป็นการรวบรวมข้อมูล 17 หัวข้อตามข้อกาหนดของ SDGs 
Goal จาก website Sustainability ของส่วนงาน โดยใน websiteของส่วนงานจะใช้รูปแบบเดียวกันทกุส่วนงานและต้องมีข้อมูล 3 เรื่อง
ได้แก่ 1) งานวิจัย 2) กิจกรรมและการเรียนการสอน 3) การประชุมหรือการสัมมนา ซึ่งส่วนงานสามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่ website
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม https://op.mahidol.ac.th/pe/impact-rankings/ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

https://op.mahidol.ac.th/pe/impact-rankings/
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3.4  การจัดกิจกรรม MAHIDOL SUSTAINABLE WEEK 2020 มีรายละเอียดดังนี้ 
       3.4.1  ก าหนดการจัดกิจกรรม 
   รายการละเอียด    ช่วงเวลา   

            Mahidol Sustainable University Exhibition (Poster) :        30 Nov - 4 Dec 2020 @ MLC Ground Floor 
Mahidol Sustainable Development Conference :           Wednesday 2 December 2020 (ZOOM)  
MU SDGs Talk :                             Thursday 3 December 2020 (ZOOM) 

 3.4.2  หัวข้อการน าเสนอ แบ่งเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
   - สุขภาพท่ียั่งยืน 
   - สังคมที่ยั่งยืน 
   - สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน 

- เศรษฐกิจท่ียั่งยืน หรือ ธุรกิจเพื่อสังคมท่ียั่งยืน 
          3.4.3  รายละเอียดการจัดกิจกรรม 

รายละเอียด  วันที ่
เปิดลงทะเบียนน าเสนอบทความและเปิดรับบทความฉบับเต็ม 30 ก.ย. 2563 
ปิดรับบทความฉบับเต็ม 15 ต.ค. 2563 
วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์  และไฟล์
โปสเตอร์ 27 ต.ค. 2563 

27 ต.ค. 2563 

ออกหนังสือตอบรับผลงาน 1 พ.ย. 2563 
ช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมน าเสนอบทความ และยืนยันการเข้า
ร่วมน าเสนอผลงานทาง Google form  

1 – 5 พ.ย. 2563 

ประกาศรายช่ือผู้น าเสนอ และก าหนดการน าเสนอผลงาน 5 พ.ย. 2563 
น าเสนอผลงาน / เข้าร่วมงาน รูปแบบ Online ผ่าน ZOOM 2 ธ.ค. 2563 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
ไม่มี  
 
ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอ่ืน ๆ  
ไม่มี 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

นางสาวอรวรรณ  ไพร ี
ผู้จดรายงานการประชุม 


