
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพฒันา
ระบบกายภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยนื 

คร้ังที ่11/2563

วนัพธุที่ 9 ธนัวาคม 2563

ประชมุออนไลนผ์่านทางระบบ WebEx



ระเบยีบวาระการประชุม
ระเบยีบวาระที ่1  เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ 

1.1 โครงการ Mahidol Sustainable Week 2020
1.2 พิธีท  าบญุปิดทองตราสญัลกัษณม์หาวิทยาลยัมหิดล
1.3 การเก็บจกัรยานในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา
1.4 การจดัระเบียบสายส่ือสารภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

ระเบยีบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม  
รบัรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 10/2563



ระเบยีบวาระการประชุม
ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม  

3.1 การส่งขอ้มลู UI Greenmetric World University Ranking 2020
3.2 การพฒันางานดา้น Sustainability (Time Higher Education 

University Impact Ranking 2020) ของสว่นงาน

ระเบยีบวาระที ่4 วาระเพือ่พจิารณา
ประกาศกองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม

ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

โครงการ Sustainability week 2020 : จดันิทรรศการดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน 
ณ อาคารศนูยก์ารเรยีนรูม้หิดล ระหว่างวนัท่ี 30 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม 2563 ซึง่มีกิจกรรมหลกั ดงันี ้

• 1 ธนัวาคม 2563 มีกิจกรรม SDGs Talk เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นสขุภาพท่ียั่งยืน สงัคม
ท่ียั่งยืน สิ่งแวดลอ้มที่ยั่งยืน เศรษฐกิจท่ียั่งยืนหรอืธรุกิจเพื่อสงัคมท่ียั่งยืน 

• 2  ธันวาคม  2563  จัด กิจกรรม  Mahidol Sustainable Development 
Conference

1.1 โครงการ Mahidol Sustainable Week 2020



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ตามท่ีกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะด าเนินการปรับปรุงผิวองค์ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบดว้ย พระมหามงกฎุภายใตจ้กัรกบัตรศีลู อยู่ระหว่างกลางพระนามาภิไธย 
“ม”  ปิดผิวองคต์ราดว้ยทองค าเปลวสีทอง เน่ืองจากปัจจุบนัองคต์ราสญัลกัษณม์หาวิทยาลยัไดช้  ารุด
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลานัน้ 

เพื่อความเป็นสิริมงคลในการด าเนินการปรบัปรุงผิวองคต์ราสญัลกัษณม์หาวิทยาลยัมหิดล 
กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มจึงไดจ้ดัพิธีท าบุญปิดทองค าเปลวองคต์ราสญัลกัษณ ์ในวันจนัทรท่ี์ 23
พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 - 09.00 น. ณ บรเิวณลานมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 

โดยมีศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสตัยาทร นายกสภามหาวิทยาลยัมหิดลเป็น
ประธานในพิธี และรองศาสตราจารย ์ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดลอ้มและการ
พัฒนาอย่างยั่ งยืน กล่าวรายงาน โดยมี ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาสตราจารย ์นายแพทยบ์รรจง มไหสวรยิะ อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล รศ.นพ.
ปรีชา สุนทรานันท ์อดีตรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษยเ์ก่าสัมพันธ์ และรองอธิการบดี 
ผูบ้รหิารและบคุลากรมหาวิทยาลยัมหิดล เขา้รว่มพิธีท าบญุและปิดทองตวั “ม”

1.2 พธีิท าบุญปิดทองค าเปลวองคต์ราสัญลักษณ ์มหาวิทยาลัยมหดิล 



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

งานจราจรและความปลอดภยั กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม จะท าการจดัเก็บรถจกัรยานท่ี
ไม่ใชแ้ลว้และจอดทิง้ไวบ้รเิวณท่ีจอดจกัรยานประตทูางเขา้-ออกของมหาวิทยาลยั ประต ู1-6 เนื่องจาก
จ าเป็นตอ้งใชพ้ืน้ท่ีรองรบัการจอดรถจกัยานของนกัศกึษาซึง่จะเปิดภาคการศกึษา ภาคเรยีนท่ี 2 ในวนัท่ี 
4 มกราคม 2564 นี ้

โดยด าเนินการประชาสมัพนัธใ์หเ้จา้ของรถจกัรยานด าเนินการยา้ยรถท่ีจอดทิง้ไวภ้ายในวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 หากพน้เวลาท่ีก าหนด กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มจะจดัเก็บรวบรวมไวเ้พื่อน าไป
บรจิาคใหก้บัโรงเรยีนหรอืหน่วยงานตา่งจงัหวดัท่ีรอ้งขอความอนเุคราะหม์า

1.3 การเกบ็จักรยานในมหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

งานสาธารณูปโภคและระบบอาคารได้ด  าเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารภายใน
มหาวิทยาลยัมหิดลศาลายา เน่ืองจากคอนไมท่ี้ใชมี้อายกุารใชง้านมายาวนาน มีสภาพผพุัง หกั บางจดุ
หล่นหอ้ยเสี่ยงต่อการเกิดอนัตรายต่อผูส้ญัจรไปมา และมีสายสื่อสารบางส่วนไม่ไดใ้ช้งานแต่ก็ไม่ไดร้ือ้
ถอนออกสะสมเป็นจ านวนมาก มีสภาพท่ีรกไม่เป็นระเบียบ บางจุดเสาเอียงและแตกรา้วเกิดจาก
น า้หนกัของสายท่ีมีจ านวนมาก 

หน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ร่วมกับผูใ้หบ้ริการข่ายสาย 
TOT ,True ,3BB ,Dtac ,AIS และกองเทคโนโลยีสารสนเทศประชมุหารอืรว่มกนัเพื่อก าหนด 
Zone จ านวนเสาไฟฟ้าและแบง่งานเพื่อช่วยกนัจดัระเบียบสายสญัญาณระบบสื่อสาร 

1.4 การจัดระเบยีบสายสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 



รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่10/2563

ระเบยีบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม

3.1 การส่งข้อมูล UI Greenmetric World University Ranking 2020

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลเขา้รว่มการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวตามเกณฑข์อง UI 

Greenmetric World University Ranking ซึ่งจดัท าโดย University of 

Indonesia บดันีม้หาวิทยาลยัมหิดลไดส้ง่ขอ้มลูเพ่ือเขา้รว่มการจดัอนัดบัประจ าปี 2020 แลว้ 



ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม

3.2 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 ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา

4.1 ประกาศกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ตามท่ีกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลท่ีเก่ียวข้องกับ
นโยบาย มาตรการ กฎระเบียบหรือแนวปฏิบตัิในดา้นการใหบ้ริการ การส่งเสริมและอนรุกัษ์พลงังาน
และสิ่งแวดลอ้มตามเพื่อใหเ้ป็นแนวทางแก่ส่วนงาน บุคลากรนักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอกท่ีมา
ติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลยัมหิดลปฏิบตัิ โดยมีการประกาศใชม้าตัง้แต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นตน้มา

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลได้ด  าเนินนโยบายการบริหารจัดการเพื่อความยั่ ง ยืนท่ีมี
เป้าหมายเพื่อสรา้งใหเ้กิดการพฒันาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตาม
แนวทางของ (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางในการ
พฒันาของโลกท่ีองคก์ารสหประชาชาติ (United Nations: UN) ก าหนดขึน้ กองกายภาพและ
สิ่งแวดลอ้มจงึจะด าเนินการทบทวนประกาศต่างๆ เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางดงักลา่ว



ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ 


