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รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

คร้ังท่ี 6 /2564 

วันพุธที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ผ่านระบบ WebEx มหาวิทยาลยัมหิดล 

 

ผู้มาประชุม  
1 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสติ รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการ 

2 ผศ.ดร.น.สพ.ดุสติ  เลาหลินณรงค ์ ประธานสภาคณาจารย์ หรือผู้แทน กรรมการ 

3 นายมนตรี  เปรมเจรญิ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 

4 นายอภิรมย์  อังสุรัตน ์ ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ กรรมการ 

5 ผศ. ดร. วราภรณ์ จันทร์อ่อน ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 

6 นางสมร  รอดดอน ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 

7 นายณรงค์ฤทธิ์  บ ารุงประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล กรรมการ 

8 นายชาญเดช  แสงงาม ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 

9 นายสุเมธ  กิตติภมู ิ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) กรรมการ 

10 รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ ์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา) กรรมการ 

11 นางศศินันท์ มากงลาด ผู้แทนคณะศิลปศาสตร ์ กรรมการ 

12 อ.ดร. ผกาพร เพ็งศาสตร ์  ผู้แทนคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

13 รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กรรมการ 

14 นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินพวงศ ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ กรรมการ 

15 นายพิทยา ประทุมแก้ว ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร ์ กรรมการ 

16 นายสุดสม  เริงโอสถ ผู้แทนนคณะสาธารณสุขศาสตร ์ กรรมการ 

17 นางสุภาพร มั่นหรั่ง ผู้แทนบัณฑติวิทยาลยั กรรมการ 

18 นายนพรัตน์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด กรรมการ 

19 นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ ์ ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ 

20 นางรัชฎาพร เจรญิวราวุฒิ ผู้แทนสถาบันพัฒาสุขภาพอาเซยีน กรรมการ 

21 นายสมเกียรติ  เขียวแก ่ ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม กรรมการ 

22 นายพศิน เล้าโสภาภิรมย ์ ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กรรมการ 

23 นายวิโรจน์  สันตยานนท์ ผู้แทนสถาบันโภชนาการ กรรมการ 

24 อาจารย์ ดร. ภูชิต โนนจุย้ ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล กรรมการ 

25 นายธนเสฏฐ์ อัครพัฒนะกุล ผู้แทนสถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรรมการ 

26 นายเจรญิพงษ์ กานดา ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

27 นายถิรรตัน์  มณีกลุ ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาต ิ กรรมการ 

28 ผศ.ดร.ดร.ธีรศักดิ์ ศรีสรุกุล ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา กรรมการ 

29 นายไชยันต์  หัวใจ ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา กรรมการ 
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30 นางอรอารีย์ อุชม ผู้แทนศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาต ิ กรรมการ 

31 นายตะวัน  พลชนะ ผู้แทนหอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล กรรมการ 

32 นายกฤษณ์ ขาวบาง ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุร ี กรรมการ 

33 นายสาธิต  จันทรเ์ขียว ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ กรรมการ 

34 นางสาวเสมอแข  ย้อยนวล ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนฯ กรรมการ 

35 นายสมศักดิ์  มาเจริญ ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี กรรมการ 

36 นายวิษณุ เดชสันเทียะ ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาต ิ กรรมการ 

37 รศ. ดร. เอกราช เกตวัลห ์ ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กรรมการ 

38 นายพุฒิเศรษฐ์  ตันตเิมฆิน ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน กรรมการ 

39 นายธนกฤต เส็งมา ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา หรือผู้แทน กรรมการ 

40 นายศิริพงศ์  ทรัพย์อุดม ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศยั หรือผูแ้ทน กรรมการ 

41 นายพร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกลู หัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท  หรือผู้แทน กรรมการ 

42 นายสุพจน์ ภาษรีอด หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน กรรมการ 

43 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์ธร เซีย่งเห็น หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร หรือผู้แทน กรรมการ 

44 นายยุทธภูมิ  ญานเพิ่ม หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย หรือผู้แทน กรรมการ 

45 นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกลู หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือผู้แทน กรรมการ 

46 นายมนตรี  แสงทว ี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

47 นายสุรยิัน จันทร์เงิน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

48 นายวรพจน์ เฉลมิกลิ่น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

49 นายสมพงษ์ พิเชฐบวรกุล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

50 นายเมธาวี  ชาบัญ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

51 นางสาวอรวรรณ  ไพร ี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

52 นางสาวเนตรา  แย้มเดช กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 ผศ.ดร.วราภรณ์  จันทร์อ่อน  คณะเทคนิคการแพทย ์

2 นางสาวอัญชนิกา  ค าเป็ก  คณะเทคนิคการแพทย ์

3 นายวรพงศ์ บุญอุ้ม  คณะเทคนิคการแพทย ์

4 คุณโสรัจ  ทัศนเจริญ  คณะเภสัชศาสตร ์

5 คุณฤทธิศักดิ์ ศิริคณุาสกุลวงค ์ คณะวิศวกรรมศาสตร ์

6 นางสาวมะลิวรรณ พฤฒารา คณะวิศวกรรมศาสตร ์

7 นายพิทยา ประทุมแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร ์
8 ผศ.ดร.นภารัตน์ กรรณรัตนสูตร โครงการจดัตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันตศิึกษา 
9 ผศ.ดร.ศศิวิมล แสวงผล คณะวิทยาศาสตร ์
10 นางสาววราทิพย์ วัฒนวินิจฉัย งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
11 นายศักดิ์นรินท์  คัญทัพ งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
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12 นางสาวพลอยชมพู สุคสัถิตย ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
13 ผศ.ดร.น.สพ.ปริญ สุวรรณประภา คณะสัตวแพทยศาสตร ์
14 นางสาวธิดารตัน์ นงค์ทอง วิทยาลัยราชสุดา 
15 นายชยพัทย์ สมรูป วิทยาลัยราชสุดา 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร ์

2 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

3 ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ 

4 ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศลิป ์

5 ผู้เแทนวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

6 ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

7 ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจรญิ 

8 ผู้อ านวยการกองบริหารงานท่ัวไป หรือผู้แทน 

9 หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

เร่ิมประชุม 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
  ประธานฯ (รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอยา่งยั่งยืน) มอบหมายให้ผู้อ านวยการกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมด าเนินการประชุมแทน เนื่องจากติดภารกิจและจะเข้ารว่มประชุมในเวลาถัดมา 

1.1 โครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
ตามที่งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการโครงการจัดการขยะอันตรายจาก

ชุมชนเป็นประจ าทุกปี ซึ่งในปี 2564 ได้มีหนังสือที่ อว 78.0125/ว01333 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2546 ขอเชิญทุกส่วนงานภายในพื้นที่
ศาลายา เข้าร่วมโครงการจัดการขยะอันตรายจากชุมชน ปี 2564 โดยขอให้ส่วนงานส่งแบบสอบตอบรับเข้าร่วมโครงการฯ มาที่กอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมภายในวันท่ี 2 สิงหาคม 2564 โดยงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงานเพื่อ
จัดส่งให้งานบริหารพัสดุ กองคลัง ด าเนินการจัดหาผู้รับจ้างมารับขยะอันตรายของทุกส่วนงานไปก าจัดต่อไป 

ทั้งนี ้งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดแผนและระยะเวลาด าเนินโครงการดังนี้ 
เดือนพฤษภาคม   -จัดท ารายละเอียดโครงการ 

-เสนอแผนอนุมัติ 
เดือนมิถุนายน  -บันทึกแจ้งส่วนงาน 

-ส่วนงานเก็บรวบรวมข้อมูลขยะอันตราย 
เดือนกรกฎาคม -ส่วนงานรวบข้อมูล/ตอบเข้าร่วมโครงการ 
   -งานบริหารพัสดุ กองคลัง จัดหาผู้รับจ้าง 
เดือนสิงหาคม  -รวบรวม/สรุปข้อมูลขยะอันตรายv  
   -จัดส่งข้อมูลให้บริษัทผู้รับจ้าง 
   -นัดวันให้ส่วนงานเตรียมพร้อมในการเข้าจัดเก็บ 
   -ด าเนินการเข้าจัดเก็บขยะอันตราย 
เดือนกันยายน  -สรุปผลการจัดเก็บขยะอันตราย 
   -ขออนุมัติเบิกจ่าย  
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ส่วนงานท่ียังไม่ตอบรับเข้าร่วมโครงการ จ านวน 13 สว่นงาน ดังนี ้
1. กองบริหารงานท่ัวไป (งานบริการกลางและยาพาหนะ) 
2. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
3. ศูนย์บริหารสินทรัพย์ (อาคารชุดพักอาศัย) 
4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก) 
6. คณะกายภาพบ าบัด 
7. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
8. สถาบันโภชนาการ 
9. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
10. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
11. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
12. วิทยาลัยราชสุดา 
13. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ส่วนงานท่ีได้รวบรวมข้อมูลและตอบรับเข้าร่วมโครงการแล้ว จ านวน 19 ส่วนงาน 
1. กองกิจการนักศึกษา (หอพักนักศึกษา) 
2. โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
5. บัณฑิตวิทยาลัย 
6. คณะศิลปศาสตร์ 
7. คณะเทคนิคการแพทย์ 
8. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (หอพักนักศึกษารามาธิบดี) 
9. คณะพยาบาลศาสตร์ 
10. คณะวิทยาศาสตร์ 
11. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
12. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
13. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 
14. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
15. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
16. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
17. วิทยาลัยศาสนศึกษา 
18. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
19. โครงการจัดตั้งศูนย์อุตสาหกรรมฯ (plot plant) 
 
ทั้งนี้ ส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการจัดท าข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  แต่

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (Covid 2019) จึงได้ขยายวเวลารับแบบตอบรับออกไปจากวันที่ 2 สิงหาคม 
2564 เป็นวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจากส่วนงานท่ียังไม่ได้จัดส่งข้อมูลและตอบรับเข้าร่วมโครงการ ขอให้จัดส่ง
ข้อมูลและตอบแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 และหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อประสานงานได้ที่งานภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม คุณอุทัยวรรณ เกิดบุญ โทร02-4414400 ตอ่ 1211-12 หรือมือถือ 082-4501863 
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ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน ขอให้ส่วนงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล ขอให้ส่งข้อมูลขยะอันตรายให้งานภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมเพื่อด าเนินการภายในวันท่ี 16 สิงหาคม 2564 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

1.2 ความคืบหน้าการด าเนินการโครงการตามเป้าหมาย SDGs  
1.2.1 The 2 nd National Workshop of UI GreenMetric for University in Thailand 

 เป็นโครงการที่จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย จัดเป็น
ครั้งท่ี 2 ในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Webex และถ่ายทอดสดผ่าน Facebook โดยงานเสวนาในครั้งนี้จะได้กลา่วถงึ
เกณฑ์ใหม่ที่ใช้ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว ประจ าปี 2564 จากผู้เช่ียวชาญของ UI GreenMetric มีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรม 
20 มหาวิทยาลัย  
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1.2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs)  

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นประธานเปิด "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ : การสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)" โดยรอง
ศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มห าวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืน และสร้างการตระหนักรู้ด้านเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน “17 เป้าหมาย สู่มหาวิทยาลัยยั่งยืน” (MU Sustainable policy) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นผ่านระบบออนไลน์ ในโอกาส
นี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป ผาริโน รองผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ให้
เกียรติบรรยายในหัวข้อ "นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เสริมพลังการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) และการ
พัฒนามหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน" จากนั้น เป็นกิจกรรม workshop มีผู้แทนที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนและยุทธศาสตร์ จากส่วนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการในครั้งน ี้ 
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1.3 Mahidol Sustainability Week 2021  
ตามที่งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จัดงาน MahidolSustainability Week 2021 โดยของเชิญส่วนงานเข้าร่วม

ส่งผลงานเข้าร่วมงานประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 (Mahidol Sustainable Development 
Conference 2021) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และส่งเสริมการด าเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในหัวข้อ 
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Environment) สุขภาพที่ยั่งยืน (Sustainable Health) เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม 
(Sustainable Social Enterprise) สังคมที่ยั่งยืน (Sustainable Society) ก าหนดการ ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2564 
น าเสนอผลงาน 3 ธันวาคม 2564 ผ่าน Webex สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://op.mahidol.ac.th/pe/mahidol-
sustainability-week/#SDGs #Mahidolsustainability   
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  1.4 ประกาศกองกายภาพ  

1.4.1 เร่ือง แนวทางการใช้พ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  
ด้วยประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องแนวทางการใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศ 

สถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 โดยใจความว่าให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ขั้นสูงสุด
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เต็มจ านวน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยดังนี้  

1. บริษัทก่อสร้าง/ห้างร้าน/ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ภายใต้การก ากับควบคุมของคณะ/สถาบันที่จัดจ้าง หาก
มีการน าของออกจากพื้นที่ จะต้องท าใบน าของนอกโดยการกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มที่งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม พร้อมส าเนาบัตรและลายมือช่ือของผู้ได้รับมอบหมายจากส่วนงานดังกล่าว เพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันที่ประตูเข้า -ออก 
มหาวิทยาลัยฯ ทุกกรณี 

2. งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตตรวจกระโปรงท้ายรถยนต์ 
ตามประตูเข้า-ออก เพื่อส ารวจความถูกต้องของพัสดุที่มีการขนย้าย 

3. งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ขออนุญาตสุ่มตรวจสอบภายในรถยนต์
ของบุคลากร/นักศึกษาท่ีจะออกจากพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยฯ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

บุคลากรหรือส่วนงานสามารถขอแบบฟอร์มได้ที่งานจราจรและความปลอดภัย อาคารเอนกประสงค์ 
หรือดาวโหลดได้ที่ Website กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ ใบอนุญาตน าสิ่งของออกนอกพ้ืนท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
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                             1.4.2 เร่ือง การขยายเวลาการงดใช้พ้ืนที่และการปฏิบัติงานที่บ้านในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย ตามประกาศ
สถานการณ์ฉุกเฉิน 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องการขยายเวลาการงดใช้พื้นที่และการปฏิบัติงานที่บ้าน 
มหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ.2564 ให้หัวหน้าส่วนงานยังคงงดใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัย
ในพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย และศาลายา รองอธิการบดีที่ควบคุมหน่วยงานในส านักงานอธิการบดี ขยายเวลาให้บุคลากรในก ากับ
ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From home) ข้ันสูงสุดเต็มจ านวนต่อไป และแจ้งบุคลากรและนักศึกษาที่อาศัยอยู่หรือต้องเดินทางผ่านพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ลดการจ ากัดการเคลื่อนย้ายเดินทาง ทั้งนี้ ยกเว้น บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านสาธารสุขและงานด้าน
การรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ตาม ความเหมาะสม ในกรณีจ าเป็นอื่น ๆ ให้บุคลากร แจ้งหัวหน้าส่วนงานในพื้นที่หรือ
รองอธิการบดีที ่ก ากับดูแลหน่วยงานในส านักงานอธิการบดีเพื่อขออนุญาตเป็นรายกรณีต่อไปดังนี ้

1. ให้หัวหน้าหน่วยงานก าหนดภาระงานของบุคลากรในสังกัด โดยให้บุคลากรแต่ละคนมีสัดส่วนการ
เดินทางมาปฏิบัติงานท่ีกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่อการปฏิบัติงานท่ีบ้าน คิดเป็นร้อยละ 20:80 (เฉพาะเจ้าหน้าท่ีที่ปฏิบัติงานประจ า
ส านักงาน) 

2. การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานช่าง งานดูแลพื้นที่สวนและภูมิทัศน์ให้ก าหนดภาระงานของ
บุคลากรในสังกัดมีสัดส่วนการเดินทางมาปฏิบัติงานท่ีกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมต่อการปฏิบัติงานท่ีบ้านคิดเป็นร้อยละ 50:50 

3. การปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ให้เข้ามาปฏิบัติงานตามปกติ 
4. บุคลากรที่ใช้บริการขนส่งสาธารณะในการเดินทางมาปฏิบัติงานให้ปฏิบัติงานท่ีบ้าน 
5. บุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ให้งดการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่พ านักประจ า ในระหว่างการ

ปฏิบัติงานท่ีบ้าน เว้นแต่มีความจ าเป็นอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
6. การเข้ามาปฏิบัติงานท่ีกองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ให้กระจายการปฏิบัติหน้าท่ีตามพื้นที่รับผดิชอบ

ไม่อยู่รวมกลุ่ม 
 
ทั้งนี้ หากพบว่าบุคลากรไม่ปฏิบัติตามประกาศ อันจะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อผู้อื่น ขอให้รายงานต่อ

ผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบเนื่องจากมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และความคิดตามมาตรา 18 แห่ง
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ โดยประกาศมีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันท่ี 3-31 สิงหาคม  พ.ศ.2564  
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ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเพ่ิมเติมข้อมูล จากประกาศงานก่อสร้างภายในพื้นที่วิทยาเขตศาลายา 
ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันท่ี 1 สิงหาคม  2564 หน่วยงานที่อยู่ในพื้นทีอ่ื่น ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร หรือต่างจังหวัดสามารถเข้า
ปฏิบัติงานได้แล้ว แต่ทั้งนี้ในพื้นที่วิทยาเขตศาลายา ถูกบังคับด้วยจังหวัดนครปฐมยังไม่สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างได้ หากมีความ
จ าเป็นต้องด าเนินการต้องขออนุญาตต่อทางอ าเภอหรือจังหวัด ซี่งมีคณะกรรมการควบคุมโรคเป็นผู้อนุญาต เว้นแต่เป็นงานซ่อม
บ ารุงรักษาประจ าเดือนสามารถเข้าท างานได้ เฉพาะในพ้ืนท่ีวิทยาเขตศาลายา ส่วนวิทยาเขตอื่นๆ สามารถปฏิบัติงานได้ตามประกาศ   

ข้อสอบถามจากผู้เข้าร่วมประชุม  กรณีวิทยาเขตบางกอกน้อย (ศิริราช) กรณีถ้ามีการก่อสร้างหัวหน้า
ส่วนงานสามารถพิจารณาด าเนินการอย่างไร  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานชี้แจง จากประกาศมหาวิทยาลัยฉบับวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ในเนื้อความ
แจ้งให้ติดต่อขออนุญาตต่อกรมโยธา หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนท่ีควรจะต้องขออนุญาตตามขั้นตอนเป็นลายลักษณ์ต่อไป 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
   ทีป่ระชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2564 มีการแก้ไข ดังนี้ 
   หน้าท่ี 5 ข้อ 3 บรรทัดที่ 1 “วิทยลัยศาสนศึกษา” แก้ไขเป็น “วิทยาลัยศาสนศึกษา” 
   หน้าท่ี 7 ข้อ 3.1.1 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน แกไ้ขค าสะกดเนื้อหาผดิ 
   หน้าท่ี 9 ย่อหน้าท่ี 2 ตามหนังเว็บไซต์ แก้ไขเป็นหน้าเว็ปไซต์   
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตาม  

3.1 การน าเสนอ Website ข้อมลู THE ของส่วนงาน ดังนี ้
ตามผลการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2021 มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 101- 200 โดยคะแนน

จะอิงข้อมูลจากเวปไซต์และผลของการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยประธานขอให้สว่นงาน ของมหาวิทยาลัยน าเสนอข้อมูลเวปไซต์ในหวัขอ้ 
Sustainability ดังนี ้

1. คณะเทคนิคการแพทย์  
การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมูล THE คณะเทคนิคการแทพย์ สามารถเข้าไปที่หน้าเวปไซต์ของคณะ

เทคนิคการแพทย์ ซึ่งจะอยู่ในหน้าเดียวกับพันธกิจของคณะฯ  โดยมีการจัดท ารูปแบบการน าเสนอแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ Research 
Activity Conference ทั้งนี้ มีการน าเสนอเรื่องเด่นของคณะฯ จะน าเสนอข้อมูลในส่วนหน้าแรกของ Sustainable Development 
Goals  

ส่วนของ Activity  ปัจจุบันมี 2 – 3 Activity ที่สามารถตอบโจทย์ของ SDGs คือ การตรวจวินิจฉัยหาเชื้อ
ก่อโรค COVID-19 เชิงรุก โดยทางคณะฯ จะลงรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนช่วยเหลือสังคมอย่างไรให้มีความสอดคล้องกับหลาย
หน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว น าเสนอข้อมูลในภาพรวมด้านต่าง ๆ แต่ทางคณะยังไม่แน่ใจว่าในส่วนของการน าเสนอส่วนน้ีจะตรง
กับเป้าหมายของ SDGs หรือไม่อย่างไร ท้ังนี้ส่วนของกิจกรรมก็จะแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นตรงกับเป้าหมายของ  SDGs 
เป้าหมายที่เท่าไร ส่วนของ Conference ยังไม่มีการน าเสนอข้อมูล 

ประธานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะ  
1. ส่วนของ Activity บางส่วนของคณะสามารถตอบเป้าหมาย SDGs ได้มากกว่า 1 เป้าหมาย เช่น โรงงาน

สามารถตอบในส่วนของเป้าหมายที่ 9 Industry, Innovation And Infrastructure, โครงการออกตรวจโควิด-19 สามารถตอบเป้าหมาย
ที่ 3 และความร่วมมือกับสปสช. ซึ่งเป็นองค์กรระดับประเทศสามารถใส่คู่ความร่วมมือได้ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยสามารถใช้ข้อมูลในส่วน
ของโครงการนี้ไปใช้การเพิ่มคะแนนได้มากเนื่องจากมี Impact ที่เห็นได้ขัดเจน ฃ 

2. กรณีของบริษัท/โรงงาน ที่เกี่ยวข้องคณะฯ มีเวปไซต์หรือหน้าเพจของบริษัทที่ชัดเจนสามารถน ามาตอบ
ข้อมูลในด้าน Activity เป้าหมายที่ 9 ได้เช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีเรื่องของ Startup และเรื่องของ Spring Off 
(เรื่องของการจัดหารายได้จากการขาย) เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้เท่าท่ีควรถือว่าเป็นจุดเด่นมาก 
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2. คณะเภสัชศาสตร์  

การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมูล THE คณะเภสัชศาสตร์ สามารถเข้าไปที่หน้าเวปไซต์ของคณะเภสัช
ศาสตร์ส่วนของช่ือ MUPYSDGS (MUPY Sustainable Development Goals)  มุมล่างขวา ซึ่ งจะสามารถเข้ามายังหน้าเวป 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS โดยจะมีเมนูหลัก 4 เมนู คือ  

1. Home เป็นหน้าหลักของ SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS  
2. SDGs เป็นหน้าที่แสดงถึงความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะเภสัชศาสตร์  
    แยกตามเป้าหมายต่าง ๆ ท้ังหมด 17 เป้าหมาย 
3. MUPY-SDGs เป็นหมวดของแต่ละเป้าหมายที่คณะได้ด าเนินการจัดท า 
4. MU-SDGs เป็นข้อมูล SDGs ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งหน้าหลักแสดงข้อมูลที่เป็น Highlight ในส่วนของกิจกรรมที่คณะได้ด าเนินการเกี่ยวข้องกับ SDGs โดย

ในส่วนของแต่ละ SDGs ทางคณะจะได้จัดหมวดหมู่ของเป้าหมายแต่ละด้าน ซึ่งประกอบด้วย งานวิจัย/การส ารวจ/ผลการศึกษา/
กิจกรรม/การบรรยาย/การประชุม/สัมมนา/หลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งหัวข้อต่าง ๆ จะมีรายละเอียดแจ้งแต่ละด้านและมีการจัดท าลิงค์ไปถงึ
ข้อมูล   ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเรื่องของ เภสัชศาสตร์ออนไลน์มหิดลได้รับการตอบรับที่ส าคัญจากจดหมายข่าวระหว่างประเทศ 
(ELSEVIER South East Asia Newsletter) ซึ่งกับตรงกับเป้าหมายที่ 4 เรื่อง Quality Education เป็นต้น 

ประธานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะ 
1. เรื่องการของการน าเสนอข้อมูลที่สามารถลิงค์ไปยังข้อมูลอื่น ๆ โดยหลักส าคัญของข่าวอยู่หน้าเพจซึ่งแต่ละ

ส่วนงานสามารถน าตัวอย่างที่แต่ละส่วนงานสามารถน าไปปรับเป็นแนวทางการใช้งานได้ต่อไป 
2. ส่วนของ Activity บางส่วนของคณะสามารถตอบเป้าหมาย SDGs ได้มากกว่า 1 เป้าหมาย เช่น การประชุม 

Conference ของมหาวิทยาลัย Johns Hopkins สามารถตอบเป้าหมายที่ 17 ซึ่งในหนึ่งกิจกรรมสามารถตอบได้หลายเป้าหมาย กรณีที่
กิจกรรมมีของคณะมีส่วนร่วมกับองค์กรระดับชาติ ระดับนานาชาติ สามารถใส่เป้าหมายที่ 17 ได้เนื่องจากเป็นเป้าหมายที่ส าคัญที่จะต้อง
ส่งซึ่งจะสามารถดูความร่วมมือกับนานาชาติอย่างไร  

3. ในกรณีเรื่อง งานวิจัย การศึกษา หลักสูตร จะต้องจัดท าเป็น Mating ในเรื่องของหลักสูตร จ านวนวิชา ซึ่ง
สามารถตอบเป้าหมายได้บ้าง   

 
3. คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมลู THE คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเข้าไปท่ีหน้าเวปไซต์ของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูลการน าเสนอเนื้อ 3 ด้าน ดังนี้ 

1. โครงสร้างและเนื้อหา Web SDGs ประกอบด้วย 4 ส่วน 
ส่วนท่ี 1 ช่ือโครงการ/กิจกรรม/ Research/ Conference 
ส่วนท่ี 2 ช่ือ SDGs แต่ละ Goals 
ส่วนท่ี 3 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ส่วนท่ี 4 ส่วนอ้างอิงรูปภาพกิจกรรม Goals ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ 

2. กราฟแสดงจ านวนกิจกรรมในแต่ละ Goals  
3. น าเสนอบน Web จริง  
ข้อมูล THE คณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถเข้าไปที่หน้าเวปไซต์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ไปท่ีลิงค์ ไอคอน 

Sustainable Development Goals หน้าดังกล่าวน าเสนอข้อมูลในส่วนของเป้าหมายทั้งหมด 17 เป้าหมายซึ่งในแต่ละเป้าหมายจะ
ประกอบไปด้วยกิจกรรมและโครงการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  แสดงรายละเอียดส่วนของช่ือกิจกรรม/โครงการ/ระยะเวลา/สถานท่ี/หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/วัตถุประสงค์ของโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ/รูปแบบการด าเนินกิจกรรม/โครงการ/กลุ่ม เป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ผลลัพธ์ที่น าไปใช้ประโยชน์/ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้อ/รูปแบบประกอบ/และSDGs ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
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ประธานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะ 
ประธานแจ้งว่า ส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีกิจกรรมที่ส าคัญเป็นจ านวนมากท่ีเกี่ยวข้อง เช่น โรบ๊อกติก 

หรือข้อมูล Startup ที่สามารถจัดท าขึ้นมาเกี่ยวเทคโนโลยีและอุตสากรรมที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่ 9 เกี่ยวข้องกับ Center โดยเฉพาะ
ข้อมูลชีวทางการแพทย์ควรมีข้อมูลด้านนี้เนื่องจากเป็น Highlight ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่สามารถตอบโจทย์ของ THE เช่นโครงการ
ขาเทียม เครื่องครอบศรีษะ เป็นต้น  

 
4. คณะสัตวแพทย์ศาสตร์  

 การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมูล THE คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ สามารถเข้าไปที่หน้าเวปไซต์ของคณะ
สัตวแพทยศาสตร์ อยู่บริเวณด้านล่างของหน้าเวปไซต์คณะเป็นสัญลักษณ์แบนเนอร์ MUVS-SDGs หน้าแรกของเพจจะเป็นการแนะน า
ข้อมูล SDGs ในแต่ละเป้าหมาย โดยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในแต่ละเป้าหมายและข้อมูลของกิจกรรมต่าง ๆ และแสดงเป้าหมายอื่น 
ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงเวปไชต์ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่นกิจกรรมฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าร่วมกับชุมชน โครงการของนักศึกษา บ้านรักหมา 
รวมทั้งมีการลิงค์ข้อมูลวีดิโอกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

ประธานแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเสนอแนะ 
ประธานแจ้ง ขอให้เพิ่มเติมเรื่อง งานวิจัย การศึกษา หลักสูตร จะต้องจัดท าเป็น Mating ในเรื่องของหลักสูตร 

จ านวนวิชา ซึ่งสามารถตอบเป้าหมายได้ 
 

3.2 ติดตามความคืบหน้าข้อมูล THE และข้อมลู UI Green จากส่วนงาน 
ตามที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ UI Greenmetric World University Ranking และ THE Impact 

Ranking โดยงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะเป็นผู้รวบรวม ข้อมูลจากส่วนงานส่งเข้ารับการจัดอันดับใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย บัดนี้ใกล้ถึงก าหนดการส่งข้อมูลเพื่อ รับการจัดอันดับแล้ว จึงขอให้ทุกส่วนงานด าเนินการส่งข้อมูลที่งานพัฒนา
เพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

ข้อมูลเพ่ือจัดอันดับ THE Impact Ranking 2020 ตามแบบฟอร์ม Excel เป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม  
2564 ส่วนงานที่อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลได้แก ่

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
2. คณะกายภาพบ าบดั 
3. วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์      
4. วิทยาลัยศาสนศึกษา 
5. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว   
6. โครงการจดัตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันตศิึกษา 

 
ข้อมูลกิจกรรมเพ่ืออัพเดท website sustainability ของมหาวิทยาลัย เป็นข้อมูล ณ วันที่ 9 สิงหาคม  

2564 ส่วนงานที่อยู่ระหว่างติดตามข้อมูลได้แก ่

1. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล 

2. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. คณะเทคนิคการแพทย ์

4. คณะเภสัชศาสตร ์

5. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

6. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
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7. คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

8. คณะกายภาพบ าบดั 

9. คณะศลิปศาสตร ์

10. คณะสัตวแพทยศาสตร ์

11. คณะสาธารณสุขศาสตร ์

12. วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์

13. วิทยาลัยศาสนศึกษา 

14. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว 

15. สถาบันโภชนาการ 

16. สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู้ 

17. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

18. วิทยาเขตกาญจนบุร ี

19. โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 

20. โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

21. โครงการจดัตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันตศิึกษา 

  ทั้งนี้ส่วนงานสามารถส่งข้อมูลได้ที ่อีเมล sustainmu@gmail.com  
   

การติดตามข้อมูล UI GreenMetric 2021 แบบฟอร์ม UI Green ก าหนดส่งคร้ังท่ี 2 ภายในวันที่ 30 

กรกฎาคม 2564  

  1. ส านักงานอธิการบด ี

  2. ศูนย์บริหารความปลอดภัย อนาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

  3. ศูนย์จิตตปญัญาศึกษา 

  4. คณะทันตแพทยศาสตร ์

  5. คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 

  6. คณะพยาบาลศาสตร ์

  7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์

  8. คณะศิลปศาสตร ์

  9. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

  10. คณะสัตวแพทยศาสตร ์

  11. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

12. วิทยาลัยนานาชาต ิ

13. วิทยาลัยศาสนศึกษา 

14. วิทยาลัยการจัดการ 

15. สถาบันโภชนาการ 

16. สถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกลุ 

mailto:sustainmu@gmail.com
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17. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้

18. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน 

19. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

20. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

21. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์

22. บัณฑิตวิทยาลยั 

23. หอสมุดและคลังความรู้มหาวทิยาลัยมหิดล 

24. คณะเทคนิคการแพทย์ 

25. คณะเภสัชศาสตร ์

26. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

27. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

28. คณะวิทยาศาสตร ์

29. คณะสาธารณสุขศาสตร ์

30. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิ

31. วิทยาเขตกาญจนบุร ี

32. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจรญิ 

33. โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรรีุกขชาต ิ

34. สถาบันวิทยาศาสตร์การวเิคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 

35. วิทยาลัยราชสดุา 

36. คณะกายภาพบ าบัด 

ส่วนงานที่อยู่ระหว่างติดตามข้อมูล 
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
3. วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์
4. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว 
5. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
6. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
7. โครงการจดัตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันตศิึกษา 

การติดตามการกรอกข้อมูลในระบบ MU-ECODATA  

ส่วนงานที่กรอกข้อมลูครบถ้วน ข้อมูล ณ วันที่ 9 ส.ค. 64 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
3. คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
4. คณะทันตแพทยศาสตร ์
5. วิทยาลัยนานาชาต ิ
6. วิทยาลัยศาสนศึกษา 
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7. วิทยา เขตกาญจนบรุ ี
8. คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) 
ส่วนงานที่อยู่ระหว่างการกรอกขอ้มูล 
1. โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 

2. โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

3. โครงการจดัตั้งศูนยเ์สรมิสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม 

4. โครงการจดัตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันตศิึกษา 

5. โครงการจดัตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสริีรุกขชาติ 

6. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี

7. คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

8. คณะเทคนิคการแพทย ์

9. คณะเภสัชศาสตร ์

10. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

11. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

12. คณะกายภาพบ าบดั 

13. คณะพยาบาลศาสตร ์

14. คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา) 

15. คณะศลิปศาสตร ์

16. คณะสัตวแพทยศาสตร ์

17. คณะสาธารณสุขศาสตร ์

18. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

19. บัณฑิตวิทยาลัย 

20. วิทยาลัยการจัดการ 

21. วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์

22. วิทยาลัยราชสุดา 

23. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

24. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล 

25. ส านักงานอธิการบด ี

26. ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก 

27. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิ

28. ศูนย์บริหารความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

29. สถาบันโภชนาการ 

30. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

31. สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะหแ์ละตรวจสารในการกีฬา 

32. สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู้ 
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33. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

34. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

35. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

36. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว 

 

โครงการรณรงค์เร่ืองสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ของโครงการ "อว. ชวนอุดมศึกษารัก (ษ์) สิง่แวดล้อม" 

อัพเดทการรวบรวมข้อมูลตามที่งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้มีหนังสือถึงหน่วยงาน หนังสือที่ อว.78.0125/ว

01400 ลงวันที่  29 มิถุนายน 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ เพื่อใช้ประกอบข้อมูลพื้นฐานใน แอพพลิเคช่ัน ECOLIFE 

(https://www.ecolifeapp.com/) ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย “อว.ชวนอุดมศึกษารัก (ษ์) สิ่งแวดล้อม” 

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี และบริษัท คิดคิด จ ากัด 

(ECOLIFE) ของนายพิพัฒน์ อภรักษ์ธนากร โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างจิตส านึกและเปลี่ยนพฤติกรรม การลด การแยกขยะภายใน

มหาวิทยาลัยด้วยการใช้เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยวิธีที่ง่าย และวัดผลได้อย่างเป็น

รูปธรรมผ่านแอฟพลิเคชั่น ECOLIFE นั้น ทั้งนี้หน่วยงานสามารถDownload แบบฟอร์มส ารวจข้อมูลโครงการรณรงค์เรือ่งสิ่งแวดล้อม ได้

ที่ https://op.mahidol.ac.th/peเอกสารเผยแพร่/#Form   

อยู่ระหว่างตดิตามข้อมลู ข้อมูล ณ วันท่ี 10 สิงหาคม 2564 

1. ศูนย์บริหารสินทรัพย ์

2. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล 

3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

5. คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

6. คณะกายภาพบ าบดั 

7. คณะทันตแพทยศาสตร ์

8. คณะพยาบาลศาสตร ์

9. คณะศลิปศาสตร ์

10. คณะสาธารณสุขศาสตร ์

11. วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์

12. วิทยาลัยราชสุดา 

13. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

14. สถาบันโภชนาการ 

15. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

16. สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู้ 

17. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

18. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

19. วิทยาลัยการจัดการ 

20. วิทยาเขตกาญจนบุร ี

https://op.mahidol.ac.th/peเอกสารเผยแพร่/
https://op.mahidol.ac.th/peเอกสารเผยแพร่/
https://op.mahidol.ac.th/peเอกสารเผยแพร่/
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21. โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 

22. โครงการจดัตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันตศิึกษา 

ทั้งนี้ส่วนงานสามารถส่งไฟล์ข้อมูลที่แล้วเสร็จ ในรูปแบบ “ช่ือส่วนงาน_(ข้อมูลพื้นฐาน 2564).xls” ส่งมาที่อีเมล 

sustainmu@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  
  4.1 รูปแบบการให้บริการยืม-คืนจักรยานสาธารณะและแนวทางการขอส าเนาภาพจากกล้อง CCTV 

ตามที่งานจราจรและความปลอดภัยมีบริการให้ยืม-คืนจักรยานสาธารณะและการขอส าเนา ภาพจากกล้อง 
CCTV ซึ่งจากเดิมหากนักศึกษา บุคลากรและบุคคลทั่วไป มีความประสงค์ขอยืมหรือขอส าเนาภาพจากกล้อง CCTV นั้นจะต้องใช้บัตร
ประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนในการขอรับบริการดังกล่าว แต่ทั้งนี้ ในปัจจุบันไม่สามารถใช้บัตรประจ าตัว
ประชาชนหรือส าเนาได้แล้ว สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษาไปเมื่อ 27 พฤษภาคม 2562 และมีผลบังคับใช้เมื่อ 28 พฤษภาคม 2564 เหตุผลในการประกาศใช้ PDPA เนื่องมาจากเทคโนโลยี
ก้าวหน้าขึ้น ช่องทางสื่อสารต่างๆ มีหลากหลายขึ้น ท าให้การละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลท าได้ง่ายขึ้น และหลาย
ครั้ง น ามาซึ่งความเดือดร้อนร าคาญหรือสร้างความเสียหายให้แก่เจ้าของข้อมูล ตลอดจนสามารถส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ได้ด้วย จึงต้องมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลขึ้นเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการก ากับดูแลเกี่ยวกับการให้
ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่รวมถึงการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลขึ้น ดังนั้นงานจราจรและความปลอดภัยจึงขอ
เสนอแนวทาง ปฏิบัติดังนี้ 

จากระบบเดิม ตามประกาศฉบับปี 2560 
หลักการยืมคืนจักรยานสีขาว (1) ผู้ยืม สามารถยืมจักรยานสีขาวได้ที่อาคารจักก้าเซ็นเตอร์หน้าอาคารศูนย์การ

เรียนรู้มหิดล หรือจุดอื่น ๆ ตามที่กองกายภาพฯ ก าหนด โดยการน าบัตรประชาชน บัตรนักศึกษา หรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อใช้
เป็นหลักฐานประกอบการยืมโดยขอรับกุญแจไขสายล็อคจักรยานท่ีมีหมายเลขตรงกับตัวหมายเลขของจักรยานสีขาวคันนั้น ๆ ซึ่ง “จาก
กฎหมายปัจจุบันเรื่อง “การรักษาข้อมูลส่วนบุคคล” ท าให้การแลกบัตรที่มีข้อมูลส่วนตัวไม่สามารถท าได้อีก ทั้งนี้งานจราจรและความ
ปลอดภัยจึงขอก าหนดการให้บริการแบบใหม่ ดังนี้  

กรณีการยืมคืนจักรยานสาธารณะ 
1. การยืมจักรยานโดยการแสดงบัตร นักศึกษาบุคลากร และผู้ให้ยืมเป็นผู้กรอกแบบฟอร์ม ดังนี้ ช่ือผู้รับ วันที่

ยืม เวลา วันท่ีคืน เวลา หมายเหตุ 
2. บุคคลภานอกไม่สามารถยืมได้ ยกเว้นมีการขอความอนุเคราะห์มาจากทางคณะ/สถาบันเป็นผู้ยืม 
3. เมื่อมีการยืมเกิดเวลามากกว่า 3 วัน จะมีการท าหนังสือถึงฝ่ายกิจการนักศึกษาของคณะ/สถาบันนั้น ๆ  

เพื่อให้คณะ/สถาบันแจ้งต่อนักศึกษา/บุคลากรในก ากับต่อไป 
 

กรณีการขอใช้บริการกล้องวงจรปิด 
1. น าบัตรประชาชนพร้อมบัตรนักศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอดูกล้อง 
2. กรอกแบบฟอร์มขอดูกล้องวงปิด โดยมีชื่อ-นามสกุล คณะ/สถาบัน และเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงาน 

กรณีที่ต้องใช้เวลาเพื่อการตรวจสอบ 
3. กรณีที่ไม่สามารถยอดความหรือตกลงกันได้กับคู่กรณี ขอให้ไปแจ้งความที่สถานต ารวจพร้อมน าใบแจ้งความ

มาติดต่อขอใช้บริการ 
ข้อเสนอแนะจากผู้แทนคอนโดขอให้ใช้บัตรประจ าตัว แอปพิเคช่ัน WE MAHIDO ผู้แทนแจ้งว่าไม่สามารถใช้ 

แอปพิเคชั่น WE MAHIDO ได้ 
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  กรณีการกรอกแบบฟอร์มขอยืมจักรยานจะต้องไปกรอกการยืมที่หน้างานหรือสถานที่ยืมเท่านั้นเพื่อผู้ให้ยืมสามารถ
จดจ าละเอียดกับบุคคลได้และมีการแสดงบัตรก่อนให้ยืม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

5.1 แจ้งเร่ืองการน าเสนอข้อมูล Website THE ของส่วนงานในคร้ังต่อไปดังนี้ 
เดือน กรกฎาคม  2564 ส่วนงานที่น าเสนอ 
1. คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 
2. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
3. คณะวิทยาศาสตร ์
4. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
เดือน สิงหาคม 2564 ส่วนงานที่น าเสนอ 
1. คณะเทคนิคการแพทย ์
2. คณะเภสัชศาสตร ์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
4. คณะสัตวแทพยศาสตร ์
เดือน กันยายน 2564 ส่วนงานที่น าเสนอ 
1. คณะสาธารณสุขศาสตร ์
2. คณะทันตแพทย์ศาสตร ์
3. คณะพยาบาลศาสตร ์
4. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
เดือน ตุลาคม 2564 ส่วนงานที่น าเสนอ 
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
2. คณะศลิปศาสตร ์
3. คณะกายภาพบ าบดั 
4. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
เดือนพฤศจิกายน 2564 ส่วนงานที่น าเสนอ 
1. สถาบันโภชนาการ 
2. สถาบันแห่งชาติเพื่อกรพัฒนาเด็กและครอบครัว 
3. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
4. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
เดือนธันวาคม 2564 ส่วนงานที่น าเสนอ 
1. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 
2. สถาบันนวัตกรรมการเรยีนรู้ 
3. สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
4. สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะหแ์ละตรวจสารในการกีฬา 
เดือนมกราคม 2565 ส่วนงานที่น าเสนอ 
1. วิทยาลัยการจัดการ 
2. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศึกษา 
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3. วิทยาลัยดรุิยางคศลิป 
4. วิทยาลัยนานาชาต ิ
เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ส่วนงานที่น าเสนอ 
1. วิทยาเขตกาญจนบุร ี
2. วิทยาลัยราชสุดา 
3. บัณฑิตวิทยาลัย 
4. หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหดิล 

ทั้งนี ้ทางฝ่ายเลขานุการจะแจ้งเปน็ลายลักษณ์อักษรถึงส่วนงานให้ทราบต่อไป 
 
5.2 การปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ 

ตามที่คุณอิทธิรัชฎ์  เผ่าวัฒนา  หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ ลาออก ทั้งนี้ หากส่วนงานมีความประสงค์
ติดต่อประสานงาน สามารถติดต่อคุณสุพจน์  ภาษีรอด ซึ่งท าหน้าท่ีรักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบแทน   

 
     นางสาวอรวรรณ  ไพร ี ผู้จดรายงานการประชุม 

นายสุพจน์  ภาษีรอด  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


