
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 7/2564  1 

 
 

รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

คร้ังท่ี 7 /2564 

วันพุธที่ 8 กันยายน 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 นายนพเมศฐ์ รังสเีตชาวัฒน ์ ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 

7 ผศ.ดร.ฉันทิกา จันทร์เปยี ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 

8 นายณรงค์ฤทธิ์  บ ารุงประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล กรรมการ 

9 นายชาญเดช  แสงงาม ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 

10 นายสุเมธ  กิตติภมู ิ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) กรรมการ 

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

12 นางศศินันท์ มากงลาด ผู้แทนคณะศิลปศาสตร ์ กรรมการ 

13 อ.ดร. ผกาพร เพ็งศาสตร ์  ผู้แทนคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

14 รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กรรมการ 

15 นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินพวงศ ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ กรรมการ 

16 นายพิทยา ประทุมแก้ว ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร ์ กรรมการ 

17 นายสุดสม  เริงโอสถ ผู้แทนนคณะสาธารณสุขศาสตร ์ กรรมการ 

18 นางสุภาพร มั่นหรั่ง ผู้แทนบัณฑติวิทยาลยั กรรมการ 

19 นายนพรัตน์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด กรรมการ 

20 ผศ.ดร. ปิยะฉตัร จิตต์ธรรม รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร                                     
ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

กรรมการ 

21 นางรัชฎาพร เจรญิวราวุฒิ ผู้แทนสถาบันพัฒาสุขภาพอาเซยีน กรรมการ 

22 นายสมเกียรติ  เขียวแก ่ ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม กรรมการ 

23 นายพศิน เล้าโสภาภิรมย ์ ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กรรมการ 

24 นายวิโรจน์  สันตยานนท์ ผู้แทนสถาบันโภชนาการ กรรมการ 

25 อาจารย์ ดร. ภูชิต โนนจุย้ ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล กรรมการ 

26 ผศ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร                                       
ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กฯ 

กรรมการ 
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27 นายเจรญิพงษ์ กานดา ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

28 นายพิทักษ์  เพ็งเจริญ ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศลิป ์ กรรมการ 

29 นายถิรรตัน์  มณีกลุ ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาต ิ กรรมการ 

30 นางสาวธิดารตัน์ นงค์ทอง ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา กรรมการ 

31 นายไชยันต์  หัวใจ ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา กรรมการ 

32 นางอรอารีย์ อุชม ผู้แทนศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาต ิ กรรมการ 

33 นายตะวัน  พลชนะ ผู้แทนหอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล กรรมการ 

34 นายสาธิต  จันทรเ์ขียว ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ กรรมการ 

35 นายณฐกร พันธ์ค า ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจรญิ กรรมการ 

36 นางสาวเสมอแข  ย้อยนวล ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนฯ กรรมการ 

37 นายสมศักดิ์  มาเจริญ ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี กรรมการ 

38 นาย วิษณุ เดชสันเทียะ ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาต ิ กรรมการ 

39 รศ. ดร. เอกราช เกตวัลห ์ ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ กรรมการ 

40 นายพุฒิเศรษฐ์  ตันตเิมฆิน ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน กรรมการ 

41 นายไพรตัน์  แดงเอม ผู้อ านวยการกองบริหารงานท่ัวไป หรือผู้แทน กรรมการ 

42 นายธนกฤต เส็งมา ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา หรือผู้แทน กรรมการ 

43 นายศิริพงศ์  ทรัพย์อุดม ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศยั หรือผูแ้ทน กรรมการ 

44 นายพร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกลู หัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท  หรือผู้แทน กรรมการ 

45 นายสุพจน์ ภาษรีอด หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน กรรมการ 

46 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์ธร เซีย่งเห็น หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร หรือผู้แทน กรรมการ 

47 นายศักดิ์นรินทร์  คัญทัพ หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย หรือผู้แทน กรรมการ 

48 นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกลู หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือผู้แทน กรรมการ 

49 นายมนตรี  แสงทว ี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

50 นายวรพจน์ เฉลมิกลิ่น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

51 นายสมพงษ์ พิเชฐบวรกุล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

52 นายเมธาวี  ชาบัญ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

53 นายสุพจน์ ภาษรีอด รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ กรรมการและเลขานุการ 

54 นางสาวอรวรรณ  ไพร ี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

55 นางสาวเนตรา  แย้มเดช กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นส.สุนันทา ไตรภพ คณะสาธารณสุขศาสตร ์

2 นางสาวมยุรี  ศรีสุวรรณ คณะทันตแพทยศาสตร ์
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3 ผศ.ดร.ฉันทิกา จันทร์เปยี คณะพยาบาลศาสตร ์

4 นางสาวกนกวรรณ นิ่มทัศนศิร ิ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์

5 นางสาวอัญชุลี วัชรมสุิก ศูนย์บริหารความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

2 ผู้แทนสถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3 ผู้เแทนวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

4 ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

5 ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุร ี

6 นายสุรยิัน จันทร์เงิน   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

เร่ิมประชุม 13.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  
  ประธานฯ (รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ด าเนินการประชุมตามวาระที่ 1 และขอมอบหมายให้
ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมด าเนินการประชุมแทน เนื่องจากติดภารกิจเร่งด่วน  ต่อจากนั้น ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการประชุมแทน  
  1.1 รายงานผลโครงการ Innovation for campus Sustainability 2021  

โครงการประกวด Innovation for Campus Sustainability เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีในการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุน มหาวิทยาลัยมหิดลให้ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีผลงานของนักศึกษาที่ผา่นเข้ารอบ 4 ทีม ผลการประกวดสรปุ
ได้ ดังนี้  

• รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Egg e egg egg   ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท 
  ด้วยผลงาน “Salaya Egg” จาก วิทยาลัยนานาชาติ 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม NaB Omi        ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท  
  ด้วยผลงาน “MU Khong Klang (ของขลัง)” จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม SIRIMONG3KOL   ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท  

       ด้วยผลงาน “SIRIMONGKOL” จากวิทยาลัยศาสนศึกษา  
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คือ ทีม EcoVision    ได้รับเงินรางวัล   5,000 บาท 
  ด้วยผลงาน Green-Rooftop จากคณะสิ่งแวดล้มและทรัพยากรศาสตร์ 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

1.2 รายงานผลโครงการประกวดสวนมุมสวยปี 6  
ด้วยมหาวิทยาลัยมหิดลได้ตระถึงความส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีแนวทาง

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Eco University ที่มีเป้าหมายชัดเจน และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัยอันน ามาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร 

ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  
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กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการประกวดสวนมุมสวยขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายใน
ส่วนงานโดยปีนี้มีส่วนงานที่ส่งผลงานเข้าประกวด 14 หน่วยงาน ผลการประกวดสรุปได้ ดังนี้  

• พื้นที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ (14 หน่วยงาน จ านวน 17 พื้นที่) ประกอบด้วย 
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจรญิ : ไดร้ับเงินรางวลั 45,000 บาท พร้อมประกาศเกียรตคิุณ  
• รางวัลรองชนะเลศิ อันดับที่ 1 ได้แก่  

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน : ได้รบัเงินรางวลั 45,000 บาท พร้อมประกาศเกยีรติคณุ  
• รางวัลรองชนะเลศิ อันดับที่ 2 ได้แก่  
  คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) : ไดร้ับเงินรางวลั 45,000 บาท พร้อมประกาศเกียรตคิุณ  
• รางวัลชมเชย จ านวน 8 รางวัล ได้รบัเงินรางวลั 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรตคิุณ ไดแ้ก ่

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
2. คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) พื้นทีห่น้าอาคารคอมพิวเตอร์  
3. คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)  
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์  
5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
6. วิทยาเขตกาญจนบุรี (พื้นที่ 1)  
7. ศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ  
8. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

• พื้นที่สวนเดิมดแูลต่อเนื่องยอดเยี่ยม (4 หน่วยงาน) จ านวน 4 รางวลัๆ ละ 12,500 บาท พร้อมประกาศเกยีรตคิุณ ได้แก่  
1. คณะทันตแพทยศาสตร์  
2. คณะสาธารณสุขศาสตร์  
3. ศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ  
4. คณะเภสัชศาสตร ์

ผลจากการด าเนินโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 6 มหาวิทยาลัยสามารถเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มการดูดซับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ ส่งเสริมให้ส่วนงานต่างๆ มีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม จ านวนไม้ยืนต้นและไม้พุ่มที่

เพิ่มขึ้น ช่วยเพิ่มการดูดกลับก๊าซเรือนกระจ าได้มากกว่า 700 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ดังนี้ 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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  1.3 รายงานความคืบหน้าโครงการป้าย Digital Signage 
ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการโครงการป้าย Digital Signageเพื่อติดตั้งป้ายบริเวณประตู 1 ประตู 3 

และประตู 5 เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 กันยายน 2564 ระยะเวลา ด าเนินการ 240 วัน ซึ่งการติดตั้งปา้ย
ดังกล่าวใกล้จะแล้วเสร็จ ดังนั้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะมีประกาศงดการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลอดแนวเนินดินโดยรอบ
มหาวิทยาลัยต่อไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบดบังทัศนียภาพของภูมิทัศน์บริเวณเนินดิน ตลอดจนความไม่ปลอดภัยของนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไปที่สัญจรผ่านในบริเวณนั้น อันเนื่องจากป้ายดังกล่าวติดตั้งไม่ถูกวิธีและมีความมั่นคงแข็งแรงไม่เพียงพอ โดยมหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการก่อสร้างป้าย Digital Signage ขึ้นจ านวน 3 จุด คือบริเวณประตู 1 ประตู 2 และประตู 5 เพื่อใช้เป็นสื่อประชาสัมพันธ์ ดังนั้น เพื่อให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงออกประกาศ ดังนี้ 

1. ไม่อนุญาตให้ติดตั้งป้ายประกาศโฆษณาประชาสัมพันธ์ทุกชนิดตลอดแนวเนินดินโดยรอบมหาวิทยาลัย 
2. ส่วนงานท่ีมีความประสงค์จะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขอให้ประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย Digital Signage          

ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้เท่านั้น โดยสามารถขอประชาสัมพันธ์ได้ที่มหาวิทยาลัย  
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2564 
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตาม  

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

จากเว็ปไซต์และผลของการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยประธานขอให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยน าเสนอ เวปไซต์ในหัวข้อ Sustainability ของส่วนงาน 
ซึ่งในเดือนกันยายน 2564 ส่วนงานที่น าเสนอข้อมูลในเว็ปไซต์ ประกอบด้วย 

- คณะสาธารณสุขศาสตร์  
การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมูล THE คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินจัดท า Website ข้อมูล SDGs  ไว้ทั้งหมด 2 

web ดังนี้  
Websiteที่ 1 สามารถเข้าดูข้อมูลในส่วนของหน้าWebsite คณะสาธารณสุขด้านล่าง Quick Links ในช่ือ “Sustainable 

Development Goals (SDGs)” เป็นการรายงานเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยจะแบ่งออกเป็น 17 Goals ซึ่งในแต่ะ Goals จะน าโครงการที่
คณะจัดขึ้นจ าแนกออกเป็นแต่ละเป้าหมาย เช่น งานวิจัย / การส ารวจ / ผลการศึกษา / กิจกรรมของโครงการ/Conference / Meeting ซึ่งใน
รายละเอียดจะแยกตามปีต่าง ๆ   

Websiteที่ 2 สามารถเข้าดูข้อมูลในส่วนของหน้าแรก Website คณะสาธารณสุข เลื่อนมาด้านล่างเลือกที่ “PH GO 
GREEN” ในส่วนของเวปนี้จะเป็นส่วนของคณะสีเขียวเป็นการเช่ือมข้อมูลเกี่ยวการกรอกข้อมูล ECO-DATA และมีการรายงานข้อมูลกิจกรรมต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวกับคณะสีเขียว ซึ่งสามารถเช่ือมโยงกับข้อมูล SDGs  

ข้อเสนอแนะจากงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อมูลมีการจัดเรียงได้ตามกิจกรรมได้ครบถ้วนขอเพิ่มในส่วนของเนื้อหาที่
มีความละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมที่สามารถบอกได้ว่าท่านได้ด าเนินการท าอะไรอย่างไรบ้างมีผลลัพธ์ที่เช่ือโยงกับข้อมูล SDGs อย่างไรบ้าง 
และในส่วนของข้อมูล highlight ของข้อมูลในแต่ละปีที่มี Impact ค่อนข้างสูงต้องการให้ดึงข้อมูลส่วนดังกล่าวไว้ด้านหน้า Website ให้
เห็นชัดเจนในแต่ละปีมีเรื่องอะไรบ้าง 

- คณะทันตแพทยศาสตร์  
การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมูล THE คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินจัดท า Website ข้อมูล SDGs จะอยู่ในหน้า

แรกของWebsite คณะโดยสามารถเลื่อนลงมาด้านล่างสุดในเมนูที่เกี่ยวข้อง “ด้านกายภาพ (ส านักงานสีเขียว) (BKKGC*) (สถานศึกษาปลอดภัย) 
(sdgs) จะปรากฎหน้า Website งานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดของคณะ โดยมีเมนูให้เลือกในส่วนของกิจกรรมต่าง ๆ  ที่คณะด าเนินการ 
ข้อมูล SDGs 17 เป้าหมาย ซึ่งจะเป็นข้อมูลปี 2562 – 2563 ยกตัวอย่าง เป้าหมายที่ 17 ซึ่งจะมีการแสดงข้อมูล highlight ชัดเจน และแยกประเภท
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ข้อมูลต่าง ๆ  เช่น Research/Observation/Academic Outcome/Activity /Lecture /Conference/Meeting สามารถดูรายละเอียดได้ในแต่ละ
หมวดหมู่ 

ข้อเสนอแนะจากงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอให้ลงรายละเอียดการเช่ือมโยงข้อมูลในแต่เรื่องในส่วนของ Impact 
ของผลลัพธ์ที่ได้มีประโยชน์อย่างไรกับชุมนุม เพื่อเช่ือมโยงกับ 17 SDGs ขอให้ทบทวนในส่วนของการเข้าถึงข้อมูล SDGs ให้เห็นชัดเจน
มากกว่าน้ีเพื่อสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล 

- คณะพยาบาลศาสตร์  
การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมูล THE คณะพยาบาลศาสตร์  ได้ด าเนินจัดท า Website ในส่วนของหน้าแรกของ 

Website คณะ Links ในช่ือ “Sustainable Development Goals (SDGs)” ปรากฎหน้า SDGs แสดงเป้าหมายทั้ง 17 เป้าหมาย โดยแบ่งประเภท
ข้อมูลกิจกรรมเป็นรายปี 2562 – 2564 ส่วนใหญ่คณะพยาบาลศาสตร์จะมีข้อมูลที่แสดงกิจกรรมได้มากคือเป้าหมายที่ 3 GOOD HEALTH AND 
WELL-BEING ในรายละเอียดด้านนี้ สามารถแบ่งเป็น 3 ส่วน ดังนี้ Research/ Activity Conference/Meeting ซึ่งในแต่ละด้านจะแสดงข้อมูลส่วน
ของ SDGs หลัก และลงในส่วนข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ   

ข้อเสนอแนะจากงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ขอให้เพิ่มส่วนของรูปภาพกิจกรรมใหม้ากขึ้น 
- คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  
การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมูล THE คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ได้ด าเนินจัดท า Website ในส่วนของหน้า

แรกของ Website เลื่อนลงมาในส่วนกลางของหน้า Website มีแสดงกล่องข้อมูล Links ในช่ือ “SDGs” ปรากฎหน้า SDGs แสดงภาพรวมเป้าหมาย
ทั้ง 17 เป้าหมาย ส่วนงานของการรายงานผลการด าเนินงานสามารถเลือกเข้าไปตามภาพเป้าหมายในแต่ละเป้าหมาย โดยแสดงเนื้อหาของแต่ละ
เป้าหมาย ดังนี้ Research/ Activity Conference/Meeting ต่างๆ แบ่งเป็นปีงบประมาณ 2562 – 2564 ยกตัวอย่างในส่วนของเป้าหมายที่ 10 แสดง
รายละเอียดในส่วนต่าง ๆ ตามหัวข้อที่ก าหนดและมีความชัดเจน ทั้งนี้มีการเช่ือมโยงส่วนของ Web Links ซึ่งจะโยงไปยังข้อมูลงานวิจัยต่างๆ ได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีภาพประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  

ข้อเสนอแนะจากงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มส่วน highlight ของคณะโดยน ากิจกรรมที่เป็น highlight น าเสนอใน
ส่วนหน้าของ Web SDGs  
 

3.2 ติดตามรายงานการติดตามข้อมูล THE Impact Ranking 2022 และข้อมลู UI Green จากสว่นงาน 
ตามที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ UI Greenmetric World University Ranking และ THE Impact 

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

3.2.1 ข้อมูล THE Impact Ranking จากส่วนงานเหลือ 3 คณะ/ส่วนงาน อยู่ระหว่างจัดท าข้อมลู 
1. คณะกายภาพบ าบดั 
2. วิทยาลัยดรุิยางคศลิป ์
3. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเดก็และครอบครัว 

3.2.2 ข้อมูล UI GreenMetric 2021 ส่วนงานท่ีส่งข้อมูลแล้ว 
1. ส านักงานอธิการบด ี

2. ศูนย์บริหารความปลอดภัย อนาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 
3. ศูนย์จิตตปญัญาศึกษา 
4. คณะทันตแพทยศาสตร ์
5. คณะแพทยศาสตรศ์ิริราชพยาบาล 
6. คณะพยาบาลศาสตร ์
7. คณะวิศวกรรมศาสตร ์
8. คณะศิลปะศาสตร ์
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9. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
10. คณะสัตวแพทยศาสตร ์
11. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
12. วิทยาลัยนานาชาต ิ
13. วิทยาลัยศาสนศึกษา 
14. วิทยาลัยการจัดการ 
15. สถาบันโภชนาการ 
16. สถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกลุ 
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 
37. วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
38. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
39. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
40. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
41. โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนษุยชนและสันติศึกษา 

3.2.2 ข้อมูล UI GreenMetric 2021 ส่วนงานท่ีอยู่ระหว่างติดตามข้อมูล 
    1. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

 2. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.3 ผลการด าเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน EsPReL (COSHEM) 

ตามที่ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ด าเนินโครงการยกระดับมาตรฐานความ

ปลอดภัยในห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ESPReL ประจ าปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้ ปี 2563 ร้อยละ 

60 ของห้องปฏิบัติการทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ส่วนงานทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการด าเนิน

โครงการ 

การด าเนินงานโครงการยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยมหิดลตั้งแต่ปี 2558 ถึง

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลมีห้องปฏิบัติการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัย จ านวน 258 หอ้ง (46.41%) จากห้องปฏิบัติการทั้งหมดของ

มหาวิทยาลัยมหิดล 556 ห้อง) 
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ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ  
1. การเสนอข้อมลูร้อยละ 49.99 ควรจะเป็น 50% 
2. การน าเสนอกราฟข้อมูล100% เป็นข้อมูลของห้องปฏิบัติการทั้งหมดควรจะเป็นจ านวนทั้งหมดของห้องปฏิบัติการ

เพราะส่วนใหญ่จะทราบแล้วว่าข้อมูล100% เช่นของคณะวิทยาศาสตร์ 100% คือ 217 ห้อง ควรใส่ข้อมูล 217 บนกราฟจะมีประโยชน์และชัดเจน
มากกว่า 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 5.1  การน าเสนอ Website ข้อมูล THE ของส่วนงาน 
เดือนตุลาคม 2564 

  - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  - คณะศิลปศาสตร ์
  - คณะกายภาพบ าบัด 
  - สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
  เดือนพฤศจิกายน 2564 
  - สถาบันโภชนาการ 
  - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
  - สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 
  - สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 

 
 

     นางสาวอรวรรณ  ไพร ี ผู้จดรายงานการประชุม 
นายสุพจน์  ภาษีรอด  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


