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 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพฒันาระบบกายภาพและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยืน 

ครั้งที ่1/2561 

วนัพุธที ่10 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. 

หอ้งประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณนที รกัษพ์ลเมือง ชั้น 5 อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

-------------------------------------- 

ผูม้าประชุม  

1. รศ.ดร.กติิกร จามรดุสติ รองอธกิารบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ   ประธาน 

2. ผศ.สมพงษ์  ช่ืนอิ่ม  ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์   กรรมการ 

3. นายมนตรี  เปรมเจริญ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 

4. นายอภิรมย์  องัสรัุตน์ ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กรรมการ 

5. นายสมพงษ์  ศรีโพธิ์ช้าง ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 

6. นายนพเมศฐ์ รัสเีตชาวัฒน์ ผู้แทนคณะทนัตแพทยศาสตร์   กรรมการ 

7. นางสมร    รอดดอน ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 

8. นายณรงค์ฤทธิ์ บ ารุงประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรรมการ 

9. นายบุญเชิด  หนูเปีย  ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี กรรมการ 

10. นายชาญเดช  แสงงาม  ผู้แทนคณะเภสชัศาสตร์    กรรมการ 

11. นายสเุมธ  กติติภมูิ  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์    กรรมการ 

12. นางสาวสวุรรณา สรรสนุทรเทพ ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 

13. นายวันบูรณ ์ ปุญญะศรี ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

14. นายเสวก  ชมม่ิง  ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   กรรมการ 

15. นางโกสุม  ประเสริฐพันธุ ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กรรมการ 

16. นายธนกร  ระวังซ่ือ  ผู้แทนคณะสตัวแพทยศาสตร์   กรรมการ 

17. อ.ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ ผู้แทนคณะสาธารณสขุศาสตร์   กรรมการ 

18. นางขวัญฤทยั ราชสห์ี  ผู้แทนบัณฑติวิทยาลัย    กรรมการ 

19. นายนพรัตน์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด   กรรมการ 

20. นายน าโชค  ขุนหม่ืนวงศ์ ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   กรรมการ 

21. นางรัชฎาพร  เจริญวราวุฒิ ผู้แทนสถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน  กรรมการ 

22. นายสมเกียรติ เขียวแก่  ผู้แทนสถาบันประชากรและสงัคม   กรรมการ 

23. นายศุภพล  เจนนาวิวัฒน์ ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเดก็ฯ กรรมการ 

24. นายวิโรจน์  สนัตยานนท ์ ผู้แทนสถาบันโภชนาการ    กรรมการ 

25. นายณรงค์  ทองน้อย ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  กรรมการ 

26. นายทศพล  อนิทจัินทร์ ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย กรรมการ 

27. นางณัฎฐา  สวัสด์ิแดง ผู้แทนสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรรมการ 

28. นายเจษฎา    สขุดี  ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ   กรรมการ 

29. นายพิทกัษ์  เพง็เจริญ ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์   กรรมการ 

30. นายกติติรัตน์ ปรือทอง ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
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31. นายธรีะพันธ ์ ใยวังหน้า ผู้แทนวิทยาลัยราชสดุา    กรรมการ 

32. นางสาวธญัณัสม์ ศรีวงษ์ชัย ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯ   กรรมการ 

33. นางสาวอรณี  เพง็ดิษฐ์ ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา   กรรมการ 

34. นางอรอารีย์  อุชม  ผู้แทนศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ   กรรมการ 

35. นายตะวัน  พลชนะ  ผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ   กรรมการ 

36. นายนนฤชาติ ละมูลมั่ง ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  กรรมการ 

37. นายวิชิต  สขุกรม  ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี   กรรมการ 

38. อาจารย์ศักด์ิสทิธิ์ นพเสถียร ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์   กรรมการ 

39. นางสาวขนิษฐา สามิตร์  ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจริญ   กรรมการ 

40. นางสาวเสมอแข ย้อยนวล ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสทิธิมนุษยชนและสนัติศึกษากรรมการ 

41. นางสาวศุภนุช มงคลพันธ์ ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี   กรรมการ 

42. นายสริิชัย  เสอืส่อสทิธิ์ ผู้แทนโรงเรียนสาธตินานาชาติ   กรรมการ 

43. นายมาโนชญ์ เหลก็ด ารง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

44. นายณรงค์ปกรณ์ หงศาลา  ผู้แทนผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา  กรรมการ 

45. นางสาวบังอร แกมรัมย์ ผู้แทนผู้จัดการศูนย์บริหารความปลอดภัย  กรรมการ 

46. นายปราศัย  เพง็ปรีชา หัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท  กรรมการ 

47. นายชยันต์  ทศันียะเวช หัวหน้างานภมูิทศัน์และสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

48. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร เซ่ียงเหน็ หัวหน้างานสาธารณปูโภคฯ   กรรมการ 

49. นายยุทธภมูิ  ญาณเพ่ิม หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย  กรรมการ 

50. นางสาวศรัญญา จรรโลงพิทกัษ์ ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

51. นายมนตรี  แสงทวี  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

52. นายวรพจน์  เฉลิมกล่ิน ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

53. นางสาวศศิวิมล ศุภมงคล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

54. นายสมพงษ์  พิเชฐบวรกุล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

55. นายอทิธรัิชฎ์ เผ่าวัฒนา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 

56. นางสาวเนตรา แย้มเดช กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

57. นางอรวรรณ  ตันเจริญ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผูไ้ม่มาประชุม (ถา้ม)ี  

1. ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป   

2. ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศัย  

3. นายวดิษ  บุญค าภาว์  

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ถา้ม)ี  

1. นางสาวมะลุลี เล่ียมแหลม ผู้แทนงานพัฒนาอย่างย่ังยืน 

2. นายสดุสม  เรืองโอสถ ผู้แทนคณะสาธารณสขุศาสตร์ 

3. นายกบินทร์  จงขะยะดี ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

4. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใจส ารวม 

5. นายสรุเชน  มะลิงาม  
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เริม่ประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบยีบวาระที ่1  เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ  

1.1 ความคืบหนา้โครงการขุดลอกคูคลองโดยรอบมหาวิทยาลยั  

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการขุดลอกคูคลองโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เน่ืองจากมี

สภาพตื้นเขินจากการสะสมของตะกอนดินทราย ต่างๆ ส่งผลให้ความจุในการกักเกบ็น า้ส าหรับใช้ในช่วงฤดูแล้ง

ลดลง  ไม่เพียงพอต่อการใช้ และประสิทธิภาพในการระบายน ้าลดลง โดยได้เร่ิมโครงการตั้ งแต่เดือนสิงหาคม 

2560 เป็นต้นมา โดยจะแบ่งประเภทของการด าเนินงานขุดลอก คือ รางระบายน า้แบบดิน   รางระบายน า้แบบปูน   

รางระบายน ้าแบบปูน  มีฝาปิด  ท่อระบายน ้าใต้ดิน  ท่อลอด  บ่อพักตะแกรงรับน ้าจากถนน  บริเวณที่เข้าไป

ด าเนินการคือบริเวณ  บริเวณถนนวิศวกรรมศาสตร์ ตะแกรงเหลก็รับน า้จากถนน  บริเวณลานจอดรถ 5 บริเวณ

หลังสนามฟุตบอล บริเวณถนนพูนผลประชา บริเวณด้านหลังสนามตะกร้อ บริเวณสวนเจ้าฟ้า บริเวณสวนเจ้าฟ้า

ด้านข้างลาน ม.มหิดลบริเวณถนนผสานเทศไทย  ถนนวิถีปัญญา   คลองข้าง ตึก OP 

1.2 โครงการปรบัปรุง cover way ในโซนพื้ นทีก่ารศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาจะด าเนินโครงการปรับปรุง  cover way ในพ้ืนที่การศึกษาช้ันใน 

เน่ืองจาก cover way ดังกล่าวก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี มีสภาพทรุดโทรม บางแห่งมีรอยร้าวและน า้

ร่ัวซึมออกมา อาจก่อให้เกดิอันตรายแก่ผู้สญัจรไปมา โดยจะเร่ิมด าเนินการในปีงบประมาณ 2561โดยรูปแบบการ

ปรับปรุงรูปแบบ Cover way ใหม่ กว้าง 5 เมตร ยาวประมาณ 810 เมตร พ้ืนที่รวมประมาณ 4,050 เมตร 

โครงสร้างเหลก็   หลังคา Metal Sheet พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็ ผิวทรายล้าง  ทางเท้ากว้าง 3 เมตร  ทางจักรยาน

กว้าง 2 เมตร มีสัญลักษณ์เส้นทางสัญจร และคนพิการ รวมทั้งพ้ืนที่ส าหรับการจราจรทางจักรยาน โดยใช้

งบประมาณปรับปรุงโครงการจากเงินงบประมาณแผ่นดิน 22.2 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 240 วัน (8 เดือน) 

คาดว่า เร่ิมก่อสร้างประมาณ เมษายน 2561 ในการก่อสร้างอาจะมีผลกระทบต่อการสญัจรต่อผู้ใช้ Cover way จาก

การก่อสร้าง โดยทางกองกายภาพฯ จะจัดท าแผนลดผลกระทบดังน้ี โดยจะแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง และ

จัดท าทางเดินช่ัวคราว 

1.3 การปรบัผงัเสน้ทางรถรางเมือ่ถนนการุณยมิตรก่อสรา้งแลว้เสร็จ  

  ด้วยสะพานเช่ือมถนนการุณยมิตรที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างจะด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ในเดือน

กุมภาพันธ ์2561 มหาวิทยาลัยจะปรับเส้นทางการเดินรถรางใหม่ โดยจะเพ่ิมเส้นทางไปยังอาคารกติิมาศ วิทยาลัย

นานาชาติ และคณะพยาบาลศาสตร์ 

1.4 ประกาศมหาวิทยาลยัมหิดล เรือ่ง หลกัเกณฑก์ารขอดูและสาเนาภาพกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด 

(CCTV)  

  มหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกประกาศ เร่ือง หลักเกณฑ์การขอดูและส าเนาภาพกล้องโทรทศัน์วงจร

ปิด (CCTV) เพ่ือให้การขอดูภาพและส าเนาภาพกล้องโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV) ที่ติดต้ังอยู่ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย 

ถูกต้อง เหมาะสม และมีประสทิธภิาพต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีในเหตุการณ์ต่างๆ  
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1.5 งานเวทีเสวนาสถาบนัการศึกษากบัการพฒันาอย่างยัง่ยืน มหาวิทยาลยัมหิดล  

  มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดงานเสวนาย่อยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย 

(Sunthailand) ในหัวข้อ “From Green to Sustainable University” ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. 

– 15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ โดยได้รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ Professor Tae Yoon 

Park จาก Yonsei University ประเทศเกาหลี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย

เครือข่ายมาเสวนาในหัวข้อการขับเคล่ือนสถาบันการศึกษาสู่ความย่ังยืน 

 

ระเบยีบวาระที ่2 รบัรองรายงานการประชุม  

 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1/2561  

 

ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา  

 3.1 สรุปผลการวิเคราะห์การจัดอนัดับ UI Greenmetric World University Ranking 2017  

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยสเีขียวอนัดับ 1 ของประเทศไทย และอันดับที่ 86 ของ

โลก โดย UI Greenmetric World University Ranking 2017 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้วิเคราะห์ผลการจัดอันดับ

ดังกล่าวในแต่ละเกณฑต์ัวช้ีวัดเพ่ือน ามาพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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 ทั้งน้ี ทางผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมขอแจ้งส่วนงานว่าในปีต่อไปจะขอข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วน

ของพ้ืนที่สีเขียวที่อยู่ภายในบริเวณตัวอาคารหรือพ้ืนที่โดยรอบอาทเิช่น พ้ืนที่สีเขียวแบบแนวต้ังตามผนังตึกต่าง ๆ  

ส่วนหย่อมภายในตึก เป็นต้น  โดยจะใช้เป็นข้อมูลในการพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมเติมจากรอบอาคารหรือพ้ืนที่สีเขียวของ

ส่วนงาน 

 3.2 การแลกเปลีย่นการด าเนนิการดา้นกายภาพและสิ่งแวดลอ้มอย่างยัง่ยืนของส่วนงาน 

 ตัวอย่างการด าเนินโครงการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ตาม

ยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่  4 Excellence in management for sustainable organization : 

Environment เพ่ือให้ส่วนงานอื่นได้น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป  ซ่ึงในการประชุมคร้ังต่อไป

ประธานในที่ประชุมขอให้คณะเวชศาสตร์เขตร้อนน าเสนอผลการด าเนินงานเพ่ือเป็นตัวอย่างต่อไป 

 

ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

จากสภาคณาจารย์ เร่ืองที่ท  าการไปรษณีย์ที่อยู่ภายในส่วนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ท าการย้าย

ออกจากพ้ืนที่แล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้ส ารองพ้ืนที่ในส่วนใดไว้บ้าง 

ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งว่าได้ติดต่อประสานงานไปยังทที าการไปรษณีย์ไว้

แล้วโดยจัดพ้ืนที่ให้บริเวณหอพักแต่ทางท าการไปรษณีย์ขอประสานงานกับผู้บริหารก่อนแล้วจะแจ้งเร่ืองให้ทราบ

ภายหลัง 

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 

นางอรวรรณ ตันเจริญ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 

  


