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ผูไ้ม่มาประชุม (ถา้ม)ี  

1. ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

2. ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้    

3. ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี    

4. ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป   

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ถา้ม)ี  

1. นายอ านาจ  ค าศิริวัชรา ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
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3. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใจส ารวม ผู้แทนสถาบันสขุภาพอาเซ๊ยน 
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4. นายสมศักด์ิ  มาเจริญ  ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี 

5. นางสาวมะลุลี เล่ียมแหลม ผู้แทนงานพัฒนาอย่างย่ังยืน 

6. นายกบินทร์  จงขะวะดี ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

 

เริม่ประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบยีบวาระที ่1  เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ  

1.1  การจัดเวทีเสวนา From Green to Sustainable University 

  มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเสวนาย่อยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย 

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

– 15.30 น. ณ ห้องออดิทอเรียม อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยาสรีิรุกขชาติ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.

สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และ Professor Tae Yoon Park จาก Yonsei University ประเทศ

เกาหลี มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเครือข่ายมาเสวนาในหัวข้อการขับเคล่ือน

สถาบันการศึกษาสู่ความย่ังยืน โดยแบ่ง Session การเสาวนาออกเป็น 3 ช่วง ดังน้ี 

Session 1: มหาวิทยาลัยไทยสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน  

  โดย ดร.สเุมธ  ตันติเวชกุล  

Session 2: Experience from Korean Association for Green Campus Initiative (KAGCI)  

  โดย Prof. Tae Yoon Park  

Session 3: เวทแีลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินการด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืนของมหาวิทยาลัย

ในประเทศไทย  

  โดย 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล 

   2.  รองศาสตราจารย์ ดร.บุญไชย สถิตมั่นในธรรม 

   3.  ศาสตราจารย์ ดร.ชนิตา รักษ์พลเมือง 

 

1.2  ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลยัยัง่ยืนแห่งประเทศไทยสญัจร ครั้งที ่1/2561 

   การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทยสัญจร คร้ังที่ 1/2561 จัดขึ้นใน

วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561  โดยมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพ ซ่ึงทางมหาวิทยาลัยจัดให้มีการเสาวนาและ

ศึกษาดูงานโดยรอบมหาวิทยาลัยและหลังจากน้ันจัดให้มีการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืน โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

1.2.1  เสวนามหาวิทยาลัยพะเยาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Morning Talk)โดย 

อธกิารบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี) 

1.2.2  เย่ียมชมโครงการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ วิทยาลัยพลังงานและ

สิ่งแวดล้อม: โครงข่ายไฟฟ้าอจัฉริยะ Campus Power on Smart Grid 500 kW 

1.2.3  เย่ียมชมโครงการระบบบ าบัดน า้เสยีโดยใช้พืชบ าบัด 

1.2.4  เย่ียมชมโครงการโรงคัดแยกขยะและต้นแบบเทคโนโลยีแปรรูปขยะโดยวิธเีชิงกล

ชีวภาพเพ่ือผลิตขยะเป็นเช้ือเพลิงในรูปแบบ RDF (Refuse Derived Fuel) 
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1.2.5  เย่ียมชมโครงการ 1 คณะ 1 โมเดล ในพ้ืนที่ บ้านโซ้ ต.แม่นาเรือ อ.เมืองพะเยา 

จ.พะเยา 

1.2.6  ประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทยสัญจร คร้ังที่ 1/2561 ณ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เสนอแนวทางการพัฒนา (Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติ ใน

การน ามาใช้จริงในมหาวิทยาลัย เร่ืองการมีความรับผิดชอบต่อสังคมมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนาเครือข่ายให้เกิด

ความย่ังยืน  

คร้ังที่ต่อไปจะจัดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประไทยสัญจร คร้ังที่ 

2/2561 ณ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ประมาณวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม  2561 

 

1.3  ความคืบหนา้การปรบัปรุงลานจอดรถชัว่คราว P1 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับปรุงลานจอดรถช่ัวคราว P1 บริเวณด้านข้างอาคาร

สริิวิทยา โดยการปรับปรุงได้แบ่งเป็น 2 ส่วนคือการปรับปรุงหลังคาและปรับปรุงพ้ืนลานจอดรถ ปัจจุบันอยู่ใน

ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงหลังคา 

สญัญาที่ 1    ปรับปรุงในส่วนหลังคาที่จอดรถยนต์ P1 เป็น Metel Sheet  งบประมาณปี  

2560  ค่าก่อสร้าง  830,709.44 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน เร่ิมสญัญา 18 พฤศจิกายน 2560สิ้นสดุสญัญา 

1 มกราคม 2561 ผู้รับจ้างบริษัท  เค.เอส.วิศวกรรม 109 จ ากดั 
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สรุปผลงาน 

 1.  ผลงานตามแผนงาน    100 %      

 2.  ผลงานทีท่ าไดจ้ริง        48.67  % ( ประมาณ 50% ) 

 3.  ชา้กว่าแผนงาน       -51.33% (ชา้กว่าแผน  84 วนั) 

 4.  ระยะเวลาด าเนินงานที่ผ่านมา 116  วนั ( เลยสญัญา 71 วนั ) 

หมายเหตุ  : ปัญหาความล่าช้าของงาน  เน่ืองจากผู้รับจ้างใช้วัสดุก่อสร้างไม่ตรงตามรูปแบบสญัญา 

        จึงไม่สามารถตรวจรับงานได้  (ให้ผู้รับจ้างหยุดงานและหาแนวทางแก้ไข) 

สัญญาที่ 2   ปรัปปรุงเป็นพ้ืนคอนกรีต  ก่อสร้างหลังคา Metal Sheet เพ่ิมเติมและ 

ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง/ระบายน า้งบประมาณปี 2561 ค่าก่อสร้าง 5,889,000 บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 

120 วัน ( 4 เดือน )ผู้รับจ้างบริษัท กุลชัยการโยธา จ ากดั  (รอเซน็สัญญา)เร่ิมก่อสร้าง  ต่อจากโครงการปรับปรุง

หลังคาที่จอดรถ P1 แล้วเสรจ็ 

 

1.4 โครงการปรบัปรุง cover way ในโซนพื้ นทีก่ารศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาจะด าเนินโครงการปรับปรุง cover way ในพ้ืนที่การศึกษาช้ันใน 

เน่ืองจาก cover way ดังกล่าวก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปี มีสภาพทรุดโทรม บางแห่งมีรอยร้าวและน า้

ร่ัวซึมออกมา อาจก่อให้เกดิอนัตรายแก่ผู้สญัจรไปมา โดยจะเร่ิมด าเนินการในปีงบประมาณ 2561 
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1.5 การปรับเส้นทางจราจร โครงการก่อสร้างอาคารหน่วยปฏบัิติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

หุ่นยนต์ขั้นสูง 

 มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) จะ

ก่อสร้างอาคารหน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ข้ันสูง ในพ้ืนที่บริเวณสนามด้านหลัง อาคาร

อ านวยการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยในระหว่างด าเนินการก่อสร้างจะมีการปรับเส้นทางการจราจรบริเวณถนน

จิตตสมานและถนนสานสตัยา 
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ผลกระทบ 

- มีการปิดกั้นพ้ืนที่บริเวณถนนสานสตัยาบางส่วนเพ่ือเป็นทางเข้าออกส าหรับไซต์งานก่อสร้างรวมไปถึงรถ

ขนส่งวัสดุต่างๆซ่ึงเดิมน้ันเป็นที่จอดรถซ่ึงสงวนไว้ส าหรับผู้มาประชุม หรือติดต่อราชการกบั ส านักงาน

อธกิารบดี จ านวน 18 คัน 

แนวทางการแกไ้ข 

- กั้นพ้ืนที่จอดรถในบริเวณพ้ืนที่จอดรถสาธารณะเดิม บริเวณถนนจิตตสมาน(ด้านหลังอาคาร 3 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์) 

- ขอพ้ืนที่จอดรถเพ่ิมเติมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ส าหรับบุคลากรส านักงานอธกิารบดี จากเดิม 10 คัน 

เป็น 20 คัน (รอหนังสอืตอบรับ) 

- ประชาสมัพันธใ์ห้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงผลกระทบจากการก่อสร้างรวมไปถึงแจ้งให้หลีกเล่ียงและไปใช้

ลานจอดรถต่างๆทั่วมหาวิทยาลัยแทนพ้ืนที่เดิม 
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ระเบยีบวาระที ่2  รบัรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2561 

 

ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งติดตาม  

3.1 การด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนของส่วนงาน (คณะเวชศาสตร์เขตร้อน) 

  ตัวอย่างการด าเนินโครงการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนของส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable 

organization : Environment เพ่ือให้ส่วนงานอื่นได้น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 

  - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

3.2 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนคร้ังต่อไป 

   - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา  

4.1 มาตรการป้องกนัเหตุไฟฟ้าลัดวงจรจากการใช้ไฟฟ้าของร้านค้าในพ้ืนที่ศาลายา 

   ตามที่เกดิเหตุไฟฟ้าลัดวงจรจากการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้าของร้านค้ากบัระบบไฟฟ้าของ

มหาวิทยาลัยเม่ือวันที่ 8 มีนาคม 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้ก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกนัไฟฟ้า

ลัดวงจรจากการใช้ไฟฟ้าของร้านค้าในพ้ืนที่ศาลายา 

  ตรวจสอบสาเหตุเกิดจากลักษณะการเดินท่อร้อยสายไฟฟ้า-การใช้สายไฟฟ้าผิดประเภท  

เลือกขนาดสายไฟฟ้าไม่เหมาะสม  สาย THW – A ไม่สามารถเดินทอ่ร้อยสายได้ 

แนวทางการแก้ไขปัญหา 

จะต้องแสดงรายการค านวนโหลดระบบไฟฟ้าที่ใช้งานทั้งหมดเพ่ือประกอบการเลือก 

   -ขนาดสายไฟฟ้า Main 

   -ขนาดพิกดั Circuit Breaker Main 

   -ขนาดพิกดั Kilo-Watt Hour Meter  

   -แนวทางการเดินทอ่ร้อยสายไฟฟ้าจาก MDB ให้ได้ตามที่มาตรฐานก าหนด  

   และเพ่ือความปลอดภัยของระบบ  

 

 

 

  



รายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน ครัง้ที่ 3/2561 11 

 

 



รายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน ครัง้ที่ 3/2561 12 

 

 



รายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน ครัง้ที่ 3/2561 13 

 

ระเบยีบวาระที ่5 เรือ่งอื่น ๆ (ถา้มี) 

1.  PA ปีงบประมาณ 2561  รอบ 6 เดือน น้ันทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

จะจัดให้มีการอบรมการกรอกข้อมูลประมาณต้นเดือนมิถุนายน  2561  โดยขอให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลมาเข้ารับ

การอบรมและด าเนินกรอกข้อมูลไปพร้อมกันในการอบรมคร้ังน้ี  โดยทางงานพัฒนาอย่างย่ังยืน กองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อมจะมีจดหมายแจ้งต่อไป 

2. เร่ืองฝากจากสภาคณาจารย์ 

 2.1  เร่ืองรถกวาดใบไม้ กิ้ งไม้ ของมหาวิทยาลัยที่ได้ปฏบัิติหน้าที่ช่วงเวลา

เช้ามืดของทุกวันนั้นไม่มีสญัญาณไฟแจ้งเวลาปฏบัิติงานเกรงว่าจะเกดิอนัตรายจากผู้สัญจรไปมา จึงควรให้มีการ

ติดตั้งสญัญาไฟให้ชัดเจนเพ่ือไม่ให้เกดิอุบัติเหตุต่อไป 

 ทั้งน้ีทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับทราบเร่ืองน้ีเรียบร้อยแล้ว ขณะน้ี

ได้ด าเนินจัดซ้ือสญัญาไฟตั้งแล้วและอยู่ในระหว่างพัสดุด าเนินการจัดหาต่อไป  

 2.2  ให้ช่วยกวดขันเร่ืองการใช้รถจักรยานบนทางเท้าในช่วงเวลานักศึกษา

เลิกเรียน 

 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานจราจรและความปลอดภัยจะจัดให้มีการ

อบรมเร่ืองความปลอดภัยการใช้กฎจราจรให้กบันักศึกษาต่อไป 

 2.3  มีบุคลากรหรือบุคคลทั่วไปน ารถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับบนเส้นทาง 

Cover way  

 งานจราจรและความปลอดภัยได้ด าเนินการกวดขันไปแล้วแต่กจ็ะมีบางส่วนที่

ยังไม่ปฏบัิติตาม อย่างไรจะด าเนินกวดขันให้มากย่ิงขึ้นต่อไป ทั้งน้ีเส้นทาง Cover way จะอยู่ระหว่างด าเนินการ

ปรับปรุงจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วไปและจักจัดหาอุปกรณ์ขีดขวางให้ชัดเจนย่ิงขึ้นต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา 14.40 น. 

 

นางอรวรรณ ตันเจริญ 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 

  


