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 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพฒันาระบบกายภาพและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยืน 

ครั้งที ่4/2561 

วนัพุธที ่11  เมษายน 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. นายอภิรมย์  องัสรัุตน์ ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กรรมการ 

4. นายสมพงษ์  ศรีโพธิ์ช้าง ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 

5. นางสมร    รอดดอน ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 

6. นายณรงค์ฤทธิ์ บ ารุงประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรรมการ 

7. นายบุญเชิด  หนูเปีย  ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี กรรมการ 

8. นายชาญเดช  แสงงาม  ผู้แทนคณะเภสชัศาสตร์    กรรมการ 

9. นางสาวสวุรรณา สรรสนุทรเทพ ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 

10. อาจารย์ผกาพร เพง็ศาสตร์ ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

11. นายเสวก  ชมม่ิง  ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   กรรมการ 

12. นางโกสุม  ประเสริฐพันธุ ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กรรมการ 

13. นายพิทยา  ประทุมแก้ว ผู้แทนคณะสตัวแพทยศาสตร์   กรรมการ 

14. รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสกุาญจน์ ผู้แทนคณะสาธารณสขุศาสตร์   กรรมการ 

15. นางสภุาพร  มั่นหร่ัง  ผู้แทนบัณฑติวิทยาลัย    กรรมการ 

16. นายนพรัตน์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด   กรรมการ 

17. นางรัชฎาพร  เจริญวราวุฒิ ผู้แทนสถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน  กรรมการ 

18. นายสมเกียรติ เขียวแก่  ผู้แทนสถาบันประชากรและสงัคม   กรรมการ 

19. นายณรงค์  ทองน้อย ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  กรรมการ 

20. นายเจริญพงษ์ กานดา  ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ   กรรมการ 

21. นายพิทกัษ์  เพง็เจริญ ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์   กรรมการ 

22. นายพศิล  เล้าโสภาภิรมย์ ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา   กรรมการ 

23. นางอรอารีย์  อุชม  ผู้แทนศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ   กรรมการ 

24. นายตะวัน  พลชนะ  ผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ   กรรมการ 

25. นายนนฤชาติ ละมูลมั่ง ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  กรรมการ 

26. นายศิริศักด์ิ  สนุทรยาตร ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี   กรรมการ 

27. ดร.ศักด์ิสทิธิ์ นพเสถียร ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์   กรรมการ 

28. นางสาวขนิษฐา สามิตร์  ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจริญ   กรรมการ 

29. นางสาวศุภนุช มงคลพันธ์ ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี   กรรมการ 

30. นายมาโนชญ์ เหลก็ด ารง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
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31. นายไพรัช  แดงเอม  ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 

32. นางสาวศิริประภาพร แสงสรุศักด์ิ ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัย   กรรมการ 

33. นายปราศัย  เพง็ปรีชา หัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท  กรรมการ 

34. นายชยันต์  ทศันียะเวช หัวหน้างานภมูิทศัน์และสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

35. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร เซ่ียนเหน็ หัวหน้างานสาธารณปูโภคฯ   กรรมการ 

36. นายศักด์ินรินทร์ คัญทพั  ผู้แทนหัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย กรรมการ 

37. นางสาวศรัญญา จรรโลงพิทกัษ์ หัวหน้างานพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน  กรรมการ 

38. นายมนตรี  แสงทวี  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

39. นายวรพจน์  เฉลิมกล่ิน ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

40. นางสาวศศิวิมล ศุภมงคล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

41. นางสาวเนตรา แย้มเดช กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

42. นางอรวรรณ  ตันเจริญ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม (ถา้ม)ี  

1. ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์  

2. ผู้แทนคณะทนัตแพทยศาสตร์    

3. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์  

4. ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้    

5. ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเดก็ฯ  

6. ผู้แทนสถาบันโภชนาการ     

7. ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย 

8. ผู้แทนสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

9. ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ     

10. ผู้แทนวิทยาลัยราชสดุา     

11. ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯ   

12. ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสทิธิมนุษยชนและสนัติศึกษา 

13. ผู้แทนโรงเรียนสาธตินานาชาติ    

14. ผู้อ านวยการกองกจิการนักศึกษา    

15. ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศัย    

16. ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล    

17. นายสมพงษ์  พิเชฐบวรกุล  

18. นายอทิธรัิชฎ์ เผ่าวัฒนา  

 

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ถา้ม)ี  

1. นายอนุวัฒน์  รัตนเพชร ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

2. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใจส ารวม ผู้แทนสถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน 

3. นายธงชัย  ขนาบแก้ว  
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4. นางสาวมะลุลี เล่ียมแหลม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

5. นายกบินทร์  จงขะวะดี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

 

เริม่ประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบยีบวาระที ่1  เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ  

1.1 การศึกษาดูงานเพือ่การพฒันาเมืองใหเ้ป็น smart city 

กองกายภาพจัดโครงการศึกษาดูงานเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  ในระหว่างวันที่ 28-30 

มีนาคม 2561 โดยไปศึกษาดูงานการทาโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทติย์ (Solar Farm) ที่ศูนย์การเรียนรู้โซล่าฟาร์ม 

จังหวัดนครราชสีมา และ โครงการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็นSmart Cityโดยบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมืองจากัด 

(KKTT) และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

1.2 ความคืบหนา้โครงการส่งเสริมอาคารคารบ์อนต า่ ส านกังานอธิการบดี 

       ตามที่มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการส่งเสริมอาคารคาร์บอนต ่า โดยในระยะที่ 1 เร่ิมที่อาคาร

ส านักงานอธิการบดี ด้วยการติดตั้งระบบควบคุมการท างานของเคร่ืองปรับอากาศภายในอาคารและติดตั้งอุปกรณ์

ระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management System)และปรับปรุงเคร่ืองวัดหน่วยการใช้ไฟฟ้า เป็น

การอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (SCADA Monitor System)โดยได้ด าเนินการเปรียบเทยีบการใช้งานใน

ระหว่างเดือนมกราคม 2561 – กุมภาพันธ์  2561 พบว่าปริมาณการใช้งานและค่าใช้จ่ายในการจ่ายให้กับการ

ไฟฟ้าลดลง รายละเอยีดตามตารางน้ี 

 

 



รายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน ครัง้ที่ 4/2561 4 

 

 

 

  1.3  การทดลองวิ่งรถรางเสน้ทางใหม่ถนนการุณยมิตร 

 การทดลองว่ิงรถรางเส้นทางใหม่ถนนการุณยมิตรเปิดแล้ว โดยเดิมจะเป็นเส้นทางจากศูนย์การ

เรียนรู้มหิดล ผ่านวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ไปสิ้นสุดที่ส านักงานอธิการบดี และวนกลับทางเดิมไปศูนย์การเรียนรู้

มหิดล โดยเส้นทางใหม่จะเร่ิมต้ังแต่ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ผ่านวิทยาลัยดุริยางคศิลป์  ส านักงานอธกิารบดี ไปถนน

เส้นการุณยมิตรผ่านอาคารอาทติยาทร คณะพยาบาลศาสตร์ วนรอบเส้นทางด้านหลังคณะพยาบาลผ่านหน้าอาคาร

อาทติยาทร ไปสิ้นสดุที่อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล โดยด้านหน้าของอาคารอาทติยาทรจะมีป้ายรอรถรางจ านวน 2 

ป้าย และด้านหน้าโรงอาหารคณะพยาบาลจ านวน 1 ป้าย ได้ทดลองว่ิงแล้ว 2 วัน ยังไม่มีปัญหาขณะน้ีอยู่ในช่วง

ประชาสัมพันธ์ หลังจากมีการเปล่ียนแปลงแล้วบริเวณอาคารด้านหน้าอาคารอาทิตยาทรจะเปล่ียนระบบเส้นทาง

ด้านหน้าอาคารจากเดิมที่จะมีการวนกลับของรถที่จะเข้าอาคารอาทติยาทรด้านหน้าจะเปล่ียนให้เป็นการว่ิงเส้นทาง

เดียว ไปวนรอบอาคารอทิตยาทรด้านหลังเพ่ือลดปัญหาการจราจรติดขัดช่วงเวลาเร่งด่วน ทั้งน้ีเวลาเส้นทางเดิน

รถรางใช้เวลา 20 นาท ี

 

ระเบยีบวาระที ่2  รบัรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2561 

 

 

 



รายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน ครัง้ที่ 4/2561 5 

 

 

ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งติดตาม  

3.1 การด าเนนิการดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยืนของส่วนงาน (คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

   เป็นการน าเสนอรูปแบบของการด าเนินงานงานของทมีงานด้านพลังงานของคณะเทคโนโลยี

สารสนเทศ ถึงผลการด าเนินงานที่ได้รับในแต่ละปี ดังน้ี 

  ปี 2560 

  รางวัลระดับประเทศ 

   • รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย และสขุภาพอนามัยดี ประจ าปี 2560  

       จากกระทรวงแรงงาน 

   • รางวัลส านักงานสเีขียว ประจ าปี 2560 ระดับดีมาก (G เงิน) 

  รางวัลระดับมหาวิทยาลัย 

   • รางวัลชนะเลิศ รางวัล MU Energy Awards 2017 

   • รางวัลความเป็นเลิศด้านกจิกรรมการลดกา๊ซเรือนกระจก  

      (Excellence in GHG Emissions Less) 

   • รางวัลที่ 2 รางวัล MU Energy Awards 2017 ประเภท Poster  

      (ช่ือผลงาน : หยุดลิฟท-์หยุดบันไดเลืjอนเป็นเวลา ช่วยลดค่า CO2) 

• รางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดสวนมุมสวยปี 2 

• รางวัล Team Good Practice – ผลงาน ICT Energy WIZ Team  

    (งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

รางวัลระดับคณะ ICT Master from Wonders to Winners 

• คุ้มค่า Solar Sale 

• ICT Batteries ที่เหลือใช้ 

ปี 2559 

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย 

• หยุดลิฟท–์หยุดบันไดเล่ือนเป็นเวลา ช่วยลดค่า CO2  

   (งานมหกรรมคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

รางวัลระดับคณะ ICT Master from wonders to winners 

• ระบบควบคุมและป้องกนัมลพิษจากการท างานของเคร่ืองพิมพ์เลเซอร์สภีายใน 

   ห้องงานโสตและเทคโนโลยีสอืการศึกษา 

• หยุดลิฟท–์หยุดบันไดเล่ือนเป็นเวลา ช่วยลดค่า CO2 

• ประยุกต์ระบบไฟแสงสว่างฉุกเฉิน 

  ซ่ึงในการด าเนินงานจะเร่ิมจากกลุ่มคน โดยมวิีสัยทศัน์ของทมี (Team’s Vision)iSTAR Valuing 

Energy ซ่ึงแบ่งกลยุทธอ์อกเป็น 4 ตัว ดังน้ี   

S Strategy การเติมโตอย่างมีกลยุทธ์  

T Technology ใช้เทคโนโลยีดุจอาวุธ   

A Agility ส าเรจ็รุดไวดีมีพลัง  
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R Result มุ่งเป้าหวังผลสัมฤทธิ์  

ปัจจัยความส าเรจ็ของทมี 

1.ความมุ่งมั่นชัดเจนในเป้าหมาย 

2.พร้อมทjีจะเรียนรู้อยู่เสมอ 

3.ความคิดสร้างสรรค์ 

4. การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การแก้ปัญหาและตัดสนิใจ 

6. การไว้วางใจ 

7. ผู้บริหารสนับสนุน 

ทั้งน้ีในการด าเนินงานของทมีน้ันจะต้องมีส่วนร่วมของคนภายในองค์กรเป็นหลักในการด าเนินงานและ

น าความรู้ที่แต่ละคนมีอยู่มาบูรณาการให้เกดิผลสัมฤทธิ์ของงานต่อไป ซ่ึงในการด าเนินงานแต่ละด้านน้ันจะต้องมีการ

วางแผนการด าเนินงานที่รวมทั้งมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน  

 

3.2 ส่วนงานทีจ่ะน าเสนอการด าเนินการดา้นกายภาพและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยืนครั้งต่อไป 

   คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา  

4.1 ผลการด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลยัเชิงนเิวศนปี์ 2560 

 ตามที่ส่วนงานต่างๆ ได้จัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ปี 2560 

กองกายภาพได้สรุปผลการด าเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยน าเสนอให้แก่ที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดังน้ี 
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ทั้งนี้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ในปี2016 คิดเป็น 33,111ตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าจากการด าเนินกิจกรรมเพ่ือลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก คิดเป็นกา๊ซเรือนกระจกที่สามารถลดได้ 

3654ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า คดิเป็น 12% จากการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกในปีเดยีวกนัโดยรายละเอยีดกจิกรรมที่สามารถ

ลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้แก่ 

1. โครงการขยะรไีซเคลิ  สามารถลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้ 409 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 

2. โครงการลดการใช้ถุงพลาสตกิ  สามารถลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้ 97 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 

3. การกกัเกบ็คาร์บอนในชวีมวล สามารถลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้2179 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 

4. โครงการลดการใช้พลังงาน จาก PA สามารถลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้116 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 



รายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและสิง่แวดล้อมอยา่งยัง่ยืน ครัง้ที่ 4/2561 8 

 

5. โครงการเปล่ียนอปุกรณเ์ป็นอปุกรณท์ี่ประหยัด/อนุรักษพ์ลังงาน สามารถลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจกได้  

    853 ตนัคาร์บอนไดออกไซดเ์ทยีบเท่า 

  - โครงการส่งเสริมกิจกรรมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานหน่วยงานที่ได้รับการข้ึน

ทะเบียนในปี 2560 ได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

(ศูนย์การแพทย์สมเดจ็พระเทพรัตน์) ผลการด าเนินการโครงการ ได้ขึ้ นทะเบียนคาร์บอนฟุตพร้ินท์องค์กร โดยได้

รับรองให้เป็นองค์กรที่มีการประเมินคาร์บอนฟุตพร้ินทจ์ากองค์การบริหารจัดการกา๊ซเรือนกระจก (อบก.) ต้ังแต่วันที่ 

6 กนัยายน 2560 โดยมีอายุการใช้งานฉลากคาร์บอนอยู่ที่ระยะเวลา 1 ปี 

  - การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสเีขียว มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดอนัเป็นอนัดับ 1 1st in Thailand by 

UI GreenMetric University of World Ranking 2017 

  -  Mahidol Energy Awards 2017 forward toThailand Energy Awards 2018 

  -  โครงการ Reduce Reuse ถุงพลาสติก ในส่วนของร้านสะดวกซ้ือในมหาวิทยาลัยมหิดลสามารถลด

การใช้ถุงพลาสติกทั้งสิ้น 880,395 ใบ ลดกา๊ซเรือนกระจกได้ 176 ตัน 

  -  โครงการเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิล ในปี 2560 มีโรงเรียนรเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 6 โรงเรียน 

คือ โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบ มหามงคล โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดทรงคนอง โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 

โรงเรียนบ้านหนองแฟบ โรงเรียนวัดมาบชลูด  ในปี 2561 มีทั้งหมด 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โรงเรียน

วัดตากวน โรงเรียนวัดโขดหินมิตร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนังสวนกุหลาบมัธยม) โรงเรียน

วัดมาบข่า 

  -  โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏบัิติการ

มหาวิทยาลัยมหิดล เร่ิมด าเนินการดังน้ี 

1.  ปี 2558 เร่ิมโครงการโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏบัิติการวิจัยในมหาวิทยาลัย

แห่งชาติ โดยมีห้องปฏิบัติการเข้าร่วม 20 ห้อง จาก 5 ส่วนงาน ยกระดับสู่ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัย 

จ านวน 3 ห้อง (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะเภสชัศาสตร์) 

2.  ปี 2560  โครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏบัิติการ

ห้องปฏบัิติการต้นแบบยกระดับสู่มาตรฐาน มอก.2677 (สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, คณะสาธารณสุขศาสตร์)                 

มีห้องปฏบัิติการเข้าร่วม 20 ห้อง จาก 10 ส่วนงาน + 2 สถาบัน (ม.ศิลปากร, ม.ราชภัฏเพชรบุรี) ท าการเผยแพร่

นโยบายด้านมาตรฐานความปลอดภัยแก่มหาวิทยาลัยลูกข่าย 6 สถาบัน (ม.ศิลปากร, ม.ราชภัฏเพชรบุรี, ม.ราชภัฏ

นครปฐม, ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง, ม.ราชภัฏกาญจนบุรี, ม.เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสนิทร์) 

3. ปี 2561 ได้ด าเนินการขยายผลการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏบัิติการภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันอื่นๆ รวมทั้งตรวจประเมินและรับรองห้องปฏบัิติการในรูปแบบ  peer evaluation 
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-  โครงการสถานศึกษาปลอดภัย และสุขอนามัยดี มหาวิทยลัยมหิดลได้รับรางวัลทั้งสิ้น 6 ส่วนงาน 

คือ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางค์

ศิลป์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ สถาบันโภชนาการ 

-  โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืนแห่งประเทศไทย มีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมทั้งสิ้น 24 สถาบัน 

โดยในปี 2559  มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานเครือข่าย มีพันธกจิในการจัดตั้งเครือข่ายดังน้ี 

1. เวทสี าคัญส าหรับการก าหนดแนวนโยบายเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน  

2. ก าหนดมาตรฐาน การช้ีวัดความเป็นมหาวิทยาลัยย่ังยืน  

3. การสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศที่สอดคล้องเช่ือมโยงต่อบริบท

การพัฒนาอย่างย่ังยืนในระดับนานาชาติ  

4. ประยุกต์แนวคิดของการพัฒนาอย่างย่ังยืนสู่นโยบายการบริหาร 

5. จัดกิจกรรมการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืนมหิดล  

ในปี  2561 มี แผนยุทธศาสตร์  ตามตั ว ช้ี วัดที่  4 Excellence in Management for Sustainable 

Organization แบ่งเป็น 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

1. Resources Efficiency  

2. Low Carbon Technology and Innovation  

3. Community Engagement 

  โครงการที่จะเกดิข้ึนในปี 2561 มีดังน้ี 

   1.  โครงการก่อสร้างอาคารเจรจานวัตกรรม และพ้ืนที่ลานอเนกประสงค์  

2.  โครงการก่อสร้างถนนใหม่สู่คณะพยาบาลศาสตร์  

3.  โครงการสถานีขนส่งมหิดลศาลายา  Mahidol Salaya Bus Terminal 

4.  โครงการ Solar Rooftop 

5.  โครงการ Sustainable University Indicator 

6.  โครงการSmart Application 

7.  โครงการ ISO 14001 : 2015 

 

4.2 ประกาศมหาวิทยาลยั เรือ่ง มาตรการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มใน

การใชพ้ื้ นทีส่่วนกลาง มหาวิทยาลยัมหิดลศาลายา พ.ศ. 2561 

     กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อมได้ด า เ นินการ จัดท า ร่ างประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล                           

เร่ือง มาตรการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ส่วนกลางมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

พ.ศ. 2561 ส าหรับใช้เป็นแนวทางการปฏบัิติให้แก่นักศึกษา บุคลากร รวมถึงบุคคลภายนอกที่จัดกจิกรรมในพ้ืนที่

ส่วนกลาง เพ่ือการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์อันตรายหรือลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเมื่อเกิดเหตุขณะ

จัดกจิกรรมต่างๆ โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 
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เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 

นางอรวรรณ ตันเจริญ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


