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 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพฒันาระบบกายภาพและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยืน 

ครั้งที ่5/2561 

วนัพุธที ่9  พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. 

หอ้งประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณนที รกัษพ์ลเมือง ชั้น 5 อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

-------------------------------------- 
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ผูไ้ม่มาประชุม (ถา้ม)ี  

1. ผู้แทนคณะทนัตแพทยศาสตร์    

2. ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี 

3. ผู้แทนสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

4. ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ 

5. ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา   

6. ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   

7. ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี    

8. ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์    

9. ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป    

10. ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศัย   

  

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ถา้ม)ี  

1. นายนครรชิต ยอดแก้ว 

2. นายศักด์ินรินทร์ คัญทพั 

3. ว่าที่รต.ณัฐพล ใจส ารวม 
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4. นายชัยยศ  กณัยะบุตร 

5. นายปิยะ  โพธิ์สิทธิ์ 

 

เริม่ประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบยีบวาระที ่1  เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ  

1.1 งาน safety day ครั้งท่ี 2 

   เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน

การท างาน จัดงานวันความปลอดภัย ค ร้ังที่  2  "MU Safety Day : A Day of Fire Safety" ณ มหิดลสิทธาคาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดให้วันที่ 28 เมษายน ของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยของ

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งสอดคล้องกับวันความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสากล (World Day for Safety and Health at 

Work)   

   นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยหิดลได้เข้าร่วมเป็นมหาวิทยาลัยแม่ข่ายในโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่าย

ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยมีมหาวิทยาลัยลูกข่าย                           

6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยราช

ภัฏกาญจนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพ่ือเผยแพร่มาตรฐานความปลอดภัยของ

ห้องปฏิบัติการในสถาบันการศึกษาและยกระดับห้องปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยลูกข่ายสู่

ห้องปฏบิัติการต้นแบบในการบริหารจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน ESPReL  

   โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล 

เป็นประธานเปิดงานและได้มอบมอบถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) แก่ผู้บริหารส่วนงาน และมอบโล่รางวัล

ห้องปฏิบัติการต้นแบบด้านความปลอดภัยแก่ส่วนงานที่ได้รับคัดเลือกที่ผ่านเกณฑม์าตรฐานความปลอดภัยฯ การจัดงาน

คร้ังนี้ เป็นการขับเคล่ือนให้มหาวิทยาลัยมหิดลมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่มีประสทิธภิาพ เพ่ือความเป็น

เอกภาพในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างย่ังยืนและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กบัสงัคมต่อไป 

 

1.2 โครงการสถานศึกษาปลอดภยั ปี 2561 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการรับรองมาตรฐานสถานศึกษาปลอดภัยและสขุภาพอนามัยดี

โดยมีส่วนงานที่ได้รับโล่รางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย และสขุภาพอนามัยดี ประจ าปี 2560 จ านวน 5 ส่วนงานได้แก่ 1) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) สถาบันโภชนาการ 3) วิทยาลัยนานาชาติ 4) วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  

5) มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

ในปี 2561 ส่วนงานที่สนใจจะเข้าร่วมการรับรองดังกล่าวสามารถส่งเอกสารเพ่ือตรวจประเมิน

เบื้องต้นได้ที่ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานได้ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 

 

1.3 กิจกรรมสรา้งสีสนัใหท้างเดินแอลก่อนอ าลาและแผนการด าเนินการปรบัปรุง cover way 

   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรม "สรา้งสีสนัใหท้างเดิน

แอลก่อนอ าลา" ขึ้ น ณ ทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (cover way) บริเวณด้านข้างหอสมุดและคลังความรู้มหิดล โดยให้

นักศึกษาและบุคลากรได้ระบายสีและเขียนข้อความอ าลาเป็นที่ระลึกถึงความผูกพันในการใช้ทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม 

(cover way) หรือที่นักศึกษาเรียกกันติดปากว่า "ทางเดินแอล" ทางเดินเท้านี้ ก่อสร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2522 มี

โครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหลก็  
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   ปัจจุบันโครงสร้างเร่ิมมีการเสื่อมสภาพจากการใช้งานมานาน อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่

นักศึกษา บุคลากรรวมไปถึงผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาในบริเวณดังกล่าว โดยการปรับปรุงจะเปล่ียนรูปแบบใหม่เป็น

โครงสร้างเหลก็ หลังคา Metal Sheet พ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็ ผิวทรายล้าง กว้าง 5 เมตร แบ่งเป็นทางเท้ากว้าง 3 เมตร 

ทางจักรยานกว้าง 2 เมตร มีสญัลักษณ์เส้นทางสญัจร และสิ่งอ านวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถใช้เส้นทางได้สะดวก 

โดยการปรับปรุงจะเร่ิมในเดือนเมษายน 2561 และคาดว่าจะแล้วเสรจ็ในเดือนธันวาคม 2561  โดยมีแผนการด าเนินงาน

ดังนี้  
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กรณผีลกระทบจากการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (Cover way) 

คณะวิทยาศาสตร์  

มีผลกระทบส าหรับนักศึกษา จะมีการสอบในระหว่างวันที่  14 – 25  พฤษภาคม  2561  

ในที่ประชุม แจ้งให้หน่วยงานดังกล่าวท าหนังสอืแจ้งถึงกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือด าเนินการ 

ในการบริหารจัดการต่อไป 

คณะสงัคมศาศตร์และมนุษยศาสตร์ 

แจ้งว่าในบริเวณที่มีการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม ส่งผลกระทบต่อต้นไม้ของคณะไม่ทราบว่ามีแนวทางใน

การด าเนินการอย่างไร   

ในที่ประชุมแจ้งว่า จะด าเนินจัดปลูดทดแทนให้ใหม่กรณเีกดิความเสยีหายเมื่อด าเนินการปรับปรุงเสรจ็ 

เรียบร้อยแล้ว 

คณะเทคโนโลยีสารสเทศ 

 กรณสีายสื่อสารที่ติดตั้งบริเวณหลังคาคลุมยังคงสามารถใช้การได้เหมือนเดิมหรือต้องมีการเปล่ียนแปลง 

 ในที่ประชุมแจ้งว่า  ยังคงมีเหมือนเดิมหากบริเวณใดมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

1.4 การจอดรถบริเวณทางโคง้ดา้นหนา้คณะพยาบาลศาสตร ์(ถนนบรมราชนนี) 

   ตามที่มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยน ารถยนต์ไปจอดรถบริเวณทางโค้งด้านหน้า

คณะพยาบาลศาสตร์ (ถนนบรมราชชนนี) ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดและมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุเฉ่ียวชน 

สถานีต ารวจภธูรอ าเภอพุทธมณฑลจึงขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหิดลในการงดให้นักศึกษาและบุคลากรน ารถยนต์

ไปจอดในพ้ืนที่บริเวณดังกล่าว  โดยทางมหาวิทยาลัยร่วมกับสถานีต ารวจภูธรอ าเภอพุทธมณฑลจะน ากรวยไปวางใน

ระยะแรกเพ่ือไม่น ารถไปจอด หลังจากนั้นหากมีการน ารถไปจอดบริเวณดังกล่าวจะมีการล๊อคล้อและเสียค่าปรับกับสภ.

พุทธมณฑล 

1.5 เสน้ทางใหบ้ริการรถรางไปยงัคณะพยาบาลศาสตร ์

   ตามที่มหาวิทยาลัยเพ่ิมเส้นทางรถรางให้บริการไปยังคณะพยาบาลศาสตร์โดยทดลองว่ิง

ให้บริการตั้งแต่เดือนเมษายน 2561 เป็นต้นมา โดยทางมหาวิทยาลัยได้เกบ็ข้อมูลการใช้บริการของนักศึกษา บุคลากรและ

ประชาชนทั่วไป รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการให้บริการรถรางในเส้นทางดังกล่าว เพ่ือน ามาปรับปรุงเส้นทางให้บริการ

ต่อไป 

   สรุปจ านวนคนใชบ้ริการรถรางสาย MLC ไปคณะพยาบาลศาสตร ์ 

   ตั้งแต่วนัท่ี 4เม.ย. – 4 พ.ค. 2561 (18วนั) 

   ช่วงเวลา 06.40น. – 12.00 น.    จ านวน 115 คน 

   ช่วงเวลา 12.20น. – 16.00 น.    จ านวน 460 คน 

   ช่วงเวลา 16.20น. – 20.00 น.    จ านวน 575 คน 

   สรุปปัญหาการงานใชง้านเสน้ทางคณะพยาบาลศาสตร ์

1. เส้นทางการวิ่ง  ไม่มีปัญหาอุปสรรคสามารถวิ่งได้โดยสะดวก 

2. รอบวิ่ง  ไม่มีผลกระทบต่อรอบวิ่งตามสญัญาปกติ 

3. เวลาในการว่ิง หนึ่งรอบของการว่ิง ใช้เวลา 18-20 นาท ีโดยประมาณ 

4. ป้ายรอรถราง เน่ืองด้วยยังไม่มีที่รอที่ชัดเจน ท าให้ น.ศ. ข้ึนจากรอบตัวอาคาร 

5. อื่นๆ เนื่องจากประตูหน้าคณะพยาบาล ยังเปิดให้เข้าออก จึงยังมีรถสวนเข้ามาท าให้มี

โอกาสอุบัติเหตุได้ง่าย 
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1.6 โครงการจกัรยานสาธารณะรุ่นใหม่  

   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้เพ่ิมการให้บริการรถจักรยานสาธารณะรุ่นใหม่ โดยได้รับการ

สนับสนุนจากบริษัทเอกชน (ofo) ในการด าเนินการจัดหารถจักรยานมาให้บริการ มีอัตราค่าบริการ 5 บาทต่อ 30 นาที 

โดยในระยะแรกจะเป็นการให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้  การให้บริการจักรยานสาธารณะรุ่นใหม่จะให้บริการควบคู่ไป

กบัจักรยานสาธารณะรุ่นเดิม (จักรยานสขีาว)  

ระบบการท างานของ OFO 
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   จุดที่จะมีบริการOFO มีดังนี้  

1. จุดจอดสถานี salaya link และสถานีรถราง 

2. จุดจอดประตู 2 และประตู 4 

3. จุดจอด ลานจอดรถช่ัวคราว 4 และ ลานจอดรถช่ัวคราว 5 

4. จุดจอดประตู 5,6 

แผนการด าเนินงานของการให้บริการจักรยาน OFO 

1. เร่ิมให้บริการในมหาวิทยาลัย 23 เมษายน 2561 จ านวน 500 คัน 

2. ตั้งบธูแนะน าการใช้งาน 25-27 เมษายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ 

3. การใช้งานฟรี 3 เดือนแรก และไม่มีค่าประกนั (23เม.ย.- 22ก.ค.2561) 

4. หลังการใช้งานพรี 3 เดือน อตัราค่าใช้บริการ 5 บาท ต่อคร่ึงช่ัวโมง 

5. วันจัดกจิกรรมแนะน าอย่างเป็นทางการ ช่วงเดือน กนัยายน 2561  

 

1.7 โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 3 

   มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 3 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

ว่างหรือพ้ืนที่สีเขียวเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากข้ึนสอดคล้องกับกิจกรรมการศึกษา กีฬาหรือนันทนาการของ

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นการเพ่ิมการเช่ือมต่อพ้ืนที่สเีขียวภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิ

ทศัน์ภายในส่วนงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่วนงานที่สนใจเข้าร่วมประกวดสามารถ

สมัครได้ตั้งแต่บัดน้ีจนถึงสปัดาห์ที่ 1 ของเดือนมิถุนายน 2561 โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

 ก าหนดการ 

 9 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน 2561 รับสมัครพ้ืนที่เข้าร่วมการประกวด 

 18 - 22 มิถุนายน 2561 ประกาศผลพ้ืนที่ผ่านเกณฑก์ารประกวดเบื้องต้น 

 25 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2561 ส่วนงานปรับปรุงพ้ืนที่สวนมุมสวย 
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 16 -31 กรกฎาคม 2561 ส่งผลงานภาพถ่ายสวนมุมสวยที่ปรับปรุงแล้ว 

 สงิหาคม 2561 ประกาศผล 

 

 ประเภทรางวลั 

 รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศเกยีรติคุณ 

 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกยีรติคุณ 

 รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกยีรติคุณ 

 รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกยีรติคุณ 

  

 ขอ้ก าหนดพื้ นท่ี 

  - เป็นพ้ืนที่ของคณะ/สถาบันที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 25 ตารางเมตร มีพ้ืนที่ต่อเน่ืองกนั   

     โดยเป็นพ้ืนที่ภายในหรือภายนอกอาคารกไ็ด้ 

  - เป็นพ้ืนที่ที่สามารถมองเหน็ได้ชัด (ไม่เป็นพ้ืนที่อบัสายตา) 

  - การจัดพ้ืนที่ต้องมีพรรณไม้ (ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า) เป็นองค์ประกอบในพ้ืนที่ 

  - ต้องเป็นการจัดการพ้ืนที่ที่สามารถดูแลให้สวยงานได้อย่างย่ังยืน 

  - ในพ้ืนที่ต้องปลูกต้นกนัภัยมหิดล พร้อมจัดท าซุ้ม/ระแนง หรือค้างไม้เล้ือย 

 

 การส่งพื้ นท่ีเขา้ร่วมการประกวด 

  - ส่งภาพถ่าย สภาพพ้ืนที่ปัจจุบันก่อนการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 5 ภาพ (ถ่ายภาพทุกด้าน)  

     อย่างชัดเจน พร้อมกรอกใบสมัคร ข้อมูลพ้ืนที่และแนบภาพถ่ายขนาดโปสการ์ด (4*6 นิ้ ว)  

     ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 

 

1.8 การฝึกอบรมการกรอกขอ้มูลตวัช้ีวดัมหาวิทยาลยัเชิงนเิวศนปี์ 2561 

   ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบฟอร์มเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานตามตัวช้ีวัด

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ปี 2561 โดยมีเกณฑ ์6 ด้าน ได้แก่ 1. วัตถุดิบ (Material) 2. พลังงาน (Energy) 3. น า้ (Water) 

4. กากของเสยี (Waste) 5. อาคาร (Building) 6. กา๊ซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึง

ก าหนดจัดการอบรมการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มดังกล่าว ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์

การเรียนรู้มหิดล 

ระเบยีบวาระที ่2  รบัรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5/2561 

 

ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งติดตาม  

3.1 การด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนของส่วนงาน  

  ตัวอย่างการด าเนินโครงการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

ตามยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่ 4 Excellence in management for sustainable organization : Environment 

เพ่ือให้ส่วนงานอื่นได้น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป 
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• ส่วนงานที่น าเสนอคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเกี่ยวกบัการบริหารจัดการขยะภายในคณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชมวีดีทศัน์ในลิงค์ของการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหาร

จัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

3.2 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนคร้ังต่อไป 

      -  สถาบันโภชนาการ 

 

ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา  

  ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 

นางอรวรรณ ตันเจริญ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


