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 รายงานการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพฒันาระบบกายภาพและสิง่แวดลอ้มอย่างยัง่ยืน 

ครั้งที ่6/2561 

วนัพุธที ่13  มิถุนายน 2561 เวลา 13.30  15.00 น. 

หอ้งประชุมศาสตราจารยเ์กียรติคุณนที รกัษพ์ลเมือง ชั้น 5 อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล 

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

ผูม้าประชุม  

1. นายมาโนชญ์ เหลก็ด ารง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ปฏบัิติหน้าที่แทนประธาน 

2. ผศ.สมพงษ์  ช่ืนอิ่ม  ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์   กรรมการ 

3. อาจารย์ก่อพร   พันธุย้ิ์ม  ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 

4. นายอภิรมย์  องัสรัุตน์ ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กรรมการ 

5. นายสมพงษ์  ศรีโพธิ์ช้าง ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 

6. นายนพเมศฐ์ รังสเีตชาวัฒน์ ผู้แทนคณะทนัตแพทยศาสตร์   กรรมการ 

7. นายณรงค์ฤทธิ์ บ ารุงประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรรมการ 

8. นายบุญเชิด  หนูเปีย  ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี กรรมการ 

9. นายชาญเดช  แสงงาม  ผู้แทนคณะเภสชัศาสตร์    กรรมการ 

10. นายสเุมธ  กติติภมูิ  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท กรรมการ 

11. นางศศินันท ์ มากงลาด ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 

12. นางผกาพร   เพง็ศาสตร์ ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

13. นายเสวก  ชมม่ิง  ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   กรรมการ 

14. นางโกสุม  ประเสริฐพันธุ ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กรรมการ 

15. นายธนากร  ระวังช่ือ  ผู้แทนคณะสตัวแพทยศาสตร์   กรรมการ 

16. ผศ.ดร.ธงชัย ขนาบแก้ว ผู้แทนคณะสาธารณสขุศาสตร์   กรรมการ 

17. นางสภุาพร  มั่นหร่ัง  ผู้แทนบัณฑติวิทยาลัย    กรรมการ 

18. นายนพรัตน์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด   กรรมการ 

19. นายน าโชค  ขุนหม่ืนวงศ์ ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   กรรมการ 

20. นางรัชฎาพร  เจริญวราวุฒิ ผู้แทนสถาบันพัฒนาสขุภาพอาเซียน  กรรมการ 

21. นายสมเกียรติ เขียวแก่  ผู้แทนสถาบันประชากรและสงัคม   กรรมการ 

22. นายศุภพล  เจนนาวิวัฒน์ ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเดก็และครอบครัวกรรมการ 

23. นายวิโรจน์  สนัตยานนท ์ ผู้แทนสถาบันโภชนาการ    กรรมการ 

24. นายณรงค์  ทองน้อย ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  กรรมการ 

25. นายทศพล  อนิทจัินทร์ ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย กรรมการ 

26. นางสาวเอมศิริ พรแก้ว  ผู้แทนสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  กรรมการ 

27. นายเจริญพงษ์ กานดา  ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ   กรรมการ 

28. นายพิทกัษ์  เพง็เจริญ ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์   กรรมการ 

29. นายกติติรัตน์ ปรือทอง ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 

30. นายจ ารัส  กิ่งสวัสด์ิ ผู้แทนวิทยาลัยราชสดุา    กรรมการ 
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31. นางสาวธญัณัสม์ ศรีวงษ์ชัย ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกฬีา กรรมการ 

32. นางสาวอรณี  เพง็ดิษฐ์ ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา   กรรมการ 

33. นางอรอารีย์  อุชม  ผู้แทนศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ   กรรมการ 

34. นายประมุข  หนูเทพย์ ผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ   กรรมการ 

35. นายนฤชาติ  ละมูลมั่ง ผู้แทนศูนย์การแทพย์กาญจนาภิเษก  กรรมการ 

36. นายศิริศักด์ิ  สนุทรยาตร ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี   กรรมการ 

37. นางสาวขนิษฐา สามิตร์  ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจริญ   กรรมการ 

38. นางสาวศุภนุช มงคลพันธ์ ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธบิดี   กรรมการ 

39. นายธนกฤต  เสง็มา  ผู้แทนกองกจิการนักศึกษา    กรรมการ 

40. นายวดิษ  ดิษยะวงศ์วราง ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล   กรรมการ 

41. นางสาวจุฑามาศ โชติพานิช ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัย   กรรมการ 

42. นายปราศรัย  เพง็ปรีชา ผู้แทนงานออกแบบและผังแม่บท   กรรมการ 

43. นายชยันต์  ทศันียะเวช หัวหน้างานภมูิทศัน์และสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

44. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร เซ่ียนเหน็ หัวหน้างานสาธารณปูโภคฯ   กรรมการ 

45. นายยุทธภมูิ  ญาณเพ่ิม ผู้แทนหัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย กรรมการ 

46. นางสาวศัญญา จรรโลงพิทกัษ์ หัวหน้างานพัฒนาเพ่ือความย่ังยืน  กรรมการ 

47. นายมนตรี  แสงทวี  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อ   กรรมการ 

48. นางสาวศศิวิมล ศุภมงคล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

49. นายสมพงษ์  พิเชฐบวรกุล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

50. นายเมธาวี  ชาบัญ  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 

51. นายอทิธรัิชฎ์ เผ่าวัฒนา ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมกรรมการและเลขานุการ 

52. นางสาวเนตรา แย้มเดช กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

53. นางสาวอรวรรณ ไพรี  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

ผูไ้ม่มาประชุม (ถา้ม)ี  

1. รองอธกิารบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ติดราชการ 

2. ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์    

3. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์  

4. ผู้แทนโรงเรียนสาธตินานาชาติ   

5. ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป    

6. ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศัย   

  

ผูเ้ขา้ร่วมประชุม (ถา้ม)ี  

1. นายอนุวัฒน์  รัตนเพชร 

2. นางสาวมะลุลี เล่ียมแหลม 

3. นายกบินทร์  จงขะวะดี 

4. นางสาวสพุานาศ สยุพงศ์พันธ์ 
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5. ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธ ์ ราตรีพฤกษ์ 

 

เริม่ประชุมเวลา 13.30 น. 

ระเบยีบวาระที ่1  เรือ่งแจง้เพือ่ทราบ  

1.1 แผนการจดัการจราจรบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4 ถนนไทยาวาส-นครชยัศรี 

  ด้วยมหาวิทยาลัยได้รับเกียรติจากทา่น พ.ต.อ.ชัชปัณฑกานฑ ์ คล้ายคลีง รอง ผบก.ภ.จว.นครปฐม 

พ.ต.ท.อนุสน  สุขสิริสุวรรณ รอง ผกก.ป.สภ.พุทธมณฑล และพ.ต.ท.เดชศักดา แต้มรุ่งเรือง สว.อก.สภ.พุทธ

มณฑล ช้ีแจงเกี่ยวกับการด าเนินการจัดการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน ในพ้ืนที่อ  าเภอพุทธมณฑลถนนศาลายา ไทยา

วาส นครชัยศรี โดยมีแผนบริหารจัดการจราจรดังน้ี 

แผนที่ 1  การจัดการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00 – 09.00, 16.00 – 19.00 น.) 

1.  การจัดสร้างและด าเนินการ 

1.1 จัดท าพ้ืนที่เป็นถนนเพ่ือท าจุดกลับรถ 

1.2 เปิดจุดกลับรถหน้าประตู 6 มหาวิทยาลัยมหิดล โดยน าแบริเออร์ปูนออก 

    เพ่ือเปิดจุดกลับรถ 

2.  ปิดการจราจร 3 จุด 

2.1   ปิดการจราจรแยกสถานีต ารวจพุทธมณฑล 

2.2   ปิดจุดกลับรถตลาดศาลายา 

2.3   ปิดจุดกลับรถโรงรับจ าน า 

 โดยใช้แผงเหลก็กั้นแบบช่ัวคราว 

3. จุดกลับรถถาวร 

3.1  จุดกลับรถหลักอยู่บริเวณอ าเภอพุทธมณฑล ใช้กลับรถได้ทั้งสองฝั้ง 

แผนที่ 2  การจัดการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วน (06.00 – 09.00, 16.00 – 19.00 น.) 

1. การจัดสร้างและด าเนินการ 

1.1 จัดท าวงเวียนกลับรถหอนาฬิกา 

1.2 เปิดจุดกลับรถหน้าประตู 6 มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ปิดการจราจร 3 จุด 

2.1 ปิดการจราจรแยกสถานีต ารวจพุทธมณฑล 

2.2 ปิดจุดกลับรถตลาดศาลายา 

2.3  ปิดจุดกลับรถโรงรับจ าน า 

    3. จุดกลับรถถาวร 

3.1 จุดกลับรถหลักอยู่บริเวณอ าเภอพุทธมณฑล ใช้กลับรถได้ทั้งสองฝั้ง 
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  การจัดระเบียบการจอดรถบนถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ้ืนที่ ฝั่งตรงข้ามหน้ามหาวิทยาลัยมหิดล

บริเวณถนน 8 เลน พบว่ามีการจอดรถขึ้นมาบนถนนจ านวน 2 เลน ท าให้การจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วนติดขัด 

ดังน้ันหากมีผู้น ารถมาจอดในพ้ืนที่และเวลาดังกล่าวจะด าเนินการบังคับล้อต่อไป 

 

1.2 การขยายเวลารบัสมคัรการประกวดสวนมุมสวยปี 3 

ตามที่มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 3 ขึ้น โดยมีก าหนดการรับสมัครเข้าร่วม

ประกวดจนถึงสัปดาห์ที่ 1 ของเดือนมิถุนายน 2561 นั้น เนื่องจากยังมีจ านวนส่วนงานเข้าร่วมประกวดไม่ครบตาม

เป้าหมาย จึงขอขยายระยะเวลาการรับสมัครออกไปจนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561 ซึ่งเดิมรับสมัครหน่วยงานเข้าร่วมการ

ประกวดสวนสิ้นสปัดาห์ที่ 1 เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีประเภทรางวัล ดังนี้  

- รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมประกาศเกยีรติคุณ  

- รองชนะเลิศอนัดับที่ 1    เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมประกาศเกยีรติคุณ 

- รองชนะเลิศอนัดับที่ 2  เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศเกยีรติคุณ 

- รางวัลชมเชย 16 รางวัลๆ ละ 5,000 บาท 

 

1.3 ผูป้ระกอบการใหบ้ริการส่งเอกสาร และพสัดุภณัฑ ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดหาผู้ประกอบการให้บริการส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ในพ้ืนที่

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพ่ือให้บริการส่งเอกสารและพัสดุภัณฑ์แก่นักศึกษา บุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไป โดย

ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัทแฟรช เอกซ์ เพรส จ ากัด โดยจะเร่ิมให้บริการประมาณเดือนสิงหาคม 

2561  

สถานที่ตั้งอยู่บริเวณลานจอดรถ 4 (Parking 4)  
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กระบวนการท างาน ของ Flashexpress 

 
 

 

 

รูปของการใช้ Application 
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อตัราค่าบริการ 
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1.4 โครงการปรบัปรุงถนนวิชาช่ืนชน (หนา้สถาบนัแห่งชาติเพือ่การพฒันาเด็กและครอบครวั-

วิทยาลยัศาสนศึกษา) 

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับปรุงถนนวิชาช่ืนชน (สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว-วิทยาลัยศาสนศึกษา) เนื่องจากสภาพพ้ืนผิวถนนช ารุดผุพัง เป็นหลุมเป็นบ่อ อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ใช้

เส้นทางดังกล่าวในการสญัจร และคาดว่าจะเร่ิมด าเนินการปรับปรุงในเดือนกรกฎาคม 2561 โดยมีรายละเอยีดดังนี้  

• วงเงินด าเนินการ           3,103,797.45 บาท 

• ประกวดราคาโดยวิธ ีE-Bidding       วันที่ 4 มิถุนายน 2561 

• ผู้รับจ้าง            บริษัท ส.ณรงค์ก่อสร้างและขนส่ง จ ากดั 

• เสนอราคาด าเนินการ          2,599,998.00 บาท 

• ระยะเวลาด าเนินการ           90 วัน 

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการด าเนินการตาม พรบ.การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 

2560 โดยงานบริหารพัสดุ กองคลัง ประมาณการเร่ิมงานก่อสร้าง ต้นเดือน กรกฎาคม 2561 

 

1.5 โครงการวนัส่ิงแวดลอ้มโลก “ปลูกรกั ฮกัMU” 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูก

รัก ฮัก MU” ณ โถงช้ัน 1 อาคารอาทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์โชคชัย เมธีไตรรัตน์ 

รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานคร้ังนี้ เป็นการรณรงค์ให้ประชาคมมหิดล

ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมผ่านการกระท าเชิงสัญลักษณ์ ด้วยการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับ

มหาวิทยาลัย โดยได้เชิญทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมาร่วมกันท ากิจกรรมโครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก “ปลูกรัก ฮัก MU” 

จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 77 ท่าน  ส่วนงานและคณะ 13 หน่วยงาน คือ คณะกายภาพบ าบัด คณะพยาบาลศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์   คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ศูนย์ตรวจสอบภายใน ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ

พัฒนาเดก็และครอบครัว  สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซียหอสมุดและคลังความรู้

มหหวิทยาลัยมหิดล และส านักงานอธกิารบดี 3 หน่วยงาน กองแผนงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กองกจิการนักศึกษา 

 

1.6 โครงการอบรมการกรอกขอ้มูลตวัช้ีวดัตามเกณฑม์หาวิทยาลยัเชิงนิเวศน ์ปี 61 

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. ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึง

ก าหนดจัดการอบรมการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มดังกล่าว ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์

การเรียนรู้มหิดล ขอให้ส่วนงานด าเนินการจัดเตรียมข้อมูลตามไฟล์แบบฟอร์มตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ 2561  

ดาวน์โหลดได้ที่  http://www.op.mahidol.ac.th/oppe/download.html  หากส่วนงานด าเนินการเรียบร้อยแล้วขอให้จัดส่ง

ไฟล์ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ “ช่ือส่วนงาน ๒๕๖๑.xls” ได้ทาง sustainmu@gmail.com ภายในวันพุธที่ 31พฤษภาคม 

2561  ส่วนงานที่ส่งแบบตอบรับ ทั้งสิ้น 41 ส่วนงาน จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม  76 ท่าน ยังไม่ได้แบบตอบรับ  2 ส่วนงาน 

คือ กองกิจการนักศึกษา (หอพัก) สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา ส่วนงานที่ส่งข้อมูลเบื้ องต้นส าหรับการอบรม 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน  

วิทยาลัยนานาชาติ  คณะสตัวแพทยศาสตร์ ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา   วิทยาลัยการจัดการ คณะสิ่งแวดล้อมและ
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ทรัพยากรศาสตร์  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล บัณฑิตวิทยาลัย คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ระเบยีบวาระที ่2  รบัรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2561 

 

ระเบยีบวาระที ่3 เรือ่งติดตาม  

  ตัวอย่างการด าเนินโครงการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย 

ตามยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย ยุทธศาสตร์ที่  4 Excellence in management for sustainable organization : 

Environment เพ่ือให้ส่วนงานอื่นได้น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยในคร้ังนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.

เอกราช  เกตวัลห์ รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สถาบันโภชนาการน าเสนอในโครงการผลิตน า้หมัก

ชีวภาพจากขยะอาหาร การรณรงค์การคัดแยกขยะ โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ในโครงการ “INMU ร่วมลดโลกร้อน                 

คร้ังที่  12 กับโรงเรียนต่าง ๆ  รวมทั้งการถ่ายทอดความรู้ จากการได้รับรางวัลส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                 

(Green office)  

 

ระเบยีบวาระที ่4 เรือ่งเสนอเพือ่พจิารณา  

  ไม่มี 

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

 

นางอรวรรณ ตันเจริญ 

ผู้จดรายงานการประชุม 


