
การประชมุคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนา
ระบบกายภาพและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

ครั้งที ่10/2561

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2561
ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง 
ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจง้เพือ่ทราบ 

1.1 โครงการ MU Energy Awards
1.2 แจ้งการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561
1.3 การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับ

ฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4
1.4 การซ่อมแซมถนนวิชาชื่นชน ถนนวิถีปัญญาและถนนจิตตสมาน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชมุ  
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2561



ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องตดิตาม  

3.1 การกรอกข้อมูลตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (PA) ปี 2561
3.2 การกรอกข้อมูล Carbon Footprint ของส่วนงาน
3.3 การด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของส่วนงาน

- คณะทันตแพทยศาสตร์
3.4 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนครั้งต่อไป

ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพือ่พจิารณา
4.1 การแบ่งโซนพื้นท่ีทิ้งขยะในพื้นทีส่่วนกลางของมหาวิทยาลัย
4.2 การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แกพ่นักงานของ

บริษัทผู้รับจ้าง (Out Source)

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



1.1 โครงการ MU Energy Awards

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจง้เพือ่ทราบ

ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดท าโครงการ Mahidol Energy Awards 
ปีที่ 2 โดยเป้าหมายส่งเสริมให้ส่วนงานมีการอนุรักษ์พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมี
ประเภทการประกวด ได้แก่

1. ประเภทพลังงานสร้างสรรค์
1.1 ส่วนงาน
1.2 ส่วนบุคคล

2. ประเภทโปสเตอร์



1.2 แจง้การจดักจิกรรมในวนัอาทิตย์ระหวา่งเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2561

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจง้เพือ่ทราบ

ด้วยส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมีก าหนดการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ในช่วง
เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2561 โดยจะมีผลกระทบกับการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ศาลายา 
เพื่อให้การวางแผนการเข้ามหาวิทยาลัย กองกายภาพจึงขอแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมใน
ช่วงเวลาดังกล่าว ดังต่อไปนี้

• วันที่ 28 ตุลาคม 2561 “แสงน าใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต 
ครั้งที่ 4 เฉลิมพระเกียรติ” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์
การแพทย์กาญจนาภิเษก

• วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 “ก้าวที่ 60 เพื่อศิริราช” คณะแพทยศาสตร์ศิริ
ราชพยาบาล 

• วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 “เดินวิ่ง การกุศล MUSC 60 Run” คณะ
วิทยาศาสตร์



1.2 แจง้การจดักจิกรรมในวนัอาทิตย์ระหวา่งเดอืนตลุาคม-ธนัวาคม 2561

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจง้เพือ่ทราบ

• วันที่ 2 ธันวาคม 2561 “รวมพลคนรักพ่อ” วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา

• วันที่ 22 ธันวาคม 2561 “มหิดล คนรักสุขภาพ” องค์การนักศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย



1.3 การจัดการจราจรโครงการปรับปรงุทางแยกตา่งระดบัฉิมพลแีละพทุธมณฑลสาย 4

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจง้เพือ่ทราบ

กรมทางหลวงจะด าเนินการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑล
สาย 4 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยมีผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท วนิชชัย
ก่อสร้าง (1979) จ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ 600 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2561 ถึง 
17 ธันวาคม 2562 ซึ่งในช่วงด าเนินการปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและ
บุคลากรในการเดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกรมทางหลวงได้มีแผนการ
จัดการจราจรในระหว่างการด าเนินการดังกล่าว



1.4 การซ่อมแซมถนนวิชาชื่นชน ถนนวิถีปัญญาและถนนจติตสมาน

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจง้เพือ่ทราบ

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุดจากการ
ใช้งานและอาจจะเป็นอันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว ได้แก่

1. ถนนวิชาชื่นชน (สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว)
2. ถนนวิถีปัญญา (ประตู 6 – คณะสัตวแพทยศาสตร์)
3. ถนนจิตตสมาน (ด้านหลังคณะวิศวกรรมศาสตร์อาคาร 1-2)



รับรองรายงานการประชมุครั้งที่ 9/2561

ระเบยีบวาระที ่2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุม



3.1 การกรอกขอ้มลูตวัชีว้ดัมหาวทิยาลัยเชงินิเวศน ์(PA) ปี 2561

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบฟอร์มเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของส่วน
งานตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ โดยมีเกณฑ์ 6 ด้าน ได้แก่ 1. วัตถุดิบ (Material) 
2. พลังงาน (Energy) 3. น้ า (Water) 4. กากของเสีย (Waste) 5. อาคาร (Building)
6. ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) โดยมีการปรับรายละเอียดการประเมินใหม่ ซึ่ง
บัดนี้ได้ครบก าหนดให้ส่วนงานรายงานผลการด าเนินงานในปี 2561

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องตดิตาม



3.2 การกรอกขอ้มลู Carbon Footprint ของสว่นงาน

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องตดิตาม

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าโปรแกรม MU Carbon Footprint โดยให้ส่วนงาน
กรอกข้อมูลเพื่อน ามาประกอบการท า Carbon Footprint ของมหาวิทยาลัย ซึ่งบัดนี้ได้
ครบก าหนดให้ส่วนงานรายงานผลในปี 2561 แล้ว



3.3 การแลกเปลีย่นการด าเนินการดา้นกายภาพและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืของสว่นงาน

- คณะทันตแพทยศาสตร์

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องตดิตาม



3.4 ส่วนงานทีจ่ะแลกเปลี่ยนการด าเนินการดา้นกายภาพและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน

-

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องตดิตาม



ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่พจิารณา

4.1 การแบง่โซนพืน้ที่ทิง้ขยะในพืน้ทีส่ว่นกลางของมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ก าหนดโซนพื้นที่ในการทิ้งขยะของส่วนงาน
เพื่อลดผลกระทบในด้านภูมิทัศน์และความสะอาดในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและเพื่อให้
เทศบาลต าบลศาลายา สามารถเข้ามาด าเนินการจัดเก็บขยะไปก าจัดได้อย่างสะดวก
เรียบร้อย แต่เนื่องจากปัจจุบันมีบางส่วนงานที่มีการเปลี่ยนบริษัทรับจ้างท าความสะอาด 
(แม่บ้าน) ท าให้การด าเนินการน าขยะมาทิ้งยังจุดพักขยะส่วนกลางไม่ เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด



ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่พจิารณา

- ไม่มี4.2 การฝึกอบรมดา้นความปลอดภัยในการปฏบิัตงิานใหแ้ก่พนักงาน
ของบรษิทัผูร้บัจา้ง (Out Source)

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีนโยบายในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร โดยได้มีการจัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่ บุคลากรหลายหลักสูตร 
เช่น หลักสูตร จป. หัวหน้างาน,การฝึกอบรมดับเพลิง เป็นต้น แต่เนื่องจากปัจจุบันส่วน
งานต่างๆ มีการจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาด าเนินการภายในพื้นที่มหาวิทยาลัย เช่น การ
ก่อสร้างปรับปรุง การดูแลสวนและภูมิทัศน์ การรักษาความปลอดภัย การท าความสะอาด 
ฯลฯ โดยพนักงานของบริษัทเอกชนหลายคนไม่มีความรู้และความตระหนักในเรื่องความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏิบัติงานได้



ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ๆ 


