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 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานบรหิารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ครั้งที่ 9/2561 
วันพุธที่  12  กันยายน 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. 

ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
-------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
1. นายมาโนชญ์ เหล็กด ารง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  ประธาน 
2. ผศ.สมพงษ์  ชื่นอิ่ม  ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์   กรรมการ 
3. นายมนตรี  เปรมเจริญ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
4. นายอภิรมย์  อังสุรัตน์  ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กรรมการ 
5. นายสมพงษ์  ศรีโพธิ์ช้าง ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 
6. นายนพเมศฐ์  รังสีเตชาวัฒน์ ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
7. นางสมร  รอดดอน ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
8. นายณรงค์ฤทธิ์ บ ารุงประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรรมการ 
9. นายชาญเดช  แสงงาม  ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
10. นายสุเมธ  กิตติภูมิ  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท  กรรมการ 
11. ผศ.ดร.นรินทร์  ณัฐวุฒิ  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์  วิทยาเขตศาลายา  กรรมการ 
12. นางศศินันท์  มากงลาด ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 
13. นายวันบูรณ์  ปุญญะศรี ผู้แทนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
14. นายเสวก  ชมม่ิง  ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   กรรมการ 
15. นางโกสุม  ประเสริฐพันธุ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กรรมการ 
16. นายธนากร  ระวังชื่อ  ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
17. ผศ.ดร.ธงชัย  ขนาบแก้ว ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 
18. นางสุภาพร  มั่นหรั่ง  ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
19. นายนพรัตน์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด    กรรมการ 
20. นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ์ ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมเรียนรู้   กรรมการ 
21. นางรัชฎาพร  เจริญวราวุฒ ิ ผู้แทนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  กรรมการ 
22. นายสมเกียรติ เขียวแก่  ผู้แทนสถาบันประชากรและสังคม   กรรมการ 
23. นายศุภพล  เจนนาวิวัฒน ์ ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวกรรมการ 
24. นายวิโรจน ์  สันตยานนท์ ผู้แทนสถาบันโภชนาการ    กรรมการ 
25. นายณรงค์  ทองน้อย ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  กรรมการ 
26. นายทศพล  อินทิจันทร์ ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย กรรมการ 
27. นายเจริญพงษ์ กานดา  ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ 
28. นายพิทักษ์  เพ็งเจริญ ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์   กรรมการ 
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29. นายกิตติรัตน์ ปรือทอง ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
30. นางสาวธัญณัสม์ ศรีวงษ์ชัย ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กรรมการ 
31. นางสาวอรณี  เพ็งดิษฐ์  ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา   กรรมการ 
32. นางอรอารีย์  อุชม  ผู้แทนศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ   กรรมการ 
33. นายตะวัน  พลชนะ  ผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ   กรรมการ 
34. นางสาวขนิษฐา สามิตร์  ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจริญ   กรรมการ 
35. นางสาวศุภนุช มงคลพันธ์ ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   กรรมการ 
36. นายไพรัตน์  แดงเอม  ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
37. นายธนกฤต  เส็งมา  ผู้แทนกองกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
38. นายศิริพงศ์  ทรัพย์อุดม ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศัย   กรรมการ 
39. นายวดิษ  ดิษยะวงศ์วราง ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล   กรรมการ 
40. นายปราศรัย  เพ็งปรีชา ผู้แทนงานออกแบบและผังแม่บท   กรรมการ 
41. นายชยันต์  ทัศนียะเวช หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
42. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร เซี่ยนเห็น หัวหน้างานสาธารณูปโภคฯ   กรรมการ 
43. นายปรัชญา  ใช้เทียนทอง ผู้แทนหัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย  กรรมการ 
44. นางสาวศรญัญา จรรโลงพิทักษ์ หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   กรรมการ 
45. นายมนตรี  แสงทวี  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
46. นางสาวศศิวิมล ศุภมงคล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
47. นายวรพจน์  เฉลิมกลิ่น ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
48. นายสมพงษ์  พิเชฐบวรกุล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
49. นายเมธาวี  ชาบัญ  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
50. นายอิทธิรัชฎ์ เผ่าวัฒนา ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมกรรมการและเลขานุการ 
51. นางสาวเนตรา แย้มเดช  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
52. นางสาวอรวรรณ ไพรี  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)  
1. ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
2. ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา     
3. ผู้แทนสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม  
4. ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   
5. ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี    
6. ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์  
7. ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  
8. ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ  
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)  
1. นายกบินทร์  จงขะวะดี 
2. นายครรชิต  ยอดแก้ว 
3. นางสาวสุฑานาศ สุยพงศ์พันธ์ 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 โครงการ Eco Town พันธกิจสมัพันธ์มหิดลกับชุมชน (ส่งเสริมธนาคารขยะรไีซเคิล) 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดตัวโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน ณ โรงเรียนวัดกาญจนา

ภิเษกวิทยาลัย (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โครงการนี้เป็นการขยายเครือข่ายความ
ร่วมมือการส่งเสริมธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 โดยในปีนี้
มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบมัธยม) และ
โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส โดยการน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการด าเนินโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดลมา
ให้บริการแก่ชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

 
1.2 ผลการประกวดสวนมุมสวยปี 3  
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการประกวดสวนมุมสวยขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการด า เนินงานด้าน

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมใน

ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส่วนงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย มีส่วนงานสนใจเข้าร่วม

ประกวด 16 ส่วนงาน ผลการตัดสินดังนี้  

• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ บัณฑติวทิยาลัย 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 ไดแ้ก่ สถาบันวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 ไดแ้ก่ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

 
1.3 โครงการปรับปรุงทางแยกตา่งระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 
กรมทางหลวงจะด าเนินการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร

ในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยมีผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ 600 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 

เมษายน 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งในช่วงด าเนินการปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบุคลากรในการ

เดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

ทางแยกต่างระดับฉิมพลี เป็นทางแยกต่างระดับที่สามารถรองรับการจราจรทางแยกในทุกทิศทาง แต่ยังมี

ปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน ซึ่งในอนาคตกรมทางหลวงจึงได้พัฒนาพื้นที่บริเวณนี้เพื่อเชื่อมต่อกับ

โครงการทางหลวงพิเศษสาย 9 ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างทางหลวงหมายเลข 338 และถนนกาญจนาภิเษก 

โดยรูปแบบการปรับปรุงจะเป็นการเพิ่มช่องจราจรอีก 1 ช่อง ในทิศทางเลี้ยวขวาจากกรุงเทพฯ ไปบางบัวทองเพื่อให้

รองรับการจราจรได้ดีขึ้น 
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การปรับปรุงทางแยกต่างระดับพุทธมณฑลสาย 4 เป็นการขยายความกว้างของสะพานต่อเชื่อม (Ramp) 

เดิมใน 2 ทิศทาง คือ ในทิศทางเลี้ยวขวาจากกรุงเทพฯ ไปศาลายา และทิศทางเลี้ยวขวาจากถนนพุทธมณฑลสาย 4 ไป

กรุงเทพฯ เพื่อให้รองรับการจราจรได้ดีขึ้น โดยขยายช่วงทางตรงจากเดิมกว้าง 7 เมตร ขยายเป็น 8 เมตร ส่วนช่วงทางโค้งขยาย

ความกว้างสะพานเพิ่มอีก 3 เมตรเป็น 10 เมตร พร้อมทั้งปรับปรุงช่วงคอสะพานที่ปัจจุบันเป็นคอขวดให้มีความกว้างสอดคล้อง

กับความกว้างของสะพาน และก่อสร้างทางคู่ขนานทล. 338 

1.4 การยกเลิกบริการจักรยานสาธารณะ ofo 
ตามที่ได้แจ้งในที่ประชุมครั้งที่ 8/2561 ว่าบริษัท ofo จะขอถอนตัวจากการประกอบการให้บริการยืม

จักรยานในมหาวิทยาลัยมหิดลและจะเริ่มเก็บจักรยานที่น ามาให้ทดลองใช้กลับไป บัดนี้ ทางบริษัทได้ทยอยเก็บจักรยานกลับไป
แล้วบางส่วน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการหาผู้ให้บริการรายใหม่เข้ามาประกอบการแทนบริษัท ofo ต่อไป ทั้งนี้นักศึกษา 
หรือบุคคลากรยังคงสามารถใช้จักรยานสีขาวได้ตามปกติ 

 
1.5 การจัดการจราจรในวันพธิีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปีการศึกษา 2560 
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจ าปกีารศึกษา 2560 โดยมีการซ้อมใหญ่ในวัน

อังคารที่ 18 กันยายน 2561 และวันจัดพิธีจริงในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 นั้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะขอแจ้ง
รายละเอียดการจัดการจราจรภายในแลภายนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในวันดังกล่าว 

วันซ้อมใหญ่วันอังคารที่  18  กันยายน  2561  และวันพิธีรับจริงวันพฤหัสบดีที่  20  กันยายน  2561 มี
บริการรถบัสรับ-ส่งบัณฑิตและญาติบัณฑิตบริเวณถนนอุทยานอักษะโดยให้บัณฑิตน ารถไปจอดบริเวณดังกล่าว โดยจะมีรถบัส
ให้บริการตั้งแต่เวลา 04.00 น. จนถึงเวลา 19.00 น.  

การจราจรภายในมหาวิทยาลัยนั้นกรณีบุคลากรที่ติดสติ๊กเกอร์สามารถเข้าออกมหาวิทยาลัยได้ตามปกติและ
สามารถจอดรถได้ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย หรือหน่วยงาน คณะสถาบัน ที่มีความจ าเป็นต้องเข้ามหาวิทยาลัยในวันดังกล่าว
สามารถของบัตรเฉพาะกิจที่งานจราจรและความปลอดภัยได้  

 
1.6 โครงการสถานศึกษาปลอดภัย ประจ าปี 2561 
รณรงค์เพื่อให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม (COSHEM) 

ได้จัดกิจกรรมได้ตระหนักถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน โดยขอความร่วมมือส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลัย ให้ช่วยกันพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัยภายในส่วนงานให้สอดคล้องตามกฎหมายและมาตรฐาน

ความปลอดภัย ซึ่งในปีนี้ จะเข้ารับรางวัลในวันที่ 26 กันยายน 2561 และจัดนิทรรศการด้านความปลอดภัยในการท างาน                 

ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน มีส่วนงานได้รับโล่รางวัลจ านวน 8 ส่วนงาน ดังนี้ 

เกียรติบัตรดีเด่น ปีที่ 2 (ได้รับรางวัลดีเด่นเป็นปีที่ 2) 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
วิทยาลัยนานาชาติ 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
สถาบันโภชนาการ 

โล่รางวัลดีเด่น (ได้รับรางวัลดีเด่นเป็นปีที่ 1) 
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
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คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท 
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 
1.7 รางวัลผูบ้ริหารคาร์บอนต่ าและองค์กรคาร์บอนต่ า 
ตามที่งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้จัดท าโครงการผู้บริหารคาร์บอนต่ าเพื่อให้เป็นต้นแบบส าหรับบุคลากร

และนักศึกษา โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แก่ อธิการบดีและรองอธิการบดีทุกท่านเข้าร่วมโครงการนอกจากนี้ยังได้ท า
โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนงานที่เข้าร่วมโครงการ 2 ส่วนงานได้แก่ คณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและคณะเวชศาสตร์เขตร้อน และในปี 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้รับการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กร  

ทั้งสองโครงการจะเข้ารับมอบประกาศณียบัตรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) 
ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมลดโลกร้อน ประจ าปี 2561” ในวันที่ 19 กันยายน 2561 ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม เซ็นทารา   
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

 
 

1.8 ติดตามการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดมหาวิทยาลยัเชิงนิเวศน์ (PA) ปี 2561 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบฟอร์มเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัย

เชิงนิเวศน์ 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 ซึ่งมีก าหนดส่ง PA 

รอบ 12 เดือนในวันที่  14  กันยายน  2561  โดยส่วนงานคณะสถาบันจะต้องส่งในรูปแบบของไฟล์เอกสารจ านวน 1 ชุด และ

รูปเล่มจ านวน 1 ชุด มายังงานพัฒนาอย่างยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม   
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 9/2561 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม  

3.1 การด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืของส่วนงาน (คณะทันตแพทยศาสตร์) 

  ขอเลื่อนไปน าเสนอในการประชุมครั้งที่ 10/2561  ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม  2561 

3.2 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการดา้นกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืครั้งต่อไป 

  - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1 การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (preventive maintenance) หม้อแปลงไฟฟา้ 

 ด้วยงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับการประสานงานจากภาคเอกชน

ในการจะเข้ามาด าเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อให้

มหาวิทยาลัยมีข้อมูลส าหรับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้า  ทั้งนี้หากหน่วยงานคณะสถาบันต้องการให้หน่วยงาน

ภาคเอกชนเข้าด าเนินการสามารถติดต่อประสานงานมาที่งานสาธารณูปโภคเพื่อติอต่อกับบริษัทต่อไป  
 

4.2 การกรอกข้อมูล UI Greenmetric 2018 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ของ  UI Greenmetric World 

University Ranking ซึ่งจัดท าโดย University of Indonesia บัดนี้ถึงก าหนดที่จะต้องส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการจัดอันดับ

ประจ าปี 2018 แล้ว งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงขอชี้แจงการกรอกข้อมูลต่างๆ ของส่วนงาน

เพื่อรวบรวมเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป 

 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
นางสาวอรวรรณ  ไพรี 

ผู้จดรายงานการประชุม 


