
การประชมุคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนา
ระบบกายภาพและสิ่งแวดลอ้มอยา่งยัง่ยนื 

ครั้งที ่11/2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง 
ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจง้เพือ่ทราบ 

1.1 ผลการประกวด MU Energy Awards
1.2 การประชุมประจ าปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืน พ.ศ. 2561
1.3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าถนนกันภยัมหิดล

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชมุ  
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องตดิตาม  
3.1 การกรอกข้อมูลตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (PA) ปี 2561
3.2 การด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของส่วนงาน

- วิทยาเขตกาญจนบุรี
3.4 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืนครั้งต่อไป



ระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 4 วาระเพือ่พจิารณา
4.1 คณะกรรมการขับเคล่ือนพลงังานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) 

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
4.2 ปัญหาน้ าเน่าเสียบริเวณคลองระบายน้ าฝนด้านหลังอาคารส านักงาน

อธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



1.1 ผลการประกวด MU Energy Awards

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจง้เพือ่ทราบ

ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดท าโครงการ Mahidol Energy Awards 
ปีที่ 2 โดยเป้าหมายส่งเสริมให้ส่วนงานมีการอนุรักษ์พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีผล
การประกวด ดังนี้
1. ประเภทโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ  คณะทันตแพทยศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2. ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ประเภทส่วนงาน
รางวัลชนะเลิศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 สถาบันโภชนาการ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



1.1 ผลการประกวด MU Energy Awards

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจง้เพือ่ทราบ

3. ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ประเภทบุคคล
ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์การประเมิน

โดยจะมีการรับมอบรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดล 
ครั้งที่ 22/2561 ในวันพุธท่ี 28 พฤศจิกายน 2561 นี้



1.2 การประชมุประจ าปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยัง่ยนื ปี พ.ศ. 2561

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจง้เพือ่ทราบ

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจ าปีเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ยั่งยืนแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 “Action for the Goals: การประชุม : ปฏิบัติการ
ความยั่งยืน ” เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง ‘ปฏิบัติการ ความยั่งยืน’ ที่ท าส าำเร็จและเกิดผลการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งจุดแข็งและประสบการณ์ที่แตกต่าง
หลากหลาย และเรียนรู้ทั้งในเรื่อง ‘วิธีการ’ และ ‘แรงบันดาลใจ’ ในการลงมือท าให้บรรลุ
เป้าหมายในเรื่องความยั่งยืนต่อไป



1.3 โครงการปรบัปรงุท่อระบายน้ าถนนกันภัยมหิดล

ระเบยีบวาระที่ 1 เรื่องแจง้เพือ่ทราบ

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับปรุงท่อระบายน้ าบริเวณถนนกันภัยมหิดล โดยจะ
เริ่มด าเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2561 ในระหว่างการด าเนินการจะมีการปิดถนนบาง
ช่วงอาจจะส่งผลกระทบกับการใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร



รับรองรายงานการประชมุครั้งที่ 10/2561

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 ซึ่งมี
บางส่วนงานยังไม่ได้รายงานผลการด าเนินงานในปี 2561

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องตดิตาม



3.3 การแลกเปลีย่นการด าเนินการดา้นกายภาพและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยนืของสว่นงาน

- วิทยาเขตกาญจนบุรี

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องตดิตาม



3.4 ส่วนงานทีจ่ะแลกเปลี่ยนการด าเนินการดา้นกายภาพและสิง่แวดล้อมอย่างยัง่ยืน

-

ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องตดิตาม



ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่พจิารณา

4.1 คณะกรรมการขบัเคลื่อนพลงังานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย)์ 
ตามยุทธศาสตรม์หาวทิยาลยั

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การลดการใช้พลังงานและการ
ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมีการลด
การใช้พลังงานและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนให้มากขึ้นโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ 
มหาวิทยาลัย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพลังงานทดแทน (พลังงาน
แสงอาทิตย์) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ 
เพื่อให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ส าเร็จตามวัตถุประสงค์



ระเบยีบวาระที่ 4 เรื่องเพือ่พจิารณา

4.1 ปัญหาน้ าเน่าเสยีบรเิวณคลองระบายน้ าฝนดา้นหลงัอาคารส านกังานอธกิารบดี

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้รับแจ้งปัญหาน้ าเน่าเสียบริเวณคลองระบาย
น้ าฝนด้านหลังอาคารส านักงานอธิการบดี (ร้านอเมซอน) จากการตรวจสอบในเบื้องต้น
พบว่ามีน้ าเสียจากอาคารคณะวิทยาศาสตร์ไหลลงมาในคลอง



ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องอืน่ๆ 


