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 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานบรหิารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ครั้งที่ 10/2561 
วันพุธที่  10  ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. 

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

ผู้มาประชุม  
1. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประธาน 
2. ผศ.สมพงษ์  ชื่นอิ่ม  ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์   กรรมการ 
3. นางสาวศิรานุช คุณเกิด  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. นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 
13. อาจารย์ผกาพร เพ็งศาสตร์ ผู้แทนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
14. นายเสวก  ชมม่ิง  ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   กรรมการ 
15. นายสราวุธ  แพพวก  ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กรรมการ 
16. นายธนากร  ระวังชื่อ  ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
17. อ.ดร.กมลวัฒน์ นาคะสรรค์ ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 
18. นางสุภาพร  มั่นหรั่ง  ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
19. นายนพรัตน์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด    กรรมการ 
20. นายพงษ์ผไท  กิจรุ่งโรจนาพร 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. นายกษิเดช  นฤวรวงศ ์ ผู้แทนสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรรมการ 
28. นายเจริญพงษ์ กานดา  ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ    กรรมการ 
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29. นายพิทักษ์  เพ็งเจริญ ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์   กรรมการ 
30. นายสิทธา  ครุฑแสง  ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
31. นางสาวธัญณัสม์ ศรีวงษ์ชัย ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กรรมการ 
32. นางสาวอรณี  เพ็งดิษฐ์  ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา   กรรมการ 
33. นางอรอารีย์  อุชม  ผู้แทนศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ   กรรมการ 
34. นายตะวัน  พลชนะ  ผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ   กรรมการ 
35. นายนฤชาติ  ละมูลมั่ง  ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  กรรมการ 
36. ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี   กรรมการ 
37. นางสาวขนิษฐา สามิตร์  ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจริญ   กรรมการ 
38. นางสาวเสมอแข ย้อยนวล     ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษากรรมการ 
39. นางสาวศุภนุช มงคลพันธ์ ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   กรรมการ 
40. นายสิริชัย  เสือส่อสิทธิ์ ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ   กรรมการ 
41. นายมาโนชญ์ เหล็กด ารง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
42. นายไพรัตน์  แดงเอม  ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
43. นายธนกฤต  เส็งมา  ผู้แทนกองกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
44. นายวดิษ  ดิษยะวงศ์วราง ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล   กรรมการ 
45. นางสาวศิริประภาพร แสงสุรศักดิ์ ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัยฯ   กรรมการ 
46. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้แทนงานออกแบบและผังแม่บท   กรรมการ 
47. นายชยันต์  ทัศนียะเวช หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
48. นายศักดิ์นรินทร์ คัญทัพ  ผู้แทนหัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย  กรรมการ 
49. นางสาวศรญัญา จรรโลงพิทักษ์ หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน   กรรมการ 
50. นายมนตรี  แสงทวี  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
51. นางสาวศศิวิมล ศุภมงคล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
52. นายวรพจน์  เฉลิมกลิ่น ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
53. นายสมพงษ์  พิเชฐบวรกุล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
54. นายเมธาวี  ชาบัญ  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
55. นายอิทธิรัชฎ์ เผ่าวัฒนา ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมกรรมการและเลขานุการ 
56. นางสาวเนตรา แย้มเดช  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
57. นางสาวอรวรรณ ไพรี  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)  
1. ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  
2. ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์  
3. ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศัย    
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)  
1. นายปราศรัย  เพ็งปรีชา 
2. นายกบินทร์  จงขะวะดี 
3. นางสาวมะลุลี เลี่ยมแหลม 
4. นายวิทยา  แหลมทอง 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 โครงการ MU Energy Awards 
ตามที่กองกายภาพและสิง่แวดลอ้มจัดท าโครงการ Mahidol Energy Awards ปีที่ 2 โดยเป้าหมาย

ส่งเสริมให้ส่วนงานมีการอนุรักษ์พลังงาน ปรบัปรุงประสิทธิภาพการใช้พลงังาน และมกีารบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเภทการประกวด ได้แก่ ประเภทพลังงานสร้างสรรค์ ประเภทโปสเตอร์ มีผู้ส่งใบสมัครเข้า

มาทั้งสิน้ ประเภทพลังงานสร้างสรรค์ ส่วนงาน 4 ผลงาน (ส่งผลงานครบ) บุคคล 7 ผลงาน (ส่งผลงานครบ) ประเภทโปสเตอร์ 

7 ผลงาน (ขาดส่งรายละเอียด 1 คือ สถาบันโภชนาการ)  รวมทั้งสิ้น 18 ผลงาน  
รางวัลตอบแทนแบ่งเป็นประเภทองค์กร ดังนี้  
รางวัลที่ 1     50,000 บาท 
รางวัลที่ 2     30,000 บาท 
รางวัลที่ 3     20,000 บาท  
รางวัลตอบแทนแบ่งเป็นประเภทบุคคล ดังนี้  
รางวัลที่ 1      20,000 บาท 
รางวัลที่ 2      15,000 บาท 
รางวัลที่ 3      10,000 บาท 
รางวัลตอบแทนแบ่งเป็นประเภทโปสเตอร์ ดังนี้  
รางวัลที่ 1     5,000 บาท 
รางวัลที่ 2     3,000 บาท 
รางวัลที่ 3     2,000 บาท 
 

1.2 แจ้งการจัดกจิกรรมในวันอาทติย์ระหว่างเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 
ด้วยส่วนงานภายในมหาวิทยาลยัมีก าหนดการจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ในช่วงเดือนตุลาคม – ธนัวาคม 

2561 โดยจะมีผลกระทบกบัการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้การวางแผนการเข้ามหาวิทยาลัย กองกายภาพจึง
ขอแจ้งก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกลา่ว ดังต่อไปนี้ 

• วันที่ 28 ตุลาคม 2561 “แสงน าใจไทยทัง้ชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 4                      

เฉลิมพระเกียรติ” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนยก์ารแพทย์กาญจนาภิเษก 

• วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 “ก้าวที่ 60 เพื่อศิริราช” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  

• วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 “เดินวิ่ง การกุศล MUSC 60 Run” คณะวิทยาศาสตร ์
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• วันที่ 2 ธันวาคม 2561 “รวมพลคนรักพ่อ” วิทยาลัยวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

• วันที่ 22 ธันวาคม 2561 “มหิดล คนรักสุขภาพ” องค์การนักศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 

 

1.3 การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและ              
พุทธมณฑลสาย 4  
กรมทางหลวงจะด าเนินการปรับปรุงทางแยกต่างระดับฉิมพลีและพุทธมณฑลสาย 4 เพื่อแก้ไขปัญหา

จราจรในช่วงเวลาเร่งด่วน โดยมีผู้รับจ้างได้แก่ บริษัท วนิชชัยก่อสร้าง (1979) จ ากัด ระยะเวลาด าเนินการ 600 วัน ตั้งแต่วันที่ 
27 เมษายน 2561 ถึง 17 ธันวาคม 2562 ซึ่งในช่วงด าเนินการปรับปรุงดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาและบคุลากรในการ
เดินทางมายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยกรมทางหลวงได้มีแผนการจัดการจราจรในระหว่างการด าเนินการดังกล่าว 
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1.4   การซ่อมแซมถนนวิชาชื่นชน ถนนวิถีปัญญาและถนนจิตตสมาน 

กองกายภาพและสิง่แวดล้อมไดด้ าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุดจากการใช้งานและอาจจะเป็น
อันตรายแก่ผู้ใช้เส้นทางดงักล่าว ได้แก่ 

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

 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 10/2561 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม  

 3.1 ติดตามการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (PA) ปี 2561 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบฟอร์มเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิง

นิเวศน์ 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 ซึ่งบัดนี้ได้ครบก าหนดให้ส่วนงาน

รายงานผลการด าเนินงานในปี 2561 

 ส่วนงานที่กรอกข้อมูลครบถ้วนถึงเดือนสิงหาคม 2561 ทั้งสิ้น 16 ส่วนงานจาก 44 ส่วนงาน  ได้แก่ 

1. ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 

3. คณะแพทยศาสตร์ศิริราช 

4. คณะศิลปศาสตร์ 

5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

6. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

7. คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 

8. คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 

9. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

10. คณะเทคนิคการแพทย์ 

11. บัณฑิตวิทยาลัย 

12. สถาบันแห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กและครอบครัว 

13. ศูนย์วิจัยประชากรและสังคม 

14. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

15. วิทยาลัยนานาชาติ 

16. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 
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ส่วนงานที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ได้แก่ 

1. ส านักงานอธิการบดี 

2. อาคารชุดพักอาศัย (ศูนย์บริหารสินทรัพย์) 

3. สถาบันวิวัฒน์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่ง

มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. หอพักนักศึกษา (กองกิจการนักศึกษา) 

5. โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล 

6. คณะพยาบาลศาสตร์ 

7. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

8. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

9. คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

10. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

11. คณะเภสัชศาสตร์ 

12. สถาบันโภชนาการ 

13. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

14. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 

15. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

16. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

17. สถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุล 

18. คณะดุริยางคศิลป์ 

19. วิทยาลัยการจัดการ 

20. วิทยาลัยศาสนศึกษา 

21. วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

22. วิทยาเขตนครสรววค์ 

23. ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา 

24. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

25. อุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ 

26. มหิดลสิทธาคาร 

27. ศูนย์การเรียนรู้มหิดล 

28. คณะกายภาพบ าบัด 

29. วิทยาลัยราชสุดา 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 
 

  3.2  ติดตามการกรอกข้อมูล Carbon Footprint ของส่วนงาน 

  ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าโปรแกรม MU Carbon Footprint โดยให้ส่วนงานกรอกข้อมูลเพื่อน ามา

ประกอบการท า Carbon Footprint ของมหาวิทยาลัย ซึ่งบัดนี้ได้ครบก าหนดให้ส่วนงานรายงานผลในปี 2561 แล้ว 

ส่วนงานที่กรอกข้อมูลครบถ้วนถึงเดือนกันยายน 2561 ทั้งสิ้น 2 ส่วนงาน ได้แก่  

1. ศูนย์สัตว์ทดลอง 

2. วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 

   3.3  รายงานความคืบหน้าการติดตาม PA ส่วนงานประจ าปี 2561 

หน่วยงานที่ขาดส่งแบบประเมิน PA 2561 (7 หน่วยงาน) 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะเทคนิคการแพทย์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ คณะศิลปศาสตร์ 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 สถาบันโภชนาการ 
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   3.4  การจัดท ารายงาน Sustainability Report  

 
 

3.3 การด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของส่วนงาน (คณะทันตแพทยศาสตร์) 

    ข้อมูลน าเสนออยู่ในหน้าเวปไซต์กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม งานการประชุม 

 

   3.4 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครั้งต่อไป 

    วิทยาลัยเขตกาญจนบุรี 

   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การแบ่งโซนพืน้ที่ทิง้ขยะในพืน้ที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา ได้ก าหนดโซนพืน้ท่ีในการทิง้ขยะของส่วนงานเพ่ือลดผลกระทบในด้านภูมิทศัน์และ
ความสะอาดในภาพรวมของมหาวิทยาลยัและเพ่ือให้เทศบาลต าบลศาลายา สามารถเข้ามาด าเนินการจดัเก็บขยะไปก าจดั
ได้อย่างสะดวกเรียบร้อย แต่เน่ืองจากปัจจุบนัมีบางส่วนงานท่ีมีการเปลี่ยนบริษัทรับจ้างท าความสะอาด (แม่บ้าน) ท าให้
การด าเนินการน าขยะมาทิง้ยงัจดุพกัขยะส่วนกลางไม่เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด ปัจจุบนัมหาวิทยาลยัมีจุดพกัขยะ
พืน้ท่ีสว่นกลาง มี 5 จดุ (รองรับปริมาณขยะเฉลี่ยวนัละ 5 ตนั) ดงันี ้

จดุท่ี 2  ประกอบด้วยสว่นงานดงันี ้อาคารหอพกันกัศกึษา วิทยาลยัศาสนศกึษา คณะสตัวแพทยศาสตร์ 

วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา อาคารชดุพกัอาศยั สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเดก็และครอบครัว 

จุดท่ี 4 ประกอบด้วยสว่นงานดงันี ้คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(อาคารเรียน และหอพกั)

คณะเทคนิคการแพทย์ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะกายภาพบ าบัด สถาบัน

โภชนาการ 

จดุท่ี 5 ประกอบด้วยสว่นงานดงันี ้สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม สถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกลุ 
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จดุท่ี 6 ประกอบด้วยสว่นงานดงันี ้สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย สถาบนันวตักรรมการ

เรียนรู้  สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซียน วิทยาลยัดริุยางคศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ 

จุดท่ี 7 ประกอบด้วยส่วนงานดังนี  ้ส านักงานอธิการบดี หอสมุดและคลังความรู้ คณะเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และ

มนษุยศาสตร์ 

 
โดยมีข้อก าหนดในการทิง้ขยะภายในมหาวิทยาลัยดังนี ้

1. ให้น าเศษขยะมาพกัทิง้ได้ ตัง้แตเ่วลา 15.00 น. – 24.00 น. 

2. ขยะประเภทวสัดกุ่อสร้าง ก่ิงไม้ ใบไม้ หรือเศษอาหาร โฟม ห้ามน ามาทิง้และขอความร่วมมือให้

ผู้ รับเหมาน าออกไปนอกมหาวิทยาลยั 

3. ถงุขยะมีน า้หนกัพอดี สะดวกตอ่การเคลื่อนย้าย และมดัปากถงุให้แน่น ก่อนทิง้ 

4. วางถงุขยะให้เป็นระเบียบและวางด้านในอาคารพกัขยะก่อนทกุครัง้ 

 

4.2 การฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานของบริษัทผู้รบัจ้าง (Out Source) 

     ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีนโยบายในด้านความปลอดภยัในการปฏิบัตงิานของบุคลากร โดยได้มีการ

จัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยให้แก่ บุคลากรหลายหลักสูตร เช่น หลักสูตร จป. หัวหน้างาน,การฝึกอบรมดับเพลิง เป็นตน้ แต่

เนื่องจากปัจจบุันสว่นงานตา่งๆ มีการจ้างบริษทัเอกชนเข้ามาด าเนินการภายในพืน้ที่มหาวทิยาลยั เช่น การก่อสร้างปรับปรุง การ

ดูแลสวนและภูมิทัศน ์ การรักษาความปลอดภัย การท าความสะอาด ฯลฯ โดยพนักงานของบริษัทเอกชนหลายคนไม่มีความรู้

และความตระหนักในเรื่องความปลอดภัยในการปฏบิัติงาน ซึง่อาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในระหว่างการปฏบิัติงานได ้ดังนั้น ทาง

ศูนย์อาชีวอนามัยและความปลอดภัยจึงได้จัดให้มีการอบรมข้ึนโดยออกเป็นนโยบายของมหาวทิยาลัยต่อไป ซึง่ในการนีส้่วนงาน

ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลจะตอ้งถือปฏิบัติตามประกาศต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ 

1.  ผู้แทนจากสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอขอบคุณกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัมหิดล ที่ได้ด าเนนิการปรับปรุงถนนหนา้สถาบันฯ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทัง้นี้ขอความอนุเคราะห์เพิ่มเติม

โดยขอให้จัดท าทางเดนิเท้าระหว่างแปลงดอกไม้เพิ่มเติมเนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะเปน็พื้นดนิซึ่งท าให้นักเรียนของสถาบนัที่

เป็นเด็กเล็กไม่สามารถเดินผ่านได้  

2.  วิทยาลัยศาสนาศึกษา สอบถามเร่ืองการจัดทิ้งขยะที่เป็นโฟม และเศษอาหาร ตามส่วนงานตา่ง ๆ ทาง

งานภูมิทัศน์โดยคุณวรพจน์แจ้งว่าขยะที่เปน็โฟมนั้นทางไม่มหาวิทยาลัยไม่มีนโยบายในการให้น ามาทิ้งที่บริเวณจุดพักขยะ ขอให้

หน่วยงานด าเนนิการรับผดิชอบในส่วนนี้  ส่วนกรณีของเศษอาหารหรือขยะเปียกควรมีการคัดแยกให้เป็นสัดส่วนเร่ืองจากเวลา

น าขยะมาทิ้งบริเวณจุดพักขยะจะท าให้น้ าของเศษอาหารหยดไหลเป็นทางท าให้เกิดกลิ่นและความสกปรกในบริเวณดังกล่าว 

หรือบางครั้งถ้าใส่ร่วมกับขยะอื่น ๆ จะท าให้ถุงขยะดังกล่าวแตก ขาดได้ จึงเห็นควรให้มีการคัดแยกและน าไปให้เป็นอาหารสตัว์

ต่อไปจะดีกวา่  

 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

นางสาวอรวรรณ  ไพรี 
ผู้จดรายงานการประชุม 


