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 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานบรหิารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ครั้งที่ 11/2561 
วันพุธที่  14  พฤศจิกายน 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. นายนพเมศฐ์  รังสีเตชาวัฒน์ ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์   กรรมการ 
6. นางสมร  รอดดอน ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
7. นายณรงค์ฤทธิ์ บ ารุงประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรรมการ 
8. นางจุฑาภัทร  เผือกน้อย ผู้แทนคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 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. นายเสวก  ชมม่ิง  ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   กรรมการ 
14. นายวรากร  ลีลาลัย  ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กรรมการ 
15. นายธนากร  ระวังชื่อ  ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
16. ผศ.ดร.ธงชัย  ขนาบแก้ว ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 
17. นางขวัญฤทัย ราชสีห ์  ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
18. นายนพรัตน์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด    กรรมการ 
19. นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ์ ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   กรรมการ 
20. นางรัชฎาพร  เจริญวราวุฒ ิ ผู้แทนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  กรรมการ 
21. นายสมเกียรติ เขียวแก่  ผู้แทนสถาบันประชากรและสังคม   กรรมการ 
22. นายศุภพล  เจนนาวิวัฒน ์ ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวกรรมการ 
23. นายวิโรจน ์  สันตยานนท์ ผู้แทนสถาบันโภชนาการ    กรรมการ 
24. นายณรงค์  ทองน้อย ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  กรรมการ 
25. นายเจริญพงษ์ กานดา  ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ    กรรมการ 
26. นายพิทักษ์  เพ็งเจริญ ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์   กรรมการ 
27. นายกิตติรัตน์ ปรือทอง ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
28. นายธีระพันธ์  ใยวังหน้า ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา    กรรมการ 
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29. นางสาวธัญณัสม์ ศรีวงษ์ชัย ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กรรมการ 
30. นายดนุสรณ์  โพธารินทร์ ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา   กรรมการ 
31. นางอรอารีย์  อุชม  ผู้แทนศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ   กรรมการ 
32. นายตะวัน  พลชนะ  ผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ   กรรมการ 
33. นายนฤชาติ  ละมูลมั่ง  ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  กรรมการ 
34. ผศ.ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี   กรรมการ 
35. นางสาวขนิษฐา สามิตร์  ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจริญ   กรรมการ 
36. นางสาวเสมอแข ย้อยนวล     ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษากรรมการ 
37. นายมาโนชญ์ เหล็กด ารง ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
38. นายไพรัตน์  แดงเอม  ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
39. นายธนกฤต  เส็งมา  ผู้แทนกองกิจการนักศึกษา   กรรมการ 
40. นายศิริพงศ์  ทรัพย์อุดม ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศัย    กรรมการ 
41. นายวดิษ  ดิษยะวงศ์วราง ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล   กรรมการ 
42. รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์  ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัยฯ   กรรมการ 
43. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้แทนงานออกแบบและผังแม่บท   กรรมการ 
44. นายชยันต์  ทัศนียะเวช หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
45. ว่าที่ร้รอยตรีพงษ์ธร เซี่ยงเห็น หัวหน้าสาธารณูปโภคและระบบอาคารหรือผู้แทน กรรมการ 
46. นายยุทธภูม ิ  ญาณเพ่ิม หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย  กรรมการ 
47. นางสาวมะลุลี เลี่ยมแหลม ผู้แทนงานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน   กรรมการ 
48. นายมนตรี  แสงทวี  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
49. นายวรพจน์  เฉลิมกลิ่น ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
50. นายสมพงษ์  พิเชฐบวรกุล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
51. นายเมธาวี  ชาบัญ  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
52. นายอิทธิรัชฎ์ เผ่าวัฒนา ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมกรรมการและเลขานุการ 
53. นางสาวเนตรา แย้มเดช  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
54. นางสาวอรวรรณ ไพรี  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)  

1. ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์    
2. ผู้แทนสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3. ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย  
1. ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์  
2. ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   
3. ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ    
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)  
1. นายปราศรัย  เพ็งปรีชา 
2. นางสาวจุฑามาศ โชติพานิช 
3. นางสาวกัญญาวีร์ ห้ามไธสง 
4. นายกบินทร์  จงขะวะดี 
5. นางสาวศรัญญา จรรโลงพิทักษ์ 
6. นางสาวสุฑานาศ สุยพงษ์พันธ์ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 ผลการประกวด MU Energy Awards 2018 
ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดท าโครงการ Mahidol Energy Awards ปีที่ 2 โดยเป้าหมาย

ส่งเสริมให้ส่วนงานมีการอนุรักษ์พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีผลการประกวด ดังนี้ 

1. ประเภทโปสเตอร์  
    รางวัลชนะเลิศ        คณะทันตแพทยศาสตร ์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดบัที่ 1  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดบัที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

2. ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ประเภทส่วนงาน 
รางวัลชนะเลิศ     คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดบัที่ 1 สถาบนัโภชนาการ 
รางวัลรองชนะเลิศ อันดบัที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3. ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ประเภทบุคคล 
ไม่มีผู้ผา่นเกณฑ์การประเมิน 

   โดยจะมีการรับมอบรางวัลในทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลยัมหิดล ครั้งที่ 22/2561 
ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นี้ 

 
1.2 การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2561 

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจ าปเีครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศ
ไทย ปี พ.ศ. 2561  “Action for the Goals: การประชุม : ปฏิบัติการความยั่งยืน ” เมื่อวันที่ 25-26 ตุลาคม 2561          
ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง ‘ปฏิบัติการ ความยั่งยืน’ ที่ท าส าเร็จและเกิดผลการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างแท้จริงของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งจุดแข็งและประสบการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย และเรี ยนรู้ทั้งในเรื่อง 
‘วิธีการ’ และ ‘แรงบันดาลใจ’ ในการลงมือท าให้บรรลุเป้าหมายในเร่ืองความยั่งยืนต่อไป โดยมีพันธกิจในการประชุมดังนี้ 

 
1. เวทีส าคัญส าหรับการก าหนดแนวนโยบายเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางการพัฒนา

อย่างยั่งยืน  
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2. ก าหนดมาตรฐาน การชี้วัดความเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน  
3. การสร้างความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศที่สอดคล้องเชื่อมโยงต่อบริบทการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับนานาชาติ  
4. ประยุกต์แนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่นโยบายการบริหาร 
5. จัดกิจกรรมการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาที่จะน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ทั้งนี้ส่วนงานสามารถดูข้อมูลและสามารถดาวนโ์หลดไฟล์เล่มไดท้ี่: 
https://drive.google.com/file/d/1DzijWXTS6Xm0wL6KO6-w3X83_HqQjYrw/view?usp=sharing 

 
1.3 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ าถนนกันภัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับปรุงท่อระบายน้ าบริเวณถนนกันภัยมหิดล โดยจะเริ่มด าเนินการใน
เดือนพฤศจิกายน 2561 ในระหว่างการด าเนินการจะมีการปิดถนนบางชว่งอาจจะสง่ผลกระทบกับการใช้เส้นทางดังกล่าวในการ
สัญจร โดยส่วนใหญ่จะใช้เวลาในช่วงกลางคืนในการปฏิบัติงานเป็นหลัก ดังนั้นจึงขอแจ้งให้หน่วยงานแจ้งให้บุคลากรรับทราบ
เพื่อที่จะได้เข้าพื้นที่ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะท าเอกสารแจ้งเป็นทางการอีกครั้ง 

 
1.4 โครงการยกระดับความปลอดภยับริเวณแยกพุทธมณฑล (ปรับปรุงผิวจราจร) 

เนื่องด้วยกรมทางหลวงจะด าเนินการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย 4  ด้านหน้า

พุทธมณฑล ให้เป็นถนนคอนกรีต โดยจะมีการเบี่ยงเส้นทางจราจรจาก 4 ช่องทาง เหลือ 2 ช่องทางเพื่อปรับปรุง เร่ิมตั้งแต่วันที่ 

16 พฤศจิกายน 2561 - 21 กุมภาพันธ์ 2562 ขอให้ผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวโปรดวางแผนการเดินทาง หรือหลีกเลี่ยงเส้ นทาง

ดังกล่าว 
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ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 11/2561 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม  

3.1 ติดตามการกรอกข้อมูลตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (PA) ปี 2561 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบฟอร์มเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานตามตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ 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 ซึ่งมีบางส่วนงาน

ยังไม่ได้รายงานผลการด าเนินงานในปี 2561 ดังนี้ คณะเทคนิคการแพทย์  วิทยาเขตอ านาจเจริญ สถาบันโภชนาการ 

 

3.2 การด าเนินการดา้นกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืของส่วนงาน (วิทยาเขตกาญจนบุรี) 

วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้มีการบริหารจัดการตามนโยบาย Eco-University โดยได้มุ่งมั่นที่จะด าเนินการด้าน

การจัดการพลังงาน ที่ก่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยสิ่งที่ด าเนินการแล้ว ได้แก่ อุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงาน รถไฟฟ้า และการน าพลังงาน

ทดแทนมาใช้ ทั้งนี้วิทยาเขตกาญจนบุรี มีแผนที่จะด าเนินการน า 

1. Solar rooftop มาใช้ในกลุ่มอาคารเรียนรวม 
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2. จะด าเนนิการตามมาตรฐานความปลอดภัยสู่เปา้หมายของมหิดล 
 

 
 

3.4   ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการดา้นกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืครั้งต่อไป 

                                  ส านักงานอธิการบด ี

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 คณะกรรมการขับเคลื่อนพลังงานทดแทน (พลังงานแสงอาทิตย์) ตามยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดยุทธศาสตร์การลดการใช้พลังงานและการส่งเสริมการใช้

พลังงานทดแทนขึ้น เพื่อสนับสนุนให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมีการลดการใช้พลังงานและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนให้มาก

ขึ้นโดยเฉพาะพลังงานจากแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลัย จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนพลังงานทดแทน (พลังงาน

แสงอาทิตย์) ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย ผู้แทนจากส่วนงานต่างๆ เพื่อให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์

ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่            /2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนพลังงานทดแทน 

................................................ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการก าหนดให้การขับเคลื่อนพลังงานทดแทนเป็นตัวช้ีวัดหลักของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย โดยมีรายชื่อคณะกรรมการ ดังน้ี  

1. รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิง่แวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ประธาน 

2. ดร.กันต์  ปานประยรู คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์   กรรมการ 

3. ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์      กรรมการ 

4. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร ์       กรรมการ 

5. ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร ์      กรรมการ 

6. ผู้อ านวยการกองคลัง หรือผู้แทน      กรรมการ 

7. ผู้อ านวยการกองกฎหมาย หรือผู้แทน     กรรมการ 

8. ผู้อ านวยการศูนย์บริหารสินทรัพย ์หรือผู้แทน     กรรมการ 

9. หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ หรือผู้แทน    กรรมการ 
10. หัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท หรือผู้แทน     กรรมการ 
11. หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร หรือผู้แทน    กรรมการ 
12. หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือผู้แทน     กรรมการ 
13. ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     กรรมการและเลขานุการ 

14. นายเมธาวี  ชาบัญ   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

15. นางสาวปิยะนุช ถาวร  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 โดยให้คณะกรรมการชุดนี้  มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
1. ก าหนดแผนงานและแนวทางด าเนินงานโครงการ  
2. ส ารวจ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการด าเนินโครงการ 
3. บริหารจัดการงานโครงการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
4. สรุปผลการด าเนินการโครงการ 

ทั้งนี้  ขอความอนุเคราะห์ตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์                       

ช่วยประสานงานไปยังคณะ   ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งตัวแทนของคณะที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องดังกล่าวเข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการดังกล่าวด้วย  

 

-ร่าง- 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

1. เร่ืองท่อระบายน้ าหนา้คณะสัตวแพทยศาสตร์มีการระบายน้ าไมท่ันกรณีเกิดฝนตก ทางสาธารณปูโภค

และระบบอาคารจะเข้าไปด าเนนิการ 

2. เร่ืองป้ายรอรถรางด้านหน้าคณะสัตวแพทยศาสตร์ อยากให้มีเนื่องจากบริเวณดังกล่าวไม่มีป้ายรอรถราง  

ทางงานจราจรและความปลอดภัยแจ้งว่าได้เข้าไปด าเนินการส ารวจแล้วพบว่าบริเวณดังกล่าวคับแคบเกรงว่าจะไม่สะดวกหาก

ก่อสร้างไปแล้ว แต่ก็ได้มีการจัดแผนไว้เบื้องต้นแล้วว่าจะมีการจัดท า ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณต่อไปจะด าเนินการจัดสร้างให้ 

3. กรณีการจัดงานลอยกระทงของนักศึกษาสโมสร บริเวณสระน้ าด้านหน้าอาคารมหิดลสิทธาคาร นั้น     

ทางงานจราจรและความปลอดภัย เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลในเรื่องนี้โดยจัดให้มีการจัดท าแผงเหล็กโดยรอบสระน้ าแต่เว้นที่

ด้านหน้าอาคารไว้ให้ลงลอยกระทงและจะท าป้ายตักเตือน บริเวณที่มีน้ าลึก และได้ประสานงานกับศูนย์ Coshem                         

เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอีกครั้งก่อนวันงานดังกล่าว 

 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 

นางสาวอรวรรณ  ไพรี 
ผู้จดรายงานการประชุม 


