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 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานบรหิารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ครั้งที่ 12/2561 
วันพุธที่  12  ธันวาคม  2561 เวลา 13.30 - 15.00 น. 

ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
-------------------------------------- 
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3. นายมนตรี  เปรมเจริญ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
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5. ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  
6. ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจริญ  
7. ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษากรรมการ 
8. ผู้แทนกองกิจการนักศึกษา  
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10. ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์  
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11. ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   
12. ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ    

 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)  

1. นายกบินทร์  จงขะวะดี 
2. นายวสุ  ภูสินสวัสดิ ์

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

  รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแจ้งให้ทุกสว่นงานทราบในเร่ืองการทุจริตของบริษัท 

ดีสกายแวป ที่มีการน าสินค้าและผลิตภัณฑ์ประเภทหลอดโปรเจคเตอร์ของปลอมมาขายให้กับมหาวิทยาลัยวิทยาลัย ซึ่งในขณะ

นี้ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแจ้งความด าเนินคดีกับบริษัทดังกล่าวแล้วและเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจึงขอให้

ส่วนงานต่างๆ ระมัดระวังและตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 

1.1 พิธีมอบรางวัล MU Energy Awards 2018 
 ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดท าโครงการ Mahidol Energy Awards ปีที่ 2 โดยเป้าหมาย
ส่งเสริมให้ส่วนงานมีการอนุรักษ์พลังงาน ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยท าพิธีมอบรางวัลให้แก่ส่วนงานที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนที รักษ์พลเมือง โดยแบ่งประเภท
รางวัลดังนี้ 

ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ประเภทส่วนงาน 

 รางวัลชนะเลิศ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สถาบันโภชนาการ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ประกาศนียบัตรผู้ผ่านเกณฑ์การประกวดวิทยาลัยนานาชาติ 
 ประเภทโปสเตอร์ 

 รางวัลชนะเลศ คณะทันตแพทยศาสตร์ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
 ประกาศนียบัตรผู้ผา่นเกณฑ์การประกวดประเภทโปสเตอร์ 

 ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาต ิ

 คณะเทคนิคการแพทย ์

 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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1.2 การประชุม the 4th ACCS (Asian Conference for Campus Sustainability) in Yonsei 
University in Seoul, Korea 
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2561 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้น านักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) ทีม Mang เจ้าของ
ผลงาน MU Smart-Bin & MU-Recycle Application ไปน าเสนอผลงานในงานประชุม “The 4th Asian Conference on 
Campus Sustainability (ACCS)” ณ มหาวิทยาลัย Yonsei ประเทศเกาหลีใต้ 

 
 

1.3 การจัดท าโปรแกรม Smart Sustainability Program 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าโปรแกรม Smart Sustainability Program เพื่อเป็นฐานข้อมูลกลางใน

เรื่องการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของส่วนงานต่างๆ โดยมี 2 ส่วนงานที่ยังไม่ส่งข้อมูล ดังนี้        
คณะเทคนิคการแพทย์ วิทยาเขตอ านาจเจริญ 

โดยการจัดท าโครงการ Smart Sustainability Program มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบและพัฒนา
โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับการเก็บข้อมูลของตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (6 หมวดตัวชี้วัด) 
2. การจัดการพลังงานภายใน 
3. UI GreenMetric World University Ranking 
ผลที่คาดบว่าจะได้รับ 
1. ลดความซ้ าซ้อนของการกรอกข้อมูลและขั้นตอนในการด าเนินงาน 
2. มีฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมที่ถูกต้อง แม่นย า ตรงตามเกณฑ์และสามารถตรวจสอบผ่านระบบได้

ทันที 
3. ระบบใช้งานง่าย และมีการประมวลผลข้อมูล 
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1.4 การจัดท ารายงานพลังงานประจ าปี 2561  
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินการจัดท ารายงานการจัดการพลังงานเพื่อเสนอให้กับกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานเป็นประจ าทุถปี บัดนี้ได้ครบก าหนดที่จะต้องจัดส่งรายงานการจัด
การพลังงานประจ าปี 2561 แล้ว ขอให้หน่วยงาน คณะ สถาบัน จัดส่งข้อมูลด้านพลังงานมายังกองกายภาพและสิง่แวดล้อมเพือ่
รวบรวมส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ต่อไป  

 
1.5 โครงการเชื่อมต่อระบบจ่ายน้ ารีไซเคิล 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการเชื่อมต่อระบบน้ ารีไซเคิลจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวม เพื่อขยายพื้นที่การ
ใช้งานน้ าที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน้ าเสียรวมออกไปให้ส่วนงานใกล้เคียงสามารถน าน้ าดังกล่าวไปใช้งานได้  โดยพื้นที่
และอาคารที่ได้รับน้ ารีไซเคิล มีส่วนงานดังนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ วิทยาลัยศาสนศึกษา สถาบัน
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
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1.6 ปริมาณขยะทั่วไปของมหาวทิยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการเก็บข้อมูลปริมาณขยะทั่วไปของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขต

ศาลายา ที่ด าเนินการจัดเก็บและน าไปก าจัดโดยเทศบาลต าบลศาลายา ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 -กันยายน 2561 ซึ่งสรุป
น้ าหนักขยะที่เทศบาล เข้ามาจัดเก็บทั้งหมดในมหาวิทยาลัยมีน้ าหนักขยะทั่วไปเฉลี่ยวันละ 4,944.36 กิโลกรัม 

1.7 การอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชวีอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างานได้จัดหลักสูตรการฝกึอบรม

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ปี 2562 จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 

• หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดบับริหาร 

• หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดบัเทคนิค 

• หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการท างาน ระดบัหัวหน้างาน 

โดยสามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.coshem.mahidol.ac.th/SafetyOfficer.html 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 11/2561 

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 

http://www.coshem.mahidol.ac.th/SafetyOfficer.html
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(Building) 6. ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) โดยมีการปรับรายละเอียดการประเมินใหม่ ซึ่งมีบางส่วนงานยังไม่ได้รายงานผล

การด าเนินงานในปี 2561 ได้แก ่คณะเทคนิคการแพทย์  

3.2 การด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืของส่วนงาน (ส านักงานอธิการบดี) 

ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  มีนโยบายส่งเสริมการจัดท าโครงการส านักงานที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม (Green office) เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ และปรากฎการณ์โลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก ในระยะแรกช่วงปี 2557 – 2558 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้อาคารส านักงานอธิการบดี สมัครเข้าร่วมโครงการส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) 

เพื่อเป็นต้นแบบให้ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้น าแนวทางไปบริการจัดการในสังกัด ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้

ก าหนดแผนการด าเนินการไว้ดังนี้   

 ปี พ.ศ.2559 ส่วนงานในพื้นที่ศาลายาเข้าร่วมจัดท าโครงการส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 

Office)  

 ปี พ.ศ.2560 ส่วนงานพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย เจ้าร่วมจัดท าโครงการส านักงานมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

(Green Office)  

 ปีพ.ศ.2561 มหาวิทยลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี นครสวรรค์ อ านาจเจริญ เข้าร่วมจัดโครงการ

ส านักงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office) 

3.3 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการดา้นกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืครั้งต่อไป 

       บัณฑิตวิทยาลยั 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลยั ปี 2561 

         เพื่อให้การด าเนินการด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ปี 2561 

โดยทางงานสาธารณูปโภคและระบบอาคารได้ท าหนังสือแจ้งเวียนไปยังส่วนงานเกี่ยวกับค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เรียบร้อย

แล้ว หากหน่วยงานต้องการเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการฯ ขอให้แจ้งกับมายังสาธารณูปโภคและระบบบเพื่อด าเนินการ

ต่อไป   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

-  รับแจ้งจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เกี่ยวกับบันไดของอาคารมหิดลสิทธาคารมีตะไคร่เกาะ

ตามบันไดเกรงว่าผู้ใช้บริการจะเกิดอุบัติเหตุจากการลื่นล้มจึงขอให้ช่วยตรวจสอบและท าความสะอาด 

 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

นางสาวอรวรรณ  ไพร ี
ผู้จดรายงานการประชุม 


