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 รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานบรหิารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ครั้งที่ 5/2562 
วันพุธที่  5  พฤษภาคม  2562 เวลา 13.30 - 14.30 น. 

ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  

1. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประธาน 
2. ผศ.สมพงษ์  ชื่นอิ่ม  ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์   กรรมการ 
3. นางพรประภา พฤกษาชีวะ ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
4. นายอภิรมย์  อังสุรัตน์  ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ กรรมการ 
5. นายสมพงษ์  ศรีโพธิ์ช้าง ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 
6. นางสมร  รอดดอน ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์   กรรมการ 
7. นายณรงค์ฤทธิ์ บ ารุงประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรรมการ 
8. นายบุญเชิด  หนูเปีย  ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรรมการ 
9. นายชาญเดช  แสงงาม  ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
10. นายสุเมธ  กิตติภูมิ  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท  กรรมการ 
11. นางศศินันท์  มากงลาด ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 
12. นายเสวก  ชมม่ิง  ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   กรรมการ 
13. นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินพวงศ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กรรมการ 
14. นายธนากร  ระวังชื่อ  ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
15. ผศ.ดร.ธงชัย  ขนาบแก้ว ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 
16. นางขวัญฤทัย ราชสีห ์  ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
17. นายนพรัตน์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด    กรรมการ 
18. นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ์ ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   กรรมการ 
19. นางรัชฎาพร  เจริญวราวุฒ ิ ผู้แทนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  กรรมการ 
20. นายวิโรจน ์  สันตยานนท์ ผู้แทนสถาบันโภชนาการ    กรรมการ 
21. นายณรงค์  ทองน้อย ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  กรรมการ 
22. นายทศพล  อินทิจันทร์ ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย กรรมการ 
23. นายกษิเดช  นฤวรางค์ ผู้แทนสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกรรมการ 
24. นายเจริญพงษ์ กานดา  ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ    กรรมการ 
25. นายพิทักษ์  เพ็งเจริญ ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศิลป์   กรรมการ 
26. นายกิตติรัตน์ ปรือทอง ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
27. นายจ ารัส  กิ่งสวัสดิ์  ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา    กรรมการ 
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28. นายประชารักษ์ อมรพงษ์ ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กรรมการ 
29. นายก้องภพ  รอดยูร  ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา   กรรมการ 
30. นายสมบูรณ์  มาตรศรี  ผู้แทนศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ   กรรมการ 
31. นายตะวัน  พลชนะ  ผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ   กรรมการ 
32. นายนฤชาติ  ละมูลมั่ง  ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  กรรมการ 
33. นางสาวขนิษฐา สามิตร์  ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจริญ   กรรมการ 
34. นางสาวเสมอแข ย้อยนวล ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษากรรมการ 
35. นายวิษณุ  เดชสันเทียะ ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ   กรรมการ 
36. นายไพรัตน์  แดงเอม  ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป   กรรมการ 
37. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน รักษาการแทนผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
38. นายเมธาวี  ชาบัญ  รักษาการแทนผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล กรรมการ 
39. รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์  ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัยฯ   กรรมการ 
40. นายชยันต์  ทัศนียะเวช หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
41. นายพร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกูล ผู้แทนหัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท  กรรมการ 
42. นายศักดิ์นรินทร์ คัญทัพ  ผู้แทนหัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย  กรรมการ 
43. นางสาวศัณสนีย์ ศิริลักษณ์ ผู้แทนงานพัฒนาอย่างยั่งยืน   กรรมการ 
44. นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกูล รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาอย่างยั่งยืน  กรรมการ 
45. นายสุริยัน  จันทร์เงิน ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
46. นายมนตรี  แสงทวี  ผู้แทนกองกายกาพและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
47. นายสุริยัน  จันทร์เงิน ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
48. นายวรพจน์  เฉลิมกลิ่น ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
49. นายสมพงษ์  พิเชฐบวรกุล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
50. นายอิทธิรัชฎ์ เผ่าวัฒนา ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม       กรรมการและเลขานุการ 
51. นางสาวเนตรา แย้มเดช  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
52. นางสาวอรวรรณ ไพรี  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)  

1. ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์    
2. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตศาลายา   
3. ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4. ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
5. ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
6. ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี    
7. ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์ 
8. ผู้แทนโรงพยาบาลรามาธิบดี    
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9. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา    
10. ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศัย    
11. หัวหน้าสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)  
1. นางสุภาพร  มั่นหรั่ง 
2. นายอนุวัฒน์  รัตนเพชร 
3. นายประทิน  รอดวิมุต 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 โครงการประกวดสวนมุมสวยปี 4 
   มหาวิทยาลัยจัดท าโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 4 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่
ว่างหรือพ้ืนที่สีเขียวเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นสอดคล้องกับกิจกรรมการศึกษา กีฬาหรือนันทนาการของ
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และเป็นการเพ่ิมการเชื่อมต่อพ้ืนที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมใน
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส่วนงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่วนงานที่สนใจเข้า
ร่วมประกวดสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2561 โดยแบ่งประเภทรางวัล ดังนี้ 

ประเภทรางวัล 

- รางวัลชนะเลิศ    เงินรางวัล    50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

- รองชนะเลิศอันดับที่ 1    เงินรางวัล     30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

- รองชนะเลิศอันดับที่ 2   เงินรางวัล     20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

- รางวัลชมเชย 12 รางวัล  เงนิรางวัลละ     5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร      

ก าหนดการ 

 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 มิถุนายน 2562         รับสมัครและรับภาพถ่ายพ้ืนที่ก่อนการปรับปรุง 

17 มิถุนายน 2562  ถึง 21มิถุนายน 2562       ประกาศผลพื้นที่ที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาเบื้องต้น 

24 มิถุนายน 2562  ถึง 31 กรกฏาคม  2562        ระยะเวลาด าเนินการจัดสวนมุมสวยของหน่วยงาน 

ที่ผ่านการคัดเลือก 

15 กรกฏาคม 2562 ถึง 31 กรกฏาคม 2562         ส่งภาพถ่ายพ้ืนที่ภายหลังการปรับปรุงให้ 

คณะกรรมการพิจารณา 

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน สิงหาคม 2562                  ประกาศผลการประกวด 

 

 



รายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน ครัง้ที่ 5/2562 4 

 

ข้อก าหนดของพื้นที่ในการประกวด 

1.เป็นพ้ืนที่ของคณะ/สถาบัน/หน่วยงานภายใต้คณะสถาบัน/ชมรม ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 15 ตาราง

เมตร มีพ้ืนที่ต่อเนื่องกัน โดยเป็นพื้นที่ภายในหรือภายนอกอาคารก็ได้  

2. เป็นพื้นที่ท่ีสามารถมองเห็นได้ชัด (ไม่เป็นพื้นที่อับสายตา)  

3. การจัดพ้ืนที่ต้องมีพรรณไม้ (ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า) เป็นองค์ประกอบในพ้ืนที่  

4. ต้องเป็นการจัดการพ้ืนที่ที่สามารถดูแลให้สวยงามได้อย่างยั่งยืน  

5. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา การตัดสิน ให้คะแนน ในพ้ืนที่สวนต าแหน่งเดิมท่ีเคย

ได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 3 ของโครงการประกวดสวนมุมสวยปี 3  

6.การส่งพ้ืนที่เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสวนมุมสวยปี4 หากเป็นชมรม ต้องได้รับการอนุมัติ

พ้ืนที่จากผู้ดูแลพื้นที่ เป็นลายลักษณ์อักษร 

หลักเกณฑ์ การให้คะแนน 

ล าดับ รายละเอียด คะแนน 
1 การเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ 30 
2 องค์ประกอบของพ้ืนที่สวน 30 
3 ความคิดสร้างสรรค์ 20 
4 ความสวยงาม 20 
  100 

 

1.2 แจ้งผลการประกวด Mahidol Energy Awards 2019 
  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมก าหนดจัดโครงการ Mahidol University Energy Awards 2019 ขึ้น

เพ่ือส่งเสริมให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource 

Efficiency) โดยมีส่วนงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการในประเภททีมด้านพลังงาน จ านวน 3 ส่วนงาน และในประเภท

โปสเตอร์ จ านวน 2 ส่วนงาน 

   ผู้รับผิดชอบโครงการขอเลื่อนการแจ้งผลการประกวด 

1.3 การปิดถนนหลังสนามฟุตบอลบางส่วนเพื่อด าเนินการปรับปรุง 
  มหาวิทยาลัยจะด าเนินการปรับปรุงถนนหลังสนามฟุตบอลตั้งแต่แยกสนามตะกร้อจนถึงวงเวียน

ด้านหน้าลานจอดรถชั่วคราว P4 จึงจะมีการปิดถนนส่วนบางและมีการจัดการจราจรเป็นการเดินรถทางเดียว                 

(one way) ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปมีก าหนดระยะเวลาปรับปรุง 90 วันหรือจนกว่าการปรับปรุงจะ

แล้วเสร็จ 
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ขอบเขตการด าเนินงาน 

งานบ ารุงรักษาถนน 

  ปรับปรุงถนนหลังสนามฟุตบอลตั้งแต่แยกสนามตะกร้อจนถึงวงเวียนด้านหน้าลานจอดรถชั่วคราว P4 

งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง รั้วเนินดินถนนพุทธมณฑลสาย4 

1. งานรื้อถอนโคม Bollard (ของเดิม) จ านวน 21 ชุด  

2. งานรื้อถอนตู้ควบคุมไฟฟ้าแสงสว่าง (ของเดิม) จ านวน 2 ชุด 

3. งานติดตั้งตู้สแตนเลสฝา 2 ชั้น มีกระจก Out Door Water Proof 1 ชุด 

4. งานติดตั้งสายเมนไฟฟ้าจากตู้ควบคุมหลังของอาคาร(MDB) เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมท่ี

ติดตั้งใหม่ 

5. งานเดินร้อยท่อฝังดิน ติดตั้งสายไฟฟ้าจากตู้ควบคุมใหม่ไปเชื่อมต่อโคมไฟ Bollard   

6. ติดตั้งบ่อพักสาย HH. ติดตั้งแผ่นคอนกรีต Cover + Warning  Tape ติดตั้งหมุดบอกแนว

สายไฟฟ้าใต้ดิน 

7. งานทดสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 

8. ขอบเขตการด าเนินงานปรับปรุงถนน 

9. งานเตรียมการ 

10. งานปรับปรุงโครงสร้างชั้นทาง 

11. (หมุนเวียนวัสดุชั้นทางเดิมมาใช้ใหม่ แบบในที่) 

12. งาน  OVER LAY ASPHALTIC CONCRETE 

13. งานเครื่องหมายจราจร (สีเทอร์โมพลาสติก) 

14. งานเนินชะลอความเร็ว 

15. งานท าความสะอาด และอ่ืนๆ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่  5/2562 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตาม  

3.1 การตอบแบบสอบถามผู้กรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด UI Greenmetric World University Ranking 2019 

   ตามท่ีงานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ได้ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานในการกรอกข้อมูลตามเกณฑ์

การประกวดมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Greenmetric World University Ranking 2019 6 ด้านได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไป

และกายภาพ 2) พลังงาน 3) กากของเสีย 4) น้ า 5) คมนาคม 6) การศึกษา เพ่ือที่จะมาสรุปเป็นข้อมูลในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัยโดยให้ส่งข้อมูลมาภายในวันที่ 10 กันยายน 2562 หน่วยงานที่ตอบแบบสอบถามผู้กรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด

UI GreenMetric World University Ranking 2019 เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้ 

• คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

• คณะทันตแพทยศาสตร์ 

• คณะพยาบาลศาสตร์ 

• คณะศิลปะศาสตร์ 

• คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 

• คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

• คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

• วิทยาลัยนานาชาติ 

• วิทยาลัยศาสนศึกษา 

• ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 

• สถาบันโภชนาการ 

• คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  

รวมทั้งสิ้น 12 ส่วนงาน 

3.2 การตอบแบบสอบถามผู้กรอกแบบประเมินความสอดคล้องร่วมกับ 17 SDGs ของส่วนงาน 

   ตามที่งานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ได้ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานเรื่องรายวิชาทั้งหมดและ

ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ประจ าปีการศึกษา 2561 เพ่ือมาจัดท า Sustainable Development Report 2019 ที่มีการ

สรุปผลการประเมินความสอดคล้องรายวิชาและงานวิจัยที่ตีพิมพ์ร่วมกับ Sustainable Development Goals (SDGs) 

ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ ตามข้อก าหนดขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations : UN) โดยให้ส่ง
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ข้อมูลมาภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562  ส่วนงานที่ตอบแบบสอบถามผู้กรอกแบบประเมินความสอดคล้องร่วมกับ 

17 SDGs ของส่วนงาน เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้ 

• คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

• คณะทันตแพทยศาสตร์ 

• คณะพยาบาลศาสตร์ 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

• คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

• คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

• วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 

• สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

• รวมทั้งสิ้น 8 ส่วนงาน 

3.3 การจัดส่งรายงาน ตัวชี้วัดที่ 4.5 ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ปีงบประมาณ 2562 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้จัดท าแบบฟอร์มเพ่ือประเมินผลการด 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) ซึ่งบัดนี้ใกล้ครบ

ก าหนดให้ส่วนงานรายงานผลการด าเนินงานในปี 2562  หน่วยงานที่จัดส่งรายงาน ตัวชี้วัดที่ 4.5 ตัวชี้วัด

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ปีงบประมาณ 2562 เรียบร้อยแล้ว มีดังนี้ 

• คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 

• คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

• คณะเภสัชศาสตร์  

• คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 

• คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

• คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

• คณะวิทยาศาสตร์ 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

• คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  

• คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

• คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

• วิทยาลัยการจัดการ 
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• วิทยาลัยนานาชาติ 

• วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

• วิทยาลัยศาสนศึกษา 

• ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา 

• ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 

• สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

• สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

• สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

• สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

• ส านักงานอธิการบดี 

• หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

• บัณฑิตวิทยาลัย 

• รวมทั้งสิ้น 24 ส่วนงาน 

3.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ปี 2561 

(งานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 

ตามท่ีส่วนงานได้ส่งข้อมูลตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ประจ าปี 2561 โดยมีเกณฑ์ 6 ด้าน 

ได้แก่ 1. วัตถุดิบ (Material) 2. พลังงาน (Energy) 3. น้ า (Water) 4. กากของเสีย (Waste) 5. อาคาร (Building) 6. 

ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขอสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิง

นิเวศน์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ในปี2561 ส่วนงานสามารถด าเนินการผ่านเกณฑ์ทั้ง 6 หมวด ดังนี้ 
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จากผลการด าเนินงานสามารถสรุปเป็นภาพรวมของมหาวิทยาลัยในรูปของกราฟได้ดังนี้ 

 ร้อยละของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

 

 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
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 ปริมาณการใช้น้ าประปา 

 

 

 ปริมาณขยะรีไซเคิล 
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องค์ประกอบอาคารเขียว 

 

 

ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

 

3.5 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนครั้งต่อไป 

  งานจราจรและความปลอดภัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

   ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

   ไม่มี 

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
นางสาวอรวรรณ  ไพรี 

ผู้จดรายงานการประชุม 


