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   รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานบรหิารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

ครั้งที่ 7/2562 
วันพุธที่  11  กันยายน  2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. 

ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

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

1. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประธาน 
2. ผศ.สมพงษ์    ชื่นอิ่ม  ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์   กรรมการ 
3. ผศ.ดร.พรชัย  ชินยากร  ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
4. นายสมพงษ์  ศรีโพธิ์ช้าง ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 
5. นายนพเมศฐ์  รังสีเตชาวัฒน์ ผู้แทนคณะทันตแพทย์    กรรมการ 
6. นายณรงค์ฤทธิ์ บ ารุงประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรรมการ 
7. นายบุญเชิด  หนูเปีย  ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรรมการ 
8. นายชาญเดช  แสงงาม  ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร์    กรรมการ 
9. นายสุเมธ  กิตติภูมิ  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท  กรรมการ 
10. นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 
11. นายเสวก  ชมม่ิง  ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   กรรมการ 
12. นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินพวงศ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  กรรมการ 
13. นายธนกร  ระวังชื่อ  ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
14. นายสุดสม  เริงโอสถ  ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 
15. นางขวัญฤทัย ราชสีห ์  ผู้แทนบัณฑิตวิทยาลัย    กรรมการ 
16. นายนพรัตน์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด    กรรมการ 
17. นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ์ ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   กรรมการ 
18. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใจส ารวม ผู้แทนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน  กรรมการ 
19. นายสมเกียรติ เขียวแก่  ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสังคม  กรรมการ 
20. นายศุภพล  เจนนาวิวัฒน ์ ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัวกรรมการ 
21. นายวิโรจน ์  สันตยานนท์ ผู้แทนสถาบันโภชนาการ    กรรมการ 
22. นายณรงค์  ทองน้อย ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล  กรรมการ 
23. นายทศพล  อินทิจันทร์ ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย กรรมการ 
24. นายเจริญพงษ์ กานดา  ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ    กรรมการ 
25. นายพิทักษ์  เพ็งเจริญ ผู้แทนวิทยาลัยดุสริยางคศิลป์   กรรมการ 
26. นายกิตติรัตน์ ปรือทอง ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
27. นายประชารักษ์ อมรพงษ์ ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กรรมการ 
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28. นายก้องภพ  รอดยูร  ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา   กรรมการ 
29. นางอรอารีย์  อุชม  ผู้แทนศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ   กรรมการ 
30. นายตะวัน  พลชนะ  ผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ   กรรมการ 
31. นายศิริศักดิ์  สุนทรยาตร ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี   กรรมการ 
32. นางสาวขนิษฐา  สามิตร์  ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจริญ   กรรมการ 
33. นางสาวเสมอแข  ย้อยนวล ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติดศึกษากรรมการ 
34. นางสาวศุภนุช มงคลพันธ์ ผู้แทนโรงเรียนพบาบาลรามาธิบดี   กรรมการ 
35. นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน รักษาการแทนผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
36. นายศิริพงศ์  ทรัพย์อุดม ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศัย หรือผู้แทน  กรรมการ 
37. นางสาวนิภาพร กมลเลิศวนิช ผู้แทนศูนย์การเรียนรู้มหิดล   กรรมการ 
38. รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์  ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัยฯ   กรรมการ 
39. นายพร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกูล รักษาการหัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท กรรมการ 
40. นายชยันต์  ทัศนียะเวช หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
41. นางสาววราลักษณ์ นามเสถียร ผู้แทนงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร  กรรมการ 
42. นายศักดิ์นรินทร์ คัญทัพ  ผู้แทนงานจราจรและความปลอดภัย  กรรมการ 
43. นางสาวศันสณีย์ ศิริลักษณ์ ผู้แทนงานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน   กรรมการ 
44. นายเมธาวี  ชาบัญ  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
45. นายมนตรี  แสงทวี  ผู้แทนกองกายกาพและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
46. นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกูล รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาอย่างยั่งยืน  กรรมการ 
47. นายสุริยัน  จันทร์เงิน ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
48. นายวรพจน์  เฉลิมกลิ่น ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
49. นายสมพงษ์  พิเชฐบวรกุล ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
50. นายอิทธิรัชฎ์ เผ่าวัฒนา ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม       กรรมการและเลขานุการ 
51. นางสาวอรวรรณ ไพรี  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
52. นางสาวเนตรา แย้มเดช  ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)  
1. ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
2. ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์    
3. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์  วิทยาเขตศาลายา   
4. ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
5. ผู้แทนสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
6. ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา     
7. ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   
8. ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์    
9. ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ    



รายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน ครัง้ที่ 7/2562 3 

 

10. ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป    
11. ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา  

  
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)  

1. นางสาวพิมพ์สิริ พรนิภาอ าไพ 
2. นางสาวภาสพร กาญจนศรี 
3. นายอนุวัตน์  รัตนเพชร 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  ประธานแจ้งเรื่องการจัดอาหารว่างส าหรับการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมขอให้จัดอาหารว่างแบบจัด

วางอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้ส่วนกลางโดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องบริการตัวเองและของดการจัดอาหารว่างแบบใส่บรรจุภัณฑ์

ประเภทกล่องทั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1. ผลการจัดกิจกรรม MU SDGs Talk 
  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดงาน “ MU SDGs Talk” ณ บริเวณ

โถงด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติจาก คุณโชค บูลกุล กรรมการผู้จัดการกลุ่มบริษัท
ฟาร์มโชคชัย ร่วมพูดสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ร่วมงาน และการน าเสนอผลงานของทีม Binbin เจ้าของผลงาน MU Smart-Bin 
& MU-Recycle Application ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จากการน าเสนอผลงานต้นแบบในงาน “The 4th Asian 
Conference on Campus Sustainability (ACCS)” ณ ประเทศเกาหลีใต้ และทีม 129 Sustainability เจ้าของผลงานแอป
พลิเคชันหาอาสาสมัครท ากิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย ที่คว้ารางวัล Excellent student ACTIVITY AWARD จากการน าเสนอ
ผลงานต้นแบบในงาน “the 1st Conference of Asian Sustainable Campus Network (ASCN)” ณ ประเทศจีน เพื่อให้
น้องนักศึกษาได้รับความรู้และก่อให้เกิดแรงบันดาลในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่เป้าหมาย 17 SDG Goals ต่อไป ซึ่งการ
จัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงาน  รวม 275 คนนักศึกษา  208 คน บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 59 คน บุคคลภายนอก 8 คน 
มติที่ประชุม รับทราบ 

2. โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ าตาลและลดใช้แกว้พลาสติก 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมเปิดตัว “โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่ม

ประเภทที่มีน้ าตาลและลดใช้แก้วพลาสติก” ณ Cafe Amazon for Chance ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล                 

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในการ

สร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 

จากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินโครงการเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งประสบผลส าเร็จและเป็นต้นแบบให้แก่

มหาวิทยาลัยอ่ืนรวมทั้งร้านสะดวกซื้อชั้นน า ซึ่งปัญหาขยะพลาสติกเป็นประเด็นที่สังคมและทั่วโลกให้ความสนใจ กองกายภาพ

และสิ่งแวดล้อมจึงได้มีแนวคิดในการรณรงค์ลดใช้แก้วพลาสติกโดยเริ่มจากการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยและร่วมมือกับร้าน

จ าหน่ายเครื่องดื่มในวิทยาเขตศาลายา ในการสื่อสารกับให้ประชาคมมหิดล ซึ่งจ านวนร้านจ าหน่ายเครื่องดื่ม ภายในวิทยาเขต 

ศาลายามีทั้งหมด 45 ร้าน ติดตั้งสื่อลดแก้วลดหวานแล้ว 44 ร้าน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3. พิธีเปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town Mahidol กับชมุชน 
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลได้เปิดตัวโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับ

ชุมชน ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาโดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่า

ราชการจังหวัดนครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องของการคัดแยกขยะให้แก่นักเรียน ครู 

รวมถึงผู้ปกครองและในปี 2562 นี้ ได้มีการขยายเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพิ่มอีกจ านวน 2 โรงเรียน ได้แก่ 

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา และโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4. การอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม 

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการ

อบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามร

ดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขยาย

เครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการรับฟังนโยบายด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของ

จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งน าเสนอรูปแบบการด าเนินโครงการ ซอฟต์แวร์ธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้ง

น าเสนอผลการด าเนินงานของเครือข่ายBest Practice ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพื่อน าไปปรับใช้ในระดับจังหวัด

ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
5. พิธีมอบต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้เพ่ือดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบต้นไม้  “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจก” ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการนี้จัดขึ้น

เพื่อด าเนินงานในการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาเขตพญาไท   โดยมีผู้บริหารของคณะต่างๆ ในวิทยาเขตพญาไทรับมอบ

ของที่ระลึกโครงการปลูกต้นไม้ฯ 

ทั้งได้แจ้งผลการประกวดสวนสวยมุมสวยปีที่ 3  โดยมีรางวัลที่ส่วนงานได้รับดังนี้ 

- รางวัลชนะเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์  

- รองชนะเลิศอันดบัที่ 1 วิทยาเขตนครสวรรค์  

- รองชนะเลิศอันดบัที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์  

- รางวัลชมเชย 16 รางวัล ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์                    

คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตนครสวรรค์ 

พื้นที่สวนบริเวณอาคารวิทยาศาสตร์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี วิทยาเขตกาญจนบุรี พื้นที่ด้านหน้าหอพักนักศึกษา วิทยาเขต

กาญจนบุรี พื้นที่ด้านหน้าอาคารอ านวยการ วิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยศาสน

ศึกษา ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว หอสมุดและคลังความรู้  
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มติที่ประชุม รับทราบ 
6. งานเสวนาการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน 

 มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดจัดงานเสวนา “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน” ใน

วันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. – 11.00 น.  โดยในงานมีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กิจกรรม

ขยายเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิล ระหว่าง “มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “จังหวัดนครปฐม” และการเสวนาในหัวข้อเรื่อง การ

บริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐ และผู้บริหารบริษัท พีทีที โกบอล เคมีคอล

จ ากัด (มหาชน) และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล หัวข้อ 2 หัวข้อ  เสวนาช่วงที่ 1 : 

การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/ผู้ว่าราชการ

จังหวัดนครปฐม/อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล/สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐ/ผู้บริหารบริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมีคอล จ ากัด (มหาชน) ผู้ด าเนินรายการ : รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการ

เสวนาในช่วงที่ 2 : ร่วมพูดคุยโดยโรงเรียนเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  (Best Practice)  จ า น วน  4  โ ร ง เ รี ยน                      

ผู้ด าเนินรายการ : ดร.ระพี  บุญเปลื้อง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 5 /2562 และคร้ังที่ 6/2562  

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม  

3.1 การส่งข้อมูลตามตัวชี้วัด UI Greenmetric World Ranking 2019 

      ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ของ  UI Greenmetric 

World University Ranking ซึ่งจัดท าโดย University of Indonesia บัดนี้ถึงก าหนดที่จะต้องส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการจัด

อันดับประจ าปี 2019 แล้ว ซึ่งมีการเพิ่มรายละเอียดการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาจัดอันดับ  

       ทั้งนี้งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนขอติดตามผลการด าเนินงานตามหัวข้อดังนี้ 

- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกแบบประเมินความสอดคล้องร่วมกับ 17 SDGs ก าหนดส่งวันที่  31  

พฤษภาคม  2562 มีส่วนงานที่ส่งข้อมูลมาแล้ว 17 ส่วนงาน 

- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด UI GreenMetric World University Ranking 

2019 ก าหนดส่งวันที่  9 สิงหาคม  2562 มีส่วนงานที่ส่งข้อมูลมาแล้ว 23 ส่วนงาน 

- เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด UI GreenMetric World University Ranking 

2019 ก าหนดส่งวันที่ 10 กันยายน  2562 มีส่วนงานส่งมาแล้ว 18 ส่วนงาน รายชื่อส่วนงานที่ยังไม้ได้ด าเนินการส่งข้อมูลตาม

ตัวชี้วัด UI GreenMetric World University Ranking 2019 มีดังนี้  โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์  โครงการจัดตั้งวิทยา

เขตอ านาจเจริญ  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารคณะเทคนิคการแพทย์  คณะเภสัชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริ

ราชพยาบาล  คณะกายภาพบ าบัด คณะวิทยาศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะสิ่งแวดล้อมและ
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ทรัพยากรศาสตร์ งานหอพักนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  วิทยาลัยราชสุดา  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีการกีฬา  ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  ศูนย์ตรวจสารต้องห้ามในนักกีฬา สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว  สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

มติที่ประชุม รับทราบและให้ส่วนงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลรีบด าเนินการส่งข้อมูลให้แก่งานพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

3.2 รายงานแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

(งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร) 

งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นรับผิดชอบดูแลในด้านระบบ

สาธารณูปโภคส่วนกลางของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา อาทิ ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบน้ าประปาและน้ าผิวดิน 

ระบบบ าบัดน้ าเสีย กล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น เพื่อสนับสนุนให้ส่วนงานต่างๆ ภายในวิทยาเขตศาลายาด าเนินภารกิจใน

ด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการให้แก่สาธารณชนได้ 

ภารกิจ และการให้บริการของงานสาธารณปูโภคและระบบอาคาร ประกอบด้วย 4 หน่วยงานยอ่ยดังนี้ 

หน่วยไฟฟา้และสื่อสาร 

1. ออกแบบ ค านวณ ควบคุม พิจารณา ตรวจสอบ อ านวยการใช้ และให้ค าปรึกษา งานที่เกี่ยวข้องกับ

ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  

2. วางแผน พฒันาระบบการจ าหน่ายและ บ ารุงรักษา ไฟฟา้แรงสูงจากสถานไีฟฟา้ย่อย  

3. ควบคุมและบ ารุงรักษาแนวสายไฟฟา้ระบบ จ าหน่าย 22 เควีให้มีเสถียรภาพ  

4. ตรวจสอบ บ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าใน พื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

5. ควบคุม ดูแลระบบไฟฟา้แสงสว่างในพื้นที่ เพื่อความปลอดภยั  

6. ควบคุม ดูแลระบบสื่อสารตา่งๆ ระบบ โทรศัพท์ ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบ โทรทัศน์วงจรปิด  

7. รวบรวมข้อมูลและสถิติการใช้ไฟฟา้และการ ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟา้แรงสูงและไฟฟ้าแสง สวา่ง 

หน่วยระบบน้ าและเครื่องกล 

1. ออกแบบ ค านวณ พิจารณาตรวจสอบ อ านวยการใช้ และให้ค าปรึกษางานที่ เกี่ยวข้องกับระบบ

น้ าประปา ระบบบ าบัดน้ า เสีย ระบบเครื่องกลเติมอากาศ ระบบ ระบายน้ าและระบบปรับอากาศภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. ตรวจสอบ ก ากับดูแลและบ ารุงรักษา ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมและระบบบ าบัดน้ า เสียประจ าอาคาร

ในพื้นที่ศาลายา  

3. ควบคุมคุณภาพการทิ้งน้ าเสียและน้ าผิวดิน  

4. ควบคุม บ ารุงรักษาเส้นทางการ ไหลเวียนของระบบน้ าดี/น้ าเสีย ตลอดจน รักษาระดับน้ าในคูคลอง  

5. ควบคุมและประสานงานการใช้น้ าประปา และซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบท่อจ่าย น้ าประปาและระบบ

หัวดับเพลิง  

6. รวบรวมข้อมูลและสถิติการใช้น้ าประปา ปริมาณน้ าเสียและการซ่อมบ ารุงอาคาร 
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      หน่วยระบบซ่อมบ ารุง 

 1. ออกแบบ ค านวณ ควบคุม พิจารณา ตรวจสอบ อ านวยการใช้ และให้ค าปรึกษา งานที่เกี่ยวข้องกับ

ด้านวิศวกรรมโยธา ( ถนน ทางเท้า รางระบายน้ า ) ภายใน มหาวิทยาลัยมหิดล  

 2. ตรวจสอบแก้ไขรายการแจ้งซ่อมพร้อม จัดท าบันทึกข้อมูล สถิติการรับแจ้งซ่อมลง บนคอมพิวเตอร์  

 3. ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลครุภัณฑ์ ประจ างานระบบสาธารณูปโภค  

 4. ปฏิบัติงานควบคุม ดูแล ซ่อมแซม แนวรั้ว รื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับ อนุญาตติดตั้งภายในเขตพื้นที่

มหาวิทยาลัย 

หน่วยบริหารจัดการพลังงาน และอาคารสิริวิทยา 

1. ก ากับ ดูแล ซ่อมแซม บ ารุงรักษา และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบ โครงสร้างของอาคาร

สิริวิทยา  

2. ก ากับ/ดูแล/ควบคุมงาน/กรรมการ ตรวจรับ/ก าหนดTOR/บริหารสัญญาจ้าง เหมางานบริการต่างๆ  

3. ก ากับ/ดูแล/พัฒนาระบบการจัด การพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิด ศาลายา  

4. วางแผนและด าเนินงานโครงการ/ กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ของทาง มหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้ งานบริการที่ส าคัญของงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร มีดังนี้ 

- ควบคุม ตรวจสอบ ส ารวจ วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข ปัญหางานด้านวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค

ทั้งในและนอกเวลาราชการ 

- ออกแบบ ควบคุมงาน ด้านงานวิศวกรรมระบบ ใน พื้นที่ส่วนกลาง และส่วนงานในมหาวิทยาลัย 

ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษาส่วนงาน TOR ราคากลาง งานวิศวกรรมระบบสาธารณูปโภค 

- ถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และ ผู้สนใจศึกษาดูงานสถานีไฟฟ้าย่อย และระบบ

บ าบัด น้ าเสียทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

- วางแผน พัฒนา บ ารุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค ภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้นโยบาย UI Green 

มติที่ประชุม รับทราบ 

3.3 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครั้งต่อไป 

       วิทยาลัยนานาชาติ 

มติที่ประชุม วิทยาลัยนานาชาติ รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  ไม่มี 

 

 

 

 



รายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน ครัง้ที่ 7/2562 8 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

6.1 แจ้งปิดถนนเทิดจักรีเพื่อด าเนินการซ่อมแซม 

ด้วยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการซ่อมแซมถนนเทิดจักรีบริเวณประตู 1 ในระหว่าง

วันที่ 12 – 13 กันยายน  2562 จะเปิดการจราจร 1 ช่องทางถนนโดยจะเปิดให้รถสวนเลน และวันที่ 14 – 15 ,21 – 22 

กันยายน จะปิดช่องทางการจราจรเต็มรูปแบบเพื่อซ่อมแซมถนนเพื่อใช้เป็นเส้นทางเสด็จในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ทั้งนี้

จะเปิดประตู 7 ให้บริการทดแทนเส้นทางดังกล่าว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

6.2 แจ้งรายละเอียดวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

- วันซ้อมย่อยวันที่  28  กันยายน  2562  บัณฑิตและญาติบัณฑิตจอดรถยนต์บริเวณถนนอุทยาน

อักษะ ไม่อนุญาตให้น ารถเข้ามาจอดในมหาวิทยาลัย กรณีบุคลากร สามารถน ารถเข้ามหาวิทยาลัยโดยติดสติ๊กเกอร์สีน้ า กรณี

ติดต่อราชการหรือร้านค้าให้ขอบัตรเฉพาะกิจที่งานจราจรและความปลอดภัยโดยส่วนงานนั้น ๆ จะเป็นผู้ด าเนินการติดต่ อ

ประสานงาน ทั้งในวันซ้อมย่อยจะมีรถบัสให้บริการบัณฑิตและญาติบัณฑิตจากถนนอุทยานอักษะเข้ามาในมหาวิทยาลัยโดยจุด

จอดรถภายในมหาวิทยาลัยอยู่บริเวณลานเป็ดขาวและมีรถรางให้บริการไปตามจุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

- วันซ้อมใหญ่วันที่  30  กันยายน  2562 และวันรับปริญญาจริงวันที่ 2 ตุลาคม จะปฏิบัติ

เช่นเดียวกับวันซ้อมย่อยแต่จุดลงรถบัสภายในมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนเป็นบริเวณสนามตะกร้อ 

-  ส่วนงานที่อยู่เส้นทางรับเสด็จกรณีมีร้านค้าจ าหน่ายในส่วนงานขอให้ร้านค้าอยู่ในบริเวณชายคา

ของคณะไม่ควรออกมานอกอาคารเนื่องจากมีค าเตือนมาจากกรมวัง 

มติที่ประชุม รับทราบ 

                 ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี ขอรับการสนับสนุนการจัดโครงการขยะเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา บุคลากร 

และชุมชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเนื่องเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว และขอสนับสนุนสแตนดี้ส าหรับการรณรงค์ต่าง ๆ    

ประธาน รับทราบและให้ประสานกับคุณวรพจน์ งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณพื้นที่มหาวิทยลัยมหิดลเช่นการปิดประตูบางส่วนและเพิ่มการตรวจ

ตรารถยนต์ที่ผ่านเข้าออกพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษาและบุคลากรที่พักในพื้นที่ ดังนั้น

ประธานจึงขอให้รักษามาตรการนี้ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  แจ้งเหตุการณ์กรณีมีบุคคลแสดงการอนาจารต่อนักศึกษาผู้หญิงบริเวณ

สะพานลอยข้ามถนนด้านถนนพุทธมณฑลสาย 4 จึงต้องการให้มหาวิทยาลัยติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อเป็นการป้องปรามมิให้เกิด

เหตุการณ์และสามารถน าภาพที่บันทึกมาใช้เป็นหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุ ทั้งนี้ประธานขอรับไว้เพื่อน าเสนอผู้บริหารต่อไป 

มติที่ประชุม ขอให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานลอยหน้ามหาวิทยาลัยต่อไป 

เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 
นางสาวอรวรรณ  ไพรี 

ผู้จดรายงานการประชุม 


