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   รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

คร้ังที่ 8/2562 
วันพุธที่  9  ตุลาคม  2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. 

ห้องประชุม 217 ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล  มหาวิทยาลัยมหิดล 
-------------------------------------- 

ผู้มาประชุม  
1. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิง่แวดล้อมและการพัฒนาอยา่งยั่งยนืประธาน 
2. นายมนตรี  เปรมกมล ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
3. นายอภิรมย์  อังสุรัตน ์ ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์  กรรมการ 
4. นายสมพงษ ์  ศรีโพธิ์ช้าง ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 
5. นายนพเมศฐ์  รังสีเตชาวฒัน ์ ผู้แทนคณะทันตแพทย ์    กรรมการ 
6. นางสมร  รอดดอน ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร ์    กรรมการ 
7. นายณรงค์ฤทธิ ์ บ ารุงประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรรมการ 
8. นายบุญเชิด  หนูเปีย  ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กรรมการ 
9. นายชาญเดช  แสงงาม  ผู้แทนคณะเภสชัศาสตร์    กรรมการ 
10. นายสุเมธ  กิตติภูม ิ  ผู้แทนคณะวทิยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท  กรรมการ 
11. นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ ผู้แทนคณะศลิปศาสตร ์    กรรมการ 
12. นายสนิท  แสงเหลา ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กรรมการ 
13. นายเสวก  ชมมิ่ง  ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   กรรมการ 
14. นางสาวจฑุาทพิย ์ ศิรินพวงศ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  กรรมการ 
15. นายพิทยา  ประทุมแก้ว ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร ์   กรรมการ 
16. นายสดุสม  เริงโอสถ  ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 
17. นายนพรัตน ์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด    กรรมการ 
18. นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ ์ ผู้แทนสถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้   กรรมการ 
19. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใจส ารวม  ผู้แทนสถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน   กรรมการ 
20. นายสมเกียรต ิ เขียวแก่  ผู้แทนสถาบนัวิจัยประชากรและสังคม  กรรมการ 
21. นายศุภพล  เจนนาวิวฒัน ์ ผู้แทนสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวกรรมการ 
22. นายวโิรจน ์  สันตยานนท ์ ผู้แทนสถาบนัโภชนาการ    กรรมการ 
23. นายณรงค ์  ทองน้อย  ผู้แทนสถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล   กรรมการ 
24. นายพิทักษ ์  เพ็งเจริญ  ผู้แทนวิทยาลัยดุสริยางคศิลป ์   กรรมการ 
25. นายกิตติรัตน ์ ปรือทอง  ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
26. นายชยพัทธ ์  สมรูป  ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา    กรรมการ 
27. นายประชารักษ์ อมรพงษ์  ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กรรมการ 
28. นายพงษ์ศักดิ์  หมื่นศักดา ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา    กรรมการ 
29. นางอรอารีย ์  อุชม  ผู้แทนศูนยส์ัตว์ทดลองแห่งชาต ิ   กรรมการ 



รายงานการประชมุคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน ครัง้ที่ 8/2562 2 

 
 

30. นายตะวัน  พลชนะ  ผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ   กรรมการ 
31. นายศิริศักดิ์  สุนทรยาตร ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุร ี    กรรมการ 
32. นางสาวขนษิฐา  สามิตร ์  ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจริญ   กรรมการ 
33. นางสาวเสมอแข  ย้อยนวล ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติดศึกษากรรมการ 
34. นางสาวศุภนชุ มงคลพันธ ์ ผู้แทนโรงเรียนพบาบาลรามาธบิดี   กรรมการ 
35. นายพฒุิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน รักษาการแทนผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
36. นายสทิธัตถเดช ศรีสุข  ผู้แทนกองกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
37. นายสุริยนั  จันทร์เงิน ผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล   กรรมการ 
38. รศ.ดร.เอกราช เกตวัลห์  ผู้แทนศูนยบ์ริหารความปลอดภยัฯ   กรรมการ 
39. นายพร้อมพงศ ์ ผุงเพิ่มตระกูล รักษาการหัวหน้างานออกแบบและผังแมบ่ท  กรรมการ 
40. นายสพุจน ์  ภาษีรอด หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม    กรรมการ 
41. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร เซ่ียงเห็น ผู้แทนงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร   กรรมการ 
42. นายศักดิ์นรนิทร ์ คัญทัพ  ผู้แทนงานจราจรและความปลอดภัย   กรรมการ 
43. นางสาวมณฑาทพิย ์ ใจสุข  ผู้แทนงานพฒันาเพื่อความยั่งยนื   กรรมการ 
44. นายเมธาว ี  ชาบญั  ผู้แทนกองกายภาพและสิง่แวดล้อม   กรรมการ 
45. นายมนตรี  แสงทว ี  ผู้แทนกองกายกาพและสิง่แวดลอ้ม   กรรมการ 
46. นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกูล รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาอย่างยั่งยนื  กรรมการ 
47. นายสมพงษ ์  พิเชฐบวรกุล ผู้แทนกองกายภาพและสิง่แวดล้อม   กรรมการ 
48. นายอิทธิรัชฎ ์ เผ่าวัฒนา ผู้แทนกองกายภาพและสิง่แวดล้อม       กรรมการและเลขานกุาร 
49. นางสาวอรวรรณ ไพร ี  ผู้แทนกองกายภาพและสิง่แวดล้อม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
50. นางสาวเนตรา แย้มเดช  ผู้แทนกองกายภาพและสิง่แวดล้อม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)  

1. ผู้แทนประธานสภาคณาจารย์    
2. ผู้แทนคณะวทิยาศาสตร์  วิทยาเขตศาลายา  
3. ผู้แทนบณัฑิตวิทยาลยั     
4. ผู้แทนสถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย  
5. ผู้แทนสถาบนับริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
6. ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ     
7. ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   
8. ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์    
9. ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ    
10. ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป  
11. ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศัย 
12. นายวรพจน ์ เฉลิมกลิ่น   
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ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)  
1. นายครรชิต  ยอดแก้ว 
2. นางสาวรุ่งทวิา ยังดี 
3. นายอนุวัตน ์  รัตนเพชร 

 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

  ประธานแจ้งทีป่ระชุมแจง้การเปลี่ยนต าแหน่งหัวหนา้งานที่รับผิดชอบงานจ านวน 2 หน่วยงาน คือ   

1.  งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม เดมินายชยันต์ ทัศนียะเวช (เกษียณอายุราชการ) 

ได้แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเปน็นายสุพจน์  ภาษีรอด 

2. ศูนย์การเรียนรู้มหิดล เดิมนายวดิษ ดิษยะวงษ์วราง (ครบก าหนดสัญญาจา้ง) 

ได้แต่งตั้งรักษาการแทนหัวหน้างานศนูย์การเรียนรู้เป็นนายสรุิยัน  จันทร์เงิน 

1.1 โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (Coverway) 
โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลังคาคลุม (cover way)  บริเวณอาคารบรรยายรวม 1 และ 2 ของ

คณะวิทยาศาสตร์  บัณฑิตวิทยาลัย  คณะสังคมศาสตร์  และหอสมุดฯ  บริษัทผู้รับจ้างคือบริษัทปิยะพัฒนกิจก่อสร้าง จ ากัด             
ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา  โดยบริษัทฯ ด าเนินการก่อสร้างเกินสัญญา 15 วัน ซึ่งใน
ส่วนนี้บริษัทฯ จะต้องเสียค่าปรับด้วย  และมีการตรวจรับเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา ปัจจุบันยังคงมีการแก้ไขงานอีก
เล็กน้อย  เช่นการปรับพื้นที่, ปรับภูมิทัศน์ฯ, และระบบไฟฟ้า เป็นต้น ปัจจุบันทางเดินดังกล่าวได้เปิดให้ใช้บริการเรียบร้อยแล้ว  
โดยได้ก าหนดแนวทางการใช้พื้นที่ขอให้งดใช้จักรยานยต์บนทางเดินเท้าหลังคา (Cover Way) ซึ่งทางกองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้งานจราจรและความปลอดภัย เป็นผู้ตรวจสอบพร้อมทั้งบันทึกภาพหากมีการฝ่าฝืนนักศึกษา 
บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปน ารถจักรยานยนต์ไปแล่นบนพื้นที่ดังกล่าวจะมีหนังสือตักเตือนแจ้งไปยังคณะ/สถาบัน/ส่วนงาน/
ส านัก/ศูนย์/กอง ต้นสังกัดเพื่อแจ้งให้ทราบพร้อมทั้งกล่าวตักเตือนหรือหาบทลงโทษต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ าตาลและลดใช้แก้วพลาสติก 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดกิจกรรมเปิดตัว “โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่ม

ประเภทที่มีน้ าตาลและลดใช้แก้วพลาสติก” ณ Cafe Amazon for Chance ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้       
จากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินโครงการเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งประสบผลส าเร็จและเป็นต้นแบบให้แก่
มหาวิทยาลัยอ่ืนรวมทั้งร้านสะดวกซื้อชั้นน า ซึ่งปัญหาขยะพลาสติกเป็นประเด็นที่สังคมและทั่วโลกให้ความสนใจ  กองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมจึงได้มีแนวคิดในการรณรงค์ลดใช้แก้วพลาสติกโดยเริ่มจากการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยและร่วมมือกับร้าน
จ าหน่ายเครื่องดื่มในวิทยาเขตศาลายา ในการสื่อสารกับให้ประชาคมมหิดล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.3 ผลการจัดงานเสวนาการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน 
มหาวิทยาลัยมหิดลก าหนดจัดงานเสวนา “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน” 

ในวันที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 08.00 น. – 11.00 น.  โดยในงานมีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กิจกรรมขยายเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิล ระหว่าง “มหาวิทยาลัยมหิดล” และ “จังหวัดนครปฐม” และการเสวนาในหัวข้อ
เรื่อง การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน โดยมีผู้ร่วมเสวนาได้แก่ ปลัดกระทรวงทรั พยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคพลังประชารัฐ และผู้บริหารบริษัท พีทีที โกบอล 
เคมีคอลจ ากัด (มหาชน) และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล  

สรุปผลการด าเนินงานเสวนา “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน” พบว่า มีผู้
ผู้เข้าร่วมงานและผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 808 คน แบ่งเป็น นักเรียน 452 คน  นักศึกษา 23 คน ผู้ใหญ่ 333 คน โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถาม ทั้งหมด 226 คน คิดเป็นร้อยละ 63 จากนักศึกษาและผู้ใหญ่ที่ลงทะเบียน โดยแบ่งหัวข้อค าถามดังนี้ 
       สถานศึกษา หรือที่ท างานของผู้เข้าร่วมงานมีการคัดแยกขยะก่อนการทิ้งหรือไม่ พบว่าสถานศึกษา หรือ
ที่ท างานของผู้เข้าร่วมงานมีการคัดแยกขยะก่อนการทิ้งคิดเป็นร้อยละ 69.9 ไม่มีคิดเป็นร้อยละ21.7 และไม่ทราบคิดเป็นร้อยละ 
8.4 
       สถานศึกษา หรือสถานที่ท างานของท่าน มีการใช้ระบบซอฟตแวร์ในการจัดเก็บข้อมูลธนาคารขยะรี
ไซเคิลหรือไม่ พบว่า สถานศึกษา หรือสถานที่ท างานของท่าน มีการใช้ระบบซอฟตแวร์ในการจัดเก็บข้อมูลธนาคารขยะรีไซเคิล
คิดเป็นร้อยละ 31.9  ไม่มีคิดเป็นร้อยละ 59.3 และไม่ทราบคิดเป็นร้อยละ 8.8 
       ท่านมีความพร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดล หรือไม่  พบว่า 
มีความพร้อมเข้าร่วมเป็นเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล มหาวิทยาลัยมหิดลคิดเป็นร้อยละ  77.4 และไม่แน่ใจคิดเป็น
ร้อยละ 22.6 
       ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากการเข้าร่วมงานเสวนาการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยนืสูโ่รงเรียนและชุมชน 

1. บอกประโยชน์และข้อดีของการคัดแยกขยะมีระดับความพงึพอใจ 61.9 

2. บอกประโยชน์ของการจัดท าโครงการธนาคารขยะรไีซเคิลมีระดับความพึงพอใจ 52.7 

3. น าความรู้ทีไ่ด้รับน าไปพฒันาสถานศึกษา/  หนว่ยงานของท่านได้หรือไม่มีระดับความพงึพอใจ 52.7 

       ประเมินความคิดเห็นภาพรวมของการจัดงานเสวนา 

   ด้านการจัดกิจกรรม 

1. สถานที่มีความสะอาดและมคีวามเหมาะสม ร้อยละ 81.9 

2. ความพร้อมของโสตทัศนูปกรณ์ ร้อยละ 81.0 

3. ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม ร้อยละ 67.7 

4. อาหารมีความเหมาะสม ร้อยละ 50.9 

5. ความน่าสนใจของบูธแสดงผลงาน ร้อยละ 49.3 

   ด้านเจ้าหนา้ที ่

1. การให้บริการของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 69.5 

2. การประสานงานของเจ้าหนา้ที่โครงการ ร้อยละ 62.4 

3. การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 67.7 
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4. การให้ค าแนะน าหรือตอบข้อซักถามของวิทยากร ร้อยละ 63.3 

   ข้อเสนอแนะผู้ร่วมงานเสวนาจากจ านวนผู้ตอบค าถาม 49 คน 

1. ชอบรูปแบบการจัดงานเสวนา สามารถน าความรูไ้ปใชไ้ด้ 

2. ประทับใจในของของที่ระลึก 

3. ต้องการโปรแกรมเพื่อน าไปใช้สถานศึกษา 

4. ต้องการร่วมเป็นเครือข่าย 

5. ต้องการขอเข้าศึกษาดูงานธนาคารขยะรีไซเคิล 

6. ควรมีช่วงซักถาม 

7. ควรเชิญชวนท ากิจกรรมตามบูธต่างๆ  

8. ควรจัดอบรมการคัดแยกขยะและการใช้ระบบให้กับชุมชนให้มากกว่านี้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 แจ้งปิดถนนเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง 
   มหาวิทยาลยัมหิดลจะปิดถนนเพื่อด าเนินการปรบัปรุงและซ่อมแซม จ านวน 4 จุด ในระหว่างวนัที่ 

12-13 ตุลาคม 2562  ดังนี้ 

1. ถนนกันภัยมหิดล ตั้งแตด่้านหนา้ทางออกส านักงานอธิการบดี – ทางเข้าประตู 4ด้านหน้าคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ โดยรถยนต์สามารถใช้ถนนฝัง่ทางออกประตู ๔ ได้ตามปกติ 

2. ถนนเทิดจักกรี บริเวณช่องทางเข้าประตู 1บริเวณช่องทางขาเข้ามหาวิทยาลัย โดยรถยนต์

สามารถใช้ถนนแบบสวนเลน ในช่องทางขาออกประตู ๑ ได้ตามปกติ 

3. ถนนผสานเทศไทย บริเวณทางเข้า-ออก ลานจอดรถเรือนไทย โดยรถยนต์ไม่สามารถใชช้่องทาง

ได้ทั้งฝัง่ขาเข้า และขาออก ตลอด ๒๔ ชั่วโมง 

4. ถนนวิรัชดุษฎี ตัง้แต่บริเวณด้านข้างคณะกายภาพบ าบัด จนถึงบริเวณแยกแปลงผัก โดยรถยนต์

ไม่สามารถใช้ช่องทางได้ทั้งฝัง่ขาเข้า และขาออก ตลอด ๒๔ ชัว่โมง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  8/2562  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม  

3.1 การส่งข้อมูลตามตัวชี้วัด UI Greenmetric World Ranking 2019 

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ของ  UI Greenmetric World 

University Ranking ซึ่งจัดท าโดย University of Indonesia บัดนี้ถึงก าหนดที่จะต้องส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการจัดอันดับ

ประจ าปี 2019 แล้ว ซึ่งมีการเพิ่มรายละเอียดการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาจัดอันดับ 

ทั้งนี้งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ท าหนังสือหนังสือเลขที่ ศธ 0517.0152/ว00559 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลตามตัวชี้วัด UI GreenMetric World University Ranking 2019เพื่อติดตามการกรอก

ข้อมูลไปยังส่วนงานแล้ว แต่พบว่ายังมีส่วนงานต่อไปนี้ ที่ยังกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนตามตัวชี้วัด UI GreenMetric World 

University Ranking 2019 จ านวน 11 หน่วยงาน มีดังนี้   

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์   โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้าง

อุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม คณะศิลปะศาสตร์ งานหอพักนักศึกษา วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัย

ราชสุดา ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ส านักงานอธิการบดี  

ส่วนงานที่ยังกรอกข้อมูล MU Carbon Footprint ยังไม่ครบถ้วนถึงเดือนสิงหาคม 2562 จ านวนทั้งสิ้น          

31 ส่วนงาน ดังนี้ ส านักงานอธิการบดี อาคารชุดพักอาศัย (ศูนย์บริหารสินทรัพย์) หอพักนักศึกษา (กองกิจการนักศึกษา) ศูนย์

การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะศิลปศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์  คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะกายภาพบ าบัด คณะเทคนิค

การแพทย์ สถาบันโภชนา สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  

สถาบันเด็กและครอบครัว สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุล

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยศาสนศึกษา  หอสมุดและคลัง

ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ วิทยาเขตอ านาจเจริญ วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาเขตนครสวรรค์ สถาบัน

วิทยาศาสตร์การวิ เคราะห์และตรวจสารในการกีฬา คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์                     

คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน    

บัณทิตวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ คณะเภสัชศาสตร์ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 การกรอกข้อมูลในระบบ Smart Sustainability Program 

  ตามที่งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ให้ส่วนงานรายงานข้อมูลตัวชี้วั ดตามขอตกลงการปฏิบัติงาน

ของสวนงาน (PA-Visit) ตามแบบฟอร์มที่ผ่านมานั้นในปี 2563 จะไม่ให้รายงานตามรูปแบบเดิมแล้ว แต่จะใช้การกรอกข้อมูลใน

ระบบ MU ECODATA ทางงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะแจ้งรายละเอียดให้ส่วนงานทราบต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.3 รายงานแนวทางการด าเนินงานการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของส่วนงาน 

(วิทยาลัยนานาชาติ) 

อาคารอาทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับรางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน 

ประเภท อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) ในการประกวด Thailand Energy Awards 2019 และรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารที่ออกแบบตามภูมิอากาศ

ร้อนชื้น) ในการประกวด Asean Energy Awards 2019  

ซึ่งมีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินดา้นอนุรักษ์พลงังาน จะตดัสินดังนี้ 

1.  ผลการอนุรักษ์พลังงาน (ไมม่ีคะแนน)  ดูจากการจัดการพลงัาน (ควบคุมการเปิด-ปิด) House Keeping 

มาตรการปรับปรุงอุปกรณ์และเทคโนโลยี 

2. การจัดสภาพแวดล้อมชของอาคาร (15 คะแนน)  การใช้ประโยลชน์จากสภาพแวดล้อมจากธรรมชาติ 

อาทิ ต้นไม้ บ าน้ า ลม ทิศ 

3. ด้านสถาปัตยกรรม (25 คะแนน) การออกแบบอาคารที่ช่วยลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคาร / ชว่ยเพิ่มการ

ระบายอากาศ/ ลดการใชพ้ลังงาน/ การใชพ้ลังงานทางเลือก 

4. ด้านวิศวกรรม (25 คะแนน)  แสดงรายละเอียดข้อมูลด้านวิศวกรรมในระบบต่างๆ เช่น การเลือก การใช้

งาน ประสิทธิภาพและเทคโนโลยีที่นามาใช้ในระบบต่างๆ เช่น ระบบปรับอากาศ ระบบแสงสวา่ง และระบบความร้อน 

การควบคุมการทางานของลิฟทเ์ป็นต้น 

5. การจัดการพลังงานและการบ ารุงรักษา (25 คะแนน)  การตรวจสอบระบบและตรวจสอบอุปกรณ์ 

6.  ผลกระทบด้านสิง่แวดล้อม (10 คะแนน) การจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น 

รวม 100 คะแนน  

ขั้นตอนการพิจารณาตัดสิน 

รอบที่ 1พิจารณาเอกสารตามหลักเกณฑ์การตัดสิน ผา่น 

  รอบที่ 2เข้าตรวจเยี่ยมพบหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณาเพื่อสัมภาษณ์ และดสูถานที่จริง/ น าเสนอผลงาน 

(เพื่อเทียบกับข้อมูลในเอกสาร)  ผ่าน 

  รอบที่ 3สรุปผลการตัดสิน 

  มอบรางวัล 

  ซึ่งแนวคิดการออกแบบของอาคารอทิตยาทร อาคารเรียนและปฏิบัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้  1. ความ

ทันสมัย / ความเป็นสากล 2. สื่อถึงคุณภาพชีวิตภายใน 3. ส่วน FAA แสดงบุคลิกด้านศิลปะ 4. บรรยากาศสร้างสรรค์             

มีFunction Good Function มีประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงาน ปลอดภัย เน้นคุณภาพชีวิตพื้นที่ปฏิสัมพันธ์ พื้นที่ความสุข 

ความงาม 
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1 เนื่องจากมีการเจริญเติบโต และการเพิ่มข้ึนของนักศึกษา 

2 ผู้บริหารจึงมีความคิดที่จะสรา้งอาคารหลังใหม่ขึ้นเพื่อรองรับการขยายตัวนี้ อีกทั้งอาคารที่จะสร้างต้อง

เป็นอาคารที่มีความทันสมัย สวยงาม และเป็นอาคารที่ประหยดัพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยทีจ่ะมุ่งเนน้ให้มหาวิทยาลยัมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Eco university university 

university ) 

3 ลักษณะอาคารเปน็ Tropical Architect Tropical Architect Tropical Architect การออกแบบของ

อาคารใช้สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบ ใช้วสัดุทนความร้อนและกันความ

ร้อน ตัวอาคารมีลักษณะเปน็อาคารเปลือย 

4 อาคารอทิตยาทรมีการวางศิลาฤกษ์โดย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณตั้งแตป่ี 2556 

และเร่ิมก่อสร้างอาคารประมาณปี 2557 ซึ่งสร้างแล้วเสร็จเมือ่ปลายปี พ.ศ. 2559 

5 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงเปิดอาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลยัมหิดล เมื่อวันที่ 26มีนาคม พ.ศ. 2560 

6 อาคารอทิตยาทร ได้ตั้งชื่อตามพระนาม พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณด้วยทรงเป็น

ศิษย์เก่าหลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม  2554 

รายละเอียดอาคารและพื้นที่ใช้สอย 

เจ้าของโครงการ  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ชื่ออาคาร  อาคารเรียนและปฏบิัติการเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ (อาคารอทติยาทร) 

ผู้ออกแบบ  บริษัทต้นศลิป์ สตูดิโอ จากัด 

ผู้ควบคุมงาน  บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลโพรเจคแอดมินิสเตรชั่น  

ผู้รับเหมาก่อสร้าง  บริษัท คริสเตียนีและนลีเส็น(ไทย)จากัด (มหาชน) 

ลักษณะอาคาร  สูง 6 ชั้นและ ชัน้ใต้ดิน 3 ชั้น 

ขนาดพื้นที ่  67,901 ตารางเมตร 

ระยะเวลาก่อสร้าง  1,076วัน 

พื้นที่ผนังและหลังคาต่อพืน้ที่ทั้งหมด  16,175.16:17,994.00 ตารางเมตร 

พื้นที่จอดรถ  22,466.04 ตารางเมตร 

พื้นที่ปรบัอากาศ  15,274.1 ตารางเมตร 

งบประมาณก่อสร้าง ค่าผู้ออกแบบ  15,273,950 บาท 

ค่าผู้ควบคุมงาน  21,457,500 บาท 

ค่าก่อสร้าง 1,332,259,876 บาท 

ค่าครุภัณฑ์ประกอบอาคาร 18,940,000บาท 
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รวมทั้งสิ้น 1,3 87,931,326บาท 

  ส่วนรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะน าข้อมูลการน าเสนอขึ้นบนเวปไซต์การ

ประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมต่อไป 

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครั้งต่อไป 

   งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพจิารณา 

  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

5.1 ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ขอให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมตรวจสอบ
มิเตอร์น้ าประปารีไซเคิลเนื่องจากข้อมูลที่มิเตอร์ไม่ชัดเจน  
ประธานแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณปูโภคและระบบอาคารเข้าตรวจสอบ 

5.2 ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาขอให้ช่วยดูกิ่งไมบ้ริเวณศาลเจ้าปู่ขุนทุ่งและ
บริเวณใกล้เคียงเนื่องจากมีก่ิงไม้ใกล้แนวสายไฟฟา้  
ประธานแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณปูโภคและระบบอาคารและงานภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อมเข้าตรวจสอบ 

5.3  งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร แจ้งประชาสัมพันธ์วนัที่ 20 ตุลาคม  2562 จะดับไฟฟ้าตั้งแต่
บริเวณแยกแม็คโครและภายในมหาวิทยาลยัตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.  

 
เลิกประชุมเวลา 15.00 น. 

นางสาวอรวรรณ  ไพร ี
ผู้จดรายงานการประชุม 

  


