
Principle  
Eco-Efficiency  Doing more efficient 
on resources with less burden to environment

Goal 
To be an Eco-University with emphasis on 
Low Carbon Approach in order to reach 
the Sustainability target

Target 
GHG reduction 25% by year 2020

01 
 Resources

Efficiency

02 
Low Carbon
Techno logy  
and Innovation

03 
Community
Engagement

1.1 Material
    - Applying Green Procurement concept
    - 3 R for material
1.2 Energy & Water Efficiency
    - Increase resources (energy & water) 
       effiency
    - Appropriate using renewable energy 
    - Water recycling
    - Energy & water saving appliances
    - Smart energy management system
1.3 Waste Minimization
    - Waste segregation
    - Hazardous waste management system
    - Demonstration of recycle waste projects
1.4 Land & Building
    - Applying Eco design concept
    - Eco-efficient land use

3.1.Education
    - Sustainability courses for student
    - Eco-team (capacity building&eco platform)
    - Public sustainability courses
    - International collaboration
3.2 Research
    - Green research(material and method)
    - Problem based solutions for local environmental
       issue
    - Advance environmental technology and 
      management
3.3 Safety&Risk
    - Safety policy and implementation
    - Risk management policy and 
      implementation

    - Reduce GHG emission
    - Smart Campus

Excellence in Management 
for Sustainable Organization

รองศาสตราจารย� ดร.กิติกร จามรดุสิต
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ�ายสิ�งแวดล�อม
และการพัฒนาอย�างย่ังยืน

การปรับยุทธศาสตร�
มหาว�ทยาลัยเชิงนิเวศน� (Eco-University)

     มหาวิทยาลัยมหิดลเริ �มต้น
ขับเคลื�อนนโยบายมหาวิทยาลัย
เช ิงน ิเวศน์ (Eco-University) 
อย ่างเป ็นร ูปธรรมมาตั �งแต ่ป ี  
พ.ศ.���� โดยมีการตั�งเป้าหมาย
การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
ลงไม่ต่ำว่าร้อยละ �-�� ซึ�งในช่วง
ปลายของการบริหารมหาวิทยาลัย
ของท่านอธิการบดี ศาสตราจารย์
คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทร
มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถลด
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ตาม
เป้าหมายที�กำหนดไว้ โดยสามารถ
ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมการเพิ�มประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า กิจกรรมธนาคารขยะ
รีไซเคิล กิจกรรมการลดใช้ถุง -
พลาสติก และกิจกรรมการดูดกลับ
ก๊าซเรือนกระจกจากชีวมวลต้นไม้ได้ถึง
�,���.�� ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ
��.�� เมื�อเปรียบเทียบกับปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกที�ปล่อยทั�งหมด
จำนวน ��,��� ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

     ถึงสมัยการบริหารงานของรักษาการ
อธิการบดีท่านใหม่ ศาสตรจารย์
นายแพทย์บรรจง มไหสวร ิยะ 
นโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
ย ังคงเป็นนโยบายหลักในการ
ขับเคลื �อนมหาวิทยาลัยมหิดล
สู่ความเป็นมหาวิทยาลัยที�เป็นมิตร
ต่อสิ �งแวดล้อมและความยั�งยืน 
ทั�งนี�กองกายภาพและสิ�งแวดล้อม
หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในการ
ขับเคลื�อนนโยบายดังกล่าวสู่การ
ปฏิบัติจริงได้มีการปรับทบทวน
ยุทธศาสตร์เพื�อให้ทันสมัยรองรับ
ต่อสถานการณ์การเปลี�ยนแปลงไป
ของโลกปัจจุบัน โดยได้มีการตั�ง
เป้าหมายในการลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกเพิ�มขึ�นจากเดิมเป็น
ร้อยละ �� (เมื�อเปรียบเทียบกับ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของปีฐาน 
พ.ศ. ����) ภายในปี พ.ศ. ���� 
สอดคล้องกับนโยบายของประเทศไทย
ที�ได้มอบสัตยาบันสารเข้าเป็นภาคี
ความตกลงปารีสในการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ��-�� 

     ทั�งนี �ยุทธศาสตร์สำคัญของ
นโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
ท ี � ได ้ม ีการปร ับเปล ี �ยนได ้แก ่  
ยุทธศาสตร์การมุ่งเป็นมหาวิทยาลัย
ชั�นนำที�ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื�อการขับเคลื�อนสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
(Low Carbon Technology and
Innovation) การปรับเปลี�ยน - 
ยุทธศาสตร์เพื �อให้ทันสมัยและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ที�เปลี�ยน
แปลงไปของโลกดังกล่าวจะนำมา
ซึ�งการเปลี�ยนแปลงครั�งยิ�งใหญ่
ในการขับเคลื�อนมหาวิทยาลัยมหิดล
สู ่ความเป็น Smart Campus 
ซึ�งผมจะได้นำเสนอถัดไปอย่างเป็น
ระยะในคอลัมน์ของกองกายภาพ
และสิ�งแวดล้อมครับ


