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ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)  

1. ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์   
2. ผู้แทนคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
3. ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์  วิทยาเขตศาลายา  
4. ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
5. ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์   
6. ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้  
7. ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์ 
8. ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
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9. ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
10. ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)  

1. นางสุภาพร  มั่นหรั่ง 
2. นางสาวศรัญญา จรรโลงพิทักษ์ 
3. นายวิษณุ  เดชสันเทียะ 

 
เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 ผลการจัดอันดบั UI Greenmetric World University Ranking 2018 
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามหลักเกณฑ์  UI Greenmetric 

World University Ranking 2018 ซึ่งจัดโดย University of Indonesia และได้มีการประกาศผลการจัดอันดับเมื่อวันที่ 19 
ธันวาคม 2561 มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 1 จาก 31 มหาวิทยาลัยในประเทศไทย อันดับที่ 22 จาก 306 มหาวิทยาลัย
ในเอเชีย และเป็นอันดับที่ 89 จาก 719 มหาวิทยาลัยทั่วโลก ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 1 ของประเทศไทยเป็นปีที่ 3 
ติดต่อกัน  โดยในกาจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียนตามหลักเกณฑ์ UI Greenmetric World University Ranking ดูข้อมูลการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ดังนี้ Setting and Infrastructure/Energy and Cllmate Change/ Waste Management/ Water 
Managemet/ Transportation ซึ่งในแต่ละประเภทจะมีสถิติข้อมูลในแต่ละประเภทดังภาพประกอบต่อไปนี้ 
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1.2 โครงการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2019 
 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ก าหนดจัดโครงการ " Innovation for campus 
sustainability 2019" เพื่อสร้างเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นผู้ที่พฤติกรรมใฝ่รู้ ใส่ใจต่อสิ่งรอบตัว และสร้างสรรค์
สิ่ ง ใหม่ๆ ที่ประยุกต์องค์ความรู้ของการพัฒนาอย่างยั่ งยืน  จากการประลองความรู้ความสามารถของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลในระดับชั้น ปริญญาตรีและปริญญาโท เพื่อน าผลงานไปถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเวทีระดับโลก 
โดยทีมที่ชนะการประกวดจะได้ไปน าเสนอผลงานในงานประชุม “The 5th Asian Conference on Campus Sustainability 
(ACCS)” ณ Tongji University เซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจียน ในระหว่างวันที่  1 – 2 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้กองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการประกวด “Innovation for campus sustainability” มีก าหนดการและ
รายละเอียดดังนี้ 
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 ก าหนดการ 
1. ประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียน ภายในเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2562 
2. น าเสนอผลงานรอบที่ 1  ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์  2562 
3. ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบ ภายในวันที่ 12 มีนาคม  2562 
4. น าเสนอผลงานรอบสุดท้าย  ภายในวันที่ 27 มีนาคม  2562 

 
 รางวัลการประกวด 
 ชนะเลิศอันดับที่ 1  : 25,000 บาท  ได้รับทุนสนับสนุนส าหรับสร้างผลงานต้นแบบและ 
       น าเสนอผลงานในเวทีระดับโลก  
       ณ สาธารณะประชาชนจีน 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 1  : 15,000 บาท 
 รองชนะเลิศอันดับที่ 2  : 10,000  บาท 
 ทีมที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 (รอบแนวคิด Proposal) : ทีมละ 3,000 บาท 
 
 รายละเอียดใบสมัคร 
  ส่วนที่ 1 ประวัติผู้เข้าประกวด  

1. ชื่อเร่ือง (ไทย/อังกฤษ) 
2. ชื่อทีม 
3. รายชื่อสมาชิก และอาจารย์ที่ปรึกษา 

  ส่วนที่ 2 แนวคิดของผลงาน (Proposal) 
1. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
2. การออกแบบผลงาน 
3. ตัวอย่างผลงาน (รูปภาพผลงาน) 
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ 
5. งบประมาณ (ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการท าผลงาน) 
6. ประโยชน์ที่ได้รับและการประยุกต์ใช้ในมหาวิทยาลัย 
 

 รายละเอียดการประกวด 
 คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 

• นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลที่ก าลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 

• ทีมละไม่เกิน 3 คน สามารถคละชั้นปี ระดับปริญญา และคณะได้ 

• ทุกทีมต้องมีที่ปรึกษาประจ าทีมจ านวนอย่างน้อย 1 ท่าน โดยต้องเป็นบุคลากร 
   มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น (อาจารย์หรือบุคลากรก็ได้ขอให้สังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล) 
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 การประกวดรอบที่ 1: รอบคัดเลือกแนวคิด (Proposal) 
    

 
 
                            การประกวดรอบชิงชนะเลิศ (Final Presentation) 

    
 

1.3 โครงการ MU Energy Awards 2019 
 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมก าหนดจัดโครงการ Mahidol University Energy Awards 2019 ขึ้นเพื่อ

ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) 

ส่วนงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และจะประกาศผลการประกวดใน

เดือนพฤษภาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดและก าหนดการดังนี้ 
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 ก าหนดการรับสมัครโครงการ 

กิจกรรม ก าหนดการ 
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – มีนาคม  2562 
วันสุดท้ายของการส่งเอสการการประกวด 29  มีนาคม  2562 
พิจารณาผลงานผู้เข้าประกวด เมษายน 2562 
ประกาศผลการประกวดและมอบรางวัล พฤษภาคม 2562 

 

       เงินรางวัลการประกวด 

       ประเภททีมงานด้านพลังงาน 

ชื่อรางวัล รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ โล่รางวลั พร้อมเงินรางวลั 50,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 โล่รางวลั พร้อมเงินรางวลั 30,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 โล่รางวลั พร้อมเงินรางวลั 20,000 บาท 

 

      ประเภทคณะ/หน่วยงาน/สถาบัน 

ชื่อรางวัล รางวัล 
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 1 เงินรางวัล 3,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 2 เงินรางวัล 2,000 บาท 

      หมายเหตุ : ทุกส่วนงานทีผ่่านเกณฑ์ (75 คะแนนขึ้นไป) จะได้รับประกาศนีบัตรจากทางโครงการ 

 

        ประเภทของการประกวด ดังนี้ 

       ประเภททีมงานด้านพลังงาน 

   เป็นทีมงานดา้นการจัดการพลังงานของคณะ/สถาบัน/วทิยาลัย หรือส่วนงานภายใน

มหาวิทยาลยัมหิดลที่จัดตัง้ขึ้น หรือเป็นทีมงานที่รวมกลุ่มกนัดว้ยความสมัครใจและด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลงังานภายใน

ส่วนงานของทา่น 

         ประเภทโปสเตอร ์

    ผลการด าเนนิการดา้นการอนุรกัษ์พลังงานหรือการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในภาพรวม

ขององค์กรตลอดปี 2561 โดย1ส่วนงานสามารถส่งโปสเตอร์เข้าร่วมประกวดได้เพียง 1 ผลงานเท่านั้น 
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  รางวัล MU Energy Awards 2019 

  เงื่อนไขการรับเงินรางวัล 

   เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ส่วนงานที่ได้รับรางวัล Mahidol Energy Awards 2019 ได้ขยายผลการ

ด าเนินการไปสู่เวทีการประกวดระดับประเทศ ส่วนงานที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ล าดับ จะต้องส่งผลงานของท่านเข้าประกวดในเวที 

Thailand Energy Awards 2020 ต่อไป ทั้งนี้งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะช่วยประสานงานในการด าเนินการในล าดับต่อไป 

 
 

ช่องทางการสมัครประกวดโครงการฯ 

ส่วนงานสามารถDownloadข้อมูลโครงการได้ทาง website กองกายภาพฯ ดังนี ้

1. ข้อมูลรายละเอียดโครงการประกวด 

2. ใบสมัครโครงการ  

3. คู่มือการจัดท าเอกสารการประกวด 

4. แบบฟอร์มการจัดท าเอกสารการประกวด 

5. แบบฟอร์มการจัดท าPoster 

6. ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาเพื่อความยั่งยนื                                             

กองกายภาพและสิง่แวดล้อม 02-441-4400 ต่อ 1123 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2562 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม  

3.1 การด าเนินการดา้นกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืของส่วนงาน (บัณฑิตวิทยาลัย) 

 บัณฑิตวิทยาลัยมีการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมโดยจัดกิจกรรมลดการใช้พลังงานภายใน

หน่วยงานจัดให้มีโครงการต่าง ๆ ดังนี้  โครงการ “ชาวบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมใจขึ้น-ลงบันได ลดแคลอรี่ ลดการใช้พลังงาน”                 

โครงการ GR LIGHTS OUT โครงการ “Big Cleaning Day 2018” โครงการประกวดสวนมุมสวย  และได้เข้าร่วมโครงการการ                

จัดประชุมสีเขียว (Green Meetings) จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้มีการบ ารุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า                      
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การปรับปรุงส านักงานโดยจัดให้มีการแบ่งพื้นที่การปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงานให้สลอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงเพื่อเป็นการ

ประหยัดพลังงานและทรัพยากรภายในหน่วยงาน  

3.2 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการดา้นกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครั้งต่อไป 

   สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

1. ตามที่ทางสภาคณาจารย์แจ้งเรื่องของคราบตะไคร่น้ าที่เกาะติดบริเวณบันไดอาคารหอประชุมสิทธา

คารอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุนั้น จากการเข้าส ารวจของงานออกแบบและผังแม่บทพบว่าคราบดังกล่าวไม่ใช่คราบของตะไคร่น้ าแต่

เป็นสนิมของหลังคาที่มีการเกิดการท าปฏิกิริยากับออกซิเจนของแผ่นทองแดงที่มุงหลังคามหิดลสิทธาคารที่จะเปลี่ยนสีจาก

ทองแดงเป็นเขียวเมื่อฝนตกท าให้สนิมทองแดงดังกล่าวไหลลงสู่พื้นบันไดซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายแต่

อย่างไรก็ตามงานออกแบบและผังแม่บทจะหาแนวทางในการท าความสะอาดคราบบริเวณพื้นบันไดดังกล่าว เพื่อความสวยงาม

และเรียบร้อยต่อไป  

2.  คณะสัตวแพทย์ของประชาสัมพันธ์งานวนัมหิดลคนรักสัตว์ในวันเสาร์ที่  12 – 13 มกราคม  2562 

โดยจัดให้มีการฉีดวัคฟรใีห้แก่สัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ยงัมีการประกวดและการตรวจรักษาสัตว์ต่างๆ  

3. กองบริหารงานทั่วไปประชาสัมพันธ์การรับสมัครประกวด Green office ส าหรับส่วนงานทีส่นใจจะ

เข้าร่วมสามารถดูรายละเอียดได้ที่ 

4. ผู้แทนสภาคณาจารย์สอบถามเรื่องการด าเนินการปรับปรุง Cover way จะด าเนินการแล้วเสร็จ

เมื่อไรซึ่งงานออกแบบและผังแม่บทได้แจ้งว่าจะด าเนินการเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม 2562  

เลิกประชุมเวลา 14.00 น. 
นางสาวอรวรรณ  ไพร ี

ผู้จดรายงานการประชุม 


