
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพฒันา
ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

ครัง้ที่ 4/2562

วนัพธุที่ 10 เมษายน 2562
ห้องประชมุศาสตราจารย์เกียรติคณุนที รักษ์พลเมือง 
ชัน้ 5 อาคารส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล



ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 หยดุให้บริการรถรางช่วงวนัหยดุสงกรานต์
1.2 โครงการประกวดเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือคาร์บอนต ่า
1.3 การกรอกข้อมลูตามตวัชีว้ดั UI Greenmetric World University 

Ranking 2019
1.4 การกรอกแบบประเมินความสอดคล้องร่วมกบั 17 SDGs
1.5 การติดตัง้ตู้  Smart Locker

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
รับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 3/2562

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม  
3.1การด าเนินการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมและการพฒันาอย่างยัง่ยืนของสว่นงาน

- หอสมดุและคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล
3.2 สว่นงานท่ีจะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนครัง้ต่อไป
3.3 โครงการใช้พลงังานทดแทนจากแสงอาทิตย์ มหาวิทยาลยัมหิดล



ระเบียบวาระการประชุม

ระเบยีบวาระที่ 4 วาระเพื่อพจิารณา

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)



1.1 หยุดให้บริการรถรางช่วงวันหยุดสงกรานต์

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

กองกายภาพและสิ่ ง แวด ล้อมขอแ จ้ งการ ห ยุด ใ ห้บ ริก าร รถราง ใน
มหาวิทยาลัยมหดิลศาลายา ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ในระหว่างวันที่ 12 – 16 เมษายน 
2562 และจะกลับมาให้บริการตามปกติในวันที่ 17 เมษายน 2562 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้
ทุกส่วนงานรับทราบต่อไป



1.2 โครงการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อคาร์บอนต ่า

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

ตามที่ กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อมจัดโครงการประกวดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพื่อคาร์บอนต ่า Innovation for Campus Sustainability 2019 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้ที่พฤติกรรมใฝ่รู้ 
ใส่ใจต่อสิ่งรอบตัว และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาอย่างยังยืนสู่สังคมไทย โดย
เน้นสร้างเสริมทักษะในการคิดแบบบูรณาการ เพื่อสร้างสรรค์การคิดค้นนวัตกรรม ตาม
นโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุม อาคารใบไม้สามใบ อุทยานธรรมชาติวิทยา
สิรีรุกขชาต ิเม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2562 มีนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบมาทัง้หมด 9 ทีม ซึ่งแต่ละ
ทีมจะต้องน าเสนอผลงานเพื่อให้กรรมตัดสิน โดยทีมชนะเลิศจะได้รับสิทธ์ิไปแข่งขันใน
งาน “Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS)” ที่ประเทศ
จีนในเดือนมิถุนายนนี ้



1.2 โครงการประกวดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อคาร์บอนต ่า

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

มีผลการตัดสินดังนี ้
• รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รับเงนิรางวัล 25,000 บาท พร้อมประกาศเกียรตคุิณ ได้แก่ 
ทมี 129 sustainability ช่ือผลงาน welunteering application
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงนิรางวัล 15,000 บาท พร้อมประกาศเกียรตคุิณ ได้แก่ 
ทมี koala ช่ือผลงาน MU Refill Corner
• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงนิรางวัล 10,000 บาท พร้อมประกาศเกียรตคุิณ ได้แก่ 
ทมี Park Car MU ช่ือผลงาน MU Car Park



1.3 การกรอกข้อมูลตามตัวชีวั้ด UI Greenmetric World University Ranking 2019

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้เ ข้า ร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขี ยวตาม
เกณฑ์ UI Greenmetric World University Ranking 2019 โดยมหาวิทยาลัย
จะต้องส่งข้อมูลเข้าร่วมการจัดอันดับให้แก่ทาง University of Indonesia ภายในวันที่ 
15 ตุลาคม 2562 ดังนัน้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะขอข้อมูลจากส่วนงานตามเกณฑ์
การประกวด 6 ด้านได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปและกายภาพ 2) พลังงาน 3) กากของเสีย 4) น า้
5) คมนาคม 6) การศึกษา เพื่อที่จะมาสรุปเป็นข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยสามารถ
ดาว์นโหลดไฟล์แบบฟอร์มได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/pe/2019/4085

ผู้ประสานงานคุณสุชานาศ สุยพงษ์พันธ์และส่งข้อมูลมาภายในวันที่ 10 
กันยายน 2562 ที่ Email : sustainmu@gmail.com



1.4 การกรอกแบบประเมนิความสอดคล้องร่วมกับ 17 SDGs

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

ตามเกณฑ์การประกวด UI Greenmetric World University Ranking 2019
ด้านที่ 6) ด้านการศึกษา ต้องส่งรายงาน Sustainable Development Report 2019 

ที่ มีการสรุปผลการประเมินความสอดคล้องรายวิชาและงานวิจัยที่ ตีพิมพ์ร่วมกับ 
Sustainable Development Goals (SDGs) ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 17 ข้อ
ตามข้อก าหนดขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations : UN ) จึงขอข้อมูลจาก
ส่วนงานในเร่ืองรายวิชาทัง้หมดและผลงานวิจัยที่ตีพมิพ์ประจ าปีการศึกษา 2561 สามารถ
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/pe/2019/4085

ผู้ประสานงานคุณศันสนีย์ ศิริลักษณ์ และส่งข้อมูลภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 
2562 ที่ Email : sustainmu@gmail.com



1.5 การตดิตัง้ตู้  Smart Locker

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ได้
ผลักดันให้เกิดโครงการ Smart University ที่จะร่วมกันสร้างการเปล่ียนแปลง ด้าน
เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่ส าคัญในมหาวิทยาลัยมหดิล เพื่อก้าวสู่ความ
เป็นต้นแบบแห่ง ”Digital Convergence University” มุ่งสู่ความเป็น
มหาวิทยาลัยชัน้น าระดับโลก ขานรับนโยบาย “Digital Thailand 4.0”

โครงการ Smart Locker เป็นหน่ึงในโครงการที่จะสนับสนุนการด าเนินการ
ดังกล่าวโดยได้เร่ิมเข้ามาตดิตัง้ในพืน้ที่มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายาในเบือ้งต้นได้แก่ ศูนย์
การเรียนรู้มหิดล สระว่ายน า้สิริมงคล สนามแบดมินตัน และจะทยอยติดตัง้ในพืน้ที่ต่างๆ 
ต่อไป



รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 3/2562

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



3.1 การแลกเปล่ียนการด าเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน

- ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการท างาน

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม



3.2 ส่วนงานที่จะแลกเปล่ียนการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

- หอสมดุและคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม



3.3 โครงการใช้พลังงานทดแทนจากแสงอาทติย์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดท าโครงการขับเคล่ือนพลังงานทดแทนจากแสงอาทิตย์ 
โดยเป็นการท า Solar Rooftop บนอาคารภายในมหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา ซึ่งได้กอง
กายภาพและสิ่ งแวดล้อมได้ขอข้อมูลพืน้ที่ ดาดฟ้าและหลังคาอาคารต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายาเพื่อมาประกอบการด าเนินโครงการ

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 


