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1.1 โครงการประกวดสวนมุมสวยปี 4

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

มหาวิทยาลยัจดัท าโครงการประกวดสวนมมุสวย ปี 4 ขึน้ โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อพฒันา
พืน้ท่ีว่างหรือพืน้ท่ีสีเขียวเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึน้สอดคล้องกับกิจกรรมการศึกษา 
กีฬาหรือนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลยั และเป็นการเพ่ิมการเช่ือมต่อ
พืน้ ท่ีสี เ ขียวภายในมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลา กรของ
มหาวิทยาลยั โดยให้สว่นงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลยัมีสว่นร่วมในปรับปรุงสภาพภมิูทศัน์ภายใน
ส่วนงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ส่วนงานท่ีสนใจเข้า ร่วม
ประกวดสามารถสมคัรได้ตัง้แต่บดันีจ้นถึงวนัท่ี 14 มิถนุายน 2561



1.2 แจ้งผลการประกวด Mahidol Energy Awards 2019

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมก าหนดจดัโครงการ Mahidol University Energy 
Awards 2019 ขึน้เพื่อสง่เสริมให้ทกุสว่นงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดลมีการบริหารจดัการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) โดยมีสว่นงานท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการในประเภททีม
ด้านพลงังาน จ านวน 3 สว่นงาน และในประเภทโปสเตอร์ จ านวน 2 สว่นงาน



1.3 การปิดถนนหลังสนามฟุตบอลบางส่วนเพื่อด าเนินการปรับปรุง

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

มหาวิทยาลยัจะด าเนินการปรับปรุงถนนหลงัสนามฟุตบอลตัง้แต่แยกสนามตะกร้อจนถึง
วงเวียนด้านหน้าลานจอดรถชัว่คราว P4 จึงจะมีการปิดถนนส่วนบางและมีการจดัการจราจรเป็น
การเดินรถทางเดียว (one way) ตัง้แต่วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไปมีก าหนดระยะเวลา
ปรับปรุง 90 วนัหรือจนกว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จ



รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 4/2562

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



3.1 การตอบแบบสอบถามผู้กรอกข้อมูลตามตัวชีวั้ด UI Greenmetric World 
University Ranking 2019

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม

ตามท่ีงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานในการกรอกข้อมูล
ตามเกณฑ์การประกวดมหาวิทยาลยัสีเขียว UI Greenmetric World University 
Ranking 2019 6 ด้านได้แก่ 1) ข้อมูลทั่วไปและกายภาพ 2) พลังงาน 3) กากของเสีย 4) น า้
5) คมนาคม 6) การศึกษา เพ่ือท่ีจะมาสรุปเป็นข้อมลูในภาพรวมของมหาวิทยาลยัโดยให้ส่งข้อมลู
มาภายในวนัท่ี 10 กนัยายน 2562



3.2 การตอบแบบสอบถามผู้กรอกแบบประเมนิความสอดคล้องร่วมกับ 17 SDGs ของส่วนงาน

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม

ตามท่ีงานพฒันาเพื่อความยัง่ยืน ได้ขอความอนุเคราะห์ส่วนงานเร่ืองรายวิชาทัง้หมด
และผลงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ประจ าปีการศกึษา 2561 เพื่อมาจดัท า Sustainable Development 

Report 2019 ท่ีมีการสรุปผลการประเมินความสอดคล้องรายวิชาและงานวิจยัท่ีตีพิมพ์ร่วมกบั 
Sustainable Development Goals (SDGs) ท่ีมีเป้าหมายการพฒันาที่ยัง่ยืน 17 ข้อ
ตามข้อก าหนดขององค์กรสหประชาชาติ (United Nations : UN) โดยให้ส่งข้อมลูมาภายใน
วนัท่ี 31 พฤษภาคม 2562



3.3 การจัดส่งรายงาน ตัวชีว้ัดที่ 4.5 ตัวชีว้ัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ปีงบประมาณ 2562

ตามท่ีมหาวิทยาลยัได้จดัท าแบบฟอร์มเพื่อประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานตาม
ตวัชีว้ดัมหาวิทยาลยัเชิงนิเวศน์ โดยมีเกณฑ์ 6 ด้าน ได้แก่ 1. วตัถดุิบ (Material) 2. พลงังาน 
(Energy) 3. น า้ (Water) 4. กากของเสีย (Waste) 5. อาคาร (Building) 6. ก๊าซเรือนกระจก 
(Greenhouse Gas) ซึง่บดันีใ้กล้ครบก าหนดให้สว่นงานรายงานผลการด าเนินงานในปี 2562

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม



3.4 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ตัวชีว้ัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ปี 2561

ตามท่ีส่วนงานได้ส่งข้อมูลตามตวัชีว้ดัมหาวิทยาลยัเชิงนิเวศน์ ประจ าปี 2561 โดยมี
เกณฑ์ 6 ด้าน ได้แก่ 1. วตัถดุิบ (Material) 2. พลงังาน (Energy) 3. น า้ (Water) 4. กากของ
เสีย (Waste) 5. อาคาร (Building) 6. ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas) งานพฒันา
เพื่อความยั่งยืนขอสรุปผลการด าเนินงานตามตัวชีว้ัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลยั

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม



3.5 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครัง้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 


