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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ผลการจดักิจกรรม MU SDGs Talk
1.2 โครงการรณรงค์ลดเคร่ืองดื่มประเภทท่ีมีน า้ตาลและลดใช้แก้วพลาสติก
1.3 พิธีเปิดโครงการพนัธกิจสมัพนัธ์ Eco Town Mahidol กบัชมุชน
1.4 การอบรมรับฟังแนวทางการจดัการขยะมลูฝอยอย่างยัง่ยืนในจงัหวดันครปฐม
1.5 พิธีมอบต้นไม้โครงการปลกูต้นไม้เพ่ือดดูกลบัก๊าซเรือนกระจก
1.6 งานเสวนาการบริหารจดัการขยะอย่างยัง่ยืนสูโ่รงเรียนและชมุชน

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
รับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 5/2562 และครัง้ที่ 6/2562



ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม  

3.1 การส่งข้อมลูตามตวัชีว้ดั UI Greenmetric World Ranking 2019
3.2 รายงานแนวทางการด าเนินงานด้านสาธารณปูโภคภายในมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา

(งานสาธารณปูโภคและระบบอาคาร)
3.3 สว่นงานท่ีจะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนครัง้ตอ่ไป

ระเบยีบวาระที่ 4 วาระเพื่อพจิารณา

ระเบยีบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)



1.1 ผลการจัดกจิกรรม MU SDGs Talk

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

เม่ือวนัที่ 15 สิงหาคม 2562 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจดังาน “ MU SDGs
Talk” ณ บริเวณโถงด้านหน้ามหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา โดยได้รับเกียรติ
จาก คุณโชค บลูกุล กรรมการผู้จดัการกลุม่บริษัทฟาร์มโชคชยั ร่วมพดูสร้างแรงบนัดาลใจให้แก่
ผู้ ร่วมงาน และการน าเสนอผลงานของทีม Binbin เจ้าของผลงาน MU Smart-Bin & MU-
Recycle Application ท่ีคว้ารางวลัชนะเลิศอนัดบั 1 จากการน าเสนอผลงานต้นแบบในงาน
“The 4th Asian Conference on Campus Sustainability (ACCS)” ณ
ประเทศเกาหลีใต้ และทีม 129 Sustainability เจ้าของผลงานแอปพลิเคชนัหาอาสาสมคัรท า
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลยั ท่ีคว้ารางวลั Excellent student ACTIVITY AWARD จาก
การน าเสนอผลงานต้นแบบในงาน “the 1st Conference of Asian Sustainable
Campus Network (ASCN)” ณ ประเทศจีน เพื่อให้น้องนกัศกึษาได้รับความรู้และก่อให้เกิด
แรงบนัดาลในการพฒันามหาวิทยาลยัเพ่ือเข้าสูเ่ป้าหมาย 17 SDG Goals ต่อไป



1.2 โครงการรณรงค์ลดเคร่ืองดื่มประเภทที่มีน า้ตาลและลดใช้แก้วพลาสตกิ

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

เม่ือวนัที่ 27 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลยัมหิดลได้จดักิจกรรมเปิดตวั “โครงการรณรงค์ลด
เคร่ืองดื่มประเภทท่ีมีน า้ตาลและลดใช้แก้วพลาสติก” ณ Cafe Amazon for Chance
ส านกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัมหิดล ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของนโยบายสง่เสริมการสร้างความเป็น
มหาวิทยาลยัเชิงนิเวศน์ (Eco University) ซึง่มีเป้าหมายชดัเจนในการสร้างให้เกิดการพฒันา
อย่างยัง่ยืน (Sustainable Development) ทัง้ภายในมหาวิทยาลยัและชมุชนโดยรอบ
มหาวิทยาลยั ทัง้นี ้ จากการท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลได้ด าเนินโครงการเร่ืองการลดใช้ถงุพลาสติก ซึง่
ประสบผลส าเร็จและเป็นต้นแบบให้แก่มหาวิทยาลยัอ่ืนรวมทัง้ร้านสะดวกซือ้ชัน้น า ซึง่ปัญหาขยะ
พลาสติกเป็นประเดน็ท่ีสงัคมและทัว่โลกให้ความสนใจ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจงึได้มีแนวคิดใน
การรณรงค์ลดใช้แก้วพลาสติกโดยเร่ิมจากการสื่อสารภายในมหาวิทยาลยัและร่วมมือกบัร้านจ าหน่าย
เคร่ืองดื่มในวิทยาเขตศาลายา ในการสื่อสารกบัให้ประชาคมมหิดล



1.3 พธีิเปิดโครงการพนัธกจิสัมพนัธ์ Eco Town Mahidol กับชุมชน

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

เม่ือวนัที่ 6 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลยัมหิดลได้เปิดตวัโครงการพนัธกิจสมัพนัธ์ Eco
Town มหิดลกบัชมุชน ณ หอประชมุพระอบุาลีคณุปูมาจารย์ โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา
โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจงัหวดันครปฐมเป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการพนัธกิจสมัพนัธ์ Eco Town มหิดลกบัชมุชนนี ้ มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสง่เสริมการจดัตัง้
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลในโรงเรียนและถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ืองของการคดัแยกขยะให้แก่นกัเรียน ครู
รวมถึงผู้ปกครองและในปี 2562 นี ้ ได้มีการขยายเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลเพ่ิมอีกจ านวน
2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวดัไร่ขิงวิทยา และโรงเรียนนวมินทราชินทิูศ สตรีวิทยา พทุธมณฑล



1.4 การอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

เม่ือวนัท่ี 16 สิงหาคม 2562 นายชาญนะ เอ่ียมแสง ผู้ว่าราชการจงัหวดันครปฐม เป็น
ประธานเปิดการอบรมรับฟังแนวทางการจดัการขยะมลูฝอยอย่างยัง่ยืนในจงัหวดันครปฐม โดย
มี รองศาสตราจารย์ ดร. กติกิร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการ
พฒันาอย่างยัง่ยืน กล่าวรายงานวตัถปุระสงค์การจดักิจกรรมในครัง้นี ้ ณ อาคารสิริวิทยา คณะ
ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา กิจกรรมดงักลา่วเป็นส่วนหนึง่ในการส่งเสริมการขยาย
เครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีการรับฟังนโยบายด้านการ
จดัการขยะและสิ่งแวดล้อมของจงัหวดันครปฐม พร้อมทัง้น าเสนอรูปแบบการด าเนินโครงการ
ซอฟต์แวร์ธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลยัมหิดล พร้อมทัง้น าเสนอผลการด าเนินงานของ
เครือข่าย Best Practice ในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา เพ่ือน าไปปรับใช้ในระดบัจงัหวดั
ต่อไป



1.5 พธีิมอบต้นไม้โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

เม่ือวันท่ี 20 สิงหาคม 2562 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูก
ต้นไม้เพื่ อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก” ณ บริเวณโถงชัน้ 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลยัมหิดล โครงการนีจ้ดัขึน้เพ่ือด าเนินงานในการปรับปรุงระบบภมิูทศัน์
ท่ีมุ่งเน้นการอนรัุกษ์และเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวแห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลยัมหิดลเพื่อพฒันาคณุภาพชีวิต
ของนกัศกึษาและบคุลากรของวิทยาเขตพญาไท โดยมีผู้บริหารของคณะต่างๆ ในวิทยาเขตพญาไท
รับมอบของท่ีระลกึโครงการปลกูต้นไม้ฯ



1.6 งานเสวนาการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

มหาวิทยาลยัมหิดลก าหนดจดังานเสวนา “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียน
และชุมชน” ในวนัท่ี 17 กนัยายน 2562 เวลา 08.00 น. – 11.00 น.  โดยในงานมีพิธีการลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กิจกรรมขยายเครือข่ายธนาคารขยะรีไซเคิล ระหว่าง 
“มหาวิทยาลยัมหิดล” และ “จงัหวดันครปฐม” และการเสวนาในหวัข้อเร่ือง การบริหารจดัการขยะ
อย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน โดยมีผู้ ร่วมเสวนาได้แก่ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ผู้ ว่าราชการจงัหวดันครปฐม  สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎรจากพรรคพลงัประชารัฐ และ
ผู้บริหารบริษัท พีทีที โกบอล เคมีคอลจ ากดั (มหาชน) และการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยเครือข่าย
โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 



รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 5/2562 และครัง้ที่ 6/2562

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



3.1 การส่งข้อมูลตามตัวชีว้ัด UI Greenmetric World Ranking 2019

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลเข้าร่วมการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวตามเกณฑ์ของ
UI Greenmetric World University Ranking ซึง่จดัท าโดย University of 
Indonesia บดันีถ้ึงก าหนดที่จะต้องส่งข้อมลูเพื่อเข้าร่วมการจดัอนัดบัประจ าปี 2019 แล้ว ซึง่
มีการเพิ่มรายละเอียดการกรอกข้อมลูเพ่ือใช้ในการพิจารณาจดัอนัดบั

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม



3.1 การด าเนินงานด้านระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา

งานสาธารณปูโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นรับผิดชอบดแูลใน
ด้านระบบสาธารณปูโภคสว่นกลางของมหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา อาทิ ระบบไฟฟ้าและไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบน า้ประปาและน า้ผิวดิน ระบบบ าบดัน า้เสีย กล้องวงจรปิด (CCTV) เป็นต้น เพื่อ
สนบัสนนุให้สว่นงานตา่งๆ ภายในวิทยาเขตศาลายาด าเนินภารกิจในด้านการเรียนการสอน การวิจยั
และบริการวิชาการให้แก่สาธารณชนได้

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม



3.2 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครัง้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 


