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ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 โครงการปรับปรุง Coverway
1.2 โครงการรณรงค์ลดเคร่ืองดื่มประเภทท่ีมีน า้ตาลและลดใช้แก้วพลาสติก
1.3 งานเสวนาการบริหารจดัการขยะอย่างยัง่ยืนสูโ่รงเรียนและชมุชน
1.4 แจ้งปิดถนนเพ่ือด าเนินการซอ่มแซมและปรับปรุง

ระเบยีบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
รับรองรายงานการประชมุครัง้ที่ 7/2562



ระเบียบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม  

3.1 การส่งข้อมลูตามตวัชีว้ดั UI Greenmetric World Ranking 2019
3.2 รายงานแนวทางการด าเนินงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน

(วิทยาลยันานาชาติ)
3.3 สว่นงานท่ีจะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืนครัง้ตอ่ไป

ระเบยีบวาระที่ 4 วาระเพื่อพจิารณา

ระเบยีบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)



1.1 โครงการปรับปรุงทางเดนิเท้ามีหลังคาคลุม (Cover way)

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

โครงการปรับปรุงทางเดินเท้ามีหลงัคาคลมุ (cover way) บริเวณอาคารบรรยายรวม
1 และ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์ บณัฑิตวิทยาลยั คณะสงัคมศาสตร์ และหอสมดุฯ บริษัทผู้ รับจ้าง
คือบริษัทปิยะพฒันกิจก่อสร้าง จ ากดั ได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือวนัท่ี 15 สิงหาคม 2562 ท่ี
ผ่านมา โดยบริษัทฯ ด าเนินการก่อสร้างเกินสญัญา 15 วนั ซึง่ในสว่นนีบ้ริษัทฯ จะต้องเสียค่าปรับด้วย
และมีการตรวจรับเม่ือวนัท่ี 10 กนัยายน 2562 ท่ีผ่านมา ปัจจบุนัยงัคงมีการแก้ไขงานอีกเลก็น้อย เช่น
การปรับพืน้ท่ี, ปรับภมิูทศัน์ฯ, และระบบไฟฟ้า เป็นต้น ปัจจบุนัทางเดินดงักลา่วได้เปิดให้ใช้บริการ
เรียบร้อยแล้ว



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 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 



1.4 แจ้งปิดถนนเพื่อด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ

มหาวิทยาลัยมหดิลจะปิดถนนเพื่อด าเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม จ านวน 4 จุด 
ในระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม 2562 ดังนี ้

• ถนนกันภยัมหดิล ตัง้แต่ด้านหน้าทางออกส านักงานอธิการบดี – ทางเข้าประตู 4
• ถนนเทดิจักกรี บริเวณช่องทางเข้าประตู 1
• ถนนผสานเทศไทย บริเวณทางเข้า-ออก ลานจอดรถเรือนไทย
• ถนนวิรัชดุษฎี ตัง้แต่ด้านข้างคณะกายภาพบ าบดั – แยกแปลงผัก

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมต้องขออภยัในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี ้



รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่ 7/2562

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



3.2 การกรอกข้อมูลในระบบ Smart Sustainability Program

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม



3.3 การด าเนินงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของส่วนงาน (วิทยาลัยนานาชาต)ิ

อาคารอาทติยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหดิลได้รับรางวัลดีเด่นด้าน
อนุรักษ์พลังงาน ประเภท อาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารใหม่) ในการ
ประกวด Thailand Energy Awards 2019 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้าน
อนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (อาคารที่ออกแบบตาม
ภมูอิากาศร้อนชืน้) ในการประกวด Asean Energy Awards 2019

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม



3.4 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครัง้ต่อไป

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองตดิตาม



ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพื่อพิจารณา



ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่นๆ 


