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1.1 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric World University
Ranking 2019

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลเขา้ร่วมการจดัอนัดบัมหาวิทยาลยัสีเขียวตามเกณฑ์ของ UI 
Greenmetric World University Ranking ซึ่งจดัท าโดย University of Indonesia โดยไดเ้ขา้รว่มการ
จดัอนัดบัอย่างตอ่เน่ืองเป็นระยะเวลา 8 ปี ตัง้แตปี่ 2012 เป็นตน้มา

เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2562 ได้มีการประกาศผลการจัดอันดับประจ าปี 2019 โดย
มหาวิทยาลยัมหิดลไดร้บัการจดัอนัดบัเป็นมหาวิทยาลยัสีเขียวในอนัดบั 1 ของประเทศไทย อนัดบัท่ี 
20 ของภูมิภาคเอเชีย และอนัดบัท่ี 75 ของโลก จากมหาวิทยาลยัลยัท่ีเขา้ร่วมการจดัอันดบัจ านวน 
750 มหาวิทยาลยัทั่วโลก ซึ่งมหาวิทยาลยัมหิดลไดร้บัการจดัอนัดบัในอนัดบัท่ี 1 ของมหาวิทยาลยัใน
ประเทศไทยเป็นปีท่ี 4 ต่อเน่ือง



1.2 การประชุมประจ าปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยนื คร้ังที ่4

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

เม่ือวนัท่ี 12-14 ธันวาคม 2562 ณ รองศาสตราจารย ์ดร.กิติกร จามรดสุิต รกัษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดลอ้มและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไดพ้าผูแ้ทนมหาวิทยาลัยมหิดลเขา้ร่วม
น าเสนอผลงานภายในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลยัยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 ณ 
อทุยานวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จงัหวดัเชียงใหม่



1.3 การประกวด Innovation for Campus Sustainability 2020

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มจดัโครงการประกวด Innovation for Campus 
Sustainability (นวัตกรรมเพื่อความยั่ ง ยืน )  โดยเป็นเวทีการประกวดส าหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลยัมหิดลในการประลองความรูค้วามสามารถผ่านการบรูณาการองคค์วามรูเ้พื่อสร้างสรรค์
สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรมซอฟแวร์ หรือกิจกรรมกลุ่ม เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อม และ
เปลี่ยนแปลงโลกใหด้ีขึน้ เพ่ือสนบัสนุนมหาวิทยาลยัมหิดลสู่การพฒันาอย่างยั่งยืน โดยผลงานจาก
การประกวดในเวทีนีจ้ะถกูน าไปถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นเวทีระดบันานาชาติ

โดยผูส้นใจสามารถส่งผลงานไดต้ั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นตน้ไป สอบถาม
รายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้งานพฒันาเพ่ือความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม โทร 02-4414400 
ต่อ 1120-5 หรอืที่ https://op.mahidol.ac.th/pe/2019/5870/



1.4 การเปลี่ยนมเิตอรไ์ฟฟ้าในแต่ละอาคารเป็นระบบ SCADA

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มมีแนวทางท่ีจะเปลี่ยนมิเตอรไ์ฟฟ้าในแต่ละอาคารภายใน
พืน้ท่ีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ให้รองรับระบบ scada ซึ่งปัจจุบันมิเตอรไ์ฟฟ้าส่วนงานใน
มหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 71 ตัว สามารถรองรับระบบ scada ไดจ้  านวน 30 ตัว ไม่รองรับระบบ 
จ านวน 41 ตวั การจดมิเตอรไ์ฟฟ้าถา้จดที่มิเตอรป์ระธานจะมีอตัราค่าไฟฟ้าถกูว่ามิเตอรย์่อยรวมกนั 
ซึ่งปัจจบุนัการไฟฟ้าฯ จดหน่วยไฟฟ้าและเรียกเก็บค่าไฟฟ้าของมหาวิทยาลยัจากมิเตอรย์่อย ซึ่งเม่ือ
เปรียบเทียบอัตราค่าไฟฟ้าระหว่างมิเตอรป์ระธานกับมิเตอรย์่อย จะพบว่ามีส่วนต่างถึ งเดือนละ 
700,000 บาท 

การด าเนินการเปลี่ยนมิเตอรไ์ฟฟ้าคาดว่าจะใชง้บประมาณทัง้สิน้ 10,000,000 บาท โดย
จะใชง้บประมาณจากโครงการ Mahidol Digital Convergence University (DCU) 
ทัง้นี ้จะเสนอในท่ีประชมุทีมผูบ้รหิารมหาวิทยาลยั เพื่อพิจารณาตอ่ไป



1.5 การตดิตัง้กล้องวงจรปิดบริเวณสะพานลอยประตู 2 และประตู 4

ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

งานสาธารณปูโภคและระบบอาคาร ไดด้  าเนินการออกแบบการติดตัง้กลอ้ง
วงจรปิดบริเวณสะพานลอยประต ู3 และ ประต ู4 รวม 5 ตวั ซึ่งจะติดตัง้ท่ีบริเวณเนิน
ดินประต ู2 จ านวน 2 ตวั และประต ู4 จ านวน 3 ตวั และในการติดตัง้จะตอ้งมีการขุด
ลอ้มยา้ยตน้ไม ้จ านวน 3 ตน้เพ่ือไม่ใหบ้ดบงัทศันวิสยัของกลอ้งวงจรปิด  โดยภาพจาก
กลอ้งวงจรปิดจะแสดงผลท่ีหนา้จอท่ีงานจราจรและความปลอดภยั ใชง้บประมาณใน
การติดตั้งทั้งสิน้เป็นเงิน 630,583.56 บาท  ซึ่งจะน าเรื่องนีเ้ข้าท่ีประชุมทีมบริหาร
มหาวิทยาลยัเพ่ือพิจารณาขออนมุตัิงบประมาณต่อไป



รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่9/2562

ระเบยีบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



3.1 การด าเนินงานด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืของส่วนงาน
(อุทยานธรรมชาตวิิทยาสิรีรุกขชาติ)

อทุยานธรรมชาติวิทยาสิรรุีกขชาติ เป็นหน่วยงานใหม่ท่ีพฒันามาจาก “สวนสมนุไพร
สิรีรุกขชาติ” ไดป้รบัปรุงและขยายพืน้ท่ีขึน้เป็น 140 ไร ่เพ่ือเป็นศนูยก์ารเรียนรูส้มนุไพรไทยและ
ธรรมชาติวิทยาแนวใหม่ท่ีมุ่งสรา้งประสบการณ์จริงสู่การใช้ประโยชน์ทุกระดับ เพื่อบริการ
วิชาการแก่สงัคม ใหมี้ความรูค้วามสามารถในการพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนั
ของประเทศ รวบรวมพนัธุส์มนุไพรท่ีปรากฏในต ารายาไวป้ระมาณ 800 ชนิด นอกจากนี ้ภายใน
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติยังมีสิ่งท่ีน่าสนใจอีกมากมายอาทิ ห้องนิทรรศการถาวร 
“สมนุไพร ภมิูปัญญาไทยสูส่ากล” ใหผู้ช้มไดเ้ขา้ใจภมิูปัญญาไทย การประยกุตใ์ชส้มนุไพร ทัง้ใน
เชิงการใชชี้วิตประจ าวนัและในเชิงวิทยาศาสตร ์ลานสมนุไพรเพื่อสขุภาพ ใหผู้ช้มไดเ้รียนรูจ้าก
สมนุไพรใกลต้วั ไดเ้ห็นของจริงอย่างใกลชิ้ดและมั่นใจไดใ้นการใชง้านอย่างปลอดภัย เพราะเป็น
สมนุไพรท่ีมีงานวิจยัรองรบั ลานสมนุไพรเพื่อผูพ้ิการและผูส้งูอายุ มีสื่อการสอนพิเศษส าหรบัผู้
พิการทางสายตา

ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม



3.2 ส่วนงานทีจ่ะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืคร้ังต่อไป

ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม



ระเบยีบวาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา

4.1 นโยบายการลดใช้ถุงพลาสตกิภายในมหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา

ตามท่ีการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (ทส.) ไดมี้การขบัเคลื่อนการงดใช้
ถงุพลาสติกในโครงการ Everyday Say No to Plastic Bags โดยรว่มกบัเครอืข่ายภาค
ธรุกิจเอกชนทัง้หา้งสรรพสินคา้และรา้นสะดวกซือ้รายใหญ่รวม 43 แห่งรว่มกนัไม่แจกถงุพลาสติก โดย
เริ่มงดแจกถงุพลาสติกประเภทใชค้รัง้เดียวแลว้ทิง้ ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นตน้ไป โดยในส่วน
มหาวิทยาลยัมหิดลไดเ้ริ่มรณรงคล์ดใชถ้งุพลาสติกในรา้นสะดวกซือ้ตัง้แต่ปี 2559 เป็นตน้มาซึ่งไดร้บั
ความรว่มมือเป็นอย่างดีทัง้ในสว่นของนกัศกึษา บคุลากร



ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ 


