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ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

งานภมิูทศันแ์ละสิ่งแวดลอ้มจะปรบัราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑป์ุ๋ ยหมกัศาลายา เน่ืองจากมี
ตน้ทนุในการผลิตเพ่ิมมากขึน้ โดยจะปรบัราคาจ าหน่ายตัง้แตเ่ดือนพฤษภาคม 2563 เป็นตน้ไป ดงันี ้

1.1 การปรับราคาผลิตภณัฑป์ุ๋ ยหมักศาลายา

รายการ ราค า ราค าจ าหน่ายเดิม ราค าจ าหน่ายใหม่ ราค าท่ีปรับเพ่ิมข้ึ น

ต่อหน่วย   (บาท)  (บาท) (บาท)

ปุ๋ยหมัก แบบช นิดผง

ปุ๋ยหมัก แบบไม่บรรจุถุง ราคาต่อกิโลกรัม 6 7 1

ปุ๋ยหมัก แบบบรรจุถุง ราคาต่อกิโลกรัม 6 8 2

ปุ๋ยหมัก แบบบรรจุถุงๆ ละ 4 กิโลกรัม ราคาต่อถุง 25 32 7

(กิโลกรัมละ 6 บาท) (กิโลกรัมละ 8 บาท)

ปุ๋ยหมัก แบบบรรจุถุงๆ ละ 10 กิโลกรัม ราคาต่อถุง 60 80 20

(กิโลกรัมละ 6 บาท) (กิโลกรัมละ 8 บาท)

ปุ๋ยหมัก แบบช นิดเม็ด

ปุ๋ยหมัก แบบไม่บรรจุถุง ราคาต่อกิโลกรัม 15 30 15

ปุ๋ยหมัก แบบบรรจุถุงๆ ละ 2 กิโลกรัม ราคาต่อถุง 30 60 30



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

โครงการ Sustainability week 2020 : จดันิทรรศการดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน 
ณ อาคารศนูยก์ารเรยีนรูม้หิดล ระหว่างวนัท่ี 30 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม 2563 ซึง่มีกิจกรรมหลกั ดงันี ้

• 1 ธนัวาคม 2563 มีกิจกรรม SDGs Talk เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นสขุภาพท่ียั่งยืน สงัคม
ท่ียั่งยืน สิ่งแวดลอ้มที่ยั่งยืน เศรษฐกิจท่ียั่งยืนหรอืธรุกิจเพื่อสงัคมท่ียั่งยืน 

• 2  ธันวาคม  2563  จัด กิจกรรม  Mahidol Sustainable Development 
Conference

1.2 ความคบืหน้าโครงการ Mahidol Sustainable Week 2020



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

The Little Book of Green Nudges เป็นคู่มือฉบบัย่อส าหรบัการลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายในมหาวิทยาลัยผ่านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจัดท าในรูปแบบของ
สิ่งพิมพท่ี์สัน้กระชบัและใชง้านง่าย เป็นการสรุปสิ่งท่ีกระตุน้ใหเ้กิดผลดีท่ีสดุในการส่งเสริมพฤติกรรม
นกัศึกษาและบคุลากร โดยแบ่งเป็นหมวดพฤติกรรมในบริบทต่างๆ จดัท าโดยโครงการสิ่งแวดลอ้มแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP: United Nation Environment Program)

1.3 Little book of Green nudges



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มจะด าเนินการจา้งลอกท่อพรอ้มบ่อพกัระบบบ าบดัน า้ เสียของ
มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา รวมถึงระบบระบายน า้ฝน เช่น รางดิน รางปนู ท่อระบายน า้ใตด้ิน และบ่อ
ตะแกรงรบัน า้จากถนน เพื่อรองรบัน า้ฝน น า้ท่ีผ่านการบ าบัดแลว้ และระบายออกจากพื ้นท่ีภายใน
มหาวิทยาลยัสู่ภายนอกไม่ใหเ้กิดการท่วมขงัของน า้ภายในมหาวิทยาลยั โดยบริษัทผู้รบัจา้งคือบริษัท 
ทรี คลีน แอนด ์ซพัพลาย (ไทยแลนด)์ จ ากดั ระยะเวลาด าเนินงาน 180 วนั เริ่มตัง้แต่วนัท่ี 1 กนัยายน 
2563 - 27 กมุภาพนัธ ์2564  งบประมาณในการด าเนินการเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,350,000 บาท 

1.4 โครงการขุดลอกคูคลอง รางระบายน า้ รอบมหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา



รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่7/2563

ระเบยีบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม

3.1 ข้อมูล UI Greenmetric World University Ranking 2020



ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม

3.2 แนวทางการพฒันางานด้าน Sustainability (Time Higher Education University 
Impact Ranking 2020) ของส่วนงาน

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลจะเขา้ร่วมการจดัอนัดบั Time Higher Education
University Impact Ranking 2020 (THE) งานพฒันาเพ่ือความยั่งยืนจะจดัท า 
website หลักของมหาวิทยาลยั ท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล 17 หัวขอ้ตามขอ้ก าหนดของ SDGs 
Goal จาก website Sustainability ของส่วนงาน โดยใน website ของส่วนงานจะใช้
รูปแบบเดียวกันทุกส่วนงานและตอ้งมีขอ้มูล 3 เรื่องไดแ้ก่ 1) งานวิจยั 2) กิจกรรมและการเรียนการ
สอน 3) การประชุมหรือการสัมมนา ซึ่งส่วนงานสามารถดาวนโ์หลดรูปแบบไดท่ี้ website กอง
กายภาพและสิ่งแวดลอ้ม https://op.mahidol.ac.th/pe/impact-rankings/



ระเบยีบวาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา



ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ 


