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ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

โครงการประกวด Innovation for Campus Sustainability รอบชิงชนะเลิศ
เม่ือวนัท่ี 21 ตลุาคม 2563 ท่ีผ่านมา โดยผลงานของนกัศกึษาท่ีผ่านเขา้รอบมี 3 ทีมดว้ยกนั ซึ่งผลการ
ประกวดสรุปได ้ดงันี ้

• รางวัลชนะเลิศ  คือ ทีม 1 สมอง 2 มือ จากคณะวิทยาศาสตร์  ด้วยผลงาน 
PineApple Leaf Fiber Adsorbent (PALFA Filter)

• รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 คือ ทีม Salaya Environmental Science จาก
คณะวิทยาศาสตรแ์ละคณะสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร ์ดว้ยผลงาน E-co No

Mow
• รางวลัรองชนะเลิศอันดบั 2 คือ ทีม ทีม Sci-hub จาก คณะวิทยาศาสตร ์ดว้ย

ผลงาน MUniform

1.1 ผลการประกวด Innovation Sustainability Campus 2020



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

เครอืข่ายมหาวิทยาลยัยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ก าหนดจดัการประชมุ
เครือข่ายมหาวิทยาลยัยั่งยืนแห่งประเทศไทยประจ าปี ครัง้ท่ี 5 ระหว่างวนัท่ี 3-4 ธันวาคม 2563 ณ 
อาคารวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี
(วิทยาเขตบางขุนเทียน)  โดยกิจกรรมดงักล่าวจะมีการน าเสนอบทความ การจดัแสดงโปสเตอรด์้าน
ความยั่ งยืน และการน าเสนอโครงงานของนักศึกษา ผู้ท่ีสนใจเข้า ร่วมประชุมมีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท 

1.2 การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยนืแหง่ประเทศไทยประจ าปี 2563



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

โดยขยายระยะเวลาการปิดรบัสมคัรบทความท่ีจะน าเสนอในกิจกรรม SDGs Talk ในวนัท่ี
1 ธนัวาคม2563 จากวันที ่15 ตุลาคม 2563 เป็นวันที ่1 ตุลาคม 2563

1.3 โครงการ Mahidol Sustainable Week 2020



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ตามท่ีกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะด าเนินการปรับปรุงผิวองค์ตราสัญลักษณ์
มหาวิทยาลยัมหิดล ประกอบดว้ย พระมหามงกฎุภายใตจ้กัรกบัตรศีลู อยู่ระหว่างกลางพระนามาภิไธย 
“ม”  ปิดผิวองคต์ราดว้ยทองค าเปลวสีทอง เน่ืองจากปัจจุบนัองคต์ราสญัลกัษณม์หาวิทยาลยัไดช้  ารุด
ทรุดโทรมไปตามกาลเวลานัน้ 

เพื่อความเป็นสิริมงคลในการด าเนินการปรบัปรุงผิวองคต์ราสญัลกัษณม์หาวิทยาลยัมหิดล 
กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มจึงไดจ้ดัพิธีท าบุญปิดทองค าเปลวองคต์ราสญัลกัษณ ์ในวนัจนัทรท่ี์ 23 
พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00  - 09.00 น. ณ บรเิวณลานมหิดล มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา

1.4 พธีิท าบุญปิดทองค าเปลวองคต์ราสัญลักษณ ์มหาวิทยาลัยมหดิล 



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ไดด้  าเนินการก่อสรา้งหอ้งน า้บริเวณดา้นหลงัสถานีรบั-ส่งรถ
โดยสาร Shuttle Bus (BUS TERMINAL) โดยเปิดบรกิารตัง้แต่วนัท่ี  2 พฤศจิกายน 2563
เป็นตน้ไป

1.5 โครงการก่อสร้างหอ้งน า้สถานีรถบสั



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม ได้ด  าเนินโครงการสวนแนวตัง้ บริเวณดา้นขา้งเรือนเพาะช า
ตรงขา้มลานจอดรถ 3 มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา เพื่อเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลยัมหิดล 
ศาลายา ตน้ไมท่ี้ใชใ้นสวนแนวตัง้ ประกอบไปดว้ย ตน้สบัปะรดสี บษุบาฮาวายด่าง พดุศุภโชค แดงชาลี 
และหนวดปลาหมึกเขียว โดยใช้ความแตกต่างของสีสันและtextureพืชพรรณที่หลากหลายเพื่อ
สร้างสรรค์เป็นลายเส้นและตัวอักษรบนพื ้นท่ีเขียวขจีของสวนแนวตั้งสะท้อนถึงค่านิ ยมองค์กร 
MAHIDOL

1.6 โครงการสวนแนวตัง้ MU Garden



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลยัมหิดล ผ่านการรบัรองมาตรฐาน Amazing Thailand 
Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นโครงการท่ีจดัขึน้โดยกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา โดยการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และกระทรวงสาธารณสุข โดยกรม
ควบคมุโรค กรมอนามยั กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพและหน่วยงานภาครฐัและเอกชนในอตุสาหกรรม
ท่องเท่ียว โดยน ามาตรการความปลอดภยัดา้นสาธารณสขุผนวกกบัมาตรฐานการใหบ้รกิารท่ีมีคณุภาพ
ของเพ่ือลดความเสี่ยงและปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสั COVID-19

1.7 มหดิลสิทธาคารได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA และ MICE Thailand 



รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่9/2563

ระเบยีบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม

3.1 การส่งข้อมูล 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 


