
โครงการประกวดสวนมมุสวย ปี 6

งานภมิูทศัน์และส่ิงแวดล้อม
12 พฤษภาคม 2564



ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2563-2566 โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัย
เชิงนิเวศ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable 
Development) เป็นไป ตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัยอันน ามาซึ่งความมีประสิทธิภาพของ
การใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคลากร นักศึกษา และชุมชน
โดยรอบมหาวิทยาลัย 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการประกวดสวนมุมสวย เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ 
ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส่วนงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้นยังช่วยเพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่
ปล่อยจากกิจกรรมต่างๆ ของส่วนงานได้อีกด้วย



แผนการด าเนินโครงการ
รายการ เมษายน 2564 พฤษภาคม 2564 มิถุนายน 2564 กรกฎาคมคม 2564

1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31 1-10 11-20 21-30 1-10 11-20 21-31

1.ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
คัดเลือก และประชาสัมพันธ์

2. รับสมัครพื้นที่เข้าร่วมประกวด

3. พิจารณาคัดเลือกพื้นที่

4. ประกาศผลพื้นที่ที่ผ่าน
ข้อก าหนด

5. ระยะเวลาด าเนินการจัดสวน

มุมสวยของส่วนงานท่ีผ่านการ

คัดเลือก

6. ส่งผลงานภาพถ่ายสวนมุมสวย

7. พิจารณาคัดเลือก

8. ประกาศผลการประกวด



ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสินและให้คะแนน

➢ ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์
1. เป็นพื้นที่ของคณะ/สถาบัน/หน่วยงานภายใต้คณะสถาบัน/ชมรม ที่มีขนาดไม่น้อย

กว่า 15 ตารางเมตร มีพื้นที่ต่อเนื่องกัน โดยเป็นพื้นที่ภายในหรือภายนอกอาคารหรือเป็น
สวนแนวตั้งก็ได้

2. เป็นพื้นที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัด (ไม่เป็นพื้นที่อับสายตา)
3. การจัดพื้นที่ต้องมีพรรณไม้ (ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า) เป็นองค์ประกอบในพื้นที่
4. ต้องเป็นการจัดการพ้ืนที่ที่สามารถดูแลให้สวยงามได้อย่างยั่งยืน
5. คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการตัดสินให้คะแนนในพื้นที่สวนต าแหน่ง

เดิมที่เคยได้รับรางวัล อันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 3 ของโครงการประกวดสวนมุมสวยปี 5
6. การส่งพื้นที่เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 6 หากเป็นชมรมต้อง

ได้รับการอนุมัติพื้นที่จากผู้ดูแลพ้ืนที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
7. หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวดต้องด าเนินการถ่ายคลิปวีดีโอพื้นที่ก่อนและหลัง

ด าเนินการจัดสวนความยาวไม่เกิน 1 นาที
8. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการต้องค านวณปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของ

พื้นที่ที่ส่งเข้าประกวด

พื้นที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

รายการ คะแนน

1. การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 20

2. องค์ประกอบของพื้นที่สวน 20

3. ปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 20

4. ความคิดสร้างสรรค์ 20

5. ความสวยงาม 20

รวม 100

➢ วิธีการตัดสินและให้คะแนน



ภาพตัวอย่างปีที่ผ่านมา



ข้อก าหนด หลักเกณฑ์ วิธีการจัดสินและให้คะแนน

➢ ข้อก าหนดและหลักเกณฑ์
1. เป็นพื้นที่สวนเดิมที่เคยส่งเข้าประกวด ตั้งแต่โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 1 ถึง

โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 5
2. การจัดพื้นที่ต้องมีพรรณไม้ (ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า) เป็นองค์ประกอบใน

พื้นที่ต้องเป็นการจัดการพ้ืนที่ที่สามารถดูแลให้สวยงามอย่างยั่งยืน
3. หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวดต้องด าเนินการถ่ายภาพพื้นที่สวนปัจจุบันและภาพถ่าย

สวนหย่อมเมื่อครั้งที่ส่งเข้าประกวด และคลิปวิดีโอปัจจุบันความยาวไม่เกิน 1 นาที
4. หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการต้องค านวณปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของ

พื้นที่ที่ส่งเข้าประกวด

พื้นที่สวนเดิมที่เคยส่งเข้าประกวด

รายการ คะแนน

1. การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ 25

2. องค์ประกอบของพื้นที่สวนเดิม 25

3. ปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 25

4. ความสวยงาม 25

รวม 100

➢ วิธีการตัดสินและให้คะแนน



ภาพตัวอย่างปีที่ผ่านมา



เกณฑ์การประเมินปริมาณดูดกลับก๊าซเรือนกระจก



รางวัลที่ได้รับ
➢ พื้นที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่

1. รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  เป็นเงิน 45,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จ านวน 1 รางวัล  เป็นเงิน 30,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จ านวน 1 รางวัล  เป็นเงิน 25,000 บาท
4. รางวัลชมเชย (รางวัลละ 5,000 บาท) จ านวน 8 รางวัล เป็นเงิน 40,000 บาท

➢พื้นที่สวนเดิมที่เคยส่งเข้าประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ จ านวน 1 รางวัล  เป็นเงิน 20,000 บาท
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน 1 รางวัล  เป็นเงิน 15,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จ านวน 1 รางวัล  เป็นเงิน 10,000 บาท
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จ านวน 1 รางวัล  เป็นเงิน   5,000 บาท



รายละเอียดส่งพื้นที่เข้าร่วมประกวด
1. ส่งภาพถ่าย สภาพพื้นที่ปัจจุบัน ก่อนการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 5 ภาพ (ถ่ายภาพทุก

ด้าน) อย่างชัดเจน พร้อมกรอกใบสมัครข้อมูลพื้นที่และแนบภาพถ่ายขนาดโปสการ์ด (4x6นิ้ว) 
หรือไฟล์มาตามที่ E-mail : kannika.sri @mahidol.edu

2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.op.mahidol.ac.th/pe
3. ประกาศผลพื้นที่ท่ีผ่านข้อก าหนดภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
4. ระยะเวลาด าเนินการจัดสวนมุมสวยของหน่วยงานที่ผ่านการคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 

20 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564
5. ส่วนงานที่ผ่านการคัดเลือก สามารถส่งภาพถ่ายภายหลังการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 5 

ภาพ (ถ่ายภาพทุกด้าน) อย่างชัดเจน รูปที่ส่งต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าขนาดโปสการ์ด (4 x 6 นิ้ว) 
ได้ตั้งแต่วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2564 (พร้อมไฟล์ภาพขนาดใหญ่ โดยส่งทาง E-mail : kannika.sri
@mahidol.edu หรือแผ่น CD หรือ Flashdrive โดยส่งผลงานได้ที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม   

6. ประกาศผลการประกวดภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หน่วยงานที่สนใจส่งพื้นที่เข้ารว่มประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ http://www.op.mahidol.ac.th/pe 
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม โทร. 02-4414400 ต่อ 1216




