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3 นายอภิรมย ์ อังสุรัตน ์ ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

กรรมการ 
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23 อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล กรรมการ 
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กรรมการ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 4/2564  2 

 
 

25 นายธนเสฏฐ ์ อัครพัฒนะกุล ผู้แทนสถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
กรรมการ 

26 นายถิรรตัน ์ มณีกุล ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาต ิ
กรรมการ 

27 นายชยพัทธ ์ สมรูป ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา 
กรรมการ 

28 นางอรอารีย ์ อุชม ผู้แทนศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาต ิ
กรรมการ 

29 นายตะวัน พลชนะ ผู้แทนหอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล 
กรรมการ 

30 ผศ.ดร.ศิริศักดิ ์ สุนทรยาตร ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุร ี
กรรมการ 

31 นายสาธิต จันทร์เขียว ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
กรรมการ 

32 นายประเสริฐ แก้วประดับ ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจรญิ 
กรรมการ 
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ผู้ไม่มาประชุม 

1 ประธานสภาคณาจารย์หรือผู้แทน 

2 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

3 ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด 
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4 ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ 

5 ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศลิป ์

6 ผู้เแทนวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 

7 ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา 

8 ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 

9 ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนฯ 

10 ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาต ิ

11 ผู้อ านวยการกองบริหารงานท่ัวไปหรือผู้แทน 

12 ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศยัหรือผูแ้ทน 

 
เร่ิมประชุม 13.30 น. 
 
 ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

1.1 THE Impact Ranking 2021  
ตามที่งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้รวบรวมข้อมูลการด า เนินงานด้านการพัฒนา

เพื่อความยั่งยืนจากส่วนงานตามเป้าหมายการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน SustainableDevelopment Goals : SDGsเพื่อเข้ารับการจัด
อันดับ THE Impact Ranking 2021ซึ่งได้มีการแจ้งผลการจัดอันดับดังนี ้

 

 
โดยภาพรวมของการจัดอันดับTHE Impact Ranking 2021 มหาวิทยาลัยของประเทศไทยจ านวน 3 อันดับ 

ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ในอันดับที่ 23 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อันดับที่ 54 มหาวิทยาลัยมหิดลและ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในล าดับที่ 101-200 ซึ่งพัฒนาจากปีที่ผ่านมาจากเดิมอยู่ที่ 200 – 300 ในส่วนของ เป้าหมายที่ได้รับคะแนน
สูงสุด ระดับประเทศที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับคือ GOOD HEALTH AND WELL-BEING  เป้าหมายที่ 3 ได้เป็นอันดับที่ 7 ของโลก ได้
คะแนน90.78 คะแนน   
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จากภาพข้างบนเป็นข้อมูลการจดัอันดับของ THE Impact Ranking ทางคณะกรรมการตดัสินจะเลือกคะแนน

หัวข้อที่ดีท่ีสุด ของมหาวิทยาลยัมหิดล 4 ด้าน ของมหาวิทยาลัยมหดิล 
เป้าหมายที่ 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING การสร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มสีุขภาพดีและส่งเสรมิ

สวัสดภิาพส าหรับทุกคนในทุกวัยคะแนน 90.8 อยู่ในอันดับที่ 7 ของโลก  จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้าร่วม 871 แห่ง  
เป้าหมายที่ 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY รับรองการมพีลังงานท่ีทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน

ทันสมัย คะแนน 65.4 อยู่ในอันดับที่ 84  ของโลก จากมหาวิทยาลยัทั่วโลกเข้าร่วม 560 แห่ง  
เป้าหมายที่ 1 NO POVERTY ขจดัความยากจนทุกรูปแบบในทุกพhืนท่ี  คะแนน 68.3 อยู่ในอันดับที่  63 ของ

โลก จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกเข้ารว่ม 591 แห่ง 
เป้าหมายที่ 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดบัสากลต่อ

การพัฒนาท่ียั่งยืน (เป็นเป้าหมายที่บังคับมหาวิทยาลัยต้องส่ง) คะแนน 71.3 อยู่ในอันดับที่ 201-300 ของโลก จากมหาวิทยาลยัทั่วโลก
เข้าร่วม 1,154 แห่ง  

 
จากภาพข้างบน เป็นภาพรวม 17 เป้าหมาย ที่มหาวิทยาลยัมหิดลตดิอันดับ TOP 100 คือ  
เป้าหมายที่ 1 NO POVERTY ขจดัความยากจนทุกรูปแบบทุกสถานท่ี 
เป้าหมายที่ 2 ZERO HUNGER ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรรมอยา่งยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING รับรองการมีสขุภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุก

ช่วงอายุ 
เป้าหมายที่ 5 GENDER EQUALTY บรรลุความเท่าเทียมทางเพศพฒันาบทบาทสตรีและเด็กผูห้ญิง 
เป้าหมายที่ 6 CLEAN WATER AND SANITATION รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERAG  รับรองการมพีลังงานท่ีทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ยั่งยืน

ทันสมัย 
เป้าหมายที่ 15 LIFE ON LAND ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสรมิการใช้ประโยชน์จากระบบนเิวศทางบกอย่างยั่งยืน 
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จากภาพด้านบน แสดงคะแนนภาพรวมทั้งหมดมหาวิทยาลัยมหิดลส่ง THE Impact Ranking 2021 ทั้งหมด 

17 เป้าหมาย ซึ่งอันดับที่ดีที่สุดคือ เป้าหมายที่ 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ท่ีดีของทุก
คนในทุกช่วงอายุ ของประเทศไทยเป็นอันดับที่ 1 และรองลงมาเป็นเป้าหมายที่ 5 GENDER EQUALTY บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ
พัฒนาบทบาทสตรีและเด็กผู้หญิง เป้าหมายที่ 6 CLEAN WATER AND SANITATION รับรองการมีน้ าใช้ การจัดการน้ าและสุขาภิบาลที่
ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 CLIMATE ACTION ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ 
เป้าหมายที่ 15 LIFE ON LAND ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน เป้าหมายที่ 10 
REDUCED INEQUALITIES ลดความเหลื่อมล้ าทั้งภายในและระหว่างประเทศ 

 

 
จากภาพด้านบน คือข้อมูลภาพรวมเปรียบเทียบข้อมูล THE Impact Ranking 2020 VS 2021 ที่ได้จัดส่ง

จ านวน 5 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในทุก
ช่วงอายุ เป้าหมายที่ 4 QUALITY EDUCATION รับรองการศึกษาท่ีเท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน เป้าหมาย
ที่ 12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 CLIMATE 
ACTION ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ  เป้าหมายที่ 17 PARTNERSHIPS FOR 
THE GOALS สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการพัฒนา
คะแนนดีขึ้นกว่าปีท่ีผ่าน ดังภาพด้านบน โดยในเป้าหมายที่ 3 มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาจากคะแนนปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 77 คะแนน ในปีนี้
ได้คะแนนที่ 90.8 เป็นอันดับที่ 7 ของโลก จากปีท่ีผ่านมาเป็นอันดับที่ 77 ของโลก เป้าหมายอื่นๆ จะใกล้กับปีท่ีผ่านมา 

สรุป จากการส่งข้อมูล THE Impact Ranking 2021 มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 101-200 โดยในการ 
Ranking ข้อมูลและคะแนนส่วนใหญ่ที่ได้คะแนนนั้นจะอิงข้อมูลจากการจัดท าเวปไซต์และผลของการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในส่วนของ 
Sustainability ดังนั้นในการประชุมครั้งต่อไปขอให้หน่วยงานของมหาวิทยาลัยน าเสนอการจัดท าเวปไซต์หัวข้อ Sustainability ของส่วน
งานในที่ประชุมโดยให้น าเสนอเข้าระเบียบวาระติดตามครั้งหน้าครั้งละ 3-4 ส่วนงาน เพื่อติดตามความคืบหน้าของการจัดท าข้อมูล
น าเสนอผ่านเวปไซต์ต่อไป ในที่ประชุมครั้งต่อไปหน่วยงานที่น าเสนอ คือ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราช คณะแพทย์ศาสตร์รามาธิบดี คณะ
เวชศาสตร์เขตร้อน คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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1.2 การสัมมนามหาวิทยาลัยมหิดลเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบายมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศและการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(online) 

    งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ก าหนดจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ Mahidol 
Eco University and Sustainability Policy ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 -12.00 น. ในรูปแบบการสัมมนาออนไลน์ผ่าน
ระบบ CiscoWebExและจะมีการบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาที่ ยั่ งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเ พียง
มหาวิทยาลัยมหิดล” โดย รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ การ
บรรยายในหัวข้อ “ บทบาทของสถาบันการศึกษาต่อการขับเคลื่อนนโยบายสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ”โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ชล บุนนาค ผู้อานวยการโครงการวิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDG Move) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.3 กิจกรรมปลกูต้นไม้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก  
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมกาหนดจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาส “วันสิ่งแวดล้อมโลก”ในวนัท่ี 

19 พฤษภาคม 2564เวลา 8.00-11.00น. ณ บริเวณลานหน้าหอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา ซึ่งในการเข้าร่วม
กิจกรรมปลูกต้นไม้ทางผูจ้ัดงานจะจัดรอบในการเข้าร่วมปลูกต้นไม้เป็นรอบเวลาเพื่อปฏิบัตติามมาตรการรักษาระยะห่างเนื่องจากอยู่
ภายใต้สถานการณ์การโควิด 

ทั้งในวันท่ี 2 มิถุนายน  2564 เวลา 13.30 น. จะจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment 
Day 2021 ผ่าน Facebook Live : Mahidol University Sustainability โดยได้รับเกียรติเปดิงานจากศาสตรจารย์นายแพทย์บรรจง 
มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมกับรองศาสตาจารย์ ดร.กิติกร  จามรดุสติ   

ซ่ึงมีกิจกรรม Plant-Based Online Symposium  
หัวข้อ บริโภคอย่างไรให้ยั่งยืน  
โดยรศ.ดร.ชลัท  ศานติวรางคณา ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หัวข้อ กินแล้ว Young  
โดย พญ.ธิดากานต์  รุจิพัฒนากลุ (หมอผิง) กูรูด้านสุขภาพและเวชศาสตร์ชะลอวัย 
หัวข้อ สามพรานโมเดล  
โดย คณุอรุษ  นวราช กรรมการผูจ้ัดการสวนสามพรานและเลขานุการมูลนิธสิังคมสุขใจ 
กิจกรรมงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูก่ารบริโภคอย่างย่ังยืน 
หัวข้อ การพัฒนาเกษตรและอาหารปลอดภัยเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน 
โดย ศ.ดร.ฉัตรเฉลิม  อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
หัวข้อ From Farm to Table  
โดยคณุอรุษ นวราช กรรมการผู้จดัการสวนสามพรานและเลขานุการมูลนิธสิังคมสุขใจ 
ผู้ด าเนินรายการโดย อาจารยร์ะพ ี บุญเปลื้อง (อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล) 

มติท่ีประชุม รับทราบ  
 

1.4 โครงการขุดลอกคูคลอง โดยรอบมหาวิทยาลัย 
 งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินโครงการจ้างลอกท่อพร้อมบ่อ

พักระบบบาบัดน้ าเสีย ประกอบไปด้วยบ่อพักน้าเสียจานวน 333 บ่อรวมถึงระบบระบายน้ าฝน เช่น รางดิน รางปูน ท่อระบายน้ าใต้ดิน 
และบ่อตะแกรงรับน้ าจากถนน เป็นต้น เพื่อรองรับน้ าฝน น้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้ว และระบายออกจากพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัยสู่
ภายนอกไม่ให้เกิดการท่วมขังของน้ าภายในมหาวิทยาลัย รื้อฝาบ่อรวบรวมน้ าเสียของเดิมที่ช ารุด ขนาด 80 ซม. จ านวน 88 ฝา เพื่อ
เตรียมการส าหรับฤดูฝนในปี 2564  
มติท่ีประชุม รับทราบ  
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1.5 โครงการระบบ SCADA วัดระดับน้ า 
    งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินโครงการติดตั้งอุปกรณ์วัดระดบั
น้ า และควบคุมสถานีสูบระบายน้ าฝน รับ-ส่ง ข้อมูลระยะไกล เพื่อน าเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการติดตามข้อมูลวัดระดับ
น้ าภายในคลอง เพื่อป้องกันสถานการณ์น้ าท่วม ภัยแล้ง สามารถติดตาม และตรวจสอบข้อมูลที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยได้ด าเนินการ
ติดตั้งท้ังหมด 3 สถานีสูบน้ า คือ สถานีสูบน้ าชลศาสตรท์ิศใต้ สถานีสูบน้ าชลศาสตร์ทิศเหนือ สถานีสูบน้ าวิศวกรรม ระบบการท างานเปน็
ระบบออนไลน์ ควบคุมการบริหารจัดการระดับน้ าที่อาคารศาลายา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยสามารถควบคุมและแสดงผลการ
ท างานผ่านหน้าเวปไซต์ได้ 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  1.6 ประกาศการเก็บค่าไฟฟ้าและโปรแกรม  
   งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินโครงการDigital Power Meter 
System(Automatic Meter Reading: AMR) เพื่อปรับปรุงระบบการอ่านหน่วยการใช้ไฟฟ้าและออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้เป็นระบบ
ดิจิตอลโดยหลังจากด าเนินโครงการแล้วเสร็จกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการจดหน่วยการใช้ไฟฟ้าและออกใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
เรียกเก็บค่าไฟฟ้ากับส่วนงานท่ีใช้ระบบไฟฟ้าจากระบบจ าหน่ายไฟฟ้า 22 เควี ที่รับจากสถานีไฟฟ้าย่อยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
   ทั้งนี้ต่อไปนี้ ในการออกใบแจ้งหนี้ให้กับส่วนงานนั้นมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ออกใบแจ้งหนี้ ตามการใช้งาน
จริงของส่วนงาน ส่วนงานสามารถเข้าดูข้อมูลได้ที่เวปไซต์ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

ภาพอัตราค่าบริการของประเภทการใช้พลังงานไฟฟ้า 
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ภาพหลักเกณฑก์ารคิดอัตราค่าไฟฟ้ามิเตอร์ย่อย 22 เควี เฉพาะที่รับไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อยฯ 
พ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ปี 2564 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  1.7 โครงการปรับปรุงสะพานดาว  
   งานออกแบบและผังแม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะด า เนินการปรับปรุงสะพานดาว บริเวณ
ด้านข้างวิทยาลัย ดุริยางคศิลป์ ระยะเวลาด าเนินการ 90วัน ระหว่างวันที่ 26เมษายน -25กรกฎาคม 2564โดยบริษัท โภคพณิช จากัด 
โดยจะปิดเส้นทางเป็น 2ระยะ ได้แก่  
   •วันท่ี 26 เมษายน -25 กรกฎาคม 2564 พื้นท่ีโซน A-B(ทางเดินฝั่งโรงเรียนเตรียมอุดมดนตรีถึงทางเดนิ
ก่อนทางวนข้ึนสะพานลอย) 
   •วันท่ี 1 -9 มิถุนายน 2564 พื้นที่ โซน B-C (ทางวนข้ึนสะพานลอยภายในเขตมหาวิทยาลัย) 
   เนื้องานท่ีด าเนินการ ประกอบด้วย 
   - งานรื้อถอนหลังคาเดิมพร้อมติดตั้งหลังคาใหม ่
   - งานรื้อถอนรางระบายน้าสังกะสขีองเดิมพร้อมตดิตั้งรางระบายน้าสแตนเลส 
   - งานขัดลอกสีโครงสร้างเหล็กเดิมพร้อมทาสีใหม ่
   - งานเปลี่ยนท่อระบายนา้ฝน 
   - งานซ่อมพ้ืนทรายล้างและช่องตระแกรงเหล็ก  
   - งานซ่อมแซมแก้ไขตามจุดที่ชารดุ 
   - งานระบบไฟฟ้า 
   - งานเก็บความเรียบร้อยของงาน 
   จะมีผลกระทบกับผู้ใช้เส้นทางจักรยาน และจักรยานยนต์ ซึ่งทางผู้รบัจ้างจะเปิดให้บริการช่วงเวลาเร่งด่วน 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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  1.8 การยกระดับมาตรการป้องกันและแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ในการให้บริการรถราง  
   ตามที่มสีถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา COVID-19งานจราจรและความปลอดภยั กอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ดาเนินการยกระดับการใช้มาตรการป้องกันควบคุมการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19)ในการให้บริการรถรางภายในวิทยาเขตศาลายา 
   ขั้นตอนการให้บริการ 

1. จัดให้มีการตรวจวดัอุณหภูมิพนักงานทุกท่านท่ีปฏิบัติงาน 
2. ท าความสะอาด จุดที่มีการสมัผสับ่อย หลังจากการให้บริการรับส่งผู้บริการครบรอบบริการ 
3. ให้บริการโดยเว้นระยะห่างของการระหว่างท่ีนั่ง 
4. ปิดใช้ป้ายไฟ เพื่อแสดงจ านวนผู้โดยสารที่รถรางสามารถให้บริการได้จ านวน 18 ท่าน 
5. การให้บริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ 
ทั้งนี้ ขอความร่วมมืองผู้ใช้บริการรถรางสาธารณะ ในการใช้บริการดังนี ้
1. สวมหน้ากากอนามยัทุกครั้งที่ใช้บริการ 
2. ใช้เจอแอลกอฮอลล์้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการใช้บริการ 
3. นั่งโดยเว้นระยะหา่งตามที่ก าหนด 
4. ใช้บริการตามป้ายนอกจ านวนเพื่อลดความแออัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  1.9 โครงการประกวดสวนมุมสวยประจ าปี 2564  
   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมก าหนดจัดโครงการประกวดสวนมุมสวยประจาปี 2564 เพื่อเป็นการส่งเสริม
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยมี
ส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส่วนงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป และจะประกาศผลการประกวดภายในเดือนกรกฎาคม 2564 หน่วยงานที่สนใจส่งพื้นที่เข้าร่วมประกวด สามารถดาวน์โหลด
ใบสมัครได้http://www.op.mahidol.ac.th/peหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อม โทร. 02-4414400 ตอ่ 1216 การส่งโครงการเข้าประกวดมี 2 กรณีดังนี้ 
   กรณีพ้ืนที่ส่วนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 
   ข้อก าหนด หลักเกณฑ ์
   1. เป็นพื้นที่ของคณะ/สถาบัน/หนว่ยงานภายใต้คณะสถาบัน/ชมรม ที่มีขนาดไม่น้อย กว่า 15 ตารางเมตร 
มีพื้นท่ีต่อเนื่องกัน โดยเป็นพ้ืนท่ีภายในหรือภายนอกอาคารหรือเป็น สวนแนวตั้งก็ได้  

2. เป็นพื้นที่ท่ีสามารถมองเห็นไดชั้ด (ไม่เป็นพื้นที่อับสายตา)  
3. การจัดพื้นที่ต้องมีพรรณไม้ (ตน้ไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า) เปน็องค์ประกอบในพ้ืนท่ี  
4. ต้องเป็นการจัดการพื้นท่ีที่สามารถดูแลใหส้วยงามได้อย่างยั่งยืน  
5. คณะกรรมการขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาการตัดสินให้คะแนนในพื้นที่สวนตาแหน่ง เดิมที่เคยไดร้ับ

รางวัล อันดับที่ 1 ถึง อันดับที่ 3 ของโครงการประกวดสวนมมุสวยปี 5  
6. การส่งพื้นที่เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 6 หากเป็นชมรมต้อง ได้รับการอนุมัติ

พื้นที่จากผู้ดูแลพื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษร  
7. หน่วยงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องดาเนินการถ่ายคลิปวดีีโอพ้ืนท่ีก่อนและหลัง ดาเนินการจัดสวนความ

ยาวไม่เกิน 1 นาที  
8. หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการต้องคานวณปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของ พ้ืนท่ีที่ส่งเข้าประกวด 
วิธีการตัดสินและการให้คะแนน 

รายการ คะแนน 
1. การเปลีย่นแปลงของพื้นที ่ 20 
2. องค์ประกอบของพื้นที่สวน 20 
3. ปริมาณการดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 20 
4. ความคิดสร้างสรรค ์ 20 
5. ความสวยงาม 20 

รวม 100 
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   กรณีพ้ืนที่สวนเดิมทีเ่คยส่งเข้าประกวด 
   ข้อก าหนด หลักเกณฑ ์

1. เป็นพื้นที่สวนเดิมที่เคยส่งเข้าประกวด ตั้งแตโ่ครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 1 ถึง โครงการประกวด   
   สวนมุมสวย ปี 5  
2. การจัดพื้นที่ต้องมีพรรณไม้ (ตน้ไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ หญ้า) เปน็องค์ประกอบใน พื้นที่ต้องเป็นการ 
   จัดการพื้นที่ท่ีสามารถดูแลใหส้วยงามอย่างยั่งยืน  
3. หน่วยงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องดาเนินการถ่ายภาพพ้ืนท่ีสวนปัจจบุันและภาพถ่าย สวนหย่อมเมื่อครั้งท่ี 
   ส่งเข้าประกวด และคลปิวิดีโอปจัจุบันความยาวไม่เกิน 1 นาที  
4. หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการต้องคานวณปริมาณการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของ พ้ืนท่ีที่ส่งเข้าประกวด 
วิธีการตัดสินและการให้คะแนน 

รายการ คะแนน 
6. การเปลีย่นแปลงของพื้นที ่ 25 
7. องค์ประกอบของพื้นที่สวนเดิม 25 
8. ปริมาณการดูดกลับกา๊ซเรือนกระจก 25 
9. ความสวยงาม 25 

รวม 100 
เกณฑ์การประเมินปริมาณดูดกลบัก๊าซเรือนกระจก 

ชนิดต้นไม ้ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีดูดซับตอ่ต้นต่อปี (kg Co2eg) 
ไม้ยืนต้น 0.35 
ไม้พุ่มสูง 0.24 

ไม้พุ่มกลาง 0.09 
ไม้พุ่มเตี้ย 0.04 
ไม้เลื้อย 0.02 

หมายเหตุ   
- ข้อมูลที่ใช้ในการค านวณต้องมาจากต้นไม้ที่ปลุกใหม่ในพ้ืนท่ีปรับปรุงสวนมุมสวยเท่านั้น 
- ข้อมูลการประเมินเบื้องต้นจากเสน้รอบวงของต้นไม้ และความสูงของต้นไม้ ค านวณโดยใช้ 

Excel:LESS-FOR-01-Version 03 การกักเก็บคาร์บอนของต้นไม้ จากโครงการ Less Emission 
Support Scheme ของ องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ท้ังนี้ ปริมาณก๊าซ
เรือนกระจกท่ีดูดซับได้ของต้นไม้ขึน้กับปัจจัยภายใน (ชนิดพันธ์ไม้) และปัจจยัภายนอก ได้แก่ สภาพ
ดิน ปุ๋ย แสงแดด ซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ 

รางวัลที่ได้รับ 
พ้ืนที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ 
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 
พ้ืนที่ส่วนเดิมที่เคยส่งเข้าประกวด 
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 สภาพพ้ืนท่ีปัจจุบัน ก่อนการปรับปรุง ไม่น้อยกว่า 5 ภาพ (ถ่ายภาพทุก ด้าน) อย่างชัดเจน 

พร้อมกรอกใบสมคัรข้อมลูพื้นที่และแนบภาพถ่ายขนาดโปสการ์ด (4x6นิ้ว) หรือไฟล์มาตามที่E-mail : kannika.sri@mahidol.edu 
2. สามารถดาวน์โหลดใบสมัครไดท้ี่ http://www.op.mahidol.ac.th/pe 
3. ประกาศผลพื้นที่ท่ีผ่านข้อก าหนดภายในวันท่ี 31 พฤษภาคม 2564  
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4. ระยะเวลาด าเนินการจดัสวนมมุสวยของหน่วยงานท่ีผ่านการคัดเลือก ตั้งแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม 2564 
ถึงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2564  

5. ส่วนงานท่ีผ่านการคดัเลือก สามารถส่งภาพถ่ายภายหลังการปรับปรุงไม่น้อยกว่า 5 ภาพ (ถ่ายภาพทุก
ด้าน) อย่างชัดเจน รูปที่ส่งต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าขนาดโปสการด์ (4 x6 นิ้ว) ได้ตั้งแต่วันท่ี 1-20 กรกฎาคม 2564 (พร้อมไฟล์ภาพขนาด
ใหญ่โดยส่งทาง E-mail : kannika.sri@mahidol.eduหรือแผ่น CDหรือ Flashdriveโดยส่งผลงานได้ที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  

6. ประกาศผลการประกวดภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2564  
หน่วยงานท่ีสนใจส่งพื้นที่เข้าร่วมประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมัครไดh้ttp://www.op.mahidol.ac.th/pe  

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมได้ที่งานภมูิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โทร. 02-4414400 ต่อ 1216 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 4/2564  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตาม  
  ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

ไม่มี  
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี สอบถามเรื่องรูปแบบการจัดกจิกรรมการปลูกต้น แนวทางที่จะด าเนินการสามารถท า
อย่างไรได้บ้างเพื่อจะเป็นการตอบโจทย์ THE Impact Ranking ท าให้คะแนนดีขึ้น 
  ประธานเสนอแนะ   ควรมีการเขยีนรายละเอียดลงเวปไซต์ วัตถุประสงค์เพื่ออะไร ส่งเสรมิ SDG เป้าหมายที่เท่าไร 
สามารถดูดกลับก๊าซเรือนกระจกได้เท่าไร ลงรายละเอียดให้ชัดเจน เขียนเป็นกระบวนการและขั้นตอนให้ชัดเจน 

 
นางสาวอรวรรณ  ไพร ี ผู้จดรายงานการประชุม 


