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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

โครงการประกวด Innovation for Campus Sustainability เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยีในการลดมลพิษสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้น รวมทั้งสนับสนุน
มหาวิทยาลัยมหิดลให้ก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา    
ในรูปแบบออนไลน์ โดยมผีลงานของนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 4 ทีม ผลการประกวดสรุปได้ ดังนี้

• รางวัลชนะเลิศ คือ ทีม Egg e egg egg ด้วยผลงาน “Salaya Egg”
จาก วิทยาลัยนานาชาติ  

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม NaB Omi ด้วยผลงาน “MU KhongKlang (ของขลัง)”
จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม SIRIMONG3KOL ด้วยผลงาน “SIRIMONGKOL”
จากวิทยาลยัศาสนศึกษา 

• รางวัลรองชนะเลิศอันดบั 3 คือ ทีม EcoVision ด้วยผลงาน Green-Rooftop
จากคณะสิ่งแวดล้มและทรัพยากรศาสตร์

1.1 รายงานผลโครงการ Innovation for Campus Sustainability 2021 



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

โครงการประกวดสวนมุมสวยจัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ภายในส่วนงานโดยปีนีม้ีส่วนงานที่ส่งผลงานเข้าประกวด 14 หน่วยงาน ผลการประกวดสรุปได้ ดังนี้

• พื้นที่สวนที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ (14 หน่วยงาน จ านวน 17 พื้นที่)
• รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ : ได้รับเงินรางวัล 45,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน : ได้รับเงินรางวัล 45,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) : ได้รับเงินรางวัล 45,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ
• รางวัลชมเชย จ านวน 8 รางวัล ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2. คณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) พื้นที่หน้าอาคารคอมพิวเตอร์
3. คณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา) 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 6. วิทยาเขตกาญจนบุรี (พื้นที่ 1)
7. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 8. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

• พื้นที่สวนเดิมดูแลต่อเนื่องยอดเยี่ยม (4 หน่วยงาน) จ านวน 4 รางวัลๆ ละ 12,500 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ ได้แก่
1. คณะทันตแพทยศาสตร์ 2. คณะสาธารณสุขศาสตร์
3. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 4. คณะเภสัชศาสตร์ 

1.2 รายงานผลโครงการประกวดสวนมมุสวยปี 6 



ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.3 รายงานความคืบหน้าโครงการป้าย Digital Signage 

ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินการโครงการป้าย Digital Signage เพื่อติดตั้งป้ายบริเวณประตู 1 
ประตู 3 และประตู 5  เริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 กันยายน 2564 ระยะเวลา
ด าเนินการ 240 วัน  ซึ่งการติดตั้งป้ายดังกล่าวใกล้จะแล้วเสร็จ ดังนั้น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะมีประกาศงดการ
ติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลอดแนวเนินดินโดยรอบมหาวิทยาลัยต่อไป



ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564

ตามรายงานการะประชุม 



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตาม

3.1 ความคืบหน้าการจัดท าเว็บไซต์ Sustainability ของส่วนงาน 

ตามผลการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2021 มหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 101-200 โดยคะแนน
จะอิงข้อมูลจากเว็ปไซต์และผลของการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยประธานขอให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยน าเสนอ      
เวปไซต์ในหัวข้อ Sustainability ของส่วนงาน ซึ่งในเดือนกันยายน 2564 ส่วนงานที่น าเสนอข้อมูลในเว็ปไซต์
ประกอบด้วย

1. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
3. คณะพยาบาลศาสตร์
4. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตาม

3.2 การติดตามข้อมูล UI Green และ THE  ส่วนงาน 

ตามที่มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ UI Greenmetric World University Ranking และ THE 
Impact Ranking โดยงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากส่วนงาน
ส่งเข้ารับการจัดอันดับในภาพรวมของมหาวิทยาลัย บัดนี้ ใกล้ถึงก าหนดการส่งข้อมูลเพื่อรับการจัดอันดับแล้ว      
จึงขอให้ทุกส่วนงานด าเนินการส่งข้อมูลที่งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม



ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตาม

3.3 ผลการด าเนินโครงการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน EsPReL (COSHEM)

ตามที่ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ด าเนินโครงการ
ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน ESPReL ประจ าปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องตาม
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้ ปี 2563 ร้อยละ 60 ของห้องปฏิบัติการทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยต้อง
ผ่านมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ส่วนงานทุกส่วนงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบผลการด าเนินโครงการ



ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา



ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้าม)ี


