
วาระท่ี 5.1 โครงการประกวดสวนมมุสวย ปี 7

งานภมิูทศัน์และส่ิงแวดล้อม
9 มนีาคม 2565



ความเป็นมา

ดว้ยมหาวทิยาลยัเหน็ถงึความส าคญัของการพฒันาอย่างยัง่ยนื จงึไดจ้ดัท าแผนยุทธศาสตรก์าร
บรหิารจดัการเพื่อความยัง่ยนื พ.ศ. 2563-2566 โดยมนีโยบายส่งเสรมิการสรา้งความเป็นมหาวทิยาลยั
เชงินิเวศ (Eco-University) ทีม่เีป้าหมายชดัเจนของการสรา้งใหเ้กดิการพฒันาอย่างยัง่ยนื (Sustainable 
Development) เป็นไป ตามมาตรฐานสากล ทัง้ภายในมหาวทิยาลยัอนัน ามาซึง่ความมปีระสทิธภิาพของ
การใช้ทรพัยากร ความเท่าเทยีมกนัของสงัคม และคุณภาพชวีติที่ดขีองบุคลากร นักศกึษา และชุมชน
โดยรอบมหาวทิยาลยั 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดโครงการประกวดสวนมุมสวย เพื่อเป็นการส่งเสริมการ
ด าเนินงานดา้นสิง่แวดลอ้มและการพฒันาอย่างยัง่ยนืของมหาวทิยาลยั และเป็นการกระตุ้นใหส้่วนงานต่างๆ 
ภายในมหาวทิยาลยัมสี่วนร่วมในปรบัปรุงสภาพภูมทิศัน์ภายในส่วนงานเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตาม
นโยบายของมหาวทิยาลยั นอกจากนี้ พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่พิม่ขึน้ยงัช่วยเพิม่การดูดซบัก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ที่
ปล่อยจากกจิกรรมต่างๆ ของสว่นงานไดอ้กีดว้ย



แผนการด าเนินโครงการ



ข้อก าหนด หลกัเกณฑ ์วิธีการตดัสินและให้คะแนน

➢ ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์
1. เป็นพืน้ทีข่องคณะ/สถาบนั/หน่วยงานภายใตค้ณะสถาบนั/ชมรม ทีม่ขีนาดไมน้่อยกว่า 15 

ตารางเมตร มพีื้นที่ต่อเน่ืองกนั โดยเป็นพื้นทีภ่ายในหรอืภายนอกอาคารหรอืเป็นสวน
แนวตัง้กไ็ด้

2. เป็นพืน้ทีท่ีส่ามารถมองเหน็ไดช้ดั (ไมเ่ป็นพืน้ทีอ่บัสายตา)
3. การจดัพืน้ทีต่อ้งมพีรรณไม ้(ตน้ไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบั หญา้) เป็นองคป์ระกอบในพืน้ที่
4. ตอ้งเป็นการจดัการพืน้ทีท่ีส่ามารถดแูลใหส้วยงามไดอ้ยา่งยัง่ยนื
5. คณะกรรมการขอสงวนสทิธิใ์นการพจิารณาการตดัสนิใหค้ะแนนในพืน้ทีส่วนต าแหน่งเดมิ

ทีเ่คยไดร้บัรางวลั อนัดบัที ่1 ถงึ อนัดบัที ่3 ของโครงการประกวดสวนมมุสวยปี 6
6. การส่งพื้นทีเ่ขา้ร่วมประกวดโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 6 หากเป็นชมรมต้องไดร้บั

การอนุมตัพิืน้ทีจ่ากผูด้แูลพืน้ทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร 
7. หน่วยงานทีส่่งเขา้ประกวดต้องด าเนินการถ่ายคลปิวดีโีอพืน้ทีก่่อนและหลงัด าเนินการจดั

สวนความยาวไมเ่กนิ 1 นาที
8. หน่วยงานทีเ่ขา้ร่วมโครงการตอ้งค านวณปรมิาณการดูดกลบัก๊าซเรอืนกระจกของพืน้ทีท่ี่

สง่เขา้ประกวด

พืน้ท่ีสวนท่ีได้รบัการปรบัปรงุใหม่

รายการ คะแนน

1. การเปล่ียนแปลงของพ้ืนท่ี 20

2. องคป์ระกอบของพื้นท่ีสวน 20

3. ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 20

4. ความคิดสร้างสรรค์ 20

5. ความสวยงาม 20

รวม 100

➢ วิธีการตดัสินและให้คะแนน



➢ ข้อก าหนดและหลกัเกณฑ์
1. เป็นพืน้ทีส่วนเดมิทีเ่คยส่งเขา้ประกวด ตัง้แต่โครงการประกวดสวน

มุมสวย ปี 1 ถงึโครงการประกวดสวนมมุสวย ปี 6
2. การจดัพืน้ทีต่้องมพีรรณไม ้(ต้นไม ้ไมด้อก ไมป้ระดบั หญ้า) เป็น

องคป์ระกอบในพืน้ทีต่อ้งเป็นการจดัการพืน้ทีท่ีส่ามารถดูแลใหส้วยงามอย่าง
ยัง่ยนื

3. หน่วยงานที่ส่งเข้าประกวดต้องด าเนินการถ่ายภาพพื้นที่ สวน
ปัจจุบันและภาพถ่ายสวนหย่อมเมื่อครัง้ที่ส่งเข้าประกวด และคลิปวิดีโอ
ปัจจบุนัความยาวไมเ่กนิ 1 นาที

4. หน่วยงานที่เขา้ร่วมโครงการต้องค านวณปรมิาณการดูดกลบัก๊าซ
เรอืนกระจกของพืน้ทีท่ีส่ง่เขา้ประกวด

พืน้ท่ีสวนเดิมท่ีเคยส่งเข้าประกวด

รายการ คะแนน

1. การเปล่ียนแปลงของพืน้ท่ี 25

2. องคป์ระกอบของพืน้ท่ีสวนเดิม 25

3. ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 25

4. ความสวยงาม 25

รวม 100

➢ วิธีการตดัสินและให้คะแนน

ข้อก าหนด หลกัเกณฑ ์วิธีการตดัสินและให้คะแนน



ภาพถ่ายหน่วยงานท่ีเข้ารว่ม
โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 6



➢ รางวลัชนะเลิศ  ไดแ้ก่ โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ : ไดร้บัเงนิรางวลั 45,000 บาท พรอ้มประกาศเกยีรตคิุณ

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 26.69 kg CO2 eq

ผลการประกวดพืน้ท่ีสวนท่ีได้รบัการปรบัปรงุใหม่



➢ รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่ สถาบนัพฒันาสขุภาพอาเซียน : ไดร้บัเงนิรางวลั 30,000 บาท พรอ้มประกาศเกยีรตคิุณ

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 19.70 kg CO2 eq

ผลการประกวดพืน้ท่ีสวนท่ีได้รบัการปรบัปรงุใหม่



➢ รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 ไดแ้ก่ คณะวิทยาศาสตร ์(พญาไท) : ไดร้บัเงนิรางวลั 25,000 บาท พรอ้มประกาศเกยีรตคิุณ

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 128 kg CO2 eq

ผลการประกวดพืน้ท่ีสวนท่ีได้รบัการปรบัปรงุใหม่



➢ รางวลัชมเชย จ านวน 8 รางวลั : ไดร้บัเงนิรางวลั 5,000 บาท พรอ้มประกาศเกยีรตคิุณ ไดแ้ก่

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 15 kg CO2 eq

1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 2. คณะวิทยาศาสตร ์(พญาไท) พืน้ท่ีหน้าอาคาร
คอมพิวเตอร์

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 30.6 kg CO2 eq

ผลการประกวดพืน้ท่ีสวนท่ีได้รบัการปรบัปรงุใหม่



➢ รางวลัชมเชย จ านวน 8 รางวลั : ไดร้บัเงนิรางวลั 5,000 บาท พรอ้มประกาศเกยีรตคิุณ ไดแ้ก่

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 32.45 kg CO2 eq

3. คณะวิทยาศาสตร ์(ศาลายา) 4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 22 kg CO2 eq

ผลการประกวดพืน้ท่ีสวนท่ีได้รบัการปรบัปรงุใหม่



➢ รางวลัชมเชย จ านวน 8 รางวลั : ไดร้บัเงนิรางวลั 5,000 บาท พรอ้มประกาศเกยีรตคิุณ ไดแ้ก่

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 21.86 kg CO2 eq

5. คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร ์ 6. วิทยาเขตกาญจนบรีุ (พืน้ท่ี 1)

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 9.32 kg CO2 eq

ผลการประกวดพืน้ท่ีสวนท่ีได้รบัการปรบัปรงุใหม่



➢ รางวลัชมเชย จ านวน 8 รางวลั : ไดร้บัเงนิรางวลั 5,000 บาท พรอ้มประกาศเกยีรตคิุณ ไดแ้ก่

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 31.43 kg CO2 eq

7. ศนูยส์ตัวท์ดลองแห่งชาติ 8. สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 14.23 kg CO2 eq

ผลการประกวดพืน้ท่ีสวนท่ีได้รบัการปรบัปรงุใหม่



➢ รางวลัดแูลต่อเน่ืองยอดเย่ียม จ านวน 4 รางวลัๆ ละ 12,500 บาท พรอ้มประกาศเกยีรตคิุณ ไดแ้ก่

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 9.07 kg CO2 eq

1. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 2. คณะสาธารณสขุศาสตร์

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 8.70 kg CO2 eq

โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 2 (เดมิ)

โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 6 (ใหม)่

โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 4 (เดมิ)

โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 6 (ใหม)่

ผลการประกวดพืน้ท่ีสวนเดิมท่ีเคยส่งเข้าประกวดและดแูลอย่างต่อเน่ือง 



ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 50.72 kg CO2 eq

3. ศนูยส์ตัวท์ดลองแห่งชาติ 4. คณะเภสชัศาสตร ์

ปริมาณการดดูกลบักา๊ซเรือนกระจก 11.28 kg CO2 eq

โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 5 (เดมิ)

โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 6 (ใหม)่

โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 4 (เดมิ)

โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 6 (ใหม)่

➢ รางวลัดแูลต่อเน่ืองยอดเย่ียม จ านวน 4 รางวลัๆ ละ 12,500 บาท พรอ้มประกาศเกยีรตคิุณ ไดแ้ก่

ผลการประกวดพืน้ท่ีสวนเดิมท่ีเคยส่งเข้าประกวดและดแูลอย่างต่อเน่ือง 



เกณฑก์ารประเมินปริมาณดดูกลบักา๊ซเรอืนกระจก



รางวลัท่ีได้รบั

➢ พืน้ท่ีสวนท่ีได้รบัการปรบัปรงุใหม่
1. รางวลัชนะเลิศ จ านวน 1 รางวลั  เป็นเงนิ 45,000 บาท
2. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 1 จ านวน 1 รางวลั  เป็นเงนิ 30,000 บาท
3. รางวลัรองชนะเลิศ อนัดบัท่ี 2 จ านวน 1 รางวลั  เป็นเงนิ 25,000 บาท
4. รางวลัชมเชย (รางวลัละ 5,000 บาท) จ านวน 8 รางวลั เป็นเงนิ 40,000 บาท

➢พืน้ท่ีสวนเดิมท่ีเคยส่งเข้าประกวด
1.รางวลัชนะเลิศ จ านวน 1 รางวลั  เป็นเงนิ 20,000 บาท
2.รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 จ านวน 1 รางวลั  เป็นเงนิ 15,000 บาท
3.รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 2 จ านวน 1 รางวลั  เป็นเงนิ 10,000 บาท
4.รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 3 จ านวน 1 รางวลั  เป็นเงนิ   5,000 บาท ภาพถ่ายการมอบรางวลัโครงการประกวดสวนมุมสวย



รายละเอียดส่งพืน้ท่ีเข้าร่วมประกวด

1. ส่งภาพถ่าย สภาพพืน้ทีปั่จจุบนั ก่อนการปรบัปรุง ไม่น้อยกว่า 5 ภาพ (ถ่ายภาพทุกดา้น) 
อยา่งชดัเจน พรอ้มกรอกใบสมคัรขอ้มลูพืน้ทีแ่ละแนบภาพถ่ายขนาดโปสการด์ (4x6น้ิว) หรอืไฟลม์า
ตามที่ E-mail : kannika.sri @mahidol.edu ตัง้แต่วนัที ่21 มนีาคม 2565 ถงึ 26 เมษายน 2565

2. สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรไดท้ี ่http://www.op.mahidol.ac.th/pe
3. ประกาศผลพืน้ทีท่ีผ่า่นขอ้ก าหนดภายในวนัที ่9 พฤษภาคม 2565
4. ระยะเวลาด าเนินการจดัสวนมุมสวยของหน่วยงานที่ผ่านการคดัเลือก ตัง้แต่วนัที่ 10

พฤษภาคม 2565 ถงึวนัที ่29 กรกฎาคม 2565
5. ส่วนงานทีผ่่านการคดัเลอืก สามารถส่งภาพถ่ายภายหลงัการปรบัปรุงไม่น้อยกว่า 5 ภาพ 

(ถ่ายภาพทกุดา้น) อยา่งชดัเจน รปูทีส่ง่ตอ้งมขีนาดไมน้่อยกวา่ขนาดโปสการด์ (4 x 6 น้ิว) ไดต้ัง้แต่
วัน ที่  4 - 2 9  ก ร กฎ า ค ม  2 5 6 5  ( พ ร้ อ ม ไฟ ล์ ภ าพ ขน า ด ใ ห ญ่  โ ด ย ส่ ง ท า ง  E-mail : 
kannika.sri@mahidol.edu หรือแผ่น CD หรือ Flashdrive โดยส่งผลงานได้ที่กองกายภาพและ
สิง่แวดลอ้ม   

6. ประกาศผลการประกวดภายในสปัดาหท์ี ่5 ของเดอืนสงิหาคม 2565

หน่วยงานท่ีสนใจส่งพืน้ท่ีเข้าร่วมประกวด สามารถดาวน์โหลดใบสมคัรได้ http://www.op.mahidol.ac.th/pe 
หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีงานภมิูทศัน์และส่ิงแวดล้อม กองกายภาพและส่ิงแวดล้อม โทร. 02-4414400 ต่อ 1216




