
รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแมโจ  

ครั้งท่ี 2/2565 

เม่ือวันองัคารที่ 29 มีนาคม 2565    

ระบบการประชุมออนไลน Microsoft Teams  

 

ผูมาประชุม           

1 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี ประธานกรรมการ 

2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พันธุระวี  กองบุญเทียม ผูชวยศาสตราจารย รองประธานกรรมการ 

3 นายธีระชัย  ตันเรืองพร ผูอํานวยการกองกายภาพและ

ส่ิงแวดลอม 

รองประธานกรรมการ 

4 รองศาสตราจารย ดร.สุรชัย  กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร กรรมการ 

5 ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิกราน  หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน กรรมการ 

6 อาจารย ดร.โชคอนันต วาณิชยเลศิธนาสาร คณบดีคณะสถาปตยกรรมศาสตร

และการออกแบบส่ิงแวดลอม 

กรรมการ 

7 รองศาสตราจารย ดร.ณัชวิชญ  ติกุล รองศาสตราจารย กรรมการ 

8 อาจารย ดร.แสนวสันต  ยอดคํา รองคณบดีคณะวิศวกรรมและ

อุตสาหกรรมเกษตรฝายพัฒนา

นักศึกษาและส่ิงแวดลอม 

กรรมการ 

9 อาจารย ดร.นทีทิพย  วาณิชยเลิศธนาสาร รองผูอํานวยการสํานักบริหารและ

พัฒนาวิชาการ ฝายบริหารและ

ยุทธศาสตร 

กรรมการ 

10 อาจารย ดร.มุจลินทร  ผลจันทร อาจารย กรรมการ 

11 นางสาวเพชรประกายแกว  ดวงหฤทัยทิพย ผูอํานวยการกองบริหารงาน

สํานักหอสมุด 

กรรมการ 

12 นายวุฒิพล  คลายทิพย ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล กรรมการ 

13 นายวรุณสิริ  สุจินดา รักษาการในตําแหนงหัวหนางาน

ยุทธศาสตรฯ 

กรรมการ 

14 นายพนมเทียน  ทนคําดี นักวิทยาศาสตร กรรมการ 

15 นายพิชิตพงษ  ไชยโยชน นักวิชาการศึกษา กรรมการ 

16 นายเสกสรรค  ขวัญศรีวงค หัวหนางานจัดการพลังงาน กรรมการ 

17 นายชลัมพล  ธารารักษ นักวิทยาศาสตร กรรมการ 

18 ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวนิตย  ธาราฉาย ผูชวยศาสตราจารย กรรมการและเลขานุการ 

19 นางอรทัย  เปงนวล หัวหนางานอํานวยการ  

กองกายภาพและสิ่งแวดลอม 

ผูชวยเลขานุการ 

20 นางจีรพรรณ  จันทราศัพท รักษาการในตําแหนงหัวหนางาน 

จัดการส่ิงแวดลอมและภัยพิบัติใหม 

ผูชวยเลขานุการ 
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ผูไมมาประชุม 

1 ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.นิโรจน   

สินณรงค 

รักษาการแทนผูชวยอธิการบดี รองประธานกรรมการ 

2 รองศาสตราจารย ดร.อภินันท  สุวรรณรักษ ผูอํานวยการสํานักวิจัยและสงเสริม

วิชาการการเกษตร 

กรรมการ 

3 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ตะวัน  ฉัตรสูงเนิน รองผูอํานวยการสํานักวิจัยและ

สงเสริมวิชาการการเกษตร  

ฝายบริการวิชาการ 

กรรมการ 

4 นายวุฒิพล  คลายทิพย ผูอํานวยการกองเทคโนโลยีดิจิทัล กรรมการ 

5 นางสาวกนกวรรณ  แซหลอ หัวหนาฝายสื่อสารองคกร กรรมการ 

6 นายสมเพชร  ปาวิน รักษาการในตําแหนงหัวหนางาน

ยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย 

กรรมการ 

7 นายรัฐพล  ญาติมิตรหนุน ชางเทคนิค ผูชวยเลขานุการ 
 

ผูเขารวมประชุม  

1 รองศาสตราจารย ดร.สุพัฒน  สุกมลสันต   อนุกรรมการดานการติดตามผลฯ  

2 นายนิรุต  ทองสุก อนุกรรมการดานการติดตามผลฯ  

3 นางผองรักษ  ยศเดช อนุกรรมการดานสํานักงานสีเขียว  

4 นายเชิดพงศ  รอบเมือง อนุกรรมการดานของเสีย  

5 นายบรรจง  อินทรวงค อนุกรรมการดานการติดตามผลฯ  

6 นายสุรเดช  คิดการงาน อนุกรรมการดานพลงังานฯ  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 

  เมื่อคณะกรรมการครบองคประชุมแลว ประธานจึงกลาวเปดการประชุม และดําเนินการตาม

ระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 เร่ืองท่ีประธานแจงเพื่อทราบ 

ประธานแจงท่ีประชุม ดังน้ี 

           1) คณะกรรมการวุฒิสภา ได เขามาตรวจเย่ียมมหาวิทยาลัย โดยมาดูในสวนของ

มหาวิทยาลัยแมโจ-แพรฯ เปนพิเศษ ในเรื่องการจัดตั้งสถาบันตนแบบเพ่ือการพัฒนาจังหวัดแพรและพ้ืนที่เชิง

นวัตกรรมการปาไมและเกษตรแพร 
  2) การจัดทําผังแมบท ไดมีการประชุมในคณะกรรมการผังแมบทมหาวิทยาลัยแมโจ เพื่อ

ปรับปรุงผังแมบทของมหาวิทยาลัย ในป 2565 ซ่ึงจะเก่ียวของกับหมวด SI คาดวาจะไดขอมูลพื้นที่มหาวิทยาลัย   

แมโจ จังหวัดเชียงใหม ท่ีครบถวน 

  3) การจัดทํานโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวดานการจัดการพลังงาน  

ที่ประชุมรับทราบ 
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   1.2  เร่ืองที่เลขานุการแจงเพื่อทราบ 

  - ไมมี 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2565 เม่ือวันอังคารท่ี 22 กุมภาพันธ 2565 

    ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไมมีการแกไข หากตรวจพบหรือมีแกไข ขอให

คณะกรรมการแจงฝายเลขานุการฯ เพื่อทําการแกไขตอไป     
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

    3.1 การแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green 

University) ประจําป 2565 

         ตามที่ฝายเลขานุการ ไดแจงใหคณะกรรมการแตละดานแจงรายชื่อปรับปรุงแกไข มาที่

ฝายเลขานุการฯ เพ่ือทําการสรปุ และขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการฯ ประจําป 2565 ซึ่งฝายเลขานุการฯ ได

ดําเนินการจัดทํารางประกาศ ตามรายชื่อกรรมการชุดเดิม ประกอบดวยคณะกรรมการ ดังตอไปนี้ 

1) คณะกรรมการอํานวยการ ไมมีการเปลี่ยนแปลง 

2) คณะกรรมการดําเนินงาน ไม มีแตงตั้ งเพิ่ม ซึ่งจะเปนกลุมของประธานและ

เลขานุการฯ แตละดาน 

3) คณะอนุกรรมการ   

3.1) ดานพลังงาน ขอเพ่ิมรายชื่อ จํานวน 2 ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร.      

ณชัวิชญ  ติกุล และผูชวยศาสตราจารย ดร.ธรรมศักดิ์  พันธุแสนศรี  

3.2) ดานอื่น ๆ ไมมีการปรับเปลี่ยน 

3.3) ด านการศึกษา การวิ จั ย  และกิจกรรมนั กศึ กษา เป นการควบรวม

คณะอนุกรรมการดานการศึกษาฯ และดานกิจกรรมนักศึกษา เปนคณะอนุกรรมการชุดเดียวกัน โดยมี

ผูอํานวยการสํานักวิจัยและสงเสริมวิชาการการเกษตร เปนประธาน  

3.4) ดานการติดตามผล ประมวลผล และการสื่อสาร เปนการควบรวมคณะอนุ 

กก.เดิม และดานระบบสารสนเทศ ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2565 

3.5) ดานสํานักงานสีเขียว ใหมีการแยกแตงตั้งเปนคณะกรรมการสํานักงานสีเขียว

ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (ตามมติที่ประชุม คร้ังท่ี 1/2565 เม่ือวันอังคารท่ี 22 กุมภาพันธ 2565) 

ท่ีประชุมรับทราบ ซึ่งหากมีแกไขเพิ่มเติม ใหแจงฝายเลขานุการฯ โดยใหตรวจสอบ

ภารกิจ/หนาที่ที่จะตองดําเนินการใหครอบคลุมดานอ่ืน ๆ เชน SDG ฯลฯ  และใหดําเนินการขออนุมัติแตงตั้ง

คณะกรรมการเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งหากมีการปรับหรือเพิ่มเติมใหดําเนินการในภายหลังตอไป 
 

    3.2 การกําหนดแผนงานการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว 

และการเสนอโครงการเพื่อขับเคล่ือนการดําเนินงาน ประจําป 2565   

          ดานของเสีย 

1) จัดทําโครงการโดยพิจารณาจากผลคะแนนของป 2564  

- ในการจัดเก็บขอมูลจะมีการจัดในเชิงปริมาณดวย 
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- การแยกขยะใหถูกตอง จะทําใหทราบปริมาณขยะของแตละหนวยงาน และมีตัว

ผลิตภัณฑที่ทําจากขยะ การสรางความตระหนกั 

- ทิศทางของ zero waste ยังไมมีการใหความรูและสื่อสารใหบุคลากรและ

นักศึกษา จึงจะจัดกิจกรรมตอยอดจาก Eco Life คาดวาจะจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2565 เบ้ืองตนไดหารือ

กับ AIS ซึ่งยินดีท่ีจะจัดบุคลากรมาใหความรูและของรางวัล ในกิจกรรมดังกลาว 

- ขยะอินทรีย ควรมีการดําเนินการใหเปนรูปธรรมมากขึ้น โดยจะใชจากการตอ

ยอดโครงการหนอนแมลงวัน เพ่ือตอยอดและขยายการดําเนินการออกไป ในเร่ืองของการดึงประสิทธิภาพออกมา 

ในเร่ืองของเศษอาหาร เนื่องจากป 2564 process ในเรื่องของกระบวนการจัดการและปริมาณขยะที่จัดการได 

ยังไมชัดเจน เพ่ือใหปรมิาณขยะที่ไดมีการจัดการใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 

ประธาน ขอใหพิจารณากิจกรรมท่ียกระดับขึ้นมาและขับเคล่ือนในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย เชน การจัดทําปุย โดยทํารวมกับกองกายภาพฯ รวมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทนในดานพลังงาน 

และมีการขับเคลื่อนที่ตอเน่ือง เปนรูปธรรม 

ในป 2566 โครงการระบบกําจัดขยะครบวงจร ยังมีโอกาสท่ีจะไดรับจัดสรร

งบประมาณ ซึ่งอยูระหวางการเสนองบประมาณ เพ่ือเปนศูนยกลางจัดการขยะของมหาวิทยาลัย 

อาจารย ดร.แสนวสันต ได ทําโครงการถังหมักเศษอาหาร เปนงานวิจัยของ

นักศึกษา ซึ่งจะไดประสานใหขอมูลกับงานจัดการสิ่งแวดลอมฯ เพ่ือประกอบการรายงานของป 2565 ตอไป 

         ดานพลังงาน 

1) โครงการสํารวจอุปกรณฯ เพื่อเพ่ิมคะแนนในขอ EC 1 และ EC 2 โดยจะ

ดําเนินการ ดังนี้ 

- สํารวจอาคาร 

- สํารวจอุปกรณ โดยใชเกณฑของประเทศไทย และสากลท่ีเก่ียวของ เชน ฉลาก

เบอร 5 เพ่ือใชเปนขอมูลของป 2565 

- การรบันักศึกษาชวยงาน เพื่อเปนขอมูลสนับสนุน EC 10 

   ท่ีประชุมมีขอเสนอแนะในสวนของ EC 1 และ EC 2 อาจจะตองทําในเชิงนโยบาย โดย

กําหนดใหการเขียนแบบ/ออกแบบอาคารใหเปน Smart building  สําหรับอาคารที่จะกอสรางใหม  ซึ่งเรื่องของ 

Green building ซึ่งจะตองสงแบบที่ประหยัดพลังงานใหกับกระทรวงพลังงานพิจารณาอยูแลว  การใชอุปกรณ

ประหยัดพลังงาน  และควรกําหนดเปาหมายในการทํา Smart building ในแตละป   

   ในสวนของ EC 4 ควรจัดทําขอมูล/ จัดกิจกรรมรณรงค ใหมากขึ้น ใชมาตรการเชิง

ตระหนัก เชน มาตรการเปด ปดเครื่องปรับอากาศ  สําหรับการปรับเปลี่ยนอุปกรณ อาจจะใชงบประมาณสูง ซึ่ง

ในการเสนองบประมาณจะตองพิจารณาในภาพรวม โดยควรจะมีการจัดเรียงลําดับความสําคัญ ประกอบกับ

งบประมาณที่จะมาขับเคลื่อนยุทธศาสตรจะตองใหกองแผนงานพิจารณาตอไป 

   ดาน SI โครงสรางพื้นฐาน 

   - SI7 คะแนนที่ไดนอย ใหพิจารณารายละเอียดอื่น ๆ ดวย สําหรบัการติดต้ังอางลางมือ

ในสวนของคณะ/หนวยงาน ควรจัดทําหนังสือแจงขอความรวมมือกําหนดอาคารละ 1 จุด (การดูแลอาคารป 

2564 ได 25%) 
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   - SI 4 พ้ืนที่ซับน้ํา โดยอาจจะดําเนินการรวมกับดานน้ํา การพัฒนาหวยโจ พื้นที่บอ

บําบัด (น้ําที่บําบัดแลว โดยมีสระเก็บน้ํา) สามารถนํามาเปนขอมูลดวยไดหรือไม ในสวนของการปรับปรุงพื้นที่ตาง 

ๆ เชน อุทยานแมโจ 100 ป  โครงการจัดแจงแตงสวนหื้อแม (ปรับปรุงพื้นที่บริเวณศาลเจาแมแมโจ)  

   ในการนี้ คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะเก่ียวกับการเขียนโครงการติดตั้งอางลางมือ 

โดยในการเขียนโครงการ ควรคิดเพ่ิมเติม ในเร่ืองการใชอางลางมือ เชน ควรมีผาเช็ดมือ/กระดาษชําระ ที่จุด      

ลางมือ หรืออุปกรณอ่ืน ๆ โดยควรคิดใหครบวงจร รวมถึงน้ําที่ใชแลว จะนําไปใชประโยชนอะไรไดบาง โดยอาจ

ปรึกษาฝายพยาบาลในการจัดแอลกอฮอล ฯลฯ เพ่ิมเติมในสวนของจุดคัดกรองโควิด-19 เปนตน   

   ดานน้ํา 

1) WR5  การติดตั้งอางลางมือ ในสวนท่ีกองกายภาพฯ นําเสนอโครงการเปนการดูแล

ในอาคารสวนกลาง ในสวนของคณะ ควรมีมติที่ประชุม เพื่อใหคณะไดนําไปดําเนินการ 

2) WR2 การนําน้ําเสียกลับมาใชใหม  น้ําเสียหลังการบําบัดของมหาวิทยาลัย จะตอง

ถูกนําไปใชอยางชัดเจน ซึ่งของมหาวิทยาลัยยังไมมีจุดที่นําไปใช เชน การนําไปลางรถ ตอทอสําหรับลางรถไถ 

เชน ที่กองกายภาพ ฟารม ฯลฯ การนําน้ํากลับไปรดน้ําสนาม ติดตั้งสปริงเกอรรดนํ้าสนามหญา 

ประธาน ใหทุกหมวดศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะหของ

มหาวิทยาลัย  และเพ่ิมนโยบาย ในเร่ืองการตดิตั้งอางลางมือ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติได ในสวนของการนําน้ําไปใช

ประโยชน อาจจะตองจัดทําวงจร หรือมีภาพใหเห็นชัดเจน ในสวนของบึงประดิษฐ อาจจะมีภาพที่ใหสามารถมอง

ภาพไดชัดเจน (บึงประดิษฐ ตามแผนงานจะแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 2565 และจะพยายามใหแลวเสร็จ

ภายในปงบประมาณ 2565) และควรกําหนดจุดที่จะนําน้ําไปใชประโยชนใหชัดเจน สําหรับในสวนขออื่น ๆ ควร

ปรับกิจกรรมใหมากขึ้น  

   ดานขนสง 

1) ในสวนของโครงการ จะหารือกับกองกายภาพฯ อีกครั้ง เนื่องจากเก่ียวของกับการ

ปรับปรงุทางกายภาพ  

2) คะแนนในสวนของปริมาณยานพาหนะที่ลดลง แตไดคะแนนนอย ซึ่งในป 2564 ได

เสนอโครงการไป 10 โครงการ แตอาจไมไดมีการพิจารณา หรือเปนโครงการที่ซ้ํากัน ซึ่งจะตองหารือกับกอง

กายภาพฯ อีกคร้ัง 

ท่ีประชมุมอบหมายใหกองกายภาพฯ สํารวจยานพาหนะของบุคลากร นักศึกษา ที่ผาน

มาจากการปดประตูทางไปไรฝกวัดวิเวก ทําใหปริมาณยานพาหนะที่เขามาในมหาวิทยาลัยลดลงจํานวนมาก 

ปจจุบันควรมีการสํารวจปริมาณยานพาหนะที่เขามาในมหาวิทยาลัย รวมถึงยานพาหนะที่ว่ิงผานในพื้นที่ แตไมใช

รถของบุคลากรหรือนักศกึษา โดยควรดาํเนินการเปนชวง ๆ เพ่ือใหทราบขอมูลปริมาณรถจริง 

   ดานการศึกษา 

   1) ผลคะแนนไดตามที่มหาวิทยาลัยประเมิน 

   2) ผลงานตีพิมพ มีขอมูลที่ไดจากสํานักหอสมุด ซึ่งมีจํานวนผลงานการตีพิมพเพ่ิมขึ้น 
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   3) ขอที่มีการกําหนดเกณฑเพ่ิมขึ้น ในสวนของจํานวนสตารทอัพที่เก่ียวของกับความ

ยั่งยืน ป 2564 เสนอไป 3 โครงการ (ในป 2565 ขอมูลสตารทอัพใหพิจารณาขอขอมูลเพ่ิมเติมที่ MAP และฝาย

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ กองแผนงาน  คณะผลิตกรรมการเกษตร และแหลงอ่ืน ๆ) 

   ดานการติดตามผลฯ 

1) การจัดทาํระบบกรอกขอมูล เพ่ือใหสามารถกรอกขอมูลไดงายยิ่งข้ึน 

2) การจัดหาโปรแกรมตรวจสอบภาษาอังกฤษ เพ่ือชวยในการแปลภาษาไดรวดเร็วขึ้น 

3) การจัดทาํสื่อประชาสัมพันธ การจัดทําคลิปวีดีโอ การจัด Event ตาง ๆ ฯลฯ 

ขอเสนอแนะของที่ประชุม ในดานการประชาสัมพันธ ควรมีการสื่อสาร จัดทําสื่อ เพื่อ

สื่อสารผานชองตาง ๆ ในดานการดําเนินงาน Green University การจัดกิจกรรมในป 2565 การอนุรักษ หรือ

การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ  

ท่ีประชุมมีมติมอบหมายใหทุกดานตรวจสอบกิจกรรม และปรับงบประมาณตามความ

จําเปนและเหมาะสม  โดยงบประมาณใหพิจารณาจากแหลงงบประมาณอ่ืนที่สามารถดําเนินการได เชน 

โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชดําริ ฯลฯ เนนกิจกรรมเชิงรณรงคมากขึ้น การปรับเปลี่ยนอุปกรณอาจจะ

ลดลง 
 

     3.3 การกําหนดเกณฑการประเมินสําหรับหนวยงานคณะ/สํานัก ประจําป 2565 

   รักษาการตําแหนงหัวหนางานยุทธศาสตรฯ แจงที่ประชุมเรื่องการกําหนดเกณฑการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองของสวนงาน ตัวชี้วัดที่ 1.11 ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสีเขียว กําหนดเปน 2 เกณฑ ดังนี้ 

1) เกณฑการประเมินสําหรับสวนงานที่ เขารวมหรือเตรียมเขารวมการประเมิน

สํานักงานสีเขียว (Green Office) ซึ่งกําหนดไวเปน 2 กลุม ดังนี้ 

1.1) สวนงานท่ีอยูระหวางเตรียมความพรอมเขารวมการประเมินสํานักงานสีเขียว

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

1.2) สวนงานที่เขารวมการประเมินสํานักงานสีเขียว และมีผลการประเมิน โดย

คณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัย หรือกรรมการภายนอก โดยกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

2) เกณฑการประเมินสําหรับสวนงานที่ไมไดดําเนินกิจกรรมสํานักงานสีเขียว (Green 

Office) สําหรับสวนงานที่ไมไดเขารับการประเมินหรือมีแผนเขารวมการประเมิน Green Office โดยกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ใหสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดาน Green University 

ภายในสวนงาน และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร Green University ของมหาวิทยาลัยตามที่คณะ

กรรมการฯ กําหนด โดยใชเกณฑการใหคะแนน ดังตอไปนี้ 

- ดานนโยบายและแผนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย/สวนงานสีเขียว 

- ดานการดําเนินโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย/สวนงานสีเขียว  

- ดานการเผยแพร ถายทอด และแลกเปลี่ยนผลการดําเนินงานดานมหาวิทยาลัย/

สวนงานสเีขียว 
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- ดานการสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ Green University และ

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัย รายละเอียดตามเอกสารการประชุม  

 

ที่ประชุมไดเสนอความคดิเห็นพอสมควรแลว  สรุปไดดังนี้ 

1. ผลการประเมินสํานักงานสีเขียว อาจไมทันเดือนกันยายน 2565 

2. กอนที่หนวยงานจะมีการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอก หนวยงานควร

จะตองมีการประเมินภายใน โดยเกณฑการประเมินเทียบเทากับการประเมินภายนอก ซึ่งคะแนนจะเปนไปตาม

ผลการดําเนินงานและการใหคะแนนของคณะกรรมการประเมินภายใน โดยการประเมินภายใน สามารถทําการ

ประเมินในชวงเวลาที่มีการประเมินของมหาวิทยาลัย และควรมีการปรับคะแนนหนวยงานท่ีเขาดําเนินการ 

Green office เพ่ือเปนมาตรการจูงใจ ในการสามารถเขาสู Green office ของหนวยงาน 

3. สําหรับหนวยงานที่ยังไมไดเขารวมสํานักงานสีเขียว เชน คณะสถาปตยกรรม

ศาสตรฯ มีบุคลากรท่ีรวมเปนคณะกรรมการ Green University แตคณะยังไมไดเขาประเมิน Green office    

จะมีคะแนนในสวนนี้ไดหรือไม  

สําหรับหนวยงานที่ยังไมไดเขาประเมิน หรือการปฏิเสธการสมัครจากกรมสงเสริม

คุณภาพสิ่งแวดลอม เนื่องจากมีหนวยงานเขารวมสมัครจํานวนมาก สามารถนําใบสมัคร/หนังสือแจงจากกรม

สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อเปนหลักฐานประกอบได 

4. แนวทางการดําเนินการของหนวยงาน เพ่ือใหเปนไปตามเกณฑการประเมินผล

การปฏิบัติงานตามคํารับรองของสวนงาน เชน 

 1) มีการดําเนินการตามเกณฑ เชน มีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดนโยบาย 

ฯลฯ 

 2) มีการสนับสนุนบุคลากรเปนคณะกรรมการ Green University 

 3) การนํารางวัลที่บุคลากรหรือนักศึกษาไดเขาประกวด หรือการสนับสนุน 

Green University เชน การประกวดของโครงการซนัไทยแลนด 

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และควรเพ่ิมเกณฑในสวนของการเขารวม 

Green office และการมีสวนรวมขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย (เปนคณะกรรมการ Green University) และ

มอบหมายใหรักษาการในตําแหนงหัวหนางานยุทธศาสตรฯ หารือคณะกรรมการและผูเก่ียวของ เพ่ือพิจารณา

ปรับ เกณฑ ใหสอดคลองกับการดําเนิน งาน Green University และ Green office และหารือรวมกับ

คณะอนุกรรมการดานการติดตามผลฯ สําหรับการจัดกิจกรรม โดยควรใหนักศึกษามีสวนรวมดวย 
 

    3.4 การจัดสงขอเสนอโครงการจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแมโจเสนอ

คณะกรรมการสิทธิประโยชนพจิารณาในสวนของคาบริการ 

   ประธานคณะกรรมการดําเนินงานดานการขนสง ไดหารือที่ประชุมเก่ียวกับการจัดสง 

ขอเสนอโครงการจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแมโจ โดยในการเสนอราคาสําหรับคาใชจักรยาน         

ในอัตราเทอมละ 750 บาท จะสามารถใชเงินนักศึกษาเขามาเสริมไดหรือไม ประมาณ 200 บาท/คน/เทอม 

   ในการนี้กองกายภาพฯ ไดนําเสนอขอบรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

การใชพื้นที่ฯ พิจารณาในเร่ืองงบประมาณ และความคุมคา ฯลฯ โดยควรนําขอมูลผลการดําเนินงาน/ผลการใช
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จักรยานโมไบทประกอบการพิจารณาดวย เน่ืองจากเดิม พบวามีนักศึกษาใชงานนอย ประกอบกับในเรื่องสถานที่

จอด การจัดเก็บจักรยาน ฯลฯ ซึ่งหากจะใหมีการใชงานที่ไดประโยชนมากขึ้น ขอใหพิจารณาในเรื่องการ

ใหบริการรถไฟฟาในพ้ืนที่มหาวิทยาลัย (ขนสงมวลชน) เพ่ือบริการนักศึกษา โดยควรมีการสอบถามขอมูลเก่ียวกับ

เกี่ยวกับการใชจักรยาน หรือรถไฟฟา บุคลากรและนักศึกษา เพ่ือเปนขอมูลเปรียบเทียบ/วิเคราะหขอดี ขอเสีย 

   ประธานคณะกรรมการดําเนินงานดานการขนสง แจงที่ประชุมเพ่ิมเติม ที่ผานมาในชวง

ท่ีมีการใชจักรยานโมไบท เกิดปญหาบริษัทจึงไดยกเลิกการใหบริการ จึงไมไดมีการจัดเก็บขอมูล สําหรับ

รถจักรยานเอนีเวลล เปนการทดลองใช ยังไมมีการเก็บคาใชจาย  

   ท่ีประชุมมีมติใหดําเนินการเสนอเอกสารโครงการจักรยานสาธารณะตามข้ันตอน และ

มอบหมายประธานคณะกรรมการดําเนินงานดานการขนสง จัดทําขอมูลเปรียบเทียบตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อพิจารณา 

   4.1 พิจารณาจัดกิจกรรม Kick off ของ Green University ประจําป 2565  

        ท่ีประชุมพิจารณาการจัดกิจกรรม Kick off ของ Green University ประจําป 2565 โดยใน

เบ้ืองตน ไดมีมติกําหนดแนวทาง/กิจกรรมที่จะดําเนินการ ดังนี้ 

ดาน/หนวยงาน แนวทาง/กิจกรรมท่ีจะดําเนินการ แผนงาน/ผูรับผิดชอบ 

ดานของเสีย สัปดาหสิ่งแวดลอม เพ่ือรณรงคของทุกดาน ใน

ภาพรวมของ Green U หรือทําคลิปส้ัน ๆ  

ตนเดอืนมิถุนายน 2565  

ดานพลังงาน รณรงคปดไฟ 1 ช่ัวโมง งานจัดการพลังงาน 

งาน SDG แมโจ 

  

จัดกิจกรรมรวมกับ SDG แยกเปนหมวด/จัดกิจกรรม

ประกวด โดยแจงใหคณะเตรียมโครงการ และใหมี

การจัดประกวดโครงงาน / project นักศึกษา 

(จัดรปูแบบออนไลน) จัดใหมีการมอบรางวัลหรือ 

ประกาศนียบัตร)  

คณะกรรมการดําเนินงานทุกดาน 

กองพัฒนานักศึกษา - การพัฒนาส่ิงแวดลอมของนักศึกษาใหม ในการ

พัฒนาในมหาวิทยาลัย ดานอาสาส่ิงแวดลอม โดย

อาจจะรวมดําเนินการคณะ และควรมีการใหความรู/

นิทรรศการ โดยอาจจะจัดมากกวา 1 วัน หรือมีการ

นําเสนอผลงาน การประกวด ฯลฯ จัดในลักษณะการ

จัดกิจกรรมยอย   

- การจัดกิจกรรมอาจกําหนดเปนวันอ่ืนที่อาจไมใช

วันส่ิงแวดลอมโลก  

ต น เดื อน มิ ถุ น ายน  2565 ห รือ

ประมาณปลายเดือน มิ ถุนายน 

2565 

    

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอื่น ๆ  

    5.1 กําหนดการประชุมครั้งท่ี 3/2565 

         ที่ประชุมกําหนดการประชุม คร้ังที่ 3/2565 วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 
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เลิกประชุมเวลา 16.20 น. 

 

                                             

(นางจีรพรรณ  จันทราศัพท) 

รักษาการในตําแหนงหัวหนางานจัดการส่ิงแวดลอมฯ 

ผูชวยเลขานุการ 

ผูจดบันทึกการประชุม 

(นางอรทัย  เปงนวล) 

หัวหนางานอํานวยการ 

ผูชวยเลขานุการ 

ผูตรวจบันทึกการประชุม 

 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร.เยาวนิตย  ธาราฉาย) 

คณะกรรมการและเลขานุการ 

ผูตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


