
การประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานบริหาร
และพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม

อย่างย่ังยืน คร้ังท่ี 7/2563
งานพัฒนาเพื่อความย่ังยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม



ข้อมูลของปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2563)

MU-ECODATA

ข้อมูล UI Greenmetric World University Ranking 2020



การระบุหัวข้อ SDGs ในหัวข้อ งานวิจัยและการศึกษา

ข้อมูล UI Greenmetric World University Ranking 2020



ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

ส่วนงานที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลลงระบบ MU-ECODATA (4 ส่วนงาน)

• โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
• โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
• คณะสาธารณสุขศาสตร์
• วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

การกรอกข้อมูลในระบบ MU-ECODATA

หมายเหตุ ก าหนดส่ง 31 ก.ค. 2563



หมายเหตุ มีการกรอกข้อมูลแล้วแต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ก าหนดส่ง 31 ก.ค. 2563

• โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ
• โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
• โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
• โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
• คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร
• คณะเทคนิคการแพทย์
• คณะเภสัชศาสตร์
• คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
• คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
• คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
• คณะกายภาพบ าบัด
• คณะทันตแพทยศาสตร์
• คณะพยาบาลศาสตร์

• คณะวิทยาศาสตร์
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• คณะศิลปศาสตร์
• คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
• คณะสัตวแพทยศาสตร์
• คณะส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
• กองกิจการนักศึกษา (งานหอพักนักศึกษา)
• บัณฑิตวิทยาลัย
• วิทยาลัยการจัดการ
• วิทยาลัยนานาชาติ
• วิทยาลัยราชสุดา
• วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
• วิทยาลัยศาสนศึกษา

ส่วนงานที่กรอกข้อมูลลงระบบ MU-ECODATA (39 ส่วนงาน จาก 43 ส่วนงาน)
ข้อมูล ณ วันที่ 17 สิงหาคม 2563

• วิทยาเขตกาญจนบุรี
• ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก
• ศูนยต์รวจสารต้องห้ามในนักกีฬา
• ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
• สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
• สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
• สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
• สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
• สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
• สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
• สถาบันโภชนาการ
• ส านักงานอธิการบดี
• หอสมุดและคลังความรู้

การกรอกข้อมูลในระบบ MU-ECODATA



ส่วนงานที่ส่งฟอร์มข้อมูล UI GreenMetric 2020 (7 ส่วนงาน)

• คณะวิศวกรรมศาสตร์
• วิทยาลัยนานาชาติ
• สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
• วิทยาลัยการจัดการ
• กองกิจการนักศึกษา
• กองทรัพยากรบุคคล
• ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

หมายเหตุ: ก าหนดส่งข้อมูลวันที่

ข้อมูล ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ข้อมูล UI GreenMetric World University Ranking 2020

31 ก.ค. 2563



วัน เดือน ปี เวลา หน่วยงาน ผู้ร่วมตรวจเยี่ยม หมายเหตุ Web Link

30 ก.ค. 63

09.00-10.00 น. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

3. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

4. นางสาวศศิวิมล ผุงเพ่ิมตระกูล

5. นางสาวรุ่งทิวา บัวดี

https://www2.si.mahidol.ac.th/en/sustainable/

10.30-11.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์
http://ns.mahidol.ac.th/sdgs/
https://sustainability.cm.mahidol.ac.th/web/index.
php

13.30-14.30 น. วิทยาลัยการจัดการ
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/sustainable/

http://ns.mahidol.ac.th/sdgs/

31 ก.ค. 63

09.00-10.00 น. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอล 

3. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

4. นางสาวศศิวิมล ผุงเพ่ิมตระกูล

5. นางสาวสุฑานาศ สุยงพษ์พันธ์

https://www.ph.mahidol.ac.th/SDGs/sustainability/

10.30-11.30 น. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
https://www.tm.mahidol.ac.th/green/tropmed-sdgs.php
https://dt.mahidol.ac.th/th/sdgs/

13.30-14.30 น. คณะทันตแพทยศาสตร์
https://www.ph.mahidol.ac.th/SDGs/sustainability/

https://www.tm.mahidol.ac.th/green/tropmed-sdgs.php

ก าหนดการ SDGs Visit ประจ าปี 2563 และ 
Web Link Sustainability

https://www2.si.mahidol.ac.th/en/sustainable/
http://ns.mahidol.ac.th/sdgs/
https://sustainability.cm.mahidol.ac.th/web/index.php
https://www2.si.mahidol.ac.th/en/sustainable/
http://ns.mahidol.ac.th/sdgs/
https://www.ph.mahidol.ac.th/SDGs/sustainability/
https://www.tm.mahidol.ac.th/green/tropmed-sdgs.php
https://dt.mahidol.ac.th/th/sdgs/
https://www.ph.mahidol.ac.th/SDGs/sustainability/
https://www.tm.mahidol.ac.th/green/tropmed-sdgs.php


วัน เดือน ปี เวลา หน่วยงาน ผู้ร่วมตรวจเยี่ยม หมายเหตุ Web Link

4 ส.ค. 63

09.00-10.00 น. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอล 

3. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

4. นางสาวศศิวิมล ผุงเพ่ิมตระกูล

5. นางสาวศันสณีย์ ศิริลักษณ์

http://www2.ipsr.mahidol.ac.th/pr-green/green-sdgs/

10.30-11.30 น. คณะวิศวกรรมศาสตร์
https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/95-
content/sdg.html

13.30-14.30 น. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร https://www.ict.mahidol.ac.th/th/?page_id=23284

15.00-16.00 น. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ https://en.mahidol.ac.th/th/SDG

10 ส.ค. 63 14.00-15.00 น. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

3. นางสาวศศิวิมล ผุงเพ่ิมตระกูล

4. นางสาวมะลุลี เลี่ยมแหลม

5. นางสาวธิติยา ภักดีสม

เดิมวันที่ 27 ก.ค. 

2563
https://www.rama.mahidol.ac.th/global_goals

ก าหนดการ SDGs Visit ประจ าปี 2563 และ 
Web Link Sustainability

https://www.rama.mahidol.ac.th/global_goals


วัน เดือน ปี เวลา หน่วยงาน ผู้ร่วมตรวจเยี่ยม หมายเหตุ Web Link

14 ส.ค. 63

09.00-10.00 น. คณะสัตวแพทยศาสตร์

1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

3. ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอล 

4. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

5. นางสาวศศิวิมล ผุงเพ่ิมตระกูล

6. นางสาววราทิพย์ วัฒนวินิจฉัย

7. นางสาวธิติยา ภักดีสม

สถาบันเด็กฯ ขอ

เลื่อนเนื่องจาก

ผู้บริหารติดภารกิจอ่ืน

https://vs.mahidol.ac.th/th/muvs-sdgs.html

13.30-14.30 น. วิทยาลัยศาสนศึกษา

19 ส.ค. 63 08.30-09.30 น. คณะวิทยาศาสตร์

1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน

3. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

4. นางสาวศศิวิมล ผุงเพ่ิมตระกูล

5. นางสาวมะลุลี เลี่ยมแหลม

6. นางสาวธิติยา ภักดีสม

เดิมวันที่ 

27 ก.ค. 2563
https://science.mahidol.ac.th/sdgs/index.php

ก าหนดการ SDGs Visit ประจ าปี 2563 และ 
Web Link Sustainability

https://vs.mahidol.ac.th/th/muvs-sdgs.html
https://science.mahidol.ac.th/sdgs/index.php


วัน เดือน ปี เวลา หน่วยงาน ผู้ร่วมตรวจเยี่ยม หมายเหตุ Web Link

20 ส.ค. 63 10.30-11.30 น. คณะเภสัชศาสตร์

1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน

3. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

4. นางสาวศันสณีย์ ศิริลักษณ์

5. นางสาวมะลุลี เลี่ยมแหลม

6. นางสาวธิติยา ภักดีสม

เดิมวันที่ 

27 ก.ค. 2563

2 ก.ย. 2563

09.00-10.00 น. คณะกายภาพบ าบัด

1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
2. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์
3. นางสาววราทิพย์ วัฒนวินิจฉัย
4. นางสาวรุ่งทิวา บัวดี
5. นางสาวธิติยา ภักดีสม

เดิมวันที่
6 ส.ค. 256310.30-11.30 น. คณะศิลปศาสตร์

https://la.mahidol.ac.th/th/sustainable-development-
goals/

13.30-14.30 น.
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว

เดิมวันที่
14 ก.ย. 63 https://cf.mahidol.ac.th/th/?page_id=6834

15.00-16.00 น.
หอสมุดและคลังความรู้

มหาวิทยาลัยมหิดล

เดิมวันที่
6 ส.ค. 2563

https://www.li.mahidol.ac.th/sustainable-development-
goals/

ก าหนดการ SDGs Visit ประจ าปี 2563 และ 
Web Link Sustainability

https://la.mahidol.ac.th/th/sustainable-development-goals/
https://www.li.mahidol.ac.th/sustainable-development-goals/


วัน เดือน ปี เวลา หน่วยงาน ผู้ร่วมตรวจเยี่ยม หมายเหตุ Web Link

3 ก.ย. 2563

09.00-10.00 น. คณะเทคนิคการแพทย์ 1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

4. นางสาวศันสณีย์ ศิริลักษณ์

5. นางสาวมะลุลี เลี่ยมแหลม
6. นางสาวธิติยา ภักดีสม

เดิมวันที่
5 ส.ค. 2563

https://mt.mahidol.ac.th/sdgs/

https://inmu2.mahidol.ac.th/inmu-sdgs/

10.30-11.30 น. สถาบันโภชนาการ https://mt.mahidol.ac.th/sdgs/

13.30-14.30 น. วิทยาลัยนานาชาติ

15.00-16.00 น.
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

กีฬา

เดิมวันที่
14 ก.ย. 63

https://ss.mahidol.ac.th/th/index.php/component/k2/i
tem/102

8 ก.ย. 2563 10.00-11.00 น. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

3. นางสาวศันสณีย์ ศิริลักษณ์

4. นางสาวรุ่งทิวา บัวดี

5. นางสาวธิติยา ภักดีสม

เดิมวันที่
7 ก.ย. 2563

https://aihd.mahidol.ac.th/SDGs_AIHD/

ก าหนดการ SDGs Visit ประจ าปี 2563 และ 
Web Link Sustainability

https://mt.mahidol.ac.th/sdgs/
https://inmu2.mahidol.ac.th/inmu-sdgs/
https://mt.mahidol.ac.th/sdgs/
https://ss.mahidol.ac.th/th/index.php/component/k2/item/102
https://aihd.mahidol.ac.th/SDGs_AIHD/


ก าหนดการ SDGs Visit ประจ าปี 2563 และ 
Web Link Sustainability

วัน เดือน ปี เวลา หน่วยงาน ผู้ร่วมตรวจเยี่ยม หมายเหตุ Web Link

11 ก.ย. 2563

09.00-10.00 น. บัณฑิตวิทยาลัย 1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ
2. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์
3. นางสาวศศิวิมล ผุงเพ่ิมตระกูล
4. นางสาววราทิพย์ วัฒนวินิจฉัย
5. นางสาวธิติยา ภักดีสม

เพิ่มเติม

https://graduate.mahidol.ac.th/sustainability/

10.30-11.30 น. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ http://www.nlac.mahidol.ac.th/green/index.php 

14 ก.ย. 63

13.00-14.00 น. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

3. นางสาวศศิวิมล ผุงเพ่ิมตระกูล

4. นางสาวรุ่งทิวา บัวดี

5. นางสาวธิติยา ภักดีสม

เพ่ิมเติม https://il.mahidol.ac.th/th/17-sdgs/

14.30-15.30 น. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล เพ่ิมเติม https://mb.mahidol.ac.th/th/sdgs-mb-mahidol/

18 ก.ย. 2563 09.00-10.00 น. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

3. นางสาวศศิวิมล ผุงเพ่ิมตระกูล

4. นางสาววราทิพย์ วัฒนวินิจฉัย

5. นางสาวธิติยา ภักดีสม

เดิมวันที่

4 ก.ย. 2563

เพ่ิมเติม

10.30-11.30 น. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เอเชีย
https://lc.mahidol.ac.th/sdgs/

13.30-14.30 น. วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ https://www.music.mahidol.ac.th/th/sustainable-
development-goals/

15.00-16.00 น. วิทยาลัยราชสุดา https://rs.mahidol.ac.th/sustainable-rs/

https://graduate.mahidol.ac.th/sustainability/
http://www.nlac.mahidol.ac.th/green/index.php
https://il.mahidol.ac.th/th/17-sdgs/
https://mb.mahidol.ac.th/th/sdgs-mb-mahidol/
https://lc.mahidol.ac.th/sdgs/


ก าหนดการ SDGs Visit ประจ าปี 2563 และ 
Web Link Sustainability

วัน เดือน ปี เวลา หน่วยงาน ผู้ร่วมตรวจเยี่ยม หมายเหตุ Web Link

22 ก.ย. 2563

09.30 – 10.30 น.

วิทยาเขตนครสวรรค์ ผ่านระบบ WebEx 

Link: https://bit.ly/2E5rYs4

Meeting Number: 170 866 2400

Password: oppe

1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

3. นางสาวศศิวิมล ผุงเพ่ิมตระกูล

4. นางสาววราทิพย์ วัฒนวินิจฉัย

5. นางสาวธิติยา ภักดีสม

เพ่ิมเติม

11.00 – 12.00 น.

วิทยาเขตอ านาจเจริญ ผ่านระบบ WebEx 

Link: https://bit.ly/2E5rYs4

Meeting Number: 170 866 2400

Password: oppe

เพ่ิมเติม

24 ก.ย. 2563 10.00-12.00 น. วิทยาเขตกาญจนบุรี

1. รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ

2. ผู้ช่วยอาจารย์ ภาณุวัฒน์ ประเสริฐพงษ์

3. นางสาวรุ่งทิวา บัวดี

4. นางสาวมะลุลี เลี่ยมแหลม

5. นางสาวธิติยา ภักดีสม

เพ่ิมเติม

https://bit.ly/2E5rYs4
https://bit.ly/2E5rYs4


คณะ/สถาบัน/กอง/ศูนย์/ส่วนงาน วัน เดือน ปี ที่ส่ง

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 31 ก.ค. 2563

2. ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 31 ก.ค. 2563

3. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 3 ส.ค. 2563

4. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 6 ส.ค. 2563

5. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 13 ส.ค. 2563

6. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 ส.ค. 2563

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 ส.ค. 2563

หมายเหตุ: ส่วนงานที่ให้ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องตาม 17 Goals (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563)

ข้อมูล THE Impact Ranking 2021



คณะ/สถาบัน/กอง/ศูนย์/ส่วนงาน วัน เดือน ปี ที่ส่ง

8. วิทยาลัยนานาชาติ 14 ส.ค. 2563

9. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 14 ส.ค. 2563

10. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 14 ส.ค. 2563

11. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 17 ส.ค. 2563

12. วิทยาเขตกาญจนบุรี 17 ส.ค. 2563

13. สถาบันโภชนาการ 18 ส.ค. 2563

14. วิทยาลัยศาสนศึกษา 18 ส.ค. 2563

15. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2563

หมายเหตุ: ส่วนงานที่ให้ข้อมูลผลการด าเนินงานท่ีสอดคล้องตาม 17 Goals (ข้อมูล ณ วันที่ 18 ส.ค. 2563)

ข้อมูล THE Impact Ranking 2021



ข้อมูล THE Impact Ranking 2021

หมายเหตุ: ส่วนงานที่ให้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์ม 4 Goals เดิม (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ส.ค. 2563)

คณะ/สถาบัน/กอง/ศูนย์/ส่วนงาน วัน เดือน ปี ที่ส่ง

1. คณะเทคนิคการแพทย์ 18 มิ.ย. 2563

2. บัณฑิตวิทยาลัย 18 มิ.ย. 2563

3. คณะสัตวแพทยศาสตร์ 30 มิ.ย. 2563

4. วิทยาลัยการจัดการ 21 ก.ค. 2563

5. วิทยาลัยราชสุดา 31 ก.ค. 2563



ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

file:///F:/คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน.pdf
file:///F:/คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยยั่งยืน.pdf


MAHIDOL SUSTAINABLE WEEK 2020

Mahidol Sustainable University Exhibition (Poster) :           30 Nov - 4 Dec 2020 @ MLC Ground Floor

Mahidol Sustainable Development Conference :    Wednesday 2 December 2020 (ZOOM) 

MU SDGs Talk : Thursday 3 December 2020 (ZOOM)

MAHIDOL SUSTAINABLE WEEK 2020



เศรษฐกิจทีย่ั่งยืน หรือ ธุรกิจเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน

Mahidol Sustainable Development Conference 2020

หัวข้อการน าเสนอ

สุขภาพท่ียั่งยืน

สังคมที่ยั่งยืน

สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน



Mahidol Sustainable Development Conference 2020

รายละเอียด วันที่

เปิดลงทะเบียนน าเสนอบทความและเปิดรับบทความฉบับเต็ม 30 ก.ย. 2563

ปิดรับบทความฉบับเต็ม 15 ต.ค. 2563

วันสุดท้ายของการส่งบทความแก้ไขฉบับสมบูรณ์ และไฟล์โปสเตอร์ 27 ต.ค. 2563 27 ต.ค. 2563

ออกหนังสือตอบรับผลงาน 1 พ.ย. 2563

ช าระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมน าเสนอบทความ และยืนยันการเข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง Google form 1 – 5 พ.ย. 2563

ประกาศรายชื่อผู้น าเสนอ และก าหนดการน าเสนอผลงาน 5 พ.ย. 2563

น าเสนอผลงาน / เข้าร่วมงาน รูปแบบ Online ผ่าน ZOOM 2 ธ.ค. 2563



MAHIDOL SUSTAINABLE WEEK 2020



Thank you


