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ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

เม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารบัโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่อง
หน่วยงานท่ีผ่านการประเมินโครงการ “อาคารราชการตน้แบบในการจัดการน า้เสีย” กรมควบคุม
มลพิษ โดยมีนายยุทธพล อังกินันนทน ์ท่ีปรึกษารฐัมนตรีว่าการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ 
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม โดยกรมควบคมุมลพิษเขา้ส  ารวจหน่วยงานทัง้หมด 201
หน่วยงาน โดยลงพื ้น ท่ีตรวจสอบระบบบ าบัดน ้า เสียของอาคาร ท่ีท าการของหน่วยงาน

ในการนี ้มีหน่วยงานสง่ประกวดจ านวนทัง้สิน้ 179 หน่วยงาน ไดแ้ก่ 1) อาคารท่ีท าการของ
ทางราชการ 2) รฐัวิสาหกิจ 3) องคก์ารมหาชน 4) หน่วยราชการอิสระในก ากบัของรฐั 5) โรงพยาบาล
รฐั และ 6) โรงเรยีน มหาวิทยาลยั และสถาบนัอดุมศกึษาของรฐั ไดร้บัรางวลบั 88 หน่วยงาน แบ่งเป็น 
ระดับทอง 67 หน่วยงาน ระดบัเงิน 16 หน่วยงาน และระดับทองแดง 5 หน่วยงาน โดยมีโรงเรียน 
มหาวิทยาลัย  และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ  ได้รับรางวัล เพียง  4  หน่วยงานเท่านั้น  ซึ่ ง
มหาวิทยาลยัมหิดลผ่านเกณฑก์ารประเมิน “ระดบัทอง”

1.1 รางวัลโล่ทองค าอาคารราชการต้นแบบการจัดการน า้เสยี



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

โครงการ Sustainability week 2020 : จดันิทรรศการดา้นการพฒันาอย่างยั่งยืน 
ณ อาคารศนูยก์ารเรยีนรูม้หิดล ระหว่างวนัท่ี 30 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม 2563 ซึง่มีกิจกรรมหลกั ดงันี ้

• 1 ธนัวาคม 2563 มีกิจกรรม SDGs Talk เพื่อแลกเปลี่ยนเรยีนรูใ้นสขุภาพท่ียั่งยืน สงัคม
ท่ียั่งยืน สิ่งแวดลอ้มที่ยั่งยืน เศรษฐกิจท่ียั่งยืนหรอืธรุกิจเพื่อสงัคมท่ียั่งยืน 

• 2  ธันวาคม  2563  จัด กิจกรรม  Mahidol Sustainable Development 
Conference

โดยขยายระยะเวลาการปิดรบัสมคัรบทความท่ีจะน าเสนอในกิจกรรม SDGs Talk ในวนัท่ี
1 ธนัวาคม2563 จากวันที ่15 ตุลาคม 2563 เป็นวันที ่31 ตุลาคม 2563

1.2 ความคบืหน้าโครงการ Mahidol Sustainable Week 2020



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

งานพฒันาเพื่อความยั่งยืนจะจดัท า MU Sustainability Action ของมหาวิทยาลยัซึ่ง
เป็นยุทธศาสตรม์หาวิทยาลัยมหิดลสู่การการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564-2568 โดยใช้หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นพืน้ฐาน

1.3 MU Sustainability Action



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มจะด าเนินการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนสานสัตยา (ดา้นข้าง
สถาบันโภชนาการ-คณะสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากรศาสตร์) ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน สัญญา
ก่อสรา้งตัง้แต่วนัท่ี 12 ตลุาคม 2563 ถึง 8 กมุภาพนัธ ์2564 ซึ่งการด าเนินการปรบัปรุงจะตอ้งปิดถนน 
โดยแบง่การด าเนินงานเป็น 2 ช่วง ดงันี ้

ช่วงที่ 1 ทางแยกหอสมดุ - วงเวียนคณะสิ่งแวดลอ้ม (ระยะเวลาด าเนินการ 60 วนั)
เริม่ปิดตัง้แต่วนัท่ี 26 ตลุาคม 2563

ช่วงที่ 2 ทางแยกหอสมดุ – ถนนพลูผลประชา (ระยะเวลาด าเนินการ 70 วนั)
เริม่ปิดตัง้แตว่นัท่ี 14 ธนัวาคม 2563

1.4 แจ้งปิดถนนสานสัตยา (ด้านข้างสถาบนัโภชนาการ-คณะสิ่งแวดล้อมฯ)



ระเบยีบวาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพือ่ทราบ

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลไดก้ าหนดจดัพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประจ าปีการศึกษา 
2562 โดยมีก าหนดการดงันี ้

• วนัซอ้มย่อย ในวนัท่ี 29 และ 30 กนัยายน 2563
• วนัซอ้มใหญ่ ณ มหิดลสิทธาคาร ในวนัท่ี 2 และ 3 ตลุาคม 2563
• วนัรบัจรงิ ณ มหิดลสิทธาคาร ในวนัท่ี 5 และ 6 ตลุาคม 2563

กองกายภาพและสิ่งแวดลอ้มไดจ้ดัท าแผนปฏิบตัิในการเตรยีมความพรอ้มในพิธีดังกล่าวใน
เรื่องของสถานท่ีและการจราจรโดยรอบมหาวิทยาลยั ซึ่งมีสรุปผลการด าเนินงานและขอ้เสนอแนะจาก
การปฏิบตัิตามแผนดงักลา่ว

1.5 สรุปการจัดพธีิพระราชทานปริญญาบตัร ปีการศึกษา 2562



รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่8/2563

ระเบยีบวาระที ่2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม



ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม

3.1 ข้อมูล UI Greenmetric World University Ranking 2020



ระเบยีบวาระที ่3 เร่ืองตดิตาม

3.2 แนวทางการพฒันางานด้าน Sustainability (Time Higher Education University 
Impact Ranking 2020) ของส่วนงาน

ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลจะเขา้ร่วมการจดัอนัดบั Time Higher Education
University Impact Ranking 2020 (THE) งานพฒันาเพ่ือความยั่งยืนจะจดัท า 
website หลักของมหาวิทยาลยั ท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล 17 หัวขอ้ตามขอ้ก าหนดของ SDGs 
Goal จาก website Sustainability ของส่วนงาน โดยใน website ของส่วนงานจะใช้
รูปแบบเดียวกันทุกส่วนงานและตอ้งมีขอ้มูล 3 เรื่องไดแ้ก่ 1) งานวิจยั 2) กิจกรรมและการเรียนการ
สอน 3) การประชุมหรือการสัมมนา ซึ่งส่วนงานสามารถดาวนโ์หลดรูปแบบไดท่ี้ website กอง
กายภาพและสิ่งแวดลอ้ม https://op.mahidol.ac.th/pe/impact-rankings/



ระเบยีบวาระที ่4 เร่ืองเพือ่พจิารณา



ระเบยีบวาระที ่5 เร่ืองอืน่ๆ 


