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รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยืน  

คร้ังที ่8 /2563   

วนัพุธที ่9 กนัยายน 2563 เวลา 13.30 น. 

ประชุมผ่านระบบ WebEx มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

ผู้มาประชุม  

1 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต                                                               รองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ประธานกรรมการ 

2 ผศ.ดร.ชาญยศ ปล้ืมปิติวริิยะเวช                                                 ประธานสภาคณาจารย ์หรือผูแ้ทน กรรมการ 

3 ผศ.ดร.พรชยั ชยัยากร                                                                 ผูแ้ทนคณะวศิวกรรมศาสตร์ กรรมการ 

4 นายอภิรมย ์ องัสุรัตน์                                                                  ผูแ้ทนคณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์         กรรมการ 

5 ผศ. ดร. วราภรณ์ จนัทร์อ่อน                                                     ผูแ้ทนคณะเทคนิคการแพทย ์  กรรมการ 

6 นายนพเมศฐ ์รังสีเตชาวฒัน์                                                      ผูแ้ทนคณะทนัตแพทยศาสตร์        กรรมการ 

7 นางสมร  รอดดอน                                                                       ผูแ้ทนคณะพยาบาลศาสตร์          กรรมการ 

8 นายณรงคฤ์ทธ์ิ บ ารุงประเสริฐ                                                        ผูแ้ทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรรมการ 

9 นายชาญเดช  แสงงาม                                                               ผูแ้ทนคณะเภสชัศาสตร์ กรรมการ 

10 นายสุเมธ  กิตติภูมิ                                                                        ผูแ้ทนคณะวทิยาศาสตร์ (พญาไท)         กรรมการ 

11 นางวยวุดี  ถิรธราดล                                                                      ผูแ้ทนคณะศิลปศาสตร์   กรรมการ 

12 นายวนับูรณ์  ปุญญะศรี ผูแ้ทนคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร    กรรมการ 

13 นายเสวก ชมม่ิง                                                                            ผูแ้ทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน     กรรมการ 

14 นางสาวจุฑาทิพย ์ศิรินพวงศ ์                                                  ผูแ้ทนคณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    กรรมการ 

15 นางสาวม่ิงขวญั  จงประสานวงศ ์                                           ผูแ้ทนคณะสตัวแพทยศาสตร์       กรรมการ 

16 นายสุดสม เริงโอสถ                                                                    ผูแ้ทนคณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 

17 นางสุภาพร มัน่หร่ัง                                                                      ผูแ้ทนบณัฑิตวทิยาลยั      กรรมการ 

18 นายนพรัตน์  ฉนัส าราญ                                                                 ผูแ้ทนคณะกายภาพบ าบดั กรรมการ 

19 นายน าโชค  ขนุหม่ืนวงศ ์                                                           ผูแ้ทนสถาบนันวตักรรมการเรียนรู้         กรรมการ 

20 นางรัชฎาพร เจริญวราวฒิุ                                                          ผูแ้ทนสถาบนัพฒัาสุขภาพอาเซียน   กรรมการ 

21 นายสมเกียรติ เขียวแก่                                                                ผูแ้ทนสถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม    กรรมการ 
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22 นายทศพล  อินทิจนัทร์                                                               ผูแ้ทนสถาบนัวจิยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย  กรรมการ 

23 นายวโิรจน์  สนัตยานนท ์                                                            ผูแ้ทนสถาบนัโภชนาการ    กรรมการ 

24 นายภูชิต โนนจุย้                                                                           ผูแ้ทนสถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ      กรรมการ 

25 อาจารย ์ดร.อธิวฒัน์  เจ่ียววิรรธน์กลุ                                                         ผูแ้ทนสถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาและครอบครัว   กรรมการ 

26 นายเจริญพงษ ์กานดา                                                                   ผูแ้ทนวทิยาลยัการจดัการ    กรรมการ 

27 นายกิตติรัตน์  ปรือทอง                                                             ผูแ้ทนวทิยาลยันานาชาติ      กรรมการ 

28 ผศ. ดร. ธีรศกัด์ิ ศรีสุรกลุ                                                           ผูแ้ทนวทิยาลยัราชสุดา        กรรมการ 

29 นายประชารักษ ์ อมรพงษ ์                                                         ผูแ้ทนวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา     กรรมการ 

30 นายกอ้งภพ  รอดยรู                                                                             ผูแ้ทนวทิยาลยัศาสนศึกษา   กรรมการ 

31 นางอรอารีย ์อุชม                                                                         ผูแ้ทนศูนยส์ตัวท์ดลองแห่งชาติ  กรรมการ 

32 นายตะวนั  พลชนะ                                                                        ผูแ้ทนหอสมุดและคลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล   กรรมการ 

33 นายนฤชาติ  ละมูลมัง่                                                                 ผูแ้ทนศูนยก์ารแพทยก์าญจนาภิเษก    กรรมการ 

34 นายศิริศกัด์ิ  สุนทรยาตร                                                                ผูแ้ทนวทิยาเขตกาญจนบุรี      กรรมการ 

35 อาจารย ์ดร. ทวศีกัด์ิ ชูมา                                                                 ผูแ้ทนโครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค ์      กรรมการ 

36 นางสาวเสมอแข  ยอ้ยนวล                                                        ผูแ้ทนโครงการจดัตั้งสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสนัติศึกษา กรรมการ 

37 นางสาวศุภนุช  มงคลพนัธ์                                                        ผูแ้ทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี     กรรมการ 

38 นางสาวอญัชุลี วชัรมุสิก                                                            ผูแ้ทนศูนยบ์ริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยัฯ      กรรมการ 

39 นายพฒิุเศรษฐ ์ ตนัติเมฆิน                                                       ผูอ้  านวยการกองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม หรือผูแ้ทน กรรมการ 

40 นายศิริพงศ ์ ทรัพยอ์ดุม                                                                 ผูจ้ดัการอาคารชุดพกัอาศยั หรือผูแ้ทน กรรมการ 

41 นายพร้อมพงศ ์ผงุเพ่ิมตระกลู                                                    หวัหนา้งานออกแบบและผงัแม่บท  หรือผูแ้ทน กรรมการ 

42 นายสุพจน์ ภาษีรอด                                                                       หวัหนา้งานภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้ม หรือผูแ้ทน กรรมการ 

43 วา่ท่ีร้อยตรีพงษธ์ร  เซ่ียงเห็น                                                      หวัหนา้งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร หรือผูแ้ทน กรรมการ 

44 นายยทุธภูมิ ญานเพ่ิม                                                                     หวัหนา้งานจราจรและความปลอดภยั หรือผูแ้ทน   กรรมการ 

45 นางสาวศศิวมิล ผงุเพ่ิมตระกลู                                                     หวัหนา้งานพฒันาเพ่ือความยัง่ยนื หรือผูแ้ทน กรรมการ 

46 นายมนตรี  แสงทว ี                                                               กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 
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47 นายสุริยนั จนัทร์เงิน                                                            กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 

48 นายวรพจน์ เฉลิมกล่ิน                                                          กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 

49 นายสมพงษ ์พิเชฐบวรกลุ                                                          กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 

50 นายเมธาว ี ชาบญั                                                                     กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม กรรมการ 

51 นายอิทธิรัชฎ ์ เผา่วฒันา                                                            กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
กรรมการและ
เลขานุการ 

52 นางสาวอรวรรณ  ไพรี                                                          กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
กรรมการและ
ผูช่้วยเลขานุการ 

53 นางสาวเนตรา  แยม้เดช                                                         กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
กรรมการและ
ผูช่้วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้าม)ี  

1 ผูแ้ทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 

2 ผูแ้ทนคณะวทิยาศาสตร์ (ศาลายา)     

3 ผูแ้ทนสถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยแีละนวตักรรม   

4 ผูแ้ทนวทิยาลยัดุริยางคศิลป์     

5 ผูแ้ทนโครงการจดัตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ    

6 ผูแ้ทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ            

7 ผูอ้  านวยการกองบริหารงานทัว่ไป หรือผูแ้ทน 

8 ผูอ้  านวยการกองกิจการนกัศึกษา หรือผูแ้ทน 

เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 
  ประธานแจ้งเก่ียวกับการน าเอกสารท่ีน าเสนอ (PowerPoint) หรือเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีน าเสนอในการประชุม

คณะกรรมการด าเนินงานบริหารจดัการระบบกายภาพและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยืนน าไปเผยแพร่ในโลกโซเซียล นั้น โดยไดมี้การน า

เอกสารบางส่วนท่ีมาน าเสนอในการประชุมซ่ึงเอกสารดงักล่าวยงัไม่ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยัออกไป

เผยแพร่ในโลกโซเซียล หากเอกสารส่วนน้ีท่ีท่านคณะกรรมการฯ หรือบุคคลอ่ืนใดน าเอกสารชุดน้ีไปเผยแพร่ท่านจะตอ้งเป็น

ผูรั้บผิดชอบในส่วนท่ีน าไปเผยแพร่ต่อไป ทางกองกายภาพและส่ิงแวดลอ้มถือวา่ไม่เก่ียวขอ้งในส่วนน้ี จึงแจง้มาเพ่ือทราบ  

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที ่ 1  เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 

1.1 การปรับราคาผลติภณัฑ์ปุ๋ ยหมกัศาลายา 

งานภูมิทศัน์และส่ิงแวดลอ้มจะปรับราคาจ าหน่ายผลิตภณัฑปุ๋์ยหมกัศาลายา เน่ืองจากมีตน้ทุนในการผลิตเพ่ิม

มากข้ึน โดยจะปรับราคาจ าหน่ายตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2563 เป็นตน้ไป ดงัน้ี 

 
          ทั้งขอ้มูลประกาศดงักล่าวไดน้ าออกเผยแพร่ใหรั้บทราบทางเวปไซตข์องกองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม

เรียบร้อยแลว้ ท่านสามารถดูรายละเอียดไดต้่อไป 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 

1.2 ความคืบหน้าโครงการ Mahidol Sustainable Week 2020 

         โครงการ Sustainability week 2020 : จดันิทรรศการดา้นการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื ณ อาคารศูนยก์ารเรียนรู้มหิดล 

ระหวา่งวนัท่ี 30 พฤศจิกายน – 4 ธนัวาคม 2563 ซ่ึงมีกิจกรรมหลกั ดงัน้ี 

- 1 ธนัวาคม 2563 มีกิจกรรม SDGs Talk เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ในสุขภาพท่ีย ัง่ยนื สงัคมท่ีย ัง่ยนื 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื เศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนืหรือธุรกิจเพ่ือสงัคมท่ีย ัง่ยนื  

- 2 ธนัวาคม 2563 จดักิจกรรม Mahidol Sustainable Development Conference 

รายละเอยีดในการส่งผลงาน Conference 

ก าหนดการลงทะเบียนน าเสนอผลงาน  วนัที่ 

เปิดลงทะเบียนน าเสนอบทความและเปิดรับบทความฉบบัเตม็ 30 ก.ย. 2563 

ปิดรับบทความฉบบัเตม็ 15 ต.ค. 2563 

วนัสุดทา้ยของการส่งบทความแกไ้ขฉบบัสมบูรณ์ และไฟลโ์ปสเตอร์ 27 ต.ค. 2563 27 ต.ค. 2563 

ออกหนงัสือตอบรับผลงาน 1 พ.ย. 2563 

ช าระค่าลงทะเบียนเขา้ร่วมน าเสนอบทความ และยืนยนัการเขา้ร่วมน าเสนอผลงานทาง 

Google form  
1 – 5 พ.ย. 2563 

รายการ ราค า ราค าจ าหน่ายเดิม ราค าจ าหน่ายใหม่ ราค าท่ีปรับเพ่ิมข้ึ น

ต่อหน่วย   (บาท)  (บาท) (บาท)

ปุ๋ยหมัก แบบช นิดผง

ปุ๋ยหมัก แบบไม่บรรจุถุง ราคาต่อกิโลกรัม 6 7 1

ปุ๋ยหมัก แบบบรรจุถุง ราคาต่อกิโลกรัม 6 8 2

ปุ๋ยหมัก แบบบรรจุถุงๆ ละ 4 กิโลกรัม ราคาต่อถุง 25 32 7

(กิโลกรัมละ 6 บาท) (กิโลกรัมละ 8 บาท)

ปุ๋ยหมัก แบบบรรจุถุงๆ ละ 10 กิโลกรัม ราคาต่อถุง 60 80 20

(กิโลกรัมละ 6 บาท) (กิโลกรัมละ 8 บาท)

ปุ๋ยหมัก แบบช นิดเม็ด

ปุ๋ยหมัก แบบไม่บรรจุถุง ราคาต่อกิโลกรัม 15 30 15

ปุ๋ยหมัก แบบบรรจุถุงๆ ละ 2 กิโลกรัม ราคาต่อถุง 30 60 30
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ประกาศรายช่ือผูน้ าเสนอ และก าหนดการน าเสนอผลงาน 5 พ.ย. 2563 

น าเสนอผลงาน / เขา้ร่วมงาน รูปแบบ Online ผา่น WebEx 2 ธ.ค. 2563 

หัวข้อผลงานที่น าเสนอ 

สุขภาพท่ีย ัง่ยนื 

สงัคมท่ีย ัง่ยนื 

ส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 

เศรษฐกิจท่ีย ัง่ยนื หรือ ธุรกิจเพ่ือสังคมท่ีย ัง่ยนื 

ก าหนดการ Mahidol SDGs Talk ในวนัที่ 1 ธันวาคม 2563 

หัวข้อ เวลา 

Opening Session 09.30 – 10.00 น. 

เสวนา “วิถีสู่ความย ัง่ยนืในบริบทของสงัคมไทย” 10.00 – 12.20 น. 
 

ทั้งน้ี บุคลากรมหาวทิยาลยัมหิดล สายสนบัสนุนสามารถน าไปขอต าแหน่งช านาญการพิเศษได ้

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 

1.3 Little book of Green nudges 

  UNEP: United Nation Environment Program ไดเ้ปิดตวัหนงัสือ The Little Book of Green Nudges เป็น

คู่มือฉบบัยอ่ส าหรับการลดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มภายในมหาวทิยาลยัผา่นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมจดัท าในรูปแบบของส่ิงพิมพ์

ท่ีสั้นกระชบัและใชง้านง่าย เป็นการสรุปส่ิงท่ีกระตุน้ให้เกิดผลดีท่ีสุดในการส่งเสริมพฤติกรรมนกัศึกษาและบุคลากร โดยแบ่งเป็น

หมวดพฤติกรรมในบริบทต่างๆ จดัท าโดยโครงการส่ิงแวดลอ้มแห่งสหประชาชาติ (UNEP: United Nation Environment Program) 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 

1.4 โครงการขุดลอกคูคลองรางระบายน า้รอบมหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  

กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้มจะด าเนินการจา้งลอกท่อพร้อมบ่อพกัระบบบ าบดัน ้ าเสียของมหาวทิยาลยัมหิดล 

ศาลายา รวมถึงระบบระบายน ้ าฝน เช่น รางดิน รางปูน ท่อระบายน ้ าใตดิ้น และบ่อตะแกรงรับน ้ าจากถนน เพ่ือรองรับน ้ าฝน น ้ าท่ีผา่น

การบ าบดัแลว้ และระบายออกจากพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลยัสู่ภายนอกไม่ให้เกิดการท่วมขงัของน ้ าภายในมหาวิทยาลยั โดยบริษทัผู ้

รับจา้งคือบริษทั ทรี คลีน แอนด์ ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จ ากดั ระยะเวลาด าเนินงาน 180 วนั เร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 กนัยายน 2563 - 27 

กมุภาพนัธ์ 2564  งบประมาณในการด าเนินการเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 2,350,000 บาท 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่2 รับรองรายงานการประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 8/2563  

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 8/2563 6 

 
 

ระเบียบวาระที ่3  เร่ืองตดิตาม 

  3.1 ข้อมูล UI Greenmetric World University Ranking 2020 

         MU - ECODATA 

        การติดตามส่วนงานท่ีกรอกขอ้มูลลงระบบ MU-ECODATA ครบถ้วนข้อมูล ณ วนัท่ี 28 สิงหาคม 2563               

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ศูนยส์ตัวท์ดลองแห่งชาติ 

      ส่วนงานท่ีกรอกขอ้มูลลงระบบ MU-ECODATA (40 ส่วนงาน จาก 43 ส่วนงาน) ขอ้มูล ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 2563  
หมายเหตุ มีการกรอกขอ้มูลแลว้แต่ขอ้มูลยงัไม่ครบถว้น มีดงัน้ี โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ โครงการ

จัดตั้งศูนยเ์สริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวตักรรม โครงการจดัตั้งสถาบนัสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา โรงเรียนพยาบาล

รามาธิบดี คณะเทคโนโลยแีละการส่ือสาร คณะเทคนิคการแพทย ์คณะเภสชัศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะแพทยศาสตร์ศิริราช

พยาบาลคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกายภาพบ าบดั คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  

คณะศิลปศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ กองกิจการ

นักศึกษา (งานหอพกันักศึกษา) บณัฑิตวิทยาลยั วิทยาลยัการจดัการ วิทยาลยันานาชาติ วิทยาลยัราชสุดา วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลยัศาสนศึกษา วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ วิทยาเขตกาญจนบุรี  ศูนยก์ารแพทยก์าญจนภิเษก ศูนยต์รวจสาร

ตอ้งหา้มในนกักีฬา สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน  สถาบนัวจิยัประชากร

และสังคม สถาบนัวิจยัภาษาและวฒันธรรมเอเชีย สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว สถาบนัโภชนาการ ส านักงาน

อธิการบดี หอสมุดและคลงัความรู้ โครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

  ภายในเดือนกนัยายน  2563 หน่วยงานท่ียงักรอกขอ้มูลไม่ครบขอใหด้ าเนินการใหค้รบ 

  UI Greenmetric World University Ranking 2020 

ส่วนงานที่ส่งฟอร์มข้อมูล UI GreenMetric 2020 (20 ส่วนงาน)ขอ้มูล ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี โครงการ
จดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ คณะเทคนิคการแพทย ์คณะทนัตแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากร
ศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ กองกิจการนักศึกษา กองทรัพยากรบุคคล 
บณัฑิตวทิยาลยั  วทิยาลยันานาชาติ วทิยาลยัการจดัการ วทิยาลยัศาสนศึกษา วทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา วทิยาลยัดุริ
ยางคศิลป์ หอสมุดและคลงัความรู้ ศูนยส์ตัวท์ดลองแห่งชาติ ศูนยบ์ริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 
สถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกลุ สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน สถาบนัโภชนาการ 

ส่วนงานที่ยังไม่ได้ส่งฟอร์มข้อมูล UI GreenMetric 2020ขอ้มูล ณ วนัท่ี 8 กนัยายน 2563 มีดงัน้ี โครงการจดัตั้ง
วิทยาเขตอ านาจเจริญ โครงการจดัตั้งศูนยเ์สริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวตักรรม โครงการจดัตั้งสถาบนัสิทธิมนุษยชนและ
สันติศึกษา คณะเทคโนโลยีและการส่ือสาร คณะเภสัชศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน คณะสาธารณสุขศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์        
ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะกายภาพบ าบดั คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ วทิยาลยัราชสุดา 
วทิยาเขตกาญจนบุรี ศูนยก์ารแพทยก์าญจนภิเษก ศูนยต์รวจสารตอ้งหา้มในนกักีฬา สถาบนัวจิยัประชากรและสงัคม สถาบนัวจิยัภาษา
และวฒันธรรมเอเชีย สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว ส านกังานอธิการบดี 
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 
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  3.2 การพฒันางานด้าน Sustainability (Time Higher Education University lmpact Ranking 2020) ของส่วนงาน 

   ตามท่ีมหาวิทยาลยัมหิดลจะเขา้ร่วมการจดัอนัดบั Time Higher Education University Impact Ranking 

2020 (THE) งานพฒันาเพ่ือความยัง่ยนืจะจดัท า website หลกัของมหาวิทยาลยั ท่ีเป็นการรวบรวมขอ้มูล 17 หัวขอ้ตามขอ้ก าหนดของ 

SDGs Goal จาก website Sustainability ของส่วนงาน โดยใน website ของส่วนงานจะใชรู้ปแบบเดียวกนัทุกส่วนงานและตอ้งมีขอ้มูล 

3 เร่ืองไดแ้ก่ 1) งานวจิยั 2) กิจกรรมและการเรียนการสอน 3) การประชุมหรือการสมัมนา ซ่ึงส่วนงานสามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้

ท่ี website กองกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม https://op.mahidol.ac.th/pe/impact-rankings/ 

ข้อมูล THE Impact Ranking 2021 (ครบ 17 goals) 

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

1. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 31 ก.ค. 2563 

2. ศูนยบ์ริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  31 ก.ค. 2563 

3. สถาบนัวิจยัประชากรและสงัคม 3 ส.ค. 2563 

4. สถาบนัพฒันาสุขภาพอาเซียน 6 ส.ค. 2563 

5. คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 13 ส.ค. 2563 

6. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 14 ส.ค. 2563 

7. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 14 ส.ค. 2563 

8. วิทยาลยันานาชาติ 14 ส.ค. 2563 

9. บณัฑิตวิทยาลยั 14 ส.ค. 2563 

10. ศูนยส์ตัวท์ดลองแห่งชาติ 14 ส.ค. 2563 

11. โครงการจดัตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ  14 ส.ค. 2563 

12. โครงการจดัตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์ 17 ส.ค. 2563 

13. วิทยาเขตกาญจนบุรี  17 ส.ค. 2563 

14. สถาบนัโภชนาการ 18 ส.ค. 2563 

15. วิทยาลยัศาสนศึกษา 18 ส.ค. 2563 

16. คณะสตัวแพทยศาสตร์ 18 ส.ค. 2563 

17. คณะเทคนิคการแพทย ์ 20 ส.ค. 2563 

18. คณะพยาบาลศาสตร์ 25 ส.ค. 2563 

19. คณะกายภาพบ าบดั 31 ส.ค. 2563 

20. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 31 ส.ค. 2563 

21. วิทยาลยัราชสุดา 31 ส.ค. 2563 

https://op.mahidol.ac.th/pe/impact-rankings/
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22. วิทยาลยัดุริยางคศิลป์ 2 ก.ย. 2563 

23. สถาบนัแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว 2 ก.ย. 2563 

24. วิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา 3 ก.ย. 2563 

25. คณะทนัตแพทยศาสตร์ 8 ก.ย. 2563 

26. คณะวิทยาศาสตร์ 8 ก.ย. 2563 

27. คณะศิลปศาสตร์ 9 ก.ย. 2563 

 ข้อมูล THE Impact Ranking 2021 (ส่ง 4 goals) 

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

1. วิทยาลยัการจดัการ 21 ก.ค. 2563 

2. สถาบนัชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 20 ส.ค. 2563 

3. คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ 8 ก.ย. 2563 

4. คณะสาธารณสุขศาสตร์ 9 ก.ย. 2563 

หมายเหตุ: ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 ก.ย. 2563 
ส่วนงานท่ียงัไม่ไดส่้งขอ้มูล THE Impact Ranking 2021 จ านวน 5 ส่วนงาน ขอ้มูล ณ วนัท่ี 9 ก.ย. 2563 มีดงัน้ี หอสมุดและ

คลงัความรู้มหาวทิยาลยัมหิดล คณะเทคโนโลยแีละการส่ือสาร คณะเภสชัศาสตร์ สถาบนันวตักรรมการเรียนรู้ สถาบนัวจิยัภาษาและ

วฒันธรรมเอเชีย 

มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที ่4  เร่ืองเพ่ือพจิารณา 

  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที ่5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

  จากสถาบนัพฒันาแห่งชาติเพ่ือการพฒันาเด็กและครอบครัว  สอบถามเก่ียวกบัแนวทางการจดัท าเวปไซตเ์ก่ียวกบั

เป้าหมาย SDGs Goal เก่ียวกบัแบบฟอร์มต่าง ๆ ขอเวปไซตส์ามารถใหค้ณะ/สถาบนั/ส่วนงาน จดัท าแบบฟอร์มของส่วนงาน 

  ประธานแจ้ง  ขณะน้ีทางรองอธิการบดีฝ่ายส่ิงแวดลอ้มและพฒันาอยา่งย ัง่ยืนไดไ้ป Visit ให้กบัส่วนงานเก่ียวกบั

แนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ และไดมี้การจดัอบรมใหก้บัส่วนงาน ซ่ึงงานพฒันาเพ่ือความยัง่ยืนไดจ้ดัท าแบบฟอร์มกลางใหก้บัส่วน

งานโดยงส่วนงานสามารถดาวน์โหลดไดห้น้าเวปไซตก์องกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม ทั้งน้ี ขอให้ส่วนงานจดัท าเน้ือหา หัวขอ้ SDGs 

Goal ใหค้รบตามแบบฟอร์มของส่วนกลาง ในส่วนขอรายละเอียดอ่ืน ๆ ส่วนงานสามารถเพ่ิมเติมได ้ 

 

 

 



รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ครั้งท่ี 8/2563 9 

 
 

 

  ศูนยส์ตัวท์ดลองแห่งชาติ สอบถามเก่ียวกบัการเขา้พ้ืนท่ีในวนัพิธีพระราชทานปริญญาบตัร  
  ประธานแจ้ง ให้รอฟังจากทางมหาวิทยาลยัส่วนกลางประชาสัมพนัธ์เป็นหลกั วนัซอ้มใหญ่ กบัวนัรับจริง      
ไม่อนุญาตให้บุคลากรเขา้พ้ืนท่ีให้ปฏิบติังานท่ีบา้น (Work From Home) กรณีบุคลากรท่ีตอ้งมาปฏิบัติหน้าท่ีในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัรตอ้งมีบตัรอนุญาตการเขา้พ้ืนท่ี  กรณีบุคลากรท่ีมีความจ าเป็นตอ้งเขา้พ้ืนท่ีขอใหมี้หนงัสือรับรองจากส่วนงานเท่านั้นจะ
อนุญาตใหเ้ขา้พ้ืนท่ีได ้กรณีเสน้ทางส่วนของรถยนตเ์ขา้ประตู 3  ประตู 5 , 6 เป็นเสน้ทางออกอยา่งเดียว  และประตูดุริยางคศิลป์ ประต ู
2 ประตู 4 ใหเ้ดินเขา้เท่านั้น  
มตทิีป่ระชุม รับทราบ 

 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

นางสาวอรวรรณ  ไพรี 
ผูจ้ดรายงานการประชุม 


