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วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. 
ประชุมผ่านระบบ WebEx มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ผู้มาประชุม  

1 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสติ    รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ประธาน 
2 ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปติิวิริยะเวช      ประธานสภาคณาจารย์ หรือผู้แทน กรรมการ 
3 ผศ.ดร.พรชัย ชัยยากร      ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 
4 นายอภิรมย์  อังสุรัตน์       ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ กรรมการ 
5 นางสาวอัญชนิกา ค าเป็ก ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 
6 นางสมร  รอดดอน      ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 
7 นายชาญเดช แสงงาม ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 
8 นายสุเมธ  กิตติภมูิ     ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)      กรรมการ 
9 นาย พีระยุทธ ส่ าประเสริฐ   ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์    กรรมการ 
10 อาจารยส์นิท แสงเหลา ผู้แทนคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      กรรมการ 
11 รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา    ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน     กรรมการ 
12 นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินพวงศ ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    กรรมการ 
13 นายสุดสม เริงโอสถ     ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 
14 นางสุภาพร มั่นหรั่ง    ผู้แทนบัณฑติวิทยาลยั      กรรมการ 
15 นายนพรัตน์  ฉันส าราญ      ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด     กรรมการ 
16 นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ์           ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้   กรรมการ 
17 นางรัชฎาพร เจรญิวราวุฒิ      ผู้แทนสถาบันพัฒาสุขภาพอาเซยีน กรรมการ 
18 นายสมเกียรติ เขียวแก่                  ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม      กรรมการ 
19 นายพศิน เล้าโสภาภิรมย ์ ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   กรรมการ 
20 นายวิโรจน ์ สันตยานนท์        ผู้แทนสถาบันโภชนาการ กรรมการ 
21 นายภูชิต โนนจุ้ย                       ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล     กรรมการ 
22 อ.ดร.อธิวัฒน์ เจี่ยวิวรรธน์กุล ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและครอบครัว           กรรมการ 
23 นายธนเสฏฐ์ อัครพัฒนะกุล      ผู้แทนสถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   กรรมการ 
24 นายเจรญิพงษ์ กานดา ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ     กรรมการ 
25 นายพิทักษ์ เพ็งเจริญ ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศลิป์     กรรมการ 
26 นายประสงค์ มงคลกิจเจรญิ ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ      กรรมการ 
27 นางสาวธิดารตัน์  นงค์ทอง ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา   กรรมการ 
28 นายก้องภพ  รอดยูร  ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา กรรมการ 
29 นางอรอารีย์ อุชม       ผู้แทนศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ   กรรมการ 
30 นายตะวัน พลชนะ ผู้แทนหอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล   กรรมการ 
31 นายนฤชาติ  ละมลูมั่ง          ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   กรรมการ 
32 นายประเสริฐ แก้วประดับ ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจรญิ กรรมการ 
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33 นางสาวเสมอแข  ย้อยนวล      ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนฯ  กรรมการ 
34 นายสมศักดิ์ มาเจริญ ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี     กรรมการ 
35 รศ. ดร. เอกราช เกตวัลห์    ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ      กรรมการ 
36 นายพุฒิเศรษฐ์ ตันตเิมฆิน ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
37 นายฉัตรชัย เชิงทวี ผู้อ านวยการกองบริหารงานท่ัวไป หรือผู้แทน กรรมการ 
38 นายธนกฤต  เส็งมา ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา หรือผู้แทน กรรมการ 
39 นายพร้อมพงศ์ ผุงเพิ่มตระกลู     หัวหน้างานออกแบบฯ หรือผู้แทน กรรมการ 
40 นายสุพจน์ ภาษรีอด            หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน กรรมการ 

41 นางสาวฐิตารยี์ วรรณาภรณส์กุล หัวหน้างานสาธารณูปโภคฯ หรือผู้แทน กรรมการ 

42 นายยุทธภูมิ  ญานเพิ่ม หัวหน้างานจราจรฯ หรือผู้แทน กรรมการ 

43 นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกลู         หัวหน้างานพัฒนาฯ หรือผู้แทน กรรมการ 
44 นายมนตรี  แสงทว ี   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
45 นายสุรยิัน จันทร์เงิน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
46 นายวรพจน์ เฉลมิกลิ่น  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
47 นายสมพงษ์ พิเชฐบวรกุล        กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
48 นายเมธาวี  ชาบัญ    กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
49 นายอิทธิรัชฎ ์ เผ่าวัฒนา       กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ 
50 นางสาวอรวรรณ  ไพรี                 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
51 นางสาวเนตรา  แย้มเดช       กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

1 ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร ์

2 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

3 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

4 ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)     

5 ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร ์

6 ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา      

7 ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุร ี

8 ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค ์

9 ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ            

10 ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศยั หรือผูแ้ทน 
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เร่ิมประชุม 13.30 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

1.1 รางวัลโล่ทองค าอาคารราชการต้นแบบการจัดการน้ าเสีย 
 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณยกย่องหน่วยงานที่ผ่านการ

ประเมินโครงการ “อาคารราชการต้นแบบในการจัดการน้ าเสีย” กรมควบคุมมลพิษ โดยมีนายยุทธพล อังกินันนทน์ ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธ์ิ ตรีเดช ช้ัน 2 อาคารกรมควบคมุ
มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมควบคุมมลพิษเข้าส ารวจหน่วยงานทั้งหมด 201 หน่วยงาน โดยลงพื้นที่
ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคารที่ท าการของหน่วยงาน 

 ในการนี้ มีหน่วยงานส่งประกวดจ านวนท้ังสิ้น 179 หน่วยงาน ได้แก่ 1) อาคารที่ท าการของทางราชการ 2) 
รัฐวิสาหกิจ 3) องค์การมหาชน 4) หน่วยราชการอิสระในก ากับของรัฐ 5) โรงพยาบาลรัฐ และ 6) โรงเรียน มหาวิทยาลัย และ
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้รับรางวลับ 88 หน่วยงาน แบ่งเป็น ระดับทอง 67 หน่วยงาน ระดับเงิน 16 หน่วยงาน และระดับทองแดง 5 
หน่วยงาน โดยมีโรงเรียน มหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ได้รับรางวัลเพียง 4 หน่วยงานเท่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลผ่าน
เกณฑ์การประเมิน “ระดับทอง” 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.2 ความคืบหน้าโครงการ Mahidol Sustainable Week 2020 
  โครงการ Sustainability week 2020 : จัดนิทรรศการด้านการพฒันาอย่างยั่งยืน ณ อาคารศูนย์การ

เรียนรูม้หิดล ระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
  1 ธันวาคม 2563 มีกิจกรรม SDGs Talk เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสขุภาพท่ียั่งยืน สังคมที่ยั่งยืน 

สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน เศรษฐกิจท่ียั่งยืนหรือธุรกิจเพื่อสังคมท่ียั่งยืน  
  2 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรม Mahidol Sustainable Development Conference โดยขยาย

ระยะเวลาการปิดรับสมัครบทความที่จะน าเสนอในกิจกรรม SDGs Talk ในวันท่ี 1 ธันวาคม2563 จากวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 
31 ตุลาคม 2563 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.3 MU Sustainability Action 
 งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะจดัท า MU Sustainability Action ของมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลยัมหิดลสู่การการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564-2568 โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปน็พ้ืนฐาน 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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1.4 แจ้งปิดถนนสานสัตยา (ด้านข้างสถาบันโภชนาการ-คณะสิ่งแวดลอ้มฯ) 
 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะด าเนินการปรบัปรุงซ่อมแซมถนนสานสัตยา (ดา้นข้างสถาบันโภชนาการ-

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์) ระยะเวลาด าเนินการ 120 วัน สัญญาก่อสร้างตั้งแต่วันท่ี 12 ตุลาคม 2563 ถึง 8 กุมภาพันธ์ 
2564 ซึ่งการด าเนินการปรับปรุงจะต้องปิดถนน โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 2 ช่วง ดังนี้ 

 ช่วงที่ 1 ทางแยกหอสมุด - วงเวียนคณะสิ่งแวดล้อม (ระยะเวลาด าเนินการ 60 วัน) 
  เริ่มปดิตั้งแต่วันท่ี 26 ตุลาคม 2563 
 ช่วงที่ 2 ทางแยกหอสมุด – ถนนพูลผลประชา (ระยะเวลาด าเนินการ 70 วัน) 
  เริ่มปดิตั้งแต่วันท่ี 14 ธันวาคม 2563 
โดยส่วนงานที่จะได้รับผลกระทบจากการปิดถนนได้แก่ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ สถาบัน

โภชนาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ หอสมุดและคลังความรู้มหิดล นอกจากนี้เส้นทางรถรางสายสีเขียวที่จะต้องปรับเส้นทางใหม่โดยทาง
งานจราจรและความปลอดภัยจะปรับเส้นทางใหม่และจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.5 สรุปการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2562 
ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ก าหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีก าหนดการ

ดังนี ้
วันซ้อมย่อย ในวันที่ 29 และ 30 กันยายน 2563 
วันซ้อมใหญ่ ณ มหดิลสิทธาคาร ในวันที่ 2 และ 3 ตุลาคม 2563 
วันรับจริง ณ มหดิลสิทธาคาร ในวันท่ี 5 และ 6 ตุลาคม 2563 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมไดจ้ดัท าแผนปฏิบตัิในการเตรียมความพร้อมในพิธีดังกล่าวในเรื่องของสถานท่ีและ 
การจราจรโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรีบบร้อย ซึ่งมีสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะจากการปฏิบัติตามแผนดังกล่าว
พบว่า  จ านวนผู้เข้าพ้ืนท่ีฯ โดยผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ รวม 6 วัน ประตูแดง  จ านวน  11,602 ราย ประตู 2  จ านวน 19,610 
ราย ประตู 4 จ านวน  45,175 ราย วันที่ 29-30 กันยายน 2563 อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าในพื้นที่ จัดส่งผู้ปกครองได้ในเวลาที่ก าหนด 
18.00 น. ผู้ปกครองเข้ารับรถไม่มีรถตกค้างที่ถนนอุทยาน 17.30 น . ทั้งนี้ในส่วนของการให้บริการสิ่งของสูญหาย ไม่มีสิ่งของตกค้า
สามารถติดตามเจ้าของคืนได้ครบถ้วน ไม่ตกค้างทีง่านจราจรและความปลอดภัย 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
  
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  9/2563  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตาม  

3.1 ข้อมูล UI Greenmetric World University Ranking 2020 ติดตามผลการกรอกข้อมูลดังนี้ 
 การกรอกข้อมูลในระบบ MU – ECODATA ส่วนงานที่กรอกข้อมูลลงระบบครบถ้วน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 มีดังนี้ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์/ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ/คณะเวชศาสตร์เขตร้อน/คณะสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาลัยศาสนศึกษา/สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน/วิทยาลัยนานาชาติ 

           การกรอกข้อมูลในระบบ MU – ECODATA ส่วนงานที่กรอกข้อมูลลงระบบไม่ครบถ้วน ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 มี
ดังนี้โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ/โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา/โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี/คณะเทคโนโลยีและ
การสื่อสาร/คณะเทคนิคการแพทย์/คณะเภสัชศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล/คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี/คณะ
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กายภาพบ าบัด/คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะพยาบาลศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์/คณะศิลปะศาสตร์/คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์/คณะ
สัตวแพทยศาสตร์/คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/กองกิจการนักศึกษา (งานหอพักนักศึกษา)/บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัยการจัดการ/
วิทยาลัยราชสุดา/วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา/วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/วิทยาเขตกาญจนบุรี/ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก/
สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา/สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล/สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้/สถาบันวิจัยประชากร
และสังคม/สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย/สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว/สถาบันโภชนาการ/ส านักงานอธิการบดี/
หอสมุดและคลังความรู้/โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์/ 

                  การกรอกข้อมูล UI GreenMetric World University Ranking 2020 ส่วนงานที่ส่งฟอร์มข้อมูล UI GreenMetric 2020 
ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม  2563โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์/คณะเทคนิคการแพทย์/คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์/
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์/คณะสัตวแพทยศาสตร์/คณะศิลปะศาสตร์/กองกิจการนักศึกษา/
กองทรัพยากรบุคคล/บัณฑิตวิทยาลัย/วิทยาลัยนานาชาติวิทยาลัยการจัดการ/วิทยาลัยศาสนศึกษา/วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
กีฬา/วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/วิทยาลัยราชสุดา/หอสมุดและคลังความรู้/ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ/ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อมในการท างาน/สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล/สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้/สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน/สถาบันโภชนาการ 
  การกรอกข้อมูล UI GreenMetric World University Ranking 2020 ส่วนงานที่ยังไม่ได้ส่งฟอร์มข้อมูล UI 
GreenMetric 2020 ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2563 คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร / วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
  

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

 ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจะเข้าร่วมการจัดอันดับ Time Higher Education University Impact Ranking 2020 (THE) 
งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะจัดท า website หลักของมหาวิทยาลัย ที่เป็นการรวบรวมข้อมูล 17 หัวข้อตามข้อก าหนดของ SDGs Goal จาก 
website Sustainability ของส่วนงาน โดยใน website ของส่วนงานจะใช้รูปแบบเดียวกันทุกส่วนงานและต้องมีข้อมูล 3 เรื่องได้แก่ 1) งานวิจัย 
2) กิจกรรมและการเรียนการสอน 3) การประชุมหรือการสัมมนา ซึ่งส่วนงานสามารถดาวน์โหลดรูปแบบได้ที่ website กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม https://op.mahidol.ac.th/pe/impact-rankings/ 

การจัดท าข้อมูล THE Impact Ranking 2021 มีส่วนงานที่ส่งข้อมูลครบ 17 goals ดังนี้ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล/ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน/สถาบันวิจัยประชากรและสังคม/สถาบันพัฒนาสุขภาพ
อาเซียน/คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์/คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี/คณะวิศวกรรมศาสตร์/วิทยาลัยนานาชาติ/บัณฑิต
วิทยาลัยศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ/โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ/โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์/วิทยาเขตกาญจนบุรี/สถาบัน
โภชนาการ/วิทยาลัยศาสนศึกษา/คณะสัตวแพทยศาสตร์/คณะเทคนิคการแพทย์/คณะพยาบาลศาสตร์/คณะกายภาพบ าบัด/คณะ
วิทยาลัยราชสุดา/เวชศาสตร์เขตร้อน/วิทยาลัยดุริยางคศิลป์/สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว/วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา/คณะทันตแพทยศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์/คณะศิลปะศาสตร์/คณะสาธารณสุขศาสตร์/สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล/
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย/สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้/คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์/วิทยาลัยการจัดการ 

 การจัดท าข้อมูล THE Impact Ranking 2010 ส่วนงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล ดังนี้ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
/ คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร 

ทั้งนี้เมื่อวันพุธที่  23  กันยายน  2563 ได้มีการพิจารณข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2021 จ านวน 
8 เป้าหมาย ในที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 1/2563  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
  ไม่ม ี

https://op.mahidol.ac.th/pe/impact-rankings/
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ผู้แทนจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  แจ้งเกี่ยวกับกรณีการตัดแต่งก่ิงไม้ตามแนวสายไฟฟ้าบรเิวณคณะวิศวกรรมศาสตร์
ทีไ่ด้ด าเนินการตัดเสร็จแล้วและไม่มกีารจัดเก็บให้เรียบร้อย มีการวางไว้บริเวณทางเท้าต่าง ๆ ท าให้กีดขวางการสัญจรและไม่เป็นระเบยีบ
เรียบร้อย 
 
  ประธานรับทราบ ให้ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการตรวจสอบและด าเนินการแก้ไขต่อไป 
 
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 

นางสาวอรวรรณ  ไพร ี
ผู้จดรายงานการประชุม 


