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รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
คร้ังท่ี 10 /2563   

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. 
ประชุมผ่านระบบ WebEx มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
ผู้มาประชุม  

1 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสติ                                                          รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการ 

2 น.สพ.ดสุิต  เลาหลินณรงค์                                   ประธานสภาคณาจารย์ หรือผู้แทน กรรมการ 

3 ผศ.ดร.พรชัย ชัยยากร                                                          ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 

4 นายอภิรมย์  อังสุรัตน์                                                          ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์           กรรมการ 

5 นางสาวอัญชนิกา ค าเป็ก                                           ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์           กรรมการ 

6 นายนพเมศฐ์ รังสเีตชาวัฒน์                                                  ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์        กรรมการ 

7 นางสมร รอดดอน                                                                  ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์          กรรมการ 

8 นายชาญเดช  แสงงาม                                                        ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 

9 นายสุเมธ  กิตติภมูิ                                                                   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)         กรรมการ 

10 นางสาวพรน้ าเพ็ญ  หอมข าคม                                             ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)     กรรมการ 

11 นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ                                     ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

12 นายวันบูรณ์ ปญุญะศรี                                                       ผู้แทนคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      กรรมการ 

13 นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินพวงศ์                                                 ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์    กรรมการ 

14 นางสาวมิ่งขวัญ  จงประสานวงศ์                                        ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์       กรรมการ 

15 นายสุดสม  เริงโอสถ                                                               ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 

16 นายนพรัตน์  ฉันส าราญ                                                         ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด     กรรมการ 

17 นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ์                                                       ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้           กรรมการ 

18 นางรัชฎาพร เจรญิวราวุฒิ                                                       ผู้แทนสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน   กรรมการ 

19 นายสมเกียรติ  เขียวแก ่                                                 ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม      กรรมการ 

20 นายวิโรจน ์ สันตยานนท์                                                      ผู้แทนสถาบันโภชนาการ       กรรมการ 

21 นายภูชิต โนนจุ้ย                                                                      ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล       กรรมการ 

22 อาจารย์ ดร.อธิวัฒน ์ เจี่ยวิวรรธนก์ุล                                   ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและครอบครัว                  กรรมการ 

23 นายธนเสฏฐ์ อัครพัฒนะกุล                                                ผู้แทนสถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   กรรมการ 
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24 นายเจรญิพงษ ์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 นายศิริศักดิ์  สุนทรยาตร                                                            ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุรี       กรรมการ 

33 นายประเสริฐ  แก้วประดับ                                                    ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจรญิ    กรรมการ 

34 นางสาวเสมอแข  ย้อยนวล                                                     ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนฯ กรรมการ 

35 นางสาวศุภนุช  มงคลพันธ์                                               ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี     กรรมการ 

36 นายพุฒิเศรษฐ์  ตันตเิมฆิน                                                   ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน กรรมการ 

37 นายไพรตัน์  แดงเอม                                                              ผู้อ านวยการกองบริหารงานท่ัวไป หรือผู้แทน กรรมการ 

38 นายธนกฤต เส็งมา                                                                  ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา หรือผู้แทน กรรมการ 

39 นายศิริพงศ์  ทรัพย์อุดม                                                           ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศยั หรือผูแ้ทน กรรมการ 

40 นายพร้อมพงศ ์ผุงเพิ่มตระกลู                                            หัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท  หรือผู้แทน กรรมการ 

41 นายสุพจน์ ภาษรีอด                                                             หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน กรรมการ 

42 นายศักดิ์นรินทร์  คัญทัพ                                                        หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย หรือผู้แทน   กรรมการ 

43 นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกลู                                           หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน หรือผู้แทน กรรมการ 

44 นายมนตรี  แสงทว ี                                                           กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

45 นายวรพจน ์เฉลมิกลิ่น                                                       กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

46 นายสมพงษ ์พิเชฐบวรกุล                                              กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

47 นายเมธาวี  ชาบัญ                                                          กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

48 นายอิทธิรัชฎ ์ เผ่าวัฒนา                                                  
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

กรรมการและ
เลขานุการ 

49 นางสาวอรวรรณ  ไพรี                                                       
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
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50 นางสาวเนตรา  แย้มเดช                                                
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 13.30 น. 

1 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล        

2 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

3 ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน     

4 ผู้แทนบัณฑติวิทยาลยั        

5 ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   

6 ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา      

7 ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์        

8 ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ         

9 ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ      

10 หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร หรือผู้แทน 

11 นายสุรยิัน จันทร์เงิน ผู้แทนกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

เร่ิมประชุม 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

1.1 ผลการประกวด Innovation Sustainability Campus 2020 
โครงการประกวด Innovation for Campus Sustainability รอบชิงชนะเลิศเมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2563 ที่ผ่าน

มา  โดยผลงานของนักศึกษาท่ีผ่านเข้ารอบมี 3 ทีมด้วยกัน ซึ่งผลการประกวดสรุปได้ ดังนี้ 
- รางวัลชนะเลิศ  คือ ทีม 1 สมอง 2 มือ ด้วยผลงาน PineApple Leaf Fiber Adsorbent (PALFA 

Filter) จากคณะวิทยาศาสตร์ 
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ ทีม Salaya Environmental Science ด้วยผลงาน E-co No 

Mow จากคณะวิทยาศาสตร์และคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ ทีม Sci-hub ด้วยผลงาน MUniform จาก คณะวิทยาศาสตร์  

ทั้งนี้ จากผลงานผ่านเข้าร่วม 3 ทีม จะเข้าร่วมน าเสนอผลงานในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืน
แห่งประเทศไทยประจ าปี ครั้งที่  5 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน) ต่อไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
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1.2 การประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยประจ าปี คร้ังท่ี 5  
เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (SUN Thailand) ก าหนดจัดการประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัย

ยั่งยืนแห่งประเทศไทยประจ าปี ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2563 ณ อาคารวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมกระบวนการชีวภาพ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (วิทยาเขตบางขุนเทียน)  โดยกิจกรรมดังกล่าวจะมีการน าเสนอบทความ การจัดแสดง
โปสเตอร์ด้านความยั่งยืน และการน าเสนอโครงงานของนักศึกษา ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประชุมมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 1 ,000 
บาท สามารถดูรายละเอียดได้ที่ เวปไซต์ http://sunthailand.net/th/activity24 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
1.3 โครงการ Mahidol Sustainable Week 2020 

โครงการ Sustainability week 2020 : จัดนิทรรศการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้
มหิดล ระหว่างวันท่ี 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 

1 ธันวาคม 2563 มีกิจกรรม SDGs Talk เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในสุขภาพที่ยั่งยืน สังคมที่ยั่งยืน 
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน เศรษฐกิจท่ียั่งยืนหรือธุรกิจเพื่อสังคมที่ยั่งยืน  

2 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรม Mahidol Sustainable Development Conference 
 โดยขยายระยะเวลาการปิดรับสมัครบทความที่จะน าเสนอในกิจกรรม SDGs Talk ในวันที่ 1 ธันวาคม

2563 จากวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
1.4 พิธีท าบุญปิดทองค าเปลวองค์ตราสัญลักษณม์หาวิทยาลัยมหิดล 

ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะด าเนินการปรับปรุงผิวองค์ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประกอบด้วย พระมหามงกุฎภายใต้จักรกับตรีศูล อยู่ระหว่างกลางพระนามาภิไธย “ม”  ปิดผิวองค์ตราด้วยทองค าเปลวสีทอง เนื่องจาก
ปัจจุบันองค์ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยได้ช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลานั้น  

  เพื่อความเป็นสิริมงคลในการด าเนินการปรับปรุงผิวองค์ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล กองกายภาพ
และสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดพิธีท าบุญปิดทองค าเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00  - 09.00 น. 
ณ บริเวณลานมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.5  โครงการก่อสร้างห้องน้ าสถานีรถบัส 
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินการก่อสร้างห้องน้ าบริเวณด้านหลังสถานีรับ -ส่งรถโดยสาร 

Shuttle Bus (BUS TERMINAL) โดยเปิดบริการตั้งแต่วันท่ี  2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

 
1.6 โครงการสวนแนวต้ัง MU Garden 

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ด าเนินโครงการสวนแนวตั้ง บริเวณด้านข้างเรือนเพาะช าตรงข้ามลาน  
จอดรถ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ต้นไม้ที่ใช้ในสวนแนวตั้ง ประกอบไปด้วย 
ต้นสับปะรดสี บุษบาฮาวายด่าง พุดศุภโชค แดงชาลี และหนวดปลาหมึกเขียว โดยใช้ความแตกต่างของสีสันและ texture พืชพรรณที่
หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์เป็นลายเส้นและตัวอักษรบนพ้ืนท่ีเขียวขจีของสวนแนวตั้งสะท้อนถึงค่านิยมองค์กร MAHIDOL 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

http://sunthailand.net/th/activity24
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1.7 มหิดลสิทธาคารได้รับการรับรองมาตรฐาน SHA และ MICE Thailand  

   มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จัดงานในประเทศไทย 
ประจ าปี 2563 ประเภทสถานท่ีจัดกิจกรรมพิเศษและประเภทห้องประชุม ( Thailand MICE Venue Standard) ของส านักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และผ่านการ รับรองมาตรฐาน Amazing Thailand Safety and Health 
Administration (SHA) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค กรมอนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว โดยน ามาตรการความปลอดภัยด้านสาธารณสุขผนวกกับมาตรฐานการให้บริการที่มีคุณภาพของเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  10/2563  

 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตาม  

3.1 การส่งข้อมูล UI Greenmetric World University Ranking 2020 
ส่วนงานที่กรอกข้อมูลลงระบบ MU-ECODATA ครบถ้วน โดยเป็นข้อมูล ณ วันที่  9 พฤศจิกายน  2563 ดังนี้                       

คณะวิศวกรรมศาสตร์, ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, คณะสาธารณสุขศาสตร์, วิทยาลัยศาสนศึกษา, สถาบันพัฒนา
สุขภาพอาเซียน, วิทยาลัยนานาชาติ, คณะวิทยาศาสตร์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะเภสัชศาสตร์, 
สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, สถาบันโภชนาการ  

 

ส่วนงานที่กรอกข้อมูลลงระบบ MU-ECODATA แต่ข้อมูลยังไม่ครบถ้วน ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม  2563 ดังนี้ โครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ, โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา, โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี, คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะกายภาพบ าบัด, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะพยาบาล
ศาสตร์คณะศิลปะศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, กองกิจการนักศึกษา (งานหอพักนักศึกษา), บัณฑิต
วิทยาลัย, วิทยาลัยการจัดการ, วิทยาลัยราชสุดา, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, วิทยาเขตกาญจนบุรี, ศูนย์การแพทย์กาญจนภิ
เษก, สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา, สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว, สถาบันโภชนาการ, ส านักงานอธิการบดี, หอสมุดและคลังความรู้,
โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 

 

ส่วนงานที่ส่งฟอร์มข้อมูล UI GreenMetric 2020 ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม  2563 โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์, 
คณะเทคนิคการแพทย์, คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะศิลปะศาสตร์, กองกิจการนักศึกษา, กองทรัพยากรบุคคล, บัณฑิตวิทยาลัย, วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยการจัดการ, วิทยาลัยศาสนศึกษา, วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา, วิทยาลัยดุริยางคศิลป์, วิทยาลัยราชสุดาหอสมุดและ
คลังความรู้, ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ, ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน, สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล, สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้, สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน, สถาบันโภชนาการ, โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ (ส่งฟอร์มเก่ามา) 
คณะเภสัชศาสตร์, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน, คณะสาธารณสุขศาสตร์, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล
รามาธิบดี, คณะกายภาพบ าบัดคณะพยาบาลศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์, ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก, สถาบันวิจัยประชากรและสังคม, 
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สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา, สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย, สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ
ครอบครัว, คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
  ส่วนงานที่ยังไม่ได้ส่งฟอร์มข้อมูลUI Green Metric 2020 ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน  2563 วิทยาเขตกาญจนบุรี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

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

 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/ 

ทั้งนี้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่การพัฒนาอย่าง
ยังยืนครั้งที่ 2/2563 ได้มีการพิจารณาข้อมูลเพื่อใช้ในการจัดอันดับ THE Impact Ranking 2021 จ านวน 9 เป้าหมายเพิ่มเติม ดังนี้ 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน, เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย, เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ, เป้าหมายที่ 6 
การจัดการน้ าและสุขาภิบาล, เป้าหมายที่ 7 พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้, เป้าหมายที่ 9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน,
เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน, เป้าหมายที่ 14 การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล, เป้าหมายที่ 15
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศน์ทางบก 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 

  ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ต้องการให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับส่วนงานต่าง ๆ  

ทั้งนี้ทางประธานที่ประชุมน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพื่อหารือกับหน่วยงานภายในกอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 

นางสาวอรวรรณ  ไพร ี
ผู้จดรายงานการประชุม 

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

