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ผู้มาประชุม  

1 รศ.ดร.กิติกร จามรดุสติ                                                          รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานกรรมการ 

2 ผศ.ดร.น.สพ.ดุสติ  เลาหลินณรงค ์                                   ประธานสภาคณาจารย์ หรือผู้แทน กรรมการ 

3 ผศ.ดร.พรชัย ชัยยากร                                                            ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์ กรรมการ 

4 นายอภิรมย์  อังสุรัตน์                                                           ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์           กรรมการ 

5 นางสาวอัญชนิกา ค าเป็ก                                                ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 

6 นางสมร รอดดอน                                                                   ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร์          กรรมการ 

7 นายชาญเดช  แสงงาม                                                          ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 

8 นายสุเมธ  กิตติภมูิ                                                                   ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท)         กรรมการ 

9 รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ์  ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา)     กรรมการ 

10 นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ                                      ผู้แทนคณะศิลปศาสตร์     กรรมการ 

11 อาจารยผ์กาพร เพ็งศาสตร์                                                      ผู้แทนคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร      กรรมการ 

12 รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา                                          ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน     กรรมการ 

13 นางสาวจุฑาทิพย์ ศิรินพวงศ์                                                    ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กรรมการ 

14 นางสาวมิ่งขวัญ  จงประสานวงศ์                                           ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร์       กรรมการ 

15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศลิาวรรณ                              ผู้แทนนคณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 

16 นางสุภาพร มั่นหรั่ง                                                               ผู้แทนบัณฑติวิทยาลยั        กรรมการ 

17 นายนพรัตน ์ ฉันส าราญ                                                         ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด     กรรมการ 

18 นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ ์                                                      ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้           กรรมการ 

19 นางรัชฎาพร เจรญิวราวุฒิ                                                       ผู้แทนสถาบันพัฒาสุขภาพอาเซยีน   กรรมการ 

20 นายสมเกียรติ  เขียวแก ่                                                      ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม   กรรมการ 

21 นายพศิน เล้าโสภาภิรมย์                                                           ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   กรรมการ 

22 นายวิโรจน ์ สันตยานนท์                                                       ผู้แทนสถาบันโภชนาการ       กรรมการ 

23 นายภูชิต โนนจุ้ย                                                                      ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล       กรรมการ 

24 อาจารย์ ดร.อธิวัฒน ์ เจี่ยวิวรรธนก์ุล                                    ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและครอบครัว                  กรรมการ 

25 นายธนเสฏฐ์ อัครพัฒนะกุล                                                ผู้แทนสถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม   กรรมการ 

26 นายพิทักษ์  เพ็งเจริญ                                                             ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศลิป์     กรรมการ 

27 นายกิตตริัตน์ ปรือทอง                                                            ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ      กรรมการ 
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28 ผศ. ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกลุ                                                         ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา        กรรมการ 

29 นายประชารักษ์  อมรพงษ ์                                                    ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา       กรรมการ 

30 นายชินวัฒน์ จันทร์ตรง                                                           ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา           กรรมการ 

31 นางอรอารีย์ อุชม                                                                     ผู้แทนศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาติ   กรรมการ 

32 นายตะวัน  พลชนะ                                                                 ผู้แทนหอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล   กรรมการ 

33 นายนฤชาติ  ละมลูมั่ง                                                              ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก    กรรมการ 

34 นายประเสริฐ  แก้วประดับ                                                    ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจรญิ    กรรมการ 

35 นางสาวศุภนุช  มงคลพนัธ์                                                 ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี   กรรมการ 

36  รศ. ดร. เอกราช เกตวัลห์                                                ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ      กรรมการ 

37 นายพุฒิเศรษฐ์  ตันตเิมฆิน                                                  ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน กรรมการ 

38 นายธนกฤต เส็งมา                                                                   ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา หรือผู้แทน กรรมการ 

39 นายศิริพงศ์  ทรัพย์อุดม                                                           ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศยั หรือผูแ้ทน กรรมการ 

40 นายพร้อมพงศ์ 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 นายสุรยิัน จันทร์เงิน                                                          กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

46 นายวรพจน์ เฉลมิกลิ่น                                                       กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

47 นายสมพงษ์ พิเชฐบวรกุล                                                 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

48 นายเมธาวี  ชาบัญ                                                               กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

49 นายอิทธิรัชฎ ์ เผ่าวัฒนา                                                   กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานกุาร 

50 นางสาวอรวรรณ  ไพรี                                                          กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

51 นางสาวเนตรา  แย้มเดช                                                       กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

ผู้ไม่มาประชุม 
1 ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร ์

2 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล 

3 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

4 ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ    

5 ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุร ี

6 ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
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7 ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนฯ 

8 ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาต ิ

9 ผู้อ านวยการกองบริหารงานท่ัวไป หรือผู้แทน 

10 หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร หรือผู้แทน 

 
เริ่มประชุม 13.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 โครงการ Mahidol Sustainable Week 2020 
โครงการ Sustainable Week 2020 : จัดนิทรรศการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ อาคารศูนย์

การเรียนรู้มหิดล ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน  - 4 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
- 1 ธันวาคม 2563 มีกิจกรรม SDGs Talk เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสุขภาพที่ยั่งยืน สังคมที่

ยั่งยืน สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน เศรษฐกิจที่ยั่งยืนหรือธุรกิจเพ่ือสังคมที่ยั่งยืน 
- 2 ธันวาคม 2563 จัดกิจกรรม Mahidol Sustainable Development Conference  
เพ่ือเป็นการพลักดันการด าเนินการตามนโยบาย SDGs จ านวน 17 เป้าหมาย ซึ่งคาดว่าในปีต่อไป

จะได้จัดขึ้นอีกครั้ง ทั้งนี้หากก าหนดวันและจะเวียนแจ้งให้หน่วยงานรับทราบอีกครั้งเพ่ือจะได้จัดเตรียมการน าเสนอ
ผลงานต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 พิธีท าบุญปิดทองตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดล 
ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด าเนินการปรับปรุงผิวองค์ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย 

ประกอบด้วย พระมหามงกุฎภายใต้จักรกับตรีศูล อยู่ระหว่างกลางพระนามาภิไธย “ม” ปิดผิวองค์ตราด้วยทองค าเปลว
สีทอง เนื่องจากปัจจุบันองค์ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยได้ช ารุดทรุดโทรมไปตามกาลเวลานั้น 

เพ่ือความเป็นสิริมงคลในการด าเนินการปรับปรุงผิวองค์ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยมหิดลกอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดพิธีท าบุญปิดทองค าเปลวองค์ตราสัญลักษณ์ในวันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 
8.00 – 9.00 น. ณ บริเวณลานมหิดล มหาวิทาลัยมหิดล ศาลายา 

โดยมีศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภาพมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นประธานในพิธี และ รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
กล่าวรายงานโดยมี ศาสตราจารย์คลินกเกียรติคุณ นพ.อุดม  คชินทร อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ 
นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ นพ.ปรีชา  สุทรานันท์  อดีตรอง
อธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และรองอธิการบดีผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธี 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 การเก็บจักรยานในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
งานจราจรและความปลอดภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จะท าการจัดเก็บรถจักรยานที่ไม่ใช้

แล้วและจอดทิ้งไว้บริเวณท่ีจอดจักรยานประตูทางเข้า-ออกของมหาวิทยาลัย ประตู1 – 6 เนื่องจาก จ าเป็นต้องใช้พ้ืนที่
รองรับการจอดรถจักรยานาของนักศึกษาซึ่งจะเปิดภาคการศึกษา ภาคเรียนที่  2 ในวันที่ 4 มกราคม  2564 นี้ 
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โดยด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถจักรยานด าเนินการย้ายรถท่ีจอดทิ้งไว้ภายในวันที่ 31 
ธันวาคม 2563 หากพร้อมเวลาที่ก าหนด กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะจัดเก็บรวมรวบไว้เพื่อน าไปบริจาคให้กับ
โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างจังหวัดที่ร้องขอความอนุเคราะห์มา 

ทั้งนี้นักศึกษา บุคลากร ที่ต้องการจะขอรับคืนจักรยานในกรณีท่ีเลยก าหนดวันจัดเก็บสามารถ
ติดต่อขอรับคืนได้ที่งานจราจรและความปลอดภัยอาคารอเนกประสงค์ โทร 02.441-4400 หรือ 02-441-9318  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.4 การจัดระเบียบสายสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
ด้วยงานสาธารณูปโภคและระบบอาคารได้ด า เนินการจัดระเบียบสายสื่อสารภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา เนื่องจากคอนไม้ที่ใช้มีอายุการใช้งานยาวนาน มีสภาพผุพัก หัก บางจุดหล่นห้อยเสี่ยงต่อ
การเกิดอันตรายต่อผู้สัญจรไปมา และมีสายสื่อสารบางส่วนที่ไม่ได้ใช้งานแต่ก็ไม่ได้รื้อถอนออกสะสมเป็นจ านวนมาก
มีสภาพที่รกไม่เป็นระเบียบ บางจุดเสาเอียงและแตกร้าวเกิดจากน้ าหนักของสายที่มีจ านวนมาก  

ดังนั้น หน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ร่วมกับผู้ใช้บริการข่ายสาย 
TOT , True, 3BB, Dtac, AIS และกองเทคโนโลยีสารสนเทศประชุมหารือร่วมกันเพ่ือก าหนด Zone จ านวนเสาไฟฟ้า
และแบ่งงานเพ่ือช่วยกันจัดระเบียบสายสัญญาณระบบสื่อสารต่อไป 

ส่วนงานสถาบันโภชนาการสอบถามเกี่ยวกับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย 02-441 กรณีได้มีการ
ยกเลิกแล้วไม่ได้ใช้แล้ว แต่ยังมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอยู่ซึ่งทางสถาบันโชนาการได้ท าเรื่องขอยกเลิกแต่ทางบริษัท TOT 
ไม่สามารถด าเนินการให้ได้เนื่องจากชื่อผู้ขอใช้บริการเป็นชื่อมหาวิทยาลัยมหิดล 

ทั้งนี้ ประธานแจ้งให้ผู้รับผิดชอบงานสาธารณูปโภคและระบบอาคารตรวจสอบไปยังบริษัท TOT 
เพ่ือด าเนินการประสานกับทาง TOT ให้ว่าจะต้องด าเนินการอย่างไรต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2563 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องติดตาม 
  3.1 การส่งข้อมูล UI Greenmetric World University Ranking 2020 
  ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว UI Greenmetric World University Ranking 2020 ประกาศ
ผลการจัดอันดับ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลอยู่ในอันดับที่ 62 ของโลก (อันดับดีขึ้น 13 อันดับจากปี 2562 ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยมหิดลได้อันดับที่ 1 ในประเทศไทย 5 ปี ติดต่อกัน (ตั้งแต่ปี 2559 – 2563) ส าหรับ UI Greenmetric 
World University Ranking 2021 จะด าเนินการจัดอันดับในเดือนตุลาคม 2564 ในระหว่างนี้กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมจะได้ด าเนินการตามแผนเพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานต่าง ๆ ในส่วนที่มีปัญหาอยู่ด้านพลังงานทางเลือก การ
จัดการขยะ การขนส่ง ทั้งนี้จะขอให้ส่วนงานสนับสนุนข้อมูลต่อไปในการจัดอันดับ 
  ทั้งนี้จากการที่หน่วยงานได้สนับสนุนข้อมูลการจัดท า UI Greenmetric World University Ranking 
ให้กับมหาวิทยาลัยนั้น ทางงานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนได้จัดโครงการประกวด MU Green Rankings ให้กับส่วนงานที่จัด
อันดับให้กับหน่วยงานในการกรอกข้อมูลที่ท าคะแนนได้ในอันดับสูงสุด วันที่ 15 มกราคม 2564 จะประกาศผล ซึ่งมีผล
รางวัลคะแนนสูงสุ 3 อันดับแรก ในการประเมินตามตัวชี้วัด ดังนี้ 
  รางวัลที่ 1  30,000 บาท จ านวน 1 รางวัล 
  รางวัลที่ 2  20,000 บาท จ านวน 1 รางวัล 
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  รางวัลที่ 3   10,000 บาท จ านวน 1 รางวัล 
  รางวัลจากผลคะแนนอันดับที่ 4 – 10 และต้องอยู่ในกลุ่มคะแนนที่ดี (Good) หรือดีเยี่ยม (Bast) 
  รางวัลละ 5,000 บาท จ านวน 7 รางวัล 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  3.2 การพัฒนางานด้าน Sustainability (Time Higher Education University Impact 
Ranking 2020)  
  ขณะนี้ กองกายภาพและสิ่ งแวดล้อมได้ด า เนินการ Submit ข้อมูล  Time Higher Education 
University Impact Ranking 2020 เรีบบร้อยแล้วทั้ง 17 เป้าหมาย โดยจะประกาศผลช่วงเดือนเมษายน 2564 และ
ทั้งนี้ทางงานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนได้จัดท าโครงการประกวดเวปไซต์ข้อมูล SDGs ของแต่ละคณะที่ได้จัดท าข้อมูลของ
แต่ละคณะ โดยจะมีเงินรางวัลซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาประมวลผลอยู่ซึ่งจะสามารถประกาศผล
รางวัลได้ประมาณเดือนมกราคม 2564  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
  ร่างประกาศกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
  ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยมหิดลที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย มาตรการ 
กฎระเบียบหรือแนวปฏิบัติในด้านการให้บริการ การส่งเสริมและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามเพ่ือให้เป็น
แนวทางแก่ส่วนงาน บุคลากร นักศึกษา รวมถึงบุคคลายนอกท่ีมาติดต่อราชการภายในมหาวิทยาลัยมหิดลปฏิบัติ โดยมี
การประกาศใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 เป็นต้นมา 
  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหิดลได้ด าเนินนโยบายการบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนที่มีเป้าหมายเพ่ือสร้าง
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ตามแนวทางของ (Sustainable Development Goals 
: SDGs) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาของโลกที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN) ก าหนดขึ้น
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงจะด าเนินการทบทวนประกาศต่าง ๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  ทั้งนี้ในการ
จัดท าประกาศต่างจะต้องให้สอดคล้องกับเป้าของ SDGs ดังนี้ 

 SDG 1: No Poverty  
เพ่ิมเติมนโยบายสนับสนุนทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษาที่มาจากครอบครัวที่มีรายได้ต่ า หรือ

ถึงไม่มีรายได้เลย และนักศึกษาที่มาจากประเทศก าลังพัฒนา  
SDG 2: Zero Hunger  

เพ่ิมเติมนโยบายที่ส่งเสริม รายละเอียดดังต่อไปนี้  
2.1 วัตถุดิบของอาหาร ในด้านคุณภาพ เช่น ปลอดสารพิษ และมีกระบวนที่ได้มาของ 
     วัตถุดิบที่ยั่งยืน (ไม่กระทบต่อระบบนิเวศ) 
2.2 เมนูอาหารเพ่ือสุขภาพ และมังสวิรัติ 
2.3 การก าหนดราคาท่ีเหมาะสม และปริมาณอาหารที่เพียงพอ 

  SDG 4: Quality Education 
เพ่ิมเติมการติดตามข้อมูล และการแสดงผลในเรื่องอาชีพของนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาไป

แล้ว โดยเฉพาะข้อมูลเกี่ยวอาชีพครูในระดับปฐมศึกษา 
เพ่ิมเติมการเก็บข้อมูลนักศึกษาที่เป็นคนแรกของวงตระกูลที่ได้เรียนในระดับปริญญาตรี โดย

แยกเป็นเพศชาย และหญิง  
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เพ่ิมเติมนโยบายการสนับสนุนให้ผู้หญิงมีบทบาท และเข้าถึงทุกโอกาสที่มหาสนับสนุนอย่าง
เท่าเทียม 
  SDG 5: Gender Equality 

เพ่ิมเติมการเก็บสถิติข้อมูลและการแสดงผล ของจ านวนผู้ใช้บริการในส่วนของการให้
ค าปรึกษา โดยเฉพาะจ านวนของเพศหญิงที่เข้ารับการบริการ  

มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในขั้นตอนที่ก าหนดตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2560 
  SDG 7: Affordable and Clean Energy 

ปรับนโยบายการจัดการพลังงาน เช่น การประหยัดพลังงานโดยการใช้อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน  

ทบทวน/ปรับปรุงนโยบายการก่อสร้างอาคารที่มีอยู่เดิม เนื่องจากไม่มีการระบุเกี่ยวกับ
รายละเอียดการก่อสร้างอาคารที่ได้มาตรฐานด้านการประหยัดพลังงาน เช่น LEED standard 

เพ่ิมเติมนโยบายในการถอนการลงทุนในบริษัท/อุตสาหกรรมคู่ค้าที่ใช้พลังงานจากคาร์บอน
หนัก โดยเฉพาะถ่านหินและน้ ามัน 
  SDG 8: Decent Work and Economic Growth 

  เพ่ิมเติมนโยบายการจ้างงานโดยมีรายละเอียด ได้แก่  
   8.1 ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลในหน่วยงานส าหรับการด าเนินงาน/กิจกรรม เช่น สีผิว เชื้อชาติ 
ศาสนา เพศ และอายุ เป็นต้น 
   8.2 ไม่มีการบังคับใช้แรงงานเด็ก 
   8.3 รับรองสิทธิที่เท่าเทียมกันของคนงาน ในกรณีท่ีจ้างผู้รับเหมาหรือจ้างบุคคลภายนอก 
   8.4 การจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่แบ่งแยกทางเพศ ตลอดจนการติดตามและการก าจัดช่องว่าง
ของการจ่ายเงินที่แบ่งแยกทางเพศ 

  ต้องมีกระบวนการตรวจวัดและติดตามระดับความเสมอภาคในการจ่ายเงินโดยไม่แบ่งเพศ 
  SDG 10: Reduced Inequalities 

เพ่ิมเติมนโยบายการรับสมัครที่มีอยู่เดิม โดยเน้นย้ าถึงการไม่เลือกปฏิบัติในการรับนักศึกษา
เข้าศึกษา ส่งเสริมเรื่องความเท่าเทียมในการรับสมัคร 

ก าหนดนโยบายต่อต้านการเลือกปฏิบัติและต่อต้านการล่วงละเมิดทางเพศ โดยอ้างอิงข้อมูล
จาก Protocol ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล หรือผลักดัน Protocol ดังกล่าวให้เกิด
เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ส่วนงานต้องมีกระบวนการเก็บข้อมูลจ านวนนักศึกษาที่เรียนปริญญาตรีเป็นคนแรกของ
ตระกูล 

ก าหนดให้มีคณะกรรมการ/ส านักงาน/เจ้าหน้าที่ ด้านความหลากหลาย ความเสมอภาค 
ความเท่าเทียม และสิทธิมนุษยชน 
  SDG 11: Sustainable Cities and Communities  

เพ่ิมเติมนโยบายการก่อสร้างที่มุ่งเน้นการสร้างอาคาร/สิ่งก่อสร้างในพ้ืนที่ที่ถูกทิ้งร้างหรือไม่มี
การใช้ประโยชน์ (Brownfield sites)  
  SDG 12: Responsible Consumption and production 

เพ่ิมเติมนโยบายในการคัดเลือกวัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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เพ่ิมเติมนโยบายในการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้รับเหมา ที่รับผิดชอบต่อสังคม ตระหนักถึงความ
ปลอดภัยและความยุติธรรมของลูกจ้าง หรือการประเมินผลกระทบทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปรับนโยบายการจัดการขยะ ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะติดเชื้อ ต้องมีกระบวนการ
ตรวจวัดปริมาณขยะรีไซเคิลและปริมาณขยะที่น าไปทิ้งท่ีพ้ืนที่ฝังกลบ(มีข้อมูลสถิติปริมาณและความถ่ีที่เกิดข้ึนจริง) 
  SDG 14: Life Below Water   

เพ่ิมเติมนโยบาย/คู่มือ เพ่ือการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนของมหาสมุทร ทะเลสาบ แม่น้ าและทรัพยากรทางทะเล  

เพ่ิมเติมนโยบายที่รับประกันว่าอาหารทะเลหรืออาหารที่มาจากระบบนิเวศทางน้ ามีข้ันตอน
การได้วัตถุดิบมาอย่างยั่งยืน 

เพ่ิมเติมนโยบายในการป้องกันและลดมลพิษทางทะเลทุกชนิด โดยเฉพาะจากกิจกรรมบนบก 
  ก าหนดกลยุทธ์การจัดการลุ่มน้ าโดยพิจารณาจากความหลากหลายของพันธุ์สัตว์น้ า 

  SDG 15: Life On Land 
เพ่ิมเติมนโยบายเกี่ยวกับวัตถุดิบและอาหาร ที่มีการเพาะปลูก/เพาะเลี้ยงอย่างยั่งยืน 
เพ่ิมเติมนโยบายที่ส่งเสริมการอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน 

(โดยเฉพาะป่าไม้ ภูเขา และพ้ืนที่แห้งแล้ง) ส าหรับการด าเนินกิจกรรม/การด าเนินงาน หรือการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัย 

เพ่ิมเติมนโยบายการบ่งชี้ ติดตาม และปกป้องทุกสายพันธุ์ที่อยู่ใน IUCN Red Lists รวมถึง
รายการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์แห่งชาติที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

เพ่ิมเติมนโยบายที่มีการพิจารณาถึงความหลากหลายทางชีวภาพในท้องถิ่น ก่อนเริ่ม
กระบวนการพัฒนาหรือการด าเนินโครงการ 

เพ่ิมเติมนโยบายการอนุรักษ์พ้ืนที่สีเขียวเดิมที่มีอยู่ และแนวทางการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้มากข้ึน 
เพ่ิมเติมนโยบายลดผลกระทบจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นในพ้ืนที่วิทยาเขต 

  SDG 16: Peace, Justice and Strong Institutions 
ทบทวน/เพ่ิมเติมรายละเอียดในประกาศให้ทุนการศึกษาที่มีอยู่เดิมอย่างชัดเจนในเรื่องการให้

มีเสรีภาพทางวิชาการ  
  ทั้งขอความอนุเคราะห์ส่วนงานพิจารณาประกาศของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
หากมีข้อเสนอแนะของแต่ละประกาศรบกวนแจ้งกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมที่หน่วยงานต้องการให้ปรับปรุงและยัง
ขาดข้อมูลสาระส าคัญที่ทางส่วนงานเห็นว่ามีความจ าเป็นส่วนงานสามารถแจ้งมาที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ โดย
ในการจัดท าประกาศจะต้องให้มีความสอดคล้องกับเป้าของ SDGs ทั้งนี้หากด าเนินการจัดท าร่างประกาศเสร็จเรียบร้อย
แล้วจะน าเข้าเสนอที่ประชุมอีกครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
  - 
เลิกประชุม 14.30 น. 
 

นางสาวอรวรรณ  ไพร ี
ผู้จดรายงานการประชุม 


