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รายงานประชุมคณะกรรมการด าเนินงานบริหารจัดการระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
คร้ังท่ี 5 /2564 

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 - 15.30 น. 
ผ่านระบบ WebEx มหาวิทยาลยัมหิดล 

 
ผู้มาประชุม  
1 รศ.ดร.กิติกร จามรดสุิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน 

2 ผศ.ดร.น.สพ.ดุสติ เลาหลินณรงค ์ ประธานสภาคณาจารย ์ กรรมการ 

3 นายอภิรมย ์ อังสุรัตน ์ ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ กรรมการ 

4 ผศ.ดร.วราภรณ ์ จันทร์อ่อน ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์ กรรมการ 

5 นายวิทยา แหลมทอง ผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร ์ กรรมการ 

6 ผศ.ดร.ฉันทิกา จันทร์เปีย ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร ์ กรรมการ 

7 ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล กรรมการ 

8 นางสาวสุนสิา ไวยเจริญ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี กรรมการ 

9 นายชาญเดช แสงงาม ผู้แทนคณะเภสัชศาสตร ์ กรรมการ 

10 นายสุเมธ กิตติภูม ิ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (พญาไท) กรรมการ 

11 รศ.ดร.วีระชัย สิริพันธ์วราภรณ ์ ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ (ศาลายา) กรรมการ 

12 นางศศินันท์ มากงลาด ผู้แทนคณะศิลปศาสตร ์ กรรมการ 

13 อ.ดร.ผกาพร เพ็งศาสตร ์ ผู้แทนคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 

14 รศ.ดร.ไกรชาต ิ ตันตระการอาภา ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน กรรมการ 

15 นางสาวจุฑาทิพย ์ ศิรินพวงศ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์ กรรมการ 

16 นายพิทยา ประทุมแก้ว ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร ์ กรรมการ 

17 นายสุดสม เริงโอสถ ผู้แทนนคณะสาธารณสุขศาสตร ์ กรรมการ 

18 นางสุภาพร มั่นหรั่ง ผู้แทนบัณฑติวิทยาลยั กรรมการ 

19 นายนพรัตน ์ ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด กรรมการ 

20 นายน าโชค ขุนหมื่นวงศ์ ผู้แทนสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ กรรมการ 

21 นางรัชฎาพร เจริญวราวุฒิ ผู้แทนสถาบันพัฒาสุขภาพอาเซยีน กรรมการ 

22 นายสมเกียรต ิ เขียวแก ่ ผู้แทนสถาบันวิจัยประชากรและสงัคม กรรมการ 

23 นายวิโรจน ์ สันตยานนท ์ ผู้แทนสถาบันโภชนาการ กรรมการ 

24 อาจารย์ ดร.ภูชิต โนนจุ้ย ผู้แทนสถาบันชีววิทยาศาสตรโ์มเลกุล กรรมการ 

25 นายวิเชษฐ์ ประทีป ผู้แทนสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและครอบครัว กรรมการ 

26 นายธนเสฏฐ ์ อัครพัฒนะกุล ผู้แทนสถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรรมการ 
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27 นายพิทักษ์ เพ็งเจริญ ผู้แทนวิทยาลัยดุริยางคศลิป ์ กรรมการ 

28 นายถิรรตัน ์ มณีกุล ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาต ิ กรรมการ 

29 ผศ.ดร.ดร.ธีรศักดิ ์ ศรีสรุกุล ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา กรรมการ 

30 นายไชยันต ์ หัวใจ ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา กรรมการ 

31 นางอรอารีย ์ อุชม ผู้แทนศูนย์สตัว์ทดลองแห่งชาต ิ กรรมการ 

32 นายตะวัน พลชนะ ผู้แทนหอสมดุและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหดิล กรรมการ 

33 นายนฤชาติ ละมลูมั่ง ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก กรรมการ 

34 นายกฤษณ ์ ขาวบาง ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุร ี กรรมการ 

35 นายสาธิต จันทร์เขียว ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ กรรมการ 

36 นายณฐกร พันธ์ค า ผู้แทนโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจรญิ กรรมการ 

37 นางสาวเสมอแข ย้อยนวล ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนฯ กรรมการ 

38 นายสมศักดิ ์ มาเจรญิ ผู้แทนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบด ี กรรมการ 

39 นายวิษณ ุ เดชสันเทียะ ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาต ิ กรรมการ 

40 นายพุฒิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

41 นายธนกฤต เส็งมา ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา กรรมการ 

42 นายศิริพงศ ์ ทรัพย์อุดม ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศยั กรรมการ 

43 นายพร้อมพงศ ์ ผุงเพิ่มตระกูล หัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท กรรมการ 

44 นายสุพจน์ ภาษีรอด หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

45 ว่าท่ีร้อยตรีพงษ์ธร เซี่ยงเห็น หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กรรมการ 

46 นายศักดิ์นรินทร ์ คัญทัพ หัวหน้างานจราจรและความปลอดภัย กรรมการ 

47 นางสาวศศิวิมล ผุงเพิ่มตระกูล หัวหน้างานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กรรมการ 

48 นายมนตร ี แสงทวี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

49 นายสุรยิัน จันทร์เงิน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

50 นายวรพจน ์ เฉลิมกลิ่น กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

51 นายสมพงษ ์ พิเชฐบวรกุล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

52 นายเมธาวี ชาบัญ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 

53 นายอิทธิรัชฎ ์ เผ่าวัฒนา กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานกุาร 

54 นางสาวอรวรรณ ไพร ี กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

55 นางสาวเนตรา   แย้มเดช กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นางอริศรา รักษ์ด ารงธรรม คณะวิทยาศาสตร ์

2 นางสาวนุชสรา บุญครอง คณะวิทยาศาสตร ์

3 ศ.นพ.ธวัชชัย อัครวิพุธ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

4 นางสาวรัชนีพร ยศปัญญา คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

5 นายฐิติพงศ์ ศิลปารตัน ์ คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 

6 นางสาวสุนสิา ไวยเจริญ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

7 นายพัฒนชัย กลั่นประโคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

8 นางสาวสมฤด ี ตั้งความด ี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี

9 นายสิทธถเดช ศรีสุข สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 
ผู้ไม่มาประชุม 

1 ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร ์
2 ผู้แทนสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
3 ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ 
4 ผู้เแทนวิทยาลยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
5 ผู้แทนศูนย์บริหารความปลอดภัย 

6 ผู้อ านวยการกองบริหารงานท่ัวไปหรือผู้แทน 
 
เร่ิมประชุม 13.30 น. 
 
 ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ  

ประชาสัมพันธ์โครงการงานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน (SDGs)  

   ตามที่งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ได้ร่วมมือกันด าเนินการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการกาสร้างผู้น าการเปลีย่นแปลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม  2564 เวลา 
09.00 – 17.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex  

- ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและกล่าวเปดิโครงการ 

- รองศาสตราจารย์ ดร.ชนาธิป  นาริโน   
รองผู้อ านวยการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสรมิวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
ช่วงเช้า  พูดในเรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตร์ อววน. เสริมสร้างการขับเคลือ่นการบรรลุ
 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) และการพัฒนามหาวิทยาลยัอย่างยั่งยืน” 
ช่วงบ่าย กิจกรรม Workshop “เสนอแนวทางการจัดท า Action Plan ตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลยั” 
  ทั้งนี้ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ท าเรื่องแจ้งไปยังส่วนงาน เพื่อเชิญผู้แทนด้านการบรหิารของส่วนงานละ 2 ท่าน 
เข้าร่วมอบรมโครงการดังกลา่ว โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หน่วยงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานผ่าน QR code ภายในวันท่ี 28 กรกฎาคม  
2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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  ประธานสรุปสาระส าคัญ  โ คร งการดั งกล่ า ว เป็ น โคร งการ  Workshop เ นื่ อ งจากท่ านประธานสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.คลินิก แพทย์กิตติคุณปิยะสกล สกลสัตยาทร ได้แจ้งเรื่องการด าเนินงานของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่จะต้อง
มีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน และท่านอธิการบดีได้ทราบแนวทางเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้เมื่อวันพุธที่  14  
กรกฏาคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการประจ ามหาวิทยาลัยมหิดลครั้งที่ 13/2564 ได้แจ้งหัวหน้าส่วนงานรับทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการตามเป้าหมายของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยให้น าเสนอข้อมูลเว็บไชต์ในท่ีประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดลครั้งต่อไป 
ส่วนงานที่เป็นเจ้าภาพจะต้องรายงานข้อมูลของส่วนงานได้ด าเนินการต่อเป้าหมายอะไร ใน 17 เป้าหมาย SDGs รวมถึงให้น าเสนอ
เว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของ SDGs ทุกครั้งในที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะเริ่มตั้งแต่
เดือนสิงหาคม 2564 เป็นต้นไป   
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
  - การจัดประชุมวิชาการมหิดลสู่ การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 (Mahidol Sustainable 
Development Conference 2021) 
  งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 2564 (Mahidol Sustainable Development Conference 2021) โดยขอเชิญส่งผลงานวิชาการ ภายใต้หัวข้อ  
 - สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืน (Sustainable Environment) 
 - สุขภาพท่ียั่งยืน (Sustainable Health) 
 - เศรษฐกิจท่ียั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม (Sustainable Social Enterprise) 
 - สังคมที่ยั่งยืน (Sustainable Society) 
  ทั้งนี้งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนมีจดหมายเชิญเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวไปตามส่วนงานช่วงเดือนมกราคม 2564 ที่
ผ่านแล้ว หากส่วนงานมีความสนใจร่วมส่งผลงานสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันน้ี – 15 สิงหาคม  2564 โดยสามารถส่งผลงานได้ผ่านทาง
QR code 
  ประธานสรุปสาระส าคัญ  แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบงานพัฒนาอย่างยั่งยืน กองภาพและสิ่งแวดล้อมจัดการประชุม
ส่งผลงานวิชาการมหิดลสู่การขับเคลือ่นการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2564 (Mahidol Sustainable Development Conference 2021) โดย
ในการประชุมดังกล่าว  เป็นการน าเสนอข้อมูล (Oral Presentation) ออนไลน์ ทั้งนี้บทความที่ผ่านการ Peer Review แล้วสามารถ
ขอต าแหน่งช านาญการพิเศษได้ ซึ่งจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการเพื่ออ่านบทความ กรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลไม่เสีย
ค่าใช้จ่าย  
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 

1.1 ผลการด าเนินงานโครงการด้าน Sustainability Development Goal 
- Innovation for Campus Sustainability Contest 2021 
 เป็นการประกวด Innovation for Campus Sustainability Contest 2021 เป็นการประชุม

รอบแรก : การน าเสนอแนวคิด (Proposal Presentation) ซึ่งจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.30 – 16.00 น. 
Innovation for Campus Sustainability เป็นเวทีการประกวดนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี โปรแกรม
ซอฟแวร์ หรือกิจกรรมกลุ่มที่คิดค้นขึ้นใหม่หรือปรับปรุงจากเดิม ที่สามารถประยุกต์ใช้เพื่อลดมลพิษสิ่งแวดล้อมและเปลี่ยนแปลงโลกให้ดี
ขึ้นเพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลาดังนี้ 

เดือน/ป ี Innovation for Campus Sustainability 2021 Incubation Program by iNT 
28 กุมภาพันธ์ 2564 การประกวดรอบคดัเลือก  
30 มิถุนายน 2564 การประกวดรอบแรก ประมาณ 11 ครั้ง 

(19 เมษายน – 23 มิถุนายน 2564) 
1 กันยายน 2564 การประกวดรองชิงชนะเลิศ  

   ส าหรับทีมที่เข้ารอบการประกวดมีทั้งหมด 4 ทีม ดังน้ี 
1. ทีม Eco Vision จากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์

น าเสนอแนวคิดการท า Green Loop หลังคาเขียว โดยการปลูกหญ้าบนอาคารเก่า โดยมีการติดตั้ง
ระบบระบายน้ า 

2. ทีม NaB Omi  จากคณะวิศวกรรมศาสตร ์
น าเสนอแนวคิดการท า Application ขายแลกเปลี่ยนสินค้ามือสองที่มีราคาถูกให้ตรงความต้องการ 
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3. SIRIMONGKOL จากวิทยลัยศาสนศึกษา 
น าเสนอแนวคิดการท า ออนไลน์ Platform ส าหรับการท ากจิกรรมในวัด เช่น การท าบุญออนไลน์ 
การไหว้พระออนไลน ์

4. Egg e egg egg จากวิทยาลัยนานาชาต ิ
น าเสนอแนวคิดการท า ไขไ่ร้โซเดยีมส าหรับผูป้่วยโรคไต 

   ทั้งนี้การประกวดสามารถเข้ารับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook : Mahidol University Sustainability  
- โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก  
 โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก จัดกิจกรรม 2 กิจกรรมดังนี้ 
 1. กิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 ณ บริเวณลานหน้าหอสมดุและคลังความรู้ 

ซึ่งมีเป็นปลูกต้นกลาปพฤกษ์ ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 28 คน แบ่งเป็นผู้บรหิาร 3 คน และผู้แทนจากส่วนงาน 25คน  
 2. โครงการกิจกรรม Plant Based Online Event เป็นการจัดกิจกรรมออนไลน์ในวันที่ 2 

มิถุนายน  2564 ในรูปแบบการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารที่เน้นการบริโภคพืชสลัดและปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการบริโภคอย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา คณบดีคณะเทคนิค
การแพทย์ คุณอรุต นวราช กรรมการผู้จัดการ สวนสามพราน และอาจารย์ระพี  บุญเปลื้อง อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์   ทั้งนี้ใน
กิจกรรมดังกล่าวได้มีการเผยแพร่กิจกรรมออนไลน์ ส าหรับผู้ติดตามเพจแชร์เมนูอาหาร Plant-Based เพื่อชิงของรางวัลส าหรับการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

- โครงการก๊าซเรือนกระจกองค์กร (Carbon Footprint for Organization)   
ปัจจุบันเป็นการด าเนินการในปี 5 โดยขอความร่วมมือคณะ/สถาบัน ซึ่งในปีนี้ได้สถาบันวิจัย

ประชากรและสังคม และบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งในปี 2564 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ได้มีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจ า 223 ตัน 
และบัณฑิตวิทยาลัย มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจ า 140 ตัน โดยได้รับรองคาร์บอนฟุตพริ้นขององค์กรเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่าง
การขึ้นทะเบียนขอชดเชยคาร์บอนเครดิต โดยด าเนินการซื้อคาร์บอนเครดิต จากบริษัท มิตรผล ไบโอเพาเวอร์ จ ากัด จ านวน 934 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า  

- โครงการ Circular Economy GC x Mahidol Webinar 2021  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน  2564  เป็นโครงการความร่วมมือจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิ

คอล จ ากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการจัดเสวนาที่น าเสนอแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท าให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ในวัน
ดังกล่าวได้จัดการเสวนาโดยได้รับเกียรติจากผู้แทนบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ ากัด (มหาชน) และผู้แทนจากUNET 
  ประธานสรุปสาระส าคัญ  ทั้ง 3 กิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา เพื่อเป็นการผลักดันใน
เรื่องของเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นโครงการตามยุทธศาสตร์ 

 
1.2  การขอบัตรอนุญาตเฉพาะกิจเข้าพ้ืนที่มหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

งดการน าเสนอเนื่องจากเลื่อนพิธีพระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปี  
 
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม  
   รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 5/2564  
 
ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองติดตาม  
  3.1 การน าเสนอ Website ข้อมลู THE ของส่วนงาน ดังนี ้
   3.1.1 คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
    การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมูล THE คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเข้าไปที่
หน้าเว็บไซต์ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็น version ภาษาอังกฤษ และไปที่ Sisiraj & Sustainability ซึ่งให้หน้าเว็บ                
ดังกล่าวและมีหัวข้อพันธกิจ SDGs 17 เป้าหมาย  
    โดยในครั้งนี้จะน าเสนอข้อมูลกิจกรรมช่วงปี 2563 – 2564 ที่ผ่านมาที่สอดคล้องกับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน Sustainable Development Goals เป้าหมายส่วนใหญ่เน้นในเรื่องเป้าหมายที่ 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING 
และเป้าหมายที่ 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS ดังนี้  
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-  เป็นกิจกรรมในเรื่ องศูนย์บู รณาการณ์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  CENTERS OF 
EXCELLENCE (COE) เป็นศูนย์ร่วมผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการผู้ป่วยเฉพาะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีในการรักษาและสรางความพึงพอใจกับผู้รับบริการ 
การขับเคลื่อน COE จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายหลายหน่วยงาน โดยมีศูนย์ร่วมทางการแพทย์รวมกัน 15 ศูนย์ ซึ่งจะช่วยให้
ผู้รับบริการรับบริการที่เป็นมาตรฐานเชื่อถือได้และเกิดองค์ความรู้พัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยใหม่ ๆ เป็นต้นแบบท่ียั่งยืนและบรรลุเป้าหมาย
ของ เป้าหมายที่ 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING และเป้าหมายที่ 17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS 

- ผลงานวิจัยวัคซีนรักษาภูมิแพ้ไรฝุ่นและชุดทดสอบภมูิแพ้ไรฝุ่น ท างานภายในศูนย์ความเป็นเลศิ
ทางการวิจัยและพัฒนาด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน ในระดับประเทศจะช่วยลดการน าเข้าน้ ายาทดสอบและวัคซีน เป็นการพึ่งพา
ตนเองอย่างยั่งยืน และเป็นการเพิ่มโอกาสการสร้างรายได้แก่ประเทศ เนื่องจากน้ ายาทดสอบและวัคซีนดังกล่าวเป็นที่ต้องการของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน โดยโครงการวิจัยนี้จะมีความร่วมมือกับบริษัทเอกชน โรงงานเภสัชศาสตร์ เกตเตอร์ฟาม่า ถ่ายทอดเทคโนโลยีงาน
อุตสาหกรรม และผลิตมาตรฐานท่ีได้รับการรับรองและขึ้นทะเบียนจาก อย. เกิดการผลิตจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ในราคาที่ถูกกว่า ช่วยสร้าง
หลักประกันในบุคคลทุกวัยจะมีสุขภาพท่ีดีขึ้น  

- การทดสอบเทคโนโลยีดีจิตอลและ 5G ส าหรับให้บริการรักษาโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพัน
โดยร่วมกับการศึกษาทางไกล ด าเนินการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยลัยบูรพา พัฒนาระบบการให้
ค าปรึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยี 5G ซึ่งสามารถสแกนสมองผู้ป่วยร่วมกับศึกษาทางไกลสื่อสารกับแพทย์ผู้เช่ียวชาญตัดสินใจให้ยาสลาย
ลิ่มเลือดทันที พบว่าสามารถลดระยะเวลาในการวินิจฉัยและการให้ยาสลายลิ่มเลือดลงได้ ลดอัตราการพิการและการเสียชีวิตลงได้ และ
เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาผู้ป่วยในพ้ืนที่ที่ห่างไกลโดยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว โครงการดังกล่างเปิดให้บริการตลอด 24 ช่ัวโมง 7 
วันต่อสัปดาห์ สามารถลดความเหลื่อมล่ าให้กับผู้ป่วย เพิ่มความมั่นใจในการรักษาและการให้บริการ และเป็นโครงการน าร่องการน า
เทคโนโลยี 5G ไปใช้ในทางการแพทย์ฉุกเฉินตามพื้นท่ีต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

- ศูนย์ Genomics ศิริราช เป็นการแพทย์แนวใหม่แบบแม่นย า ท าหน้าที่ประสานงานและ
ขับเคลื่อนการแพทย์Genomics และการแพทย์แม่นย าภายในศิริราช ทางด้านการวิจัย การบริการ การศึกษา การจัดการข้อมูล                  
ด้านนโยบายจริยธรรม เป็นศูนย์ประสานงานของศิริราชในการขับเคลื่อน  Genomics ประเทศไทยในระดับชาติโดยเฉพาะในด้านของ
มะเร็ง มีการท าความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเช่น กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข โรงพยาบาลเอกชน เรียนแพทย์ต่าง ๆ 
เพื่อสนับสนุนแบ่งปันแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ร่วมกัน  ศูนย์  Genomics ศิริราช นอกจะให้ผลลัพธ์ในเรื่องของ GOOD HEALTH AND 
WELL-BEING และส่งผลลัพธ์ในเรื่องของความร่วมมือจากหน่วยงนสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเพื่อการบูรณาการณ์ร่วมกัน 
   ประธานเสนอแนะ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเทคนิค
การแพทย์ ในเรื่องของ HEALTH เป็นส่วนงานที่ส าคัญที่ท าให้มหาวิทยลัยได้คะแนนในปีที่ผ่านมาเป็นอันดับที่ 7 ของโลก ส่วนหนึ่ง 
Center of Excellent ถ้าส่วนงานน าเสนอ Impact แต่ละ Center ไปช่วยอะไรสู่ประชาชนถ้าเพิ่มเติมในนี้จะช่วยเพิ่มคะแนนได้ดีขึ้น 
โดยละเอียดมี Impact อะไรบ้างใน ศูนย์ต่าง ๆ อีกประเด็นในส่วนของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชที่น ามาใช้ประกอบการน าเสนอคือ 
บางกอกน้อยโมเดล ยกระดับของประชากรให้มีความเป็นอยู่ดีกินดี ที่ทางมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมกับชุมชน ประธานขอขอบคุณทางส่วน
งานท่ีได้จัดท าเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษ   
   ทั้งนี้ในส่วนของคณะแพทย์ศิริราชเสนอว่าในส่วน Center of Excellent ทั้ง 15 ศูนย์ยังถือว่าเป็นระยะ
เริ่มต้นบาง Center จะเริ่มเห็น Impact ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเราเขียนร่วมเป็น 15 Center ซึ่งเราอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าท่ีควร 
   ประธานแจ้งว่า  ทางงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจะส่งตัวอย่าง และ Pattern ให้แต่ละส่วนงานไปศึกษาเพือ่
จะได้เห็นภาพในการน าเสนอที่ชัดเจน 
 
   3.1.2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
    การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมูล THE คณะแพทย์ศาสตร์โรพยาบาลรามาธิบดี แบ่งการ
น าเสนอการจัดท า Website ความยั่งยืนของคณะฯ เป็น 2 ส่วนหลัก ดังนี้ 1.การเตรียมข้อมูลในส่วนของตัว Website แบ่งออกเป็ฯน 3 
กลุ่ม คือ  Research Meeting Activity หลักจากนั้นก็จะด าเนินการคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของคณะฯที่มีความโดดเด่นและเป็น
ประโยชน์ที่สอดคล้องกับ SDGs 17 เป้าหมาย ของสหประชาชาติ โดยเตรียมรายละเอียดกิจกรรมของคณะร่วมการแปลรายละเอียด
กิจกรรมเป็นภาษาอังกฤษ การออกแบบเว็บไซต์มีแนวคิดที่เรียบง่าย มีสีสันและเป็นธรรมชาติ โดยน าภาพสวนบริเวณอาคารต่าง ๆ ของ
คณะมาจัดองค์ประกอบหน้าเว็บไซต์ในส่วนของบนของเว็บไซต์ และการออกแบบโลโก้ SDGs 17 เป้าหมายให้เป็นรูปใบไม้เพื่อแสดงถึง
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดความยั่งยืน กรณีการเข้าดูข้อมูลและเนื้อหาต่าง ๆ สามารถเข้าดูได้ แบบกลุ่มข้อมูลและแบบ 17 
เป้าหมาย ส่วนโครงการและกิจกรรมของคณะฯส่วนใหญ่จะอยู่ที่เป้าหมายที่ 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING โดยจะมีโครงการ/
กิจกรรมที่จะตอบโจทย์ทางด้าน 17 SDGs ที่ส าคัญทางด้านสุขภาพ โดยในโครงการต่าง ๆ จะแสดงให้เห็นรายละเอียดของโครงการ
วิธีการด าเนินการ ที่มา ประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีเกิดจากโครงการนั้น  กรณีแผนงานในอนาคตของคณะฯ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลโครงการ
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และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และที่ส าคัญจะพัฒนาเว็บไซต์เป็นแหล่งรวบรวมและเผยแพร่โครงการและกิจกรรมของ
คณะ 
   ประธานเสนอแนะให้จัดท า  Center of Excellent และน าเสนอ Impact ในด้านต่าง ๆ ในส่วนของ
คณะฯ เพื่อทางมหาวิทยาลยัสามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้งานไดส้ะดวกยิ่งข้ึน  
 
  3.1.3 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
   การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมูล THE คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ขณะนี้ได้มีการด าเนินการปรับปรุง
เว็บไซต์ โดยปัจจุบันได้น าเรื่องของ Sustainable Development Goals น าเสนอในหน้าแรกของเว็บไซต์ของคณะ ประกอบด้วย 17 
SDGs ภายใต้ 17 SDGs และมีจุดเด่นท่ีส าคัญแยกเป็นกลุ่มให้ชัดเจนต่าง ๆ  เช่น การประชุม การสัมมนา การวิจัย การส ารวจ การศึกษา  
Conference กิจกรรมการบรรยายต่าง ๆ ทั้งทางคณะฯ ได้ไปช้ีแจงให้กับสภาคณะอาจารย์ของคณะรับทราบถึงการน าเสนอผลงานที่
เกี่ยวข้องกับ Sustainable ได้อย่างไรบ้าง ที่สามารถเช่ือมโยงงานวิจัยได้  และในส่วนการที่คณะได้ไปมีส่วนร่วมกับสังคมการพัฒนวัคซีน
ของคณะฯ เกี่ยวกับวัคซีนโควิค – 19 ได้มีการน าเสนอในรูปแบบของภาษาไทยโดยยังไม่มีการจัดท าในรูปแบบของภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ได้
รวบข้อมูลในส่วนของ Center ของคณะทั้ง 7 Center ส่วนใดส าคัญก็น ามาเชื่อมโยงกันกับของคณะ ให้ลงรายละเอียดกิจกรรมให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
   ทั้งนี้ในเป้าหมายที่ 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING สามารถตอบโจทย์ได้หลายด้านในส่วนของ 
JITMM VIRTUAL 2020 ระดับทั่วโลกร่วมประชุมวิชาการ ที่สามารถตอบ SDGs ได้หลายด้านโดยในส่วนน้ีจะแสดงให้เห็นความเป็นมาใน
การจัดกิจกรรมร่วมทั้งมีการจัดเวทีเชิญวิทยากรจากต่างประเทศ Conference  ในส่วนของเป้าหมายที่ 17 17 PARTNERSHIPS FOR 
THE GOALS เป็นการบรรยายให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การเสวนาการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ กรณีโรงงานหมิงตี้เคมีคอล 
ของสภาวิชาชีพ วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แห่งประเทศไทย การเสวนาออนไลน์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจ าปี 2564 
หัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายใต้วิกฤตโควิด-16” ผ่านระบบโปรแกรม Cisco WebEx Meeting  การตรวจประเมิน
ตัดสินการประกวดโครงการ Thailand Energy Awards 2021 ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม International 
Training Course ด้านต่าง ๆ และโครงการอบรมคณะแพทย์จากสปป ลาว  ท้ังนี้ได้มีการแสดงรายละเอียดสาระส าคัญต่าง ๆ แสดงไว้ใน
หน้าเว็บแต่ละด้านแต่ละกิจกรรม  

ประธานสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล  Center of Excellent ของคณะได้มีการน าเสนอในเว็บไซต์ของคณะ 
รวมทั้งมีน าเสนอOutcome และน าเสนอ Impact ในด้านต่าง ๆ ในส่วนของคณะฯ สามารถท าอะไรให้กับสังคมโดยสามารถเล่าให้เห็น
ภาพ ซึ่งในส่วนนีจ้ะท าให้สามารถได้คะแนนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของคณะกรรมการต้องการดูข้อมูล การจัดท า mapping ผลงานวิจัยของ
คณะที่มีความเช่ืองโยงเข้าสู่เป้าหมายของ 17  SDGs รวมทั้งหลักสูตรของคณะที่สามารถตอบอะไรในเป้าหมายของ SDGs ได้บ้าง  ทั้งนี้
นั้นทางคณะสามารถดูข้อมูลตัวอย่างได้ที่ Science wars ทั้งนี้ในส่วนของหลังสถานการณ์โควิค-19 อาจจะต้องมีการเพิ่มเติมข้อมูลในนี้ที่
ทางมหาวิทยาลัยได้มีส่วนรวมเข้ากับสถานการณ์ต่อไปด้วย 

 
  3.1.4 คณะวิทยาศาสตร์ 
   การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมูล THE คณะวิทยาศาสตร์ ขณะนี้ได้มีการด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ ใน
ส่วนของข้อมูล Sustainable Development Goals น าเสนอในหน้าแรกของเว็บไซต์ของคณะเมื่อเข้าไปด้านในจะเป็นช่ือ Mahidol 
Science Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การ
น าเสนอจะไม่เป็นในรูปแบบของ MUSC เนื่องจากผู้เข้าเยี่ยมชมไม่มีความเข้าใจ จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็น Mahidol Science เป็นหลัก 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งในหน้าเว็บนี้จะแสดงให้เห็นเป้าหมายของ SDGs 17 เป้าหมาย โดยจะมีการน าเสนอรายละเอียดความ
เป็นมาในแต่ละเป้าหมายให้มีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมข้อมูลในปีปัจจุบันและหลังจากนั้นจะรวบรวมข้อมูลในปีท่ีผ่าน ๆ 
น าเสนอ ด้านหน้าแรกของเว็บไซต์จะแบ่งข้อมูลออกเป็น ข้อมูล SDGs 17 Goals งานวิจัย กิจกรรม กรประชุม SDGs2020 เป้าหมาย 
SDGs 17 ซึ่งในส่วนของคณะฯ ได้มีการน าเสนอในส่วนของเป้าหมายที่ 3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING เช่นเดียวกับในส่วนของ
คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ีคณะแพทย์ศาสตรศ์ิริราช คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และอีกหลายส่วนงาน  ท้ังนี้คณะและในส่วน
ของเป้าหมายอื่นจะมีความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ช่วยกัน คือ 
เป้าหมายที่ 4, 7, 11, 13, 14, 15 ช่วยการผลักดันให้เป้าหมายทั้งหมดนี้สามารถเพิ่ม Ranking ให้ดีขึ้น ตัวอย่างของคณะวิทยาศาสตร์
เป้าหมายที่ 7 น าเสนอในเรื่องของข้อมูลโซล่าเชล เป็นต้น  
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ทั้งนี้โครงการหลักของคณะวิทยาศาสตร์ในปีท่ีผ่านมาคือ  
1. โครงการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Simple Science) เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่

สังคมชุมชน เพื่อความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน และเนื่องด้วยเป้าประสงค์หลักดังกล่าว งานสื่อสารองค์กรจึงได้มีแผนใน
การด าเนินการจัดท าโครงการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Simple Science : SSC) เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารให้
วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว เข้าถึงได้ง่าย ในประเด็นท่ีเป็นที่สนใจของสังคม ผ่านสื่อออนไลน์ได้แก่ YouTube น าเสนอสื่อประเภท VDO 
Facebook (https://www.facebook.com/SimpleScienceMUSC) น าเสนอสื่อประเภท Infographic / VDO / บทความ Podcast 
(https://science.mahidol.ac.th/podcast) น าเสนอสื่อประเภท คลิปเสียง Instagram น าเสนอสื่อประเภท Infographic ซึ่งรูปแบบ
ข อ ง กิ จ ก ร ร ม ตั้ ง แ ต่ เ รื่ อ ง ง่ า ย  ๆ  ไ ป ถึ ง ขั้ น สู ง สุ ด  ( ทั้ ง นี้ ดู ข้ อ มู ล ไ ด้ ที่ ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  
https://science.mahidol.ac.th/sdgs/17goals/) 

2. โครงการฝึกอบรมเ ชิงปฏิบัติการหลักสูตร “รุกขกรปฏิบัติการ” ด้ วยคณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้ความรู้กับสังคมมาอย่างยาวนาน ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ราว 
40 ไร่ และกว่า 1 ใน 3 เป็นพื้นที่สีเขียวท่ีปลูกไม้ต้นนานาชนิดมากกว่า 1,800 ต้น 73 ชนิดใน 30 วงศ์ นับเป็นพ้ืนท่ีสวนป่าในเมืองขนาด
ใหญ่ที่มีอายุราว 50 ปีซึ่งต้องการการดูแลบ ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเพื่อยกระดับการจัดการต้นไม้ในเมืองอย่างยั่งยืน สวยงาม และ
ถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 15 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของ
ระบบนิเวศบนบก (Life On Land) (ทั้งนี้ดูข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ https://science.mahidol.ac.th/sdgs/17goals/) 

3. การพัฒนาชุดตรวจ COVID-19 จากน้ าลายด้วยเทคนิคแลมป์เปลี่ยนสี  (ทั้งนี้ดูข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์ https://science.mahidol.ac.th/sdgs/17goals/) 

4. โครงการผลิตสารต้าน COVID-19 ในกระชายขาว  (ทั้งนี้ดูข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ 
https://science.mahidol.ac.th/sdgs/17goals/) 

5. การส ารวจและประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บความร้อนใต้พิภพ จากการส ารวจด้วยวิธีแมกนีโตเทล
ลูริก ณ น้ าพุร้อนแม่จัน จังหวัดเชียงราย  (ทั้งนี้ดูข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์  
https://science.mahidol.ac.th/sdgs/17goals/) 

6. โครงการศึกษานิเวศของนกเงือก จะน าเสนอในเรื่องของ Impact ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเป็น
อย่างไร (ทั้งนี้ดูข้อมูลได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ https://science.mahidol.ac.th/sdgs/17goals/) 

การน าเสนอข้อมูล Dimensions ของคณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
ประธานแจ้ง  หน่วยงานสามารถดูตัวอย่างการเขียนการน าเสนอข้อมูลในรูปแบของ Story ที่ยาวและมี

ความต่อเนื่องของคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ตามตัวอย่างของโครงการนิเวศของนกเงือก ซึ่งจะเป็นการท าคะแนน Ranking ได้ดีขึ้น   
มติท่ีประชุม รับทราบข้อเสนอแนะและจะด าเนินการตามที่เสนอแนะ ทั้งนี้ขอให้ส่วนงานจัดท าข้อมูล Dimensions ของคณะ
วิทยาศาสตร์ถือว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติของส่วนงานอ่ืนต่อไป 

https://www.facebook.com/SimpleScienceMUSC/
https://science.mahidol.ac.th/podcast
https://science.mahidol.ac.th/sdgs/17goals/
https://science.mahidol.ac.th/sdgs/17goals/
https://science.mahidol.ac.th/sdgs/17goals/
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  3.1.5 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
   การน าเสนอข้อมูล Website ข้อมูล THE คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ได้น าเรื่องของ 
Sustainable Development Goals น าเสนอในหน้าแรกของเว็บไซต์ของคณะ และสามารถกดลิ้งค์เข้าไปที่หน้าเพจของ Sustainable 
Development Goals น าเสนอในเรื่องของโครงการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs 17 เป้าหมาย ซึ่งโครงการของคณะสิ่งแวดล้อมฯ      
จะมีความเช่ืองโยงเกี่ยวกับเป้าหมายหลายด้าน โดยในแต่ละโครงการก็จะแสดงให้เห็นว่ามีเป้าหมายด้านใดบ้าง และแสดงข้อมูลความ
เป็นมาเป็นไปในแต่ละโครงการ เช่นโครงการPower Green Camp 13 เป็นต้น ขณะนี้คณะฯ ยังไม่ได้จัดท าข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษอยู่
ระหว่างด าเนินการ แต่ทั้งนี้ได้มีการแปลในส่วนงานด้านวิชาการหรือในส่วนของหัวเรื่องก่อนในส่วนเนื้อยังคงเป็นภาษาไทย จัดท าข้อมูล 
Impact ในหลาย ๆ โครงการ 
   ประธานเสนอแนะ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มีศูนย์วิจัยต่าง ๆ ขอให้น าข้อมูลส่วนนี้มา
น าเสนอเกี่ยวข้อมูลนิเวศทางทะเล หรือทางข้อมูลมีการจัดท าเป้นเวลานานมาเสนอให้เห็นเป็น Story ซึ่งสามารถตอบโจทย์การจัดท า
ข้อมูล THE รวมทั้งการจัดท า mapping ต่าง ๆ 
มติท่ีประชุม รับทราบข้อเสนอแนะและจะด าเนินการตามที่เสนอแนะ 
 
  ข้อเสนอแนะการจัดท าข้อมูล เว็บไซต์ของส่วนงาน จากงานพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนที่ได้เข้าดูข้อมูลต่าง ๆ และ
เกณฑ์การพิจารณาของทาง THE ประกอบการน าเสนอของมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. Highlight กิจกรรมที่แสดงถึงพันธกิจหลักของส่วนงาน 
2. การ Update กิจกรรมที่ให้เป็นขอ้มูลล่าสุดของส่วนงานและมีความต่อเนื่อง ตัวอย่างที่ท าไดด้ีเช่น วิทยาลัย

นานาชาติ ซึ่งมีการUpdate กิจกรรมและมเีนื้อหา Content ต่าง ๆ 
3. การ Group รวมกิจกรรมให้มีความชัดเจน แบ่งเป็น งานวิจัย Conference Activity ต่าง ๆ ของให้รวมกิจกรรม

ต่าง ๆ ให้เข้าเป้าหมาย 17 SDGs ตัวอย่างของวิทยาลัยการจัดการ โดยมีการสรุปงานวิจัยต่าง ๆ การเรียนการ
สอนได้ชัดเจน 

4. การเขียน Content ควรเป็นรูปแบบของการบรรยายเชิงบรรณาหรือวารสาร/ผลงานวิชาการ ควรเขียนความ 
หัวข้อที่ส าคัญในการเขียน Content ประกอบด้วย ที่มาความส าคัญกิจกรรม ช่วงเวลา วัตถุประสงค์ 
กลุ่มเป้าหมาย รูปแบบการด าเนินกิจกรรม สถานที่ รายละเอียด จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการตอบ
เชื่อมโยงกับ SDGs 17 เป้าหมายอย่างไรบ้าง ผลลัพธ์เป็นอย่างไร ประโยชน์ท่ีได้รับ ซึ่งรายละเอียดดังกล่าวงาน
พัฒนาเพือ่ความยั่งยืนจะส่งให้คณะกรรมการต่อไปเพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าต่อไป 

  ประธานแจ้ง ทุกส่วนงานจะต้องน าข้อมูลดังกลา่วท้ังหมดเกี่ยวการจัดท าเว็บไซตน์ าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัต่อไป  
  ฝ่ายเลขานุการแจ้งน าเสนอเว็บไซต์ของส่วนงานโดยขอให้ยึดตามล าดับตามหนังเว็บไซต์ส่วนงานของมหาวิทยาลัย 
ดังนี ้

1. คณะเทคนิคการแพทย ์    2. คณะเภสัชศาสตร ์
3. คณะวิศวกรรมศาสตร ์    4. คณะสตัวแพทยศาสตร ์
5. คณะสาธารณสุขศาสตร์    6. คณะทันตแพทยศาสตร ์
7. คณะพยาบาลศาสตร ์    8. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์
9. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์           10. คณะเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร 
11. คณะศิลปศาสตร ์             12. คณะกายภาพบ าบัด 
13. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม            14. สถาบันโภชนาการ 
15. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว      16. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
17. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซยีน            18. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกลุ 
19. สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้            20. สถาบันบริหารจดัการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
21. สถาบันวิทยาศาสตร์การวเิคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 22. ส านักงานอธิการบดี 
23. ส านักงานสภามหาวิทยาลยั            24. วิทยาลัยการจัดการ 
25. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา           26. วิทยาลัยดุริยางคศิลป ์
27. วิทยาลัยนานชาต ิ             28. วิทยาเขตกาญจนบุร ี
29. วิทยาลัยราชสดุา             30. บัณฑิตวิทยาลยั 
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31. หอสมุดและคลังความรู้มหาวทิยาลัยมหิดล 
ทั้งนี้ ในครั้งท่ี 6/2564 วันพุธท่ี 11 สิงหาคม  2564  ส่วนงานท่ีน าเสนอคือ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเภสัช

ศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 
  3.2 ข้อมูล UI Greenmetric และ THE ของ ส่วนงาน 
   3.2.1 การรายงานการติดตามข้อมูล UI GreenMetric 2021 ตามงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้ท า
หนังสือติดตามการจัดท าข้อมูล UI GreenMetric World University Rankings 2021 ไปยังหน่วยงานเมื่อวันที่ 4 มีนาคม  2564 โดย
ก าหนดให้ส่วนงานส่งข้อมูลให้ภายในวันท่ี 5 กรกฏาคม  2564 น้ัน ได้มีส่วนงานท่ีส่งข้อมูลแล้วและยังไม่ส่งข้อมูลดังนี้ 
 

หน่วยงานที่ส่งข้อมูลแล้ว หน่วยงานที่ยังไม่ส่งข้อมลู 
1.ส านักงานอธิการบดี 1.หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 
2.ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

2.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

3.ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 3.คณะเทคนิคการแพทย์ 
4.คณะทันตแพทยศาสตร์ 4.คณะเภสัชศาสตร์ 
5.คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 5.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
6.คณะพยาบาลศาสตร์ 6.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 
7.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 7.คณะกายภาพบ าบัด 
8.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 8.คณะวิทยาศาสตร์ 
9.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 9.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
10.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 10.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
11.วิทยาลัยนานาชาติ 11.วิทยาลัยราชสุดา 
12.วิทยาลัยศาสนศึกษา 12.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
13.สถาบันโภชนาการ 13.ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
14.สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 14.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
15.สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 15.วิทยาเขตกาญจนบุรี 
16.สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 16.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
17.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 17.วิทยาลัยการจัดการ 
18.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 18.โครงกรจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ 
19.บัณฑิตวิทยาลัย 19.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 
20.คณะศิลปศาสตร์ 20.สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
 21สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 

   
  3.2.2 การติดตามการกรอกข้อมูลในระบบ MU-ECODATA ดังนี้ 
   ส่วนงานท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว มีดังนี้ 

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
3. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
4. คณะทันตแพทยศาสตร์ 
5. วิทยลัยนานาชาติ 
6. วิทยาลัยศาสนศึกษา 
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ส่วนงานท่ีอยู่ระหว่างการกรอกข้อมูล (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 กรกฎาคม 2564)  มีดังนี ้
ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน 

1.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 20.คณะวิทยาศาสตร์ 
2.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก 21.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
3.คณะศิลปศาสตร์ 22.สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา 
4.โครงการจัดตั้ งศูนย์ เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจาก
นวัตกรรม 

23.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 

5.ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมใน
การท างาน 

24.โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยและสันติศึกษา 

6.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 25.ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
7.โครงกรจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติสิรีรุกขชาติ 26.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
8.สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 27.โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 
9.บัณฑิตวิทยาลัย 28.สถาบันนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้ 
10.คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร 29.วิทยาลัยการจัดการ 
11.สถาบันสุขภาพอาเซียน 30.คณะเทคนิคการแพทย์ 
12.วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 31.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
13.คณะเภสัชศาสตร์ 32.วิทยาลัยราชสุดา 
14.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 33.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
15.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 34.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
16.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 35.วิทยาเขตกาญจนบุรี 
17.สถาบันโภชนาการ 36.คณะภายภาพบ าบัด 
18.หอสมุดและคลังความรู้ 37.คณะพยาบาลศาสตร์ 
19.ส านักงานอธิการบดี  

   
3.2.3  รายงานการติดตามข้อมูล THE Impact Ranking 2022 จากส่วนงาน ตามงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนได้

ท าหนังสือติดตามการจัดท าข้อมูล THE Impact Ranking 2022 ไปยังหน่วยงานเมื่อวันที่ 29 มีนาคม  2564 โดยขอความอนุเคราะห์
ข้อมูล 2 ส่วน ดังนี ้
   1. ข้อมูลเพ่ือจัดอันดับ THE Impact Ranking 2022 ก าหนดส่งวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ข้อมูล ณ 
วันท่ี 12 กรกฎาคม 2564) 

หน่วยงานที่ส่งข้อมูลแล้ว หน่วยงานที่อยู่ระหว่างติดตามข้อมูล 
1.หอสมุดและคลังความรู ้ 1.คณะเทคโนโลยีและการสื่อสาร 
2.คณะเทคนิคการแพทย ์ 2.คณะเภสัชศาสตร ์
3.คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 3.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 
4.คณะพยาบาลศาสตร ์ 4.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบด ี
5.คณะวิศวกรรมศาสตร์ 5.คณะภายภาพบ าบัด 
6.คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 6.คณะทันตแพทยศาสตร์ 
7.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 7.คณะวิทยาศาสตร ์
8.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 8.คณะศลิปศาสตร ์
9.วิทยาลัยนานาชาต ิ 9.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
10.วิทยาลัยราชสดุา 10.วิทยาลัยดุรยิางคศิลป ์
11.วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 11.วิทยาลัยศาสนศึกษา 
12.สถาบันโภชนาการ 12.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
13.สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกลุ 13.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
14.สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 14.โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนษุยและสันติศึกษา 
15.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 15.วิทยาลัยการจดัการ 
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16.ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 16.บัณฑิตวิทยาลัย 
17.ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา  
18.วิทยาเขตกาญจนบรุ ี  
19.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์  
20.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจรญิ  

 
  2. ข้อมูลกิจกรรมเพ่ือ Updata website Sustainability ของมหาวิทยาลัย ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 

ส่วนงานท่ีกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว มีดังนี้ 
1. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
2. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
3. วิทยาลัยราชสุดา 
4. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา 
5. ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา 

 
ส่วนงานท่ีอยู่ระหว่างติดตามข้อมูล มีดังน้ี 

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหน่วยงาน 
1.หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 1.วิทยาลัยนานาชาต ิ
2.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2.วิทยาลัยศาสนศึกษา 
3.คณะเทคนิคการแพทย์ 3.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
4.คณะเภสัชศาสตร์ 4.สถาบันโภชนาการ 
5.คณะเวชศาสตร์เขตร้อน 5.สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกลุ 
6.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 6.สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้
7.คณะแพทยศาสตร์ศิรริาชพยาบาล 7.สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
8.คณะภายภาพบ าบัด 8.สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
9.คณะทันตแพทยศาสตร์ 9.ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 
10.คณะพยาบาลศาสตร์ 10.สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 
11.คณะวิทยาศาสตร ์ 11.วิทยาเขตกาญจนบรุ ี
12.คณะศิลปศาสตร ์ 12.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค ์
13.คณะสัตวแพทยศาสตร์ 13.โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจรญิ 
14.คณะสาธารณสุขศาสตร์ 14.โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนษุยและสันติศึกษา 
15.คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์ 15.วิทยาลัยการจดัการ 
16.วิทยาลัยดุรยิางคศิลป ์ 16.บัณฑิตวิทยาลัย 

 ประธานแจ้ง ส่วนงานจะต้องด าเนินการกรอกภายในเดือนสิงหาคม 2564 และหลังจากนั้นจะประมวลผลในเดือน
กันยายน เนื่องจากจะต้องส่งผลภายในเดือนตุลาคม 2564 ต่อไป ขอให้ส่วนงานกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
 ผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม แจ้งข้อมูล UI GreenMetric ที่ส่วนงานแจ้งข้อมูลและจัดส่งมาแล้ว ทางกอง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม ขอความอนุเคราะห์และขออนุญาตเจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร  ทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะส่งวิศวกรของ
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเข้าไปส ารวจและประเมินข้อมูลที่ส่วนงานส่งมาเพื่อวิเคราะห์โอกาสในการปรับปรุงในปีต่อไป เพื่อเป็นการ
จัดสรรและสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ด้านของ Smart building และSafety Energy ซึ่งจะมีข้อมูลส่วนใดที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้ได้มาก
ยิ่งขึ้น เบื้องต้นฝ่ายวิศวกรของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประสานและนัดหมายกับเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารของส่วนงาน ทางไลน์กลุ่ม 
Hot line จึงขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนข้อมูลต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา  

ไม่มี  
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 
นางสาวอรวรรณ  ไพร ี ผู้จดรายงานการประชุม 


