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คณะพลศึกษา 
 

 การศึกษาครั้งนี้มีจุดประสงค์เพ่ือประเมินความเสี่ยงในการสัมผัสจุลินทรีย์ (แบคทีเรียรวและเชื้อรา
รวม) ในอากาศภายในห้องเรียน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งศึกษาโดยการเก็บตัวอย่างอากาศ ณ จุด
เก็บท่ีแตกต่างกัน และน ามาประเมินร่วมกับสภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องเรียน โดยบรรยายลักษณะของความเสี่ยงที่
ผู้ใช้ห้องเรียนอาจจะมีโอกาสสัมผัสกับจุลินทรีย์ดังกล่าว  

 ผลการศึกษาพบว่าภายในห้องเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีปริมาณแบคทีเรียรวมและเชื้อรารวม
ค่อนข้างสูง และห้องเรียนส่วนใหญ่มีสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อความสบายของผู้ใช้ เครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียนมี
โอกาสที่จะเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรีย ในขณะที่แหล่งสะสมของเชื้อราอาจจะเป็นแหล่งอ่ืน เช่น ฝาผนัง หรือ
เพดาน เป็นต้น ในการประเมินการรับสัมผัสจุลินทรีย์ในอากาศที่ระยะต่างๆกัน พบว่า ผู้ที่อยู่ท่ีระยะ 1 ใน 4 เท่าจาก
เครื่องปรับอากาศถึงผนังห้องฝั่งตรงข้าม จะมีโอกาสสัมผัสแบคทีเรียได้มากกว่าจุดอ่ืน  ส่วนโอกาสในการสัมผัสเชื้อรา 
พบว่าทุกระยะมีโอกาสสัมผัสเชื้อราได้ไม่แตกต่างกัน นอกจากนี้ พบว่า การมีระบบการระบายอากาศท่ีดีจะช่วยลด
การสัมผัสแบคทีเรียได้ ในขณะที่การระบายอากาศไม่สามารถลดการสัมผัสกับเชื้อราได้ จึงจ าเป็นต้องใช้วิธีอ่ืน เช่น 
การควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในห้องให้เหมาะสมมากกว่า  

 ดังนั้น ในการปรับปรุงสภาพภายในห้องเรียน โดยเน้นเรื่องระบบการระบายอากาศ เช่น พัดลม
ระบายอากาศจะต้องมีก าลังเพียงพอต่อปริมาตรอากาศหรือขนาดของห้องเรียน นอกจากนี้จะต้องมีการบ ารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศอยู่เสมอ โดยเฉพาะการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นภายในห้อง ส าหรับการท าความสะอาด
เครื่องปรับอากาศหรือการเพ่ิมความถ่ีในการท าความสะอาดนั้น อาจได้ผลได้ไม่มากนัก หากปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
อ่ืนๆ ไม่ได้แก้ปัญหาไปพร้อมกัน 

 ควรมีการจัดรูปแบบการวางทิศทางของเครื่องปรับอากาศหรือโต๊ะเรียน โต๊ะท างาน ให้หลบจาก
กระแสอากาศ โดยอาจจะต้องมีการเว้นระยะจากผนัง เครื่องปรับอากาศ หรือต าแหน่งที่กีดขวางการระบายอากาศ ซึ่ง
การก าหนดระยะถอยร่นจะเป็นมาตรการหนึ่งที่ใช้ควบคุมความแออัดของจ านวนผู้ใช้ห้องด้วย  รวมทั้งจ าเป็นจะต้องมี
การท าความสะอาดภายในเพ่ือก าจัดจุลินทรีย์ โดยเฉพาะเชื้อราที่อยู่ตามผนังและเพดาน ยังรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ
ภายในห้อง เช่น ผ้าม่าน หรือ พรมปูพ้ืน 
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 การศึกษานี้เป็นงานวิจัยเชิงส ารวจ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพ

ของนักเรียนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเรื่องพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนสามเณร โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม
จ านวน 156 รูป เก็บข้อมูลโดยใช้โดยใช้แบบทดสอบด้านความรู้ และ แบบสอบถามด้านเจตคติ และด้านการปฏิบัติ    

 ผลการศึกษาพบว่า นักเรียนสามเณรมีความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับต่ า แต่มีเจตคติและ
การปฏิบัติเรื่องพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี นักเรียนสามเณรที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมีพฤติกรรม
สุขภาพด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติสูงกว่านักเรียนสามเณรที่ศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนสามเณรที่มี ความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพและ เจตคติเรื่องพฤติกรรมสุขภาพดีจะมกีาร
ปฏิบัติเรื่องพฤติกรรมสุขภาพดีไปด้วย  ดังนั้นควรมีการส่งเสริมด้านความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติเรื่องสุขภาพแก่
นักเรียนสามเณร นอกจากนั้นควรมีการจัดท าหลักสูตรเกี่ยวกับสุขภาพท่ีเหมาะสมกับนักเรียนสามเณร 

 นอกจากนั้นยังพบว่านักเรียนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม  จังหวัดฉะเชิงเทรา   
มีความรู้เรื่องพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับต่ า  ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีแนวทางการส่งเสริมการให้ความรู้ในเรื่อง
พฤติกรรมสุขภาพ  เช่น  การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  การออกแบบ
การจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของนักเรียนสามเณร จากการที่นักเรียนสามเณรโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมวัดโสธรวราราม  จังหวัดฉะเชิงเทรา   มีเจตคติ และ การปฏิบัติเรื่องพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับดี  แต่เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อก็ยังพบว่า  พฤติกรรมด้านเจตคติที่มีระดับน้อย ได้แก่ การฉันอาหาร  ในส่วนด้านการปฏิบัติที่มี
ในระดับน้อย  ได้แก่  การดื่มน้ าอัดลม  การมีภาวะอารมณ์เสียหรือโมโหง่าย  และการมีภาวะวิ ตกกังวล และเครียด   
ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องต่างๆ นั้น  เพ่ือให้นักเรียน
สามเณรมีพฤติกรรมสุขภาพดีข้ึน 
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คณะพลศึกษา  
 

 การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive Research) โดย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา ระดับ
พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ของประชาชน อ.ปากพลี จ.นครนายก  โดยการสุ่มตัวอย่างอย่างเจาะจง 
(Purposive Sampling) ขนาดตัวอย่าง จ านวน 112 คน  การเก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  หาค่าจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ าสุด  ค่าสูงสุด 
     ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.2 มีอายุระหว่าง 41-50  ปี  ร้อยละ 
33.0 โดยมีอายุเฉลี่ย เท่ากับ 52  ปี (S.D.= 13.48, Min=20, Max= 86)  ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  ร้อยละ  96.4  
มีสถานภาพสมรสคู่มากที่สุด ร้อยละ 71.4  จบการศึกษาระดับประถมศึกษา  ร้อยละ 73.2 ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ร้อยละ 43.8  
             จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าประชาชนมีระดับคะแนนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง ในภาพรวม  อยู่ใน
ระดับปานกลาง  ร้อยละ 71.4  โดยแยกแต่ละองค์ประกอบ ทั้ง 5 องค์ประกอบ  พบว่า พฤติกรรมเก่ียวกับการบริโภค
อาหาร  อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.8  พฤติกรรมเก่ียวกับการออกก าลังกาย    อยู่ในระดับปานกลาง  ร้อยละ 
70.5  พฤติกรรมเก่ียวกับการการผ่อนคลายความเครียด  อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 69.6  พฤติกรรมเกี่ยวกับการ
ดูแลอนามัยสิ่งแวดล้อม    อยู่ในระดับปานกลาง  ร้อยละ 81.3  และ พฤติกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิด
โรค  อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 68.8   
 
ค าส าคัญ :   พฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเอง    ชุมชน 
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อ.ดร.อนงค์ หาญสกุล 
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  การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา  (Descriptive Research) โดย มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษา 
ระดับความรู้ เจตคติ และพฤติกรรมการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ของนิสิตคณะพลศึกษา ขนาด
ตัวอย่าง จ านวน 368 คน  ซึ่งมีการเลือกเฉพาะเจาะจงในนิสิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์  ชั้นปีที่ 1-3 ทั้งหมด  การเก็บ
ข้อมูลใช้แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความตรงของเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และหาค่าความ
เที่ยงโดยวิธี  KR-20   ได้ค่าความเที่ยง ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย เท่ากับ 0.92 และหาคา่ความเที่ยงโดย
วิธี  สัมประสิทธิ์ของ อัลฟา คอนบาร์ค มีค่าเจตคติเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย เท่ากับ 0.88 และระดับพฤติกรรม
การปฏิบัติตนเท่ากับ 0.82 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป  หาค่าจ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ค่าต่ าสุด  ค่าสูงสุด 
     ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 75.5 มีอายุระหว่าง 18-22 ปี  โดยมีอายุเฉลี่ย 
เท่ากับ 19.75  ปี (S.D.= 1.047, Min=18, Max= 22)  สภาพถังขยะหรือที่พักรวมขยะมูลฝอยที่ทางมหาวิทยาลัย
จัดเตรียมไว้ตามที่ต่างๆ ส่วนใหญ่มีคราบสกปรก  ร้อยละ  81.5  รองลงมา คือ ไม่มีฝาปิดหรือมีแต่ปิดไม่สนิท  ร้อยละ 
56.8  และช ารุดแตก หรือรั่ว  ร้อยละ 36.1     ถังขยะหรือที่พักรวมขยะมูลฝอยที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้ก่อให้เกิด
ความเดือดร้อนและร าคาญ ร้อยละ  88.7  โดย  สว่นใหญ่ส่งกลิ่นเหม็นรบกวน  ร้อยละ  92.5  รองลงมาคือ ก่อความ
ร าคาญจากสัตว์และแมลงเช่น แมลงวัน หนู ฯลฯ  ร้อยละ    36.6  และ  อ่ืนๆ ( มีน้ าขยะไหลออกมา/ ขยะล้นเกลื่อน
กลาด/ไม่น่ามอง)  ร้อยละ  4.2  ระดับความรู้ของนิสิตเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ  53.5  รองลงมาคือ  ระดับสูง  ร้อยละ  45.5  และ ระดับต่ า ร้อยละ 1.1  ระดับเจตคติเก่ียวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ  65.8  รองลงมาคือ    ระดับไม่ดี ร้อยละ  18.2  และ ระดับดี 
ร้อยละ 16.0  ระดับการพฤติกรรมการปฏิบัติตนเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ร้อย
ละ 72.8  รองลงมาคือ    ระดับดี ร้อยละ  15.2  และ ระดับไม่ดี  ร้อยละ 12.0 

         ปัญหาและอุปสรรค พบว่าไม่มีการแยกขยะก่อนทิ้งและก่อนก าจัด ถังขยะไม่เอ้ืออ านวยในการแยกขยะ  
ไม่มีถังขยะแยกประเภท  ถังขยะไม่ครบทุกประเภท ท าให้ทิ้งปนกัน และถังขยะที่มีอยู่รองรับไม่เพียงพอ และส่งกลิ่น
เหม็นรบกวน   นิสิตมีความรู้แต่ไม่น าไปปฏิบัติ ในการคัดแยกขยะ  และทิ้งขยะให้ถูกประเภท ไม่ให้ความร่วมมือ
เท่าใดนัก เนื่องจาก คิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ล าบากใจ และมีความรู้เกี่ยวกับขยะไม่เพียงพอ   และทางมหาวิทยาลัยไม่มี
การรณรงค์อย่างจริงจัง   
 ค าส าคัญ :   การจัดการขยะมูลฝอย ความรู้ เจตคติ  พฤติกรรมการปฏิบัติตน  
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การประเมินความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณทิต สาขาการจัดการกีฬาและนันทนาการ คณะพลศึกษา  มศว 
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คณะพลศึกษา 

การศึกษาเก่ียวกับความต้องการจ าเป็นด้านการจัดการศึกษาของหลักสูตร ถือว่าเป็นกิจกรรมส าคัญเพ่ือจะได้
ข้อมูลทีจ่ะได้สนองตอบและตรงกับความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มเป้าหมาย กับบริบทของสถาบันและผู้เรียน ซึ่งเป็น
ข้อมูลส าคัญอย่างยิ่งต่อการก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของหลักสูตร และการปรับปรุงเนื้อหาของหลักสูตรให้
ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง วัตถุประสงค์ในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็นด้านจัด
การศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต สาขาวิชา การจัดการกีฬาและ
นันทนาการ คณะพลศึกษา มศว ตามสภาพที่เป็นอยู่กับสภาพที่คาดหวังตามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในหลักสูตร 
ได้แก่ ผู้บริหารหลักสูตร ผู้ใช้บัณฑิต และนิสิต จ านวนทั้งสิ้น  64 คน   แบ่งออกเป็น ผู้บริหารหลักสูตร จ านวน  8 คน    
นิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ
จ านวน 32 คน และ ผู้ใชบ้ัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการกีฬาและนันทนาการจ านวน  24 ราย    เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม  

ผลการวิจัย พบว่า ความต้องการจ าเป็นด้านจัดการศึกษาของหลักสูตรตามสภาพที่เป็นอยู่ กับสภาพที่คาดหวัง
ตามการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในหลักสูตร มีความแตกต่างกันในทุกด้าน สะท้อนให้เห็นว่า สภาพที่คาดหวังมีความ
มุ่งหวังสูงแต่สภาพที่เป็นอยู่จริงนั้นมีการปฏิบัติไม่ถึงเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ จึงท าให้มีความแตกต่างกันมาก ดังนั้น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงควรท าการแก้ไขปรับปรุงอย่างยิ่ง นอกจากนั้น การจัดเรียงล าดับความต้องการ
จ าเป็นด้านจัดการศึกษาของหลักสูตรตามล าดับความส าคัญของการรับรู้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ล าดับที่ 1 คือ ปัจจัย
สนับสนุนการสอน/บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก   ล าดับที่ 2 คือ ปัจจัยการสนับสนุนทางวิชาการ ล าดับที่ 3 คือ 

ปัจจัยวิธีจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ ล าดับที่ 4 คือ ปัจจัยการวัดและประเมินผล  และ อันดับที่ 5 คือ เนื้อหา
หลักสูตร  และมีข้อเสนอแนะให้คณะผู้บริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการเร่งปรับปรุงในเรื่องปัจจัยสนับสนุนการสอน/บริการ/สิ่งอ านวยความสะดวก 
การสนับสนุนทางวิชาการ การจัดระบบการแจ้งข้อมูลข่าวสาร และระบบการติดต่อ/ขอความช่วยเหลือจากบุคลากร 
รวมทั้งการพัฒนาการให้ข้อมูลป้อนกลับของอาจารย์ การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิต และการใช้
วิธีการสอนที่หลากหลาย ยืดหยุ่น ทันสมัย และน่า 
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 คณะพลศึกษา  
 

          ปัจจุบันสภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีไม่ดีมากขึ้นเช่นปัญหาน้ าเสีย 

ปัญหาขยะมูลฝอยและหนึ่งในนั้นคือการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาของสภาพภูมิอากาศนั้นมีหลาย

ประเด็นปัญหาเช่น ปัญหาฝุ่นละออง ปัญหาก๊าซพิษ แต่ปัญหาที่อยู่ใกล้ตัวเรามากและเราทุกคนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการ

สร้างปัญหานี้ก็คือ ปัญหาภาวะโลกร้อนที่มีสาเหตุมาจากก๊าซเรือนกระจก ซึ่งในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่า มีก๊าซ

จ านวนมากที่ถูกจัดกลุ่มให้เป็นกลุ่มก๊าซเรือนกระจกแต่มีเพียง 6 ชนิด ที่เป็นเป็นก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้นมาจาก

กิจกรรมของมนุษย์ นั่นคือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซมีเทน (CH4) ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N20) ก๊าซไฮโดร

ฟลูออโรคาร์บอน (HFC) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน (PFC) และก๊าซซัลเฟอร์เฮกซะฟลูออไรด์ (SF6)    

      กิจกรรมของมนุษย์นั้นมีหลากหลาย โดยกิจกรรมการศึกษาก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ส าคัญและเป็น

กิจกรรมที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาและส่งผลต่อการเกิดภาวะโลกร้อน  ดังนั้นงานวิจัยนี้จึงมีจุดมุ่งหวังที่จะ

ศึกษาปริมาณของก๊าซเรือนกระจกที่เกิดข้ึนจากกิจกรรมการศึกษาโดยมุ่งไปที่กิจกรรมการเรียนการสอนภายในคณะ

พลศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นตัวแทนของก๊าซ

เรือนกระจกทั้งหมด  เนื่องจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นเป็นก๊าซท่ีมีปริมาณเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์สูงที่สุด 

      ผลการศึกษานั้นพบว่า คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีกิจกรรมการใช้ไฟฟ้าเป็นกิจกรรม

ที่ท าให้เกิดก๊าซเรือนกระจกสูงที่สุด โดยข้อมูลการค านวณพบว่าในปีพ.ศ.2557 มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสูง

กว่าปีพ.ศ.2556 แสดงให้เห็นว่าแนวโน้มในปีถัดไปคณะพลศึกษาอาจจะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สูงขึ้น ซึ่งเมื่อ

พิจารณาถึงพันธะกิจหลักของคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้นคือการศึกษา ดังนั้นทางคณะพลศึกษา 

รวมถึงทางมหาวิทยาลัย ควรต้องมีแนวทางในการพัฒนาองค์กร และพัฒนานิสิต รวมถึงการพัฒนาบุคลากร ให้มี

ความรู้ความเข้าใจในก๊าซเรือนกระจกให้มากข้ึนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และทางมหาวิทยาลัยเองควรที่

จะมีกลไกล หรือแนวทางในการพัฒนาองค์กรให้ไปสู่องค์กรคาร์บอนต่ า (Low carbon university) หรือพัฒนาไปเป็น

มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university) ดังเช่นหลายมหาวิทยาลัยชั้นน าทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศต่อไป  

 

 


