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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ  

1.1 โครงการจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา HDPE ขนาด 315 มม. 
 ตามที่มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการจ้างปรับปรุงระบบท่อเมนประปา HDPE ที่รับน้ าจากการประปาส่วน
ภูมิภาค เนื่องจากท่อเมนเดิมเป็นท่อใยหินที่ช ารุด โดยบริษัทผู้รับจ้างคือ บริษัท นิธิณัฐกร เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ซึ่งด าเนินการแล้ว
เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 โดยท่อที่ปรับปรุงใหม่จะใช้เป็นระบบ by pass กับท่อใยหินเดิม โดยการด าเนิน
บริเวณด้านหน้าสถาบันชีวโมเลกุล ซึ่งมีการด าเนินการดังนี้  จัดหาและเชื่อมท่อ HDPE PE100 PN10 (SDR 17) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 315 มม.ด้วยการเชื่อมแบบ DATA LOGGER ขุดเปิดสนามหญ้าเพื่อท าการวางท่อ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 100 
เมตร ลึก 1.5 เมตร วางท่อเมนประปาใหม่ ชนิด HDPE PE100 PN10 (SDR 17) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 315 มม.จัดท าบ่อ
วาล์วขนาดตามรูปแบบที่ก าหนด จ านวน 1 บ่อ  ติดตั้งประตูน้ าใต้ดิน (Gate Valve) ขนาด 300 มิลลิเมตร ตามรูปแบบที่
ก าหนด มีการเปิดผิวทางเดินเท้าเพื่อเชื่อมประสานท่อเมนรับน้ าประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคไปยังท่อเมนจ่ายน้ าประปา
ของมหาวิทยาลัย ตามรูปแบบที่ก าหนด จัดท าแบบที่ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม โดยอัพเดทจากแบบแปลนระบบประปาเดิมให้เป็น
ปัจจุบัน  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 โครงการงานจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ า ถนนกันภัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดท าโครงการจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ า ถนนกันภัยมหิดล  บริเวณด้านหน้า

อาคารส านักงานอธิกาบดี โดยมีผู้รับจ้างคือ  หจก.เชาวนีไทยไบโอแก๊ส สัญญาเริ่มวันที่ 25 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่  7 

มกราคม 2562 งบประมาณ 1,350,000 บาท  โดยผลการด าเนินการช้ากว่าสัญญาประมาณ 18 วัน ขณะนี้ได้ด าเนินการเสร็จ

เกือบทั้งหมดแล้ว  คงเหลือการเก็บรายละเอียดงานอีกประมาณ 5%  ซึ่งได้ส่งมอบงานงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว การด าเนินการ

ประกอบด้วย รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน รื้อถอนพื้นปูหินอ่อน, หินแกรนิต รื้อถอนบ่อพักน้ า ค.ส.ล. ขนาดท่อ ศก. 0.20 - 

0.30 ม. จัดหาและเชื่อมท่อ HDPE PE100 PN6 (SDR 26) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 225 มม. ด้วยการเชื่อมแบบ DATA 

LOGGER งานดันท่อลอดถนนแบบ HDD (Horizontal Directional Drilling) จ านวน 30 จุด และติดตั้งคันหินตะแกรงรับน้ า 

จัดส่งแบบ As-built Drawing  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.3 โครงการติดตัง้ระบบอุปกรณ์บริหารพลังงานไฟฟ้าอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (SCADA) 
       มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการติดตั้งระบบอุปกรณ์บริหารพลังงานไฟฟ้า ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้           
เป็นโครงการที่มีการพัฒนาต่อเนื่องจากส านักงานอธิการบดี ใช้งบประมาณในการด าเนินการ มูลค่างาน 3,288,000 บาท        
ซึ่งผู้รับจ้างได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  และส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการ
ทดสอบระบบและเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของเดือนมกราคม 2562 
      ซึ่งได้มีการด าเนินการดังนี้ 
   1 ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า (DIGITAL POWER METER) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในระบบบริหารจัดการพลังงานสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่สถานี
ไฟฟ้าย่อยมหิดล เพื่อให้สามารถใช้ร่วมกันได้ผ่านทางระบบข่ายงาน (networks) ของมหาวิทยาลัยได้ และต้องเป็นเครื่องวัด
แบบดิจิตอล ระดับตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าด้านไฟแรงดันสูง (HV.) จ านวน 1 ชุด 
   2 ติดตั้งเคร่ืองตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้า (DIGITAL POWER METER) ของอาคารศูนย์การเรียนรู้
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ในระบบบริหารจัดการพลังงาน ต้องเป็นเครื่องวัดพลังงานแบบดิจิตอล ตรวจวัดพลังงานไฟฟ้าด้าน
ไฟแรงดันต่ า (LV.) จ านวน 56 ชุด 
   3 ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการใช้เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split type) ในอาคารแบบอัตโนมตัิ 
จ านวนอย่างน้อย 100 หน่วย สามารถก าหนดการควบคุมได้อย่างน้อย 3 ลักษณะ และสามารถแสดงสถานะการท างานของ
เครื่องปรับอากาศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ติดตั้งที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 1  จ านวน 10 ชุด 
3.2 ติดตั้งที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น M  จ านวน 17 ชุด 
3.3 ติดตั้งที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 2   จ านวน 30 ชุด 
3.4 ติดตั้งที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 3   จ านวน   6 ชุด 
3.5 ติดตั้งที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4  จ านวน 25 ชุด 
3.6 ติดตั้งที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ ชั้น 4 (ลอย) จ านวน 12 ชุด 

   4 ติดตั้งเครื่องประมวลผลระดับอุตสาหกรรม ( Industrial grade PC) ที่สามารถใช้งานบริหารการ
จัดการพลังงานด้วยโปรแกรมบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า (Energy Management Software) จ านวน 1 หน่วย มีคุณสมบัติ
อย่างน้อยหรือดีกว่า 
   5 ติดตั้งโปรแกรมที่น ามาใช้ในระบบบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้า ติดตั้งที่เครื่องประมวลผล
ส่วนกลาง (Local Server) 
 มติที่ประชุม รับทราบ 
  ประธานแจ้ง  ในที่ประชุมคณบดีเรื่องโครงการส่งเสริมการใช้ Renewable Energy (Solar Rooftop)        
โดยทางคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนพลังงานทดแทนจะขอเข้าส ารวจพื้นที่บนอาคารบริเวณหลังคาอาคาร เพื่อส ารวจการ
ติดตั้ง Solar Rooftop เนื่องจากมีแนวคิดจัดท าโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสดงอาทิตย์ชนิดติดตั้ งบน                     
(Solar Rooftop) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งวิทยาเขตต่าง ๆ ตามศักยภาพของพื้นที่หลังคาที่สามารถติดตั้งระบบได้ 
เพื่อลดภาระค่าไฟฟ้าและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน ซึ่งจะมีบริษัทเอกชนเข้ามาติดตั้ง ทั้งนี้จะขอติดตั้งที่พื้นที่ศาลายาก่อน 
หลังจากนั้นก็จะขยายไปยังวิทยาเขตอื่นต่อไป  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.4 โครงการปรับปรุง cover way ระยะที่ 1 และระยะที่ 2  
                 ตามที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ด าเนินโครงการปรับปรุง cover way โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ บัดนี้ 

โครงการระยะที่ 1 ได้ด าเนินการแล้วเสร็จแล้ว และเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่  25  มกราคม  2562  ระยะที่งานแล้วเสร็จ 

100%  ส่วนระยะที่ 2 ปัจจุบันเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม  2562 ขณะนี้อยู่ระหว่างก าลังด าเนินก่อสร้างเป็นงานรื้อ

ถอนคอนกรีตเดิม ขุดหลุมท าฐานราก คาดว่าจะแล้วประมาณเดือนมิถุนายน 2562  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.5 เกณฑ์ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ปีพ.ศ. 2562 
       ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายให้ส่วนงานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจ า

ปีงบประมาณ 2562 ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ตัวชี้วัด 4.5  ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ เนื่องจากเกณฑ์เดิมที่ใช้ในการประเมิน

ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ตั้งแต่ พ.ศ. 2559- ปัจจุบันยังไม่บรรลุเป้าหมาย และ MU Sustainability Program ตามเกณฑ์

ตัวชี้วัดใหม่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นการประเมินตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ในปีพ.ศ. 2562 จึงขอให้ส่วนงานใช้เกณฑ์                

รูปแบบเดิมโดยสามารถดาว์นโหลดเอกสารได้ที่ www.publicutility.mahidol.ac.th  

 มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.6 โครงการ MU Energy Awards 2019 
        กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมก าหนดจัดโครงการ Mahidol University Energy Awards 2019 ขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดลมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) 
ส่วนงานที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 29 มีนาคม 2562 และจะประกาศผลการประกวดใน
เ ดื อ น พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 6 2  ส่ ว น ง า น ที่ ส น ใ จ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร ส า ม า ร ถ ด า ว์ น โ ห ล ด เ อ ก ส า ร ไ ด้ ที่
http://www.op.mahidol.ac.th/oppe/energyawards2019.html สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
 มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2562 

  

 

 

 

 

http://www.publicutility.mahidol.ac.th/
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม  

3.1 การด าเนินการด้านมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล มีจ านวนห้องปฏิบัติการวิจัยภายในสถาบันฯ ทั้งหมด 28 ห้อง

แยกตามงานวิจัย  

- ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมินได้รับการรับรองมาตรฐาน ESPReL Checklist โดยส านักงานคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ (วช.) จ านวน 10 ห้อง (2559-2561) 

- ห้องปฏิบัติการที่ผ่านการประเมิน ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี 

โดยส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอได้รับการรับรอง

มาตรฐาน มอก. 2677-2558  (ห้องปฏิบัติการระดับมาตรฐานความปลอดภัย) จ านวน 1 ห้อง (2560) 

     ปัจจัยต่อความส าเร็จ/ความก้าวหน้าต่อการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยให้ได้มาตรฐาน 

- มีนโยบายและเป้าหมายที่แน่ชัด 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง 

- มีโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างชัดเจน 

- มีคณะกรรมการก ากับดูแล ติดตามและประเมินผล 

- ก าหนดผู้รับผิดชอบที่มีความสามารถชักน าให้การปฏิบัติเกิดเป็นรูปธรรม 

- มีพันธมิตรหรือพี่เลี้ยงที่ดี; มีความรู้ มีความสามารถ ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ให้การสนับสนุน ให้

โอกาส โดยเฉพาะ “COSHEM” 

ปัจจัยต่อความส าเร็จ/ความก้าวหน้าต่อการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยให้ได้มาตรฐาน 

- ผู้บริหารให้ความส าคัญและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การด าเนินการช่วงแรกอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของ 

      “รองผู้อ านวยการฝ่ายนโยบายและประกันคุณภาพ” ปัจจุบันมี “ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนานวัตกรรม” 

- คณะกรรมการอ านวยการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

- คณะกรรมการเฉพาะทางชุดที่ 1: คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ 

- คณะกรรมการเฉพาะทางชุดที่ 2: คณะกรรมการความปลอดภัยทางเคมีและรังสี* 

- คณะกรรมการเฉพาะทางชุดที่ 3: คณะกรรมการความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน 

จุดเริ่มต้นความส าเร็จ/ความก้าวหน้าต่อการยกระดับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยให้ได้มาตรฐาน 

2554 สถาบันฯ มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้อง

  กับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดตั้งศูนย์ COSHEM ขึ้น 

2555 สถาบันฯ เริ่มส ารวจสภาพห้องปฏิบัติการวิจัยของตนเอง ตามรายละเอียดเอกสารแนบ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ 

  COSHEM 

  2555 สถาบันฯ ให้การต้อนรับศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เข้าตรวจเยี่ยมเป็นครั้งแรก 
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  2556 ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่ทาง COSHEM จัดหรือแนะน า เพื่อให้บุคลากรของสถาบันน าความรู้

  กลับมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับส่วนงาน 

  2556 1 ใน 5 ส่วนงานรับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการน าร่องของมหาวิทยาลัยมหิดล “โครงการเดินส ารวจเชิงรุก 

  มหาวิทยาลัยมหิดล” (MU Occ-survey) 

  2558 อบรมท าความเข้าใจแบบประเมินออนไลน์ ESPReL Checklist “โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย

  ห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย : Enhancement of Safety Practice of Research Laboratory in  

  Thailand (ESPReL) กองมาตรฐานการวิจัย ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 

  2559 มีห้องปฏิบัติการวิจัยผ่านการประเมิน ESPReL วช. ประเภท ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 6 ห้อง 

  2560 มีห้องปฏิบัติการวิจัยผ่านการประเมินห้องปฏิบัติการมาตรฐาน มอก. 6277-2580 จ านวน 1 ห้อง 

  2561 มีห้องปฏิบัติการวิจัยผ่านการประเมิน ESPReL วช. ประเภท ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จ านวน 4 ห้อง 

  2562 สถาบันฯ คาดว่าจะมีห้องที่ผ่านการประเมิน ESPReL วช. ประเภท ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ เพิ่มขึ้นอีก

  ไม่น้อยกว่า 2 ห้อง 

  ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. อบรมให้ความรู้มาตรฐานความปลอดภัยและการกรอกข้อมูล ESPReL Checklist 

2. คณะกรรมการความปลอดภัยทางเคมีและรังสี MB สอบถามห้องปฏิบัติการที่มีความพร้อม 

3. คณะกรมการฯ MB เข้าตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการที่แสดงความจ านงค์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วม 

ซึ่งโครงการที่ได้รับการคัดเลือกจะมีโอกาสได้รับงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ

จาก COSHEM 

- แนะน า เพิ่มเติม ในส่วนที่ยังขาด หรือยังไม่สมบูรณ์ โดยสถาบันฯ จะช่วยในเรื่องค่าใช้จ่ายบางส่วน 

- ตรวจประเมินด้วยตนเองตามหัวข้อใน ESPReL Checklist น าผลกรอกข้อมูล ส่งครั้งที่ 1 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

COSHEM ด าเนินการคัดเลือกห้องปฏิบัติการที่มีแนวโน้มในการพัฒนาสู่ห้องปฏิบัติการต้นแบบ 

จะได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อใช้ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามข้อก าหนด และจัดหาสิ่งของเพื่อ

ปรับปรุงห้องปฏิบัติการในส่วนที่ขาด หรือ ไม่สมบูรณ์  ตามแผนการปรับปรุงที่ส่งให้ COSHEM คณะกรรมการฯ MB เข้าเยี่ยม

ตรวจประเมินผลการปรับปรุงพร้อมให้ค าแนะน าติชม หรือ แก้ไข ตรวจประเมินด้วยตนเองตามหัวข้อใน ESPReL Checklist น า

ผลกรอกข้อมูล ส่งครั้งที่ 2 รอฟังผลประกาศเป็นห้องปฏิบัติการต้นแบบ 

 

3.2 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนครั้งต่อไป 

   ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน (COSHEM) 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

 4.1  Bus Terminal และระบบการขนส่งสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

         ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาได้ด าเนินโครงการก่อสร้างสถานีรับ-ส่งรถโดยสาร Shuttle 
Bus บริเวณด้านหลังบ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา) ถนนถิ่นวิทยาการ ติดกับสถานีรถราง โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวจะเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคม (Transportation Hub) ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ปัจจุบันผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเมื่อ
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 แล้ว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท าแผนเส้นทางการให้บริการของระบบขนส่งสาธารณะ                  
(รถราง และรถ Shuttle Bus) ทั้งนี้จะเปิดให้บริเวณวันที่ 4 มีนาคม  2562 ต่อไป 
 

      ข้อสอบถามจากทางคณะกรรมการ 

- กรณมีีข่าวแจ้งการยกเลิกการให้บริการรถบัสรับ-ส่งบุคคลากร ระหว่างเส้นทางศาลายา 
– บางบัวทอง และเส้นทางศาลายา – นครปฐม นั้น  

 ประธาน  แจ้งว่าขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิก แต่จะมีนโยบาย ซึ่งขณะนี้จะมีการเปลี่ยนแปลง
ในเรื่องของสถานที่ขึ้นรถบัสก่อน เพ่ือลดปัญหาปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ 

- งานจราจรและความปลอดภัยขอความอนุเคราะห์บุคลากรและบุคคลทั่วไป งดจอด
รถยนต์บริเวณถนนด้านหลังหอพัก โดยจะไม่อนุญาตให้จอดรถยนต์ส่วนตัวในพ้ืนที่ดังกล่าว เนื่องจากบริเวณดังกล่าวจะ
เป็นสถานที่จอดรถรางและจะมีการเข้าออกของรถบัสตลอดเวลา จึงขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการแจ้งบุคลากรใน
สังกัดให้รับทราบต่อไป 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

1. การจัดสถานที่จอดรถบริเวณเรือนไทย กรณีมีการจองสถานที่จอดรถ  
งานจราจรและความปลอดภัย  ชี้แจงรายละเอียด เรื่องดังกล่าวได้รับทราบข้อมูลแล้ว

โดยเบื้องต้นนั้นจะเป็นบุคลากรของแต่ละคณะที่ท าการจองพ้ืนที่ ได้ด าเนินการตักเตือนและชี้แจงต่อบุคลากรดังกล่าว
แล้วในบางส่วน และจะขอรับไปประสานกับทางคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ต่อไป เพื่อมิให้เกิดกรณีเช่นนี้อีก  

2. การเปิดให้บริการอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร  
ประธานแจ้งว่า สามารถเปิดให้ใช้บริการไดท้ันในงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญา 

3. ข้อเสนอแนะเรื่องฝุ่นละออง จะขอความอนุเคราะห์ล้างถนนโดยรอบมหาวิทยาลัยเนื่องจาก
มีฝุ่นละอองสะสมบริเวณดังกล่าว  

ประธานแจ้งว่า ทางงานภูมิทัศน์ได้มีการด าเนินการดูดฝุ่นบริเวณถนนทุกเช้าของทุกวัน 
ทั้งนี้มอบให้หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ด าเนินการล้างฉีดถนนบริเวณโดยรอบต่อไป พร้อมทั้งหาแนวทางใน
การปฏิบัติต่อไป  
เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 

นางสาวอรวรรณ  ไพร ี
ผู้จดรายงานการประชุม 


