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   รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

คร้ังที่ 9/2562 
วันพุธที่  13  พฤศจิกายน  2562 เวลา 13.30 - 15.00 น. 

ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 ส านักงานอธิการบดี   
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

-------------------------------------- 
ผู้มาประชุม  

1. รศ.ดร.กิติกร  จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิง่แวดล้อมและการพัฒนาอยา่งยั่งยนืประธาน 
2. นายสมพงษ ์  ศรีโพธิ์ช้าง ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 
3. นายมนตรี  เปรมกมล ผู้แทนคณะวิศวกรรมศาสตร์   กรรมการ 
4. นายอภิรมย์  อังสุรัตน ์ ผู้แทนคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร ์  กรรมการ 
5. นายสมพงษ์   ศรีโพธิ์ช้าง ผู้แทนคณะเทคนิคการแพทย์   กรรมการ 
6. นางสมร  รอดดอน  ผู้แทนคณะพยาบาลศาสตร ์   กรรมการ 
7. นายณรงค์ฤทธิ ์ บ ารุงประเสริฐ ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  กรรมการ 
8. นายบุญเชิด  หนูเปีย  ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  กรรมการ 
9. นายชาญเดช  แสงงาม  ผู้แทนคณะเภสชัศาสตร์    กรรมการ 
10. นายสุเมธ  กิตติภูม ิ  ผู้แทนคณะวทิยาศาสตร์ วิทยาเขตพญาไท  กรรมการ 
11. นางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ ผู้แทนคณะศลิปศาสตร ์    กรรมการ 
12. นายสนิท  แสงเหลา  ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
13. รศ.ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา ผู้แทนคณะเวชศาสตร์เขตร้อน   กรรมการ 
14. นางสาวจฑุาทพิย ์ ศิรินพวงศ์ ผู้แทนคณะสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์  กรรมการ 
15. นายธนากร  ระวังซื่อ  ผู้แทนคณะสัตวแพทยศาสตร ์   กรรมการ 
16. นายสดุสม  เริงโอสถ  ผู้แทนคณะสาธารณสุขศาสตร์   กรรมการ 
17. นางขวัญฤทัย  ราชสีห ์  ผู้แทนบณัฑิตวิทยาลยั    กรรมการ 
18. นายนพรัตน ์  ฉันส าราญ ผู้แทนคณะกายภาพบ าบัด    กรรมการ 
19. นายน าโชค  ขุนหมื่นวงศ ์ ผู้แทนสถาบนันวัตกรรมการเรียนรู้   กรรมการ 
20. ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล ใจส ารวม  ผู้แทนสถาบนัพัฒนาสุขภาพอาเซียน   กรรมการ 
21. นายสมเกียรต ิ เขียวแก่  ผู้แทนสถาบนัวิจัยประชากรและสังคม  กรรมการ 
22. นายศุภพล  เจนนาวิวฒัน ์ ผู้แทนสถาบนัแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวกรรมการ 
23. นายวโิรจน ์  สันตยานนท ์ ผู้แทนสถาบนัโภชนาการ    กรรมการ 
24. นายณรงค ์  ทองน้อย  ผู้แทนสถาบนัชีววทิยาศาสตร์โมเลกุล   กรรมการ 
25. นางสาวภาสพร กาญจนศรี ผู้แทนสถาบนับริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กรรมการ 
26. นายเจริญพงษ ์ กานดา  ผู้แทนวิทยาลัยการจัดการ    กรรมการ 
27. นายวชิัย  กลมจีน  ผู้แทนวิทยาลัยดุสริยางคศิลป ์   กรรมการ 
28. นายกิตติรัตน ์ ปรือทอง  ผู้แทนวิทยาลัยนานาชาติ    กรรมการ 
29. นายประชารักษ์ อมรพงษ์  ผู้แทนวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา กรรมการ 
30. นายก้องภพ  รอดยูร  ผู้แทนวิทยาลัยศาสนศึกษา    กรรมการ 
31. นางอรอารีย ์  อุชม  ผู้แทนศูนยส์ัตว์ทดลองแห่งชาติ   กรรมการ 
32. นายตะวัน  พลชนะ  ผู้แทนหอสมุดและคลังความรู้ฯ   กรรมการ 
33. นายนฤชาต ิ  ละมูลมั่ง  ผู้แทนศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก   กรรมการ 
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34. นายวชิิต  สุขกรม  ผู้แทนวิทยาเขตกาญจนบุร ี    กรรมการ 
35. นายสชุาต ิ  แท่นกระโทก ผู้แทนวิทยาเขตนครสวรรค์    กรรมการ 
36. นางสาวขนษิฐา  สามิตร ์  ผู้แทนวิทยาเขตอ านาจเจริญ   กรรมการ 
37. นางสาวเสมอแข  ย้อยนวล  ผู้แทนโครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติดศึกษากรรมการ 
38. นางสาวศุภนชุ มงคลพันธ ์ ผู้แทนโรงเรียนพบาบาลรามาธบิดี   กรรมการ 
39. นายวีระยทุธ  วรรณรส  ผู้แทนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ   กรรมการ 
40. นายพฒุิเศรษฐ์ ตันติเมฆิน รักษาการแทนผู้อ านวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม กรรมการ 
41. นายไพรัตน ์  แดงเอม  ผู้แทนกองบริหารงานทั่วไป    กรรมการ 
42. นายสุริยนั  จันทร์เงิน รักษาการแทนผู้จัดการศูนย์การเรียนรู้มหิดล  กรรมการ 
43. นายพร้อมพงศ ์ ผุงเพิ่มตระกูล หัวหน้างานออกแบบและผงัแมบ่ท   กรรมการ 
44. นายสพุจน ์  ภาษีรอด  หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 
45. ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร เซ่ียงเห็น  หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร  กรรมการ 
46. นางสาวมะลุล ี เหลี่ยมแหลม ผู้แทนงานพฒันาเพื่อความยั่งยนื   กรรมการ 
47. นายมนตรี  ชาบญั  ผู้แทนกองกายภาพและสิง่แวดล้อม   กรรมการ 
48. นายสมพงษ ์  พิเชฐบวรกุล ผู้แทนกองกายภาพและสิง่แวดล้อม   กรรมการ 
49. นายอิทธิรัชฎ ์ เผ่าวัฒนา ผู้แทนกองกายภาพและสิง่แวดล้อม       กรรมการและเลขานกุาร 
50. นางสาวอรวรรณ ไพร ี  ผู้แทนกองกายภาพและสิง่แวดล้อม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
51. นางสาวเนตรา แย้มเดช  ผู้แทนกองกายภาพและสิง่แวดล้อม    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่มาประชุม (ถ้ามี)  

1. ผู้แทนคณะทันตแพทย ์   
2. ผู้แทนคณะวทิยาศาสตร์  วิทยาเขตศาลายา  
3. ผู้แทนสถาบนัวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย  
4. ผู้แทนวิทยาลัยราชสุดา    
5. ผู้แทนกองกิจการนักศึกษา     
6. ผู้จัดการอาคารชุดพักอาศัย 
7. ผู้แทนศูนยบ์ริหารความปลอดภยัฯ   
8. ผู้แทนงานจราจรและความปลอดภัย    
9. นายเมธาว ี ชาบญั   
10. นายวรพจน ์ เฉลิมกลิ่น   

 
ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี)  

1. นายอนุวัตน ์  รัตนเพชร 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ  

1. รูปแบบและก าหนดการส่งข้อมูล UI GreenMetric World University Ranking 2020 
   ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ของ UI Greenmetric 
World University Ranking ซึ่งจัดท าโดย University of Indonesia โดยได้เข้าร่วมการจัดอันดับอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 
8 ปี ตั้งแต่ปี 2012 เป็นต้นมา โดยรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนงานของมหาวิทยาลัยและส่งข้อมูลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย       
เข้าร่วมการจัดอันดับ ส าหรับการส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมการจัดอันดับในปี 2020 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้มีการปรับ
รูปแบบและก าหนดการในการส่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาจัดอันดับ 
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โดยส่วนงานจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามยุทธศาสตร์
ที่ 4 ข้อมูลมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ เพื่อรวบรวมส่ง UI GreenMetric World University Ranking 2020 ซึ่งจะต้องกรอกข้อมูล
เป็นประจ าทุกเดือน ผ่านโปรแกรม MU-ECO-DATA ได้ที่ https://bit.ly/2Jyqs19 ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าของงานพัฒนาเพื่อความ
ยั่งยืนรับผิดชอบดูแลส่วนงานดังนี้ 

คุณมณฑาทิพย์ ใจสุข  0-2441-4400 ต่อ 1125  ส่วนงานที่รับผิดชอบคือ โครงการจัดตั้งนครสวรรค์ 
คณะกายภาพบ าบัด คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  วิทยาลัยศาสน
ศึกษา ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา
ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ 

คุณศันสณีย์ ศิริลักษณ์ 0-2441-4400 ต่อ  1123 ส่วนงานที่รับผิดชอบคือ สถาบันชีววิทยาศาสตร์
โมเลกุล โครงการจั้ดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยราชสุดา สถาบันนวัตกรรมการ
เรียนรู้ อาคารส านักงานอธิการบดี (กองบริหารงานทั่วไป) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเซีย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล 

คุณมะลุลี เลี่ยมแหลม 0-2441-4400 ต่อ 1122 ส่วนงานที่รับผิดชอบคือ สถาบันโภชนาการ คณะทันต
แพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะพยาบาลศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

2. การประชุมประจ าปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยย่ังยืน ครั้งที่ 4 
   เครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ได้เชิญสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในเครือข่ายฯ 
ส่งผลงานเพื่อจัดแสดงและน าเสนอภายในงานประชุมเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ประจ าปี 2562 ในระหว่าง
วันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 
   1) โครงงาน Best Practice ของสถาบันการศึกษา 
   2) การน าเสนอบทความด้านความยั่งยืน (คณาจารย์และบุคลากร) 
   3) การจัดแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (คณาจารย์และบุคลากร) 
   4) การประกวดโครงงานความยั่งยืนของนิสิตนักศึกษา 
   5) การจัดแสดงผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (นิสิตนักศึกษา) 
   ซึ่งส่วนงานสามารถลงทะเบียนและดูรายเอียดต่าง ๆ ตามลิงคน์ี้  

Register : http://bit.ly/sunthailandevent    
     Additional information : https://sunthailand.net/th/calendar/10 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม   

รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่  8/2562  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการปะชุมครั้งที่ 8/2562 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องติดตาม  

https://bit.ly/2Jyqs19
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHdENO9hxrLIpU6Ega5LNSrB-YQTAHb6P_9CIXfBKq5nNfmQ/viewform
https://sunthailand.net/th/calendar/10
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3.1 การจัดส่งรายงานตัวชี้วัดที่ 4.5 ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ประจ าปีงบประมาณ 2562 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ของ UI Greenmetric 

World University Ranking ซึ่งจัดท าโดย University of Indonesia บัดนี้ถึงก าหนดที่จะต้องส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วม
การจัดอันดับประจ าปี 2019 แล้ว ซึ่งมีการเพิ่มรายละเอียดการกรอกข้อมูลเพื่อใช้ในการพิจารณาจัดอันดับ 

  หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งรายงาน ตัวชี้วัดที่ 4.5 ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ รอบ 1 ปี ประจ าปี
งบประมาณ 2562 มี 5 ส่วนงาน ดังนี้ 

1. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ 
2. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 
3. โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 
4. วิทยาเขตกาญจนบุรี 
5. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

   ก าหนดส่ง : วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2562 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.2 รายงานแนวทางการด าเนินงานการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของส่วนงาน 
(งานภูมทิัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม) 
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้รับผิดชอบดูแลและบริหารจัดการด้าน

การท าความสะอาดในพื้นที่ส่วนกลาง การเก็บขยะ การคัดแยกขยะผ่านโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ให้บริการยืมอุปกรณ์และ
ส าหรับจัดกิจกรรมต่างๆ รวมถึงต้นไม้ส าหรับประดับตกแต่ง การผลิตปุ๋ยหมัก น้ าหมักชีวภาพ ต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ การดู แล
ตัดแต่งสนามหญ้าและต้นไม้ในพื้นที่ส่วนกลาง  นอกจากนี้ ยังมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ชุมชมโดยรอบมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น 
โครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่โรงเรียน 

ภารกิจงานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมมีภารกิจหลักในการดูแล บ ารุง รักษาสภาพภูมิทัศน์ ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ 

ภายในมหาวิทยาลัยให้สวยงามอยู่เสมอ และดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย รวมถึงการด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซึ่งแยกเป็น 2 หน่วย คือ  

1. หน่วยจัดการขยะและความสะอาด โดยมีภารกิจ ดังนี้ 
- บริหารจัดการระบบท าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง 
- ก าหนดแนวทางการจัดการขยะเพื่อใช้เป็นข้อบังคับกับส่วนงาน 
- สนับสนุนข้อมูลด้านการจัดการขยะแก่หน่วยงานต่างๆ 
- ควบคุมดูแลจุดพักขยะในมหาวิทยาลัย ศาลายา 
- ประสานงานกับเทศบาลต าบลศาลายาในการจัดเก็บขยะในมหาวิทยาลัย 
- ให้บริการยืม-คืนวัสดุ/อุปกรณ์แก่นักศึกษาและหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
- บริหารจัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
- บริหารจัดการโครงการปุ๋ยหมัก 
- บริหารจัดการโครงการน้ าหมักชีวภาพ 
- สนับสนุนการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลให้กับชุมชน 
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2. หน่วยสวนและภูมิทัศน์ โดยมีภารกิจ ดังนี้ 
- ดูแลบ ารุงรักษาและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ส่วนกลางภายในศาลายา 
- ดูแลและบ ารุงรักษาความสะอาดของแหล่งน้ า 
- ควบคุมการผลิตการขยายพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับ 
- จัดประดับตกแต่งด้วยพรรณไม้ในงานพิธีการของมหาวิทยาลัย 
- ควบคุมงานดูแลรักษาสนามหญ้า ต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พื้นที่ส่วนกลาง 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมและโครงการต่างๆ ดังนี้ 
- โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน ปี 2562 
- โครงการอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม 
- กิจกรรมเยี่ยมชมเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล 
- กิจกรรมงานเสวนาการบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน 
- โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก 
- กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมร าลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์
ไทย 3 พระองค์ 
- การบริการให้ความรู้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานภายในมหาวิทยาลัยการต่างๆ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.4 ส่วนงานที่จะน าเสนอการด าเนินการดา้นกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนืคร้ังต่อไป 
  อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

  ไม่ม ี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
5.1 การติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสะพานลอยประตู 3 และ  ประตู 4 

งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร ได้แจ้งที่ในที่ประชุมเกี่ยวกับการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณ
สะพานลอยประตู 3 และ ประตู 4 โดยได้ด าเนินการออกแบบ ส ารวจพื้นที่และจุดที่จะติดตั้งแล้ว ทั้งในการด าเนินการดังกล่าว
จะใช้งบประมาณค่อนข้างสูง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 600,000บาท และในปีงบประมาณ 2563 ทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
ไม่ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้  ดังนั้นงานสาธารณูปโภคและระบบอาคารจะน าเรื่องนี้เข้าที่ประชุมทีมบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาต่อไป   

     มติที่ประชุม รับทราบ 
 
5.2 การจัดฝึกอบรมของงานจราจรและความปลอดภัยขออนุเคราะห์ให้ออกใบรับรองการฝึกอบรม 
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ผู้แทนจากคณะเวชศาสตร์เขตร้อน  แจ้งในที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดการฝึกอบรมของงานจราจรและ
ความปลอดภัยให้กับบุคลากรของส่วนงานขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยออกใบรับรองการฝึกอบรมในแต่ละครั้งด้วยเนื่องจาก 
บุคลากรสามารถน าใบรับรองส่วนนี้ไปเป็นPAของแต่ละคนได้ 

มติที่ประชุม เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะดังกล่าวและประธานจะแจ้งให้งานจราจรและความปลอดภัย
   รับทราบต่อไป 

 
5.3 มาตรการความปลอดภัยเข้าออกภายในมหาวิทยาลัย 

ประธานแจ้งมาตรการการความปลอดภัยเข้าออกภายในมหาวิทยาลัยทางกองกายภาพจะยังคงมาตรการ
ดังกล่าวไว้เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา  

     มติที่ประชุม รับทราบ 
 

5.4 เส้นทางเสด็จของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวิชราลงกรณ์ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว  

ประธานแจ้ง ท่านจะไม่ใช้เส้นทางเสด็จภายในมหาวิทยาลัยมหิดลแล้ว ดังนี้ทางกองกายภาพฯ 
เห็นสมควรว่าจะท าเนินชะลอความเร็วในถนนบริเวณประตู 1 และโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็นระยะเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ต่อไป  

ปิดการประชุม เวลา 14.30 น. 

 

นางสาวอรวรรณ  ไพร ี
ผู้จดรายงานการประชุม 

  


