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ตารางตรวจเช็คสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกศูนยบรรณสารฯ  
ช้ัน 1  โซน Office ช้ัน 1 (หองผลิตนิทรรศการฯ / หองผลิตเอกสารกลาง / หองผลิตส่ือวีดิทัศนฯ / พ้ืนท่ีใหบริการหองสมุด ช้ัน 1 )   

ช่ือผูตรวจ นุรุณ จําปากลาย / สมศักดิ์ ประทุมทอง / พัสตราภรณ กาฬสิงห วันท่ีตรวจ  27 ธันวาคม 2561 
รายการตรวจ พ้ืนท่ี สภาพปญหา หมายเหตุ 

สภาพแวดลอม 
1. ฝาเพดาน (ข้ึนรา เปนชองโหว น้ํารั่ว น้ําซึม) 1. หองซอมหนังสือ ชั้น 1  1.1 ชองลมแอรชํารุด  
2. พ้ืนหอง (ชํารุด รอน แตก) 1.2 มูลี่ มีฝุนเกาะนอย  
3. ผนังหอง (ข้ึนรา ชํารุด เปนรู ราว) 1.3 ฝาผนัง มีรองรอยของปลวก  
4. ประตู/หนาตาง (ชํารุด แตก หัก เสียงดัง ฝด) 1.4 พ้ืน ชํารุดมีรอยแตกราว และมีสีเปอน สภาพเดิมกอนปรับปรุง

พ้ืนท่ี 
5. หองน้ํา สุขภัณฑ อ่ืนๆ (กลิ่น น้ํารั่ว ชํารุด สบู
กดลางมือ ฯลฯ) 

2. หองเก็บของ ติดกับหองน้ํา 
โซนหองประชุม ชั้นท่ี 1 

2.1 สภาพแวดลอมโดยท่ัวไปปกติ  

6. ผามาน / มูลี่ (ฝุน ชํารุด ข้ึนรา) 2.2 สภาพสิ่งของภายในหองเก็บของ คอนขางรก ไมเปน
ระเบียบ 

 

7. หอง AHU (ตองไมมีสิ่งอ่ืนไปเก็บ ความสะอาด
โดยภาพรวม) 

3. หองเก็บครุภัณฑ 3.1 ผนังมีรอยรอยของปลวก  

8. สวิตซไฟ (เสีย  4. หองน้ําชาย โซนหองประชุม 
ชั้นท่ี 1 

4.1 ฝามีรอยรั่วจากการมีน้ําซึมจากดานบน  

9. หลอดไฟ (เสีย) 4.2 ประตูหองน้ํา ทรุดโทรม  
10. แสง เสียง อากาศ (ทําหนังสือสํานักวิชา
สาธารณสุขศาสตรฯ มาตรวจ) 

5. หองน้ําหญิง โซนหองประชุม 
ชั้นท่ี 1 

5.1 หลอดไฟ ชํารุด 1 หลอด  

11. การจัดการขยะมลพิษ  5.2 มุงลวดตรงชองลม ชํารุด  
12. กลิ่นรบกวนท้ังจากภายในและภายนอก 
พาหะนําเชื้อ (นก หนู แมลงวัน แมลงสาบ 

5.3 ชองลมมีฝุนเกาะ 
 

 

 5.4 ฝาเพดานทะลุ 1 จุด 
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ตารางตรวจเช็คสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกศูนยบรรณสารฯ  
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รายการตรวจ พ้ืนท่ี สภาพปญหา หมายเหตุ 

 6. ทางเดินบริเวณหนาหองน้ํา 
โซนหองประชุม ชั้นท่ี 1 

ปกติ  

 7. หอง AHU 7.1 ผนังบริเวณหนาหอง สีหลุดรอน เนื่องจากความชื้น  
 7.2 ภายในหองมีฝุน   
 7.3 บริเวณวงกบประตู มีรองรอยของปลวก  
 7.4 ทอน้ําท้ิงภายในหอง ชํารุด มีน้ําไหลบริเวณพ้ืนหอง  
 8. หองครัว 8.1 มีฝุน  
 8.2 ฝาเพดานมีรู 1 จุด  
 9. หองระเบียงบรรณ 2 9.1 มีสายไฟโผลบริเวณหนาหอง สายไฟจากปายไฟ

อิเล็กทรอนิกสท่ีโดนถอดออก 

 9.2 วอลเปเปอรภายในหอง หลุดลอก  
 9.3 ปลั๊กไฟ ชํารุด 1 จุด บริเวณมุมหองดานซายมือของ

ประตูหอง 
 

 9.4 บริเวณฝาเพดาน มีรองรอยการทาสีใหม จากการ
ซอมแซมบริเวณแผงไฟ สีไมสมํ่าเสมอ ดูไมสวยงาม 

 

 9.5 นาฬิกา ชํารุด  
 10. หองระเบียงบรรณ 3 10.1 โตะภายในหอง ชํารุด   
 10.2 วอลเปเปอรชํารุด  
 10.3 บริเวณแผงไฟภายในหอง ไมมีปายประหยัดพลังงาน  
 10.4 กระจกมีรอยแตกราว  
 10.5 นาฬิกาชํารุด  
 10.6 แอร ไมสามารถควบคุมอุณหภูมิได 

 
อยูในหมวดอุปกรณ
สํานักงาน 
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 11. หองระเบียงบรรณ 1 11.1 มูลี่ชํารุด  
 11.2 โตะภายในหองบางสวนชํารุด  
 11.3 วอลเปเปอรชํารุด บริเวณขอบหนาตางรอบหอง  
 11.4 ปายประหยัดพลังงานหลุดลอกรอนออกจากผนัง 

จํานวน 1 จุด 
 

 12. หอง Control หองมินิเทีย
เตอร 

12.1 บรรยากาศภายในหองมีกลิ่นอับ  
 12.2 ฝาเพดานชํารุด 1 จุด  
 12.3 พ้ืนยุบตางระดับบริเวณบันใดทางข้ึนหอง Control  
 12.4 ภายในหองมีอุปกรณท่ีไมไดใชงาน และไมเก่ียวกับการ

ใชงานภายในหองตั้งอยู ไมเปนระเบียบ 
 

 13. หองมินิเทียเตอร 13.1 บรรยากาศภายในหองมีกลิ่นอับ  
 13.2 วอลเปเปอรชํารุด  
 13.3 มีฝุน และหยากไย บริเวณชองแอร  
 13.4 ไฟ บริเวณกลางหองไมสามารถเปดไดจากปุม Control  ซ่ึงไมสามารถตรวจสอบได

วาใชงานไดปกติหรือไม 
 13.5 ผนังบริเวณหนาหอง (ตรงเวที) มีชองโหว  
 13.6 พ้ืนบริเวณเสาขางประตูดานหลังหองชํารุด / มีรอย

รอยการเจาะตัดกระเบื้อง 
 

 13.7 วัสดุตรงประตูหอง ชํารุด หลุดรอน   
 14. ทางเดิน และ โถงหนาหอง

ระเบียงบรรณ 1 
14.1 วอลเปเปอรชํารุด  

 14.2 บริเวณโถงหนาหองระเบียงบรรณ 1 มีรองรอยของเทฟ
กาว ทําใหผนังสกปรก ไมสวยงาม 
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 15. หองทํางานคุณพิชัยยุทธ 15.1 หนาตางบริเวณหนาหองกอนถึงหองทํางาน มีฝุนและข้ี
จิ้งจกเกาะ 

 

 15.2 ภายในหองทํางานมีผนังหลุดรอน  
 15.3 มูลี่ชํารุด  
 15.4 ภายในหองมีฝุน  
 15.5 ฝาชํารุด 1 จุด  
 15.6 ผนังหองมีรอยราว  
 16. โถงพักคอย (รานมะตูมเกา) 16.1 เพดานมีฝุนเกาะ  
 16.2 บริเวณบันไดหนีไฟ พบข้ีหน ู  
 16.3 บริเวณบันไดหนีไฟ มีของวางจํานวนมาก ดูไมเปน

ระเบียบ และมีฝุนเกาะจํานวนมาก 
 

 17. หองบรรณปญญา 5 17.1 มีรองรอยการถอดโทรทัศนภายในหองออก ตรวจเช็คไมระเอียด
เนื่องจากหองลอคดุญแจ 

 17.2 ผนังหองมีรองรอยขูดขีด / มีรอยคราบสกปรกท่ัวท้ัง
หอง 

 

 17.3 มูลี่ชํารุด ทรุดโทรม   
 17.4 โตะชํารุด / หลุดลอก  
 17.5 พ้ืนหองสกปรกมาก  
 17.6 ขอบหนาตางมีฝุนเกาะหนา / มีข้ีจิ้งจกจํานวนมาก  
 17.7 ชองลม / ชองแอร มีฝุนเกาะหนา  
 17.8 ฝาเพดานมีคราบ  
 17.9 ขอบพ้ืนตรงประตูหอง ตางระดับ และไมมีการใสค้ิวมุม

ขอบ ทําใหอาจเกิดอันตรายแกผูใชบริการได 
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 17.10 พบแมลงวันตายภายในหอง 
 
 

 

 18. หองบรรณปญญา 1 18.1 ภายในหองหากไมเปดแอรจะมีกลิ่นเหม็นอับมาก และ
มีกลิ่นของเกาอ้ีหนังเหม็น 

 

 18.2 โทรทัศนมีรอยรอยการถอดออก  
 18.3 ชองลม /ชองแอร มีหยากไย และฝุนหนา  
 18.4 ประตมีูรอยคราบ ดูสกปรก  
 18.5 วอลเปเปอรภายในหองชํารุด หลุดลอก / สกปรก  
 18.6 ไมมีปายประหยัดพลังงานตามแผงโคมไฟ   
 18.7 ปายประหยัดพลังงานท่ีผนังตรงตัว control แอร หลุด

ลอก 
 

 19. หองบรรณปญญา 2  19.1 ไมมีปายประหยัดพลังงานตามแผงโคมไฟ  
 19.2 วอลเปเปอรภายในหองชํารุด หลุดลอก / สกปรก  
 19.3 ปายประหยัดพลังงานท่ีผนังตรงตัว control แอร หลุด

ลอก 
 

 19.4 ชองลม /ชองแอร มีหยากไย และฝุนหนา  
 19.5 ประตูหากเปดเขาไปประมาณ 35 องศา จะฝด

เนื่องจากพ้ืนประตูติดกับพ้ืนหอง 
 

 19.6 ฝาเพดานมีรองรอยการซอมแซม และทาสีใหม ซ่ึงไม
สมํ่าเสมอกับของเดิม 
 

 

 20. หองบรรณปญญา 3 20.1 วอลเปเปอรภายในหองชํารุด หลุดลอก / สกปรก  
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 20.2 ชองลม /ชองแอร มีหยากไย และฝุนหนา  
 20.3 ประตมีูรอยคราบ ดูสกปรก  
 20.4 พ้ืนหองสกปรก มีรอยคราบจากการนําเครื่องดื่มมา

รับประทาน 
 

 21. หองบรรณปญญา 4 21.1 ประตูฝด  
  21.2 วอลเปเปอรภายในหองชํารุด หลุดลอก   
  21.3 พ้ืนหองสกปรก มีรอยคราบจากการนําเครื่องดื่มมา

รับประทาน 
 

  21.4 ไมมีปายประหยัดพลังงานตามแผงโคมไฟ  
 22. หองครุภัณฑ 22.1 ภายในหองเหม็นอับ  
 22.2 ภายในหองมีฝุน   
 22.3 บริเวณหองถังเก็บน้ํา มีน้ํารั่วซึม ทําใหบริเวณในหอง

อับชื้น 
 

 22.4 ผนังหลุดรอน  
 22.5 พ้ืนตรงประตูชํารุด  
 23. ทางเดินบริเวณหนาหอง 

บรรณปญญา 1-4 ตลอดจนถึง 
ประตูทางออกชั้น 1 

23.1 พ้ืน และ ไฟ ปกติ   
 23.2 วอลเปเปอรชํารุด  
 23.3 เพดานมีฝุนเกาะ  
 24. หองวารสาร ชั้น 1 24.1 มีฝุน /ข้ีจิ้งจก /หยากไย  
 24.2 มูลี่ชํารุดบางสวน  
 24.3 ขอบค้ิวพ้ืนหลุด ชํารุด   
 24.4 ปลั๊กไฟหนาประตูหนีไฟ ไมมีฝาครอบ  
 24.5 ตัวลอคประตูหองวารสาร (พ้ืน) ชํารุด 2 จุด  
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 25. หองน้ําหญิง ภายในหอง 25.1 พ้ืนและขอบประตูหองน้ําชํารุด และมีคราบสกปรก   
 วารสาร ชั้น 1   
 26. หองน้ําชาย ภายในหอง 

วารสาร ชั้น 1 
26.1 ฝาหองน้ําข้ึนรา  

 26.2 ค้ิวพ้ืนหนาหองน้ําชํารุด  
 26.3 ผนังใตอางลางหนา แตก ชํารุด  
 27. โถงหนาหองวารสาร 27.1 ไฟตรงทางเดิน ชํารุด 1 ดวง (โคมไฟ)  
 28. มุมนําเสนอผลงาน 28.1 หลอดไฟท่ีสองสวางหนารูป ชํารุด 1 ดวง  
 28.2 น้ํารั่วจากเพดาน บริเวณโคมไฟ หนาโทรทัศน 1 จุด  
 29.พ้ืนท่ี Co-Working Space 29.1 เคารเตอรดานในชํารุด  
 29.2 ค้ิวพ้ืนชํารุด บริเวณมุมทางเดินไปหองน้ํา  
 29.3 ฝาครอบไฟ ชํารุด 1 จุด  
 30. หองหอจอหมายเหต ุชั้น 1 30.1 พ้ืนหองชํารุด หลุดรอนบางจุด  
  30.2 ขอบประตูหองชํารุด (อะลูมิเนียม)  
  30.3 ผนังมีรอยราว 1 จุด  
 31. หองน้ําชาย โซน  

Co-Working Space 
31.1 อางลางหนา กระเบื้องชํารุด  

 31.2 ขอบชองระบายอากาศชํารุด  
 31.3 ฝาเพดานเปนราอยคราบน้ํา  
 32. หองน้ําหญิง โซน  

Co-Working Space 
32.1 ฝาเพดานภายในหองน้ําเปนรา  

   
 33. ทางเดินระหวางโซน Co- 

Working Space ไปยังหองน้ํา 
33.1 ผนังเปนรอยราว  

   
 34. หองตรงขามโซน  

Co-Working Space 
34.1 พ้ืนหองเปนรอยสนิมจากน้ํารั่วซึม  

 34.2 ผนังหองมีรอยราว 3 จดุ  
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ตารางตรวจเช็คสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกศูนยบรรณสารฯ  
ช้ัน 1  โซน Office ช้ัน 1 (หองผลิตนิทรรศการฯ / หองผลิตเอกสารกลาง / หองผลิตส่ือวีดิทัศนฯ / พ้ืนท่ีใหบริการหองสมุด ช้ัน 1 )   

ช่ือผูตรวจ นุรุณ จําปากลาย / สมศักดิ์ ประทุมทอง / พัสตราภรณ กาฬสิงห วันท่ีตรวจ  27 ธันวาคม 2561 
รายการตรวจ พ้ืนท่ี สภาพปญหา หมายเหตุ 

 34.3 ผนังมีรองรอยครายสกปรก รอยเทปกาว  
 34.4 ฝาเพดานชํารุด  
 34.5 มูลี่ชํารุด / มีจํานวนไมครบตามจํานวนหนาตาง  
 35. หอง AHU 121  35.1 ภายในหองมีฝุน และหยากไย  
 35.2 ประตู ตรงชองเก็บทอน้ํา ชํารุด ผุพัง 

 
 

 36. หองใตบันได ทาง้ึนชั้น 2 36.1 ผนังมีรอยราว หลุดรอน  
 36.2 ค้ิวบันไดหลุด  
 36.3 ฝาชํารุด  
 37. หองสําเนาเอกสาร 37.1 พ้ืนหองมีรองรอยคราบหมึกพิมพ  
 37.2 พ้ืนหองหนาประตู ชํารุด 1 จุด  
 37.3 มีหมึกพิมพเกาะบริเวณชองลมแอร และพัดลมดูด

อากาศ 
 

 37.4 มูลี่มีฝุนเกาะ  
 37.5 ฝาเพดานมีชองโหว จํานวน 2 จุด  
 37.6 ปายประหยัดพลังงานไมมี จํานวน 2 จุด  
 38. หองผลิตขอสอบ 38.1 พัดลมดูดอากาศมีผงหมึกพิมพเกาะ  
 38.2 พ้ืนหองชํารุด จํานวน 2 จุด  
 38.3 มีน้ํารั่วซึมบริเวณโคมไฟหอง 1 จุด  
 38.4 ฝาเพดานเปนรา  
 38.5 ภายในหองมีฝุน  
 38.6 สายโทรศัพทไมไดเดินรางสายไฟใหเรียบรอย ดู

ระเกะระกะ 
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ตารางตรวจเช็คสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกศูนยบรรณสารฯ  
ช้ัน 1  โซน Office ช้ัน 1 (หองผลิตนิทรรศการฯ / หองผลิตเอกสารกลาง / หองผลิตส่ือวีดิทัศนฯ / พ้ืนท่ีใหบริการหองสมุด ช้ัน 1 )   

ช่ือผูตรวจ นุรุณ จําปากลาย / สมศักดิ์ ประทุมทอง / พัสตราภรณ กาฬสิงห วันท่ีตรวจ  27 ธันวาคม 2561 
รายการตรวจ พ้ืนท่ี สภาพปญหา หมายเหตุ 

 39. หอง Office งานผลิต 
เอกสารกลาง 

39.1 ผนังหองข้ึนรา แกไขโดยการแปะ 
วอลเปเปอร  39.2 เกาอ้ีชํารุด 2 ตัว 

 40. หองงานนิทรรศการฯ 40.1 สายโทรศัพทไมเรยีบรอย  
 40.2 ประตูทางเขาชํารุด  
  40.3 พบรอรอยการทําลายสิ่งของภายในหอง จากหนู 

 
 

 41. หองเตรียมอาหาร ชั้น 1 41.1 เห็นควรปรับปรงุใหมท้ังหอง  
 42. หอง AHU 131 42.1 ภายในหองมีฝุน และ หยากไย  
 42.2 พ้ืนหองสกปรก  
 42.3 ขอบประตูเปนสนิม  
 42.4 พ้ืนหองมีน้ํารั่วซึม  
 42.5 มีสิ่งของอ่ืนๆ วางอยูภายในหอง  
 43. หองน้ําหญิง โซนหองครัว 

ชั้น 1 
43.1 ชองลมมีฝุน  

   
 44. หองน้ําชาย โซนหองครัว 

ชั้น 1 
44.1 ฝาเพดานเปนรอยเชื้อรา  

 44.2 ชองลมมีฝุน  
 44.3 ฝารองนั่งท่ีโถชักโครกชํารุด 1 ตัว  
  44.4 ท่ีเสียบสายฉีดชําระ ชํารุด 1 ตัว  
 45. หอง Server  45.1 ผนังผุพัง เนื่องจากความชื้น  
 45.2 ฉนวนหอหุมทอแอรหลุดรอนบางสวน  
 45.3 ฝาเพดานเปนรา  
 46. หองงานผลิตวีดิทัศนฯ 46.1 หองคุณไกรศร มีรอบคราบสกปรก  
  46.2 หองคุณไกรศร มีฝุน และข้ีจิ้งจก  
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ตารางตรวจเช็คสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกศูนยบรรณสารฯ  
ช้ัน 1  โซน Office ช้ัน 1 (หองผลิตนิทรรศการฯ / หองผลิตเอกสารกลาง / หองผลิตส่ือวีดิทัศนฯ / พ้ืนท่ีใหบริการหองสมุด ช้ัน 1 )   

ช่ือผูตรวจ นุรุณ จําปากลาย / สมศักดิ์ ประทุมทอง / พัสตราภรณ กาฬสิงห วันท่ีตรวจ  27 ธันวาคม 2561 
รายการตรวจ พ้ืนท่ี สภาพปญหา หมายเหตุ 

  46.3 ท่ีครอบตัวลอคประตู ชํารุด  
  46.4 พบรองรอยการทําลายสิ่งของจากหนู  
  46.5 พบแมลงสาป และกลิ่นแมลงสาป  
อุปกรณสํานักงาน 
ชั้นหนังสือ (ฝุน ชํารุด) 
เครื่องปรับอากาศ (ทํางานไดดี ความเย็น น้ํารั่ว) 
เครื่องถายเอกสาร / Printer (อยูในภาวะปกติ 
ตําแหนงการติดตั้งเหมาะสมหมึกเลอะ) 
ผงหมึก (เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม) 
เครื่องกรองอากาศ เครื่องดูดความชื้น 

   

พ้ืนท่ีสีเขียว  
มุมระเบียงบรรณ (ความเปนระเบียบเรียบรอย 
ความสวยงาม สบายตา ความเสื่อมโทรม  

47. โถงระเบียงบรรณ ชั้น 1 47.1 มีการวางครุภัณรอจําหนายเต็มพ้ืนท่ี  
47.2 มีฝุนสกปรก และมีหยากไย  
47.3 ภาพ Back Drop ชํารุด  

48. สวนบริเวณโถง 
ระเบียงบรรณ 

48.1 ปรับปรุงใหมท้ังสวน เพ่ิมตนไม ใหดูมีชีวิตชีวา  
  

49. ทางเดินบริเวณหนาหอง 
ทํางาน ชั้น 1 

49.1 ถังขยะตรงบันไดทางข้ึนชั้น 2 มีกลิ่นเหม็น  
  

สภาพแวดลอมภายนอก 
หองสมุดในสวน (หลังหองน้ํา) หลังหองผลิต
เอกสารกลาง เลยมาทางศาลา 2 หลัง 
ลานจอดรถท้ังหมด 
งานตีเสนถนน 
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