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สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะท างานคณะอนุกรรมการด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน 

(Indoor & Outdoor Environment) 

เรื่อง รวบรวมข้อมูลการตรวจเช็คสภาพพื้นที่ต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ  

เพื่อน ามาสรุป/รายงานให้ทุกคนได้รับทราบอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 2562 

ครั้งที่ 1/2562 

วันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องระเบียงบรรณ 4 ช้ัน 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

----------------------- 

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายธรณิศ หาญใจ ประธานคณะอนุกรรมการ 
2 นางสาวรจนา หมาดหล้า รองประธานอนุกรรมการ 
3 นายสมศักดิ์ ประทุมทอง อนุกรรมการ 
4 นางสาวพัสตราภรณ์ กาฬสิงห์ อนุกรรมการ 
5 นายนุรุณ จ าปากลาย อนุกรรมการ 
6 นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ อนุกรรมการ 
7 นายเบญจา ภูริพงศธร อนุกรรมการ 
8 นายวิรัตน์ ฉิมสุด อนุกรรมการ 
9 นางสาวจริยา รัตนพันธุ์ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นายนาวิน เนาวพงศ์ อนุกรรมการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
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รายละเอียดการประชุมมีดังนี้ 

เนื่องจากว่าทางมติที่ประชุมใหญ่ จะจัดให้มีการรายงานผลของแต่ละหมวดขึ้นในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 
2562 ดังนั้น ทางหมวด 5 จึงได้ท าการรวบรวมข้อสรุปเพ่ือรายงานผลในรูปแบบต่างๆ ดังนี้คือ 

1. คุณวิรัตน์ จะสาธิต DIY กับดักจับหนู 
2. น าผลการตรวจเช็คแต่ละพ้ืนที่มารวมกับของทุกคน 
3. รวบรวมผลสรุปของการตรวจเช็คสภาพพ้ืนที่ต่างๆ ทั้งศูนย์บรรณสารฯ  
4. เลือกเนื้อหาที่ช ารุดเยอะๆ เป็นเนื้อหาหลัก 
5. คุณธรณิศสรุปข้อมูลส าคัญพร้อมรูปภาพเพ่ือรอน าเสนอในการรายงานผลในวันศุกร์ที่ 4 มกราคม 

2562 ให้ทุกคนได้รับทราบ โดยผ่าน powerpoint  
 

สรุปรายงานการตรวจเช็คสภาพพื้นที่ต่างๆ ของศูนย์บรรณสารฯ  

(ช่วงเวลาการตรวจระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม 2561) 

ชั้น ห้อง สภาพพื้นที่ 
1 สภาพแวดล้อมภายใน  
 ห้องสื่อการเรียนรู้ ท่อประปาบนฝ้าเพดานโยกสั่น ท าให้เกิดเสียงและ

การสั่นสะเทือน แสงสว่างน้อย เสียงดังจากห้อง 
AHU  รบกวน อุณหภูมิเย็นเกินไป 
 

 ห้องซ่อมหนังสือ -ช่องลมแอร์ช ารุด  
-มูลี่ มีฝุ่นเกาะเล็กน้อย  
-ฝาผนัง มีร่องรอยของปลวก 
-พ้ืนช ารุด มีรอยแตกร้าว และมีสีเปื้อน 
 

 ห้องน้ าหญิง ฝั่งห้องประชุม -ฝ้ามีรอยรั่วจากการมีน้ าซึมจากด้านบน 
-ประตูห้องน้ า ทรุดโทรม 
 

 ห้องน้ าชาย ฝั่งห้องประชุม -หลอดไฟ ช ารุด 1 หลอด 
-มุ้งลวดตรงช่องลมช ารุด 
-ช่องลมมีฝุ่นเกาะ 
 

 ห้องเตรียมอาหารหลังมินิเธียเตอร์ มีฝุ่น ฝ้าเพดานมีรู 1 จุด 
 

 ห้องมินิเธียเตอร์ -บรรยากาศภายในห้องมีกลิ่นอับ 
-วอลเปเปอร์ช ารุด 
-มีฝุ่น หยากไย่ บริเวณช่องแอร์ 
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-ไฟ บริเวณกลางห้องไม่สามารถเปิดได้จากปุ่ม 
Control 
-ผนังบริเวณหน้าห้อง (ตรงเวที) มีช่องโหว่ 
-พ้ืนบริเวณเสาข้างประตูด้านหลังห้องช ารุด/มี
ร่องรอยการเจาะตัดกระเบื้อง 
-วัสดุตรงประตูห้องช ารุดหลุดร่อน 
 

 ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 -มูลี่ช ารุด 
-โต๊ะภายในห้องบางส่วนช ารุด 
-วอลเปเปอร์ช ารุด บริเวณขอบหน้าต่างรอบห้อง 
-ป้ายประหยัดพลังงานหลุดลอกร่อนออกจากผนัง
จ านวน 1 จุด 
 

 ห้องประชุมระเบียงบรรณ 2 -มีสายไฟโผล่บริเวณหน้าห้อง 
-วอลเปเปอร์ภายในห้องหลุดลอก 
-ปลั๊กไฟช ารุด 1 จุด บริเวณมุมห้องด้านซ้ายมือของ
ประตูห้อง 
-บริเวณฝ้าเพดานมีร่องรอยการทาสีใหม่ จากการ
ซ่อมแซมบริเวณแผงไฟ สีไม่สม่ าเสมอ ดูไม่สวยงาม 
-นาฬิกาช ารุด 
 

 ห้องประชุมระเบียงบรรณ 3 -โต๊ะภายในห้องช ารุด 
-วอลเปเปอร์ช ารุด 
-บริเวณแผงไฟภายในห้อง ไม่มีป้ายประหยัด
พลังงาน 
-กระจกมีรอยแตกร้าว 
-นาฬิกาช ารุด 
-แอร์ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ 
 

 ห้องควบคุมมินิเธียเตอร์ -บรรยากาศภายในห้องมีกลิ่นอับ 
-ฝ้าเพดานช ารุด 1 จุด 
-พ้ืนยุบต่างระดับบริเวณบันไดทางข้ึนห้อง Control 
-ภายในห้องมีอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งาน และไม่เกี่ยวกับ
การใช้งานภายในห้องตั้งอยู่ไม่เป็นระเบียบ 
 

 ห้องบรรณปัญญา 1 -ภายในห้องหากไม่เปิดแอร์จะมีกลิ่นเหม็นอับมาก 
และมีกลิ่นของเก้าอ้ีหนังเหม็น 
-โทรทัศน์มีร่องรอยการถอดออก 
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-ช่องลม/ช่องแอร์ มีหยากไย่ และฝุ่นหนา 
-ประตูมีรอยคราบ ดูสกปรก 
-วอลเปเปอร์ภายในห้องช ารุด หลุดลอก/สกปรก 
-ไม่มีป้ายประหยัดพลังงานตามแผงโคมไฟ 
-ป้ายประหยัดพลังงานที่ผนังตรงตัว Control แอร์ 
หลุดลอก 
 

 ห้องบรรณปัญญา 2 -ไม่มีป้ายประหยัดพลังงานตามแผงโคมไฟ 
-วอลเปเปอร์ภายในห้องช ารุด หลุดลอก/สกปรก 
-ป้ายประหยัดพลังงานที่ผนังตรงตัว Control แอร์ 
หลุดลอก 
-ช่องลม/ช่องแอร์ มีหยากไย่ และฝุ่นหนา 
-ประตูหากเปิดเข้าไปประมาณ 35 องศา จะฝืด 
เนื่องจากพ้ืนประตูติดกับพ้ืนห้อง 
-ฝ้าเพดานมีร่องรอยการซ่อมแซม และทาสีใหม่ ซึ่ง
ไม่สม่ าเสมอกับของเดิม 
 

 ห้องบรรณปัญญา 3 -วอลเปเปอร์ภายในห้องช ารุด หลุดลอก/สกปรก 
-ช่องลม/ช่องแอร์ มีหยากไย่ และฝุ่นหนา 
-ประตูมีรอยคราบ ดูสกปรก 
-พ้ืนห้องสกปรก มีรอยคราบจากการน าเครื่องดื่มมา
รับประทาน 

 ห้องบรรณปัญญา 4 -ประตูฝืด 
-วอลเปเปอร์ภายในห้องช ารุด หลุดลอก 
-พ้ืนห้องสกปรก มีรอยคราบจากการน าเครื่องดื่มมา
รับประทาน 
-ไม่มีป้ายประหยัดพลังงานตามแผงโคมไฟ 
 

 ห้องบรรณปัญญา 5 -มีร่องรอยการถอดโทรทัศน์ภายในห้องออก 
-ผนังห้องมีร่องรอยขูดขีด/มีรอยคราบสกปรกท่ัวทั้ง
ห้อง 
-มูลี่ช ารุดทรุดโทรม 
-โต๊ะช ารุด/หลุดลอก 
-พ้ืนห้องสกปรกมาก 
-ขอบหน้าต่างมีฝุ่นเกาะหนา/มีข้ีจิ้งจกจ านวนมาก 
-ช่องลม/ช่องแอร์ มีฝุ่นเกาะหนา 
-ฝ้าเพดานมีคราบ 
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-ขอบพื้นตรงประตูห้อง ต่างระดับ และไม่มีการใส่คิ้ว
มุมขอบ ท าให้อาจเกิดอันตรายแก่ผู้ใช้บริการได้ 
-พบแมลงวันตายภายในห้อง 
 

 ห้องเก็บครุภัณฑ์ หน้าห้องน้ า ผนังมีร่องรอยของปลวก 
 

 ห้องเก็บของ หน้าห้องน้ า -สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปปกติ 
-สภาพสิ่งของภายในห้องเก็บของ ค่อนข้างรก ไม่
เป็นระเบียบ 
 

 ทางเดินและโถงกลางระเบียงบรรณ 1 -วอลเปเปอร์ช ารุด 
-บริเวณโถงหน้าห้องระเบียงบรรณ 1 มีร่องรอยของ
เทปกาวท าให้ผนังสกปรกไม่สวยงาม 
 

 ห้องท างานคุณพิชัยยุทธ -หน้าต่างบริเวณหน้าห้องก่อนถึงห้องท างานมีฝุ่น
และข้ีจิ้งจกเกาะเต็ม 
-ภายในห้องท างานมีผนังหลุดร่อน 
-มูลี่ช ารุด 
-ภายในห้องมีฝุ่น 
-ฝ้าเพดานช ารุด 1 จุด 
-ผนังห้องมีรอยร้าว 
 

 โถงพักคอย -เพดานมีฝุ่นเกาะ 
-บริเวณบันไดหนีไฟ พบขี้หนู 
-บริเวณบันไดหนีไฟ มีของวางอยู่จ านวนมาก ดูไม่
เป็นระเบียบและมีฝุ่นเกาะจ านวนมาก 
 
 

 ห้องเก็บครุภัณฑ์ (ห้องซ่อมเก่า) -ภายในห้องเหม็นอับ 
-ภายในห้องมีฝุ่น 
-บริเวณห้องถังเก็บน้ า มีน้ ารั่วซึม ท าให้บริเวณใน
ห้องอับชื้น 
-ผนังหลุดร่อน 
-พ้ืนตรงประตูช ารุด 
 

 ทางเดินประตูทางออก-บรรณปัญญา 4 -พ้ืนและไฟปกติ 
-วอลเปเปอร์ช ารุด 
-ฝ้าเพดามีฝุ่นเกาะ 
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 ห้องวารสารชั้น 1 -มีฝุ่น/ขี้จิ้งจก/หยากไย่ 
-มูลี่ช ารุดบางส่วน 
-ขอบคิ้วพ้ืนหลุด ช ารุด 
-ปลั๊กไฟหน้าประตูหนีไฟ ไม่มีฝาครอบ 
-ตัวล็อคประตูห้องวารสาร (พ้ืน) ช ารุด 2 จุด 
 

 ห้องน้ าหญิงภายในห้องวารสาร พ้ืนและขอบประตูห้องน้ าช ารุด และมีคราบสกปรก 
 

 ห้องน้ าชายภายในห้องวารสาร -ฝ้าเพดานขึ้นรา 
-คิ้วพื้นหน้าห้องน้ าช ารุด 
-ผนังใต้อ่างล้างหน้าแตกช ารุด 
 

 ห้องโถงหน้าห้องวารสาร ไฟตรงทางเดิน ช ารุด 1 ดวง (โคมไฟ) 
 

 มุมน าเสนอผลงาน -หลอดไฟที่ส่องสว่างหน้ารูป ช ารุด 1 ดวง 
-น้ ารั่วจากเพดาน บริเวณโคมไฟ หน้าโทรทัศน์ 1 จุด 
 

 พ้ืนที่ Co-Working Space -เคาน์เตอร์ด้านในช ารุด 
-คิ้วพื้นช ารุด บริเวณมุมทางเดินไปห้องน้ า 
-ฝาครอบไฟ ช ารุด 1 จุด 
 

 ห้องหอจดหมายเหตุ ชั้น 1 -พ้ืนห้องช ารุด หลุดร่อนบางจุด 
-ขอบประตูห้องช ารุด (อะลูมิเนียม) 
-ผนังมีรอยร้าว 1 จุด 
 

 ห้องน้ าชาย โซน Co-working space -อ่างล้างหน้า กระเบื้องช ารุด 
-ขอบช่องระบายอากาศช ารุด 
-ฝ้าเพดานเปก็นรอยคราบน้ า 
 

 ห้องน้ าหญิง โซน Co-working space ฝ้าเพดานภายในห้องน้ าเป็นรา 
 

 ทางเดินไปห้องน้ า โซน Co-working space ผนังเป็นรอยร้าว 
 

 ห้องตรงข้ามโซน Co-working space -พ้ืนห้องเป็นรอยสนิมจากน้ ารั่วซึม 
-ผนังห้องมีรอยร้าว 3 จุด 
-ผนังมีร่องรอยคราบสกปรก รอยเทปกาว 
-ฝ้าเพดานช ารุด 
-มูลี่ช ารุด/มีจ านวนไม่ครบตามจ านวนหน้าต่าง 
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 ห้องใต้บันไดทางขึ้นชั้น 2 (ข้างลิฟต์) -ผนังมีรอยร้าว หลุดร่อน 
-คิ้วบันไดหลุด 
-ฝ้าเพดานช ารุด 
 

 ห้องส าเนาเอกสาร -พ้ืนห้องมีร่องรอยคราบหมึกพิมพ์ 
-พ้ืนห้องหน้าประตู ช ารุด 1 จุด 
-มีหมึกพิมพ์เกาะบริเวณช่องลมแอร์ และพัดลมดูด
อากาศ 
-มูลี่มีฝุ่นเกาะ 
-ฝ้าเพดานมีช่องโหว่ จ านวน 2 จุด 
-ป้ายประหยัดพลังงานไม่มี จ านวน 2 จุด 
 

 ห้องผลิตข้อสอบ -พัดลมดูดอากาศมีผงหมึกพิมพ์เกาะ 
-พ้ืนห้องช ารุด จ านวน 2 จุด 
-มีน้ ารั่วซึมบริเวณโคมไฟห้อง 1 จุด 
-ฝ้าเพดานเป็นรา 
-ภายในห้องมีฝุ่น 
-สายโทรศัพท์ไม่ได้เดินรางสายไฟให้เรียบร้อย ดู
ระเกะระกะ 
 

 ห้อง Office งานผลิตเอกสารกลาง -ผนังห้องขึ้นรา 
-เก้าอ้ีช ารุด 2 ตัว 
 

 ห้องงานนิทรรศการฯ -สายโทรศัพท์ไม่เรียบร้อย 
-ประตูทางเข้าช ารุด 
-พบร่องรอยการท าลายสิ่งของภายในห้องจากหนู 
 

 ห้องเตรียมอาหารหลังห้องคุณนริสา -เห็นควรปรับปรุงใหม่ทั้งห้อง 
 

 ห้องน้ าหญิง โซนห้องครัวชั้น 1 -ช่องลมมีฝุ่น 
 

 ห้องน้ าชาย โซนห้องครัวชั้น 1 -ฝ้าเพดานเป็นรอยเชื้อรา 
-ช่องลมมีฝุ่น 
-ฝารองนั่งที่โถชักโครกช ารุด 1 ตัว 
-ที่เสียบสายฉีดช าระ ช ารุด 1 ตัว 

 ทางเดินบริเวณหน้าห้องน้ าโซนห้องประชุม 
ชั้น1 

- 

 ห้อง Server -ผนังผุพัง เนื่องจากความชื้น 
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-ฉนวนห่อหุ้มท่อแอร์หลุดร่อนบางส่วน 
-ฝ้าเพดานเป็นรา 
 

 ห้องงานผลิตสื่อการศึกษาเพ่ือการเรียนฯ -ห้องคุณไกรศร มีรอยคราบสกปรก 
-ห้องคุณไกรศร มีฝุ่นและขี้จิ้งจก 
-ที่ครอบตัวล็อคประตู ช ารุด 
-พบร่องรอยการท าลายสิ่งของจากหนู 
-พบแมลงสาบ และกลิ่นแมลงสาบ 
 

 ห้องคลังงานโสตฯ ฝาครอบโคมไฟไม่มี 
 

   
 ห้อง AHU ชั้น 1  
 ห้อง AHU หลังระเบียงบรรณ 1 -ผนังบริเวณหน้าห้อง สีหลุดร่อน เนื่องจากความชื้น 

-ภายในห้องมีฝุ่น 
-บริเวณวงกบประตู มีร่องรอยของปลวก 
-ท่อน้ าทิ้งภายในห้องช ารุด มีน้ าไหลบริเวณพ้ืนห้อง 
 

 AHU 121 ทางขึ้นข้างลิฟต์ -ภายในห้องมีฝุ่น และหยากไย่ 
-ประตู ตรงช่องเก็บท่อน้ า ช ารุด ผุพัง 
 

 AHU 131 หลังห้องคุณนริสา -ภายในห้องมีฝุ่น และหยากไย่ 
-พ้ืนห้องสกปรก 
-ขอบประตูเป็นสนิม 
-พ้ืนห้องมีน้ ารั่วซึม 
-มีสิ่งของอ่ืนๆ วางอยู่ภายในห้อง 
 

 ห้อง AHU ในห้องสื่อการเรียนรู้ มีฝุ่น หยากไย่ มีอุปกรณ์อ่ืนวางอยู่จ านวนมาก 
 

   
 อุปกรณ์ส านักงาน  
 ชั้นหนังสือ มีฝุ่น 
 เครื่องปรับอากาศ ปกติ 
 เครื่องกรองอากาศ เครื่องดูดความชื้น ปกติ 
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 พ้ืนที่สีเขียว  
 โถงระเบียงบรรณชั้น 1 -มีการวางครุภัณฑ์รอจ าหน่ายเต็มพ้ืนที่ 

-มีฝุ่นสกปรก และมีหยากไย่ 
-ภาพ Back Drop ช ารุด 
 

 สวนบริเวณโถงระเบียงบรรณ ควรปรับปรุงใหม่ท้ังสวน เพ่ิมต้นไม้ ให้ดูมีชีวิตชีวา 
 

 ทางเดินบริเวณหน้าห้องท างานชั้น 1 ถังขยะตรงบันไดทางขึ้น 2 มีกลิ่นเหม็น 
 

   
 สภาพแวดล้อมภายนอก  
 บริเวณภายนอกอาคาร พบขี้นก ขี้จิ้งจก จ านวนมาก อยู่บนขอบนอก

หน้าต่าง พ้ืนด้านนอก กระจกด้านนอกไม่สะอาด 
 

  ขี้นก บริเวณพ้ืนชั้น 1 ซึ่งลงมาจากฝ้าเพดานที่ช ารุด 
บริเวณชั้น 3 ขึ้นราและสีผนังหลุดร่อนด้านนอก
อาคาร พบ 
1.ฝั่งห้องน้ าชายฝั่งลานจอดรถ 
2.ฝั่งกระจกโค้ง 
3.ฝั่งห้องน้ าตะวันตกฝั่งกระจกโค้ง 
4.พื้นที่นั่งอ่านกระจกโค้งฝั่งตะวันตก 
5.ด้านห้องฉายหนังฝั่งตะวันออก 
6.ทางลงบันไดฝั่งตะวันออกข้างห้องเทิดพระเกียรติ 
ฝ้าเพดานมุมเสามีราด า ปื้นสีน้ าตาล 
7.ด้านห้อง AHU ฝั่งทิศใต้ข้างห้องน้ าหญิง 
8.บานประตูห้องเก็บของฝั่งทิศใต้ 
9.ผนังด้านทิศใต้ หลังห้องคลังงานโสตฯ ตลอดแนว.
10.ผนังตรงห้องเตรียมอาหารด้านทิศตะวันออกแตก 
จากการเดินท่อน้ าทิ้ง 
11.ผนังตรงห้องน้ าหญิงฝั่งตะวันตกแตก 
 

   
   
2 สภาพแวดล้อมภายใน  
 ห้องหนังสือ - ก าแพงมีรอยร้าว ฝ้าเพดาน ขึ้นราหลายจุด 

เนื่องจากท่อลมแอร์ช ารุด พ้ืนยางช ารุด เป็นรอยด า
สกปรกมาก สีหลุดร่อนตามผนัง มูลี่ช ารุดเป็น
บางส่วน/ควรเปลี่ยนเป็นผ้าม่านกรองแสงแทน  
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-มุมใกล้กับห้องน้ าหนักท่ีสุด/มีน้ ารั่วซึมตามพ้ืนห้อง
ฝ้าเพดานหลุด ใยแมงมุม ฝุ่นเกาะจับฝ้าเพดาน ตาม
ซอกตามผนังเพดาน  
-มีเศษกระดาษ หล่นอยู่ตามซอกชั้นหนังสือ 
-รอยกาว 2 หน้า บนผนังติดอยู่ดูท าให้เก่า ไม่
สวยงาม 
-ป้ายไฟทางออกฉุกเฉินเสียหาย/ยังไม่มีการซ่อมแซม 
-ถังดับเพลิงไม่มีในตู้เก็บ 
 

 ห้องน้ าในห้องหนังสือ ฝ้าเพดานขึ้นรา น้ ารั่วจากข้างนอก ประตูสีลอก 
 

 มุม CLM Green Corner คิ้วไม้ปาเก้หลุดออกมา  ผนังมีรอยซ่อม/ขีดข่วนจาก
การมาเดินสายไฟท าให้ดูไม่สวยงาม 
 

 ห้องวิทยานิพนธ์/นวนิยาย/เรื่องสั้น - 
 มุมกระจกโค้ง กระจกภายนอกมีคราบสกปรก กระจกมีน้ ารั่วซึม/มี

รอยเป็นจุดใหญ่ๆ ติดก าแพงใกล้กับพ้ืน 
 

 มุมคอมพิวเตอร์เพ่ือการสืบค้นสารสนเทศ
ออนไลน์ 

- 

 บริเวณเคาน์เตอร์ - 
 

 มุมนิทรรศการถาวร แผ่นยางหลุดไป 1 แผ่น 
 

 มุม E-lecture พ้ืนยางช ารุด เป็นรอยแตกหลุดร่อนเพียง 1 จุด 
  

 บันไดกลางพ้ืนที่บริการ ชั้น 2 ขึ้นชั้น 3 มีกลิ่นขี้นก/อย่างรุนแรงลงมาจากดาดฟ้า 
 

 ห้องประชุมระเบียงบรรณ 4 ฝ้าเพดานขึ้นรา พ้ืนห้องหลุดร่อน 
 

 ทางเดินหน้าห้องส านักงาน ฝ้าเพดานขึ้นรา พ้ืนห้องหลุดร่อน 
 

 หน้าลิฟต์ชั้น 2 ฝ้าเพดานขึ้นรา น้ ารั่ว น้ าซึม 
 

 ห้องเก็บอุปกรณ์ครัวในห้องวิเคราะห์ หนูเจาะผนังเป็นรูด้านข้างประตูทางเข้า ผนังสีหลุด
ร่อน 
 

 ห้องบริหารงานทั่วไปและธุรการ ฝ้าเพดานขึ้นรา 
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 ห้องงานจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ฝ้าเพดานขึ้นรา  
 

 ห้องน้ าชาย 235 หลังห้อง ผอ. ฝ้าเพดานขึ้นรา 
 

 ห้องน้ าหญิง 236 หลังห้อง ผอ. ฝ้าเพดานขึ้นรา ด้านข้างของเคาน์เตอร์ล้างมือร้าว 
 
 

 ห้องงานสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องฯ ฝ้าเพดานขึ้นรา พ้ืนห้องหลุดร่อน ผนังร้าว 
 

 ห้องผู้อ านวยการ พ้ืนห้องหลุดร่อน 
 

 ห้องเตรียมอาหาร 233 มีหนูมารื้อขยะ หนูเจาะรูตู้เก็บของเหนือศีรษะ ไม่
สะอาด 
 

 ห้องงานจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ ฝ้าเพดานขึ้นรา เป็นรู มูลี่มีฝุ่น มีรอยปลวก 
 

 ประตูทางเข้า สีหลุดร่อน สาย Land อินเตอร์เน็ต เก็บไม่เรียบร้อย 
 

 บริเวณบันไดหนีไฟข้างลิฟต์ พ้ืนหลุดร่อน ผนังแตกร้าว มีรอยปลวก 
 

 ชานพักบันไดชั้น 2 ติดลิฟต์ - 
 บันไดทางลง จากโต๊ะคุณขนิษฐา มีฝุ่นเยอะ 

 
 บันไดทางขึ้นห้องเครื่องชั้น 4 (จากโต๊ะคุณ

ขนิษฐา) 
มีฝุ่นเยอะ 

   
 ห้อง AHU ชั้น 2  
 ห้อง AHU 237 (หลังห้องผู้อ านวยการ) มีฝุ่น ผนังแตกร้าว 

 
 หน้าห้อง ห้อง AHU 237 (หลังห้อง

ผู้อ านวยการ) 
- 

 ห้อง AHU ข้างลิฟต์ มีน้ านองบนพ้ืนตลอดเวลา มีฝุ่น สกปรกมาก มีไม้
กวาด/ที่โกยขยะ มีรอยปลวก 
 

 ห้อง AHU มุม Green Corner มีเสียงดัง หยากไย่ใยแมงมุม ฝุ่น มีอุปกรณ์อ่ืนที่ไม่
เกี่ยวข้องกับระบบ AHU มีสายโทรศัพท์และ
อินเตอร์เน็ต ห้อยระโยงระยางอยู่ มีมูลสัตว์ (ขี้จิ้งจก) 
อยู่บนพื้นเต็ม 
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 ห้อง AHU ในห้องหนังสือ พ้ืนมีเศษรอยเจาะ ถังน้ าและไม้ถูพ้ืนวางอยู่ 
 

   
 อุปกรณ์ส านักงาน  
 ชั้นหนังสือ มีฝุ่น 
 เครื่องปรับอากาศ ปกติ 
 เครื่องกรองอากาศ เครื่องดูดความชื้น ปกติ 
   
   
3 สภาพแวดล้อมภายใน  
 พ้ืนที่ชั้น 3 โดยทั่วไป ขี้นก ฝุ่น ยืด เป็นหยากไย่ โผล่ออกจากฝ้าเพดานให้

เห็นทุกจุดตลอดพ้ืนที่ชั้น 3 ขอบหน้าต่างด้านนอก 
ตามพ้ืนด้านนอกชั้น 3 มีข้ีนกอยู่เป็นจ านวนมาก ฝั่ง
วารสาร ด้านห้องน้ าอาคารเรียนรวม 7 ฝั่งกระจก
โค้ง ขึ้นรา 
 

 บริเวณบันไดทางขึ้นห้อง instock ชั้น 3 
(ห้องซ่อมเดิม) และห้อง instock ชั้น 4  
(ห้องเก็บกล่องจตุคามเดิม) 

-พ้ืนร่อน-มีระดับไม่เสมอกัน-ขอบบัวหลุด 
-ขึ้นรา ผนังร่อน ถลอก พุพอง มีรอยร้าว 

 ห้องหนังสือ instock ชั้น 3  
(ห้องซ่อมเดิม) 

-มีราด าเป็นวงใหญ่ 
-ขี้นก ขี้ฝุ่นหล่นมาอยู่บนชั้น และอุปกรณ์ต่างๆ 
 

 ทางเข้าห้อง instock ชั้น 4  
(เก็บกล่องจตุคามเดิม) 

-ริมประตูทางเข้ามีขี้นก ค่อนข้างมาก 
 

 ห้องหนังสือ instock ชั้น 4  
(เก็บกล่องจตุคามเดิม) 

-มีรอยราเป็นวงใหญ่ บริเวณผนังด้านตะวันออก 
-ฝั่งตะวันออกร่อนตลอดทั้งผนัง 
-ผนังหน้าห้องชั้น 4 ตรงขอบปูนมีรอยน้ าซึม สีร่อน 
รอยเขียวๆ 
 

 พ้ืนที่ชั้นหนังสือชั้น 3 หมวด Q-Z -ขอบหน้าต่างด้านนอก ตามพ้ืนด้านนอกชั้น 3 มี
ขี้นกอยู่เป็นจ านวนมาก 
-หน้าต่างเปิดไม่ได้เพราะล็อคกุญแจ 
-มีฝุ่นเกาะ 
 

 พ้ืนที่วารสารชั้น 3 -พบฝุ่นเกาะบ้าง บางจุดมีข้ีจิ้งจกเกาะอยู่ ไม่พบรา 
-ทดสอบรูดมูลี่ ขยับแผ่นกรองแสง ส่วนใหญ่ท างาน
ปกติ 
-หน้าต่างเปิดไม่ได้เพราะล็อคกุญแจ 
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 ห้องน้ าฝั่งตะวันตก มีข้ีนก ฝุ่นต่างๆ เกาะอยู่ตามพ้ืนห้องน้ า อ่างน้ า 
 

 หน้าห้องน้ าฝั่งตะวันตกฝั่งกระจกโค้ง ตรงกระจกพบคราบสกปรกมาก 
 

 พ้ืนที่นั่งอ่านชั้น 3 มุมกระจกโค้ง หอจดหมาย
เหตุ 

-ฝ้าเพดานมีคราบสีด าวงใหญ่ กระจายอยู่หลายแผ่น 
-มีจุดๆ ตลอดแนว 
-กรอบไฟส่องสว่างมีคราบสีเขียว-สีน้ าตาลเกาะอยู่
ข้างในแผ่นกรอง 
-ขอบไฟส่องสว่างผุกร่อน 
-กรอบไฟหลุดค้างอยู่ ดูน่าอันตราย 
-มีคราบสกปรกบนพรม 
-พบคราบน้ า รอยด่างขนาดใหญ่ รอยด าวงกว้างบน
พรม หลายจุด พรมพองตัวออก 
-มูลี่มุมกระจกโค้งนับจากฝั่งตะวันตก ล็อกท่ี 2 จาก
ซ้าย ช ารุด เปิดไม่ได้ มู่ลี่ล็อคขวาสุดอันซ้าย แผ่นมู่ลี่
หายไป 1 แผ่น อันขวาช ารุดเปิดไม่ได้เลย มู่ลี่ส่วน
ใหญ่เชือกร้อยด้านล่างหายหมด 
-พบเสียงดังกุกกักๆ บนฝ้าเพดานหลายครั้ง 
-นกบินเข้า-ออกจากใต้หลังคา 
-มุมกระจกโค้งทางด้านตะวันตกแผ่นกรองแสงไฟ
ห้อยลงมาจากกรอบเสียหาย 1 จุด ดูแล้วน่า
หวาดเสียว 
-ตรงหลังคาสูงตรงกลางฝั่งตะวันตก มีช่องโหว่ยาว 
และมีรูรอยด าใหญ่อยู่ 
 

 มุมหนังสืออาจารย์สมบูรณ์ -ฝ้าเพดานขึ้นราด า 
-เครื่องดูดความชื้น มีท่อแป๊ปสีฟ้า ท่อสีดก และสาย
ต่างๆ พันรวมกันต่อออกมาจากผนังวางกองอยู่ที่พ้ืน 
 

 บันไดหนีไฟฝั่งห้องเทิดพระเกียรติ -ฝ้าเพดานมุมเสามีราด า ปื้นสีน้ าตาล 
-มีกลิ่นอับ และกลิ่นขี้นก 
-เพดานมุมเสามีช่องโหว่ 
 

 บันไดกลางระหว่างชั้น 2 และ ชั้น 3 กลิ่นขี้นก กลิ่นอับพ้ืนได้กลิ่นรุนแรงมาก ตั้งแต่ก่อน
ขึ้นบันได 
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 บันไดฝั่งหลังคุณขนิษฐา (จากชั้น 2 ลงชั้น 1 
และ ชั้น 2 ขึ้น ชั้น 3) 

-ช ารุด ร่อน ไม่เรียบ 
-มีสิ่งของวางอยู่ปิดทางเดิน 
-พบศพแมลงสาบ 
-มีกลิ่นอับ และกลิ่นขี้นก  
-ไม้ผุ 
 

   
 ห้อง AHU ชั้น 3  
 ห้อง AHU ฝั่งห้องซ่อมหนังสือเดิม -น้ าหยดจากท่อที่ยื่นมาจากตัวเครื่องใหญ่  

-มีน้ าขังเกิดจากน้ าซึมจากท่อแป๊ปเหล็กที่โผล่ออก
จากเครื่องใหญ่กลางห้องเครื่องแรก 
 

 ห้อง AHU ชั้น 4 ดาดฟ้า (ข้ึนจากห้องคุณ
ขนิษฐา) 

-ไม่มีป้ายบอกหน้าห้อง พ้ืนร่อน ผนังร่อน 
-มีข้ีนกตามมุมต่างๆ มีน้ าขังบางจุด มีขยะของที่ไม่
เกี่ยวข้องกองอยู่บ้าง 
-กดสวิตซ์แล้วไฟไม่ติด 
 

 ห้องเครื่อง York บนดาดฟ้า มีแผงไข่วางกองอยู่ใต้เครื่องจ านวนหนึ่ง 
 

 ห้องเครื่อง ชั้น 2 (หลังห้องคุณขนิษฐา) -ประตูมีราขึ้นเต็มประตู ผุ มีปลวกกิน 
 

   
 อุปกรณ์ส านักงาน  
 ชั้นหนังสือ  มีฝุ่น 
 เครื่องปรับอากาศ  ไม่เปิด 
 เครื่องกรองอากาศ เครื่องดูดความชื้น ปกติ 
   
 สภาพแวดล้อมภายนอก  
   -พบขี้นก ขี้จิ้งจก (หรือสิ่งที่ดูคล้ายกัน) จ านวนมาก 

อยู่ขอบนอกหน้าต่าง พ้ืนด้านนอกตลอดจนพื้นที่ชั้น 
3 จุดสังเกต (ถ่ายรูปมา) กระจกหลังชั้นวารสาร
ล่วงเวลา นอกกระจกโค้ง นอกหน้าต่างฝั่งตะวันตก
ก่อนเข้าห้องน้ า 
-กระจกไม่ค่อยสะอาด 
-พบนก นอกหน้าต่างชั้น 3 
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 จากผลสรุป จะเห็นได้ว่า ปัญหาแต่ละพ้ืนที่มีความส าคัญทั้งสิ้น เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน 
โดยเฉพาะเรื่อง ฝ้าเพดาน น้ าซึม น้ ารั่วไหลลงมา ท าให้เกิดราด าไปท่ัว และปัญหาใหญ่อีกอย่าง คือ กล่ิน
ขี้นก ที่นับวันจะรุนแรงมากขึ้นตามล าดับ ซึ่งกลัวว่าจะส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของบุคลากรและผู้ใช้บริการใน
อนาคต ซึ่งประธานคณะอนุกรรมการจะได้น าปัญหาเหล่านี้ไปรายงานให้ทุกท่านได้ทราบ เพื่อช่วยกันหา
วิธีแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป 

 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น 

 

 

 นางสาวจริยา รัตนพันธุ์ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


