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สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะท างานคณะอนุกรรมการด้านสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกส านักงาน 

(Indoor & Outdoor Environment) 

เรื่อง กิจกรรมของหมวด 5 ที่คิดจะด าเนินการต่อไป 

ครั้งที่ 2/2561 

วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 

เวลา 13.30-15.00 น. 

ณ ห้องระเบียงบรรณ 4 ช้ัน 2 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  

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

รายนามคณะอนุกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

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

 

รายนามคณะอนุกรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม 

ล าดับที่ รายช่ือ ต าแหน่ง 
1 นางเกษมาพร ตัญบุญยกิจ รองประธานคณะอนุกรรมการ 
2 นายนาวิน เนาวพงศ์ อนุกรรมการ 
3 นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ อนุกรรมการ 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
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รายละเอียดของการประชุม 

แบบตรวจประเมินเบื้องต้นตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว หมวดที่ 5 

เกณฑ์การประเมิน ผลการตรวจสอบ ผู้รับผิดชอบ แผน/กิจกรรม ระยะเวลา 
มี ไม่

มี 
หลักฐาน
การตรวจ
ประเมิน 

   

หมวดที่ 5 
สภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกส านักงาน 

      

5.1 อากาศใน
ส านักงาน 

    - เครื่องปริ้นเตอร์ 
แก้ไขโดยการหา
มาตรฐานการดูแล 
Printer – พนักงาน
รับผิดชอบดูแลท า
ความสะอาดตาม
เวลาที่ก าหนด เช่น 
3 เดือน/ครั้ง หรือ 6 
เดือน/ครั้ง 
- เครื่องกรองอากาศ 
แก้ไขโดยหาบริษัท
มาดูแลแอร์โดยตรง  
- เครื่องดูดความชื้น 
ต้องก าหนดเกณฑ์
มาตรฐาน 
– แขวนป้าย
บ ารุงรักษา 
 
 

 

     5.1.1 
เครื่องปรับอากาศ, 
เครื่องถ่ายเอกสาร 

/  บริษัท สมศักดิ์ รจนา 
**เฉพาะ
เครื่องปรับอากาศ
มอบหมายคุณ
ธรณิศ 
ประสานงานกับ
คุณพิชัยยุทธ** 

     5.1.2 เครื่องปริ้น
เตอร์, เครื่องกรอง
อากาศ,  

 /  

     5.1.3 เครื่องดูด
ความชื้น 

 /  

     5.1.4 ห้อง พ้ืนห้อง 
เพดาน พรมปูพ้ืนห้อง 
รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆ 

/  ส่วน
บริการ
กลาง 

ธรณิศ ติดต่อขอ TOR จาก
ส่วนบริการกลาง 
 

 

     5.1.5 การก าหนด
จุดสูบบุหรี่และการ
ปฏิบัติ (เขตปลอดบุหรี่) 
 
 

 /  - ไม่สามารถก าหนด
จุดสูบบุหรี่ได้
เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยเป็น
เขตปลอดบุหรี่ 
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     5.1.6 มลพิษทาง
อากาศจากการปรับปรุง
ส านักงาน เช่น การ
เจาะผนัง การทาสี เป็น
ต้น 

 /  - ปัจจุบันหน่วยงานไม่
มีการปรับปรุง
อาคาร 

 

     5.1.7 การจัดการ
มลพิษอากาศจาก
ภายนอกส านักงานที่
ส่งผลต่อส านักงาน 

 /  พัสตราภรณ์/ 
นันทพร/นุรุณ 

ติดต่อหน่วยงาน
ภายนอกมาวัด
คุณภาพอากาศ
ภายนอกส านักงาน 

- ก าหนด
มาตรฐาน
ในการวัด
มลพิษทาง
อากาศ/ต่อ
ปี 

 

5.2 แสงในส านักงาน       
     5.2.1 ความเข้ม
ของแสงสว่างมีการ
ตรวจวัดความเข้มของ
แสง ประจ าปี 

 /  พัสตราภรณ์/ 
นันทพร/นุรุณ 

ติดต่อหน่วยงาน
ภายนอกมาวัดความ
เข้มของแสงสว่าง
ภายในส านักงาน 

- ก าหนด
มาตรฐาน
ในการวัด
ความเข้ม
ของแสง/
ต่อปี 

 
 

 

     5.2.2 การเลือกใช้
อุปกรณ์แสงสว่างที่มี
ประสิทธิภาพสูงและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 /  จริยา นุรุณ วิรัตน์ 
เบญจา นาวิน 

แบบส ารวจอุปกรณ์
ให้แสงสว่างภายใน
อาคาร 

 

5.3 เสียง       
     5.3.1 ก าหนด
มาตรการในการควบคุม
มลพิษทางเสียง 

 /  พัสตราภรณ์/ 
นันทพร/นุรุณ 

ก าหนดมาตรการใน
การวัดความดังของ
เสียง/ต่อปี 

 

     5.3.2 การจัดการ
เสียงดังจากภายนอก

 /  พัสตราภรณ์/ 
นันทพร/นุรุณ 

ติดต่อหน่วยงาน
ภายนอกมาวัดความ

 



4 
 

ส านักงาน ที่ส่งผลต่อ
ส านักงาน 

ดังของเสียงภายใน
ส านักงาน 

- ท าผล
วิเคราะห์ 

5.4 ความน่าอยู่       
     5.4.1 ก าหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ และเวลา
ที่แน่นอนในการดูแล
รักษาความสะอาดและ
ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ทั้งที่เป็น
บริเวณท่ีมีผู้รับผิดชอบ
เฉพาะ และความ
รับผิดชอบโดยทั่วไป 

/  หัวหน้า
แม่บ้าน 
และคุณ
พิชัยยุทธ 

เกษมาพร/ธรณิศ  ท าเอกสาร  

     5.4.2 ก าหนดพ้ืนที่
ใช้งานอย่างชัดเจน โดย
แบ่งเป็นพ้ืนที่เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน จัดเก็บวัสดุ 
พ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน 
รับประทานอาหาร และ
พ้ืนที่อ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
พร้อมมีป้ายแสดงบอก
ไว้ 

/  หัวหน้า
แม่บ้าน 
และ คุณ
พิชัยยุทธ 

เกษมาพร/ธรณิศ ท าเอกสาร  

     5.4.3 การดูแล
บ ารุงรักษาพ้ืนที่ต่างๆ 
เช่น พ้ืนที่พักผ่อนหย่อน
ใจ เป็นต้น 

 /  ธรณิศและคณะ ปรับปรุงสวน/พื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ 
- จัดท าแผนผัง 

 

     5.4.4 การควบคุม
สัตว์พาหะน าเชื้อ มี
รายงานการตรวจสอบ
ร่องรอยสัตว์พาหะน า
เชื้อ 

 /  ธรณิศและคณะ ท าแบบส ารวจชนิด
ของสัตว์พาหะน า
เชื้อที่พบในแต่ละ
พ้ืนที่ของหน่วยงาน 
มีวิธีการควบคุม/
ก าจัด ที่ชัดเจน 
อาจจะโดยบริษัท
หรือด าเนินการเอง
แล้วแต่กรณี 
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หมายเหตุ  หลังจากนี้อีก 1 เดือน คือ วันที่ 6 กันยายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น. ให้ทุกคนมารายงาน
ความคืบหน้าในส่วนที่รับผิดชอบ (ถ้าหากมีประเด็นเพิ่มเติมก็ขอเรียกประชุมก่อนเวลา) 

 

ปิดประชุม เวลา 15.00 น 

 

 

 นางสาวจริยา รัตนพันธุ์ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


