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สรุปรายงานการประชุม 

การประชุมคณะทํางานคณะอนุกรรมการดานสภาพแวดลอมและความปลอดภัย 

(Environmental and Safety) 

เรื่อง กิจกรรม Green Day ของหมวด 5 ท่ีจะนําเสนอในวันพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 

ครั้งท่ี 3/2562 

วันอังคารท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2562 

เวลา 15.00-16.30 น. 

ณ หองระเบียงบรรณ 4 ช้ัน 2 อาคารศูนยบรรณสารและส่ือการศึกษา  

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

รายนามคณะอนกุรรมการท่ีเขารวมประชุม 

ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง 
1 นายธรณิศ หาญใจ ประธานคณะอนุกรรมการ 
2 นางสาวรจนา หมาดหลา รองประธานคณะอนุกรรมการ 
3 นายสมศักดิ์ ประทุมทอง อนุกรรมการ 
4 นางสาวพัสตราภรณ กาฬสิงห อนุกรรมการ 
5 นายวิรัตน ฉิมสุด อนุกรรมการ 
6 นายปรีชา รัสมี อนุกรรมการ 
7 นางสาวจริยา รัตนพันธุ อนุกรรมการและเลขานุการ 

 

รายนามคณะอนกุรรมการท่ีไมเขารวมประชุม 

ลําดับท่ี รายช่ือ ตําแหนง 
1 นายนาวิน เนาวพงศ อนุกรรมการ 
2 นายนุรุณ จําปากลาย อนุกรรมการ 
3 นางสาวนันทพร ขันธศุภหิรัญ อนุกรรมการ 
4 นายเบญจา ภูริพงศธร อนุกรรมการ 

 
 

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ประธานไดแจงใหท่ีประชุมรับทราบวา ในในวันพฤหัสบดีท่ี 23 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 

จะมีกิจกรรม Green Day โดยใหแตละหมวดออกไปนําเสนองานของตนเองใหเพ่ือนๆ สมาชิกไดรับทราบ  

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องแจงเพ่ือพิจารณา 

 ระเบียบวาระท่ี 2.1 กิจกรรมของหมวด 5 ท่ีจะนําเสนอ 

 ประธานคุณธรณิศ ไดกลาววา จะออกไปนําเสนอผลงานดวย powerpoint ดวยตนเอง โดยจะนําภาพ

ความเสียหายท่ีสมาชกิในหมวดไดเคยไปสํารวจมานําเสนอใหเพ่ือนสมาชกิไดพิจารณา พรอมกันนี้ก็จะเปนเรื่อง

ท่ีทางหมวด 5 รับผิดชอบ ไมวาจะเปนเรื่องการจัดสวน จัดพ้ืนท่ีสูบบุหรี่ การซอมดับเพลิง การวัดแสง เสียง ใน

อาคารศูนยบรรณสารฯ การใชอุปกรณสํานักงานใหประหยัด คุมคาท่ีสุด รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ และไดมอบหมาย

คุณวิรัตน ใหทํากับดักหนูเพ่ือนําไปแสดงวิธีการดักจับหนูใหชมกันดวย 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2.2 การทําหนังสือปรับปรุงอาคารศูนยบรรณสารฯ 

 ประธานคุณธรณิศ ไดจัดทําหนังสือขอความอนุเคราะหไปยังสวนอาคารสถานท่ี เพ่ือใหชวยมาสํารวจ

สภาพอาคารท้ังภายในและภายนอกของศูนยบรรณสารฯ อยางละเอียด เพ่ือตั้งเรื่องจัดทํางบประมาณในการ

ปรับปรุงอาคารตามกระบวนการตอไป ท้ังนี้สามารถประสานงานการดําเนินงานไดท่ี คุณธรณิศ หาญใจ และ 

คุณปรีชา รัสมี  

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2.3 การจัดพ้ืนท่ีสูบบุหรี่ และพ้ืนท่ีสํานักงานสีเขียวของศูนยบรรณสารฯ 

ซ่ึงคุณปรีชา ไดรายงานใหทราบวา ตอนนี้สวนภูมิสถาปตยฯ ไดดําเนินการมาตัดตนไมและเคลึยรพ้ืนท่ี

ท่ีจะจัดทําพ้ืนท่ีสูบบุหรี่เปนท่ีเรียบรอยแลว และขอความรวมมือทีมระเบียงบรรณ สมาชิกหมวด 5 และ ชาว

ศูนยบรรณสารฯ ทุกทานท่ีพอมีเวลาใหมาชวยกันขนตัวหนอน และทราย เพ่ือใชปรับพ้ืนท่ีใหสมํ่าเสมอตกแตง

จัดพ้ืนท่ีสูบบุหรี่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกันในวันพุธท่ี 24 เมษายน เวลา 13.00 น. โดยคาดวาจะปรับปรุงให

เสร็จสิ้นประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนี้ 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2.4 การอบรมอัคคีภัยของศูนยบรรณสารและสื่อการศึกษาประจําป 2562 

 คุณปรีชา ไดกลาวถึงการอบรมอัคคีภัยท่ีจะจัดข้ึนในวันพุธท่ี 1 พฤษภาคม 2562 โดยจะมีการจัด

อบรมใน 2 ชวงเวลา คือ ชวงเชา 10.00 – 12.00 น. ภาคทฤษฎี และ 13.00 – 16.00 น. ภาคปฏิบัติ  และได

กลาวถึงปายจุดรวมพลวา กําลังอยูในชวงดําเนินการจัดซ้ืออยูในขณะนี้ 
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 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2.5 การวัดแสง 

คุณพัสตราภรณ  ไดกลาวถึงการดําเนินการวัดแสง ในอาคารศูนยบรรณสารฯ วาในขณะนี้ไดจัดทํา

แผนผังการทางเดินไฟ ในบริเวณชั้น 1 เปนท่ีเรียบรอยแลว และทางทีมงานจะดําเนินการวัดแสงใหแลวเสร็จ

โดยเร็วท่ีสุด 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 2.6 การจัดพ้ืนท่ีสวน 

คุณธรณิศ และ คุณปรีชา ไดเห็นพองกันวา จะทําการจัดสวน เคลียรพ้ืนท่ี ซ้ือตนไมท่ีชวยลดมลพิษ 

มาวางไวในพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยจะดําเนินการในวันอังคารท่ี 7 และ วันพุธท่ี 8 พฤษภาคม นี้ 

 มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 3 วาระอ่ืนๆ (ถามี) 

 ประธานคุณธรณิศ จะใหนักศึกษาจัดทํา powerpoint วันงดสูบบุหรี่โลก เปน Animation ประกาศ

ในจอคอมพิวเตอรประชาสัมพันธของศูนยบรรณสารฯ ในวันดังกลาว  และ แจงใหทราบวาทางฝายอํานวยการ

หมวด 1 ใหทางหมวด 5 จัดทําขอสอบจํานวน 5 ขอ เพ่ือใชทดสอบใน Kahoot ของทานรอง ผอ. ในวัน 

Green Day ดวย 

ขอสอบหมวด 5 สภาพแวดลอมและความปลอดภัย 

ขอ 1. อากาศในสํานักงานท่ีสะอาดตองมีองคประกอบอะไรบาง 

ก. การดูแลและบํารุงรักษาอุปกรณและวัสดุสํานักงาน 

ข. การควบคุมควันไอเสียจากรถยนตบริเวณสํานักงาน 

ค. การปองกันและกําจัดแมลงท่ีสรางมลพิษภายในสํานักงาน 

ง. การรณรงคไมสูบบุหรี 

ขอ 2. ความนาอยูของสํานักงานตองมีองคประกอบอะไรบาง 

ก. มีการแบงพ้ืนท่ีใชสอยชัดเจน 

ข. มีการดูแลบํารุงรักษาพ้ืนท่ีใชสอย 

ค. มีพ้ืนท่ีสีเขียวและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ง. มีการควบคุมสัตวพาหนะนําโรค )นก หนู แมลงสาบและอ่ืน ๆ(  
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ขอ 3. เพราะเหตุใดเราจึงตองควบคุมระดับแสงในสํานักงานใหไดตามมาตรฐานท่ีกําหนดไว 

ก. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานของพนักงานและควบคุมคุณภาพของงาน 

ข. เพ่ือเปนการประหยัดพลังงาน ชวยลดภาวะโลกรอน 

ค. เพ่ือลดความเสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ และการบาดเจ็บท่ีอาจเกิดจากแสงภายในสํานักงาน 

ง. เพ่ือเพ่ิมความรูสึกท่ีปลอดโปรงและสบายในการทํางาน 

ขอ 4. ขอใดไมใชการปองกันอันตรายท่ีเกิดจากมลพิษทางเสียงภายในสํานักงาน 

ก. การตรวจสอบระดับความดังของสภาพแวดลอมในท่ีทํางานเปนประจํา 

ข. การปลูกตนไมยืนตนท่ีมีใบดกบริเวณรอบนอกอาคาร  

ค. การบํารุงรักษาอุปกรณ เครื่องมือ ระบบปรับอากาศอยูเสมอ 

ง. การใสหูฟงและเปดเพลงเบาๆ ฟง หากมีเสียงรบกวนเกิดข้ึน 

ขอ 5. การติดตั้งสัญญาณเตือนภัยควรติดตั้งไวท่ีจุดใด 

ก. หองควบคุม หรือ Control ของหนวยงาน 

ข. จุดท่ีมองเห็นไดชัดเจนสะดวกตอการเขาถึง 

ค. จุดท่ีใกลบริเวณถังเก็บสารเคมีอันตราย หรือเชื้อเพลิง 

ง. ถูกทุกขอ 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมรับทราบ 

 

ปดประชุม เวลา 16.30 น. 

    

 นางสาวจริยา รัตนพันธุ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

ผูบันทึกรายงานการประชุม 


