
รายงานการประชุมคณะท างานสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ครั้งที่ 1/2563 

วันจันทร์ที ่23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 12.00 – 14.00 น.  
ณ ห้องประชุมนครศรีวิจารณ์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ผู้ร่วมประชุม 
1. ผศ.ดร.ปารเมศ ก าแหงฤทธิรงค ์ ที่ปรึกษา 
2. ผศ.ประวุฒิ แย้มยลงาม ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าทีมงานหมวด 1 
3. ผศ.ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์  กรรมการ/ หัวหน้าทีมงานหมวด 4 
4. อ.ขวัญชัย กาแก้ว กรรมการ/ หัวหน้าทีมงานหมวด 5 
5. นางจันทรเพ็ญ พิรุณเกษตร กรรมการ/ หัวหน้าทีมงานหมวด 6 
6. น.ส.ยุรนารถ ลิ้มเสรี เลขานุการ 
7. น.ส.พุทธภรณ์ มะละค า เลขานุการ 

ผู้ไม่ร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.ชนิกานต์       ยิ้มประยูร            กรรมการ/ หัวหน้าทีมงานหมวด 3   
2. อ.นภาวดี โรจนธรรม กรรมการ/ หัวหน้าทีมงานหมวด 2  

 
เริ่มประชุม เวลา  12.00 น. 
 ประธานกล่าวเปิดการประชุมโดยมีวาระการประชุมต่างๆ ดังนี้ 
 
วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1. เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากที่ปรึกษาโครงการส านักงานสีเขียว 
 1.1 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์เข้าสู่โครงการตรวจประเมินส านักงานสีเขียวในปี พ.ศ. 2563 เพ่ือมุ่งสู่
ส านักประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง มุ่งสู่มาตรฐานส านักงานสีเขี ยว (Green Office) 
ด้วยงบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม   เพ่ือให้การ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป และด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง การประชุมครั้งที่ 1/2563 สืบเนื่อง
จากการประชุม วันที่ 16 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา  
 
วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม  
  2.1 รับรองรายงานการประชุมฯ 
 - ไม่มี - 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - ไม่มี – 
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วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 

4.1 การติดตามผลการด าเนินงานปรับปรุงระบบฯที่ผ่านมา 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการพัฒนาสู่มาตรฐานส านักงานสีเขียว (Green Office)  

ในปี พ.ศ.2563 ซึ่งมีแผนการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 6 หมวดและได้มีค าสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม   
ที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด้านสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สู่มาตรฐานส านักงานสีเขียว 
(Green Office) ไปแล้วนั้น บัดนี้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยคณะกรรมการฝ่ายต่างๆได้ร่วมกันด าเนินงานสี
เขียวแล้ว เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายและแผนที่ตั้งไว้จึงขอติดตามและทบทวนการด าเนินงานของ
คณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว แต่ละหมวด 

 
ประเด็น ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 
หมวดที ่1 การก าหนดนโยบายการวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ – แนวทางการปรับปรุง 
 - การระบุประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม เพ่ิมเติมกระบวนการก่อสร้าง/การปรับปรุงอาคาร ในส่วนของ 
Input และ Output  
 - แยกประเภทร้านค้า เช่น ร้านขายอาหาร ร้านขายกาแฟสด หรือร้านขายเครื่องเขียน 
 - กฎหมาย ให้ระบุวัน เดือน ปี และครั้งที่ทบทวนปรับปรุง 
 - แนบหลักฐานประกอบ 
 - หากมีกฎหมายหรือข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้น ามาพิจารณาด้วย 
 - ก าหนดรอบการ Update เป็นทุก 6 เดือน 
 - ก๊าชเรือนกระจก ให้ท าเปรียบเทียบและวิเคราะห์แนวโน้มปัจจัยที่ท าให้เพ่ิมข้ึนหรือลดลงของก๊าซเรือน
กระจก และให้ หมวด 2 ประชาสัมพันธ์/สื่อสารให้ทุกคนรับทราบข้อมูล  (เอกสารแนบเพ่ิม กราฟแสดง
เปรียบเทียบ) 
 - แผนงานโครงการ / กิจกรรมที่เสริมสร้างการจัดการขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อม  (เอกสารแนบ) 
 
หมวด 2 การสื่อสารและสร้างจิตส านึก 
 ข้อเสนอแนะ – แนวทางการปรับปรุง 
 - การอบรม สามารถแยกการอบรมได้ เพื่อการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - โดยแผนการอบรมบรรจุใน
แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
 - สร้าง Web Site Green Office - อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 - การรับข้อร้องเรียน Green Office – สร้างช่องทางการรับข้อร้องเรียน แยกหัวข้อย่อย 
 
หมวด 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
 ข้อเสนอแนะ – แนวทางการปรับปรุง 
 - การตั้งเป้าหมาย อาจมีการวิเคราะห์ค่าการตั้งเป้าหมาย วิเคราะห์จากค่า Peak Load อัตราการใช้สูงสุด
ต่ออัตราการใช้เฉลี่ย เพ่ือน ามาวางแผนการปรับปรุงพฤติกรรมการใช้อาคาร  
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 - การปรับปรุง จะมีการติดตั้ง LED โซลาร์เซลล์ ก๊อกน้ า ระบบ Sensor เพ่ิมเติม 
 - อุปกรณ์เครื่องเขียนส านักงาน ควรมีพื้นที่สวนกลางส าหรับการใช้งาน 
 
หมวด 4 การจัดการของเสีย 
 ข้อเสนอแนะ – แนวทางการปรับปรุง 
 - ถังขยะอันตราย ควรท าเก็บแบบแยกประเภท และบันทึกน้ าหนักด้วย – แยกเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มภาชนะ
บรรจุสารเคมี  2.หลอดไฟ และ 3.แบตเตอรี่ 
 - การน าขยะกลับมาใช้ใหม่ เพิ่มการชั่งน้ าหนัก กระดาษ Reuse /ชั่งน้ าหนักใบไม้ /ชั่งน้ าหนักเศษวัสดุ 
 - ป้ายถังขยะและวิธีการแยกขยะ เพิ่มการสื่อสารด้วยภาพ และการประชาสัมพันธ์ 
 - การเปรียบเทียบปริมาณขยะ เปรียบเทียบรายปี  
 - ควรมีแบบฟอรม์ให้แม่บ้าน/ ผู้ตรวจสอบการทิ้งขยะ 
 - เส้นทางขยะ ควรมีการสื่อสารด้วยภาพ และสื่อสารให้นิสิตบุคลากรได้รับทราบ 
 - การทิ้งขยะหน้ากากอนามัย ควรมีป้ายบอกให้ชัดเจนว่าเป็นขยะติดเชื้อ หรือใส่ถุงใส 
 - ควรลดจ านวนถังขยะบริเวณโต๊ะท างานลง เหลือจุดทิ้งขยะให้น้อยลง 
 - การบันทึกปริมาณขยะ ควรแยกให้ละเอียดครบถ้วน 
 
หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
 ข้อเสนอแนะ – แนวทางการปรับปรุง 
 - ปรับปรุงระบบป้องกันอัคคีภัยให้ได้มาตรฐาน – บรรจุไว้ให้แผนระบบป้องกันอัคคีภัย จัดซ้อมประจ าปี 
 - ท าโครงการ 5 ส แบ่งหน้าที่รับผิดชอบให้หน่วยงานต่างๆ ครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนตัว และ พ้ืนที่ส่วนกลาง 
 - ปรับปรุงคุณภาพแสงสว่าง และคุณภาพอากาศ – มอบหมาย CBIT จัดท าฐานข้อมูล ผลการตรวจ
วิเคราะห์ 
 - พ้ืนที่สูบบุหรี่ การรณรงค์ขับเคลื่อนโดยกรรมการกิจการนิสิตและสโมสรนิสิตคณะฯ 
 
หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข้อเสนอแนะ – แนวทางการปรับปรุง 
 - ผู้รับจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม TOR ของคณะฯ – การ
ด าเนินการปรับปรุงพิจารณายกเลิกสัญญาเปลี่ยนผู้รับจ้างรายใหม่ 
 - การจัดสัมมนานอกสถานที่ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 คณะไม่มีการจัดสัมมนา 
แต่แนะน าให้คณะเลือกสถานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใกล้เคียงและสามารถก าหนดความต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวกจากโรงแรมในการเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลืองในการจัดสัมมนาในปริมาณเท่าที่จ าเป็น 
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4.2 การทบทวนนโยบายส่ิงแวดล้อม 
 ตามท่ี คณะสถาปัตยกรรมสาสตร์ได้มีประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมให้บุคลากรรับทราบ และปฏิบัติตนให้
เป็นไปตามนโยบายไประยะหนึ่งแล้ว เพื่อเป็นการทบทวนและปรับปรุงให้ชัดเจนขึ้น จึงขอให้ที่ประชุม พิจารณา
เสนอแนะน าไปสู่การปรับนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อไป 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีติใช้นโยบายเดิม เพราะมีความคลอบคลุมประเด็นต่างๆ และเป็น
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียวได้ก าหนดไว้
เรียบร้อยแล้ว 
 
4.3 ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม (ความเพียงพอและความ
เหมาะสม) 
 ตามท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ได้มีค าสั่งที่ 6/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 3 
มีนาคม 2563 เพ่ือมอบหมายให้บุคลากรทุกคนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โดยจ าแนกเป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงานคลอบคลุมการด าเนินทั้ง 6 หมวด และคณะกรรมการแต่ละหมวดได้มีการจัดประชุมและร่วมกัน
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการทบทวนและติดตามการด าเนินงาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณาความมี
ประสิทธิภาพของกรรมการหรือทีมงานสิ่งแวดล้อม 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่า คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมคณะแต่ละหมวด/ฝ่าย ที่แต่งตั้ง มี
ความเหมาะสมเพียงพอ ดีแล้ว แต่ควรส่งเสริมทักษะการบริหารฐานข้อมูล อนาคตบุคลากรสายสนับสนุนจะขยับ
ก้าวสู่ หน.หมวด ต่อไป 
 
4.4 การติดตามผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติ
ตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนา 
 มติที่ประชุม คณะกรรมการผู้รับผิดชอบด าเนินการรวยรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และท าการวิเคราะห์การ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ตามกฎหมาย พร้อมทั้งเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรได้รับ
ทราบ โดยสรุปพบว่า การด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับที่กฎหมายก าหนด  และจะมีการท า 
Assessment Report เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการใช้งานต่อไป 
 
4.5  การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา และอภิปรายกันอย่างหลากหลาย พบว่า การเปลี่ยนแปลง
ลักษณะแผนฉุกเฉินของคณะฯ รวมถึงแผนฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย ต้องมีการปรับวิธีการด าเนินงานตามแผนใน
บางกิจกรรม บางกิจกรรมด าเนินการไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมติดตามความก้าวหน้าในการ
ด าเนินงานของโครงการส านักงานสีเขียว เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน
อย่างสม่ าเสมอ 
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4.6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการด าเนินงานส านักงานสีเขียว
อย่างต่อเนื่อง 
 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณา และมีแนวคิดว่าในอนาคตโครงสร้างการเป็น หัวหน้าหมวดจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยบุคลากรสายสนับสนุนสามารถเป็นได้ เพราะบุคลากรทุกท่านมีความเข้าใจในการด าเนินงาน
ส านักงานสีเขียว รวมถึงการคงอยู่ของโครงการส านักงานสีเขียวของคณะฯ หากมีการเปลี่ยนแปลงการด ารง
ต าแหน่งคณบดี เพื่อให้ส านักงานสิ่งแวดล้อมสีเขียว (Green Office) สู่ความยั่งยืนต่อไป 
 วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
 - ไม่มี- 
 
ปิดประชุมเวลา  14.00 น. 

 
 
 

 (นางสาวยุรนารถ  ลิ้มเสรี) (นางจันทรเพ็ญ  พิรุณเกษตร) 
 ผู้บันทึกรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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การประชุมคณะท างานสิ่งแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่ 1/2563 วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 12.00 – 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมนครศรีวิจารณ์ ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

 


