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การตรวจประเมิน (Green Office) 
Auditor  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

             กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                  1. ผศ.ดร.วนิดา คูอมรพัฒนะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จาก คณะวิศวกรรม ม.มหิดล 
                  2. คุณหฤทัย ศรีสุวงศ์ ตำแหน่ง นักพัฒนาองค์กร จาก NECTEC 
                  3. คุณดารารัตน์ รื่นรมย์สุข ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ จาก กรมควบคุมมลพิษ 
                  4. คุณศรีนวล สุขสด ตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ จาก. บจก. ไฮโดร เอ็นจิเนียริ่ง 
                  5. คุณทรงศักดิ์ ควรคิด ตำแหน่ง นักวิจัย จาก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 
                  6. คุณสุประกิจ ทองดี ตำแหน่ง นักวิจัย จาก คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล 

กำหนดการประเมิน 
12.50-13.00 น     ลงทะเบียน 
13.00-13.10 น     คณบดีกล่าวต้อนรับการตรวจประเมิน 
13.10-14.00 น     รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
                        นำเสนอการดำเนินการ 7 หมวดของสำนักงานสีเขียว 
14.00-14.30 น     ผู้ตรวจประเมินสอบถามข้อสงสัย 
14.30-15.00 น     เดินพื้นท่ีภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
15.00-15.30 น     สรุปการตรวจประเมิน 



วิสัยทัศน์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ชั้นนำระดับนานาชาติที่ได้

มาตรฐานสากล โดยมุ่งประโยชน์ต่อสังคม                    
ภายใต้การจัดการอย่างย่ังยืน





สถานท่ีตั้ง 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 

1 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา



สถานท่ีตั้ง 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 

1 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

2

2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย



สถานท่ีตั้ง 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 

1 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

2

2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย

3

3 อาคารพรีคลินิก



สถานท่ีตั้ง 
คณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
6 ถนนโยธี แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพฯ 

1 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

2

2 อาคารปฏิบัติการและวิจัย

3

3 อาคารพรีคลินิก

4

 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้
และนันทนาการ



ที่ตั้ง                      อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 
ความสูงอาคาร       21 ชั้น 
พื้นที่ใช้สอย           80,765.65 ตารางเมตร 



   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วย 4 ส่วนดังนี้

- ส่วนการรักษาพยาบาล                                                            
- ส่วนสำนักงาน
- พื้นที่ส่วนกลาง                                           

     - พื้นที่จอดรถ                                                                                                                                                                             
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา จัดเป็นอาคารควบคุมตาม 

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ประเภทอาคารสูงและขนาดใหญ่
พิเศษ ซึ่งมีจำนวน 21 ชั้น

ส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นไปตาม
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543
พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2550
มาตรฐานประกอบการออกแบบอาคารเพื่อต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว (มยพ 1301-50) กรมโยธาธิการและผังเมือง



ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น (B2-B3) เป็นพื้นที่
จอดรถ และระบบสาธารณูปโภค
ประจำอาคาร เช่น ระบบปั้มน้ำดับ
เพลิง เป็นต้น 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 



ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น (B1) เป็นพื้นที่ส่วน
สนับสนุนโรงพยาบาล            
(หน่วยเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ) ห้องเก็บ
เวชระเบียน คลังพัสดุ ระบบไฟฟ้า 
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบปรับ
อากาศ ระบบสูบน้ำใต้ดิน บ่อเก็บน้ำ
ประจำอาคาร 

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 



ระบบบำบัดน้ำเสีย อยู่ใต้พื้นถนน
ด้านข้างอาคารฝั่งประตูทางออก

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 



ชั้น 1 เวชระเบียน ผู้ป่วยสัมพันธ์ 
พิพิธภัณฑ์ ศูนย์อาหาร ร้าน
สะดวกซื้อ ธนาคาร ATM ฯลฯ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 



ชั้น1-6, 8-11เป็นพื้นที่ของ       
โรงพยาบาลทันตกรรม

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 



ชั้น 7 และชั้น 3,4 ส่วนหลังเป็นที่
ตั้ง พระพุทธรูปประจำคณะฯ 
ห้องประชุมและห้องบรรยาย

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 



ชั้น12-17  เป็นพื้นที่ผู้บริหาร/
สำนักงาน/ภาควิชา

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 



ชั้นดาดฟ้า เป็นพื้นที่ของหอ
ระบายความร้อนของระบบปรับ
อากาศประจำอาคาร พื้นที่ติดตั้ง
ระบบสูบน้ำประปา น้ำโอโซน 
บ่อเก็บน้ำดาดฟ้า ห้องเครื่อง
ลิฟต์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา 



มุ่งสร้างสรรค์ทุกพันธกิจ 
อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

นโยบาย “GREEN”



1. การบริหารจัดการองค์กร 

1.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม                                                                                                                                     

1.2 การวางแผนการดําเนินงาน                                                                                                                          

1.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร  

2. การดําเนินงาน Green Office 

2.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม                                                                                                      

2.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ                                                                                                                       

2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสํานักงาน                                       

2.4 การขนส่งและการเดินทาง

3. การใช้พลังงานและทรัพยากร 

3.1 การใช้พลังงาน                                                                                                                                                       

3.2 การใช้นํ้า                                                                                                                                                      

3.2 ทรัพยากรอื่น ๆ

3.3 การบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 

4. การจัดการของเสีย 

4.1 การจัดการของเสียในสํานักงาน                                                                                                                   

4.2 การจัดการนํ้าเสียในสํานักงาน  

5. สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสํานักงาน 

5.1 อากาศ                                                                                                                                                               

5.2 แสง                                                                                                                                                                    

5.3 เสียง                                                                                                                                                                           

5.4 ความน่าอยู่  

6. การจัดซื้อและจัดจ้าง  

6.1 การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และการจัดจ้างในสํานักงาน 

7. การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

7.1 โครงการและกิจกรรม 

7.2 การจัดการก๊าซเรือนกระจก



1
การบริหารจัดการองค์กร 	



11.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม



1ศ.ดร.ทพญ.วรานันท์ บัวจีบ
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล



1
นโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งท่ีถูกกำหนดขึ้น

จากผู้บริหาร โดยผ่านความเห็นชอบ
ของ กรรมการคณะฯ ให้ทาง คณะ
กรรมการบริหารจัดการโครงการ
สำนักงานสีเขียว ดำเนินการจัดการสิ่ง
แวดล้อม เพื่อความย่ังยืน และเป็นไป
ตามแนวทางของ กรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

มีการทบทวนทุกปี โดยจัดทำเป็นประกาศของคณะฯ

DT



1
๑. มุ่งมั่นปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
๒.มุ่งมั่นในการควบคุมการใชพ้ลังงานและทรัพยากรต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยมหิดลให้มีประสิทธิภาพ 
    อย่างต่อเนื่อง             
๓. มุ่งมั่นในการปรับปรุงส่ิงแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และจัดจ้างที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
๔. มุ่งมั่นในการป้องกันการปล่อยขยะของเสีย และมลพิษอื่นๆ จากกิจกรรมการทำงาน 
๕. มุ่งมั่นในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากทุกกิจกรรมในการดำเนินงานภายในสำนักงาน 
๖. ประชาสัมพันธ์ ส่ือสารนโยบายส่ิงแวดล้อม และเผยแพร่ต่อบุคลากร นักศึกษา และบุคคลภายนอกให้ทราบ 
     ถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนของคณะทันตแพทยศาสตร ์
๗. คณะทันตแพทยศาสตร์ จะส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดและสนับสนุนทรัพยากรในด้านต่าง ๆ รวมถึงงบ

ประมาณ และส่วนอื่นๆเพ่ือพัฒนาการดำเนินการด้านส่ิงแวดล้อมสู่ความยั่งยืน ของมหาวิทยาลัยมหิดล      
๘. ผู้บริหารของคณะทันตแพทยศาสตร์  และคณะกรรมการด้านสวัสดิภาพและส่ิงแวดล้อม คณะทันต

แพทยศาสตร์    จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงาน ด้านส่ิงแวดล้อมอาคารสี

เขียวทุกปี 

นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน DT



11.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์พลังงาน DT
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯของ คณะทันต
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นอาคาร
ควบคุม ตามพระราชกฤษฎีกากำหนด
อาคารควบคุม พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๐ โดยนำระบบการจัดการพลังงาน
มาใช้ในหน่วยงาน เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ด้านพลังงาน



11.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน DT
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล และโรงพยาบาลทันตกรรม 
เป็นหน่วยงานที่มีเจ้าหน้าที่มากกว่า 
1000 คน  อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 
๒๕๕๔



11.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์พลังงานและงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม MU



11.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม

การลดใช้ถุงพลาสติก MU



11.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม

อนุรักษ์พลังงานและงดใช้บรรจุภัณฑ์ประเภทโฟม MU
กล่องบรรจุอาหารจากชานอ้อย



11.1 นโยบายสิ่งแวดล้อม

Carbon footprints MU



11.2 การวางแผนการดำเนินการ



11.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน



1
Risk assessment

ตรวจสอบอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อค้นหาความเสี่ยงและการปฏิบัติที่
ไม่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยทุกหกเดือน

1.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน



1
Risk assessment
ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมและนำไปปฏิบัติ

Internal Audit…

1.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน



1
Risk assessment
ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงรุก จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้าน
สิ่งแวดล้อมและนำไปปฏิบัติ

External Audit…

1.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน



1
Risk assessment

16 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน



1
Risk assessment

16 ความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
1.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน

1. งานเชื่อม
2. งานตรวจสอบระบบระบายอากาศ
3. งานตรวจสอบระบบไฟฟ้า
4. งานบำรุงรักษาเครื่องมือทันตกรรม
5. งานให้บริการทันตกรรม
6. งานปฏิบัติการทันตกรรมประดิษฐ์
7. งานปฏิบัติการเกี่ยวกับรังสี
8. งานดูแลผู้ป่วย
9. งานบริการจ่ายกลาง
10. งานวบคุมเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
11. งานซัก อบ รีดผ้า
12. งานจัดเก็บเอกสาร เวชระเบียน
13. งานเอกสารและธุรการ
14. งานจัดเก็บพัสดุ
15. งานควบคุมจราจร
16. งานดูแลสวน



11.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน

           คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย

หน่วยงานต่างๆได้ช่วยกัน วิเคราะห์ขบวนการทำงาน  
ในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และได้วิเคราะห์ผลกระทบใน
การใช้ทรัพยากร วิเคราะห์โอกาสเกิดสภาวะต่างๆซึ่งในปี 
2559-2560 ได้ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากขบวนการ
ทำงานของแต่ละหน่วยงาน

Environmental analysis



11.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน

Process Flow Analysis



11.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน

Process Flow Analysis



11.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน

Process Flow Analysis



11.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน

Process Flow Analysis



11.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร



11.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร



11.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร



11.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน

ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร



11.2.1 ระบุประเด็นและประเมิน

           คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยหน่วยงาน

ต่างๆได้ช่วยกัน วิเคราะห์ขบวนการทำงาน  ในอาคารเฉลิมพระ

เกียรติฯ และได้วิเคราะห์ผลกระทบในการใช้ทรัพยากร วิเคราะห์
โอกาสเกิดสภาวะต่างๆซึ่งในปี 2559-2560 ได้ระบุปัญหาสิ่งแวดล้อม
ท่ีเกิดจากขบวนการทำงานของแต่ละหน่วยงาน ผลการวิเคราะห์ 

       กิจกรรมสำนักงานก่อให้เกิด มลภาวะอยู่ในเกณฑ์ต่ำ 
      กิจกรรมส่วนโรงพยาบาลมี มลภาวะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
        ปัญหาท่ีก่อให้เกิดมลภาวะใน ระดับรุนแรง คือ การใช้ไฟฟ้า

Environmental analysis



11.2.2 แนวทางดำเนินการ



1จัดทำคู่มือการจัดการสิ่งแวดล้อม
1.2.2 แนวทางดำเนินการ



1
- กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม และทบทวนระบบบริหารจัดการ 
- แต่งตั้งคณะทำงาน/สนับสนุน  ส่งเสริม  ทรัพยากรในด้านต่าง ๆ  ในการดำเนินการจัดทำ Green  Office  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 

พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล    และเป็นต้นแบบในการส่งเสริมและ
พัฒนาให้น่วยงานดำเนินงานตามโครงการสืบต่อไป 

-  วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม  การใช้พลังงาน  ทรัพยากรต่าง ๆ  

ดำเนินการด้านพลังงาน 
 กำหนดเป้าหมายในการประหยัดการใช้พลังงาน 
 กำหนดมาตรการการลดการใช้พลังงาน

แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน 
  ตรวจประเมินด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม/พลังงานเป็นไปตาม 
  ประกาศนโยบาย 
  ตรวจประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์ Green office 

ส่งเสริมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม  ในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
 การจัดการของเสีย 
 การจัดทำคูมือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการจัดกิจกรรม  5  ส 
 กำหนดมาตรการการจัดทำ  5 ส ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้    
 ความรู้ ติดตามผลการดำเนินการ

ทบทวนวิธีการ  แนวทางปฏิบัติ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบาย
และมาตรการท่ีกำหนด

จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์  อบรมให้ความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน   

จัดประชุมติดตามผลและประเมิน ร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา   

การดำเนินการ

1.2.2 แนวทางดำเนินการ



1Green Management Green Building

1.2.2 แนวทางดำเนินการ



1Green Management Green Building
- เครื่องปรับอากาศ 
- สุขภัณฑ์ 
- ไฟฟ้า/แสงสว่าง 
- ยานพาหนะ 
- น้ำท้ิง/น้ำเสีย 
- ระบบบำบัด 
- สภาพแวดล้อม 
- ปรับปรุงสถานท่ี 
- พื้นพรม 
- ระบบสัญญาณเตือนภัย 
  และป้องกันอัคคีภัย

- การดูแลอาคาร 
- การจัดการขยะ 
- การจัดการ Office Supply 
- การจัดการน้ำเสีย 
- การจัดทำ  5  ส 
- การอบรมการป้องกันระงับและอพยพหนีไฟ 
- การทบทวนการดำเนินการด้านต่างๆ 
- การจัดการวัสดุอันตราย 
- การวิเคราะห์พลังงาน 
- แผนรณรงค์ Green Meeting 
- การจัดซื้อจัดจ้างและจ้างเหมาบริการ 
- ป้องกันสัตว์นำโรค

1.2.2 แนวทางดำเนินการ



1
Green Management

รายการ แนวทางที่มุ่งดำเนินการ

- การดูแลอาคาร 
- การจัดการขยะ กระดาษ  
- การจัดการ Office Supply 
- การจัดการ 5ส 
- การจัดการน้ำเสีย 
- การจัดการวัสดุอันตราย 
- การวิเคราะห์พลังงาน 
- กิจกรรมลดกระดาษ 
- แผนรณรงค์ Green Meeting 

-ใช้ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
- เลือกใช้ Green product 
- รณรงค์และตรวจเย่ียม 
- ระบบบำบัดน้ำเสีย 
- ร่วมกับ COSHEM ในการรวบรวมกำจัดสารเคมีอันตราย 
- E-document; E-Service 
- ประชาสัมพันธ์การจัดการ, ประโยชน์ท่ีได้รับ 
- รณรงค์/ให้ความรู้ ทำให้เป็นรูปธรรม 

1.2.2 แนวทางดำเนินการ



1
Green Building

รายการ แนวทางที่มุ่งดำเนินการ

- เครื่องปรับอากาศ 
- สุขภัณฑ์ 
- ไฟฟ้า/แสงสว่าง 
- ยานพาหนะ 
- น้ำท้ิง/น้ำเสีย  
- ระบบบำบัด 
- สภาพแวดล้อม 
- พื้นพรม  
- ปรับปรุงสถานท่ี 
- ระบบเตือนภัยและป้องกันอัคคีภัย    

- ดูแลล้างทำความสะอาด/ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ 
- เปลี่ยนเป็นรุ่นประหยัดน้ำ/ใช้ระบบเซ็นเซอร์ 
- เปลี่ยนเป็นหลอด LED 
- มีบริการรถรับส่งบุคลากร 
- มีระบบถังดักไขมัน/มีบ่อบำบัดน้ำเสีย 
- ดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัด/ตรวจวัดค่าของน้ำทุก 
  วันและทุกเดือน 
- ปรับปรุง ตกแต่ง พื้นท่ีในและนอกอาคาร /มีการ  
  ตรวจเช็คทำความสะอาดพื้นพรมเป็นประจำ 
- ปรับปรุงอาคารใหม่ 
- ตรวจเช็ค/ทดสอบทุกเดือน

1.2.2 แนวทางดำเนินการ



1
ข้อเสนอแนะจากบุคลากร



1
ข้อเสนอแนะจากบุคลากร

82%

18% ชาย
หญิง

1. เพศ (คำตอบ 159)

3%3%1%
4%

20%

12%

5% 19%

32%

2%

ใช้ของส่วนกลางร่วมกัน 5ส ลดการใช้กระดาษ
ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดใช้พลาสติก ลดใช้ไฟฟ้า
ประหยัดการใช้น้ำ matainance ครุภัณฑ์ คัดแยกขยะ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว

164 answers



1. การรวบรวมกฏหมายท่ีเก่ียวข้อง

        กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ซึ่งเก่ียวข้องและมีผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  และพลังงาน ภายในคณะทันต
แพทยศาสตร์ ท้ังจากบุคลากรและบุคคลภายนอกท่ีเข้า
มาทำงานภายในอาคาร รวมถึงการประเมินตามความ
สอดคล้องในการทำงานกับข้อกำหนดกฎหมายโดย 

หน่วยกฎหมาย  งานบริหารท่ัวไป สำนักงานคณบดี     
เป็นผู้รับผิดชอบ 11.2.3 กฏหมายและข้อกำหนดอ่ืนๆ



2. การเผยแพร่

        ดูข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมายท่ี  Web Site งาน
กายภาพและสิ่งแวดล้อม

11.2.3 กฏหมายและข้อกำหนดอ่ืนๆ



11.2.3 กฏหมายและข้อกำหนดอ่ืนๆ

3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพ

อบรมภาคทฤษฏี วันท่ี 16	พ.ย. 58  
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันท่ี 18 ธ.ค. 58

External auditor: Leader Fire Safety



1.2.3 กฏหมายและข้อกำหนดอ่ืนๆ

3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพ

อบรมภาคทฤษฏี วันท่ี 9,16,30	พ.ย. 59  
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันท่ี 7 ธ.ค. 59

External auditor: Leader Fire Safety

อบรมภาคทฤษฏี และ ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ วันท่ี  18 ธ.ค.60NEXT



11.2.3 กฏหมายและข้อกำหนดอ่ืนๆ

3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพ

แผนระงับอัคคีภัย

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนิน

การด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทำงานเก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕

http://dt.mahidol.ac.th/division/th_Environmental_and_Energy_Saving_Unit/images/data/2560/16-5-60.pdf


11.2.3 กฏหมายและข้อกำหนดอ่ืนๆ

3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพ

แผนระงับอัคคีภัย

- แผนการระงับอัคคีภัย แผนท่ี 1 ขั้นต้น ณ จุดเกิดเหตุ  
- แผนการระงับอัคคีภัย แผนท่ี 2 (ระดับกลาง)  
- แผนการระงับอัคคีภัย แผนท่ี 3 (ขั้นรุนแรง)  

มีการปรับปรุงแผนทุกปีหลังการประเมินซ้อมอพยพประจำปี



11.2.3 กฏหมายและข้อกำหนดอ่ืนๆ

3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพ

การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ   จำนวน  1   คน 
กำหนดให้มีการตรวจเช็ค 3 เดือน 1  ครั้ง (ปี 2559) 

กำหนดให้มีการตรวจเช็ค เดือนละ 1  ครั้ง (ปี 2560)



11.2.3 กฏหมายและข้อกำหนดอ่ืนๆ

3. การฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพ

การตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ   จำนวน  1   คน 
กำหนดให้มีการตรวจเช็ค 3 เดือน 1  ครั้ง (ปี 2559) 

กำหนดให้มีการตรวจเช็ค เดือนละ 1  ครั้ง (ปี 2560)

External audit



11.2.3 กฏหมายและข้อกำหนดอ่ืนๆ

4. แผนบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน

คู่มือการปฏิบัติการป้องกันและระงับภัยพิบัติ



11.2.3 กฏหมายและข้อกำหนดอ่ืนๆ

4. แผนบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน

การเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน



11.2.3 กฏหมายและข้อกำหนดอ่ืนๆ

4. แผนบริหารจัดการกรณีฉุกเฉิน

การเฝ้าระวังภาวะฉุกเฉิน

เวรช่าง 24 hrs



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

     เพื่อให้เกิดการทำงานท่ีเป็นระบบ และระบุผู้รับ

ผิดชอบอย่างชัดเจน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ดำเนินการแต่งตั้งคณะ
กรรมการเพื่อดูแลงานท่ีเก่ียวข้องกับอาชีวอนามัย
สิ่งแวดล้อม ท้ังในระดับนโยบาย และปฏิบัติ 
รวมถึงคณะกรรมการท่ีดูแลด้าน Green Office 
โดยตรง



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

คณะกรรมที่กำกับดูแลด้านนโยบาย

ประชุมปีละ 1-2 ครั้ง



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

คณะกรรมที่ดูแลด้าน Green Office

ประชุมทุก 3 เดือน



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

คณะกรรมที่ดูแลด้าน Green Office



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

คณะทำงานด้านสวัสดิภาพและสิ่งแวดล้อม

ประชุมทุก 1-2 เดือน



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้าน Green Office

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานคณบดี



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานคณบดี

ด้าน Green Office



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานคณบดี

ด้าน Green Office



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานคณบดี

ด้าน Green Office



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานคณบดี

ด้าน Green Office



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานคณบดี

ด้าน Green Office



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
สำนักงานคณบดี

ด้าน Green Office



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านกฎหมาย

หน่วยกฎหมาย 
งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณบดี



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านการสื่อสาร

งานสื่อสารองค์กร 
สำนักงานยุทธศาสตร์



11.2.4 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยจัดหาพัสดุ 
งานพัสดุ สำนักงานคณบดี

ผศ.ทพญ.กัลยา ยันตร์พิเศษ 
รองคณบดีฝ่ายการคลังและพัสดุ



11.2.3 กำหนดหน้าท่ีและความรับผิดชอบ

หน่วยงานรับผิดชอบ

PLAN

PLAN DO

CHECKACT
Mahidol Univ.

Faculty Board

Consultant

Law,Risk

D
ata

Physical and Environmental 
Section

Physical and Environmental 
Section

Physical and Environmental 
Section

Internal audit

External audit

C
om

plaint

Work Process…



11.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร



1
1. ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทำยุทธศาสตร์ของคณะฯ 7-8 มกราคม 2560 โดย

กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อความย่ังยืน และกำหนดให้มีการดำเนินการ Green Office 
2.ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดทำ “นโยบายการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน” โดยความเห็นชอบของกรรมการคณะฯ ในท่ีประชุมกรรมการคณะฯ 4/2560 เม่ือวันท่ี 5 เมษายน 

2560 เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ   

3. ผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการสำนักงานสีเขียว เพื่อ

ให้การดำเนินการ Green Office เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 25 เมษายน 2560

4. จัดประชุมทบทวนปัญหาอุปสรรค์  ในการจัดทำโครงการสำนักงานสีเขียว ในท่ีประชุมกรรมการคณะ  

เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2560 (ตามรายงานการประชุม ครั้งท่ี 6/2560 ) 

5. ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ให้นโยบายในการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว โดยมี วิสัยทัศน์  

   “มุ่งสร้างสรรค์ทุกพันธกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

1.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร



11.3 การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร

1. การจัดประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การเตรียมการประชุม  
การส่งหนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุมจัดส่ง

ไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล์หรือ LINE 
การจัดห้องประชุม 
เปิดเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม ไม่ต่ำกว่า 25	องศา 
ใช้หลอดประหยัดไฟในห้องประชุม 
ใช้ระบบ IT	ในการนำเสนอ ตามวาระการประชุม 
การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม	
อาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้จัดในจำนวนท่ีพอดีกับผู้

ท่ีเข้าร่วมประชุม 
ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือสารเคมี 

ในการจัดเตรียมอาหาร 	
ใช้ผ้าทำความสะอาดแทนกระดาษทิชชูในบางพื้นท่ี  
ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นโฟม  	

2. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 40%3. การจัดงานในโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



2
การดำเนินงาน Green Office 	



22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม



LINE นิทรรศการ POSTER BANNER การอบรม สื่อสิ่งพิมพ์ WEBSITE

การสื่อสาร

22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม



22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร
LINE



WEBSITE22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร
นิทรรศการ



22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร
POSTER



22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร
POSTER



การสื่อสาร

22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

POSTER



WEBSITE

การสื่อสาร

22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

POSTER



WEBSITE

การสื่อสาร

22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

POSTER

0

2000

4000

6000

8000

May June July

Baht Plastic bag…



WEBSITE

การสื่อสาร

22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

POSTER

June

July

August

0 20 40 60 80

Cup



WEBSITE

การสื่อสาร

22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

BANNER



WEBSITE

การสื่อสาร

22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

BANNER



WEBSITE22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร
การอบรม



WEBSITE22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร

อบรมทบทวนการคัดแยกขยะปี 2560 

การอบรม



WEBSITE22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร

อบรมการจัดการความสะอาดและของเสียในศูนย์อาหารปี 2560 

การอบรม

-แนวทางปฏิบัติการล้างถังดักไขมันทุกวัน
-การวางสิ่งของบริเวณชุดควบคุมแก๊สที่ส่งผลต่อความปลอดภัย 
-การใช้น้ำยาล้างจานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
-การทำความสะอาด เพื่อลดพาหะนำโรค

26 พ.ค. 2560



WEBSITE22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร
AUDIT

Internal audit



WEBSITE22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร
AUDIT

MU audit



WEBSITE22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร
AUDIT

External audit



WEBSITE22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร
สื่อสิ่งพิมพ์



WEBSITE22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร
WEBSITE

http://www.dt.mahidol.ac.th/division/th_Facilities_and_Environmental_Section/images/data/green%20office/4.pdf


WEBSITE22.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

การสื่อสาร
WEBSITE



22.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ



22.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ

        คณะทันตแพทยศาสตร์ มีระบบการให้บริการจองห้องประชุมด้วยระบบ  

MU-sis	ซึ่งสามารถลดการใช้ กระดาษได้  100 %



22.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ

ประชุมกรรมการและกิจกรรม    
e-meeting: การนัดประชุมทาง LINE  
การจัดรูปแบบการประชุมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย:	เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

โดยการประชุมฯ จะประหยัด กระดาษ 100%		
			เป้าหมาย:	เป็นต้นแบบการประชุมท่ีไม่ใช้กระดาษ ตั้งแต่ การเชิญประชุม เอกสาร

ประกอบการประชุม 



22.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ

ประชุมกรรมการและกิจกรรม    
e-meeting: การนัดประชุมทาง LINE  
การจัดรูปแบบการประชุมท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การเตรียมการประชุม  
การส่งหนังสือเชิญ และเอกสารประกอบการประชุมจัดส่งไปยังผู้เข้าร่วมประชุมทางอีเมล์หรือ LINE 

การจัดห้องประชุม 
เปิดเครื่องปรับอากาศในห้องประชุม ไม่ต่ำกว่า 25	องศา 
ใช้หลอดประหยัดไฟในห้องประชุม 

ใช้ระบบ IT	ในการนำเสนอ ตามวาระการประชุม 

การเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม	
อาหารว่างและอาหารกลางวัน ให้จัดในจำนวนท่ีพอดีกับผู้ท่ีเข้าร่วมประชุม 
ใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ท่ีไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม หรือสารเคมี ในการจัดเตรียมอาหาร 	
ใช้ผ้าทำความสะอาดแทนกระดาษทิชชูในบางพื้นท่ี  
ไม่ใช้บรรจุภัณฑ์ท่ีเป็นโฟม  	



22.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ



22.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ



22.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ

29 ก.ค. 58 และ 24 ส.ค. 59



22.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ

กิจกรรม RECYCLE



22.2 การจัดประชุมและนิทรรศการ

กิจกรรม R3 for DT GREEN



22.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน



22.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

      คณะทันตแพทยศาสตร์  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายในโครงการสำนักงานสีเขียน (Green 
Office) โดยคณบดี เป็นผู้ลงนาม ในคำสั่ง  โดยมีหน้าท่ี
ดำเนินการให้ทุกส่วนงานได้ปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน 

     เกณฑ์การดำเนินการ 5ส ของสำนักงานใช้เกณฑ์ของ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

rir at: rr zus vYu n urry n s qr a n 6 u rari m er d'e r.r fi ora
t i  mob / bdbo

r?ao uusi.rFrtrnnrynrailnl?Frerqilevrfiunre"[u Tna.:n'radru-n.:ru?ltfiec (Green office)

rfiolfinra:-j?r,rre{nrnraTnrxnradrfn{rufirdfl 'r (Green office) lotnruvvr-um
rw\vrrJFl'r?{Frf rilut:lfiqsnrrrrriuu"roflunvrilutrlnrrllr,tn"'nrnruvinrerlavtfiunrrs-Frnrefi'{rr'rnfroil"[u
drrinrT u ordfldrulqmrlnrrrrtulllFr?1 encrr tti lrnevart:iry{filu14vrflrci'u}.tfrnrn n.a. b&&o
d 6 Jq{ruunNn,t?LLnl.iFr{nruyn??}Jn1?Fr?nsilavrfrunrs"[u lnrernrrdrrintrudrfiur (Green office) nruu

vr-um rvrvrs ora nrf fi arfl iio ri't riotrlfl
urrfi3reeru 6ndrrrrnn

q q

uxffiui'nrgni Lnx4nr
u1'rrY\{e1 qinruurd
ur{drrsv{r f,nri A'uvrfvro.r

q

u'rrarro gruimrf r'??ll?v?{'r
v 4u1{e??n"ln1 F|uul1n?

bi .

G .

P

i lrvnrunmrnrr
n???Jn1?

n??i ln1?

n + l . c  r f l a +

n??iln't?

n??i ln1t

n??i ln1t

n??i ln1?

n??i ln13

rn11un1?

H

6rr. urtarrfiryrd'af ilsvd'n6fi0ry.
d. uxnri'ariuvi :Jruru'r
cC. U1.ifl?V\??rU UilOnOOU

6 t V

oo.1l' l . lFlQ.i LQ L.ryLLfl].J

o o.1f'1.16'lQnilne??fu q?nrrfi

s  q e  d  v  A - &
IFlfl [14 Ft CUs n 5?il n',]?tJ 1rU1vr Fr.1 U

rir rf,un r an arq:l rv rl^un r fl "[u Tnrar n r adrrin{ r ufi rfi fl r (Green office) fl o'l
n r nrir r/r r u t 4uei t uiltu tnr fi fi n "[u nr ruvviu n uvr vr Er ql.r'r'ni l r,r li vr fl r n"rl r fi n n
a1 r.r.i r u zu n n r a n ar q il rv rfi un r u"[u Fi o il e v n r u n rrr n r erSu r a,{'n n r rTrr er n r r
drrinrT ufi rdfl 'r (Green office)

"n. drtfiunre.../

bl .



rir at: rr zus vYu n urry n s qr a n 6 u rari m er d'e r.r fi ora
t i  mob / bdbo

r?ao uusi.rFrtrnnrynrailnl?Frerqilevrfiunre"[u Tna.:n'radru-n.:ru?ltfiec (Green office)

rfiolfinra:-j?r,rre{nrnraTnrxnradrfn{rufirdfl 'r (Green office) lotnruvvr-um
rw\vrrJFl'r?{Frf rilut:lfiqsnrrrrriuu"roflunvrilutrlnrrllr,tn"'nrnruvinrerlavtfiunrrs-Frnrefi'{rr'rnfroil"[u
drrinrT u ordfldrulqmrlnrrrrtulllFr?1 encrr tti lrnevart:iry{filu14vrflrci'u}.tfrnrn n.a. b&&o
d 6 Jq{ruunNn,t?LLnl.iFr{nruyn??}Jn1?Fr?nsilavrfrunrs"[u lnrernrrdrrintrudrfiur (Green office) nruu

vr-um rvrvrs ora nrf fi arfl iio ri't riotrlfl
urrfi3reeru 6ndrrrrnn

q q

uxffiui'nrgni Lnx4nr
u1'rrY\{e1 qinruurd
ur{drrsv{r f,nri A'uvrfvro.r

q

u'rrarro gruimrf r'??ll?v?{'r
v 4u1{e??n"ln1 F|uul1n?

bi .

G .

P

i lrvnrunmrnrr
n???Jn1?

n??i ln1?

n + l . c  r f l a +

n??iln't?

n??i ln1t

n??i ln1t

n??i ln1?

n??i ln13

rn11un1?

H

6rr. urtarrfiryrd'af ilsvd'n6fi0ry.
d. uxnri'ariuvi :Jruru'r
cC. U1.ifl?V\??rU UilOnOOU

6 t V

oo.1l' l . lFlQ.i LQ L.ryLLfl].J

o o.1f'1.16'lQnilne??fu q?nrrfi

s  q e  d  v  A - &
IFlfl [14 Ft CUs n 5?il n',]?tJ 1rU1vr Fr.1 U

rir rf,un r an arq:l rv rl^un r fl "[u Tnrar n r adrrin{ r ufi rfi fl r (Green office) fl o'l
n r nrir r/r r u t 4uei t uiltu tnr fi fi n "[u nr ruvviu n uvr vr Er ql.r'r'ni l r,r li vr fl r n"rl r fi n n
a1 r.r.i r u zu n n r a n ar q il rv rfi un r u"[u Fi o il e v n r u n rrr n r erSu r a,{'n n r rTrr er n r r
drrinrT ufi rdfl 'r (Green office)

"n. drtfiunre.../

bl . 22.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

      คณะทันตแพทยศาสตร์  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินภายในโครงการสำนักงานสีเขียน (Green 
Office) โดยคณบดี เป็นผู้ลงนาม ในคำสั่ง  โดยมีหน้าท่ี
ดำเนินการให้ทุกส่วนงานได้ปฏิบัติไปในแนวทาง
เดียวกัน 

     เกณฑ์การดำเนินการ 5ส ของสำนักงานใช้เกณฑ์ของ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล



22.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

5ส
Before…

After…



22.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

โครงการจัดการด้าน 5ส ในโรงพยาบาล



22.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

โครงการจัดการด้าน 5ส ในโรงพยาบาล
ขั้นตอนในการทำงาน
- การกำหนดระบบปฏิบัติงานของคลินิก/หน่วยงาน 
- พิจารณากระบวนการทำงานในแต่ละะบบปฏิบัติงาน 
- กำหนดเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในกระบวนการทำงาน 
- จัดระดับอัตราการใช้งานของอุปกรณ์ และการตัดสินใจจัด
วางอุปกรณ์ ณ ที่ใด 



22.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

โครงการจัดการด้าน 5ส ในโรงพยาบาล



22.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

5ส



22.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน

      คณะทันตแพทยศาสตร์  ได้จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด ตามสัญญาจ้างเลขที่ C 
4018000276(OP)  โดยกำหนดขอบเขตการความสะอาดเป็นในวันทำการ ขอบเขตรายสัปดาห์ รายเดือน 
และราย 6  เดือน

 - กำหนดให้มีพนักงานรักษาความสะอาด ดูแลพื้นที่ในคณะทันตแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลทันต
กรรม ประจำพื้นที่ และมีระบบตารางการตรวจเช็ค ตั้งแต่เวลา 07.00 น – 17.00 น

 - กำหนดให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 - กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่คณะ  ตรวจเช็คพื้นที่  วันละ 2 รอบ
 - กำหนดให้มีการประชุมและรายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน 



22.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบในสำนักงาน



22.4 การขนส่งและการเดินทาง



22.4 การขนส่งและการเดินทาง

คณะทันตแพทยศาสตร์   มีประกาศหลักเกณฑ์ควบคุมการใช้รถ



22.4 การขนส่งและการเดินทาง

คณะทันตแพทยศาสตร์   ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
เครื่องมือในการบริหารการจัดการการเกิดทางโดยรถของ
คณะฯ เช่น ระบบ MU-sis E-mail และกำลังพัฒนา 
software เพื่อให้สามารถตอบสนองรูปแบบงานภายใน
คณะฯ โดย  หน่วยคอมพิวเตอร์



22.4 การขนส่งและการเดินทาง

คณะทันตแพทยศาสตร์   มีการสนับสนุนการเดินทางเพื่อลดการใช้ลดส่วนตัวดังนี้               
1. จัดบริการรถสวัสดิการ ให้บริการทุก 15 นาที ตั้งแต่ 16.30 น -20.30 น เส้นทางวน
คณะฯ อนุสาวรีย์ฯ รพ.รามาฯ

2. จัดบริการรถตู้เพื่อนำทันตแพทย์ไปให้บริการที่ รพ.ทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศาลายา



22.4 การขนส่งและการเดินทาง
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22.5 การรับเรื่องร้องเรียน



2
Social Media…



2
Complaint box…



2
Line…



2
Call…



3
การใช้พลังงานและทรัพยากร 	



33.1 การใช้พลังงาน



33.1 การใช้พลังงาน

คณะทันตแพทยศาสตร์   มีประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน โดยคณบดีเป็นผู้ลงนาม ใน
ประกาศ  โดยมีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างน้อย  10 %  ในช่วงปี 2555-2559 ที่ผ่าน
มา มีเป้าหมายลดการใช้พลังงานอย่างน้อย  5 % ในช่วงปี 2559-2563

พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่ม

เติม) พ.ศ. 2550 



33.1 การใช้พลังงาน

      คณะทันตแพทยศาสตร์  มีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยคณบดี 
เป็นผู้ลงนาม ในคำสั่ง  โดยมีหน้าท่ีดำเนิน
การให้คณะฯมีการบริหารจัดการพลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     เกณฑ์การดำเนินการใช้เกณฑ์ของ

กระทรวงพลังงาน



33.1 การใช้พลังงาน

      คณะทันตแพทยศาสตร์  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน โดยคณบดี เป็นผู้ลง
นาม ในคำสั่ง  โดยมีหน้าท่ีดำเนินการตรวจสอบให้
คณะฯมีการบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

     เกณฑ์การดำเนินการใช้เกณฑ์ของกระทรวงพลังงาน



33.1 การใช้พลังงาน

มาตรการลดการใช้ไฟฟ้า
คณะทันตแพทยศาสตร์ได้มีการกำหนด

มาตรการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็น
มาตรการท่ีต่อเน่ืองจนมาถึงปัจจุบัน เช่น  

- ปิดไฟท่ีไม่ได้ใช้งาน 
- ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ 
- ปิด-เปิด เครื่องปรับอากาศก่อนเวลา 
- กำหนดการขึ้น – ลง ของลิฟท์โดยสาร 

- ปรับอุณหภูมิท่ี 25-26 oC 

- ติดตั้งสวิทย์แบบกระตุก 

- เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED



33.1 การใช้พลังงาน

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอด LED	ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



33.1 การใช้พลังงาน

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอด LED	ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 



33.1 การใช้พลังงาน

โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งหลอด LED	ทดแทนหลอดฟลูออเรสเซนต์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะได้มีโครงการเปลี่ยนหลอด T8 เป็นหลอด 

LED	จำนวน 14,000 หลอด วัตถุประสงค์เพ่ือ

ต้องการ ลดค่าพลังงานให้ได้ 10 %	จะติดตั้ง
เสร็จสิ้นภายในเดือน พ.ค 2560 



33.1 การใช้พลังงาน

เปลี่ยนหลอด มี.ค.- พ.ค.



33.1 การใช้พลังงาน

เปลี่ยนหลอด มี.ค.- พ.ค.



33.1 การใช้พลังงาน

บันทึกประจำเดือน วันท่ีทำการบันทึก
รวมปริมาณการใช้

ไฟฟ้า/เดือน (หน่วย)

ค่าใช้จ่าย

ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท)
ผู้บันทึก

ต.ค. - 903,000.00                                   3,834,397.14                               นพเมศฐ์

พ.ย. - 884,000.00                                   3,770,678.72                               นพเมศฐ์

ธ.ค. - 829,000.00                                   3,564,810.40                               นพเมศฐ์

ม.ค. - 836,000.00                                   3,555,821.51                               นพเมศฐ์

ก.พ. - 774,000.00                                   3,331,177.04                               นพเมศฐ์

มี.ค. - 922,000.00                                   3,958,102.04                               นพเมศฐ์

เม.ย. - 829,000.00                                   3,475,360.91                               นพเมศฐ์

พ.ค. - 892,000.00                                   3,485,439.74                               นพเมศฐ์

มิ.ย. - 966,000.00                                   3,841,672.43                               นพเมศฐ์

ก.ค. - 888,000.00                                   3,455,488.72                               นพเมศฐ์

ส.ค. - 981,000.00                                   3,908,320.36                               นพเมศฐ์

ก.ย. - 955,000.00                                   3,804,795.21                               นพเมศฐ์

เฉล่ีย

แบบฟอร์มบันทึกการใช้ไฟฟ้าปี59 ”ççìûñ´î  3.2

บันทึกประจำเดือน วันท่ีทำการบันทึก
รวมปริมาณการใช้

ไฟฟ้า/เดือน (หน่วย)

ค่าใช้จ่าย

ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท)
ผู้บันทึก

ต.ค. 921,000.00                                   3,618,263.48                               นพเมศฐ์

พ.ย. 937,000.00                                   3,731,676.61                               นพเมศฐ์

ธ.ค. 843,000.00                                   3,334,334.01                               นพเมศฐ์

ม.ค. 863,000.00                                   3,387,220.43                               นพเมศฐ์

ก.พ. 824,000.00                                   3,268,355.29                               นพเมศฐ์

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

เฉล่ีย

แบบฟอร์มบันทึกการใช้ไฟฟ้าปี60

เปรียบเทียบค่าไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ 58-60 

บันทึกประจำเดือน วันท่ีทำการบันทึก
รวมปริมาณการใช้

ไฟฟ้า/เดือน (หน่วย)

ค่าใช้จ่าย

ค่าไฟฟ้า/เดือน (บาท)
ผู้บันทึก

ต.ค. - 748,000.00                                   3,308,586.95                               นพเมศฐ์

พ.ย. - 756,000.00                                   3,360,582.13                               นพเมศฐ์

ธ.ค. - 869,000.00                                   3,817,205.15                               นพเมศฐ์

ม.ค. - 745,000.00                                   3,373,135.72                               นพเมศฐ์

ก.พ. - 803,000.00                                   3,375,010.66                               นพเมศฐ์

มี.ค. - 906,000.00                                   3,886,576.71                               นพเมศฐ์

เม.ย. - 916,000.00                                   4,019,857.93                               นพเมศฐ์

พ.ค. - 878,000.00                                   3,775,973.08                               นพเมศฐ์

มิ.ย. - 893,000.00                                   3,844,104.68                               นพเมศฐ์

ก.ค. - 903,000.00                                   3,834,397.14                               นพเมศฐ์

ส.ค. - 884,000.00                                   3,770,678.72                               นพเมศฐ์

ก.ย. - 829,000.00                                   3,564,810.40                               นพเมศฐ์

เฉล่ีย

แบบฟอร์มบันทึกการใช้ไฟฟ้าปี58
”ççìûñ´î  3.2



33.1 การใช้พลังงาน

การรณรงค์ประยัดพลังงานไฟฟ้า 
“โครงการแข่งขันประหยัดพลังงานไฟฟ้า”



33.1 การใช้พลังงาน

การรณรงค์ประยัดพลังงานไฟฟ้า 
“โครงการแข่งขันประหยัดพลังงานไฟฟ้า”

% การใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงจำแนกตามหน่วยงาน



ผลการอนุรักษ์พลังงาน

-20.934



33.2 การใช้น้ำ



33.2 การใช้น้ำ

- Flood valve
- Sensor
- Auto stop
- Manual



33.2 การใช้น้ำ

บันทึกประจำเดือน วันท่ีทำการบันทึก รวมปริมาณการใ ช้น้ำ/เดือน (หน่วย) ค่าใ ช้จ่ายค่าน้ำ/เดือน (บาท) ผู้บันทึก หมายเหตุ

ต.ค. - 9,357.00 161,955.92 นพเมศฐ์

พ.ย. - 9,187.00 159,221.96                                  นพเมศฐ์

ธ.ค. - 7,866.00 136,392.31 นพเมศฐ์

ม.ค. - 8,387.00 143,885.45 นพเมศฐ์

ก.พ. - 8,710.00 149,418.29 นพเมศฐ์

มี.ค. - 8,424.00 145,616.89 นพเมศฐ์

เม.ย. - 9,516.00 163,723.86 นพเมศฐ์

พ.ค. - 9,500.00 165,328.37 นพเมศฐ์

มิ.ย. - 10,180.00 175,689.04 นพเมศฐ์

ก.ค. - 10,379.00 178,444.56 นพเมศฐ์

ส.ค. - 7,820.00 134,879.35 นพเมศฐ์

ก.ย. - 10,187.00 175,368.74 นพเมศฐ์

เฉล่ีย 9,126.08 157,493.73

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น้ำปี59
”ççìûñ´î  3.2

บันทึกประจำเดือน วันท่ีทำการบันทึก รวมปริมาณการใ ช้น้ำ/เดือน (หน่วย) ค่าใ ช้จ่ายค่าน้ำ/เดือน (บาท) ผู้บันทึก หมายเหตุ

ต.ค. - 10,251.00 176,394.02 นพเมศฐ์

พ.ย. - 11,177.00 192,258.25                                  นพเมศฐ์

ธ.ค. - 11,324.00 195,343.77 นพเมศฐ์

ม.ค. - 13,802.00 235,935.73 นพเมศฐ์

ก.พ. - นพเมศฐ์

มี.ค. - นพเมศฐ์

เม.ย. - นพเมศฐ์

พ.ค. - นพเมศฐ์

มิ.ย. - นพเมศฐ์

ก.ค. - นพเมศฐ์

ส.ค. - นพเมศฐ์

ก.ย. - นพเมศฐ์

เฉล่ีย 3,879.50 66,660.98

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น้ำปี60
”ççìûñ´î  3.2

เปรียบเทียบค่าน้ำประปา ประจำปีงบประมาณ 58-60 

บันทึกประจำเดือน วันท่ีทำการบันทึก รวมปริมาณการใ ช้น้ำ/เดือน (หน่วย) ค่าใ ช้จ่ายค่าน้ำ/เดือน (บาท) ผู้บันทึก หมายเหตุ

ต.ค. - 8,430.00 144,179.93 นพเมศฐ์

พ.ย. - 9,062.00 154,972.72                                  นพเมศฐ์

ธ.ค. - 7,435.00 127,188.12 นพเมศฐ์

ม.ค. - 7,257.00 124,148.38 นพเมศฐ์

ก.พ. - 8,016.00 137,109.97 นพเมศฐ์

มี.ค. - 7,013.00 119,981.54 นพเมศฐ์

เม.ย. - 7,336.00 125,497.47 นพเมศฐ์

พ.ค. - 6,739.00 115,302.39 นพเมศฐ์

มิ.ย. - 9,486.00 162,213.45 นพเมศฐ์

ก.ค. - 9,868.00 169,075.28 นพเมศฐ์

ส.ค. - 9,868.00 149,724.08 นพเมศฐ์

ก.ย. - 8,799.00 152,494.51 นพเมศฐ์

เฉล่ีย 8,275.75 140,157.32

แบบฟอร์มบันทึกการใช้น้ำปี58 ”ççìûñ´î  3.2



33.2 การใช้น้ำ

การตรวจคุณภาพน้ำ

จัดจ้างบริษัทเข้าทำการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
ทุกๆ 3 เดือนต่อครั้ง 
ตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ำบริโภคกระทรวง
อุตสาหกรรม



33.2 การใช้น้ำ

การตรวจคุณภาพน้ำ

จัดจ้างบริษัทเข้าทำการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม
ทุกๆ 3 เดือนต่อครั้ง 
ตามมาตรฐานคุณภาพ
น้ำบริโภคกระทรวง
อุตสาหกรรม



33.3 การทรัพยากรอ่ืนๆ

มาตรการลดการใช้กระดาษ



33.3 การทรัพยากรอ่ืนๆ



33.3 การทรัพยากรอ่ืนๆ

มาตรการลดการใช้กระดาษ



33.3 การทรัพยากรอ่ืนๆ

มาตรการลดการใช้กระดาษ



33.3 การทรัพยากรอ่ืนๆ

มาตรการลดการใช้กระดาษ



33.3 การทรัพยากรอ่ืนๆ

มาตรการลดการใช้กระดาษ e-Meeting



33.3 การทรัพยากรอ่ืนๆ

มีการเก็บข้อมูลการใช้กระดาษเพื่อเปรียบเทียบการใช้งานของแต่ละปี



33.3 การทรัพยากรอ่ืนๆ

มาตรการควบคุมพัสดุ “การคืนซาก”



33.3 การทรัพยากรอ่ืนๆ

มาตรการควบคุมพัสดุ “การคืนซาก”



การเปรียบเทียบการใช้ทรัพยากร



4
การจัดการของเสีย	



44.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน



4-	กฎหมายเกี่ยวกับขยะมูลฝอย	สิ่งปฏิกูล	กากของเสีย	
เหตุรําคาญ	และการควบคุม	

-	พระราชบัญญัติการสาธารณสุข	พ.ศ.	2535	หมวด	3	
การกําจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย	

-	กฎกระทรวง	ว่าด้วยการกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ	พ.ศ.	
2545



44.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน



44.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน



44.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน



44.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน

คณะมีรถลำเลียงขยะท่ีแยกการจัดเก็บขยะออกจากกันระหว่างขยะท่ัวไปและขยะติดเชื้อ



44.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน



ส่งโรงงาน
รีไซเคิล/ 44.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน

Every day… Tuesday, 
Thursday, 
Saturday

Center for Occupational Safety, Health 
and Environmental Management

On 
demand

On 
demand



44.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน

กราฟเปรียบเทียบปริมาณน้ำหนักของขยะของแต่ละปี



44.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน

นโยบายส่งเสริมการลดและการนำมาใช้ซ้ำ 1. Reuse (ใช้กระดาษ 2 หน้า)  
2. กล่องนม ใช้นำไปใช้ทำหลังคาบ้านสีเขียว 
   โดยจัดส่งให้มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยาก  
    วิทยาลัยนานาชาติ เป็นผู้รวบรวม 
3. ห่วงกระป๋องแคน จัดส่งมูลนิธิทำขาเทียม 
4. ลดการใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมการใช้ถุงผ้า 
5. กระตุ้นให้ใช้ภาชนะท่ีสามารถใช้ซ้ำได้ 



44.1 การจัดการของเสียในสำนักงาน

การอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง



44.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน



ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2539) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดคุณ

ลักษณะของนํ้าท้ิงท่ีระ บายออกจากโรงงาน  

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดค่า
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจาก

โรงงาน 	

4.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน4



44.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน

-มีการตรวจเช็ครายวัน 
-สูบเคลียร์บ่อดักไขมันทุกปี 
-เจาะฝาท่อเหล็กเพื่อตักน้ำขึ้นมาตรวจเป็นรายวัน 
-ตรวจเช็ครายสัปดาห์ร่วมกับบริษัท



44.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน

การตรวจคุณภาพน้ำรายวัน การตรวจการทำงานของอุปกรณ์ผลการตรวจคุณภาพน้ำ



44.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน

การตรวจคุณภาพน้ำรายวัน การตรวจการทำงานของอุปกรณ์ผลการตรวจคุณภาพน้ำ

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสีย 
 จากกราฟเป็นการตรวจวัดค่าพารามิเตอร์เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพ
น้ำทั้งน้ำเข้าและน้ำขาออกโดยค่าที่ทำการเปรียบเทียบ คือ ค่า Ph SS 
BOD TDS TKN ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ค่าของน้ำทิ้งด้านขาเข้าค่อนข้างมี
เกณฑ์ที่สูงเช่นค่า SS BOD TDS แต่ด้วยการตรวจเช็คเป็นประจำทุกวัน

เลยส่งผลทำให้ค่าน้ำทิ้งด้านขาออก ยังสามารถ ควบคุมให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน 



44.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน

การล้างภาชนะ

ถังดักไขมัน

ถังแยกขยะ



44.2 การจัดการน้ำเสียในสำนักงาน

กำหนดให้ร้านค้าตักเศษอาหารเป็นประจำ ทุกวัน เพื่อป้องกันไข

มันลงสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 



44.3 การจัดการพาหะนำโรค



4.3 การจัดการพาหะนำโรค4
ทุกเดือน   ศุกร์ที่ 3    พ่นยากำจัด ปลวก มด แมลงสาบ 
               เสาร์ที่ 3   พ่นยากำจัด ยุง 
ตามเอกสารแจ้ง   กำจัด หนู (วางกรง)

บริษัท เนเชอรัล เพสท์ คอนโทรล จำกัด



44.3 การจัดการพาหะนำโรค



44.4 การบำรุงรักษาครุภัณฑ์



44.4 การบำรุงรักษาครุภัณฑ์

โครงการบำรุงรักษาโครงสร้างทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม

25612558 2559 2560

28 รายการ 
12,427,137.40 บาท

73.68%

34 รายการ 
14,248,837.60 บาท

89.47%

38 รายการ 
15,616,334.28 บาท

100%

25 ล้านบาท



44.5 การจัดการของเสียอันตราย



44.5 การจัดการของเสียอันตราย

COSHEM
Mixed Solvent Disposal Process

Mixed Solvent

Checking Waste Properties

Pretreatment Process

Incinerator

Solid Waste Disposal Process

Solid Waste

Checking Waste Properties

Pretreatment Process

Incinerator

Contaminated Containers Disposal Process

Contaminated Container

Separation Process

Rinsing with Water (1st)

Rinsing with NaOH solution

Rinsing with Water (2nd)

Waste Water

Cement Kiln Plastic Containers Glass Bottles

Incinerator Kaew Singha Recycle



5
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสำนักงาน	



55.1 อากาศ



55.1 อากาศ

การตรวจวัดคุณภาพ

จัดจ้างบริษัทเข้าทำการ
ตรวจวัดคูณภาพอากาศ
ทุกๆ 4 เดือนต่อครั้ง ตาม
มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม ประเทศ
สิงคโปร์



55.1 อากาศ

การตรวจวัดคุณภาพ

จัดจ้างบริษัทเข้าทำการ
ตรวจวัดคูณภาพอากาศ
ทุกๆ 4 เดือนต่อครั้ง ตาม
มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม ประเทศ
สิงคโปร์

APRIL



55.1 อากาศ

การตรวจวัดคุณภาพ

จัดจ้างบริษัทเข้าทำการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศ
ทุกๆ 4 เดือนต่อครั้ง ตาม
มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยและ
กระทรวงการค้าและ
อุตสาหกรรม ประเทศ
สิงคโปร์

DECEMBER



55.1 อากาศ

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

จัดจ้างบริษัทดูแล
บำรุงรักษารายปี  
โดยกำหนด         
ล้างย่อยทุกเดือน   
ล้างใหญ่ ทุก 6 เดือน

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด



55.1 อากาศ

การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำใน
ระบบคลูลิ่งเพื่อตรวจหา
เชื้อลีจิโอเนลล่า
-ประกาศกรมอนามัย เรื่อง ข้อปฏิบัติการควบคุม

เชื้อลีจิโอเนลลาในหอผึ่งเย็นขออาคารใน
ประเทศไทย

-จากการเก็บตัวอย่างน้ำในหอผึ่งเย็นและนำไป
ตรวจหาเชื้อลีเจียนแนร์ จากผลการตรวจเช็ค 
ไม่พบเชื้อดังกล่าว



55.1 อากาศ

การบำรุงรักษาเครื่องถ่ายเอกสาร

ตรวจสอบการทำงาน   
ทุก 1 เดือน

ทำความสะอาด           
ทุก 2 สัปดาห์



55.1 อากาศ

การใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน



55.1 อากาศ

พื้นที่ปลอดบุหรี่ 100%
คณะฯได้กำหนดไม่ให้มีพื้นท่ีสูบบุหรี่  100%    โดยมีการติดป้ายรณรงค์ 

ประชาสัมพันธ์ รอบอาคาร



55.2 แสง



55.2 แสง

คณะฯได้จัดทำแผนและทำการตรวจวัดคุณภาพแสงเป็นประจำทุกปี ปีละ  1 ครั้ง กฎ
กระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ 2549

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549



55.3 เสียง



55.3 เสียง

คณะฯได้จัดทำแผนและทำการตรวจวัดคุณภาพเสียงเป็นประจำทุกปี ปีละ  1 ครั้ง 
ตาม กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ 
2549

กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ.2549



55.4 ความน่าอยู่



55.4 ความน่าอยู่

ความสะอาด
จัดจ้างผู้รับจ้างดูแล
ทำความสะอาดรายปี 
โดยกำหนด             
ขัดล้างทุกเดือน  
ทำความสะอาดทั่วไป
ทำความสะอาดกระจก 
เก็บสิ่งปฏิกูล         
ตามเอกสารสัญญาจ้าง



55.4 ความน่าอยู่

ความสะอาด

รางวัลสุดยอดส้วมแห่งปี 2557



55.4 ความน่าอยู่

คณะมีพ้ืนที่สีเขียวตามบริเวณต่างๆที่ได้จัดขึ้นเพ่ือเป็นมุมเอาไว้พักผ่อน เช่น บริเวณชั้น 8 ลานส่วนหลังอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และอีกหลายๆส่วนที่กำลังดำเนินการภายในปี 60

พื้นที่สีเขียว



55.4 ความน่าอยู่

คณะมีพ้ืนที่สีเขียวตามบริเวณต่างๆที่ได้จัดขึ้นเพ่ือเป็นมุมเอาไว้พักผ่อน เช่น บริเวณชั้น 8 ลานส่วนหลังอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และอีกหลายๆส่วนที่กำลังดำเนินการภายในปี 60

พื้นที่สีเขียว



55.4 ความน่าอยู่

รางวัลชนะเลิศ
“สวนมุมสวย”

มหาวิทยาลัยมหิดล



55.4 ความน่าอยู่

คณะมีพ้ืนที่สีเขียวตามบริเวณต่างๆที่ได้จัดขึ้นเพ่ือเป็นมุมเอาไว้พักผ่อน เช่น บริเวณชั้น 8 ลานส่วนหลังอาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และอีกหลายๆส่วนที่กำลังดำเนินการภายในปี 60

พื้นที่สีเขียว

รางวัลรองชนะเลิศ
“สวนมุมสวย ปี 2560”
มหาวิทยาลัยมหิดล



55.4 ความน่าอยู่

พื้นที่พักคอย



55.5 ความปลอดภัยในการทำงาน



55.5 ความปลอดภัยในการทำงาน

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน



55.5 ความปลอดภัยในการทำงานพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔



55.5 ความปลอดภัยในการทำงาน

การอบรม จป.บริหาร
25-26 MAY



55.5 ความปลอดภัยในการทำงาน

การอบรม จป.หัวหน้างาน
26-27 JUNE



55.5 ความปลอดภัยในการทำงาน

Security…



6
การจัดซื้อและจัดจ้าง	



6
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ



6
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ

คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2557

คพ. 08-062

1777-73850757-VCU-009

คพ. 08-062
คพ. 08-062

คูมือการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2557

1777-73850759-73850760-VCU-009



6
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ



66.1 การจัดซื้อท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



66.1 การจัดซื้อท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จากทั้งหมด 17 หมวดรายการวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน มีมูลค่าการสั่งซื้อ 4,492,123 บาท 

มี 7 หมวดรายการ ที่มีการสั่งซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นมูลค่า 3,816,512 บาท 

คิดเป็น 87.06%  จัดซื้อกระดาษ SURE ที่ได้รับการรับรอง
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงานที่ได้รับการ
รับรองสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ตามบัญชี คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าฯ 
ของ คพ.และ Eco Directory



66.2 การจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



66.2 การจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   การจ้างเหมาทำความสะอาด 
จัดจ้างจากบริษัท อินเตอร์คลีนนิ่ง
ซัพพลาย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้
รับการรับรองสินค้าและบริการที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และระบุ
ในข้อกำหนด “ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ 
ต้องมีข้อมูลความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม”

บริษัท อินเตอร์คลีนนิ่งซัพพลาย จำกัด  
พนักงาน 58 คน 
งบประมาณ 14,330,000 บาท



66.2 การจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม



66.2 การจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

   เช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่
ได้รับการรับรอง “สินค้าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 
รุ่น Aficio MP7503 SP 
งบประมาณ 1,600,000 บาท รวม 6 เครื่อง



6
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

      การส่งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการ
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับกรมควบคุมมลพิษ  จะ
เริ่มดำเนินการใน ปีงบประมาณ 2560



7
การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง	



77.1 โครงการและกิจกรรม



7
ช่ือแผนงาน : ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อม หมายเลขแผนงาน : ผู้จัดทำ .........................................
หน่วยงาน :  ส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน วันท่ีบังคับใช้ ผู้อนุมัติ........................................... วันท่ี.........................

วัตถุประสงค์ :

เป้าหมาย :

ลำดับท่ี รายละเอียดข้ันตอน

การปฏิบัติงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย	คณะทันตแพทยศาสตร์ แผน P P P P P P P P P P P P 119,893

ปฏิบัติ P P P P

2 โครงการอนุรักษ์พลังงานของ	คณะทันตแพทยศาสตร์ แผน P P P P P P P P P P P P 1,110,000
ปฏิบัติ P P P P

3 โครงการจัดการขยะรีไซเคิลใน	คณะทันตแพทยศาสตร์ แผน P P P P P P P P P P P P 20,000
ปฏิบัติ P P P P

4 โครงการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยคณะทันตแพทยศาสตร์ แผน P P 250,000
ปฏิบัติ

5 โครงการ	Low	Carbon	Hospital แผน P P P P 50,000
ปฏิบัติ P P P P

6 โครงการ	Green	Faculty แผน P P P P 150,000
ปฏิบัติ P P

7 โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ แผน P P P P 60,000
ปฏิบัติ P P P

การติดตามความก้าวหน้า ให้ทำเคร่ืองหมายในช่องปฏิบัติ และแนบเอกสารการปฏิบัติงาน
ข้อบกพร่องท่ีพบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน

แผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อม 

พ.ศ. __________
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

ดำเนินการพันธกิจของคณะทันตแพทยศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล  

 คณะฯ มีแผนการดำเนินการ ภายใต้โครงสร้างทางกายภาพ วิศวกรรม และส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน และการมารับบริการของคนไข้ รวมถึงการอนุรักษ์ส่ิงเวดล้อม

”ççìûñ´î 7/2

7.1 โครงการและกิจกรรม



7
ช่ือแผนงาน : ตรวจวัดสภาพแวดล้อม หมายเลขแผนงาน : ผู้จัดทำ .........................................
หน่วยงาน :  ส่ิงแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน วันท่ีบังคับใช้ ผู้อนุมัติ........................................... วันท่ี.........................
วัตถุประสงค์ :
เป้าหมาย :

ลำดับท่ี รายละเอียดข้ันตอน

การปฏิบัติงาน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1 ตรวจวัดสภาพอากาศภายในอาคาร แผน P P P 186,180

ปฏิบัติ P

2 ตรวจวัดคุณภาพน้ำด่ืม แผน P P P P 233,240
ปฏิบัติ P

3 ตรวจวัดคุณภาพน้ำในระบบคลูล่ิง แผน P P P P P P P P P P P P 300,000
ปฏิบัติ P P P P

ตรวจหาเช้ือลีจิโอเนลล่า แผน P P

ปฏิบัติ P

การติดตามความก้าวหน้า ให้ทำเคร่ืองหมายในช่องปฏิบัติ และแนบเอกสารการปฏิบัติงาน
ข้อบกพร่องท่ีพบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน

แผนงานการจัดการส่ิงแวดล้อม 

เพ่ือควบคุมคุณภาพค่าต่างๆให้ได้มาตรฐาน

ค่าได้ตามมาตรฐาน

พ.ศ. __________
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ

”ççìûñ´î 7/2

7.1 โครงการและกิจกรรม



7
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 
โครงการอนุรักษ์พลังงานของ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
โครงการจัดการขยะรีไซเคิลใน คณะทันตแพทยศาสตร์ 
โครงการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยคณะทันตแพทยศาสตร์ 

โครงการ Low	Carbon	Hospital 
โครงการ Green	Faculty 

โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์

ตรวจวัดสภาพอากาศภายในอาคาร 
ตรวจวัดคุณภาพน้ำดื่ม 
ตรวจวัดคุณภาพน้ำในระบบคลูลิ่งเพื่อตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลล่า

โครงการที่เกี่ยวข้อง

การตรวจวัดคุณภาพ

7.1 โครงการและกิจกรรม



7
กระบวนการ 2559 2560 2561 2562 2563

1.โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัย 	

คณะทันตแพทยศาสตร์

2.โครงการอนุรักษ์พลังงานของ 	

คณะทันตแพทยศาสตร์

3.โครงการจัดการขยะรีไซเคิลใน 	

คณะทันตแพทยศาสตร์

4.โครงการตรวจสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัย คณะทันตแพทยศาสตร์

5.โครงการ Low	Carbon	
Hospital

6.โครงการ Green	Faculty

7.โครงการความปลอดภัยและอาชีว-	
อนามัยภายในคณะทันตแพทยศาสตร์

อบรม & ซ้อมอพยพ ปีละ 1 ครั้ง

ลด 5% Maintain

แยกขยะได้ถูกต้อง & มีถังขยะเพียงพอ

external audit

ลดการปลดปล่อยคาร์บอน

Green Office Award

อบรม จป/ รายงานกระทรวงแรงงาน

PA



7
กระบวนการ 2559 2560 2561 2562 2563

1.โครงการศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัย

2.โครงการ ปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ฯ

3.โครงการปรับปรุงอาคาร 5

4.โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

5.โครงการบำรุงรักษาโครงสร้างทาง
กายภาพและสิ่งแวดล้อม

98%

100%



7
กระบวนการ 2559 2560 2561 2562 2563

1.การดำเนินการตามกฏหมาย พรบ.ท่ี

เก่ียวข้องกับ SHE

2.โครงการตรวจสอบอาคารประจำปี

3.Green office

4.โครงการตรวจวัดคุณภาพและบริหาร

จัดการด้านอาชีวอนามัยและสิ่ง

แวดล้อม

100%

25% 50% 75%

Bronze

70% 80% 90%

Gold

 5ส PA



77.2 การจัดการก๊าซเรือนกระจก



77.2 การจัดการก๊าซเรือนกระจก



77.2 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจกเปรียบเทียบจำนวนผู้ใช้บริการ



77.2 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจกเปรียบเทียบพื้นที่

ลำดับท่ี แหล่งท่ีมา ปริมาณท่ีใช้ หน่วย ค่าแฟกเตอร์(kgCO2)
ปริมาณการปลดปล่อย GHGs 

(kgCO2) ต่อปี (งบประมาณ)
พ้ืนท่ีของคณะ

เทียบกับพ้ืนท่ี

 (kgCO2) ต่อปี

1 ไฟฟ้า 10,659,000.00             kwh/ปี 0.5813 6,196,076.70                        102,000                60.7459             

2 น้ำมันดีเซล 17,958.82                    kg/ปี 2.7446 49,289.78                             102,000                0.4832               

3 ก๊าซโซฮอล์ 2,879.32                      ลิตร/ปี 2.93 8,436.41                               102,000                0.0827               

4 น้ำประปา 109,513.00                  m3/ปี 2.93 320,873.09                           102,000                3.1458               

5 กระดาษ 10,642.00                    kg/ปี 0.735 7,821.87                               102,000                0.0767               

6 ก๊าซหุงต้ม (LPG ) จากก๊าซธรรมชาติ 2,119.00                      kg/ปี 0.498 1,055.26                               102,000                0.0103               

รวม 6,583,553.11                        

ปริมาณการปลดปล่อย GHGs (kgCO2) ต่อปี (งบประมาณ59)

คณะทันตแพทยศาสตร์



77.2 การจัดการก๊าซเรือนกระจก

ก๊าซเรือนกระจกเปรียบเทียบรายได้

ลำดับท่ี แหล่งท่ีมา ปริมาณท่ีใช้ หน่วย ค่าแฟกเตอร์(kgCO2)
ปริมาณการปลดปล่อย GHGs 

(kgCO2) ต่อปี (งบประมาณ)
รายได้คณะ เทียบกับรายได้คณะ

 (kgCO2) ต่อปี

1 ไฟฟ้า 10,659,000.00             kwh/ปี 0.5813 6,196,076.70                        679,220,800         0.0091               

2 น้ำมันดีเซล 17,958.82                    kg/ปี 2.7446 49,289.78                             679,220,800         0.0001               

3 ก๊าซโซฮอล์ 2,879.32                      ลิตร/ปี 2.93 8,436.41                               679,220,800         0.0000               

4 น้ำประปา 109,513.00                  m3/ปี 2.93 320,873.09                           679,220,800         0.0005               

5 กระดาษ 10,642.00                    kg/ปี 0.735 7,821.87                               679,220,800         0.0000               

6 ก๊าซหุงต้ม (LPG ) จากก๊าซธรรมชาติ 2,119.00                      kg/ปี 0.498 1,055.26                               679,220,800         0.0000               

รวม 6,583,553.11                        

ปริมาณการปลดปล่อย GHGs (kgCO2) ต่อปี (งบประมาณ59)

คณะทันตแพทยศาสตร์
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ก๊าซเรือนกระจกเปรียบเทียบหน่วยพลังงาน

6,335,503.02 4,781,329.76
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Thank you…


