
- งานดูแลตน้ไม ้รดน ้า พรวนดิน ใส่ปุ๋ย
- งานตดัหญา้ ถอนหญา้
- งานตดัแต่งตน้ไม้

ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์



งานเพาะพนัธ์ุ ขยายพนัธ์ุตน้ไม้
เพื่อใชใ้นกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ

ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์



งานปรับปรุงตน้ไม ้ในบ่อกระถางตน้ไมใ้หญ่
ห้องประชุม

จัดสถานที่
ท าความสะอาด

ก าจัดปลวกฯ
งานศิลป์

ภูมิทัศน์



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์



1. ปลูกไมเ้ล้ือย รอบอาคารจอดรถ P1-P3
2. ปรับปรุงและเพ่ิมจุดตน้ไมฟ้อกอากาศ ภายในอาคาร 
3. จดัท าสวนแนวร้ัว ทางเขา้คณะฯ ถึงร้านกาแฟ อเมซอน
4. เพ่ิมและปรับปรุง ตน้ไมฟ้อกอากาศ ภายในหอ้งน ้า ทุกจุด
5. จดัท าสวนแนวตั้ง ตามจุดต่างๆ ท่ีเหมาะสม
6. ปรับปรุงสวนชั้น 8 โดยมีเป้าหมาย ใหเ้ป็น “ปอดของทนัตฯ มหิดล”
7. จดัท าโครงการ “เปล่ียนขยะเป็นดิน เพ่ือรักษาส่ิงแวดลอ้ม”
8. ปรับปรุงสวนหยอ่มต่างๆ ภายในคณะฯ ท่ีทรุดโทรม ใหดู้สวยงาม ร่มร่ืนมากข้ึน
9. ร่วมกบัหน่วยส่ิงแวดลอ้ม เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ภายในคณะฯ ไม่ต ่ากวา่ 5 เปอร์เซ็น ต่อ 1 ปี

ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์



1. ต้นลกีวนยู
2. พวงคราม

พวงคราม

ลีกวนยู

เล้ียงง่าย โตไว ทนทาน

ลีกวนยู

เป็นสีประจ าคณะฯ

ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

งานปรับปรุงน ้าตกสวนเป็ด



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

งานตกแต่งสถานที่ด้วยพรรณไม้ : งานวันพ่อแห่งชาติ



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

งานตกแต่งสถานที่ด้วยพรรณไม้ : งานวันปีใหม่ 2565



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

งานตกแต่งสถานที่ด้วยพรรณไม้ : ต้อนรับเอกอัครราชทูตมองโกเลีย ประจ้าประเทศไทย



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

งานที่ได้รับมอบหมาย

ด้าเนินการประดับต้นไม้ฟอกอากาศ ในห้องน ้า ชั น 1-7
ทางหน่วยบริหารสถานท่ี ได้ด าเนินการจัดหากระถาง และวัสดุปลูก เช่น ดิน กากมะพร้าว เรียบร้อยแล้ว 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการปลูกต้นไม้ลงกระถาง และจะทยอยน าเข้าไปประดับในห้องน้ า ภายในเดือนธันวาคม 2564

ข้อดีของกระถางรดน้ าอัตโนมัติ
1. เติมน้ า 1 ครั้ง อยู่ได้1-2 เดือน 
โดยไม่ต้องดูแลรดน้ า
2. หมดปัญหาเรื่องยุง เพราะยุงไม่สามารถ
ลงไปไข่ในน้ าได้ 
3. ต้นไม้มีสุขภาพดี ตลอดเวลา
4. กระถางมีความสวยงาม สบายตา



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

ร่วมกับหน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน จัดท้าบ่อปลาคราฟ สวนลอยฟ้า ชั น 8



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

ด้าเนินการขุดบ่อปลา

ปัจจุบัน ขุดบ่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

ปรับปรุงต้นไม้สวนชั น 8



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

ปรับปรุงต้นไม้สวนชั น 8



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

งานจัดท้าบ่อปลาคราฟร่วมกับหน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

งานจัดท้าบ่อปลาคราฟร่วมกับหน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

จัดท้า KM การท้ากระถางรดน ้าต้นไม้อัตโนมัติ



งานที่ได้รับมอบหมาย

ด้าเนินการประดับต้นไม้ฟอกอากาศ ในห้องน ้า ชั น 1-7
ปัจจุบัน น าต้นไม้เข้าประดับในห้องน้ า ชั้น 1, 2, 3, 5 และ 7 คงเหลือชั้น 4 และ 6 จะน าเข้าในเดือนถัดไป

ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

ปรับปรุงทัศนียภาพ บริเวณรั ว ฝั่งทางเข้าคณะ ถึงร้านกาแฟอเมซอน
อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดซื อพรรณไม้และวัสดุอุปกรณ์การปลูก

จัดท้าสวนแนวรั ว ทางเข้าคณะฯ ถึงร้านกาแฟ อเมซอน



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

ปรับปรุงต้นไม้สวนชั น 8

ส้าหรับบ่อปลา ปัจจุบันน ้าในบ่อ ยังไม่ใส เนื่องจากเป็นบ่อใหญ่ อยู่ระหว่างด้าเนินการเพิ่มถังกรอง 



งานที่ได้รับมอบหมาย

ด้าเนินการประดับต้นไม้ฟอกอากาศ ในห้องน ้า ชั น 1-7
ปัจจุบัน น าต้นไม้เข้าประดับในห้องน้ า ชั้น 1-8 เรียบร้อยแล้ว  ในส่วนของห้องน้ าชั้น 9-17 จะด าเนินการในล าดับต่อไป

ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

ปรับปรุงบ่อปลาและน ้าตก สวนหย่อมให้ทางเชื่อมอาคารพรีคลินิก

ดูดน ้า-ย้ายปลา เคลียบ่อให้สะอาด ปูผ้าใบ

ย้ายถังกรอง เดินท่อน ้า ติดตั งรูปน ้าตก ตรวจสอบดูแล



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

ปรับปรุงมุมต้นไม้หน้าทางเข้าคณะฯ

ก่อน หลัง



ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์

ก้าจัดเถาวัลย์ บริเวณรั วฝั่งทางออกของคณะฯ



ปรับปรุงสวนหย่อมชั น 16

ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์



บ่อปลาคราฟชั น 8 ปัจจุบันน ้าใสแล้ว พร้อมให้รับชม

ห้องประชุม
จัดสถานที่

ท าความสะอาด
ก าจัดปลวกฯ

งานศิลป์
ภูมิทัศน์



ปี ทีด่  ำเนินกำร ตร.ม. เพ่ิมขึน้ (ตร.ม.) คิดเป็น %

พ.ศ. 2558 1706 0 0

พ.ศ. 5259 1731 25 1.47

พ.ศ. 2560 1806 75 4.33

พ.ศ. 2561 1910 104 5.76

พ.ศ. 2562 1980 70 3.66

พ.ศ. 2563 2010 30 1.52

พ.ศ. 2564

พืน้ทีส่ีเขียวเพ่ิมขึน้ โดยใช ้ปี พ.ศ.

 2558 เป็นปีฐำน
17.82

พืน้ที่สีเขียวคณะทันตแพทยศาสตร์

ใชพื้น้ที ่ปี 60 ในกำรปรบัปรุงสวน

304

5.4.3 ความน่าอยู่  

    เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นทุกปี เพื่อใช้เป็นมุมพักผ่อน   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



รูปสวนมุมสวย ภายในคณะทันตแพทยศาสตร์ 
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