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สวนที่ 1
บริบทองคกรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดลอม
1.1 ความเปนมา
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เ ปนหนวยงานที่ เ ปนศู น ยกลางการบริ ห ารและบริ ก ารของมหาวิ ทยาลั ย
เปนหนวยงานที่จําเปนต#องมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย ได#แก ผู#บริหาร
คณาจารย พนักงาน คนงาน นักศึกษา และผู#มาติดตอจากภายนอก จึงเปนหนวยงานที่จัดตั้งขึ้นควบคูกับ
สถาบันมาโดยตลอด ตั้งแตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังเปนโรงเรียนฝ4กหัดครูและยกฐานะเปนวิทยาลัย
ครู สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามลําดับ
แตเดิมสํานักงานอธิการบดี เปนเพียง “ฝ7ายธุรการ” ของโรงเรียนฝ4กหัดครูเพชรบุรี ตอมาป9 พ.ศ.
2502 โรงเรี ย นฝ4 ก หั ด ครู เ พชรบุ รี ไ ด# ย กฐานะเปนวิ ท ยาลั ย ครู เ พชรบุ รี “ฝ7 า ยธุ ร การ” จึ ง เปลี่ ย นเปน
“สํานักงานอธิการ”
ในป9 พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช#พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูเพชรบุรี
ได#รับการยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏเพชรบุรี สํานักงานอธิการจึงเปลี่ยนเปน “สํานักงานอธิการบดี” และ
พ.ศ.2542 กระทรวงศึกษาธิการได#ออกประกาศการแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏฉบับใหม ทําให#
สํานักงานอธิการบดีมีภาระหน#าที่และแบงงานออกเปน 4 กลุม ได#แก กลุมอํานวยการ กลุมการเงินและ
พัสดุ กลุมงานบริการ และกลุมอาคารสถานที่และรักษาความปลอดภัย
จากนั้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ได#ประกาศใช#พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มีผลทําให#สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ยกฐานะเปน “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี”
วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีกฎกระทรวง จัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ให#จัดตั้งสํานักงานอธิการบดีเปนสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน#า 39 เลม 122 ตอนที่ 20ก ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2548
วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ได#มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบงสวนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2549 ให#แบงสวนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ (1) กองกลาง
(2) กองนโยบายและแผน (3) กองพัฒนานักศึกษา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน#า 24 เลม 123
ตอนที่ 62ง ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2549 สงผลให#สํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานกลางในการบริห าร
จัดการและบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซึ่งมีสถานภาพเปนองคกรที่มีบทบาทหน#าที่ ความ
รับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได#แบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดี
ดังนี้
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กองกลาง ประกอบด#วย งานบริหารทั่วไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารคลังและทรั พยสิน
งานบริหารพัสดุ อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค งานประชุมและการประชาสัมพันธ
กองนโยบายและแผน ประกอบด#วย งานบริหารทั่วไป งานนโยบายและยุทธศาสตร งานวิเทศ
สัมพันธ
กองพั ฒ นานั กศึ กษา ประกอบด# ว ย งานบริ ห ารทั่ ว ไป งานกิ จ กรรมนั กศึ กษา งานบริ การและ
สวัสดิการ
ถึงแม#วาสํานักงานอธิการบดี จะมีการเปลี่ยนชื่อและจัดระบบโครงสร#างหนวยงานให#ดําเนินงาน
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วขึ้นก็ตาม สํานักงานอธิการบดีก็ยังคงเปนหนวยงานกลางในการทํา
หน#าที่บริหารจัดการ ประสานงาน ให#การสนับสนุนงานบริหารจัดการด#านผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ
งานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การให#ความสะดวกในด#านตาง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
ให#มีคุณภาพเพื่อความก#าวหน#าของมหาวิทยาลัยสืบไป
ในป9 พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได#มีการจัดตั้งหนวยงานภายใน ในสังกัดสํานักงาน
อธิ การบดี ที่ มีฐ านะเที ย บเทากอง พ.ศ. 2562 ลงวั น ที่ 18 มี น าคม 2563 เพื่ อให# การบริ ห ารงานของ
มหาวิ ทยาลั ย เปนไปด# วยความเรี ยบร# อยและมี ประสิทธิ ภาพ สามารถขั บ เคลื่ อนภารกิ จ นโยบาย และ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยได#ตามเปQาหมาย จําเปนต#องปรับปรุงโครงสร#าง โดยมีโครงสร#างหนวยงานดังนี้
1) กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปRตยและสิ่งแวดล#อม ให#แบงสวนงาน ดังนี้
(1) งานสาธารณูปโภคและซอมบํารุง
(2) งานสถานที่และภูมิทัศน
(3) งานออกแบบและควบคุมการกอสร#าง
(4) งานสวัสดิการรักษาความปลอดภัยและจราจร
2) กลุมงานสื่อสารองคกร ให#แบงสวนงาน ดังนี้
(1) งานผลิตสื่อและเผยแพร
(2) งานสร#างภาพลักษณองคกร
3) ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ ให#แบงสวนงาน ดังนี้
(1) งานพัฒนาและมาตรฐานภาษา
(2) งานความรวมมือระหวางประเทศ
4) ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล ให#แบงสวนงาน ดังนี้
(1) งานบริหารทั่วไป
(2) งานวิเคราะหและพัฒนาระบบดิจิทัล
(3) งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล
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5) ศูนยกีฬาและนันทนาการ ให#แบงสวนงาน ดังนี้
(1) งานสงเสริมกีฬาและนันทนาการ
(2) งานบริหารสนามกีฬาและสิทธิประโยชน
6) ศูนยทดสอบมาตรฐานฝ9มือแรงงาน ให#แบงสวนงาน ดังนี้
(1) กลุมสาขาอาชีพ ชางกอสร#าง
(2) กลุมสาขาอาชีพ ชางอุตสาหการ
(3) กลุมสาขาอาชีพ ชางกล
(4) กลุมสาขาอาชีพ ชางไฟฟQา อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
(5) กลุมสาขาอาชีพ เกษตรอุตสาหกรรม
(6) กลุมสาขาอาชีพ ภาคบริการ
ในป9 พ.ศ. 2564 ได# มีป ระกาศมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี เรื่ องการจั ด ตั้ งหนวยงานภายใน
ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ที่มีฐานะเทียบเทากอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ให#แบงสวนหนวยงานภายในสํานักงานอธิการบดีเปน 10 หนวยงาน ดังนี้ (1) กองกลาง (2) กองนโยบาย
และแผน (3) กองพัฒนานักศึกษา (4) กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปRตยและสิ่งแวดล#อม (5) กลุมงาน
สื่ อ สารองคกร (6) ศู น ยพั ฒ นาภาษาและวิ เ ทศสั ม พั น ธ (7) ศู น ยเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล (8) ศู น ยกี ฬ าและ
นันทนาการ (9) ศูนยฝ4กอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ (10) กลุมงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
1.2 โครงสรางการบริหารงานสํานักงานอธิการบดี
สํานักงานอธิการบดีมีภาระหน#าที่สนับสนุนการดําเนินงานของอธิการบดี เพื่อดําเนินภารกิจของ
มหาวิ ทยาลั ย ให# เ ปนไปตามวั ต ถุ ป ระสงค และพั น ธกิ จ ของมหาวิ ทยาลั ย รวมทั้ งหน# า ที่ อื่น ตามที่ ได# รั บ
มอบหมาย โดยแบงหนวยงานภายในของสํานักงานออกเปน 3 กอง 3 กลุมงาน และ 4 ศูนย ได#แก
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1) กองกลาง มีภาระหน#าที่ ดังนี้

(1) เปนศู น ยกลางด# า นการบริ ห ารเอกสารของมหาวิ ท ยาลั ย โดยมี ห น# า ที่ รั บ -สง
ลงทะเบียน แยกประเภท ตรวจสอบ และนําเสนอผู#บริหารสั่งการ และจัดสงหนังสือเอกสารให#หนวยงานที่
เกี่ยวข#อง จัดเก็บและค#นหาหนังสือ จัดทําหนังสือโต#ตอบ คําสั่ง ประกาศ ให#ข#อมูลเบื้องต#นและคัด แยก
หนังสือเสนอผู#บริหารพิจารณาสั่งการตามคําสั่งมอบหมายงาน ตลอดจนจัดทําฐานข#อมูลหนังสือราชการ
สงออก คําสั่ง ประกาศ เพื่อสะดวกในการค#นหา งานเลขานุการ งานบริการด#านไปรษณีย และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได#รับมอบหมาย
(2) ปฏิบัติงานด#านบริหารงานบุคคล โดยมีหน#าที่ควบคุม ดูแล วิเคราะห เกี่ยวกับตําแหนง
เงินเดือนกรอบอัตรากําลัง การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง การขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ การประเมิน
และแตงตั้งบุคคลเข#าสูตําแหนงที่สูงขึ้น งานพัฒนาและฝ4กอบรมบุคลากร ทะเบียนประวัติและบํา เหน็จ
ความชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัย และสั่งการให#เปนไปตามภารกิจของงานบริหารงานบุคคล รวมทั้งให#
คําปรึกษา แนะนํา แก#ปRญหาตาง ๆ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได#รับมอบหมาย
(3) งานบริ ห ารคลั ง และทรั พยสิ น อยู ในความรั บ ผิ ด ชอบของ กองกลาง สํ า นั ก งาน
อธิการบดี มีภารกิจหลักในการควบคุมและดําเนินการเกี่ยวกับการเงินและรายได#ของมหาวิทยาลัย ทั้งเงิน
งบประมาณแผนดิน และงบประมาณจากรายได#ของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาเบิกจายเงิน ควบคุมการเบิกจาย
ให#คําแนะนําด#านกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ และแนวปฏิบัติด#านการเงิน บัญชี และพัสดุ บริหารงาน
เกี่ยวกับเงินเดือน คาจ#าง คาตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอื่น ๆ รวมถึงควบคุมและดําเนินการ
เกี่ยวกับระบบการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผนดิน และเงินรายได#ของมหาวิทยาลัย การบริหารการ
ลงทุน หาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย การพิจารณาการขออนุมัติโครงการ การพิจารณา
รางระเบี ย บทางการเงิ น ของหนวยงานตาง ๆ และประสานงานให# ห นวยงานดํ า เนิ น การเบิ ก จายเงิ น
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งบประมาณรายจายให# เ ปนไปตามระเบี ย บข# อบั ง คั บ ของมหาวิ ทยาลั ย และปฏิ บั ติ งานอื่ น ตามที่ ไ ด# รั บ
มอบหมาย
(4) มี ห น# า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ# า งและการบริ ก ารยานพาหนะ โดย
ดําเนินการให#เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาด#วยการจัดซื้อจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข#อง รวมไปถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การควบคุม บํารุงรักษา
และจําหนายพัสดุที่ไมจําเปนต#องใช#ในราชการ การวิเคราะหราคา คาเสื่อมราคา และการให#บริการด#าน
ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย บริการทั้งภายในและภายนอกให#กับบุคลากรและนักศึกษา และปฏิบัติงาน
อื่น ๆ ตามที่ได#รับมอบหมาย
(5) งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีหน#าที่รับผิดชอบงานประชุมตาง ๆ สนับสนุนการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให#เปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งลักษณะของงานเลขานุการสภา
มหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การด# า นการประชุ ม เปนหลั ก ได# แ ก การประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย การประชุ ม
คณะกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย งานธุรการและสาร
บรรณ งานพิธีการตาง ๆ เพื่อให#การบริหารมหาวิทยาลัยสําเร็จบรรลุตามเปQาหมาย และวัตถุประสงคของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได#รับมอบหมาย
(6) ปฏิบัติงานด#านกฎหมาย โดยมีหน#าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับพิจารณาตรวจราง ปรับปรุง
แก#ไข กฎ ระเบียบ ข#อบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดทํายกรางและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาของ
มหาวิทยาลัย ที่ทําขึ้นกับบุคคลภายในและภายนอก ศึกษาข#อมูล วิเคราะหและสรุปผลเกี่ยวกับข#อกฎหมาย
ให# คํา ปรึ กษาแนะนํ า ข# อคิ ด เห็ น และข# อเสนอแนะด# า นกฎหมายและนิ ติ กรรมตาง ๆ แกบุ คลากรและ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัย ดําเนินการเกี่ยวกับคดีความทั้งในทางแพง ทางอาญาและคดีทางปกครอง
พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ปR ญ หากฎหมาย รวบรวมข# อเท็ จ จริ ง และพยานหลั กฐานเพื่ อดํ า เนิ น การทางคดี การ
ดําเนินการบังคับคดี ตรวจพิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับวินัยของบุคลากร ตรวจพิจารณาเกี่ยวกับการร#อง
ทุกข หรืออุทธรณของบุคลากร การดําเนินการเกี่ยวกับการสอบข#อเท็จจริง สอบวินัยและหาผู#รับผิดทาง
ละเมิด การดําเนินการกับบุคลากรที่ผิดสัญญาลาศึกษา สัญญารับทุน สัญญากู#ยืมเงินเรียน นอกจากปฏิบัติ
หน#าที่ดังกลาวข#างต#นแล#ว ยังทําหน#าที่ในการกําหนดแผนงาน ให#คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก#ไข และ
แก#ไขปRญหาข#อขัดข#องตาง ๆ ในการปฏิบัติที่รับผิดชอบ
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2) กองนโยบายและแผน มีภาระหน#าที่ ดังนี้

เปนหนวยยุทธศาสตรในการวิเคราะหกลั่นกรองนโยบาย และยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย และ
พัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกเพื่อตอบสนองยุทธศาสตรใหมมหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสานงานกับสํานัก
งบประมาณเพื่ อเสนอขอตั้ งงบประมาณ และเสนอกรอบวงเงิ น งบประมาณตอมหาวิ ทยาลั ย กํ า หนด
แนวทางการจัดทํางบประมาณทั้งงบประมาณแผนดินและรายได# ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย วิเคราะหและจัดทํากรอบอัตรากําลัง
3) กองพัฒนานักศึกษา มีภาระหน#าที่ ดังนี้

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน กํากับดูแลนักศึกษาให#อยูในระเบียบวินัยและกฎเกณฑ
ของสังคมอีกทั้งยังทําหน#าที่เสริมสร#างพัฒนานักศึกษาให#มีทักษะในการประกอบอาชีพ ได#แก ทักษะการ
เรียนรู#และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อให#นักศึกษามีความ
ยืดหยุนรู#จักปรับตัว มีความคิดริเริ่มสร#างสิ่งใหม ๆ รู#จักสังคม เรียนรู#วัฒนธรรม มีความเปนผู#นํา มีความ
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รับผิดชอบ รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมในการดํ าเนินชี วิต มีสุขภาวะทีดี สมบูร ณทั้ งรางกายและจิ ต ใจ
ตลอดจนให#บริการและจัดสวัสดิการตาง ๆ ให#กับนักศึกษาได#แก หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนให#
กู#ยืมเพื่อการศึกษา การรักษาพยาบาล การเรียนนักศึกษาวิชาทหารและการผอนผันการคัดเลือกทหารกอง
ประจําการ และเมื่อนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะสามารถใช#ชีวิตรวมกับผู#อื่นในสังคมได#อยางมีความสุข
4) กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปRตย และสิ่งแวดล#อม มีภาระหน#าที่ ดังนี้

กํากับดูแลระบบงานกายภาพให#เปนไปตามผังแมบท จัดทําข#อมูลอาคาร (GIS) ปรับปรุง
แบบอาคาร และแบบระบบสาธารณูปการ ปรับปรุงผังแมบท รับผิดชอบงานด#านวิศวกรรม อาทิ สํารวจ
ออกแบบคํ า นวณโครงการสร# า งอาคาร สิ่ ง ปลู ก สร# า ง ออกแบบทางวิ ศ วกรรมการทาง ออกแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟQ า สุขาภิบาล การตรวจสอบและทดสอบทางด#า นวิ ศวกรรม กํากับดูแลรั กษาสวนหยอม
สนามหญ#า รวมทั้งต#นไม#ใหญที่ให#รมเงา รักษาความสงบเรียบร#อยในชีวิตและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
5) กลุมงานสื่อสารองคกร มีภาระหน#าที่ ดังนี้
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ทําหน#าที่เผยแพรข#อมูลขาวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ เพชรบุรี บริ การวิ ช าการ งานวิ จั ย การทํ า นุ บํ า รุ งศิ ล ปะและวั ฒนธรรม รวมทั้ งเผยแพรผลงาน
วิชาการสูชุมชน โดยผานสื่อและชองทางตาง ๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ โทรทัศน วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส และ
สื่อมวลชน เพื่อให#หนวยงานที่เกี่ยวข#อง ทั้งภาครัฐ ภาคไอกชน เกิดการรับรู# เกิดความเชื่อมั่น มีทัศนคติที่ดี
มีความพึงพอใจ และมีความศรัทธาตอมหาวิทยาลัย
6) ศูนยพัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ มีภาระหน#าที่ ดังนี้

(1) พัฒ นาทั กษะภาษาให#กับ นั กศึ กษา บุ คลากรของมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ เพชรบุรี และ
บุคคลภายนอกที่สนใจจะพัฒนาด#านทักษะภาษา โดยมีการเสริมสร#างและพัฒนาความรู#ทางด#านภาษา และ
เปนศูนยทดสอบความรู#ด#านภาษา พร#อมทั้งให#บริการวิชาการแกบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
(2) ดําเนินการเกี่ยวกับการติดตอประสานงานด#านการขอและให#ความรวมมือทางวิชาการ
กับหนวยงานทั้งในและตางประเทศ เตรียมข#อมูลเพื่อให#รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝ4กอบรม วิจัยหรือ
ดูงาน แปลเอกสารและรางโต#ตอบหนังสือราชการ อํานวยความสะดวกด#านตาง ๆ แกผู#เชี่ยวชาญ นักศึกษา
และบุคลากรชาวตางประเทศ รวมถึงอาคันตุกะที่มาเยือนมหาวิทยาลัย และการให#คําปรึกษา ตอบปRญหา
และชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหน#าที่ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได#รับมอบหมาย
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7) ศูนยเทคโนโลยีดิจิทัล มีภาระหน#าที่ ดังนี้

สงเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรมและการแขงขันกีฬาภายใน พัฒนา
กีฬาของมหาวิทยาลัยเพื่อก#าวสูความเปนเลิศ พัฒนาบุคลากรด#านการกีฬาของมหาวิทยาลัยให#มีความรู#
ความสามารถ สนับสนุนบุคลากรด#านกีฬา สุขภาพ และอุปกรณกีฬาตอหนวยงานภายใน และภายนอก
พัฒนามหาวิทยาลัยให#เปนศูนยกลางด#านกีฬาของจังหวัด ตลอดทั้งเปนสถานที่ในการฝ4กซ#อมการแขงขัน
และการฝ4กอบรมด#านกีฬาและสุขภาพ สร#างเครือขายกับโรงเรียนและหนวยงานภายนอก ดูแล บํารุงรักษา
อาคารกีฬาและสนามกีฬา กํากับดูแลการใช#อาคารกีฬาและสนามกีฬาให#เปนไปตามระเบียบ จัดหารายได#
จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่อยูในการควบคุมดูแล
8) ศูนยกีฬาและนันทนาการ มีภาระหน#าที่ ดังนี้
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สงเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรมและการแขงขันกีฬาภายใน พัฒนา
กีฬาของมหาวิทยาลัยเพื่อก#าวสูความเปนเลิศ พัฒนาบุคลากรด#านการกีฬาของมหาวิทยาลัยให#มีความรู#
ความสามารถ สนับสนุนบุคลากรด#านกีฬา สุขภาพ และอุปกรณกีฬาตอหนวยงานภายใน และภายนอก
พัฒนามหาวิทยาลัยให#เปนศูนยกลางด#านกีฬาของจังหวัด ตลอดทั้งเปนสถานที่ในการฝ4กซ#อมการแขงขัน
และการฝ4กอบรมด#านกีฬาและสุขภาพ สร#างเครือขายกับโรงเรียนและหนวยงานภายนอก ดูแล บํารุงรักษา
อาคารกีฬาและสนามกีฬา กํากับดูแลการใช#อาคารกีฬาและสนามกีฬาให#เปนไปตามระเบียบ จัดหารายได#
จากทรัพยสินของมหาวิทยาลัยที่อยูในการควบคุมดูแล
9) ศูนยทดสอบมาตรฐานฝ9มือแรงงาน มีภาระหน#าที่ ดังนี้

(1) ศูนยทดสอบมาตรฐานฝ9มือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการจัดการกลุม
สาขาอาชี พ ตามระเบี ย บมาตรฐานฝ9 มื อ แรงงานแหงชาติ เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ หลั ก ของศู น ยทดสอบ
มาตรฐานฝ9มือแรงงาน โดยดําเนินงานตามภารกิจสอดคล#องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได#แก 1) ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมุงสูสากล สร#างอัตลักษณให#เปนที่ยอมรับของผู#ใช#บัณฑิตและสังคม โดย
คํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอยางเทาเทียม 2) ให#บริการวิชาการ ถายทอดองคความรู# และ
เทคโนโลยีนวัตกรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ตอบสนองความต#องการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ, ดําเนินงานตามภารกิจสอดคล#องกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ได#แก 1) การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 2) การเรงรัดและยกระดับการให#บริการวิชาการที่ตอบสนองความ
ต#องการของท#องถิ่น 3) การสร#างความเปนสากล
(2) ศูนยทดสอบมาตรฐานฝ9มือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขับเคลื่อนโดยกลุม
สาขาอาชีพทั้ งหมด 6 กลุมสาขาอาชี พ ได#แก 1. กลุมสาขาอาชี พชางกอสร#า ง 2. กลุมสาขาอาชี พชาง
อุตสาหการ 3. กลุมสาขาอาชี พชางกล 4. กลุมสาขาอาชี พชางไฟฟQ า อิเล็กทรอนิ กสและคอมพิว เตอร
5. กลุมสาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 6. กลุมสาขาอาชีพภาคบริการ ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาบุคลากร และ
ทรัพยากรในท#องถิ่นเข#าสูมาตรฐานสากล โดยในแตละกลุมสาขาอาชีพมีหนวยการจัดการ ดังนี้
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10) กลุมงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มีภาระหน#าที่ ดังนี้

มีหน#าที่วางระบบกลไก กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึ กษา และการ
บริหารตั้งแตระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ตั้งแตเริ่มวางแผน (Plan) จัดทํา
(Do) ตรวจสอบ (Check) ประเมินปรับปรุง (Act) จนสิ้นสุดเพื่อให#เกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่ อง
ตามมาตรฐานที่กําหนด พร#อมทั้งสามารถเผยแพรสูสาธารณชน อีกทั้งทําหน#าที่ วิเคราะหและสังเคราะห
เกณฑการประเมินมาตรฐานชาติและสากล เพื่อเข#าจัดอันดับประเทศ และของโลก และเปนศูนยข#อมูล
สารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใช#ในการตัดสินใจของผู#บริหาร โดยมีภาระงานของกลุมงาน
พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
1. ดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ พร#อมทั้งพัฒนาคุณภาพองคกรเพื่อเข#าสูการจัดอันดับ และเปนคลังข#อมูลสารสนเทศตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย
2. รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของกลุมงานพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษาให#บรรลุตามเปQาหมายของมหาวิทยาลัย
3. จัดทําและพัฒนากลไกควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ที่มีผลตอคุณภาพการศึกษา
และเกณฑมาตรฐานประเมินอื่น ๆ พร#อมทั้งกํากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานของหนวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย
4. กําหนดเปQาหมายและขอบขายการตรวจสอบคุณภาพภายในให#เปนไปตามนโยบายและ
แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
5. ประสานงานกับหนวยงานในมหาวิทยาลัย ต#นสังกัด และหนวยงานภายนอกในเรื่ อง
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพองคกร
6. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหนวยงานในมหาวิทยาลัย
7. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากหนวยงานภายนอก
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8. รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตอคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
9. จัดรวบรวมเอกสารและฐานข#อมูลเกี่ ยวกับ การประกันคุ ณภาพการศึ กษา เพื่อใช#ใน
การศึกษาค#นคว#าและอ#างอิงของบุคลากร
10. จั ด ทํ า ดั ช นี ชี้ วั ด และเกณฑตั ด สิ น กลางของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ เ ชื่ อ มโยงกั บ มาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ เกณฑการประเมินเพื่อการจัดอันดับในประเทศ เชน IQA, EQA, SCD, ITA เปนต#น
และเกณฑการประเมินการจัดอันดับของโลก เชน SDGs (THES), QS, UI Green Metric เปนต#น
11. ให#ความรวมมือและประสานงานการจัดทําดัชนีชี้วัดและเกณฑตัดสินของหนวยงาน
ตาง ๆ ตามความเหมาะสมของลักษณะงานในหนวยงานนั้น ๆ
12. รับผิดชอบงานด#านการพัฒนาบุคลากร ฝ4กอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ด#านคุณภาพ
การศึกษา และเกณฑมาตรฐานประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข#อง
13. ดูแลและรับผิดชอบงานให#ความรู#และความเข#าใจแกบุคลากรในมหาวิทยาลัย เรื่อง
คุณภาพการศึกษา และเกณฑมาตรฐานประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข#อง
14. สั งเคราะห และออกแบบการจั ด ทํ า และพั ฒ นาระบบและเครื่ องมื อ การตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และเกณฑมาตรฐานประเมินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข#องให#มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
15. ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยงานตาง ๆ ทุกระดับ
16. พัฒนา รวบรวมและประมวลข#อมูลสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อใช#ใน
การตัดสินใจของผู#บริหาร
1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร เป.าประสงค
ปรัชญา : สนับสนุนการบริหาร สร#างงาน สร#างคุณภาพ
วิสัยทัศน : ในป9 2564 จะเปนองคกรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและการให#บริการที่เปนเลิศ
พันธกิจ : 1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให#มีสมรรถนะสูง
2) พัฒนาระบบการให#บริการสูความเปนเลิศ
3) พัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพยที่มีอยูให#เกิดรายได#
ประเด็นยุทธศาสตร
1. ยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การสู องคกรที่ มี ส มรรถนะสู ง (High Performance
Organization)
2. ยกระดับคุณภาพการให#บริการสูความเปนเลิศ
3. เพิ่มประสิทธิภาพระบบและกลไกการจัดการสินทรัพย
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เป.าประสงค
1. มีระบบบริหารจัดการที่มีสมรรถนะสูง
2. มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง
3. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและพร#อมใช#
4. มีระบบบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส และตรวจสอบได#
5. มีสภาพแวดล#อมที่เอื้อตอการทํางาน
6. มีระบบการให#บริการที่มีประสิทธิภาพ ได#มาตรฐาน
7. มีรายได#ที่เกิดจากการบริหารสินทรัพย
1.4 ขอบเขตของการจัดการ
พื้ น ที่ ที่ จ ะเข# า รั บ ประเมิ น สํ า นั ก งานสี เ ขี ย ว รวมพื้ น ที่ ป ระเมิ น รวมทั้ ง หมด 24,081 ตร.ม.
ซึ่งประกอบด#วยโซนตาง ๆ ดังนี้
1. พื้นที่รอบอาคารวิทยาภิรมย ขนาด 8,300 ตรม.
2. พื้นที่ชั้น 1 ประกอบด#วย กองกลาง (งานบริหารทั่วไป งานบริหารคลังและทรัพยสิน) สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขนาด 2,358 ตร.ม. และห#องประชุม ขนาด 1,558 ตรม.
3. พื้นที่ชั้น M ประกอบด#วย กองกลาง (งานบริหารงานบุคคล งานบริหารพัสดุและบริการ
ยานพาหนะ งานนิติการ) กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปRตยและสิ่งแวดล# อม และหนวยตรวจสอบ
ภายใน ขนาด 2,307 ตร.ม. และห#องประชุม ขนาด 1,558 ตรม.
4. พื้นที่ชั้น 2 ประกอบด#วยห#องเรียน ขนาด 1,000 ตร.ม.
5. พื้นที่ชั้น 3 ประกอบด#วยห#องเรียน ขนาด 1,000 ตร.ม.
6. พื้นที่ชั้น 4 ประกอบด#วยห#องเรียน ขนาด 1,000 ตร.ม.
7. พื้นที่ชั้น 5 ประกอบด#วยห#องเรียน ขนาด 1,000 ตร.ม.
8. พื้นที่ชั้น 6 ประกอบด#วยห#องเรียน ขนาด 1,000 ตร.ม.
9. พื้นที่ชั้น 7 ประกอบด#วย กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพ
งานบัณฑิตศึกษา งานสมาคมศิษยเกาฯ ห#องประธานสภาคณาจารยฯ) ขนาด 1,000 ตร.ม.
10. พื้นที่ชั้น 8 ประกอบด#วย กองกลาง (งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย) ศูนยศาสตรพระราชา
และห#องพักรองอธิการบดี ขนาด 1,000 ตร.ม.
11. พื้นที่ชั้น 9 ประกอบด#วย ห#องพักอธิการบดี ห#องเลขานุการ และห#องประชุม ขนาด 1,000
ตร.ม.
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พื้นที่ชั้น 1 ประกอบด#วย
 กองกลาง (งานบริหารทั่วไป งานบริหารคลังและทรัพยสิน)
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 ห#องประชุม
 กลุมงานสื่อสารองคกร
 พื้นที่ใช#สอย ได#แก ห#องน้ํา ทางเดิน
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พื้นที่ชั้น M ประกอบด#วย
 กองกลาง (งานบริหารงานบุคคล งานนิติการ งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ)
 กลุมงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปRตย และสิ่งแวดล#อม
 ชั้นลอยห#องประชุม
 พื้นที่ใช#สอย ได#แก ห#องน้ํา ทางเดิน
 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI)
 ห#องประชุมชั้น M
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พื้นที่ชั้น 2 ประกอบด#วย
 ห#องเรียน
 พื้นที่ใช#สอย ได#แก ห#องน้ํา ทางเดิน
 ดาด/พื้นที่วาง ชั้น 2
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พื้นที่ชั้น 3 ประกอบด#วย
 ห#องเรียน
 พื้นที่ใช#สอย ได#แก ห#องน้ํา ทางเดิน
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พื้นที่ชั้น 4 ประกอบด#วย
 ห#องเรียน
 พื้นที่ใช#สอย ได#แก ห#องน้ํา ทางเดิน
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พื้นที่ชั้น 5 ประกอบด#วย
 ห#องเรียน
 พื้นที่ใช#สอย ได#แก ห#องน้ํา ทางเดิน
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พื้นที่ชั้น 6 ประกอบด#วย
 ห#องเรียน
 พื้นที่ใช#สอย ได#แก ห#องน้ํา ทางเดิน
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พื้นที่ชั้น 7 ประกอบด#วย
 กองนโยบายและแผน
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานประกันคุณภาพฯ งานบัณฑิตศึกษา สมาคมศิษยเกาฯ)
 ห#องสภาคณาจารยและข#าราชการ
 พื้นที่ใช#สอย ได#แก ห#องน้ํา ทางเดิน
 ห#องประชุมชั้น 7
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พื้นที่ชั้น 8 ประกอบด#วย
 กองกลาง (งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย)
 ห#องรองอธิการบดี
 ศาสตรพระราชา
 พื้นที่ใช#สอย ได#แก ห#องน้ํา ทางเดิน
 ห#องประชุมชั้น 8
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พื้นที่ชั้น 9 ประกอบด#วย
 กองกลาง (เลขานุการ งานบริหารทั่วไป)
 ห#องพักอธิการบดี
 ห#องประชุม
 พื้นที่ใช#สอย ได#แก ห#องน้ํา ทางเดิน
 ห#องรับรองนายกสภามหาวิทยาลัย

สวนที่ 2
เปาหมายและตัวชี้วัดการใชทรัพยากร
สํานักงานอธิการบดี เขาสูการเปนมหาวิทยาลัยที่มีมาตรฐานสํานักงานสีเขียวในป! พ.ศ. 2562
และไดตรวจประเมิน สํ านั กงานสีเขียว (Green Ofﬁce) ซึ่งสํานักงานอธิการบดี ผานเกณฑ; การประเมิ น
สํานักงานสีเขียว (Green Ofﬁce) ระดับดี เพื่อใหการดําเนิ นการเปนไปอยางตอเนื่ อง จึงมีการทบทวน
เป=าหมายดานสิ่งแวดลอม ในการประชุมคณะกรรมการโครงการสํานักงานสีเขียวฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่
19 มกราคม 2565 และเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งที่
1/2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ; 2565 เพื่อใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบและตระหนักที่จะมุงมั่นลดปริมาณกIาซ
เรือนกระจก โดยตั้งเป=าหมายโดยใชผลจากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจําป!
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ที่รายงานกรมบัญชีกลาง เพื่อใหขอมูลสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
ตัวชี้วัด
1. ลดปริมาณการใชไฟฟ=า

เปาหมาย
รอยละ 10

วิธีการ
1. กํา หนดเวลาเปP ด เครื่ องปรับ อากาศ 08.3012.00 น. และ 13.00 – 16.30 น.
2. ปPดไฟบริเวณที่ไมไดใชงาน
3. ตั้ งอุ ณ หภู มิ เครื่ อ งปรั บ อากาศที่ 25 องศา
เซลเซียส ภายในหองทํางานและหองประชุม
4. ดึ ง ปลั๊ ก ไฟอุ ป กรณ; ไ ฟฟ= า เมื่ อ ใชแลว เชน
กาตมน้ํา ตูทําน้ําเย็น/น้ํารอน เตาไมโครเวฟ
พัดลม พัดลมดูดอากาศ ไฟป=ายโฆษณา ไฟตู
โชว; เปนตน
5. รณรงค;การเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใชลิฟต;
6. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยางสม่ําเสมอ
โดยทํ า ความสะอาด แผงกรองอากาศทุ ก
เดื อน ทํ าความสะอาดชุ ด ระบายความรอน
ทุก 6 เดือน
7. ปPดหนาจอคอมพิวเตอร;ทุกครั้ง เมื่อไมใชงาน
8. เลือกใชอุปกรณ; ที่มีประสิทธิภาพสูง เชน ใช
หลอดตะเกียบแทนหลอดไสใชบัลลาสต; หรือ
หลอดแอลอีดี
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ตัวชี้วัด
2. ลดปริมาณการใชน้ํา

เปาหมาย
รอยละ 5

3. ลดปริมาณการใชน้ํามันเชื้อเพลิง

รอยละ 5

4. ลดปริมาณการใชกระดาษ

รอยละ 35

วิธีการ
1. ใชอางลางจานแทนการลางผานกIอกน้ํา
2. รดน้ํ า ตนไมเทาที่ จํ า เปน (ใชน้ํ า จากบอ
ธรรมชาติในการรดน้ําตนไม โดยใชพลังงาน
ทดแทน)
3. ตรวจสอบซอมแซมระบบทอน้ําใหสมบูรณ;อยู
เสมอ
4. รณรงค;ใหใชน้ําอยางประหยัด เชน ไมเปPดน้ํา
ทิ้งไว
1. ขั บ รถตามความเร็ ว ที่ ก ฎหมายกํ า หนด
เพื่อความปลอดภัยและประหยัดเชื้อเพลิง
2. วางแผนการเดิ น ทาง กอนออกเดิ น ทาง
ทุกครั้ง
3. เดิ นทางพรอมกัน หลายคน หากมี ธุระในจุ ด
เดียวกัน หรือกําหนดใหมีผูรับผิดชอบจัดการ
ธุระเดียวกัน
4. หมั่นดูแลบํารุงรักษาระบบตาง ๆ ของรถยนต;
และเครื่ อ งยนต; ใหมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพอยู เสมอ
เชน ตรวจเช็คเครื่องยนต;ตามระยะเวลาหรือ
ระยะทางที่ กํ า หนด เปลี่ ย นไสกรองตาม
ระยะเวลาที่กําหนด และตรวจสอบลมยางให
อยูในเกณฑ;มาตรฐานกําหนด
5. ตรวจสอบระดับน้ํ ามัน เครื่องและน้ํ ากลั่น ใน
แบตเตอรี่ใหอยูในระดับที่กําหนด
6. ไมควรติ ด เครื่ อ งยนต; ข ณะจอดรถ และดั บ
เครื่องยนต;ทุกครั้งเมื่อจอดรถเปนเวลานาน
1. ปฏิ บั ติ ง านเอกสาร ผานระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส; หรือจดหมายอิเล็กทรอนิ กส;
แทนการสงขอมูลขาวสารโดยเอกสาร
2. กําหนดใหใชกระดาษ 2 หนา
3. กํ าห น ด ให ใช ก ร ะ ด า ษ ที่ มี ส ว น รั ก ษ า
สิ่งแวดลอม
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย

5. ลดการใชหมึกพิมพ;

รอยละ 5

6. ลดการใชอุ ป กรณ; เ ครื่ อ งเขี ย น
และอุปกรณ;สํานักงาน

รอยละ 5

7. ลดปริมาณของเสีย

รอยละ 5

8. การลดปริมาณกIาซเรือนกระจก

รอยละ 10

วิธีการ
4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากเครื่อง
ทุกครั้งกอนพิมพ;เปนกระดาษ
5. ใชกระดาษชําระอยางประหยัดและคุมคา
6. การลงชื่อเขาออกงานผานระบบออนไลน;
1. ใชตลับหมึก ตลับโทนเนอร;แบบเติมได
2. รณรงค; การใชหมึกขาว-ดํา ลดการใชหมึกสี
หรือใชเทาที่จําเปน
3. กํ า หนดพื้ น ที่ สํ า หรั บ วางเครื่ อ งพิ ม พ; ใ ห
เหมาะสม เชน มีหองกระจกกั้น ติดตั้งพัดลม
ดูดอากาศ
4. ปฏิบัติงานเอกสาร ผานระบบอิเล็กทรอนิกส;
แทนการสงขอมูลขาวสารโดยเอกสาร
5. การลงชื่อเขาออกงานผานระบบออนไลน;
1. นํ า ซองจดหมาย/ซองเอกสาร กลั บ มาใช
หมุนเวียนภายในหนวยงาน
2. ขอความรวมมื อ ในการใชวั ส ดุ สํ า นั ก งาน
ตาง ๆ เชน แฟ= ม คลิ ป หนี บ กระดาษ เทาที่
จําเปนและนํากลับมาใชใหม
3. เนนใชวัสดุอุปกรณ;สํานักงานรวมกันเพียงจุด
เดียว เพื่อลดการใชวัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
1. มี ก ารคั ด แ ย ก ข ย ะ นํ าข ย ะ ก ลั บ ม าใช
ประโยชน; หรือนํากลับมาใชใหม
2. การคั ดแยกเศษอาหารเพื่ อทํ าไปทํ าปุ[ ย หรือ
เลี้ยงสัตว;
3. ลดปริมาณการใชถุงพลาสติก/กลองโฟม โดย
หลีกเลี่ยงการนําเขามาในสํานักงาน
4. เลือกใชวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
1. ลดการใชพลังงานไฟฟ=า
2. ลดการใชน้ํา
3. ลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
4. ลดการใชกระดาษ
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ตัวชี้วัด

เปาหมาย

วิธีการ
5. ลดการใชหมึกพิมพ;
6. ลดการใชอุ ป กรณ; เครื่องเขี ย น และอุป กรณ;
สํานักงาน
7. ลดปริมาณของเสีย

อนุมัติโดย

(ผูชวยศาสตราจารย;ทัศนัย ทั่งทอง)
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
9 กุมภาพันธ; 2565

สวนที่ 3
แผนดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดลอม
ที่

รายละเอียด

1
2
3

8

กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม
ระบุและประเมินป#ญหาสิ่งแวดลอม
กําหนดมาตรการใชพลังงานทรัพยากร และ
มาตรการลดปริมาณขยะ
ทบทวนแผนปฏิบัติการสิ่งแวดลอมโครงการ
สํานักงานสีเขียว
รวบรวม/ทบทวนกฎหมายสิ่งแวดลอมกฎหมาย
ทองถิ่น
การประเมินความสอดคลองของกฎหมาย
ฝ6กอบรมใหความรูกฎหมาย/สิ่งแวดลอม/ก8าซ
เรือนกระจก
เก็บขอมูลก8าซเรือนกระจก

9

ฝ6กอบรมซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

4
5
6
7

จํานวน

พ.ศ. 2565
ผูรับผิดชอบ
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 ครั้ง/ป 
กองนโยบายและแผน
1 ครั้ง/ป
กองนโยบายและแผน

1 ครั้ง/ป
กองนโยบายและแผน

1 ครั้ง/ป

กองนโยบายและแผน



1 ครั้ง/ป



1 ครั้ง/ป
1 ครั้ง/ป



กองกลาง

กองกลาง
กลุ<มงานสื่อสาร

องค=กร
ทุกเดือน             กองกลาง/กลุ<มงาน
กายภาพฯ
1 ครั้ง/ป
กลุ<มงานกายภาพฯ


29

ที่

รายละเอียด

10 การตรวจสอบความพรอมของอุปกรณ=ดับเพลิง
และความเขมของแสงสว<าง
11 ลางเครื่องปรับอากาศ
12 การตรวจสอบการทิ้งขยะ
13 การตรวจสอบยี่หอสินคาที่เปFนมิตรกับสิ่งแวดลอม
14 Big Cleaning Day
15 การตรวจประเมินภายในสํานักงาน

จํานวน

พ.ศ. 2565
ผูรับผิดชอบ
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 ครั้ง/ป
กลุ<มงานกายภาพฯ

2 ครั้ง/ป

 กลุ<มงานกายภาพฯ
ทุกวัน             ทุกหน<วยงาน
3 ครั้ง/ป
ทุกหน<วยงาน



ทุกเดือน             ทุกหน<วยงาน
1 ครั้ง/ป
 คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน

อนุมัติโดย

(ผูช<วยศาสตราจารย=ทัศนัย ทั่งทอง)
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
9 กุมภาพันธ= 2565
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ส<วนที่ 4
การระบุประเด็นปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
4.1 ตารางวิเคราะห)กระบวนทํางาน ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
ปจจัยนําเขา (Input)
กระดาษ
หมึกพิมพ
ไฟฟ&า

กระดาษ
หมึกพิมพ
ไฟฟ&า

กระดาษ
อุปกรณเครื่องเขียน
อาหาร/เครื่องดื่ม
ไฟฟ&า
น้ําประปา

อาหาร/เครื่องดื่ม
ไฟฟ&า

กระบวนการ (Process)
การพิมพเอกสาร
(เครื่องพิมพเอกสาร)

การถายเอกสาร
(เครื่องถายเอกสาร)

การประชุม

การรับประทานอาหาร

ปจจัยนําออก (Output)
กระดาษที่พิมพเสีย (บางแผน)
หลอดหมึกพิมพใช"แล"ว
กลิ่นจากหมึกพิมพ
เสียงดังจากการพิมพ
กระดาษที่ใช"แล"ว
กระดาษเสียจากการถายผิด
หลอดหมึกพิมพใช"แล"ว
กลิ่นจากหมึกถายเอกสาร
เสียงจากการถายเอกสาร
กระดาษใช"แล"ว
ขยะจากอุปกรณเครื่องเขียน
ขยะจากกลองบรรจุอาหาร เครื่องดื่ม
เศษอาหาร
น้ําเสียจากการใช"ห"องน้ํา
น้ําประปารั่วซึม
เศษอาหาร
ขยะจากบรรจุภัณฑ อาหารและเครื่องดื่ม
กลิ่นจากอาหารและเครื่องดื่ม
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ปจจัยนําเขา (Input)
น้ําประปา
น้ํายาทําความสะอาด
ฟองน้ํา
อาหาร/เครื่องดื่ม

กระบวนการ (Process)
การทําความสะอาดภาชนะ

น้ําประปา
น้ํายาทําความสะอาด
อุปกรณทําความสะอาด

การทําความสะอาดห"องน้ํา

ไฟฟ&า
น้ําประปา
อุปกรณทําความสะอาด
น้ํายาทําความสะอาด

การทําความสะอาดสํานักงาน

สี
อุปกรณทาสี

ไฟฟ&า
น้ําประปา
น้ํายาแอร
อุปกรณทําความสะอาด
ไฟฟ&า
เครื่องมือบํารุงรักษา

งานทาสีอาคาร

ปจจัยนําออก (Output)
น้ําเสีย
สารเคมีจากน้ํายาทําความสะอาด
กลิ่นจากน้ํายาทําความสะอาด
ขยะจากบรรจุภัณฑน้ํายา
น้ําประปารั่วซึม
ไขมันจากอาหาร
น้ําเสีย
สารเคมีจากน้ํายาทําความสะอาด
กลิ่นจากน้ํายาทําความสะอาด
ขยะจากบรรจุภัณฑ
เศษขยะ
น้ําประปารั่วซึม
น้ําเสีย
เศษขยะ
ฝุ6นละออง

กลิ่นจากสี
การหยดของสี
ฝุ6นละออง
เศษขยะ

การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
(เครื่องปรับอากาศ)

น้ําเสีย
ฝุ6นละออง
เศษขยะ

การบํารุงรักษาลิฟท
(ลิฟท)

เศษขยะ
ฝุ6นละออง
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ปจจัยนําเขา (Input)
อุปกรณกอสร"าง
ไฟฟ&า

กระบวนการ (Process)
การซอมแซมอาคารที่เกิดจาก
การชํารุด

ปจจัยนําออก (Output)
เศษขยะ
ฝุ6นละออง
ขยะจากอุปกรณการซอมบํารุง

ไฟฟ&า
หลอดไฟ
อุปกรณการซอมบํารุง

การเปลี่ยนหลอดไฟ

หลอดไฟใช"แล"ว
เศษขยะ
ฝุ6นละออง

น้ําประปา

การดูแลพื้นที่สีเขียว

น้ําเสีย
น้ําประปารั่วซึม
เศษขยะ

น้ํายาฆาเชื้อ
อุปกรณฉีดพน
เครื่องมือป&องกันการติดเชื้อ

การฆาเชื้อป&องกันการแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019

กลิ่นจากน้ํายาฆาเชื้อ
การรั่วซึมของน้ํายา
เศษขยะ (หน"าการอนามัย/ขวดแอลกอฮอล)

กิจกรรมที่มีการใช"ไฟฟ&าเกิดการ
ลัดวงจร

ควันจากเพลิงไหม"
น้ําเสียจากการดับเพลิง
เสียงดังจากสัญญาณเตือนภัย
เศษขยะ

จัดทําโดย
นายอภิวัฒน พานทอง
นายธีรวัฒน เสนะโห
นางสาวณัฐจิรา หวังดี

ตรวจสอบโดย
นายนเรนทร อมรจุติ

อนุมัติโดย
ผู"ชวยศาสตราจารยทัศนัย ทั่งทอง

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2565

วันที่ 9 กุมภาพันธ 2565
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สวนที่ 5
แผนงานโครงการ Green Office
โครงการการจัดทําสํานักงานสีเขียว (Green Office)
1. ชื่อโครงการ การจัดทําสํานักงานสีเขียว (Green Office)
งาน/โครงการหลัก โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว
ผลผลิต/โครงการ ยุทธศาสตร*ของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตร*ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
แผนงาน แผนงานยุทธศาสตร*ของมหาวิทยาลัย
2. หนวยงานที่รับผิดชอบ สํานักงานอธิการบดี
3. สาขาวิชา/งาน/ฝ1ายที่ดําเนินการ สํานักงานอธิการบดี
4. ลักษณะของกิจกรรม
4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคล7องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร:วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด7วยการน7อมนําหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(Advance Execution Premium)
4.2 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคล7องกับประเด็นยุทธศาสตร*ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
06, ยุทธศาสตร*ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคล7องกับจุดเน7นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
0603, กลยุทธ*ที่ 3 พัฒนาสู:มหาวิทยาลัยสีเขียว
4.4 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคล7องกับพันธกิจและยุทธศาสตร*ของหน:วยงาน
พันธกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขั้นสูง (Advance Execution Premium)
ประเด็นยุทธศาสตร* การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
4.5 สอดคล7องกับองค*ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา
มีแนวทางปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ*พลังงานและสิ่งแวดล7อม สามารถเข7าสู:การจัดลําดับมหาวิทยาลัย
สีเขียวโลกตามมาตรฐาน UI Green Metric ได7 ดังนี้
4.6 กรณี เปXนกิจกรรม ที่ดําเนินการตาม อัตลักษณ* เอกลักษณ* และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด7าน
ของหน:วยงานและมหาวิทยาลัย
อัตลักษณ*
[ ] ซื่อสัตย*
[ ] มีวินัย
[ ] ใฝbเรียนรู7
เอกลักษณ*
[ ] ท:องเที่ยว
[ ] อาหาร
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คุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด7าน
( ) ด7านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
( ) ด7านความรู7
( ) ด7านทักษะทางปcญญา
( ) ด7านทักษะความสัมพันธ*ระหว:างบุคคลและความรับผิดชอบ
( ) ด7านทักษะการวิเคราะห*เชิงตัวเลขและการใช7เทคโนโลยี
4.7 กรณีเปXนการบูรณาการโครงการร:วมกับ
[ ] การเรียนการสอน รายวิชา
[ ] กิจกรรมนักศึกษา
[ ] การวิจัย
[ ] การบริการวิชาการแก:สังคม
[ ] การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ประเภทโครงการ
[ ] โครงการบริหารจัดการหน:วยงาน
[ ] โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา
[ ] โครงการด7านบริการทางวิชาการ
[ ] โครงการวิจัยเพื่อสร7าง สะสมองค*ความรู7
[ ] โครงการด7านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
[ ] โครงการ อื่นๆ..........................................................
5. หลักการและเหตุผล
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการที่จะผลักดันเพื่อเปXนมหาวิทยาลัยสีเขียวสะอาด (Green
and Clean University) และเข7าสู:กระบวนการจัดอันดับมหาวิทยาสีเขียวโลก ตามระบบมาตรฐาน UI Green
Metric World University Ranking โดยมีเกณฑ*มาตรฐานในการพิจารณาจัดอันดับอยู: 6 ด7าน ซึ่งหนึ่งในนั้น
คือ ด7านการศึกษา ซึ่งจะต7องมีการสนับสนุนให7เกิดการไหลเวียนองค*โดยรอบ ด7วยเหตุนี้การดําเนินโครงการ
“การจัดทําสํานักงานสีเขียว (Green Office)” ซึ่งสํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินการอย:างต:อเนื่องเปXนปpที่ 3
เพื่อรักษาผลการจัดอันดับสํานักงานสีเขียว (Green Ofﬁce) ระดับดี และช:วยกันรักษาสิ่งแวดล7อม จึงเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดล7อม
ซึ่งในปpงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี ได7เข7าสู: Green Ofﬁce เปXนปpที่ 3 จึงมีความ
จําเปXนที่จะต7องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล7อมเพื่อสุขภาวะที่ดี มีการใช7พลังงานอย:าง
ประหยัด และรณรงค*การประชาสัมพันธ*และให7ความรู7เรื่องการใช7พลังงานอย:างมีประสิทธิภาพ
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6. วัตถุประสงค;
1) เพื่อปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล7อมเปXนไปอย:างต:อเนื่อง
2) เพื่อควบคุม ปrองกัน ลดผลกระทบด7านการใช7ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย และการ
จัดซื้อจัดจ7าง และบริการที่เปXนมิตรกับสิ่งแวดล7อม
3) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ*การเปXนสํานักงานเขียวของกรมส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล7อม
4) เพื่อสร7างความรู7ความตระหนักด7านสิ่งแวดล7อม
7. พื้นที่ดําเนินการ/กลุมเป?าหมาย สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
8. ระยะเวลา 1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565
9. กลุมเป?าหมาย
สํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 กอง 3 กลุ:มงาน 4 ศูนย*
10. แผนการดําเนินงานกิจกรรมยอย
ที่
กิจกรรม
1 ฝuกอบรมสํานักงานสีเขียว (Green Ofﬁce)
2 การเตรียมความพร7อมการตรวจอุปกรณ*ดบั เพลิงและความ
เข7มแสง
3 ฝuกอบรมการอพยพเหตุเพลิงไหม7และการดับเพลิงขั้นต7นจาก
ถังดับเพลิงและสายฉีดน้ํา
4 การซักซ7อมการอพยพหนีไฟ
5 สร7างความรู7และความเข7าใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล7อม และการ
ประหยัดพลังงาน
6 ให7ความรู7เกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและเกณฑ*การเปXน
สํานักงานเขียวของกรมส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล7อม
7 รณรงค*การใช7ทรัพยากรและพลังงานให7เปXนมิตรกับ
สิ่งแวดล7อม

งบประมาณ
20,000

หนวยงาน
กองนโยบายและแผน
กลุ:มงานกายภาพฯ

25,000

กลุ:มงานกายภาพฯ

5,000
60,000

กลุ:มงานกายภาพฯ
กลุ:มงานกายภาพฯ และกลุ:มงาน
สื่อสารฯ
งานนิติการ กองกลาง

20,000
20,000
150,000

กลุ:มงานกายภาพฯ และกลุ:มงาน
สื่อสารฯ

45
11. ตัวชี้วัดของโครงการ และคาเป?าหมาย
ตัวชี้วัด(Indicators)
1) กิจกรรมฝuกอบรมสํานักงานสีเขียว
- จํานวนผู7เข7าร:วมฝuกอบรม
- ระดับความรู7ความเข7าใจ
2) กิจกรรมเตรียมความพร7อมการตรวจอุปกรณ*ดับเพลิงและความเข7มแสง
- ความพร7อมใช7งานของถังดับเพลิง
- การวัดความเข7มแสง
- จํานวนถังดับเพลิงที่ได7รับการตรวจสอบ
3) กิจกรรมฝuกอบรมการอพยพเหตุเพลิงไหม7และการดับเพลิงขั้นต7นจากถัง
ดับเพลิงและสายฉีดน้ํา
- จํานวนผู7เข7าร:วมฝuกอบรม
- ระดับความรู7ความเข7าใจ
4) การซักซ7อมการอพยพหนีไฟ
- จํานวนผู7เข7าร:วมฝuกอบรม
- ระดับความรู7ความเข7าใจ
5) สร7างความรู7และความเข7าใจเกีย่ วกับสิ่งแวดล7อม และการประหยัดพลังงาน
- จํานวนผู7เข7าร:วมฝuกอบรม
- ระดับความรู7ความเข7าใจ
6) กิจกรรมให7ความรู7กฎหมายและเกณฑ*การเปXนสํานักงานเขียว
- จํานวนผู7เข7าร:วมฝuกอบรม
- ระดับความรู7ความเข7าใจ
7) กิจกรรมรณรงค*การใช7ทรัพยากรและพลังงานให7เปXนมิตรกับสิ่งแวดล7อม
- จํานวนกอง/กลุ:มงาน/ศูนย*ที่ได7รับการปรับปรุงสถานที่ปฏิบตั ิงาน (Big
Cleaning Day)
- ระดับความรู7ความเข7าใจ

หนวยนับ

คาเป?าหมาย
(Target)

-

-

ร7อยละ
ถัง

80
ผ:านการรับรอง
20

คน
ค:าเฉลี่ย

200
3.51

คน
ค:าเฉลี่ย

200
3.51

คน
ค:าเฉลี่ย

200
3.51

คน
ค:าเฉลี่ย

100
3.51

จํานวน

9

ค:าเฉลี่ย

3.51

12. งบประมาณโครงการ 150,000 บาท (หนึ่งแสนห7าหมื่นบาทถ7วน)
13. ผลที่คาดวาจะไดMรับ
1) สามารถปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล7อมได7อย:างต:อเนื่อง
2) สามารถควบคุม ปrองกัน ลดผลกระทบด7านการใช7ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย และ
การจัดซื้อจัดจ7าง และบริการที่เปXนมิตรกับสิ่งแวดล7อม
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3) บุคลากรสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ*การเปXนสํานักงานเขียวของกรมส:งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล7อม
4) บุคลากรมีความรู7 ความตระหนักด7านสิ่งแวดล7อม
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม
วิธีการประเมินผล ติดตามและประเมินผลจากรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ

ลงชื่อ..................................................ผู7จัดทําโครงการ ลงชื่อ..................................................ผู7เสนอโครงการ
(นายนเรนทร อมรจุติ)
(ผู7ช:วยศาสตราจารย*ทัศนัย ทั่งทอง)
รักษาการในตําแหน:งผู7อํานวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู7อํานวยการสํานักงานอธิการบดี

ลงชื่อ..................................................ผู7เห็นชอบโครงการ
(ผู7ช:วยศาสตราจารย*วิเชียร เข็มเงิน)
รองอธิการบดี

ลงชื่อ..................................................ผู7เห็นชอบโครงการ
(ผู7ช:วยศาสตราจารย*นรีนารถ ศรีวรนารถ)
รองอธิการบดี

แผนงานการจัดการสิ่งแวดลอม

แผนงานการจัด การสิงแวดล้อ ม

แบบฟอร์ม1.6(1)

ชือแผนงาน : ฝึ กอบรมสํานักงานสีเขียว (Green Office)
หมายเลขแผนงาน : 1
ผูจ้ ดั ทํา.........................................
หน่วยงาน : กองนโยบายและแผน
วันทีบังคับใช้
ผูอ้ นุมตั ิ........................................... วันที.........................
วัตถุประสงค์ : 6.1 เพือนําความรูท้ ีได้รบั จากการอบรมเกณฑ์การตรวจประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green Office) มาเป็ นแนวทางและต้นแบบในการบริหารจัดการทรัพยากร พลังงาน
และสิงแวดล้อมของสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
6.2 เพือสร้างจิตสํานึกการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ทีก่อให้เกิดผลกระทบทางสิงแวดล้อม และให้บคุ ลกรมีความรูค้ วามเข้าใจถึงบทบาทหน้าทีของตนเอง
รวมทังD การดูแลความสะอาดเรียบร้อยในสํานักงาน
เป้าหมาย : 7.1 บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
7.2 ตัวแทนจากคณะ/สํานัก/สถาบันทีสนใจเข้าประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)
ลําดับ ที

1

รายละเอียดขันตอน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
ผู้ร ับ ผิด ชอบ
การปฏิบ ัต งิ าน
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.
ทุกหน่วยงาน
2.1) จัดตังD คณะกรรมการพัฒนาหน่วยงานสู่สาํ นักงานสีเขียว แผน
(Green Office) สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี
2.2 ประชุมคณะทํางาน
2.3 ส่งแบบประเมินตนเอง
2.4 ประสานงาน
2.5 ดําเนินโครงการอบรมสํานักงานสีเขียว (Green Office)
ปฏิบตั ิ

งบประมาณ

-

47

ลําดับ ที

2

รายละเอียดขันตอน
การปฏิบ ัต งิ าน
สรุปผลการดําเนินกิจกรรมและส่งรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม

พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

ผู้ร ับ ผิด ชอบ

งบประมาณ

แผน

ปฏิบตั ิ
3
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และนําผลประเมินไปปรับปรุง แผน
ปฏิบตั ิ
การติดตามความก้าวหน้า ให้ทาํ เครืองหมายในช่องปฏิบตั ิ และแนบเอกสารการปฏิบตั ิงาน
ข้อบกพร่องทีพบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน
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แผนงานการจัด การสิงแวดล้อ ม

แบบฟอร์ม1.6(1)
เตรี
ย
มความพร้
อ
มการตรวจอุ
ป
กรณ์
ด
บ
ั
เพลิ
ง
และความเข้
ม
แสง
ชือแผนงาน :
หมายเลขแผนงาน :
2
ผูจ้ ดั ทํา.........................................
หน่วยงาน : กลุ่มงานกายภาพฯ
วันทีบังคับใช้ :
ผูอ้ นุมตั ิ........................................... วันที.........................
วัตถุประสงค์ :1. เพือตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ดบั เพลิงและความเข้มแสง ภายในหน่วยงาน ว่าอุปกรณ์มีคณ
ุ สมบัติพร้อมใช้งานตามมาตรฐานเป็ นปกติ
2. มีการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่าง (โดยอุปกรณ์การตรวจวัดความเข้มแสงทีได้มาตรฐาน) และดําเนินการแก้ไขตามทีมาตรฐานกําหนด
เป้าหมาย : 1. บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 ตัวแทนจากคณะ/สํานัก/สถาบันทีสนใจเข้าประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)
ลําดับ ที

1
2

รายละเอียดขันตอน
การปฏิบ ัต งิ าน
กําหนดแผนกิจกรรมเขียนรายละเอียดกิจกรรมเพือขออนุมตั ิ
สํารวจพืนD ทีตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ดบั เพลิง
และความเข้มแสง

พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
แผน
ปฏิบตั ิ
แผน

ปฏิบตั ิ
ปรับปรุงอุปกรณ์ดบั เพลิงทีไม่ได้มาตรฐานหรือชํารุด
3
แผน
ปฏิบตั ิ
ปรับปรุงพืนD ทีแสงสว่าง ทีไม่ได้มาตรฐานหรือชํารุด
4
แผน
ปฏิบตั ิ
ตรวจวัดความเข้มจางของแสงและบันทึกผล
5
แผน
ปฏิบตั ิ
6
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และนําผลประเมินไปปรับปรุง
แผน
ปฏิบตั ิ
การติดตามความก้าวหน้า ให้ทาํ เครืองหมายในช่องปฏิบตั ิ และแนบเอกสารการปฏิบตั ิงาน
ข้อบกพร่องทีพบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน

ผู้ร ับ ผิด ชอบ

งบประมาณ

กลุ่มงานกายภาพฯ
กลุ่มงานกายภาพฯ

กลุ่มงานกายภาพฯ

10,000

กลุ่มงานกายภาพฯ

5,000

กลุ่มงานกายภาพฯ

5,000

กลุ่มงานกายภาพฯ
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แผนงานการจัด การสิงแวดล้อ ม
ชือแผนงาน : ฝึ กอบรมการอพยพเหตุเพลิงไหม้และการดับเพลิงขันD ต้นจาก
ถังดับเพลิงและสายฉีดนําD
หมายเลขแผนงาน :
หน่วยงาน : กลุ่มงานกายภาพฯ
วันทีบังคับใช้
วัตถุประสงค์ : 1. เพือให้ผเู้ ข้าอบรมมีความรูเ้ กียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและแผนอพยพหนีไฟ
2. ผูเ้ ข้าอบรมรมสามารถจัดทําแผนอพยพหนีไฟประจําหน่วยงานได้
3. ผูเ้ ข้าอบรมสามารถปฏิบตั ิตามแผนอพยพหนีไฟ
เป้าหมาย : 1. บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. ตัวแทนจากคณะ/สํานัก/สถาบันทีสนใจเข้าประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)

3

แบบฟอร์ม1.6(1)

ผูจ้ ดั ทํา.........................................
ผูอ้ นุมตั ิ........................................... วันที.........................

รายละเอียดขันตอน
พ.ศ. 2563
ผู้ร ับ ผิด ชอบ
การปฏิบ ัต งิ าน
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
กําหนดแผนดําเนินกิจกรรม และเขียนรายละเอียดกิจกรรมเพือขออนุ
กลุ่มงานกายภาพฯ
แผนมตั ิ
ปฏิบตั ิ
2
ฝึ กอบรมการดับเพลิงและการซ้อม หนีไฟ ภาคทฤษฎี
แผน
ทุกหน่วยงาน
ปฏิบตั ิ
3
ฝึ กอบรมการดับเพลิงและการซ้อม หนีไฟ ภาคปฏิบตั ิ
แผน
ทุกหน่วยงาน
ปฏิบตั ิ
4
กลุ่มงานกายภาพฯ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และนําผลประเมินไปปรับปรุง แผน
ปฏิบตั ิ
การติดตามความก้าวหน้า ให้ทาํ เครืองหมายในช่องปฏิบตั ิ และแนบเอกสารการปฏิบตั ิงาน
ข้อบกพร่องทีพบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน
ลําดับ ที

งบประมาณ

20,000
5,000
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แผนงานการจัด การสิงแวดล้อ ม
หมายเลขแผนงาน :
ชือแผนงาน : การซักซ้อมการอพยพหนีไฟ
หน่วยงาน : กลุ่มงานกายภาพฯ
วันทีบังคับใช้
วัตถุประสงค์ : 1. บุคลากรมีความเข้าใจแนวทางการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ
2. บุคลากรสามารถปฏิบตั ิตามแผนอพยพหนีไฟ
เป้าหมาย : 1. บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4

แบบฟอร์ม1.6(1)

ผูจ้ ดั ทํา.........................................
ผูอ้ นุมตั ิ........................................... วันที.........................

รายละเอียดขันตอน
พ.ศ. 2563
ผู้ร ับ ผิด ชอบ
การปฏิบ ัต งิ าน
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
กําหนดแผนดําเนินกิจกรรม และเขียนรายละเอียดกิจกรรมเพือขออนุ
กลุ่มงานกายภาพฯ
แผนมตั ิ
ปฏิบตั ิ
กลุ่มงานกายภาพฯ
2
แนะแนวการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ
แผน
ปฏิบตั ิ
3
การซักซ้อมการอพยพหนีไฟ
แผน
ทุกหน่วยงาน
ปฏิบตั ิ
4
กลุ่มงานกายภาพฯ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และนําผลประเมินไปปรับปรุง แผน
ปฏิบตั ิ
การติดตามความก้าวหน้า ให้ทาํ เครืองหมายในช่องปฏิบตั ิ และแนบเอกสารการปฏิบตั ิงาน
ข้อบกพร่องทีพบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน
ลําดับ ที

งบประมาณ

5,000
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แผนงานการจัด การสิงแวดล้อ ม

แบบฟอร์ม1.6(1)
สร้
า
งความรู
แ
้
ละความเข้
า
ใจเกี
ยวกั
บ
สิ
งแวดล้
อ
ม
และการ
ชือแผนงาน :
ประหยัดพลังงาน
หมายเลขแผนงาน :
5
ผูจ้ ดั ทํา.........................................
หน่วยงาน : กลุ่มงานกายภาพฯ และกลุ่มงานสือสารฯ
ผูอ้ นุมตั ิ........................................... วันที.........................
วันทีบังคับใช้:
วัตถุประสงค์ 1.ปลูกจิตสํานึกและสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถูกต้องด้านการอนุรกั ษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติสิงแวดล้อม
2. เพือเป็ นสถานทีศึกษาให้ความรูแ้ ละสร้างจิตสํานึกทีถูกต้องแก่เยาวชนและผูส้ นใจในด้านพลังงานทดแทน และธรรมชาติสิงแวดล้อม
โดยผูท้ ีเข้าร่วมสามารถนําสิงทีได้รบั จากการศึกษาไปใช้จริงในชีวิตประจําวัน
เป้าหมาย : 1. บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 ตัวแทนจากคณะ/สํานัก/สถาบันทีสนใจเข้าประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)
ลําดับ ที

1
2

รายละเอียดขันตอน
การปฏิบ ัต งิ าน
สํารวจพืนD ทีภายในมหาวิทยาลัย ทีจะอนุรกั ษ์พลังงาน
ฝึ กอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบตั ิการ ดําเนินกิจกรรมส่งเสริม
ด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและพลังงานทดแทน

3

ศึกษาดูงานสถานทีดําเนินการเป็ นรูปธรรมแล้ว

4

ประชุมเพือติดตามผลเพือติดตามผลการ
ดําเนินงานและให้เกิดความต่อเนืองของโครงการ

5

สรุปผลและจัดทํารายงาน

พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
แผน
ปฏิบตั ิ
แผน
ปฏิบตั ิ
แผน
ปฏิบตั ิ
แผน
ปฏิบตั ิ
แผน

ผู้ร ับ ผิด ชอบ

งบประมาณ

กลุ่มงานกายภาพฯ
ทุกหน่วยงาน

30,000

สํานักงานอธิการบดี

30,000

กลุ่มงานสือสารฯ

กลุ่มงานกายภาพฯ
และกลุ่มงานสือสารฯ

ปฏิบตั ิ
การติดตามความก้าวหน้า ให้ทาํ เครืองหมายในช่องปฏิบตั ิ และแนบเอกสารการปฏิบตั ิงาน
ข้อบกพร่องทีพบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน
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แผนงานการจัด การสิงแวดล้อ ม
ชือแผนงาน : ให้ความรูเ้ กียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและเกณฑ์การ
หมายเลขแผนงาน :
เป็ นสํานักงานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพสิงแวดล้อม
หน่วยงาน : งานนิติการ กองกลาง
วันทีบังคับใช้ :
วัตถุประสงค์ :เพือสร้างองค์ความรูด้ า้ นกฎหมายและเกณฑ์ในการปฏิบตั ิการสู่การเป็ นสํานักงานสีเขียว
เป้าหมาย : 1. บุคลากรสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2 ตัวแทนจากคณะ/สํานัก/สถาบันทีสนใจเข้าประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office)
ลําดับ ที

1
2

3
4

รายละเอียดขันตอน
การปฏิบ ัต งิ าน
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม

6

แบบฟอร์ม1.6(1)

ผูจ้ ดั ทํา.........................................
ผูอ้ นุมตั ิ........................................... วันที.........................

พ.ศ. 2563
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

แผน
ปฏิบตั ิ
รับฟั งบรรยายให้ความรูเ้ กียวกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายและ แผน
เกณฑ์การเป็ นสํานักงานเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิงแวดล้อม
ปฏิบตั ิ
สรุปผลการดําเนินกิจกรรมและส่งรายงานผลการดําเนิน
แผน
ปฏิบตั ิ
ประเมินผลการดําเนินกิจกรรม และนําผลประเมินไปปรับปรุง แผน

ผู้ร ับ ผิด ชอบ

งบประมาณ

กองกลาง
ทุกหน่วยงาน

20,000

งานนิติการ
งานนิติการ
กองกลาง

ปฏิบตั ิ
การติดตามความก้าวหน้า ให้ทาํ เครืองหมายในช่องปฏิบตั ิ และแนบเอกสารการปฏิบตั ิงาน
ข้อบกพร่องทีพบจากการติดตามความก้าวหน้าและมาตรการแก้ไข ป้องกัน
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คําสั่งสํานักงานอธิการบดี
ที่ 003 / 2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Ofﬁce) พ.ศ. 2565
-----------------------------------ดวยสํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี ไดตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และ
ประโยชน(ในการพัฒนาสิ่งแวดลอมเพื่อสุขภาวะที่ดี มีการใชพลังงานอย.างประหยัด และรณรงค(การให
ความรูเรื่องการใชพลังงานอย.างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย นั้น
เพื่อใหการดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Ofﬁce) เป=นไปดวยความเรียบรอยและ
บรรลุตามวัตถุประสงค( สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอแต.งตั้งคณะกรรมการ
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Ofﬁce) ดังรายนามต.อไปนี้
คณะกรรมการอํานวยการ
1. ผูช.วยศาสตราจารย(นรีนารถ ศรีวรนารถ
ที่ปรึกษา
2. ผูช.วยศาสตราจารย(วิเชียร เข็มเงิน
ที่ปรึกษา
3. ผูช.วยศาสตราจารย(ทัศนัย ทั่งทอง
ประธานกรรมการ
4. นางภควัน จันทนเสวี
กรรมการ
5. นายนเรนทร อมรจุติ
กรรมการ
6. นายกิตติภพ รักษาราษฎร(
กรรมการ
7. นางอัญธิกา ถาวรเวช
กรรมการ
8. นางสาวเจษฎา กล่ําศรี
กรรมการ
9. นายเชฐ ศรีแยม
กรรมการ
10. นายอํานาจ อนันพิทักษ(
กรรมการ
11. นายชาญยุทธ( อรุณสวัสดิ์
กรรมการ
12. นางสาวน้ําฝน แสงอรุณ
กรรมการ
13. นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
กรรมการและเลขานุการ
14. นายอภิวัฒน( เพ็ชรสวาท
กรรมการและผูช.วยเลขานุการ
15. นางสาวฐิติรัตน( ชะเอม
กรรมการและผูช.วยเลขานุการ
มีหน5าที่
1. พิจารณากําหนดแผนปฏิบัติการของโครงการสํานักงานสีเขียว
2. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการสํานักงานสีเขียว
3. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการทราบอย.างต.อเนื่อง
4. กําหนดใหมีการประชุมทบทวนฝRายบริหารทุกปS
5. ใหมีคณะกรรมการรับผิดชอบเฉพาะดานในการควบคุมกํากับดูแลและติดตามประเมินผล
ดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียวทั้ง 6 หมวด ดังนี้
/คณะกรรมการ...

๒
คณะกรรมการดําเนินการ
หมวดที่ 1 การกําหนดนโยบาย การวางแผน การดําเนินงานและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
1.1 การกําหนดนโยบายสิ่งแวดล5อม
นายนเรนทร อมรจุติ
นางสุชาดา กนกชัชวาล
นายชูชาติ เมฆกมล
1.2 คณะกรรมการด5านสิ่งแวดล5อม
นางสุชาดา กนกชัชวาล
นางสาวฐิติรัตน( ชะเอม
1.3 การระบุประเด็นป<ญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล5อม
นายอภิวัฒน( พานทอง
นางสาวณัฐจิรา หวังดี
นายธีรวัฒน( เสนะโห
1.4 กฎหมายและข5อกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข5อง
นางสาวอรทัย ชูเจริญ
นายธนดล ดีหะสิงห(
1.5 ข5อมูลกBาซเรือนกระจก
นายอภิวัฒน( เพ็ชรสวาท
นางสาวศิริ แฉ.งฉายา
นางสาวสุภาวดี เนียมหอม
1.6 แผนงานโครงการที่นําไปสูการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
นางสุชาดา กนกชัชวาล
นางสาวฐิติรัตน( ชะเอม
นางสาวจุฬาลักษณ( วิทูประพัทธ(
1.7 การตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวภายในสํานักงาน (สําหรับหนวยงานตออายุ)
นางสุชาดา กนกชัชวาล
นางสาวฐิติรัตน( ชะเอม
1.8 การทบทวนฝKายบริหาร
นางสุชาดา กนกชัชวาล
นางสาวฐิติรัตน( ชะเอม
มีหน5าที่
กําหนดนโยบายสิ่งแวดลอม กําหนดแนวทางการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม ระบุประเด็น
ปYญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม กําหนดกฎหมายและขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เก็บขอมูลก[าซเรือน
กระจก จัดทําแผนงานโครงการที่นําไปสู.การปรับปรุงอย.างต.อเนื่อง
/หมวดที่ 2 ...

๓
หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร5างจิตสํานัก
2.1 การอบรมให5ความรู5และประเมินความเข5าใจ
นางสาวฐิติรัตน( ชะเอม
นางสาวณัฐจิรา หวังดี
2.2 การรณรงคLและประชาสัมพันธLแกพนักงาน
อาจารย( ดร.เมธาวิน สาระยาน
นางอัญธิกา ถาวรเวช
นายดนัย มีอารีย(
นางสาวฐิติพร การะเกตุ
นางสาวชนิกานต( ชวรุ.ง
มีหน5าที่
ดําเนินการจัดอบรมใหความรูและประเมินความเขาใจ รณรงค(และประชาสัมพันธ(แก.บุคลากร
ของสํานักงานอธิการบดี
หมวดที่ 3 การใช5ทรัพยากรและพลังงาน
3.1 การใช5น้ํา
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
นายอภิวัฒน( เพ็ชรสวาท
3.2 การใช5พลังงาน
นายอภิวัฒน( เพ็ชรสวาท
นายกันวรุจน( เอกวัตร
นางสาวสุภาวดี เนียมหอม
3.3 การใช5ทรัพยากรอื่น ๆ
นางสาวศิริ แฉ.งฉายา
นางสาวสุธิวรรณ รุ.งสว.าง
3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ
นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร(
นางสาวฐิติรัตน( ชะเอม
มีหน5าที่
ดําเนินการจัดมาตรการใชน้ํา การใชพลังงาน การใชทรัพยากรอื่น ๆ การประชุมและการจัด
นิทรรศการใหเหมาะสมกับสํานักงานอธิการบดี

/หมวดที่ 4 ...

๔
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย
4.1 การจัดการของเสีย
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
นางสาวสุนันทา รักษาราษฎร(
4.2 การจัดการน้ําเสีย
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
นายเผด็จพงษ( กนกชัชวาล
มีหน5าที่
ดําเนินการตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกําจัดขยะอย.างเหมาะสม กําหนดแนวทาง
การจัดการน้ําเสีย และคุณภาพน้ําทิ้งจะตองอยู.ในเกณฑ(มาตรฐานตามที่กฎหมายกําหนด
หมวดที่ 5 สภาพแวดล5อมและความปลอดภัย
5.1 อากาศในสํานักงาน
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
นายอภิวัฒน( เพ็ชรสวาท
5.2 แสงในสํานักงาน
นายอภิวัฒน( เพ็ชรสวาท
นายกันวรุจน( เอกวัตร
5.3 เสียง
นายประยูร ชูช.วย
นายบุญเขต นเรนทร
5.4 ความนาอยู
นายชูชาติ เมฆกมล
นายศักดิ์ชัย เข็มตรง
5.5 การเตรียมพร5อมตอสภาวะฉุกเฉิน
นายเทพฤทธิ์ นาคสวัสดิ์
นายอภิวัฒน( เพ็ชรสวาท
มีหน5าที่
ดําเนินการควบคุมมลพิษทางอากาศ แสง เสียง ความน.าอยู. การเตรียมพรอมต.อสภาวะฉุกเฉิน
ของสํานักงานอธิการบดี
หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ5าง
6.1 การจัดซื้อสินค5า
นางสาวศิริ แฉ.งฉายา
นางสาวพิชญา เทียนภู.
/6.2 การจัดจาง ...

๕
6.2 การจัดจ5าง
นางสาวศิริ แฉ.งฉายา
นางสาวสุธิวรรณ รุ.งสว.าง
นางสาวพิชญา เทียนภู.
มีหน5าที่
ดําเนินการจัดซื้อสินคาที่เป=นมิตรกับสิ่งแวดลอม ดําเนินการจัดจางหน.วยงานหรือบุคคลที่มี
การดําเนินงานที่เป=นมิตรกับสิ่งแวดลอม
สั่ง ณ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖4

(ผูช.วยศาสตราจารย(ทัศนัย ทั่งทอง)
รักษาราชการแทนผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล!อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย
--------------------------------เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาสูสํานักงานสีเขียว (Green
Ofﬁce) ซึ่งเป2นสวนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยใหเป2นมหาวิทยาลัยสีเ ขียว (Green University)
จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. มุงมั่นที่จะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
2. มุงมั่นที่จะควบคุม ปEองกัน ลดผลกระทบดานการใชทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของ
เสีย รวมไปถึงการจัดซื้อ จัดจาง และบริการที่เป2นมิตรกับสิ่งแวดลอม เพื่อนําไปสูการลดการปลอยกJาซ
เรือนกระจก รวมทั้งการฟLMนฟูสภาพแวดลอม
3. มุ งมั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและเกณฑR ก ารเป2 น สํ า นั ก งานสี เ ขี ย วของกรมสงเสริ ม
คุณภาพสิ่งแวดลอม และขอกํ าหนดที่เ กี่ ยวของกั บประเด็น ดานสิ่ งแวดลอม และความปลอดภั ย ของ
องคRกร
4. มุงมั่นที่จะเสริมสรางคุณภาพชีวิต ความรู และความตระหนักดานสิ่งแวดลอม การปลอย
กJาซเรือนกระจก และสุขอนามัยที่ดี ใหกับบุคลากร นักศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
5. มุงมั่นที่จะปEองกัน ใหความรู สรางความตระหนัก และลดอุบัติเหตุจากการทํางานใหเป2น
ศูนยR
6. มุงมั่นที่จะสรางสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะสื่อสารนโยบายใหกับบุคลากรทุกระดับรับทราบ และเปWดเผย
ตอหนวยงานภายนอกที่มีความสนใจ และจะถือวาเป2นหนาที่ของบุคลากรทุกคน ที่จะตองปฏิบัติ ต าม
กฎระเบียบ และพัฒนางานดานสิ่งแวดลอม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย อยางตอเนื่ อง เพื่อให
บุคลากรทุกระดับ นํานโยบายไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมาย
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖3

(ผูชวยศาสตราจารยR ดร.เสนาะ กลิ่นงาม)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
กองนโยบายและแผน
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ประกาศสํานักงานอธิการบดี
เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานของสํานักงานอธิการบดี
--------------------------------เพื่ อใหเปนไปตามประกาศสํ า นั กงานอธิ การบดี เรื่ อง นโยบายสิ่ งแวดลอม อาชี ว อนามั ย
และความปลอดภัย ลงวันที่ 23 มกราคม 2563 จึงกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักงาน
อธิการบดี ดังต/อไปนี้
ตัวชี้วัด
1. ลดปริมาณการใชไฟฟ5า

วิธีการ/แนวทางในการประหยัดพลังงาน
1. กํ า หนดเวลาเป6 ด เครื่ อ งปรั บ อากาศ ๐8.3๐-๑๒.๐๐ น. และ
๑๓.๐๐ – 16.3๐ น.
2. ป6ดไฟบริเวณที่ไม/ไดใชงาน
3. ตั้ งอุ ณหภู มิเ ครื่ องปรั บ อากาศที่ ๒๕ องศาเซลเซี ย ส ภายในหอง
ทํางานและหองประชุม
4. ดึงปลั๊กไฟอุปกรณCไฟฟ5าเมื่อใชแลว เช/น กาตมน้ํา ตูทําน้ําเย็น/น้ํา
รอน เตาไมโครเวฟ พัดลม พัดลมดูดอากาศ ไฟป5ายโฆษณา ไฟตูโชวC
เปนตน
5. รณรงคCการเดินขึ้น-ลงบันไดแทนการใชลิฟตC
6. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย/างสม่ําเสมอ โดยทําความสะอาด
แผงกรองอากาศทุกเดือน ทําความสะอาดชุดระบายความรอนทุก
6 เดือน
7. ป6ดหนาจอคอมพิวเตอรCทุกครั้ง เมื่อไม/ใชงาน
8. เลื อกใชอุ ป กรณC ที่ มีป ระสิ ทธิ ภ าพสู ง เช/ น ใชหลอดตะเกี ย บแทน
หลอดไสใชบัลลาสตC หรือหลอดแอลอีดี
2. ลดปริมาณการใชน้ํา
1. ไม/เป6ดน้ําทิ้งไว
2. ใชอ/างลางจานแทนการลางผ/านกJอกน้ํา
3. รดน้ําตนไมเท/าที่จําเปน
4. ตรวจสอบซ/อมแซมระบบท/อน้ําใหสมบูรณCอยู/เสมอ
5. รณรงคCใหใชน้ําอย/างประหยัด ไม/เป6ดน้ําทิ้งไวโดยไม/จําเปน
3. ลดปริ มาณการใชน้ํ า มัน 1. ขั บ รถตามความเร็ ว ที่ ก ฎหมายกํ า หนด เพื่ อ ความปลอดภั ย และ
เชื้อเพลิง
ประหยัดเชื้อเพลิง
2. วางแผนการเดินทาง ก/อนออกเดินทางทุกครั้ง
3. เดินทางพรอมกันหลายคน หากมีธุระในจุดเดียวกัน หรือกําหนดใหมี
ผูรับผิดชอบจัดการธุระเดียวกัน
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วิธีการ/แนวทางในการประหยัดพลังงาน
4. หมั่นดูแลบํารุงรักษาระบบต/าง ๆ ของรถยนตCและเครื่องยนตCใหมี
ประสิทธิภาพอยู/เสมอ เช/น ตรวจเช็คเครื่องยนตCตามระยะเวลาหรือ
ระยะทางที่กําหนด เปลี่ยนไสกรองตามระยะเวลาที่กําหนด และ
ตรวจสอบลมยางใหอยู/ในเกณฑCมาตรฐานกําหนด
5. ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องและน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ใหอยู/ในระดับ
ที่กําหนด
6. ไม/ควรติดเครื่องยนตCขณะจอดรถ และดับเครื่องยนตCทุกครั้งเมื่อจอด
รถเปนเวลานาน
4. ลดปริมาณการใช
1. ปฏิ บั ติ ง านเอกสาร ผ/ า นระบบสารบรรณอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก สC หรื อ
กระดาษ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสC แทนการส/งขอมูลข/าวสารโดยเอกสาร
2. กําหนดใหใชกระดาษ 2 หนา
3. กําหนดใหใชกระดาษที่มีส/วนรักษาสิ่งแวดลอม
4. ตรวจสอบความถูกตองของขอมูลจากเครื่องทุกครั้งก/อนพิมพCเปน
กระดาษ
5. ใชกระดาษชําระอย/างประหยัดและคุมค/า
6. การลงชื่อเขาออกงานผ/านระบบออนไลนC
5. ลดการใชหมึกพิมพC
1. ใชตลับหมึก ตลับโทนเนอรCแบบเติมได
2. รณรงคCการใชหมึกขาว-ดํา ลดการใชหมึกสี หรือใชเท/าที่จําเปน
3. กําหนดพื้นที่สําหรับวางเครื่องพิมพCใหเหมาะสม เช/น มีหองกระจก
กั้น ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ
4. ปฏิ บั ติ งานเอกสาร ผ/ า นระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กสC แทนการส/ งขอมู ล
ข/าวสารโดยเอกสาร
5. การลงชื่อเขาออกงานผ/านระบบออนไลนC
6. ลดการใชอุปกรณCเครื่อง 1. นําซองจดหมาย/ซองเอกสาร กลับมาใชหมุนเวียนภายในหน/วยงาน
เ ขี ย น แ ล ะ อุ ป ก ร ณC 2. ขอความร/วมมือในการใชวัสดุสํานักงานต/าง ๆ เช/น แฟ5ม คลิปหนีบ
สํานักงาน
กระดาษ เท/าที่จําเปนและนํากลับมาใชใหม/
3. เนนใชวัสดุอุปกรณCสํานั กงานร/วมกันเพีย งจุด เดียว เพื่อลดการใช
วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง
7. ลดปริมาณของเสีย
1. มีการคัดแยกขยะ นําขยะกลับมาใชประโยชนC หรือนํากลับมาใชใหม/
2. การคัดแยกเศษอาหารเพื่อทําไปทําปุQยหรือเลี้ยงสัตวC
3. ลดปริมาณการใชถุงพลาสติก/กล/องโฟม โดยหลีกเลี่ยงการนําเขามา
ในสํานักงาน
4. เลือกใชวัสดุที่เปนมิตรต/อสิ่งแวดลอม
8. การลดปริมาณกJาซเรือน 1. ลดการใชพลังงานไฟฟ5า
กระจก
2. ลดการใชน้ํา
3. ลดการใชน้ํามันเชื้อเพลิง
4. ลดการใชกระดาษ
5. ลดการใชหมึกพิมพC
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6. ลดการใชอุปกรณCเครื่องเขียน และอุปกรณCสํานักงาน
7. ลดปริมาณของเสีย
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ภาคผนวก 4

ภาคผนวก 5

คําสั่งสํานักงานอธิการบดี
ที่ 004 / 2565
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Ofﬁce)
-----------------------------ดวยสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดสมัครเขารับการประเมินสํานักงาน
สีเขียวในป$ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยที่มุ/งสู/มหาวิทยาลัยสีเขียว นั้น
เพื่ อใหการดํ า เนิ น โครงการสํ า นั กงานสี เ ขี ย ว (Green Ofﬁce) เป= น ไปดวยความเรี ย บรอย
ต/ อเนื่ อง และบรรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค? สํ า นั กงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ เพชรบุ รี จึ งแต/ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Ofﬁce) ดังรายนามต/อไปนี้
คณะกรรมการตรวจประเมิ น กลุ มที่ 1 มี ห นาที่ ต รวจประเมิ น โครงการสํ า นั ก งานสี เ ขี ย ว
หมวดที่ 1 3 และ 5 ประกอบดวย
1. นางภควัน จันทนเสวี
หัวหนาผูตรวจประเมิน
2. นางสาวอรทัย ชูเจริญ
ผูตรวจประเมิน
3. นางสุชาดา กนกชัชวาล
ผูตรวจประเมิน
คณะกรรมการตรวจประเมิ น กลุ มที่ 2 มี ห นาที่ ต รวจประเมิ น โครงการสํ า นั ก งานสี เ ขี ย ว
หมวดที่ 2 4 และ 6 ประกอบดวย
1. นายชาญยุทธ? อรุณสวัสดิ์
หัวหนาผูตรวจประเมิน
2. นายอภิวัฒน? เพ็ชรสวาท
ผูตรวจประเมิน
3. นางสาวฐิติรัตน? ชะเอม
ผูตรวจประเมิน
ให6คณะกรรมการแตละกลุมดําเนินการ ดังนี้
1. ดําเนินการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวภายในสํานํานักงานอย/างนอยป$ละ 1 ครั้ง
2. ดําเนินการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว
3. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินสํานั กงานสีเขี ยว เสนอต/อที่ประชุมคณะกรรมการ
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office)
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