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ส�วนที่ 1 

บริบทองค�กรและขอบเขตของการจัดการสิ่งแวดล�อม 
 

1.1 ความเป นมา 

สํานักงานอธิการบดีเป�นหน�วยงานท่ีเป�นศูนย�กลางการบริหารและบริการของมหาวิทยาลัย              
เป�นหน�วยงานท่ีจําเป�นต#องมีการประสานงานกับบุคลากรในทุกหน�วยงานของมหาวิทยาลัย ได#แก� ผู#บริหาร 
คณาจารย� พนักงาน คนงาน นักศึกษา และผู#มาติดต�อจากภายนอก จึงเป�นหน�วยงานท่ีจัดต้ังข้ึนควบคู�กับ
สถาบันมาโดยตลอด  ต้ังแต�มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรียังเป�นโรงเรียนฝ4กหัดครูและยกฐานะเป�นวิทยาลัย
ครู สถาบันราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ตามลําดับ 

แต�เดิมสํานักงานอธิการบดี เป�นเพียง “ฝ7ายธุรการ” ของโรงเรียนฝ4กหัดครูเพชรบุรี ต�อมาป9 พ.ศ. 
2502 โรงเรียนฝ4กหัดครูเพชรบุรีได#ยกฐานะเป�นวิทยาลัยครูเพชรบุรี “ฝ7ายธุรการ” จึงเปลี่ยนเป�น  
“สํานักงานอธิการ” 

ในป9 พ.ศ. 2538 มีการประกาศใช#พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 วิทยาลัยครูเพชรบุรี  
ได#รับการยกฐานะเป�นสถาบันราชภัฏเพชรบุรี สํานักงานอธิการจึงเปลี่ยนเป�น “สํานักงานอธิการบดี” และ 
พ.ศ.2542 กระทรวงศึกษาธิการได#ออกประกาศการแบ�งส�วนราชการในสถาบันราชภัฏฉบับใหม� ทําให#
สํานักงานอธิการบดีมีภาระหน#าท่ีและแบ�งงานออกเป�น 4 กลุ�ม ได#แก� กลุ�มอํานวยการ กลุ�มการเงินและ
พัสดุ กลุ�มงานบริการ และกลุ�มอาคารสถานท่ีและรักษาความปลอดภัย 

จากนั้นเม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ.2547 ได#ประกาศใช#พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
2547 มีผลทําให#สถาบันราชภัฏเพชรบุรี ยกฐานะเป�น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี” 

วันท่ี 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 มีกฎกระทรวง จัดต้ังส�วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ให#จัดต้ังสํานักงานอธิการบดีเป�นส�วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน#า 39 เล�ม 122 ตอนท่ี 20ก ลงวันท่ี 8 มีนาคม พ.ศ.2548 

วันท่ี 22 พฤษภาคม พ.ศ.2549 ได#มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการแบ�งส�วนราชการใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2549 ให#แบ�งส�วนราชการภายในสํานักงานอธิการบดี ดังนี้ (1) กองกลาง  
(2) กองนโยบายและแผน (3) กองพัฒนานักศึกษา และประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน#า 24 เล�ม 123  
ตอนท่ี 62ง ลงวันท่ี 29 มิถุนายน 2549 ส�งผลให#สํานักงานอธิการบดีเป�นหน�วยงานกลางในการบริหาร
จัดการและบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ซ่ึงมีสถานภาพเป�นองค�กรท่ีมีบทบาทหน#าท่ีความ
รับผิดชอบเพ่ิมมากข้ึนและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได#แบ�งส�วนราชการในสํานักงานอธิการบดี  
ดังนี้   
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กองกลาง ประกอบด#วย งานบริหารท่ัวไป งานบริหารงานบุคคล งานบริหารคลังและทรัพย�สิน   
งานบริหารพัสดุ อาคารสถานท่ีและสาธารณูปโภค งานประชุมและการประชาสัมพันธ� 

กองนโยบายและแผน ประกอบด#วย งานบริหารท่ัวไป งานนโยบายและยุทธศาสตร� งานวิเทศ
สัมพันธ� 

กองพัฒนานักศึกษา ประกอบด#วย งานบริหารท่ัวไป งานกิจกรรมนักศึกษา งานบริการและ
สวัสดิการ 

ถึงแม#ว�าสํานักงานอธิการบดี  จะมีการเปลี่ยนชื่อและจัดระบบโครงสร#างหน�วยงานให#ดําเนินงาน
เป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วข้ึนก็ตาม สํานักงานอธิการบดีก็ยังคงเป�นหน�วยงานกลางในการทํา
หน#าท่ีบริหารจัดการ ประสานงาน ให#การสนับสนุนงานบริหารจัดการด#านผลิตบัณฑิต การบริการวิชาการ  
งานวิจัย งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การให#ความสะดวกในด#านต�าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย    
ให#มีคุณภาพเพ่ือความก#าวหน#าของมหาวิทยาลัยสืบไป 

ในป9 พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได#มีการจัดต้ังหน�วยงานภายใน ในสังกัดสํานักงาน
อธิการบดี ท่ีมีฐานะเทียบเท�ากอง พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 18 มีนาคม 2563 เพ่ือให#การบริหารงานของ
มหาวิทยาลัยเป�นไปด#วยความเรียบร#อยและมีประสิทธิภาพ สามารถขับเคลื่อนภารกิจ นโยบาย และ
ยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยได#ตามเปQาหมาย จําเป�นต#องปรับปรุงโครงสร#าง โดยมีโครงสร#างหน�วยงานดังนี้      

1)  กลุ�มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปRตย�และสิ่งแวดล#อม ให#แบ�งส�วนงาน ดังนี้ 
 (1) งานสาธารณูปโภคและซ�อมบํารุง 
 (2) งานสถานท่ีและภูมิทัศน�  
 (3) งานออกแบบและควบคุมการก�อสร#าง 
 (4) งานสวัสดิการรักษาความปลอดภัยและจราจร 
2) กลุ�มงานสื่อสารองค�กร ให#แบ�งส�วนงาน ดังนี้ 
 (1) งานผลิตสื่อและเผยแพร� 
 (2) งานสร#างภาพลักษณ�องค�กร 
3) ศูนย�พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ� ให#แบ�งส�วนงาน ดังนี้ 
 (1) งานพัฒนาและมาตรฐานภาษา 
 (2) งานความร�วมมือระหว�างประเทศ 
4) ศูนย�เทคโนโลยีดิจิทัล ให#แบ�งส�วนงาน ดังนี้ 
 (1) งานบริหารท่ัวไป 
 (2) งานวิเคราะห�และพัฒนาระบบดิจิทัล 
 (3) งานบริการวิชาการเทคโนโลยีดิจิทัล  
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5) ศูนย�กีฬาและนันทนาการ  ให#แบ�งส�วนงาน ดังนี้ 
 (1) งานส�งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
 (2) งานบริหารสนามกีฬาและสิทธิประโยชน� 
6) ศูนย�ทดสอบมาตรฐานฝ9มือแรงงาน ให#แบ�งส�วนงาน ดังนี้ 
 (1) กลุ�มสาขาอาชีพ ช�างก�อสร#าง 
 (2) กลุ�มสาขาอาชีพ ช�างอุตสาหการ 
 (3) กลุ�มสาขาอาชีพ ช�างกล 
 (4) กลุ�มสาขาอาชีพ ช�างไฟฟQา อิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร� 
 (5) กลุ�มสาขาอาชีพ เกษตรอุตสาหกรรม 
 (6) กลุ�มสาขาอาชีพ ภาคบริการ 
ในป9 พ.ศ. 2564 ได#มีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรื่องการจัดต้ังหน�วยงานภายใน               

ในสังกัดสํานักงานอธิการบดี ท่ีมีฐานะเทียบเท�ากอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 
ให#แบ�งส�วนหน�วยงานภายในสํานักงานอธิการบดีเป�น 10 หน�วยงาน ดังนี้ (1) กองกลาง (2) กองนโยบาย
และแผน (3) กองพัฒนานักศึกษา (4) กลุ�มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปRตย�และสิ่งแวดล#อม (5) กลุ�มงาน
สื่อสารองค�กร (6) ศูนย�พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ� (7) ศูนย�เทคโนโลยีดิจิทัล (8) ศูนย�กีฬาและ
นันทนาการ (9) ศูนย�ฝ4กอบรมและทดสอบทักษะอาชีพ (10) กลุ�มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 
 

1.2 โครงสร�างการบริหารงานสํานักงานอธิการบดี 

สํานักงานอธิการบดีมีภาระหน#าท่ีสนับสนุนการดําเนินงานของอธิการบดี เพ่ือดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัย ให#เป�นไปตามวัตถุประสงค� และพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมท้ังหน#าท่ีอ่ืนตามท่ีได#รับ
มอบหมาย โดยแบ�งหน�วยงานภายในของสํานักงานออกเป�น 3 กอง 3 กลุ�มงาน และ 4 ศูนย� ได#แก� 
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1) กองกลาง มีภาระหน#าท่ี ดังนี้ 

 
 

(1) เป�นศูนย�กลางด#านการบริหารเอกสารของมหาวิทยาลัย โดยมีหน#าท่ี รับ-ส�ง 
ลงทะเบียน แยกประเภท ตรวจสอบ และนําเสนอผู#บริหารสั่งการ และจัดส�งหนังสือเอกสารให#หน�วยงานท่ี
เก่ียวข#อง จัดเก็บและค#นหาหนังสือ จัดทําหนังสือโต#ตอบ คําสั่ง ประกาศ ให#ข#อมูลเบ้ืองต#นและคัดแยก
หนังสือเสนอผู#บริหารพิจารณาสั่งการตามคําสั่งมอบหมายงาน ตลอดจนจัดทําฐานข#อมูลหนังสือราชการ
ส�งออก คําสั่ง ประกาศ เพ่ือสะดวกในการค#นหา งานเลขานุการ งานบริการด#านไปรษณีย� และปฏิบัติงาน
อ่ืนตามท่ีได#รับมอบหมาย 

(2) ปฏิบัติงานด#านบริหารงานบุคคล โดยมีหน#าท่ีควบคุม ดูแล วิเคราะห� เก่ียวกับตําแหน�ง 
เงินเดือนกรอบอัตรากําลัง การสรรหาและบรรจุแต�งต้ัง การขอกําหนดตําแหน�งทางวิชาการ การประเมิน
และแต�งต้ังบุคคลเข#าสู�ตําแหน�งท่ีสูงข้ึน งานพัฒนาและฝ4กอบรมบุคลากร ทะเบียนประวัติและบําเหน็จ
ความชอบของบุคลากรมหาวิทยาลัย และสั่งการให#เป�นไปตามภารกิจของงานบริหารงานบุคคล รวมท้ังให#
คําปรึกษา แนะนํา แก#ปRญหาต�าง ๆ และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได#รับมอบหมาย 

(3) งานบริหารคลังและทรัพย�สิน อยู�ในความรับผิดชอบของ  กองกลาง  สํานักงาน
อธิการบดี มีภารกิจหลักในการควบคุมและดําเนินการเก่ียวกับการเงินและรายได#ของมหาวิทยาลัย ท้ังเงิน
งบประมาณแผ�นดิน และงบประมาณจากรายได#ของมหาวิทยาลัย การรับเงิน การจ�ายเงิน การนําส�งเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกาเบิกจ�ายเงิน ควบคุมการเบิกจ�าย 
ให#คําแนะนําด#านกฎหมาย ระเบียบ ข#อบังคับ และแนวปฏิบัติด#านการเงิน บัญชี และพัสดุ บริหารงาน
เก่ียวกับเงินเดือน ค�าจ#าง ค�าตอบแทน เงินบําเหน็จบํานาญ และเงินอ่ืน ๆ รวมถึงควบคุมและดําเนินการ
เก่ียวกับระบบการบันทึกบัญชีเงินงบประมาณแผ�นดิน และเงินรายได#ของมหาวิทยาลัย การบริหารการ
ลงทุน หาผลประโยชน�จากทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย  การพิจารณาการขออนุมัติโครงการ  การพิจารณา
ร�างระเบียบทางการเงินของหน�วยงานต�าง ๆ และประสานงานให#หน�วยงานดําเนินการเบิกจ�ายเงิน
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งบประมาณรายจ�ายให#เป�นไปตามระเบียบข#อบังคับของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได#รับ
มอบหมาย 

(4) มีหน#าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ#างและการบริการยานพาหนะ โดย
ดําเนินการให#เป�นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว�าด#วยการจัดซ้ือจัดจ#างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมาย
อ่ืนท่ีเก่ียวข#อง รวมไปถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ�าย การยืม การตรวจสอบ การควบคุม บํารุงรักษา 
และจําหน�ายพัสดุท่ีไม�จําเป�นต#องใช#ในราชการ การวิเคราะห�ราคา ค�าเสื่อมราคา และการให#บริการด#าน
ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย บริการท้ังภายในและภายนอกให#กับบุคลากรและนักศึกษา และปฏิบัติงาน
อ่ืน ๆ ตามท่ีได#รับมอบหมาย 

(5) งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย มีหน#าท่ีรับผิดชอบงานประชุมต�าง ๆ สนับสนุนการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให#เป�นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย ซ่ึงลักษณะของงานเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัย ดําเนินการด#านการประชุมเป�นหลัก ได#แก� การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ และการประชุมคณะกรรมการส�งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย งานธุรการและสาร
บรรณ งานพิธีการต�าง ๆ เพ่ือให#การบริหารมหาวิทยาลัยสําเร็จบรรลุตามเปQาหมาย และวัตถุประสงค�ของ
มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได#รับมอบหมาย 

(6) ปฏิบัติงานด#านกฎหมาย  โดยมีหน#าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับพิจารณาตรวจร�าง ปรับปรุง
แก#ไข กฎ ระเบียบ ข#อบังคับต�าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดทํายกร�างและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาของ
มหาวิทยาลัย ท่ีทําข้ึนกับบุคคลภายในและภายนอก ศึกษาข#อมูล วิเคราะห�และสรุปผลเก่ียวกับข#อกฎหมาย 
ให#คําปรึกษาแนะนํา ข#อคิดเห็นและข#อเสนอแนะด#านกฎหมายและนิติกรรมต�าง ๆ แก�บุคลากรและ
หน�วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดําเนินการเก่ียวกับคดีความท้ังในทางแพ�ง ทางอาญาและคดีทางปกครอง 
พิจารณาวินิจฉัยปRญหากฎหมาย รวบรวมข#อเท็จจริง และพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินการทางคดี การ
ดําเนินการบังคับคดี ตรวจพิจารณาดําเนินการเก่ียวกับวินัยของบุคลากร ตรวจพิจารณาเก่ียวกับการร#อง
ทุกข� หรืออุทธรณ�ของบุคลากร  การดําเนินการเก่ียวกับการสอบข#อเท็จจริง สอบวินัยและหาผู#รับผิดทาง
ละเมิด การดําเนินการกับบุคลากรท่ีผิดสัญญาลาศึกษา สัญญารับทุน สัญญากู#ยืมเงินเรียน นอกจากปฏิบัติ
หน#าท่ีดังกล�าวข#างต#นแล#ว ยังทําหน#าท่ีในการกําหนดแผนงาน ให#คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก#ไข และ
แก#ไขปRญหาข#อขัดข#องต�าง ๆ ในการปฏิบัติท่ีรับผิดชอบ  
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2) กองนโยบายและแผน มีภาระหน#าท่ี ดังนี้ 

 
 
เป�นหน�วยยุทธศาสตร�ในการวิเคราะห�กลั่นกรองนโยบาย และยุทธศาสตร�มหาวิทยาลัย และ

พัฒนาแผนงาน/โครงการเชิงรุกเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร�ใหม�มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประสานงานกับสํานัก
งบประมาณเพ่ือเสนอขอต้ังงบประมาณ และเสนอกรอบวงเงินงบประมาณต�อมหาวิทยาลัย กําหนด
แนวทางการจัดทํางบประมาณท้ังงบประมาณแผ�นดินและรายได# ติดตามประเมินผลความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร� ศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย วิเคราะห�และจัดทํากรอบอัตรากําลัง 

 
3) กองพัฒนานักศึกษา  มีภาระหน#าท่ี ดังนี้ 

 
 

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  กํากับดูแลนักศึกษาให#อยู�ในระเบียบวินัยและกฎเกณฑ�
ของสังคมอีกท้ังยังทําหน#าท่ีเสริมสร#างพัฒนานักศึกษาให#มีทักษะในการประกอบอาชีพ ได#แก� ทักษะการ
เรียนรู#และนวัตกรรม  ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ เพ่ือให#นักศึกษามีความ
ยืดหยุ�นรู#จักปรับตัว มีความคิดริเริ่มสร#างสิ่งใหม� ๆ รู#จักสังคม เรียนรู#วัฒนธรรม มีความเป�นผู#นํา มีความ
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รับผิดชอบ  รวมถึงมีคุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิต มีสุขภาวะทีดีสมบูรณ�ท้ังร�างกายและจิตใจ 
ตลอดจนให#บริการและจัดสวัสดิการต�าง ๆ ให#กับนักศึกษาได#แก�  หอพักนักศึกษา ทุนการศึกษา กองทุนให#
กู#ยืมเพ่ือการศึกษา การรักษาพยาบาล การเรียนนักศึกษาวิชาทหารและการผ�อนผันการคัดเลือกทหารกอง
ประจําการ และเม่ือนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จะสามารถใช#ชีวิตร�วมกับผู#อ่ืนในสังคมได#อย�างมีความสุข 

 
4) กลุ�มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปRตย� และสิ่งแวดล#อม  มีภาระหน#าท่ี ดังนี้ 

 
กํากับดูแลระบบงานกายภาพให#เป�นไปตามผังแม�บท จัดทําข#อมูลอาคาร (GIS) ปรับปรุง

แบบอาคาร และแบบระบบสาธารณูปการ ปรับปรุงผังแม�บท รับผิดชอบงานด#านวิศวกรรม อาทิ สํารวจ 
ออกแบบคํานวณโครงการสร#างอาคาร สิ่งปลูกสร#าง ออกแบบทางวิศวกรรมการทาง ออกแบบทาง
วิศวกรรมไฟฟQา สุขาภิบาล การตรวจสอบและทดสอบทางด#านวิศวกรรม กํากับดูแลรักษาสวนหย�อม   
สนามหญ#า รวมท้ังต#นไม#ใหญ�ท่ีให#ร�มเงา รักษาความสงบเรียบร#อยในชีวิตและทรัพย�สินของมหาวิทยาลัย 

 
5) กลุ�มงานสื่อสารองค�กร  มีภาระหน#าท่ี ดังนี้ 
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ทําหน#าท่ีเผยแพร�ข#อมูลข�าวสาร บทบาท ภารกิจ และผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี บริการวิชาการ งานวิจัย การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม รวมท้ังเผยแพร�ผลงาน
วิชาการสู�ชุมชน โดยผ�านสื่อและช�องทางต�าง ๆ อาทิ สื่อหนังสือพิมพ� โทรทัศน� วิทยุ สื่ออิเล็กทรอนิกส� และ
สื่อมวลชน เพ่ือให#หน�วยงานท่ีเก่ียวข#อง ท้ังภาครัฐ ภาคไอกชน เกิดการรับรู# เกิดความเชื่อม่ัน มีทัศนคติท่ีดี 
มีความพึงพอใจ และมีความศรัทธาต�อมหาวิทยาลัย 

 
6) ศูนย�พัฒนาภาษาและวิเทศสัมพันธ�  มีภาระหน#าท่ี ดังนี้ 

 
(1) พัฒนาทักษะภาษาให#กับนักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และ

บุคคลภายนอกท่ีสนใจจะพัฒนาด#านทักษะภาษา โดยมีการเสริมสร#างและพัฒนาความรู#ทางด#านภาษา และ
เป�นศูนย�ทดสอบความรู#ด#านภาษา พร#อมท้ังให#บริการวิชาการแก�บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

(2) ดําเนินการเก่ียวกับการติดต�อประสานงานด#านการขอและให#ความร�วมมือทางวิชาการ
กับหน�วยงานท้ังในและต�างประเทศ เตรียมข#อมูลเพ่ือให#รายละเอียดเรื่องทุนการศึกษา ฝ4กอบรม วิจัยหรือ              
ดูงาน แปลเอกสารและร�างโต#ตอบหนังสือราชการ อํานวยความสะดวกด#านต�าง ๆ แก�ผู#เชี่ยวชาญ นักศึกษา 
และบุคลากรชาวต�างประเทศ รวมถึงอาคันตุกะท่ีมาเยือนมหาวิทยาลัย และการให#คําปรึกษา ตอบปRญหา
และชี้แจงเรื่องต�าง ๆ เก่ียวกับงานในหน#าท่ี และปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได#รับมอบหมาย 
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7) ศูนย�เทคโนโลยีดิจิทัล  มีภาระหน#าท่ี ดังนี้ 

 
ส�งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรมและการแข�งขันกีฬาภายใน พัฒนา

กีฬาของมหาวิทยาลัยเพ่ือก#าวสู�ความเป�นเลิศ พัฒนาบุคลากรด#านการกีฬาของมหาวิทยาลัยให#มีความรู# 
ความสามารถ สนับสนุนบุคลากรด#านกีฬา สุขภาพ และอุปกรณ�กีฬาต�อหน�วยงานภายใน และภายนอก 
พัฒนามหาวิทยาลัยให#เป�นศูนย�กลางด#านกีฬาของจังหวัด ตลอดท้ังเป�นสถานท่ีในการฝ4กซ#อมการแข�งขัน 
และการฝ4กอบรมด#านกีฬาและสุขภาพ สร#างเครือข�ายกับโรงเรียนและหน�วยงานภายนอก ดูแล บํารุงรักษา
อาคารกีฬาและสนามกีฬา กํากับดูแลการใช#อาคารกีฬาและสนามกีฬาให#เป�นไปตามระเบียบ จัดหารายได#
จากทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยท่ีอยู�ในการควบคุมดูแล 

 
8) ศูนย�กีฬาและนันทนาการ มีภาระหน#าท่ี ดังนี้ 
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ส�งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร จัดกิจกรรมและการแข�งขันกีฬาภายใน พัฒนา
กีฬาของมหาวิทยาลัยเพ่ือก#าวสู�ความเป�นเลิศ พัฒนาบุคลากรด#านการกีฬาของมหาวิทยาลัยให#มีความรู# 
ความสามารถ สนับสนุนบุคลากรด#านกีฬา สุขภาพ และอุปกรณ�กีฬาต�อหน�วยงานภายใน และภายนอก 
พัฒนามหาวิทยาลัยให#เป�นศูนย�กลางด#านกีฬาของจังหวัด ตลอดท้ังเป�นสถานท่ีในการฝ4กซ#อมการแข�งขัน 
และการฝ4กอบรมด#านกีฬาและสุขภาพ สร#างเครือข�ายกับโรงเรียนและหน�วยงานภายนอก ดูแล บํารุงรักษา
อาคารกีฬาและสนามกีฬา กํากับดูแลการใช#อาคารกีฬาและสนามกีฬาให#เป�นไปตามระเบียบ จัดหารายได#
จากทรัพย�สินของมหาวิทยาลัยท่ีอยู�ในการควบคุมดูแล 

 
9) ศูนย�ทดสอบมาตรฐานฝ9มือแรงงาน มีภาระหน#าท่ี ดังนี้ 

 
(1) ศูนย�ทดสอบมาตรฐานฝ9มือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มีการจัดการกลุ�ม

สาขาอาชีพตามระเบียบมาตรฐานฝ9มือแรงงานแห�งชาติ เพ่ือสนับสนุนภารกิจหลักของศูนย�ทดสอบ
มาตรฐานฝ9มือแรงงาน โดยดําเนินงานตามภารกิจสอดคล#องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ได#แก� 1) ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพมุ�งสู�สากล สร#างอัตลักษณ�ให#เป�นท่ียอมรับของผู#ใช#บัณฑิตและสังคม โดย
คํานึงถึงหลักกระจายโอกาสทางการศึกษาอย�างเท�าเทียม 2) ให#บริการวิชาการ ถ�ายทอดองค�ความรู# และ
เทคโนโลยีนวัตกรรมบนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนองความต#องการของชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ, ดําเนินงานตามภารกิจสอดคล#องกับประเด็นยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
ได#แก� 1) การยกระดับคุณภาพบัณฑิต 2) การเร�งรัดและยกระดับการให#บริการวิชาการท่ีตอบสนองความ
ต#องการของท#องถ่ิน 3) การสร#างความเป�นสากล 

(2) ศูนย�ทดสอบมาตรฐานฝ9มือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ขับเคลื่อนโดยกลุ�ม
สาขาอาชีพท้ังหมด 6 กลุ�มสาขาอาชีพ ได#แก� 1. กลุ�มสาขาอาชีพช�างก�อสร#าง 2. กลุ�มสาขาอาชีพช�าง             
อุตสาหการ 3. กลุ�มสาขาอาชีพช�างกล 4. กลุ�มสาขาอาชีพช�างไฟฟQา อิเล็กทรอนิกส�และคอมพิวเตอร�           
5. กลุ�มสาขาอาชีพเกษตรอุตสาหกรรม 6. กลุ�มสาขาอาชีพภาคบริการ ท้ังหมดนี้เพ่ือพัฒนาบุคลากร และ
ทรัพยากรในท#องถ่ินเข#าสู�มาตรฐานสากล โดยในแต�ละกลุ�มสาขาอาชีพมีหน�วยการจัดการ ดังนี้ 
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10) กลุ�มงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา มีภาระหน#าท่ี ดังนี้ 

 
มีหน#าท่ีวางระบบกลไก กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพการศึกษา และการ

บริหารต้ังแต�ระดับหลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ต้ังแต�เริ่มวางแผน (Plan) จัดทํา 
(Do) ตรวจสอบ (Check) ประเมินปรับปรุง (Act) จนสิ้นสุดเพ่ือให#เกิดการพัฒนาคุณภาพอย�างต�อเนื่อง 
ตามมาตรฐานท่ีกําหนด พร#อมท้ังสามารถเผยแพร�สู�สาธารณชน อีกท้ังทําหน#าท่ี วิเคราะห�และสังเคราะห�
เกณฑ�การประเมินมาตรฐานชาติและสากล เพ่ือเข#าจัดอันดับประเทศ และของโลก และเป�นศูนย�ข#อมูล
สารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช#ในการตัดสินใจของผู#บริหาร โดยมีภาระงานของกลุ�มงาน
พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา  

1. ดูแลและรับผิดชอบการดําเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพ พร#อมท้ังพัฒนาคุณภาพองค�กรเพ่ือเข#าสู�การจัดอันดับ และเป�นคลังข#อมูลสารสนเทศตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. รับผิดชอบการวางแผนพัฒนาและการบริหารงานของกลุ�มงานพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษาให#บรรลุตามเปQาหมายของมหาวิทยาลัย 

3. จัดทําและพัฒนากลไกควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ท่ีมีผลต�อคุณภาพการศึกษา 
และเกณฑ�มาตรฐานประเมินอ่ืน ๆ พร#อมท้ังกํากับ ติดตาม และตรวจสอบผลการดําเนินงานของหน�วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย 

4. กําหนดเปQาหมายและขอบข�ายการตรวจสอบคุณภาพภายในให#เป�นไปตามนโยบายและ
แผนงานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

5. ประสานงานกับหน�วยงานในมหาวิทยาลัย ต#นสังกัด และหน�วยงานภายนอกในเรื่อง
เก่ียวกับการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา และพัฒนาคุณภาพองค�กร 

6. ตรวจสอบและติดตามผลการดําเนินงานตามพันธกิจของหน�วยงานในมหาวิทยาลัย 
7. ดูแลและรับผิดชอบการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยจากหน�วยงานภายนอก 
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8. รายงานผลการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน�วยงานต�อคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  

9. จัดรวบรวมเอกสารและฐานข#อมูลเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช#ใน
การศึกษาค#นคว#าและอ#างอิงของบุคลากร 

10. จัดทําดัชนีชี้วัดและเกณฑ�ตัดสินกลางของมหาวิทยาลัย ท่ีเชื่อมโยงกับมาตรฐาน
การศึกษาแห�งชาติ เกณฑ�การประเมินเพ่ือการจัดอันดับในประเทศ เช�น IQA, EQA, SCD,  ITA เป�นต#น 
และเกณฑ�การประเมินการจัดอันดับของโลก  เช�น SDGs (THES), QS, UI Green Metric  เป�นต#น 

11. ให#ความร�วมมือและประสานงานการจัดทําดัชนีชี้วัดและเกณฑ�ตัดสินของหน�วยงาน 
ต�าง ๆ ตามความเหมาะสมของลักษณะงานในหน�วยงานนั้น ๆ 

12. รับผิดชอบงานด#านการพัฒนาบุคลากร ฝ4กอบรมเชิงปฏิบัติการ/สัมมนา ด#านคุณภาพ
การศึกษา และเกณฑ�มาตรฐานประเมินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข#อง 

13. ดูแลและรับผิดชอบงานให#ความรู#และความเข#าใจแก�บุคลากรในมหาวิทยาลัย เรื่อง 
คุณภาพการศึกษา และเกณฑ�มาตรฐานประเมินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข#อง 

14. สังเคราะห� และออกแบบการจัดทําและพัฒนาระบบและเครื่องมือการตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และเกณฑ�มาตรฐานประเมินอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข#องให#มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

15. ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาของหน�วยงานต�าง ๆ ทุกระดับ 
16. พัฒนา รวบรวมและประมวลข#อมูลสารสนเทศตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือใช#ใน

การตัดสินใจของผู#บริหาร 
 

1.3 ปรัชญา วิสัยทัศน� พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร� เป.าประสงค� 

 ปรัชญา : สนับสนุนการบริหาร สร#างงาน สร#างคุณภาพ 
 วิสัยทัศน� : ในป9 2564 จะเป�นองค�กรสมรรถนะสูงในการบริหารจัดการและการให#บริการท่ีเป�นเลิศ 

 พันธกิจ : 1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการให#มีสมรรถนะสูง 
   2) พัฒนาระบบการให#บริการสู�ความเป�นเลิศ 
   3) พัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพย�ท่ีมีอยู�ให#เกิดรายได# 
 ประเด็นยุทธศาสตร� 

 1. ยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการสู�องค�กร ท่ี มีสมรรถนะสูง (High Performance 
Organization) 
 2. ยกระดับคุณภาพการให#บริการสู�ความเป�นเลิศ 
 3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบและกลไกการจัดการสินทรัพย�  
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 เป.าประสงค� 

 1. มีระบบบริหารจัดการท่ีมีสมรรถนะสูง 
 2. มีบุคลากรท่ีมีสมรรถนะสูง 
 3. มีเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพและพร#อมใช# 
 4. มีระบบบริหารการเงินการคลังท่ีมีประสิทธิภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได# 
 5. มีสภาพแวดล#อมท่ีเอ้ือต�อการทํางาน 
 6. มีระบบการให#บริการท่ีมีประสิทธิภาพ ได#มาตรฐาน 
 7. มีรายได#ท่ีเกิดจากการบริหารสินทรัพย� 
 

1.4 ขอบเขตของการจัดการ 

พ้ืนท่ีท่ีจะเข#ารับประเมินสํานักงานสีเขียว รวมพ้ืนท่ีประเมินรวมท้ังหมด 24,081 ตร.ม.              
ซ่ึงประกอบด#วยโซนต�าง ๆ ดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีรอบอาคารวิทยาภิรมย� ขนาด 8,300 ตรม. 
2. พ้ืนท่ีชั้น 1 ประกอบด#วย กองกลาง (งานบริหารท่ัวไป งานบริหารคลังและทรัพย�สิน) สํานัก

ส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขนาด 2,358 ตร.ม. และห#องประชุม ขนาด 1,558 ตรม. 
3. พ้ืนท่ีชั้น M ประกอบด#วย กองกลาง (งานบริหารงานบุคคล งานบริหารพัสดุและบริการ

ยานพาหนะ งานนิติการ) กลุ�มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปRตย�และสิ่งแวดล#อม และหน�วยตรวจสอบ
ภายใน ขนาด 2,307 ตร.ม. และห#องประชุม ขนาด 1,558 ตรม. 

4. พ้ืนท่ีชั้น 2 ประกอบด#วยห#องเรียน ขนาด 1,000 ตร.ม. 
5. พ้ืนท่ีชั้น 3 ประกอบด#วยห#องเรียน ขนาด 1,000 ตร.ม. 
6. พ้ืนท่ีชั้น 4 ประกอบด#วยห#องเรียน ขนาด 1,000 ตร.ม. 
7. พ้ืนท่ีชั้น 5 ประกอบด#วยห#องเรียน ขนาด 1,000 ตร.ม. 
8. พ้ืนท่ีชั้น 6 ประกอบด#วยห#องเรียน ขนาด 1,000 ตร.ม. 
9. พ้ืนท่ีชั้น 7 ประกอบด#วย กองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี (งานประกันคุณภาพ 

งานบัณฑิตศึกษา งานสมาคมศิษย�เก�าฯ ห#องประธานสภาคณาจารย�ฯ) ขนาด 1,000 ตร.ม. 
10. พ้ืนท่ีชั้น 8 ประกอบด#วย กองกลาง (งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย) ศูนย�ศาสตร�พระราชา 

และห#องพักรองอธิการบดี ขนาด 1,000 ตร.ม. 
11. พ้ืนท่ีชั้น 9 ประกอบด#วย ห#องพักอธิการบดี ห#องเลขานุการ และห#องประชุม ขนาด 1,000 

ตร.ม. 
 
 
 



14 
 

 พ้ืนท่ีรอบอาคารวิทยาภิรมย�  
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พ้ืนท่ีชั้น 1 ประกอบด#วย  

 กองกลาง (งานบริหารท่ัวไป งานบริหารคลังและทรัพย�สิน)  

 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 ห#องประชุม 

 กลุ�มงานสื่อสารองค�กร 

 พ้ืนท่ีใช#สอย ได#แก� ห#องน้ํา ทางเดิน 
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พ้ืนท่ีชั้น M ประกอบด#วย 

 กองกลาง (งานบริหารงานบุคคล งานนิติการ งานบริหารพัสดุและบริการยานพาหนะ) 

 กลุ�มงานพัฒนากายภาพ ภูมิสถาปRตย� และสิ่งแวดล#อม 

 ชั้นลอยห#องประชุม 

 พ้ืนท่ีใช#สอย ได#แก� ห#องน้ํา ทางเดิน 

 ศูนย�บ�มเพาะวิสาหกิจ (UBI) 

 ห#องประชุมชั้น M 
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พ้ืนท่ีชั้น 2 ประกอบด#วย 

 ห#องเรียน 

 พ้ืนท่ีใช#สอย ได#แก� ห#องน้ํา ทางเดิน 

 ดาด/พ้ืนท่ีว�าง ชั้น 2 
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พ้ืนท่ีชั้น 3 ประกอบด#วย 

 ห#องเรียน 

 พ้ืนท่ีใช#สอย ได#แก� ห#องน้ํา ทางเดิน 
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พ้ืนท่ีชั้น 4 ประกอบด#วย 

 ห#องเรียน 

 พ้ืนท่ีใช#สอย ได#แก� ห#องน้ํา ทางเดิน 
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พ้ืนท่ีชั้น 5 ประกอบด#วย 

 ห#องเรียน 

 พ้ืนท่ีใช#สอย ได#แก� ห#องน้ํา ทางเดิน 
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พ้ืนท่ีชั้น 6 ประกอบด#วย 

 ห#องเรียน 

 พ้ืนท่ีใช#สอย ได#แก� ห#องน้ํา ทางเดิน 
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พ้ืนท่ีชั้น 7 ประกอบด#วย 

 กองนโยบายและแผน 

 สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (งานประกันคุณภาพฯ งานบัณฑิตศึกษา สมาคมศิษย�เก�าฯ) 

 ห#องสภาคณาจารย�และข#าราชการ 

 พ้ืนท่ีใช#สอย ได#แก� ห#องน้ํา ทางเดิน 

 ห#องประชุมชั้น 7 
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พ้ืนท่ีชั้น 8 ประกอบด#วย 

 กองกลาง (งานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย) 

 ห#องรองอธิการบดี 

 ศาสตร�พระราชา 

 พ้ืนท่ีใช#สอย ได#แก� ห#องน้ํา ทางเดิน 

 ห#องประชุมชั้น 8 
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พ้ืนท่ีชั้น 9 ประกอบด#วย 

 กองกลาง (เลขานุการ งานบริหารท่ัวไป) 

 ห#องพักอธิการบดี 

 ห#องประชุม 

 พ้ืนท่ีใช#สอย ได#แก� ห#องน้ํา ทางเดิน 

 ห#องรับรองนายกสภามหาวิทยาลัย 

 



ส�วนท่ี 2 

เป�าหมายและตัวช้ีวัดการใช�ทรัพยากร 

 
สํานักงานอธิการบดี เข�าสู�การเป�นมหาวิทยาลัยท่ีมีมาตรฐานสํานักงานสีเขียวในป! พ.ศ. 2562 

และได�ตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office) ซ่ึงสํานักงานอธิการบดีผ�านเกณฑ;การประเมิน
สํานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดี เพ่ือให�การดําเนินการเป�นไปอย�างต�อเนื่อง จึงมีการทบทวน
เป=าหมายด�านสิ่งแวดล�อม ในการประชุมคณะกรรมการโครงการสํานักงานสีเขียวฯ ครั้งท่ี 1/2565 เม่ือวันท่ี 
19 มกราคม 2565 และเห็นชอบโดยมติคณะกรรมการบริหารสํานักงานอธิการบดี ในคราวประชุมครั้งท่ี 
1/2565 วันท่ี 9 กุมภาพันธ; 2565 เพ่ือให�บุคลากรทุกคนได�รับทราบและตระหนักท่ีจะมุ�งม่ันลดปริมาณกIาซ
เรือนกระจก โดยต้ังเป=าหมายโดยใช�ผลจากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพ ประจําป!
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563-กันยายน 2564) ท่ีรายงานกรมบัญชีกลาง เพ่ือให�ข�อมูลสอดคล�อง
และเป�นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 

 
ตัวช้ีวัด เป�าหมาย วิธีการ 

1. ลดปริมาณการใช�ไฟฟ=า ร�อยละ 10 1. กําหนดเวลาเปPดเครื่องปรับอากาศ 08.30-
12.00 น. และ 13.00 – 16.30 น. 

2. ปPดไฟบริเวณท่ีไม�ได�ใช�งาน 
3. ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศา

เซลเซียส ภายในห�องทํางานและห�องประชุม 
4. ดึงปลั๊กไฟอุปกรณ; ไฟฟ=าเม่ือใช�แล�ว เช�น    

กาต�มน้ํา ตู�ทําน้ําเย็น/น้ําร�อน เตาไมโครเวฟ 
พัดลม พัดลมดูดอากาศ ไฟป=ายโฆษณา ไฟตู�
โชว; เป�นต�น 

5. รณรงค;การเดินข้ึน-ลงบันได�แทนการใช�ลิฟต; 
6. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย�างสมํ่าเสมอ 

โดยทําความสะอาด  แผงกรองอากาศทุก
เดือน ทําความสะอาดชุดระบายความร�อน
ทุก 6 เดือน 

7. ปPดหน�าจอคอมพิวเตอร;ทุกครั้ง เม่ือไม�ใช�งาน 
8. เลือกใช�อุปกรณ;ท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช�น ใช�

หลอดตะเกียบแทนหลอดไส�ใช�บัลลาสต; หรือ
หลอดแอลอีดี 
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ตัวช้ีวัด เป�าหมาย วิธีการ 

2. ลดปริมาณการใช�น้ํา ร�อยละ 5 1. ใช�อ�างล�างจานแทนการล�างผ�านกIอกน้ํา 
2. รดน้ํ าต�น ไม� เท� า ท่ี จํ า เป�น  (ใช�น้ํ าจากบ� อ

ธรรมชาติในการรดน้ําต�นไม� โดยใช�พลังงาน
ทดแทน) 

3. ตรวจสอบซ�อมแซมระบบท�อน้ําให�สมบูรณ;อยู�
เสมอ 

4. รณรงค;ให�ใช�น้ําอย�างประหยัด เช�น ไม�เปPดน้ํา
ท้ิงไว�  

3. ลดปริมาณการใช�น้ํามันเชื้อเพลิง ร�อยละ 5 1. ขับรถตามความเร็ว ท่ี กฎหมายกําหนด        
เพ่ือความปลอดภัยและประหยัดเชื้อเพลิง 

2. วางแผนการเดินทาง ก�อนออกเดินทาง        
ทุกครั้ง 

3. เดินทางพร�อมกันหลายคน หากมีธุระในจุด
เดียวกัน หรือกําหนดให�มีผู�รับผิดชอบจัดการ
ธุระเดียวกัน 

4. หม่ันดูแลบํารุงรักษาระบบต�าง ๆ ของรถยนต;
และเครื่องยนต;ให�มีประสิทธิภาพอยู�เสมอ 
เช�น ตรวจเช็คเครื่องยนต;ตามระยะเวลาหรือ
ระยะทางท่ี กําหนด เปลี่ยนไส�กรองตาม
ระยะเวลาท่ีกําหนด และตรวจสอบลมยางให�
อยู�ในเกณฑ;มาตรฐานกําหนด 

5. ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องและน้ํากลั่นใน
แบตเตอรี่ให�อยู�ในระดับท่ีกําหนด 

6. ไม�ควรติดเครื่องยนต;ขณะจอดรถ และดับ
เครื่องยนต;ทุกครั้งเม่ือจอดรถเป�นเวลานาน 

4. ลดปริมาณการใช�กระดาษ ร�อยละ 35 1. ปฏิ บั ติงานเอกสาร ผ�านระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส; หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส; 
แทนการส�งข�อมูลข�าวสารโดยเอกสาร 

2. กําหนดให�ใช�กระดาษ 2 หน�า 
3. กํ าห น ด ให� ใช� ก ร ะ ด าษ ท่ี มี ส� ว น รั ก ษ า

สิ่งแวดล�อม 
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ตัวช้ีวัด เป�าหมาย วิธีการ 

4. ตรวจสอบความถูกต�องของข�อมูลจากเครื่อง
ทุกครั้งก�อนพิมพ;เป�นกระดาษ 

5. ใช�กระดาษชําระอย�างประหยัดและคุ�มค�า 
6. การลงชื่อเข�าออกงานผ�านระบบออนไลน; 

5. ลดการใช�หมึกพิมพ; ร�อยละ 5 1. ใช�ตลับหมึก ตลับโทนเนอร;แบบเติมได� 
2. รณรงค;การใช�หมึกขาว-ดํา ลดการใช�หมึกสี 

หรือใช�เท�าท่ีจําเป�น 
3. กํ าหนด พ้ืน ท่ีสํ าหรับ วางเครื่อ งพิมพ; ให�

เหมาะสม เช�น มีห�องกระจกก้ัน ติดต้ังพัดลม
ดูดอากาศ 

4. ปฏิบัติงานเอกสาร ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส; 
แทนการส�งข�อมูลข�าวสารโดยเอกสาร 

5. การลงชื่อเข�าออกงานผ�านระบบออนไลน; 
6. ลดการใช�อุปกรณ; เครื่องเขียน 
และอุปกรณ;สํานักงาน 

ร�อยละ 5 1. นําซองจดหมาย/ซองเอกสาร กลับมาใช�
หมุนเวียนภายในหน�วยงาน 

2. ขอความร�วมมือในการใช�วัสดุสํานักงาน   
ต�าง ๆ เช�น แฟ=ม คลิปหนีบกระดาษ เท�าท่ี
จําเป�นและนํากลับมาใช�ใหม� 

3. เน�นใช�วัสดุอุปกรณ;สํานักงานร�วมกันเพียงจุด
เดียว เพ่ือลดการใช�วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง 

7. ลดปริมาณของเสีย ร�อยละ 5 1. มี ก า ร คั ด แ ย ก ขย ะ  นํ า ข ย ะก ลั บ ม า ใช�
ประโยชน; หรือนํากลับมาใช�ใหม� 

2. การคัดแยกเศษอาหารเพ่ือทําไปทําปุ[ยหรือ
เลี้ยงสัตว; 

3. ลดปริมาณการใช�ถุงพลาสติก/กล�องโฟม โดย
หลีกเลี่ยงการนําเข�ามาในสํานักงาน 

4. เลือกใช�วัสดุท่ีเป�นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม 
8. การลดปริมาณกIาซเรือนกระจก ร�อยละ 10 1. ลดการใช�พลังงานไฟฟ=า 

2. ลดการใช�น้ํา 
3. ลดการใช�น้ํามันเชื้อเพลิง 
4. ลดการใช�กระดาษ 
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ตัวช้ีวัด เป�าหมาย วิธีการ 

5. ลดการใช�หมึกพิมพ; 
6. ลดการใช�อุปกรณ;เครื่องเขียน และอุปกรณ;

สํานักงาน 
7. ลดปริมาณของเสีย 

 
 

อนุมัติโดย 

 
(ผู�ช�วยศาสตราจารย;ทัศนัย  ท่ังทอง) 

รักษาราชการแทนผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
9  กุมภาพันธ; 2565 
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ส�วนที่ 3 
แผนดําเนินกิจกรรมสิ่งแวดล�อม 

  

ที่ รายละเอียด จํานวน พ.ศ. 2565 ผู�รับผิดชอบ 

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 กําหนดนโยบายสิ่งแวดล�อม 1 ครั้ง/ป�             กองนโยบายและแผน 
2 ระบุและประเมินป#ญหาสิ่งแวดล�อม 1 ครั้ง/ป�             กองนโยบายและแผน 
3 กําหนดมาตรการใช�พลังงานทรัพยากร และ

มาตรการลดปริมาณขยะ 
1 ครั้ง/ป�             กองนโยบายและแผน 

4 ทบทวนแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล�อมโครงการ
สํานักงานสีเขียว 

1 ครั้ง/ป�             กองนโยบายและแผน 

5 รวบรวม/ทบทวนกฎหมายสิ่งแวดล�อมกฎหมาย
ท�องถิ่น 

1 ครั้ง/ป�             กองกลาง 

6 การประเมินความสอดคล�องของกฎหมาย 1 ครั้ง/ป�             กองกลาง 
7 ฝ6กอบรมให�ความรู�กฎหมาย/สิ่งแวดล�อม/ก8าซ

เรือนกระจก 
1 ครั้ง/ป�             กลุ<มงานสื่อสาร

องค=กร 
8 เก็บข�อมูลก8าซเรือนกระจก ทุกเดือน             กองกลาง/กลุ<มงาน

กายภาพฯ 
9 ฝ6กอบรมซ�อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 1 ครั้ง/ป�             กลุ<มงานกายภาพฯ 
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ที่ รายละเอียด จํานวน พ.ศ. 2565 ผู�รับผิดชอบ 

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

10 การตรวจสอบความพร�อมของอุปกรณ=ดับเพลิง
และความเข�มของแสงสว<าง 

1 ครั้ง/ป�    
         กลุ<มงานกายภาพฯ 

11 ล�างเครื่องปรับอากาศ 2 ครั้ง/ป�             กลุ<มงานกายภาพฯ 
12 การตรวจสอบการทิ้งขยะ ทุกวัน             ทุกหน<วยงาน 
13 การตรวจสอบยี่ห�อสินค�าที่เปFนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 3 ครั้ง/ป�             ทุกหน<วยงาน 
14 Big Cleaning Day ทุกเดือน             ทุกหน<วยงาน 
15 การตรวจประเมินภายในสํานักงาน 1 ครั้ง/ป�             คณะกรรมการตรวจ

ประเมิน 
 
 

อนุมัติโดย 

 
(ผู�ช<วยศาสตราจารย=ทัศนัย  ทั่งทอง) 

รักษาราชการแทนผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
9 กุมภาพันธ= 2565 
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ป�จจัยนําเข�า (Input) กระบวนการ (Process) ป�จจัยนําออก (Output)

กระดาษ การพิมพ
เอกสาร กระดาษที่พิมพ
เสีย (บางแผ�น)

หมึกพิมพ
 (เครื่องพิมพ
เอกสาร) หลอดหมึกพิมพ
ใช"แล"ว

ไฟฟ&า กลิ่นจากหมึกพิมพ


เสียงดังจากการพิมพ


กระดาษ การถ�ายเอกสาร กระดาษที่ใช"แล"ว

หมึกพิมพ
 (เครื่องถ�ายเอกสาร) กระดาษเสียจากการถ�ายผิด

ไฟฟ&า หลอดหมึกพิมพ
ใช"แล"ว

กลิ่นจากหมึกถ�ายเอกสาร

เสียงจากการถ�ายเอกสาร

กระดาษ การประชุม กระดาษใช"แล"ว

อุปกรณ
เครื่องเขียน ขยะจากอุปกรณ
เครื่องเขียน

อาหาร/เครื่องด่ืม ขยะจากกล�องบรรจุอาหาร เครื่องด่ืม

ไฟฟ&า เศษอาหาร

นํ้าประปา นํ้าเสียจากการใช"ห"องนํ้า

นํ้าประปารั่วซึม

อาหาร/เครื่องด่ืม การรับประทานอาหาร เศษอาหาร

ไฟฟ&า ขยะจากบรรจุภัณฑ
 อาหารและเครื่องด่ืม

กลิ่นจากอาหารและเครื่องด่ืม

4.1 ตารางวิเคราะห)กระบวนทํางาน ประจําป+งบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ส<วนที่ 4

การระบุประเด็นป�ญหาทรัพยากรและส่ิงแวดล�อม
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ป�จจัยนําเข�า (Input) กระบวนการ (Process) ป�จจัยนําออก (Output)

นํ้าประปา การทําความสะอาดภาชนะ นํ้าเสีย

นํ้ายาทําความสะอาด สารเคมีจากนํ้ายาทําความสะอาด

ฟองนํ้า กลิ่นจากนํ้ายาทําความสะอาด

อาหาร/เครื่องด่ืม ขยะจากบรรจุภัณฑ
นํ้ายา

นํ้าประปารั่วซึม

ไขมันจากอาหาร

นํ้าประปา การทําความสะอาดห"องนํ้า นํ้าเสีย

นํ้ายาทําความสะอาด สารเคมีจากนํ้ายาทําความสะอาด

อุปกรณ
ทําความสะอาด กลิ่นจากนํ้ายาทําความสะอาด

ขยะจากบรรจุภัณฑ


เศษขยะ

นํ้าประปารั่วซึม

ไฟฟ&า การทําความสะอาดสํานักงาน นํ้าเสีย

นํ้าประปา เศษขยะ

อุปกรณ
ทําความสะอาด ฝุ6นละออง

นํ้ายาทําความสะอาด

สี งานทาสีอาคาร กลิ่นจากสี

อุปกรณ
ทาสี การหยดของสี

ฝุ6นละออง

เศษขยะ

ไฟฟ&า การบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ นํ้าเสีย

นํ้าประปา (เครื่องปรับอากาศ) ฝุ6นละออง

นํ้ายาแอร
 เศษขยะ

อุปกรณ
ทําความสะอาด

ไฟฟ&า การบํารุงรักษาลิฟท
 เศษขยะ

เครื่องมือบํารุงรักษา (ลิฟท
) ฝุ6นละออง
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ป�จจัยนําเข�า (Input) กระบวนการ (Process) ป�จจัยนําออก (Output)

อุปกรณ
ก�อสร"าง การซ�อมแซมอาคารที่เกิดจาก เศษขยะ

ไฟฟ&า การชํารุด ฝุ6นละออง

ขยะจากอุปกรณ
การซ�อมบํารุง

ไฟฟ&า การเปลี่ยนหลอดไฟ หลอดไฟใช"แล"ว

หลอดไฟ เศษขยะ

อุปกรณ
การซ�อมบํารุง ฝุ6นละออง

นํ้าประปา การดูแลพื้นที่สีเขียว นํ้าเสีย

นํ้าประปารั่วซึม

เศษขยะ

นํ้ายาฆ�าเชื้อ การฆ�าเชื้อป&องกันการแพร�ระบาด กลิ่นจากนํ้ายาฆ�าเชื้อ

อุปกรณ
ฉีดพ�น ของไวรัสโคโรนา 2019 การรั่วซึมของนํ้ายา

เครื่องมือป&องกันการติดเชื้อ เศษขยะ (หน"าการอนามัย/ขวดแอลกอฮอล
)

กิจกรรมที่มีการใช"ไฟฟ&าเกิดการ ควันจากเพลิงไหม"

ลัดวงจร นํ้าเสียจากการดับเพลิง

เสียงดังจากสัญญาณเตือนภัย

เศษขยะ

จัดทําโดย ตรวจสอบโดย อนุมัติโดย

นายอภิวัฒน
 พานทอง นายนเรนทร อมรจุติ ผู"ช�วยศาสตราจารย
ทัศนัย ทั่งทอง

นายธีรวัฒน
 เสนะโห

นางสาวณัฐจิรา หวังดี

วันที่ 9 กุมภาพันธ
 2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ
 2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ
 2565
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ส�วนที่ 5 
แผนงานโครงการ Green Office 

 
โครงการการจัดทําสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
 
1. ช่ือโครงการ   การจัดทําสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
 งาน/โครงการหลัก  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 
 ผลผลิต/โครงการ  ยุทธศาสตร*ของมหาวิทยาลัยประเด็นยุทธศาสตร*ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
 แผนงาน  แผนงานยุทธศาสตร*ของมหาวิทยาลัย 
2. หน�วยงานท่ีรับผิดชอบ สํานักงานอธิการบดี  
3. สาขาวิชา/งาน/ฝ1ายท่ีดําเนินการ สํานักงานอธิการบดี 
4. ลักษณะของกิจกรรม 
 4.1 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคล7องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการร:วมสมัยตามหลักธรรมาภิบาลด7วยการน7อมนําหลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง(Advance Execution Premium) 
 4.2  ดําเนินงานตามภารกิจสอดคล7องกับประเด็นยุทธศาสตร*ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
  06, ยุทธศาสตร*ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
 4.3 ดําเนินงานตามภารกิจสอดคล7องกับจุดเน7นการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
  0603, กลยุทธ*ท่ี 3 พัฒนาสู:มหาวิทยาลัยสีเขียว 
 4.4  ดําเนินงานตามภารกิจสอดคล7องกับพันธกิจและยุทธศาสตร*ของหน:วยงาน 
  พันธกิจ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้ันสูง (Advance Execution Premium) 
  ประเด็นยุทธศาสตร* การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร 
 4.5  สอดคล7องกับองค*ประกอบ ตัวชี้วัด/ ตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา 
  มีแนวทางปฏิบัติท่ีดีในการอนุรักษ*พลังงานและสิ่งแวดล7อม สามารถเข7าสู:การจัดลําดับมหาวิทยาลัย             
สีเขียวโลกตามมาตรฐาน UI Green Metric ได7 ดังนี้ 
 4.6  กรณีเปXนกิจกรรม ท่ีดําเนินการตาม อัตลักษณ* เอกลักษณ* และคุณลักษณะบัณฑิตตาม TQF 5 ด7าน 
ของหน:วยงานและมหาวิทยาลัย 
  อัตลักษณ* 
   [   ]  ซ่ือสัตย*   [   ]  มีวินัย  [   ]  ใฝbเรียนรู7 
  เอกลักษณ* 
   [   ]  ท:องเท่ียว   [   ] 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            [   ] โครงการวิจัยเพ่ือสร7าง สะสมองค*ความรู7  
[   ] โครงการด7านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     [   ] โครงการ อ่ืนๆ.......................................................... 
 

5.  หลักการและเหตุผล 
สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการท่ีจะผลักดันเพ่ือเปXนมหาวิทยาลัยสีเขียวสะอาด (Green 

and Clean University) และเข7าสู:กระบวนการจัดอันดับมหาวิทยาสีเขียวโลก ตามระบบมาตรฐาน UI Green 
Metric World University Ranking โดยมีเกณฑ*มาตรฐานในการพิจารณาจัดอันดับอยู: 6 ด7าน ซ่ึงหนึ่งในนั้น
คือ ด7านการศึกษา ซ่ึงจะต7องมีการสนับสนุนให7เกิดการไหลเวียนองค*โดยรอบ ด7วยเหตุนี้การดําเนินโครงการ 
“การจัดทําสํานักงานสีเขียว (Green Office)” ซ่ึงสํานักงานอธิการบดี มีการดําเนินการอย:างต:อเนื่องเปXนปpท่ี 3
เพ่ือรักษาผลการจัดอันดับสํานักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดี และช:วยกันรักษาสิ่งแวดล7อม จึงเล็งเห็น
ถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดล7อม  

ซ่ึงในปpงบประมาณ พ.ศ. 2565 สํานักงานอธิการบดี ได7เข7าสู: Green Office เปXนปpท่ี 3 จึงมีความ
จําเปXนท่ีจะต7องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล7อมเพ่ือสุขภาวะท่ีดี มีการใช7พลังงานอย:าง
ประหยัด และรณรงค*การประชาสัมพันธ*และให7ความรู7เรื่องการใช7พลังงานอย:างมีประสิทธิภาพ 
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6.  วัตถุประสงค; 
 1) เพ่ือปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล7อมเปXนไปอย:างต:อเนื่อง 
 2) เพ่ือควบคุม ปrองกัน ลดผลกระทบด7านการใช7ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย และการ
จัดซ้ือจัดจ7าง และบริการท่ีเปXนมิตรกับสิ่งแวดล7อม 
 3) เพ่ือปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ*การเปXนสํานักงานเขียวของกรมส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล7อม 
 4) เพ่ือสร7างความรู7ความตระหนักด7านสิ่งแวดล7อม 
 
7. พ้ืนท่ีดําเนินการ/กลุ�มเป?าหมาย   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 
8.  ระยะเวลา    1 มกราคม – 30 ธันวาคม 2565 
 
9.  กลุ�มเป?าหมาย 
 สํานักงานอธิการบดี จํานวน 3 กอง 3 กลุ:มงาน 4 ศูนย* 
 
10. แผนการดําเนนิงานกิจกรรมย�อย 
ท่ี กิจกรรม งบประมาณ หน�วยงาน 
1 ฝuกอบรมสํานักงานสเีขียว (Green Office) - กองนโยบายและแผน 
2 การเตรียมความพร7อมการตรวจอุปกรณ*ดบัเพลิงและความ

เข7มแสง 
20,000 กลุ:มงานกายภาพฯ 

3 ฝuกอบรมการอพยพเหตเุพลิงไหม7และการดับเพลิงข้ันต7นจาก
ถังดับเพลิงและสายฉีดนํ้า 

25,000 กลุ:มงานกายภาพฯ 

4 การซักซ7อมการอพยพหนีไฟ 5,000 กลุ:มงานกายภาพฯ 
5 สร7างความรู7และความเข7าใจเก่ียวกับสิ่งแวดล7อม และการ

ประหยดัพลังงาน 
60,000 กลุ:มงานกายภาพฯ และกลุ:มงาน

สื่อสารฯ 
6 ให7ความรู7เก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ*การเปXน

สํานักงานเขียวของกรมส:งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล7อม 
20,000 งานนิติการ กองกลาง 

7 รณรงค*การใช7ทรัพยากรและพลังงานให7เปXนมิตรกับ
สิ่งแวดล7อม 

20,000 กลุ:มงานกายภาพฯ และกลุ:มงาน
สื่อสารฯ 

  150,000  
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11. ตัวช้ีวัดของโครงการ และค�าเป?าหมาย 

ตัวชี้วัด(Indicators) หน�วยนับ 
ค�าเป?าหมาย
(Target) 

1) กิจกรรมฝuกอบรมสาํนักงานสีเขียว   
- จํานวนผู7เข7าร:วมฝuกอบรม - - 
- ระดับความรู7ความเข7าใจ - - 

2) กิจกรรมเตรียมความพร7อมการตรวจอุปกรณ*ดับเพลิงและความเข7มแสง   
- ความพร7อมใช7งานของถังดับเพลิง ร7อยละ 80 
- การวัดความเข7มแสง  ผ:านการรับรอง 
- จํานวนถังดับเพลิงท่ีได7รับการตรวจสอบ ถัง 20 

3) กิจกรรมฝuกอบรมการอพยพเหตุเพลิงไหม7และการดับเพลิงข้ันต7นจากถัง
ดับเพลิงและสายฉีดนํ้า 

  

- จํานวนผู7เข7าร:วมฝuกอบรม คน 200 
- ระดับความรู7ความเข7าใจ ค:าเฉลี่ย 3.51 

4) การซักซ7อมการอพยพหนีไฟ   
- จํานวนผู7เข7าร:วมฝuกอบรม คน 200 
- ระดับความรู7ความเข7าใจ ค:าเฉลี่ย 3.51 

5) สร7างความรู7และความเข7าใจเก่ียวกับสิ่งแวดล7อม และการประหยดัพลังงาน   
- จํานวนผู7เข7าร:วมฝuกอบรม คน 200 
- ระดับความรู7ความเข7าใจ ค:าเฉลี่ย 3.51 

6) กิจกรรมให7ความรู7กฎหมายและเกณฑ*การเปXนสํานักงานเขียว   
- จํานวนผู7เข7าร:วมฝuกอบรม คน 100 
- ระดับความรู7ความเข7าใจ ค:าเฉลี่ย 3.51 

7) กิจกรรมรณรงค*การใช7ทรัพยากรและพลังงานให7เปXนมิตรกับสิ่งแวดล7อม   
- จํานวนกอง/กลุ:มงาน/ศูนย*ท่ีได7รับการปรับปรุงสถานท่ีปฏิบัติงาน (Big 

Cleaning Day) 
จํานวน 9 

- ระดับความรู7ความเข7าใจ ค:าเฉลี่ย 3.51 

 
12. งบประมาณโครงการ    150,000 บาท (หนึ่งแสนห7าหม่ืนบาทถ7วน) 
 
13. ผลท่ีคาดว�าจะไดMรับ 
 1) สามารถปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล7อมได7อย:างต:อเนื่อง 
 2) สามารถควบคุม ปrองกัน ลดผลกระทบด7านการใช7ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของเสีย และ
การจัดซ้ือจัดจ7าง และบริการท่ีเปXนมิตรกับสิ่งแวดล7อม 
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 3) บุคลากรสามารถปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑ*การเปXนสํานักงานเขียวของกรมส:งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล7อม 
 4) บุคลากรมีความรู7 ความตระหนักด7านสิ่งแวดล7อม 
 
14. การติดตามและประเมินผลกิจกรรม 

วิธีการประเมินผล ติดตามและประเมินผลจากรายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ 
  
  
   

 
 

ลงชื่อ..................................................ผู7จัดทําโครงการ 
(นายนเรนทร  อมรจุติ) 

รักษาการในตําแหน:งผู7อํานวยการกองนโยบายและแผน 
 

      
 
ลงชื่อ..................................................ผู7เสนอโครงการ 

(ผู7ช:วยศาสตราจารย*ทัศนัย  ท่ังทอง) 
รักษาราชการแทนผู7อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

       
 

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

รองอธิการบดี 
 

                
 
ลงชื่อ..................................................ผู7เห็นชอบโครงการ 

(ผู7ช:วยศาสตราจารย*นรีนารถ  ศรีวรนารถ) 
รองอธิการบดี 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนงานการจัดการสิ่งแวดล�อม

ชื�อแผนงาน : ฝึกอบรมสาํนกังานสีเขียว (Green Office) หมายเลขแผนงาน : 1 ผูจ้ดัทาํ.........................................

หน่วยงาน :  กองนโยบายและแผน วนัที�บงัคบัใช้  - ผูอ้นมุตัิ........................................... วนัที�.........................

วตัถปุระสงค ์:  6.1 เพื�อนาํความรูท้ี�ไดร้บัจากการอบรมเกณฑก์ารตรวจประเมินมหาวิทยาลยัสีเขียว (Green Office) มาเป็นแนวทางและตน้แบบในการบริหารจดัการทรพัยากร พลงังาน

และสิ�งแวดลอ้มของสาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี

6.2 เพื�อสรา้งจิตสาํนึกการมีส่วนรว่มของบคุลากรในการดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ที�ก่อใหเ้กิดผลกระทบทางสิ�งแวดลอ้ม และใหบ้คุลกรมีความรูค้วามเขา้ใจถึงบทบาทหนา้ที�ของตนเอง  

รวมทัDงการดแูลความสะอาดเรียบรอ้ยในสาํนกังาน 

เปา้หมาย : 7.1 บคุลากรสาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

7.2 ตวัแทนจากคณะ/สาํนกั/สถาบนัที�สนใจเขา้ประเมินสาํนกังานสีเขียว (Green Office)

ลาํดับท ี	 รายละเอยีดขั�นตอน

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

1 2.1) จดัตัDงคณะกรรมการพฒันาหน่วยงานสู่สาํนกังานสีเขียว

 (Green Office) สาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏั

เพชรบรุี

2.2 ประชมุคณะทาํงาน

2.3 ส่งแบบประเมินตนเอง

2.4 ประสานงาน

2.5 ดาํเนินโครงการอบรมสาํนกังานสีเขียว (Green Office)

แผน ทกุหน่วยงาน -

ปฏิบตัิ

แผนงานการจัดการสิ	งแวดล้อม 

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ผู้ร ับผิดชอบ งบประมาณ

แบบฟอรม์1.6(1)
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ลาํดับท ี	 รายละเอยีดขั�นตอน

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

พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563
ผู้ร ับผิดชอบ งบประมาณ

2 สรุปผลการดาํเนินกิจกรรมและส่งรายงานผลการดาํเนิน

กิจกรรม

แผน

ปฏิบตัิ

3 ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม และนาํผลประเมินไปปรบัปรุง แผน
ปฏิบตัิ

การติดตามความกา้วหนา้ ใหท้าํเครื�องหมายในช่องปฏิบตัิ และแนบเอกสารการปฏิบตัิงาน
ขอ้บกพรอ่งที�พบจากการติดตามความกา้วหนา้และมาตรการแกไ้ข ปอ้งกนั
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ชื�อแผนงาน : เตรียมความพรอ้มการตรวจอปุกรณด์บัเพลิงและความเขม้แสง หมายเลขแผนงาน : ผูจ้ดัทาํ.........................................

หน่วยงาน :  กลุ่มงานกายภาพฯ วนัที�บงัคบัใช ้: - ผูอ้นมุตัิ........................................... วนัที�.........................

วตัถปุระสงค ์: 1. เพื�อตรวจสอบสภาพความพรอ้มของอปุกรณด์บัเพลิงและความเขม้แสง ภายในหน่วยงาน วา่อปุกรณม์ีคณุสมบตัิพรอ้มใชง้านตามมาตรฐานเป็นปกติ

2. มีการตรวจวดัความเขม้ของแสงสวา่ง (โดยอปุกรณก์ารตรวจวดัความเขม้แสงที�ไดม้าตรฐาน) และดาํเนินการแกไ้ขตามที�มาตรฐานกาํหนด

เปา้หมาย : 1. บคุลากรสาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

2 ตวัแทนจากคณะ/สาํนกั/สถาบนัที�สนใจเขา้ประเมินสาํนกังานสีเขียว (Green Office)

ลาํดับท ี	 รายละเอยีดขั�นตอน

การปฏบิัตงิาน 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 กาํหนดแผนกิจกรรมเขียนรายละเอียดกิจกรรมเพื�อขออนมุตัิ แผน กลุ่มงานกายภาพฯ

ปฏิบตัิ
2 สาํรวจพื Dนที�ตรวจสอบสภาพการใชง้านของอปุกรณด์บัเพลิง

และความเขม้แสง
แผน กลุ่มงานกายภาพฯ

ปฏิบตัิ
3 ปรบัปรุงอปุกรณด์บัเพลิงที�ไม่ไดม้าตรฐานหรือชาํรุด แผน กลุ่มงานกายภาพฯ 10,000          

ปฏิบตัิ
4 ปรบัปรุงพื Dนที�แสงสวา่ง ที�ไม่ไดม้าตรฐานหรือชาํรุด แผน กลุ่มงานกายภาพฯ 5,000            

ปฏิบตัิ
5 ตรวจวดัความเขม้จางของแสงและบนัทึกผล แผน กลุ่มงานกายภาพฯ 5,000            

ปฏิบตัิ
6 ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม และนาํผลประเมินไปปรบัปรุง แผน กลุ่มงานกายภาพฯ

ปฏิบตัิ
การติดตามความกา้วหนา้ ใหท้าํเครื�องหมายในช่องปฏิบตัิ และแนบเอกสารการปฏิบตัิงาน
ขอ้บกพรอ่งที�พบจากการติดตามความกา้วหนา้และมาตรการแกไ้ข ปอ้งกนั

แผนงานการจัดการสิ	งแวดล้อม 
2

พ.ศ. 2563
ผู้ร ับผิดชอบ งบประมาณ

แบบฟอรม์1.6(1)
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ชื�อแผนงาน : ฝึกอบรมการอพยพเหตเุพลิงไหมแ้ละการดบัเพลิงขัDนตน้จาก

ถงัดบัเพลิงและสายฉีดนํDา หมายเลขแผนงาน : ผูจ้ดัทาํ.........................................

หน่วยงาน :  กลุ่มงานกายภาพฯ วนัที�บงัคบัใช้ - ผูอ้นมุตัิ........................................... วนัที�.........................

วตัถปุระสงค ์: 1. เพื�อใหผู้เ้ขา้อบรมมีความรูเ้กี�ยวกบัการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณภยัและแผนอพยพหนีไฟ

2. ผูเ้ขา้อบรมรมสามารถจดัทาํแผนอพยพหนีไฟประจาํหน่วยงานได้

3. ผูเ้ขา้อบรมสามารถปฏิบตัิตามแผนอพยพหนีไฟ

เปา้หมาย : 1. บคุลากรสาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

2. ตวัแทนจากคณะ/สาํนกั/สถาบนัที�สนใจเขา้ประเมินสาํนกังานสีเขียว (Green Office)

ลาํดับท ี	 รายละเอยีดขั�นตอน

การปฏบิัตงิาน 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 กาํหนดแผนดาํเนินกิจกรรม และเขียนรายละเอียดกิจกรรมเพื�อขออนมุตัิแผน กลุ่มงานกายภาพฯ

ปฏิบตัิ
2 ฝึกอบรมการดบัเพลิงและการซอ้ม หนีไฟ ภาคทฤษฎี แผน ทกุหน่วยงาน 20,000          

ปฏิบตัิ
3 ฝึกอบรมการดบัเพลิงและการซอ้ม หนีไฟ ภาคปฏิบตัิ แผน ทกุหน่วยงาน 5,000            

ปฏิบตัิ
4 ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม และนาํผลประเมินไปปรบัปรุง แผน กลุ่มงานกายภาพฯ

ปฏิบตัิ
การติดตามความกา้วหนา้ ใหท้าํเครื�องหมายในช่องปฏิบตัิ และแนบเอกสารการปฏิบตัิงาน
ขอ้บกพรอ่งที�พบจากการติดตามความกา้วหนา้และมาตรการแกไ้ข ปอ้งกนั

แผนงานการจัดการสิ	งแวดล้อม 

3

พ.ศ. 2563
ผู้ร ับผิดชอบ งบประมาณ

แบบฟอรม์1.6(1)
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ชื�อแผนงาน : การซกัซอ้มการอพยพหนีไฟ หมายเลขแผนงาน : ผูจ้ดัทาํ.........................................

หน่วยงาน :  กลุ่มงานกายภาพฯ วนัที�บงัคบัใช้ - ผูอ้นมุตัิ........................................... วนัที�.........................

วตัถปุระสงค ์: 1. บคุลากรมีความเขา้ใจแนวทางการซกัซอ้มการอพยพหนีไฟ

2. บคุลากรสามารถปฏิบตัิตามแผนอพยพหนีไฟ

เปา้หมาย : 1. บคุลากรสาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

ลาํดับท ี	 รายละเอยีดขั�นตอน

การปฏบิัตงิาน 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 กาํหนดแผนดาํเนินกิจกรรม และเขียนรายละเอียดกิจกรรมเพื�อขออนมุตัิแผน กลุ่มงานกายภาพฯ

ปฏิบตัิ
2 แนะแนวการซกัซอ้มการอพยพหนีไฟ แผน กลุ่มงานกายภาพฯ 5,000            

ปฏิบตัิ
3 การซกัซอ้มการอพยพหนีไฟ แผน ทกุหน่วยงาน

ปฏิบตัิ
4 ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม และนาํผลประเมินไปปรบัปรุง แผน กลุ่มงานกายภาพฯ

ปฏิบตัิ
การติดตามความกา้วหนา้ ใหท้าํเครื�องหมายในช่องปฏิบตัิ และแนบเอกสารการปฏิบตัิงาน
ขอ้บกพรอ่งที�พบจากการติดตามความกา้วหนา้และมาตรการแกไ้ข ปอ้งกนั

แผนงานการจัดการสิ	งแวดล้อม 
4

พ.ศ. 2563
ผู้ร ับผิดชอบ งบประมาณ
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ชื�อแผนงาน : สรา้งความรูแ้ละความเขา้ใจเกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้ม และการ

ประหยดัพลงังาน ผูจ้ดัทาํ.........................................

หน่วยงาน :  กลุ่มงานกายภาพฯ และกลุ่มงานสื�อสารฯ วนัที�บงัคบัใช:้ - ผูอ้นมุตัิ........................................... วนัที�.........................

วตัถปุระสงค ์1.ปลกูจิตสาํนึกและสรา้งความรูค้วามเขา้ใจที�ถกูตอ้งดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานทรพัยากรธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม

2. เพื�อเป็นสถานที�ศึกษาใหค้วามรูแ้ละสรา้งจิตสาํนึกที�ถกูตอ้งแก่เยาวชนและผูส้นใจในดา้นพลงังานทดแทน และธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม 

โดยผูท้ี�เขา้รว่มสามารถนาํสิ�งที�ไดร้บัจากการศึกษาไปใชจ้ริงในชีวิตประจาํวนั

เปา้หมาย : 1. บคุลากรสาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

2 ตวัแทนจากคณะ/สาํนกั/สถาบนัที�สนใจเขา้ประเมินสาํนกังานสีเขียว (Green Office)

รายละเอยีดขั�นตอน

การปฏบิัตงิาน 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 สาํรวจพื Dนที�ภายในมหาวิทยาลยั ที�จะอนรุกัษพ์ลงังาน แผน กลุ่มงานกายภาพฯ 

ปฏิบตัิ
2 ฝึกอบรมภาคทฤษฎีและปฏิบตัิการ ดาํเนินกิจกรรมส่งเสริม

ดา้นการอนรุกัษพ์ลงังานและพลงังานทดแทน

แผน ทกุหน่วยงาน 30,000          

ปฏิบตัิ
3 ศึกษาดงูานสถานที�ดาํเนินการเป็นรูปธรรมแลว้ แผน สาํนกังานอธิการบดี 30,000          

ปฏิบตัิ
4 ประชมุเพื�อติดตามผลเพื�อติดตามผลการ

ดาํเนินงานและใหเ้กิดความต่อเนื�องของโครงการ

แผน กลุ่มงานสื�อสารฯ

ปฏิบตัิ
5 สรุปผลและจดัทาํรายงาน แผน กลุ่มงานกายภาพฯ 

และกลุ่มงานสื�อสารฯ

ปฏิบตัิ
การติดตามความกา้วหนา้ ใหท้าํเครื�องหมายในช่องปฏิบตัิ และแนบเอกสารการปฏิบตัิงาน
ขอ้บกพรอ่งที�พบจากการติดตามความกา้วหนา้และมาตรการแกไ้ข ปอ้งกนั

แผนงานการจัดการสิ	งแวดล้อม 

หมายเลขแผนงาน : 5

ลาํดับท ี	
พ.ศ. 2563

ผู้ร ับผิดชอบ งบประมาณ
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ชื�อแผนงาน : ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและเกณฑก์าร

เป็นสาํนกังานสีเขียวของกรมส่งเสริมคณุภาพสิ�งแวดลอ้ม หมายเลขแผนงาน : ผูจ้ดัทาํ.........................................

หน่วยงาน :  งานนิติการ กองกลาง วนัที�บงัคบัใช ้: - ผูอ้นมุตัิ........................................... วนัที�.........................

วตัถปุระสงค ์: เพื�อสรา้งองคค์วามรูด้า้นกฎหมายและเกณฑใ์นการปฏิบตัิการสู่การเป็นสาํนกังานสีเขียว

เปา้หมาย : 1. บคุลากรสาํนกังานอธิการบดี มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

2 ตวัแทนจากคณะ/สาํนกั/สถาบนัที�สนใจเขา้ประเมินสาํนกังานสีเขียว (Green Office)

ลาํดับท ี	 รายละเอยีดขั�นตอน

การปฏบิัตงิาน 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 ลงทะเบียนเขา้รว่มกิจกรรม แผน กองกลาง

ปฏิบตัิ
2 รบัฟังบรรยายใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและ

เกณฑก์ารเป็นสาํนกังานเขียวของกรมส่งเสริมคณุภาพ

สิ�งแวดลอ้ม

แผน ทกุหน่วยงาน 20,000          

ปฏิบตัิ
3 สรุปผลการดาํเนินกิจกรรมและส่งรายงานผลการดาํเนิน แผน งานนิติการ 

ปฏิบตัิ
4 ประเมินผลการดาํเนินกิจกรรม และนาํผลประเมินไปปรบัปรุง แผน งานนิติการ 

กองกลาง

ปฏิบตัิ
การติดตามความกา้วหนา้ ใหท้าํเครื�องหมายในช่องปฏิบตัิ และแนบเอกสารการปฏิบตัิงาน
ขอ้บกพรอ่งที�พบจากการติดตามความกา้วหนา้และมาตรการแกไ้ข ปอ้งกนั

แผนงานการจัดการสิ	งแวดล้อม 

6

พ.ศ. 2563
ผู้ร ับผิดชอบ งบประมาณ

แบบฟอรม์1.6(1)
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-ร�าง- 
 
 
 
 

 
คําส่ังสํานักงานอธิการบดี 

ท่ี  003 / 2565 
เรื่อง  แต�งตั้งคณะกรรมการโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ. 2565 

------------------------------------ 
ด�วยสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได�ตระหนักถึงความสําคัญและ

ประโยชน(ในการพัฒนาสิ่งแวดล�อมเพ่ือสุขภาวะท่ีดี มีการใช�พลังงานอย.างประหยัด และรณรงค(การให�
ความรู�เรื่องการใช�พลังงานอย.างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย นั้น 

เพ่ือให�การดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) เป=นไปด�วยความเรียบร�อยและ
บรรลุตามวัตถุประสงค( สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงขอแต.งต้ังคณะกรรมการ
โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) ดังรายนามต.อไปนี้ 
คณะกรรมการอํานวยการ 

1. ผู�ช.วยศาสตราจารย(นรีนารถ ศรีวรนารถ ท่ีปรึกษา 
2. ผู�ช.วยศาสตราจารย(วิเชียร  เข็มเงิน ท่ีปรึกษา 
3. ผู�ช.วยศาสตราจารย(ทัศนัย  ท่ังทอง  ประธานกรรมการ 
4. นางภควัน  จันทนเสวี  กรรมการ 
5. นายนเรนทร อมรจุติ  กรรมการ 
6. นายกิตติภพ  รักษาราษฎร(  กรรมการ 
7. นางอัญธิกา  ถาวรเวช  กรรมการ 
8. นางสาวเจษฎา กล่ําศรี  กรรมการ 
9. นายเชฐ  ศรีแย�ม  กรรมการ 
10. นายอํานาจ  อนันพิทักษ(  กรรมการ 
11. นายชาญยุทธ(  อรุณสวัสด์ิ  กรรมการ 
12. นางสาวน้ําฝน  แสงอรุณ  กรรมการ 
13. นายเทพฤทธิ์  นาคสวัสด์ิ  กรรมการและเลขานุการ 
14. นายอภิวัฒน(  เพ็ชรสวาท  กรรมการและผู�ช.วยเลขานุการ 
15. นางสาวฐิติรัตน( ชะเอม  กรรมการและผู�ช.วยเลขานุการ 

มีหน5าท่ี 
1. พิจารณากําหนดแผนปฏิบัติการของโครงการสํานักงานสีเขียว 
2. ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโครงการสํานักงานสีเขียว 
3. ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานให�คณะกรรมการทราบอย.างต.อเนื่อง 
4. กําหนดให�มีการประชุมทบทวนฝRายบริหารทุกปS 
5. ให�มีคณะกรรมการรับผิดชอบเฉพาะด�านในการควบคุมกํากับดูแลและติดตามประเมินผล

ดําเนินงานโครงการสํานักงานสีเขียวท้ัง 6 หมวด ดังนี้ 
/คณะกรรมการ... 



๒ 
 

คณะกรรมการดําเนินการ 
หมวดท่ี 1 การกําหนดนโยบาย การวางแผน การดําเนินงานและการปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 
1.1 การกําหนดนโยบายส่ิงแวดล5อม 

นายนเรนทร  อมรจุติ  
นางสุชาดา  กนกชัชวาล  
นายชูชาติ  เมฆกมล 

1.2 คณะกรรมการด5านส่ิงแวดล5อม 
 นางสุชาดา  กนกชัชวาล 
 นางสาวฐิติรัตน(  ชะเอม 

1.3 การระบุประเด็นป<ญหาทรัพยากรและส่ิงแวดล5อม 
 นายอภิวัฒน(  พานทอง 
 นางสาวณัฐจิรา  หวังดี 
 นายธีรวัฒน(  เสนะโห 

1.4 กฎหมายและข5อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข5อง 
 นางสาวอรทัย ชูเจริญ 
 นายธนดล  ดีหะสิงห( 

1.5 ข5อมูลกBาซเรือนกระจก 
 นายอภิวัฒน(  เพ็ชรสวาท 
 นางสาวศิริ  แฉ.งฉายา 
 นางสาวสุภาวดี เนียมหอม 

1.6 แผนงานโครงการท่ีนําไปสู�การปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง 
 นางสุชาดา  กนกชัชวาล 
 นางสาวฐิติรัตน(  ชะเอม 

นางสาวจุฬาลักษณ(  วิทูประพัทธ( 
1.7 การตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวภายในสํานักงาน (สําหรับหน�วยงานต�ออายุ) 

 นางสุชาดา  กนกชัชวาล 
 นางสาวฐิติรัตน(  ชะเอม 

1.8 การทบทวนฝKายบริหาร 
 นางสุชาดา  กนกชัชวาล 
 นางสาวฐิติรัตน(  ชะเอม 
 
มีหน5าท่ี 

กําหนดนโยบายสิ่งแวดล�อม กําหนดแนวทางการดําเนินงานด�านสิ่งแวดล�อม ระบุประเด็น
ปYญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม กําหนดกฎหมายและข�อกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข�อง เก็บข�อมูลก[าซเรือน
กระจก จัดทําแผนงานโครงการท่ีนําไปสู.การปรับปรุงอย.างต.อเนื่อง  
 

 
/หมวดท่ี 2 ... 
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หมวดท่ี 2 การส่ือสารและสร5างจิตสํานัก 
2.1 การอบรมให5ความรู5และประเมินความเข5าใจ 

 นางสาวฐิติรัตน( ชะเอม 
 นางสาวณัฐจิรา  หวังดี 

2.2 การรณรงคLและประชาสัมพันธLแก�พนักงาน 
 อาจารย( ดร.เมธาวิน  สาระยาน  
 นางอัญธิกา  ถาวรเวช 

นายดนัย  มีอารีย(  
นางสาวฐิติพร  การะเกตุ 
นางสาวชนิกานต( ชวรุ.ง  

 
มีหน5าท่ี 

ดําเนินการจัดอบรมให�ความรู�และประเมินความเข�าใจ รณรงค(และประชาสัมพันธ(แก.บุคลากร
ของสํานักงานอธิการบดี 

 
หมวดท่ี 3 การใช5ทรัพยากรและพลังงาน 
3.1 การใช5น้ํา 

 นายเทพฤทธิ์  นาคสวัสด์ิ  
นายอภิวัฒน(  เพ็ชรสวาท  

3.2 การใช5พลังงาน 
 นายอภิวัฒน(  เพ็ชรสวาท  

นายกันวรุจน(  เอกวัตร  
นางสาวสุภาวดี เนียมหอม  

3.3 การใช5ทรัพยากรอ่ืน ๆ 
นางสาวศิริ  แฉ.งฉายา  
นางสาวสุธิวรรณ รุ.งสว.าง  

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ  
นางสาวสุนันทา  รักษาราษฎร( 
นางสาวฐิติรัตน( ชะเอม  

 
มีหน5าท่ี 

ดําเนินการจัดมาตรการใช�น้ํา การใช�พลังงาน การใช�ทรัพยากรอ่ืน ๆ การประชุมและการจัด
นิทรรศการให�เหมาะสมกับสํานักงานอธิการบดี 

 
 
 
 

/หมวดท่ี 4 ... 



๔ 
 

หมวดท่ี 4 การจัดการของเสีย 
4.1 การจัดการของเสีย 

 นายเทพฤทธิ์  นาคสวัสด์ิ  
 นางสาวสุนันทา  รักษาราษฎร( 

4.2 การจัดการน้ําเสีย 
นายเทพฤทธิ์  นาคสวัสด์ิ  
นายเผด็จพงษ( กนกชัชวาล  

 
มีหน5าท่ี 

ดําเนินการตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกําจัดขยะอย.างเหมาะสม กําหนดแนวทาง
การจัดการน้ําเสีย และคุณภาพน้ําท้ิงจะต�องอยู.ในเกณฑ(มาตรฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
หมวดท่ี 5 สภาพแวดล5อมและความปลอดภัย 
5.1 อากาศในสํานักงาน 

 นายเทพฤทธิ์  นาคสวัสด์ิ  
 นายอภิวัฒน(  เพ็ชรสวาท  

5.2 แสงในสํานักงาน 
 นายอภิวัฒน(  เพ็ชรสวาท 
 นายกันวรุจน(  เอกวัตร   

5.3 เสียง  
 นายประยูร ชูช.วย 
 นายบุญเขต นเรนทร  

5.4 ความน�าอยู� 
นายชูชาติ  เมฆกมล 

 นายศักด์ิชัย เข็มตรง 
5.5 การเตรียมพร5อมต�อสภาวะฉุกเฉิน 

 นายเทพฤทธิ์  นาคสวัสด์ิ 
 นายอภิวัฒน(  เพ็ชรสวาท 
 
มีหน5าท่ี 

ดําเนินการควบคุมมลพิษทางอากาศ แสง เสียง ความน.าอยู. การเตรียมพร�อมต.อสภาวะฉุกเฉิน
ของสํานักงานอธิการบดี 

 
หมวดท่ี 6 การจัดซ้ือและจัดจ5าง 
6.1 การจัดซ้ือสินค5า 

 นางสาวศิริ  แฉ.งฉายา 
 นางสาวพิชญา  เทียนภู.  

/6.2 การจัดจ�าง ... 
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6.2 การจัดจ5าง 
 นางสาวศิริ  แฉ.งฉายา  
 นางสาวสุธิวรรณ  รุ.งสว.าง  
 นางสาวพิชญา  เทียนภู.  
 
มีหน5าท่ี 

ดําเนินการจัดซ้ือสินค�าท่ีเป=นมิตรกับสิ่งแวดล�อม ดําเนินการจัดจ�างหน.วยงานหรือบุคคลท่ีมี
การดําเนินงานท่ีเป=นมิตรกับสิ่งแวดล�อม 

 
สั่ง  ณ  วันท่ี   22  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 

 
(ผู�ช.วยศาสตราจารย(ทัศนัย  ท่ังทอง) 

รักษาราชการแทนผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 
 
กองนโยบายและแผน 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เรื่อง  นโยบายส่ิงแวดล!อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

 

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

เพ่ือให
หน�วยงานต�าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พัฒนาสู�สํานักงานสีเขียว (Green 
Office) ซ่ึงเป2นส�วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยให
เป2นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)            
จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล
อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย ตามรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

1. มุ�งม่ันท่ีจะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล
อมอย�างต�อเนื่อง 
2. มุ�งม่ันท่ีจะควบคุม ปEองกัน ลดผลกระทบด
านการใช
ทรัพยากร พลังงาน และมลพิษ/ของ

เสีย รวมไปถึงการจัดซ้ือ จัดจ
าง และบริการท่ีเป2นมิตรกับสิ่งแวดล
อม เพ่ือนําไปสู�การลดการปล�อยกJาซ
เรือนกระจก รวมท้ังการฟLMนฟูสภาพแวดล
อม 

3. มุ�งม่ันท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมายและเกณฑRการเป2นสํานักงานสีเขียวของกรมส�งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล
อม และข
อกําหนดท่ีเก่ียวข
องกับประเด็นด
านสิ่งแวดล
อม และความปลอดภัยของ
องคRกร 

4. มุ�งม่ันท่ีจะเสริมสร
างคุณภาพชีวิต ความรู
 และความตระหนักด
านสิ่งแวดล
อม การปล�อย
กJาซเรือนกระจก และสุขอนามัยท่ีดี ให
กับบุคลากร นักศึกษาและผู
ท่ีเก่ียวข
อง 

5. มุ�งม่ันท่ีจะปEองกัน ให
ความรู
 สร
างความตระหนัก และลดอุบัติเหตุจากการทํางานให
เป2น
ศูนยR 

6. มุ�งม่ันท่ีจะสร
างสภาพแวดล
อมท่ีดีในการทํางาน 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จะสื่อสารนโยบายให
กับบุคลากรทุกระดับรับทราบ และเปWดเผย

ต�อหน�วยงานภายนอกท่ีมีความสนใจ และจะถือว�าเป2นหน
าท่ีของบุคลากรทุกคน ท่ีจะต
องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบ และพัฒนางานด
านสิ่งแวดล
อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให

บุคลากรทุกระดับ นํานโยบายไปปฏิบัติให
บรรลุผลสําเร็จตามความมุ�งหมาย 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   23  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖3 

                       
(ผู
ช�วยศาสตราจารยR ดร.เสนาะ  กลิ่นงาม) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
 
กองนโยบายและแผน 



 

 

ภาคผนวก 3 

 

 

 



 

 
 

 

 

ประกาศสํานักงานอธิการบดี 

เรื่อง  มาตรการประหยัดพลังงานของสํานักงานอธิการบดี 

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

เพ่ือให
เป�นไปตามประกาศสํานักงานอธิการบดี เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล
อม อาชีวอนามัย                
และความปลอดภัย ลงวันท่ี 23 มกราคม 2563 จึงกําหนดมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักงาน
อธิการบดี ดังต/อไปนี้ 

 
ตัวช้ีวัด วิธีการ/แนวทางในการประหยัดพลังงาน 

1. ลดปริมาณการใช
ไฟฟ5า 1. กําหนดเวลาเป6ดเครื่องปรับอากาศ ๐8.3๐-๑๒.๐๐ น. และ   
๑๓.๐๐ – 16.3๐ น. 

2. ป6ดไฟบริเวณท่ีไม/ได
ใช
งาน 
3. ต้ังอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี ๒๕ องศาเซลเซียส ภายในห
อง

ทํางานและห
องประชุม 
4. ดึงปลั๊กไฟอุปกรณCไฟฟ5าเม่ือใช
แล
ว เช/น กาต
มน้ํา ตู
ทําน้ําเย็น/น้ํา

ร
อน เตาไมโครเวฟ พัดลม พัดลมดูดอากาศ ไฟป5ายโฆษณา ไฟตู
โชวC 
เป�นต
น 

5. รณรงคCการเดินข้ึน-ลงบันได
แทนการใช
ลิฟตC 
6. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย/างสมํ่าเสมอ โดยทําความสะอาด     

แผงกรองอากาศทุกเดือน ทําความสะอาดชุดระบายความร
อนทุก           
6 เดือน 

7. ป6ดหน
าจอคอมพิวเตอรCทุกครั้ง เม่ือไม/ใช
งาน 
8. เลือกใช
อุปกรณCท่ีมีประสิทธิภาพสูง เช/น ใช
หลอดตะเกียบแทน

หลอดไส
ใช
บัลลาสตC หรือหลอดแอลอีดี 
2. ลดปริมาณการใช
น้ํา 1. ไม/เป6ดน้ําท้ิงไว
 

2. ใช
อ/างล
างจานแทนการล
างผ/านกJอกน้ํา 
3. รดน้ําต
นไม
เท/าท่ีจําเป�น 
4. ตรวจสอบซ/อมแซมระบบท/อน้ําให
สมบูรณCอยู/เสมอ 
5. รณรงคCให
ใช
น้ําอย/างประหยัด ไม/เป6ดน้ําท้ิงไว
โดยไม/จําเป�น 

3. ลดปริมาณการใช
น้ํามัน
เชื้อเพลิง 

1. ขับรถตามความเร็วท่ีกฎหมายกําหนด เพ่ือความปลอดภัยและ
ประหยัดเชื้อเพลิง 

2. วางแผนการเดินทาง ก/อนออกเดินทางทุกครั้ง 
3. เดินทางพร
อมกันหลายคน หากมีธุระในจุดเดียวกัน หรือกําหนดให
มี

ผู
รับผิดชอบจัดการธุระเดียวกัน 
 



๒ 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการ/แนวทางในการประหยัดพลังงาน 

4. หม่ันดูแลบํารุงรักษาระบบต/าง ๆ ของรถยนตCและเครื่องยนตCให
มี
ประสิทธิภาพอยู/เสมอ เช/น ตรวจเช็คเครื่องยนตCตามระยะเวลาหรือ
ระยะทางท่ีกําหนด เปลี่ยนไส
กรองตามระยะเวลาท่ีกําหนด และ
ตรวจสอบลมยางให
อยู/ในเกณฑCมาตรฐานกําหนด 

5. ตรวจสอบระดับน้ํามันเครื่องและน้ํากลั่นในแบตเตอรี่ให
อยู/ในระดับ
ท่ีกําหนด 

6. ไม/ควรติดเครื่องยนตCขณะจอดรถ และดับเครื่องยนตCทุกครั้งเม่ือจอด
รถเป�นเวลานาน 

4. ลดปริมาณการใช

กระดาษ 

1. ปฏิบัติงานเอกสาร ผ/านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสC หรือ
จดหมายอิเล็กทรอนิกสC แทนการส/งข
อมูลข/าวสารโดยเอกสาร 

2. กําหนดให
ใช
กระดาษ 2 หน
า 
3. กําหนดให
ใช
กระดาษท่ีมีส/วนรักษาสิ่งแวดล
อม 
4. ตรวจสอบความถูกต
องของข
อมูลจากเครื่องทุกครั้งก/อนพิมพCเป�น

กระดาษ 
5. ใช
กระดาษชําระอย/างประหยัดและคุ
มค/า 
6. การลงชื่อเข
าออกงานผ/านระบบออนไลนC 

5. ลดการใช
หมึกพิมพC 1. ใช
ตลับหมึก ตลับโทนเนอรCแบบเติมได
 
2. รณรงคCการใช
หมึกขาว-ดํา ลดการใช
หมึกสี หรือใช
เท/าท่ีจําเป�น 
3. กําหนดพ้ืนท่ีสําหรับวางเครื่องพิมพCให
เหมาะสม เช/น มีห
องกระจก

ก้ัน ติดต้ังพัดลมดูดอากาศ 
4. ปฏิบัติงานเอกสาร ผ/านระบบอิเล็กทรอนิกสC แทนการส/งข
อมูล

ข/าวสารโดยเอกสาร 
5. การลงชื่อเข
าออกงานผ/านระบบออนไลนC 

6. ลดการใช
อุปกรณCเครื่อง
เ ขี ย น  แ ล ะ อุ ป ก ร ณC
สํานักงาน 

1. นําซองจดหมาย/ซองเอกสาร กลับมาใช
หมุนเวียนภายในหน/วยงาน 
2. ขอความร/วมมือในการใช
วัสดุสํานักงานต/าง ๆ เช/น แฟ5ม คลิปหนีบ

กระดาษ เท/าท่ีจําเป�นและนํากลับมาใช
ใหม/ 
3. เน
นใช
วัสดุอุปกรณCสํานักงานร/วมกันเพียงจุดเดียว เพ่ือลดการใช


วัสดุสํานักงานสิ้นเปลือง 
7. ลดปริมาณของเสีย 1. มีการคัดแยกขยะ นําขยะกลับมาใช
ประโยชนC หรือนํากลับมาใช
ใหม/ 

2. การคัดแยกเศษอาหารเพ่ือทําไปทําปุQยหรือเลี้ยงสัตวC 
3. ลดปริมาณการใช
ถุงพลาสติก/กล/องโฟม โดยหลีกเลี่ยงการนําเข
ามา

ในสํานักงาน 
4. เลือกใช
วัสดุท่ีเป�นมิตรต/อสิ่งแวดล
อม 

8. การลดปริมาณกJาซเรือน
กระจก 

1. ลดการใช
พลังงานไฟฟ5า 
2. ลดการใช
น้ํา 
3. ลดการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง 
4. ลดการใช
กระดาษ 
5. ลดการใช
หมึกพิมพC 



๓ 
 

ตัวช้ีวัด วิธีการ/แนวทางในการประหยัดพลังงาน 

6. ลดการใช
อุปกรณCเครื่องเขียน และอุปกรณCสํานักงาน 
7. ลดปริมาณของเสีย 

 
ประกาศ  ณ  วันท่ี   19  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖5 

 
(ผู
ช/วยศาสตราจารยCทัศนัย  ท่ังทอง) 

รักษาราชการแทนผู
อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 
 
 
กองนโยบายและแผน 



 

 

ภาคผนวก 4 

 

 

 

















 

 

ภาคผนวก 5 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

คําส่ังสํานักงานอธิการบดี 
ท่ี  004 / 2565 

เรื่อง  แต�งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
------------------------------ 

 

ด�วยสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได�สมัครเข�ารับการประเมินสํานักงาน         
สีเขียวในป$ พ.ศ. 2563 ตามนโยบายและทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัยท่ีมุ/งสู/มหาวิทยาลัยสีเขียว นั้น 

เพ่ือให�การดําเนินโครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) เป=นไปด�วยความเรียบร�อย 
ต/อเนื่อง และบรรลุตามวัตถุประสงค? สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จึงแต/งต้ัง
คณะกรรมการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว (Green Office) ดังรายนามต/อไปนี้ 

คณะกรรมการตรวจประเมินกลุ�มท่ี 1 มีหน�าท่ีตรวจประเมินโครงการสํานักงานสีเขียว    
หมวดท่ี 1 3 และ 5 ประกอบด�วย 

1. นางภควัน  จันทนเสวี  หัวหน�าผู�ตรวจประเมิน 
2. นางสาวอรทัย ชูเจริญ  ผู�ตรวจประเมิน 
3. นางสุชาดา  กนกชัชวาล  ผู�ตรวจประเมิน 
คณะกรรมการตรวจประเมินกลุ�มท่ี 2 มีหน�าท่ีตรวจประเมินโครงการสํานักงานสีเขียว    

หมวดท่ี 2 4 และ 6 ประกอบด�วย 
1. นายชาญยุทธ?  อรุณสวัสด์ิ  หัวหน�าผู�ตรวจประเมิน 
2. นายอภิวัฒน?  เพ็ชรสวาท  ผู�ตรวจประเมิน 
3. นางสาวฐิติรัตน? ชะเอม  ผู�ตรวจประเมิน 
 
ให6คณะกรรมการแต�ละกลุ�มดําเนินการ ดังนี้ 
1. ดําเนินการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียวภายในสํานํานักงานอย/างน�อยป$ละ 1 ครั้ง 
2. ดําเนินการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว 
3. จัดทํารายงานผลการตรวจประเมินสํานักงานสีเขียว เสนอต/อท่ีประชุมคณะกรรมการ

โครงการสํานักงานสีเขียว (Green Office) 
 

สั่ง   ณ   วันท่ี   19  มกราคม   พ.ศ. ๒๕๖5 

 
(ผู�ช/วยศาสตราจารย?ทัศนัย  ท่ังทอง) 

รักษาราชการแทนผู�อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
กองนโยบายและแผน 
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