
 
 
 
 

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
1. หน่วยงานหลัก ส านักงานอธิการบดี หน่วยงานรอง กองกลาง 
2. ชื่อโครงการ  
     รหัสโครงการ 103108011842 
3. หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีความโดดเด่นในต าแหน่งที่ตั้ง เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและ
แห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในเมืองมรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความหลากหลายในด้านของศิลปะวัฒนธรรมและมีสภาพสังคมที่
มีความหลากหลายของประชากร  ปัจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นน าทั่วโลกพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน 
UI Green Metric World University Ranking ถือเป็นมาตราฐานหนึ่งที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก โดยมีเกณฑ์การประเมิน 6 
ด้านในสัดส่วนที่แตกต่างกัน ดังนี้ 1. ที่ต้ังและโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 15 2. กาดรจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ทางภูมิอากาศ ร้อยละ 21 3. การจัดการของเสีย ร้อยละ 18 4. การจัดการน้ า ร้อยละ 10 5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
18 6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ร้อยละ 18  
 ดังนั้นฝ่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เห็นควรด าเนินโครงการ 
ARIT Go To Green Office เพ่ือพัฒนาส านักวิทยบริการฯ ให้เป็นส านักงานสีเขียว (Green Office) และเป็นต้นแบบการ
ด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 โดยโครงการนี้ สามารถใช้ในการตอบข้อประเมิน UI GreenMetric   
  Setting and Infrastructure (SI) ข้อ........................  
  Energy and climate change (EC) ข้อ........................  
  Waste (WS) ข้อ....WS1 WS2 WS3....................  
  Water (WR) ข้อ....WR1...................  
  Transportation (TR) ข้อ........................ 
  Education (ED) ข้อ..ED4...................... 
 
4. วัตถุประสงค์ 
 1. แสดงให้เห็นความพร้อม ความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  

2. สร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ของนักศึกษา และอาจารย์ในการพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว  
3. ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติในมหาวิทยาลัยให้อยู่ในสถาพสมบูรณ์  
4. พัฒนาบุคลากรผู้น าให้มีความเข้าใจ มีแนวคิดทันสมัย สามารถพัฒนาสู่มหาวิทยาลัยสีเขียวได้อย่างเหมาะสม 
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5. กลุ่มเป้าหมาย 
 นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
6. วิธีการด าเนินงาน  
 6.1 จัดโครงการพัฒนาบุคลากร โครงการศึกษาดูงาน เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว  (Green University) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ ARIT Go To Green Office วันที่ 22 
ธันวาคม 2563 

6.2 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาส านักงานสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
6.3  โครงการจัดท าแผนพัฒนาส านักงานสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 
7. ระยะเวลา วันที่ 01/10/2564  ถึง วันที่ 30/09/2565   
8. พ้ืนที่ด าเนินการ/กลุ่มเป้าหมาย  
 8.1 พ้ืนที่ด าเนินการ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 8.2 กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  
9. งบประมาณโครงการ  80,000 บาท 
 
10.  ตัวชี้วัดของโครงการ 

ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 
เชิงปริมาณ   
   1. มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่สีเขียวเพิ่มมากข้ึน ร้อยละ 85 
   2. ระดับความส าเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรและนักศึกษา ร้อยละ 90 
เชิงคุณภาพ    
   1. แหล่งน้ าภายในมหาวิทยาลัยมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ร้อยละ 80 
   2. ร้อยละของบุคลากรและนักศึกษาที่สามารถน าการถ่ายทอด/การประชาสัมพันธ์ไปปฏิบัติในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 80 
   3. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ UI GreenMetric สูงข้ึนจากการวัดผลภายในประเทศ อันดับ 3 
เชิงเวลา   
   1. มหาวิทยาลัยถูกจัดอันดับ UI GreenMetric สูงข้ึนภายในระยะเวลา 1 ปี อันดับ 3 

เชิงค่าใช้จ่าย   
   1. ร้อยละของจ านวนการเบิกจ่ายที่สามารถด าเนินการได้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ร้อยละ 100 

 

11. การประเมินผล (evaluation)  
     ผลผลิต (Output) (หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันที่ ผลที่เกิดขึ้นโดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ / กิจกรรม เสร็จสิ้น) 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านการประเมินส านักงานสีเขียว 
     ผลกระทบ (Impact) (หมายถึง  ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต) 
 1. บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. เกิดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการจัดการมหาวิทยาลัยสีเขียว 
3. ลดการใช้พลังงานที่ไม่จ าเป็น 
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     ผลลัพธ์ (Outcome) (หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็น ผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ) 

บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตระหนักถึงการท าลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมถึงการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือการมีสุขภาวะที่ทางกายและใจที่ดี
ร่วมกัน ในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย 
 

12. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

รหัส 12 หลัก ชื่อกิจกรรมย่อย หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 
แผนการปฏบิัติงาน 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

103108011842 กิจกรรม  ARIT Go To 
Green Office 

ค่าตอบแทน   14,400 
ค่าใช้สอย 73,818 บาท 
ค่าวัสดุ   -   บาท 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น     80,000 บาท 

80,000 10,430 52,860 24,928 0 

รวม 80,000 10,430 52,860 24,928 0 

 
13. ตัวชี้วัดความส าเร็จของกิจกรรมย่อย 

กิจกรรมย่อย ตัวชี้วดั(Indicators) หน่วยนับ 

ค่าเป้าหมาย(Target) 
ปี 2564 ปี 2565 

ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.64-ธ.ค.65) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.65-มี.ค.

65) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.65-มิ.ย.65) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.65-ก.ย.65) 

1. ARIT Go To Green Office ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จ านวนกิจกรรม 
 

กิจกรรม 
 

1.00 1.00 1.00 0.00 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :ความรู้ของผู้เข้าร่วม
โครงการเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 90.00 90.00 90.00 0.00 
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14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแกไ้ข/ป้องกันความเสี่ยง 
  

   

   

 
15. ผู้รับผิดชอบโครงการ   
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

                                                                              
ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ 

              (นางสาวอัจฉริยะณัฐ  จันทร์สิงห์)                                                                                
           ต าแหน่ง....บรรณารกัษ์............................... 
           ………/……………../…………… 

 


