
บทสรุปผลการด าเนินงาน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฎพระนครศรีอยุธยำ 
มีพันธกิจส ำคัญในกำรพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศและขบัเคลื่อนระบบสำรสนเทศให้เป็นเลิศ

พร้อมให้บริกำร พัฒนำองค์กรเพื่อเป็นศูนย์กลำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย 
กำรบริกำรองค์ควำมรู้ทำงวิชำกำรที่มีคุณภำพ  พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำง       

ชำญฉลำด มุ่งเน้นกำรพัฒนำที่ตอบโจทย์โลกแห่งอนำคต Smart university โดยค ำนึงถึง
ควำมยั่งยืนและผลกระทบด้ำนสิ่งแวดล้อม 

จำกพันธกิจดังกล่ำวส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฎ
พระนครศรีอยุธยำ เข้ำร่วมโครงกำรส ำนักงำนสีเขียว ในปี พ.ศ. 2564 

หมวด 1 การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนนิงานและการปรับปรุงอย่างตอ่เนื่อง 

พื้นที่ขอบเขตกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เพื่อขอกำรรับรองกำรตรวจประเมินส ำนักงำนสี
เขียว  คือ กิจกรรมและพื้นที่ภำยในอำคำรบรรณรำชนครินทร์ทั้งหมด  เป็นอำคำรเอกเทศน์ 
สร้ำงขึ้นเพื่อกำรด ำเนินงำนบริกำรงำนห้องสมุดและงำนส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร พื้นที่ภำยใน
อำคำร ประมำณ 3,536 ตำรำงเมตร พื้นที่สีเขียวรอบบริเวณอำคำร ประมำณ 700 ตำรำง
เมตร   
มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องและครอบคลุมประเด็นตำมเกณฑ์ส ำนักงำน
สีเขียว 9 ประเด็น  โดยมีควำมมุ่งมั่นอย่ำงต่อเนื่องในกำรปรับปรุงระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม 
กำรควบคุม ป้องกัน ลดผลกระทบด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร พลังงำน และมลพิษ/ของเสยี รวมไป
ถึงกำรจัดซื้อ จดัจ้ำง และบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อน ำไปสู่กำรลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและเกณฑ์กำรเป็นส ำนักงำนสีเขียวของกรมส่งเสรมิ
คุณภำพสิ่งแวดล้อม และกำรสร้ำงควำมรู้และควำมตระหนักด้ำนสิ่งแวดล้อมกับผู้เกี่ยวข้อง 

          มีกำรก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว ครอบคลุมเกณฑ์ด ำเนินงำน 6 
หมวด ก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำนและกำรใช้ทรัพยำกร  ประจ ำปี พ.ศ.2564 โดยตั้ง
เป้ำลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำ กระดำษ ทรัพยำกร (อุปกรณ์ส ำนักงำน) และ
กำรลดก๊ำซเรือนกระจก 5 เปอร์เซ็นต์ จำกปี 2563 และเพิ่มปริมำณกำรน ำของเสียหรือขยะ
กลับมำใช้ใหม่ มำกกว่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ของขยะหรือของเสียทั้งหมดของส ำนัก   
มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 
คณะกรมกำรที่ปรึกษำ โดยท่ำนอธิกำรบดีและคณะกรรมกำรมหำวิทยำลัยสี เขียว  
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วยคณะผู้บริหำรส ำนัก และคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 6 
หมวด 



มีกำรระบุและประเมินปัญหำสิ่งแวดล้อมจำกกำรด ำเนินกิจกรรมของส ำนักงำนทั้งทำงตรง 
ทำงอ้อม  ประเภททรัพยำกร จำกไฟฟ้ำ เชื้อเพลิง น้ ำ และวัตถุดิบ  
ครอบคลุมสภำวะกำรเกิดปัญหำทั้งสภำวะปกติ ผิดปกติ และสภำวะฉุกเฉิน ครบถ้วนตำม
กิจกรรม ขอบเขตและบริบทของส ำนัก  
โดยพบว่ำปัญหำที่มีระดับนัยส ำคัญ  ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกร ได้แก่  กำรพิมพ์เอกสำร กำรถ่ำย
เอกสำร งำนเอกสำร กำรท ำสือ่ประชำสัมพันธ์  งำนจัดเตรียม/ซ่อมแซมทรัพยำกรสำรสนเทศ
และ กำรจัดกำรน้ ำเสีย   
ด้ำนมลภำวะ ได้แก่ กระดำษและน้ ำเสีย จึงได้จัดท ำคู่มือแนวทำงปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัด
พลังงำนและลดกำรใช้ทรัพยำกร เพ่ือเป็นแนวทำงให้บุคลำกรและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ให้ควำม
ร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำสิ่งแวดล้อมดังกล่ำว   
มีกำรรวบรวมกฎหมำยสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำน ทั้ง
ระดับประเทศและกฎหมำยท้องถิ่น เผยแพร่และประชำสัมพันธ์ผ่ำนเว็บไซต์ส ำนักงำนสีเขียว  
ส ำนักมีเป้ำหมำยและตัวชี้วัดกำรลดก๊ำซเรือนกระจก  
ตั้งเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจก 5 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทยีบกับปี 2563 กำรจัดกำรข้อมูลก๊ำซ
เรือนกระจกจำกกิจกรรมในส ำนักงำน ประกอบไปด้วย  
- ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ กำรใช้เชื้อเพลิงส ำหรับกำรเดินทำง  
- กำรใช้น้ ำประปำ - กำรใช้กระดำษ และปริมำณกำรเกิดของเสีย (ฝังกลบ) 

ประเภททรัพยากร เป้าหมาย ผลการ

ด าเนนิงาน 

หมายเหต ุ

  ผล สถิติ  

1. พลังงำน     

1.1 ไฟฟ้ำ ลดลง 5% √ 33.67  

1.2 น้ ำมันเชื้อเพลิง ลดลง 5% √ 16.86  

2. น้ ำ ลดลง 5% √ 31.39  

3. กระดำษ ลดลง 5% √ 54.04  



4. ทรัพยำกร (อุปกรณ์

ส ำนักงำน)  

ลดลง 5% √ 64.56  

5. ปริมำณของเสียที่น ำ

กลับมำใช้ประโยชน์ 

มำกกว่ำ 

10% ของ

ปริมำณ

ของเสีย

ทั้งหมด 

√ 22.89  

6. ก๊ำซเรือนกระจก ลดลง 5% √ 42.27  

 
 
มีแผนงำนโครงกำรที่น ำไปสู่กำรปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง ได้แก่  
- โครงกำรจัดหำระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ทดแทนกำรใช้กระดำษและย่นระยะเวลำ
เส้นทำงเอกสำร   
- กำรแก้ไขปญัหำน้ ำเสีย โดยกำรติดตั้งถังดักไขมัน และโครงกำรติดต้ังระบบบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 
ในปี 2565  
- โครงกำรอำคำรประหยัดพลังงำน  เพื่อเก็บข้อมูลและวิเครำะห์กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ    
น ำมำก ำหนดเป็นแนวทำงกำรประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำในปี 2565 
มีกำรประชุมทบทวนฝ่ำยบริหำรและคณะกรรมกำรด ำเนินงำน   เพื่อติดตำมควำมก้ำวหน้ำ
ของกำรด ำเนินงำน ตำมแผนกำรด ำเนินงำนของส ำนักอย่ำงสม่ ำเสมอ 

หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้างจิตส านึก 

จัดท ำแผนกำรฝึกอบรมส ำนักงำนสีเขียว (Green Office)   โดยก ำหนดหลักสูตรในกำรอบรม
ให้ครอบคลุมเน้ือหำที่ก ำหนด  ได้แก ่
- ควำมส ำคญัของส ำนักงำนสีเขียว 
- กำรใช้พลังงำนและทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
- กำรจัดกำรมลพิษและของเสีย 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ก๊ำซเรือนกระจก   



ก ำหนดผู้รับผิดชอบสื่อสำร รณรงค์และประชำสัมพันธ์ ให้แก่พนักงำนและบุคคลภำยนอก ผ่ำน
ช่องทำงกำรสื่อสำร ได้แก่ ไลน์ เฟสบุคส์ เว็บไซต์ สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ บอร์ด
ประชำสัมพันธ์ จอประชำสัมพันธ์ เสียงตำมสำย  

หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 

ส ำนักก ำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำนและลดกำรใช้ทรัพยำกร และจัดท ำคู่มือแนวทำง
ปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนและลดกำรใช้ทรัพยำกรของส ำนัก ท ำกำรประชำสัมพันธ์
ผ่ำนสื่อออนไลน์ บอร์ดประชำสัมพันธ์ และเสียงตำมสำย เพื่อสร้ำงควำมตระหนักและกำรมี
ส่วนร่วม ให้บุคลำกร ผู้ใช้บริกำร และบุคคลภำยนอก ได้รับทรำบและปฏิบัติตำมมำตรกำรที่
ก ำหนด เพื่อให้เป้ำหมำยกำรลดกำรใช้พลังงำน ประสบผลส ำเร็จ 
 -  มำตรกำรประหยัดน้ ำ ได้แก่ กำรก ำหนดเวลำรดน้ ำต้นไม้ กำรปลูกพืชในอำคำรที่ใช้น้ ำน้อย 
กำรใช้จุกประหยัดน้ ำ กำรน ำน้ ำจำกบ่อน้ ำพุรดน้ ำต้นไม้ ก่อนกำรท ำควำมสะอำดบ่อน้ ำ  
-  มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ ก ำหนดเวลำเปิด-ปิดเครื่องปรับอำกำศ ตั้งอุณหภูมิให้เหมำะสม 
ติดตั้งระบบไฟฟ้ำกระตุก เพื่อลดกำรใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงในช่วงเวลำพักหรือจุดที่ไม่จ ำเป็น กำร
ติดต้ังม่ำนปรับแสงเพ่ือลดอุณหภูมิควำมร้อนที่เข้ำมำ ณ จุดนั้น  
 - มำตรกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิง ณรงค์ให้บุคลำกรปั่นจักรยำนมำปฏิบัติงำนและใช้รถไฟฟ้ำ
ร่วมของมหำวิทยำลัย  วำงแผนเส้นทำงกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 -  มำตรกำรใช้กระดำษ เปลี่ยนรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำรเป็นรูปแบบออนไลน์ ประชำสัมพันธ์
กำรประชุมและใช้สื่อกำรประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำน Line QR code  Facebook สำร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บเอกสำรกำรประชุม เอกสำรกำรด ำเนินงำนด้วย Google Drive 
จัดกำรประชุมด้วยรปูแบบออนไลน์ผ่ำน Google Meet /Zoom Application  
- ก ำหนดมำตรกำรกำรใช้ห้องประชุม จ ำนวนคนเข้ำประชุมให้เหมำะสมกับขนำดห้องประชุม 
ให้มีกำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำรที่มีกำรใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรจัดเตรียม
อำหำร เครื่องดื่ม และอำหำรว่ำง จำกวัสดุบรรจุภันฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เข้ำประชุม
บริกำรอำหำรด้วยตนเอง (บุฟเฟต์)  
- ก ำหนดแนวทำงเลือกสถำนที่ภำยนอกส ำนักงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในกำรจัดประชุม
หรือสัมมนำ 

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย 

ส ำนักก ำหนดแนวทำงกำรคัดแยกขยะ ที่เกดิขึ้นจำกกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำน 
จ ำแนกขยะเป็น 5 ประเภท ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอนัตรำยและขยะติดเชื้อ 
มีกำรติดป้ำยบ่งช้ีประเภทขยะและจัดวำงถังขยะตำมพื้นที่ท ำงำนต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม  



ขยะที่เกิดจำกภำยในส ำนกังำน มีจุดคัดแยกขยะประจ ำช้ัน 2 ประเภท คือ ขยะทั่วไปและขยะ
รีไซเคิล     
ขยะอันตรำย เช่น หมึกพิมพ์ กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ ทิ้งจุดคัดแยกขยะอันตรำย จัดวำง
ภำยนอกอำคำร 
ขยะจำกภำยนอกส ำนักงำน  มีจุดคัดแยกรวม 1จุด  มีประเภทขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และ
ขยะรีไซเคิล 
เสน้ทางการจดัการขยะ หลังจากท าการคัดแยก 
ขยะทั่วไป รวบรวมส่งก ำจัดโดยรถขนขยะของมหำวิทยำลัย น ำส่งศูนยจ์ัดกำรขยะต้นแบบ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ กระทรวงมหำดไทย  
ขยะอินทรีย์ บำงส่วนน ำส่งสำขำเกษตรศำสตร์ เพิ่อจัดท ำปุ๋ยหมัก 
ขยะรีไซเคิล คัดแยก จัดเก็บ ณ จุดพักขยะรีไซเคิล ส่งจ ำหน่ำย โดยบริษัทผู้รับจ้ำงที่ได้รับ
อนุญำตตำมกฎหมำย  
ขยะอันตรำย รวบรวมและส่งให้มหำวิทยำลัย  ส่งก ำจัดโดยบริษัทผู้รับจ้ำงที่ได้รับอนุญำตตำม
กฎหมำย 
จำกเป้ำหมำยกำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่ ไมน่้อยกว่ำ 10 เปอร์เซ็นต์ ส ำนักจึงมีกำรน ำขยะ
กลับมำใช้ใหม่ โดยกำรจัดกิจกรรม DIY น ำขยะกลับมำประดิษฐ์เป็นวัสดุอุปกรณ ์
  เข่น  
- กำรน ำขยะบรรจุภัณฑ์พลำสติก จัดท ำที่ดักแมลงวันทอง ดัดแปลงปลูกผักสวนครัว 
- กำรน ำหลอดกำแฟจัดท ำหมอนเพื่อผู้ป่วยติดเตียง 
- กำรท ำปุ๋ยหมกัอินทรีย์จำกเศษใบไม้  
- กำรน ำหนังสอืพิมพ์เก่ำมำประดิษฐ์เป็นกระถำง และเช็ดท ำควำมสะอำดกระจก 
- กำรน ำฟิวเจอร์บอร์ดเก่ำประดิษฐ์เป็นภำพศิลปะ   เป็นต้น 
- โครงกำรรับบริจำคกระป๋องอลูมิเนียมเพื่อน ำไปช่วยเหลือ ผู้มีควำมบกพร่องทำงร่ำงกำย 
- กระถำงต้นไม้จำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร 
- กำรน ำเศษอำหำรไปเป็นอำหำรเลี้ยงสัตว์ 
- กำรเพำะต้นอ่อนพืชด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ใชแ้ล้ว 
- กำรประดิษฐข์องใช้จำกวัสดุเหลือใช ้
- กำรน ำวัสดุเหลือใช้ประดิษฐ์งำนศิลปะ 
- กำรน ำหนังสอืพิมพ์เก่ำเช็ดท ำควำมสะอำดกระจกและท ำกระดำษห่อผ้ำอนำมัย   



กำรจัดกำรน้ ำเสีย โดยกำรคัดแยกเศษอำหำร ก่อนท ำควำมสะอำดภำชนะ ติดต้ังถังดักไขมัน
ประจ ำจุดท ำควำมสะอำดภำชนะทุกชั้น ก ำหนดผู้รับผิดชอบดูแลตรวจสอบถังดักไขมัน น ำเศษ
อำหำรและตะกอนไขมัน จัดท ำปุ๋ยหมัก  
มีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำเสียประจ ำปี คุณภำพน้ ำทิ้งจำกอำคำรบรรณรำชนครินทร์ อยูใ่น
เกณฑ์มำตรฐำน   
ก ำหนดโครงกำรจัดตั้งระบบบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย ในปี 2565 

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

กำรควบคุมมลพิษทำงอำกำศในส ำนักงำน  โดยกำรก ำหนดแผนกำรดูแลรักษำ 
เครื่องปรับอำกำศ เครื่องถ่ำยเอกสำร เครือ่งพิมพ์เอกสำร (Printer)  พรมปูพื้นห้อง กำรจัดวำง
เครื่องพิมพ์เอกสำร เครื่องถำ่ยเอกสำร (Printer)  ให้ห่ำงไกลผู้ปฏิบัติงำน  ก ำหนดใหส้ ำนัก
เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ มีกำรตรวจปริมำณฝุ่น PM2.5 ภำยในอำคำร เปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
Singapore Standard SS 554 : 2009, คำ่วัดฝุ่น PM2.5 ที่ได้ผ่ำนเกณฑ์ดังกล่ำว 
มีกำรตรวจวัดควำมเข้มของแสงสว่ำงประจ ำป ีและก ำหนดมำตรกำรแก้ไข เพื่อให้แสงสว่ำง
เป็นไปตำมเกณฑ์ของประกำศกรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน เรื่องมำตรฐำนควำมเข้มของ
แสงสว่ำง พ.ศ.2561 
มีกำรควบคุมมลพิษทำงเสียงภำยในอำคำรส ำนักงำนและกำรจัดกำรเสียงดังจำกกำรก่อสร้ำง 
ปรับปรุงอำคำรหรืออื่นๆ โดยกำรติดป้ำยแจ้งเตือน เพื่อกำรเตรียมควำมพร้อมและระวังกำร
ได้รับอันตรำย 
มีกำรวำงแผนจัดกำรควำมน่ำอยู่ของส ำนักงำน โดยก ำหนดพื้นที่ ใช้งำนอย่ำงชัดเจน  พื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ พื้นที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวม และพื้นทีท่ ำงำน  
มีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเจ้ำหน้ำที ่ทั้งในอำคำรและนอกอำคำร   
มีแผนกำรควบคุมสัตว์พำหะน ำโรค ตรวจสอบกำรพบร่องรอยสัตว์ เช่น  หนู ยุง แมลงสำบ 
นกพิรำบ ก ำหนดแนวทำงกำรจัดกำรสัตว์น ำโรค โดยกำรติดตำข่ำยกันนกพิรำบ กำรก ำจัด
ปลวก  และมกีำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ (COVID-19) 
กำรเตรียมพร้อมต่อสภำวะฉุกเฉิน โดยก ำหนดแผนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย 
จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ ำปี    
ก ำหนดแผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย มีกำรติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง  
ติดต้ังระบบสัญญำณแจ้งเตือน และท ำกำรตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 
 



หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง 

ส ำนักก ำหนดนโยบำยสิ่งแวดล้อม โดยกำรมุ่งมั่นในกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วยกำรใช้วัสดุ
อุปกรณ์ส ำนักงำน รวมทั้งกำรจัดจ้ำงและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตำมเกณฑ์ส ำนักงำน
สีเขียว  
จัดท ำบัญชีรำยช่ือสินค้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับสินค้ำที่ใช้จริงในส ำนักงำน 
มีกำรเลือกใช้บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกส ำนักงำน ได้แก่ โรงแรม สถำนที่จัดงำน 
หรือ อื่นๆ ที่ได้มีกำรขึ้นทะเบียนกำรบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไดร้ับกำรรับรอง
มำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี   เช่น ISO14001 Green Hotel  ใบไม้เขียว  ฉลำกเขียว 
Green Office หรือ Green Building เป็นต้น  
และมีกำร จั ด ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ที ่ค ำนึง ถึง ก ำ รอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน  

 


