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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

1. ความเปนมา 
 

สำนักงานสีเขียว (Green Office) หรือสำนักงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม คือ สำนักงานที่มีการ
ดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ภายในสำนักงาน ใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมนอยท่ีสุด โดยใชทรัพยากรและ
พลังงานอยางรูคุณคา มีแนวทางในการจัดการของเสียอยางมีประสิทธิภาพ เลือกใชวัสดุ อุปกรณ และ
เครื่องใชสำนักงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และปลอยกาซเรือนกระจกออกมาในปริมาณต่ำ  

 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ใหความสำคัญกับความรับผิดชอบตอสังคม 

เพื่อสุขภาวะและการพัฒนาอยางยั่งยืน ไดเริ่มโครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย (AKU Green Move) 
เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2562 โดยดำเนินโครงการนำรองแยกขยะในหองรับประทานอาหารของบุคลากร 
ประชาสัมพันธและใหความรูเก่ียวกับการลดและแยกขยะแกนิสิต บุคลากร และรานคาในคณะ รวมถึงจัด
จุดรับขยะกลองเครื่องดื่มและพลาสติกเพื่อนำไปรีไซเคิล เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 คณะฯ ไดเขารวม
โครงการสำนักงานสีเขียว โดยมีกิจกรรมตาง ๆ ดังแสดงในตารางท่ี 1.1  

 
ตารางท่ี 1.1 กิจกรรมในโครงการสำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
12 พฤศจิกายน 2562 การรับคำปรึกษาโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  

ครั้งท่ี 1 เปนการใหความรู/แนวทาง/เกณฑเก่ียวกับสำนักงาน 
สีเขียวท้ัง 6 หมวด 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

20 พฤศจิกายน 2562 การอบรมเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดลอม เพ่ือการพัฒนา 
สำนักงานสีเขียว มก.” ในหัวขอ “แนวทางการบริหารจัดการขยะ 
ขยะพลาสติก การคดัแยกขยะ และเสนทางสูผลิตภณัฑรีไซเคิล” 

สำนักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

3 มกราคม 2563 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู Green Office เรื่อง การจดัการแยก
ขยะ เพ่ือใหหนวยตาง ๆ สามารถหาองคประกอบของขยะ และ
สามารถวิเคราะหแนวทางในการลดขยะแตละประเภทได 

สำนักบริการคอมพิวเตอร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

16 มกราคม 2563 ประชุมคณะทำงานสิ่งแวดลอมคณะสถาปตยกรรมศาสตร  
เพ่ือระดมความคดิเห็นการดำเนินงานโครงการ Green Office 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

11 กุมภาพันธ 2563 การรับคำปรึกษาโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  
ครั้งท่ี 2 เพ่ือใหสำนักงานนำเกณฑหรือขอกำหนดไปปฏิบัติตาม
ทิศทางการจัดการดานสิ่งแวดลอมภายในอยางเปนระบบ 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

5 มีนาคม 2563 ประชุมช้ีแจงหมวดท่ี 1 กำหนดนโยบายวางแผนดำเนินงานและ
ปรับปรุงอยางตอเน่ืองเพ่ือขับเคลือ่นคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ไปสูการเปนสำนักงานสีเขียว (Green Office) ใหเกิดผลเปน
รูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมาย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

27 กรกฎาคม 2563 การรับคำปรึกษาโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  
ครั้งท่ี 3  

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

1 ตุลาคม 2563 รับการประเมินโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)  
จากคณะกรรมการตรวจประเมิน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

23 พฤศจิกายน 2563 ประชุมผูบริหารและคณะทำงานสิง่แวดลอมเพ่ือทบทวน 
และปรับปรุงนโยบาย เปาหมาย และแผนการดำเนินงาน 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร  
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
ดานสิ่งแวดลอม 

2. เกณฑมาตรฐานสำนักงานสีเขียว 
 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ไดจัดทำเกณฑมาตรฐานสำนักงานสีเขียว เพ่ือประกาศใชกับสำนักงานท่ีใหความสำคัญกับปญหาสิ่งแวดลอม 
ท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชนท่ัวประเทศ โดยมีจุดมุงหมายในการพัฒนาสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืนของโลก  
 

การประเมินและใหคะแนนสำนักงานสีเขียว พิจารณาตามสภาพพ้ืนท่ี การปฏิบัติดานการดูแล
สิ่งแวดลอม ความรู ความเขาใจของพนักงาน ปริมาณกาซเรือนกระจกท่ีไดจากการคำนวณและการลด
ปริมาณกาซเรือนกระจกในสำนักงาน ตามเกณฑมาตรฐานสำนักงานสีเขียว ซ่ึงประกอบดวย 6 หมวด และ
สัดสวนการใหคะแนน ดังแสดงในตารางท่ี 2.1  

 
ตารางท่ี 2.1 เกณฑมาตรฐานสำนักงานสีเขียว 
 

หมวด รายละเอียด รอยละ 
1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการ ดำเนินงานและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

1.1 การกำหนดนโยบายสิ่งแวดลอม 
1.2 คณะทำงานดานสิ่งแวดลอม 
1.3 การระบุประเด็นปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
1.4 กฎหมายและขอกำหนดอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
1.5 ขอมูลกาซเรือนกระจก 
1.6 แผนงานโครงการที่นำไปสูการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
1.7 การตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน สำนักงาน (สำหรับหนวยงานตออายุ) 
1.8 การทบทวนฝายบริหาร 

25 

2 การสื่อสารและสรางจิตสำนึก 
2.1 การอบรมใหความรูและประเมินความเขาใจ 
2.2 การรณรงคและประชาสัมพันธแกพนักงาน 

15 

3 การใชทรัพยากรและพลังงาน 
3.1 การใชน้ำ 
3.2 การใชพลังงาน 
3.3 การใชทรัพยากรอ่ืนๆ 
3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ 

15 

4 การจัดการของเสีย 
4.1 การจัดการของเสีย 
4.2 การจัดการนำ้เสีย 

15 

5 สภาพแวดลอมและความปลอดภัย 
5.1 อากาศในสำนักงาน 

15 
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หมวด รายละเอียด รอยละ 
5.2 แสงในสำนักงาน 
5.3 เสียง 
5.4 ความนาอยู 
5.5 การเตรียมพรอมตอสภาวะฉุกเฉิน 

6 การจัดซื้อและจัดจาง 
6.1 การจัดซื้อสินคา 
6.2 การจัดจาง 

15 

รวม 100 

3. การดำเนินงานของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
 
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดดำเนินงานตามเกณฑมาตรฐานสำนักงานสีเขียว และเก็บขอมูล

ในชวงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 ผลการดำเนินงานดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่1 
 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการ ดำเนินงานและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
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หมวดที ่1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการ ดำเนินงานและการปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 
1.1 การกำหนดนโยบายส่ิงแวดลอม 
1.1.1 บริบทองคกรและขอบเขตของการจัดการส่ิงแวดลอมในสำนักงาน 
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีวิสัยทัศน คือ เปนที่ยอมรับในการเปน
คณะที่นำองคความรูดานการออกแบบสิ่งแวดลอมสรรคสรางไปสูการปฏิบัติวิชาชีพไดจริง ดวยความ
รับผิดชอบตอสังคม มุงสูสังคมอยูดีมีสุขและการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 
คณะฯ กำหนดพื้นที่รับการประเมินสำนักงานสีเขียว 2 อาคาร คือ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยี

ทางอาคาร (อาคาร 1) สูง 4 ชั้น และอาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตร (อาคาร 2) สูง 7 ชั้น รวม 17,605 
ตร.ม. ภาพท่ี 3.1 แสดงโซนตางๆ ในพ้ืนท่ีรับการประเมิน ชั้นท่ี 1 ของอาคาร 1 และอาคาร 2 พ้ืนท่ีรับการ
ประเมินประกอบดวยโซนตางๆ ดังนี้ 



5 
 

สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
1. พ้ืนท่ีโซน A เปนสวนของสำนักงาน หองพักอาจารย หองปฏิบัติการ 
2. พ้ืนท่ีโซน B เปนสวนของหองเรียน 
3. พ้ืนท่ีโซน C เปนสวนของหองสมุด 
4. พ้ืนท่ีโซน D เปนสวนของหองประชุม 
5. พ้ืนท่ีโซน E เปนสวนของหองน้ำ 
6. พ้ืนท่ีโซน F เปนสวนของบันได และลิฟต 
7. พ้ืนท่ีโซน G เปนสวนของโรงอาหาร 
8. พ้ืนท่ีโซน H เปนสวนของรานคา 

 
1.1.2 นโยบายดานส่ิงแวดลอม  
 

คณะฯ กำหนดนโยบายพลังงานและสิ่งแวดลอม สำนักงานสีเขียว (Green Office) พ.ศ. 2563 ดังนี้ 
1) สงเสริมใหบุคลากรและผูรับผิดชอบตระหนักรูเรื่องการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
2) ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
3) บริหารจัดการทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
4) การจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
5) รณรงคการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดำเนินงานภายในสำนักงาน 
6) มุงม่ันท่ีจะปองกันมลพิษและฟนฟูสภาพแวดลอม 

7) สงเสริมใหมีการติดตามตรวจสอบและประเมินการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
อยางเปนระบบตอเนื่องและสม่ำเสมอ 

8) สงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอกำหนดดานสิ่งแวดลอมและเกณฑสำนักงานสีเขียว 
9) สื่อสารนโยบายสิ่งแวดลอมและพลังงานใหเขาถึงบุคลากรและนิสิตใหทราบถึงความ

มุงม่ันการเปนสำนักงานสีเขียว 
10) ผูบริหาร/คณะทำงานสิ่งแวดลอมทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เปาหมาย และแผนการ

ดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง และติดตามการบรรลุผลสำเร็จของวัตถุประสงค
ทุกป 
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ภาพท่ี 3.1 พ้ืนท่ีรับการประเมินของคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ชั้นท่ี 1 
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1.1.3. การกำหนดนโยบายส่ิงแวดลอมจากผูบริหารระดับสูง 
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1.1.4. การกำหนดแผนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวประจำป 
 

คณะฯ กำหนดแผนการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม ประจำป 2563 ดังภาพท่ี 3.2  
 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 แผนการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมของคณะสถาปตยกรรมศาสตร ประจำป 2563 
1.1.5 มีการกำหนดเปาหมาย และตัวช้ีวัดท่ีชัดเจน ดานการใชทรัพยากร พลังงาน และของเสีย และ
ปริมาณกาซเรือนกระจก 
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
คณะฯ กำหนดเปาหมายดานสิ่งแวดลอม ประจำป 2563 ดังภาพท่ี 3.3  
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

 

ภาพท่ี 3.3  เปาหมายดานสิ่งแวดลอม ประจำป 2563 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

1.2 คณะทำงานดานส่ิงแวดลอม 
 

ผู บริหารคณะสถาปตยกรรมศาสตรไดแตงตั้งคณะทำงานดานสิ่งแวดลอมและกำหนดอำนาจ 
บทบาท หนาที่รับผิดชอบอยางชัดเจน ดังแสดงในภาพที่ 3.4 และจัดทำแผนภูมิคณะทำงานดังแสดงใน
ภาพท่ี 3.5 

 

ภาพท่ี 3.4 คำสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานดานสิ่งแวดลอม  
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
ภาพท่ี 3.4 คำสั่งคณะสถาปตยกรรมศาสตร เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานดานสิ่งแวดลอม (ตอ)  
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
ภาพท่ี 3.5 แผนภูมิคณะทำงานดานสิ่งแวดลอม 

 

1.3 การระบุประเด็นปญหาทรพัยากรและส่ิงแวดลอม   
 

คณะฯ ไดระบุกิจกรรมท้ังหมดของสำนักงาน ภายใตขอบเขตการขอการรับรองสำนักงานสีเขียว 
และประเมินปญหาสิ่งแวดลอม รวมท้ังวิเคราะหและแนวทางการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสำคัญ ของ
อาคารท่ี 1 และ 2 ดังแสดงในภาพท่ี 3.6  
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
 

 

ภาพท่ี 3.6 ทะเบียนจัดลำดับปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีนัยสำคัญ อาคาร 1 และ 2 
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

1.4 กฎหมายและขอกำหนดอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 
 

คณะฯ ไดรวบรวมกฎหมายสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย ที่เกี่ยวของกับคณะฯ รายชื่อ พ.ร.บ. 
หรือกฎหมาย หนวยงานที่ประกาศใช และที่มาของ พ.ร.บ. หรือกฎหมาย รวม 27 รายการ ดังแสดงใน
ภาพที่ 3.7 และคณะฯ ไดประเมินความสอดคลองของกฎหมาย กับการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดลอม
ของคณะฯ เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมายและขอกำหนดตางๆ  

 

 

 

ภาพท่ี 3.7 รายชื่อ พ.ร.บ. หรือกฎหมายท่ีรวบรวม  
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

1.5 ขอมูลกาซเรือนกระจก  
 

คณะฯ ไดเก็บขอมูลกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมในสำนักงาน ป พ.ศ. 2562 และ 2563 โดยเก็บ
ขอมูลแยกตามประเภท คือ ประเภท 1 (น้ำมัน Gasohol 91, E20, E85) ประเภท 2 (การใชพลังงานไฟฟา) 
และประเภท 3 (การใชกระดาษ A4 และ A3 การใชน้ำประปา และขยะของเสีย (ฝงกลบ)) ผลการคำนวณ
การปลอยกาซเรือนกระจกประจำป 2562 และ 2563 แสดงในภาพท่ี 3.8  

 

 

 

ภาพท่ี 3.8 ผลการคำนวณการปลอยกาซเรือนกระจกประจำป 2562 และ 2563  
 
1.6 แผนงานโครงการท่ีนำไปสูการปรบัปรุงอยางตอเนื่อง 
 

คณะฯ ไดกำหนดวัตถุประสงค เปาหมาย และโครงการสิ่งแวดลอม โดยจัดโครงการสรางจิตสำนึก
ในการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดลอม ประจำป 2563 บรรยายในหัวขอ”การจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดลอม” 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 17 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 14.00 ณ หองประชุมใหญ ชั้น 3 คณะสถาปตยกรรมศาสตร 
ดังแสดงในภาพที่ 3.9 เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารย บุคลากร และนิสิต มีความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการลด การคัดแยกขยะ เพื่อปลูกฝงใหอาจารย บุคลากร และนิสิต เห็นความสำคัญและสามารถ
ปฏิบัติไดในเรื่องการลด การคัดแยกขยะ และเพ่ือใหคณะสถาปตยกรรมศาสตรสวยงาม ปลอดจากขยะ 
มีผูเขารวมโครงการ 53 คน  
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.9 โครงการสรางจิตสำนึกในการจัดการขยะเพ่ือสิ่งแวดลอม ประจำป 2563 
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่2 การสื่อสารและสรางจิตสำนึก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่2 การสื่อสารและสรางจิตสำนึก 
 

2.1 การอบรมใหความรูและประเมินความเขาใจ 
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
คณะฯ จัดทำหลักสูตรและแผนการฝกอบรมประจำป พ.ศ. 2563 ดำเนินการฝกอบรมเม่ือวันท่ี 19 – 20 

พฤศจกิายน พ.ศ. 2563 เนื้อหาหลักสูตรประกอบดวย  
      - ความสำคัญของสำนักงานสีเขียว 
           - การใชพลังงานและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 
           - การจัดการมลพิษและของเสีย 
           - การจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
           - กาซเรือนกระจก 
 

2.2 การรณรงคและประชาสัมพันธแกพนักงาน 
 
คณะฯ จัดทำแผนการสื่อสารดานสิ่งแวดลอมประจำป พ.ศ. 2563 โดยกำหนด 1) ผูรับผิดชอบและ

แนวทางสื่อสารดานสิ่งแวดลอมทั้งภายในและภายนอก 2) หัวขอและความถี่การสื่อสาร 3) ชองทางการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ 4) กลุมเปาหมายรับเรื่องสื่อสาร และ 5) ผูรับผิดชอบในการสื่อสาร  

 
ตัวอยางโปสเตอรที ่คณะฯ จัดทำเพื ่อรณรงคสื ่อสารและใหความรู ตามแผนการสื ่อสารดาน

สิ่งแวดลอมประจำป พ.ศ. 2563 แสดงในภาพท่ี 3.10 หัวขอการสื่อสารประกอบดวย 1) AKU Green Office  
ภารกิจในการนําพาคณะสถาปตยเกษตรสูการเปนสำนักงานสีเขียว 2) คูมือรักษโลก วิธีการลดขยะ และ
การแยกขยะ 3) ผลการใชทรัพยากร 4) มาตรการการลดใชพลังงาน – ทรัพยากร 5) ปญหาสิ่งแวดลอมท่ี
มีนัยสำคัญและการจัดการ และ 6) กาซเรือนกระจก คณะฯ มีชองทางรับขอเสนอแนะและขอคิดเห็น
ดานสิ่งแวดลอม โดยการสแกน QR code และกรอกขอมูลในลิงคท่ีจัดเตรียมไว ดังแสดงในภาพท่ี 3.10 
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

 

  

ภาพท่ี 3.10 ตัวอยางโปสเตอรเพ่ือสื่อสารและใหความรูและ QR code ขอเสนอแนะและขอคิดเห็น 
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่3 การใชทรัพยากรและพลังงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดที่ 3 การใชทรัพยากรและพลังงาน 
 
3.1 การใชนำ้ 
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

3.1.1 มาตรการหรือแนวทางการใชน้ำของสำนักงาน ดังนี้ 
 

มาตรการท่ัวไป 
1. ไมเปดน้ำท้ิงไว หากแปรงฟนควรมีภาชนะรองน้ำ และปดใหสนิททันทีเม่ือใชเสร็จ 
2. รายงานอุปกรณชำรุดทันทีท่ีเจอ 
3. ไมเปดน้ำรดตนไมท้ิงไว 
4. รดน้ำตนไมเฉพาะชวงเวลา 7:00-8:00 น. 

มาตรการบำรุงรักษาและสรางความตระหนัก 
1. จัดทำปายรณรงคสรางความตระหนักในการใชน้ำ ดังแสดงในภาพท่ี 3.11 
2. มีการประชาสัมพันธปริมาณการใชน้ำเปรียบเทียบกับปกอน ดังแสดงในภาพท่ี 3.12 
3. ตรวจสอบการรั่วไหลของอุปกรณประปาทุกชนิด หากพบวามีการชำรุดใหซอมแซมทันที 

มาตรการระยะยาว 
1. ตั้งงบประมาณปรับเปลี่ยนสุขภัณฑและอุปกรณ ใหเปนอุปกรณประหยัดน้ำ เชน กอกมิเตอร 

กอกท่ีไดรับการรับรองฉลากเขียว ประหยัดน้ำ 
2. ติดตั้งอุปกรณรับน้ำจากระบบปรับอากาศเพ่ือใชรดน้ำตนไมเพ่ิมเติม ดังแสดงในภาพท่ี 3.13  

 
3.1.2 มีการจัดทำขอมูลการใชน้ำตอหนวยเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
 

คณะฯ ไดเก็บขอมูลปริมาณการใชน้ำรายเดือน และเก็บขอมูลปริมาณการใชน้ำตอหนวย และเก็บ
ขอมูลเปรียบเทียบกับเปาหมาย พบวา การประหยัดน้ำ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 16% ไมเปนไปตามเปาหมาย 
ที่ตองการลดการใชน้ำใหได 2% จากการวิเคราะหสาเหตุ รวมกับการตรวจสอบอุปกรณอยางสม่ำเสมอ 
พบวา มีการชำรุดของอุปกรณท่ีมีอายุการใชงานมานานประมาณ 25 ป และเม่ือทำการซอมแซมเรียบรอยแลว 
ก็พบการชำรุดจุดใหม และยังอยูในระหวางการซอมแซม 

 

 
ภาพท่ี 3.11 จัดทำปายรณรงคสรางความตระหนักในการใชน้ำ 
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 
ภาพท่ี 3.12 การประชาสัมพันธปริมาณการใชน้ำเปรียบเทียบกับปกอน 

 
ภาพท่ี 3.13 ติดตั้งอุปกรณรับน้ำจากระบบปรับอากาศเพ่ือใชรดน้ำตนไม 

3.2 การใชพลังงาน 
3.2.1 มาตรการหรือแนวทางการใชไฟฟาของสำนักงาน  

ไฟฟาแสงสวาง 
1. เปดไฟฟาแสงสวางเฉพาะดวงท่ีมีการใชงาน และปดเม่ือเลิกใชงาน 
2. เปดมาน มูลี่ หรือฉากบังแสง เพ่ือรับแสงสวางจากธรรมชาติแทนการใชแสงสวางจากหลอดไฟฟา 
3. เม่ือตองเปลี่ยนหลอดไฟฟา จะกำหนดใหใชหลอด LED ทดแทน 

เครือ่งโปรเจคเตอร 
1. เปดเครื่องโปรเจคเตอรกอนการใชงานไมเกิน 15 นาที และปดทันทีเม่ือเลิกใชงาน 
2. มีการตรวจสอบเม่ือผานเวลาเปดไปแลว 1 ชั่วโมง และปดทันทีหากไมมีการใชงาน 

พัดลม พัดลมดูดอากาศ เครื่องฟอกอากาศ 
1. เปดพัดลม พัดลมดูดอากาศ เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะจุดท่ีมีการใชงาน และปดทันทีเม่ือเลิกใช 
2. เปดความแรงท่ีพอเหมาะ ยิ่งแรงยิ่งกินไฟมาก 
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

เครื่องคอมพิวเตอร 
1. ตั้งระบบประหยัดพลังงานใหเครื่องคอมพิวเตอรปดหนาจอหรือเขาสู Sleep Mode เม่ือไมใช

งานเกิน 30 นาที 
2. ปดเครื่องคอมพิวเตอรกอนกลับบาน 

เครื่องทำน้ำรอน-น้ำเย็น 
1. เปดเครื่องทำน้ำรอน-น้ำเย็นระหวาง 7:00-17:00 น. ในวันทำการ และชวงท่ีมีการขอใชงาน

พิเศษ 
กระติกน้ำรอนไฟฟา 

1. เปดใชงานระหวางเวลา 7:00-10:00 น. และ ระหวาง 12:00-14:00 น. ในเวลาทำการปกติ 
2. ใสน้ำใหพอดีกับท่ีตองการใช 
3. หม่ันดูแลรักษาไมใหมีตะกรัน หม่ันตรวจตราดูสายไฟเสมอ 

ตูเย็น 
1. เปดตูเย็นใหกวางแตพอดีและปดใหสนิท 
2. หออาหารหรือใสอาหารในกลองปดฝากอนเขาตูเย็นเนื่องจากความชื้นจากอาหารจะทำให

ตูเย็นทำงานหนัก  
3. ไมควรนำอาหารท่ียังรอนมากเขาตูเย็น  

ไมโครเวฟ 
1. เลือกเวลาการอุนหรือทำอาหารใหเหมาะกับประเภทอาหารและกำลังไฟฟา 
2. ควรนำอาหารจากตูเย็นมาวางพักใหคลายความเย็นกอน ไมควรนำเขาไมโครเวฟในทันที 
3. ทำความสะอาดสม่ำเสมอ 

 
โทรทัศน 

1. โทรทัศนเปดเฉพาะเม่ือมีการใชงาน และปดทันทีเม่ือเลิกใชงานโดยการปดสวิตช 
2. เครื่องพิมพ Plotter Laser cutter เครื่องพิมพ 3 มิติ เครื่องมือในหองปฏิบัติการศูนย CBiT

เปดเฉพาะเม่ือมีการใชงาน และปดทันทีเม่ือเลิกใชงาน 
ลิฟต 

1. ลดการใชลิฟตหากข้ึน-ลงเพียงชั้นเดียว 
 

คณสถาปตยกรรมศาสตร ไดประชาสัมพันธปริมาณการใชไฟฟาเปรียบเทียบกับปกอน ดังภาพท่ี 3.14 
และจัดทำสติ๊กเกอรประชาสัมพันธ แนะนำการประหยัดไปในจุดตางๆ ดังภาพท่ี 3.15  

 
คณะฯ มีการใชพลังงานทดแทน คือ ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 2  ระบบ คือ ระบบที่ 1 

Polycrystalline silicon ขนาดระบบ 3.12 kW (26 panels@ 120 W) และระบบท่ี 2 Thin film silicon 
ขนาดระบบ 4.64 kW (80 panels@58 W) ดังภาพท่ี 3.16 
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ภาพท่ี 3.14 การประชาสัมพันธปริมาณการใชไฟฟาเปรียบเทียบกับปกอน 

 

  

  

ภาพท่ี 3.15 สติ๊กเกอรประชาสัมพันธ แนะนำการประหยัดไปในจุดตางๆ 
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ภาพท่ี 3.16 ระบบผลิตไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 
3.2.2 มีการจัดทำขอมูลการใชไฟฟาตอหนวยเปรียบเทียบกับเปาหมาย  
 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร ไดเก็บขอมูลปริมาณการใชไฟฟารายเดือน และเก็บขอมูลปริมาณการใช
ไฟฟาตอหนวย และเก็บขอมูลเปรียบเทียบกับเปาหมาย พบวา การประหยัดไฟฟาในภาพรวมลดลงเฉล่ีย 
18% เปนไปตามเปาหมาย ที่ตองการลดการใชไฟฟาใหได 2% ขึ้นไป สาเหตุที่บรรลุเปาหมาย คือ 
คณะฯ ไดสรางความตระหนักในการประหยัดพลังงานไฟฟาสม่ำเสมอ รวมกับการปรับปรุงคุณภาพ
อุปกรณไฟฟาประกอบอาคาร เชน การเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนหลอด LED  

 
ในป 2563 มีปจจัยภายนอกที่มากระทบการใชพลังงานในอาคาร คือ 1) การระบาดของโรคโควิด-19 

ทำใหคณะปดทำการตั้งแตวันท่ี 16 มีนาคม 2563 จัดการสอนออนไลน และมีผูมาใชงานอาคารเพียงแค 40%  
2) คาไฟฟาอยูระหวางการปรับใหลดลง เนื่องจากการไฟฟานครหลวง ไดยกมิเตอรไฟฟาไปซอม 1 มิเตอร 
เมื ่อเดือนเมษายน 2563 และตอไฟฟาเขาอาคารโดยไมผานมิเตอร จากนั้นประมาณการใชไฟฟาโดย
อางอิงกับสถิติการใชไฟฟากอนหนาจำนวน 3 เดือนหารเฉลี่ย ทำใหคาไฟฟาในชวง WFH สูงกวาความเปน
จริง คณะฯ ไดทำเรื่องทักทวง และกำลังอยูในระหวางรอผลการพิจารณา คณะฯ วางแผนท่ีจะรณรงคเรื่อง
การประหยัดพลังงานไฟฟาอยางเขมขนข้ึน รวมกับการมีแผนในการทยอยปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศท่ี
มีอายุ 15 ป ข้ึนไป และทยอยเปลี่ยนหลอดไฟเปน LED ท้ังอาคาร 

 
3.2.3 รอยละการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟาในพ้ืนท่ีทำงาน 

มีการสุมตรวจสอบหองเรียน 5 หอง และหองพักอาจารย 1 หอง ที่มีการใชงานเมื่อวันที่ 31 
กรกฎาคม 2563 พบวา มีการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟา 100% 

 
3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใชนำ้มันเช้ือเพลิง ในการเดินทางท่ีเหมาะสมกับสำนักงาน  
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1) คณะฯ ดำเนินการสื่อสารผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เชน หนวยหองสมุด จัดการประชุมออนไลน 
และประสานงานจัดซ้ือหนังสือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

2) การวางแผนการเดินทาง คณะฯ มีจ ักรยานยนต 1 คัน สำหรับเดินเอกสารภายใน
มหาวิทยาลัย แตใชวิธีเดิน เมื่อไปอาคารที่อยูใกล และใชจักรยานเดินทางไปในบริเวณสวนกลางของ
มหาวิทยาลัยที่ไมใหรถเขา มีชวงเวลาเดินเอกสาร 2 ชวง (เชาและบาย) จึงเติมน้ำมันจักรยานยนตเฉลี่ย
เดือนละ 1 ครั้ง 

3) การซอมบำรุงดูแลยานพาหนะ ตรวจเช็คลมยางจักรยานและจักรยานยนตสม่ำเสมอ และซอม
ตามอาการ 

4) การใชจักรยานหรือขนสงสาธารณะมาทำงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีสถานีรถไฟฟา และมี
รถรับ-สงของมหาวิทยาลัยผานหนาคณะสถาปตยกรรมศาสตร รวมท้ังคณะมีจักรยานสวนกลางใหยืม 
 
3.2.5 มีการจัดทำขอมูลการใชน้ำมันเช้ือเพลิงตอหนวยเปรียบเทียบกับเปาหมาย 
 

คณะฯ มีการเก็บขอมูลปริมาณการใชน้ำมันเชื้อเพลิงรายเดือน และมีการเก็บขอมูลปริมาณการใช
น้ำมันเชื้อเพลิงตอหนวย พบวา การประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงในภาพรวมลดลงเฉลี่ย 35% เปนไปตาม
เปาหมาย ที่ตองการลดการใชน้ำมันเชื ้อเพลิงใหได 2% ขึ ้นไป และในอนาคตอาจจะปรับไปใช
จักรยานยนตไฟฟาทดแทน 

 
3.3 การใชทรัพยากรอ่ืนๆ 
3.3.1 มาตรการหรือแนวทางการใชกระดาษ 

(1) การสรางความตระหนักในการใชกระดาษ 
มีการกำหนดมาตรการในการเบิกกระดาษ 

1. สำหรับเครื่องถายเอกสารสวนกลาง ฝายพัสดุจะเปนผูเบิกกระดาษจัดเตรียมไวใหในพ้ืนท่ี
สวนกลางเม่ือใกลหมด จึงจะเติมกระดาษใหเต็มใหม 

2. สำหรับเครื่องพิมพท่ีประจำตามหนวยงานตาง ๆ เลขานุการภาคฯ และ เจาหนาท่ีพัสดุ 
กรณีพ้ืนท่ีสวนกลาง จะเปนผูเบิกกระดาษจัดเตรียมไว เม่ือใกลหมด จึงจะขอเบิกเพ่ิมเติม 

มีการกำหนดมาตรการในการใชกระดาษและอุปกรณตาง ๆ 
1. ใชกระดาษท้ังสองหนา 
2. มีกลองสำหรับกระดาษท่ีใชแลว 1 หนาขางเครื่องพิมพเอกสาร และมีการดูแลให

กระดาษดานท่ียังไมไดใชหันข้ึน แยกกระดาษท่ีมีการใชแลวสองหนาออกและแยกใส
กลอง recycle 

3. พิจารณาใชระบบการประชุมแบบไรกระดาษ (paperless) 
4. พิจารณาสงเอกสาร เชน จดหมายเวียน จดหมายเชิญประชุม เอกสารประกอบการ

ประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมสงเปนกระดาษ 
5. แจกเอกสารประกอบการสอนใหนิสิตทางระบบ Classroom หรือสื่อออนไลนตาง ๆ 

(2) การกำหนดรูปแบบการใชกระดาษ 
1. ใบรายชื่อนิสิต ใหนำกระดาษท่ีใชแลวหนาเดียวมาใชจัดพิมพ 
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2. เลมรายงาน วิทยานิพนธ โครงงาน ใหนำกระดาษท่ีใชแลวหนาเดียวมาใชจัดพิมพในการ
ตรวจ 

3. เอกสารเขียนแบบขนาดกระดาษ A3 .ใชกระดาษจากงานบริการวิชาการท่ีปดโรงการไป
แลว ดังแสดงในภาพท่ี 3.17 

(3) มีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ QR CODE ดังแสดงในภาพท่ี 3.18 
(4) มีการนำกระดาษกลับมาใชใหม  

  
ภาพท่ี 3.17 เอกสารเขียนแบบขนาดกระดาษ A3 ภาพท่ี 3.18 การใช QR CODE 

 
3.3.2 การจัดทำขอมูลการใชกระดาษตอหนวยเปรียบเทียบกับเปาหมาย 

คณะฯ มีการเก็บขอมูลปริมาณการใชกระดาษรายเดือน และเก็บขอมูลปริมาณการใชกระดาษตอ
หนวย พบวา การประหยัดกระดาษในภาพรวมลดลงเฉลี่ย 14% เปนไปตามเปาหมาย ที่ตองการลด
การใชกระดาษใหได 2% ข้ึนไป  

 
3.3.3 รอยละการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพ้ืนท่ีทำงาน 

มีการสุมตรวจสอบพื้นที่ เครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพ 6 จุด ที่มีการใชงานเมื่อวันที่  
31 กรกฎาคม 2563 พบวา มีการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษ 100% 
 
3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใชหมึกพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน 

(1) การสรางความตระหนักในการใช 
- มีการกำหนดมาตรการในการใชหมึกพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน 

1. กำหนดแผนการจัดซ้ือหมึกพิมพ โดยจัดซ้ือเฉพาะท่ีจำเปน และพิจารณาเลือกผลิตภัณฑ
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมกอน 

2. เขยาหมึกพิมพเพ่ือใหใชใหหมดกอนเปลี่ยนหมึกใหม 
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3. ใชอุปกรณเครื่องเขียนและอุปกรณสำนักงานสวนกลางสำหรับใชรวมกัน เชน แทนเทปใส 
ที่เจาะกระดาษ ที่เย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ กบเหลาดินสอ หากจำเปนตองใช
สวนตัว ควรเบิกตามความจำเปน 
 
 

(2) การกำหนดรปูแบบการใช 
- จัดอุปกรณเครื่องเขียนและอุปกรณสำนักงานสวนกลางสำหรับใชรวมกัน เชน แทนเทปใส 

ท่ีเจาะกระดาษ ท่ีเย็บกระดาษ คลิปหนีบกระดาษ กบเหลาดินสอ 
(3) มีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส หรือ QR CODE 

 
3.3.5 รอยละการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดการใชหมึกพิมพ อุปกรณเครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ
สำนักงาน 

มีการสุมตรวจสอบพื้นที่วางอุปกรณ จำนวน 5 จุด ที่มีการใชงานเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 
พบวามีการปฏิบัติตามมาตรการ 100% 

 
3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ 

 
3.4.1 รอยละการใชส่ืออิเล็กทรอนิกสในการสงขอมูลเพื่อเตรียมการประชุม ไดแก QR code, Email, 
Social network, Intranet 

การประชุมในคณะประกอบดวย 15 คณะกรรมการ มีการประชุมท่ีมีการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสในการ
สงขอมูลเพ่ือเตรียมการประชุม ไดแก Email และ Social network 7 คณะกรรมการ คิดเปน 44% 

 
3.4.2 การจัดประชุมและนิทรรศการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ลดการใชทรัพยากร-พลังงาน และลด
ของเสียท่ีเกิดข้ึน 

(1) การเตรียมขนาดหองประชุมเหมาะสมกับผูเขาประชุมหรือจัดนิทรรศการ 
(2) หองประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไมมีการตกแตงดวยวัสดุที่ยอยสลายยากหรือวัสดุท่ีใชครั้ง

เดียวแลวท้ิง  
(3) การกำหนดแนวทางการเลือกสถานท่ีภายนอกสำนักงานท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(4) การจัดเตรียมสื่อท่ีใชในการประชุม โดยจะตองลดการใชกระดาษ หมึกพิมพ 
(5) การจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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มาตรการการจัดประชุมและการจัดนิทรรศการ 
 

1. การเรียนเชิญ และการประชาสัมพันธการประชุม 
- ประชาสัมพันธการจัดประชุมผานทางอินเตอรเน็ตหรือ social media 

2. การจัดเตรียมเอกสาร 
- สงเอกสารการประชุมทางอีเมล และแจงใหผูเขารวมการประชุมนำเอกสารมาในวันท่ีประชุม 
- เลือกใชกระดาษหนาสองพิมพเอกสารประกอบการประชุม 

3. การจัดเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ 
- เลือกหองประชุมใหเหมาะสมกับจำนวนผูเขารวมการประชุม 
- ลดการใชโฟมและพลาสติก โดยหันมาใชวัสดุหรืออุปกรณที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมหรือท่ี

สามารถนำกลับมาใชใหมไดในการตกแตงสถานท่ี 
- หากมีการจัดประชุมนอกสถานท่ี พิจารณาเลือกสถานท่ีประชุมท่ีมีนโยบาย Green Catering 

4. การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม 
- จัดมุมเครื่องดื่มและอาหารวาง เพ่ือใหผูเขารวมการประชุมบริการตัวเอง 
- จัดบริการน้ำดื่มในขวดแกวหรือเหยือกพรอมแกวเปลา ใหแกผูเขารวมการประชุม แทนการเติม

น้ำในแกวเตรียมไว เพ่ือลดการสูญเสียน้ำในกรณีผูเขารวมการประชุมมาไมครบตามท่ีระบุไว 
- จัดบริการอาหารจานเดียว สำหรับการประชุมท่ีมีผูเขารวมการประชุมต่ำกวา 20 คน ในกรณี

ท่ีมีจำนวนผูเขารวมการประชุมมากกวา 20 คนสามารถจัดอาหารแบบบุฟเฟต 
- สนับสนุนวัตถุดิบสำหรับเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่หาไดในทองถิ่น เชน ขนมไทย ผลไม

ตามฤดูกาล น้ำผลไม 
- เลือกใชภาชนะท่ีคงทนถาวรและสามารถนำกลับมาใชไดใหม 
- เลือกใชวัสดุธรรมชาติท่ียอยสลายไดเปนวัสดุท่ีใชแลวท้ิง เชน ใบตอง หรือ กระดาษ 

5. การจัดเตรียมอ่ืนๆ 
- ปดเครื่องฉาย LCD หรือเลือกเปน stand-by mode หากไมไดใชเปนเวลานาน 
- เลือกใชรางวัลหรือของท่ีระลึกท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม รวมถึงเปนวัสดุท่ีสามารถหาไดงายใน

ทองถ่ินหรือเปนวัสดุรีไซเคิล (Recycled Material) 
- เตรียมภาชนะเพื่อรองรับแผนพับ ใบปลิว หรือเอกสารตาง ๆ ที่ผูรวมงานไมตองการบริเวณ

ทางออกงาน เพ่ือนำไปใชเปนกระดาษรีไซเคิล (Recycled Paper) 
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ภาพท่ี 3.19 ตัวอยางการจัดประชุมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในคณะสถาปตยกรรมศาสตร 
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หมวดที ่4 การจัดการของเสีย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย 

 
4.1 การจัดการของเสีย 
4.1.1 แนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอยางเหมาะสม 
 

การแยกประเภทขยะ 
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คณะสถาปตยกรรมศาสตร แบงประเภทขยะและถังขยะตามพฤติกรรมของนิสิตและบุคลากร 
เปน 7 ประเภท เพ่ือความสะดวกในการจัดเก็บ การนำไปใชซ้ำและรีไซเคิล และการสงกำจัด ดังนี้  
 ถังท่ี 1 ถังน้ำและน้ำแข็ง  
 ถังท่ี 2 ขยะรีไซเคิล (ขวด/แกวพลาสติก)  
 ถังท่ี 3 ขยะภาระโลก สำหรับท้ิงขยะท่ีนำไปขายเพ่ือรีไซเคิลไมได และยอยสลายไมได  
 ถังท่ี 4 ขยะรีไซเคิล (กระดาษ)  
 ถังท่ี 5 ขยะเศษอาหาร (จัดเฉพาะท่ีหองรับประทานอาหารของบุคลากรและโรงอาหาร) 

ถังท่ี 6 ขยะอินทรีย (จัดเฉพาะท่ีหองรับประทานอาหารของบุคลากรและโรงอาหาร) 
ถังท่ี 7 ขยะอันตราย (จัดไว 1 จุดท่ีชั้น 1) 
บริเวณจุดแยกขยะทุกจุดมีปายแนะนำวิธีการแยกขยะ เพื่อใหผูทิ้งขยะสามารถทิ้งขยะไดถูกตอง 

ภาพท่ี 3.20 แสดงตัวอยางจุดแยกขยะท่ีจัดเตรียมไว 
 

การติดปายบงช้ีประเภทขยะ  
คณะสถาปตยกรรมศาสตร แบงประเภทขยะและถังขยะตามพฤติกรรมของนิสิตและบุคลากรใน

คณะฯ ออกเปน 7 ประเภท และติดปายบงชี้ประเภทขยะ ดังตัวอยางในภาพท่ี 3.21 
 

จุดพักขยะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
แมบานของคณะฯ รวบรวมขยะภาระโลกใสถุงดำ นำไปวางที่จุดทิ้งขยะ/พักขยะของมหาวิทยาลัย 

ท่ีบริเวณดานหลังอาคารจอดรถบางเขน สภาพแวดลอมของจุดพักขยะแสดงในภาพท่ี 3.22 
 
การท้ิงขยะถูกตองทุกจุด  
แมบานของคณะฯ เปนผูตรวจสอบการทิ้งขยะในถังแตละประเภทใหถูกตอง หากพบวา มีการทิ้งท่ี

ไมถูกตอง จะแจงอาจารยผูรับผิดชอบ เพื่อหาวิธีปรับปรุงแกไข เชน การทำปายประชาสัมพันธเพิ่มเติม 
การบอก/อธิบายวิธีการแยกขยะแกนิสิตเม่ือพบนิสิตท่ีท้ิงขยะไมถูกตอง 

 
 
มีการสงขยะให อปท. หรือผูรับจางท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมาย  
แมบานของคณะฯ จะบรรจุขยะภาระโลกที่ไมสามารถนำกลับมาใชใหมไดใสถุงดำ นำไปวางที่

จุดพักขยะของมหาวิทยาลัย เพื่อใหเจาหนาที่ของกองยานพาหนะฯ มก. จัดเก็บและนำขยะสงไปยัง
ศูนยขนถายมูลฝอยทาแรง ถนนสุขาภิบาล 5 ซอย 42 แขวงออเงิน เขตสายไหม กทม. และสำนักสิ่งแวดลอม 
กทม. จางผูรับเหมาขนยายขยะไปฝงกลบ ท่ี อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ตอไป ดังแสดงในภาพท่ี 3.23 

 

การติดตาม ตรวจสอบการกำจัดขยะ  
แผนภูมิการจัดการขยะของคณะสถาปตยกรรมศาสตรในภาพที่ 3.23 แสดงใหเห็นวา ขยะของ

คณะฯ ไดรับการกำจัดโดย กทม. ซ่ึงนำขยะไปฝงกลบ ท่ี อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ถือวามีการจัดการขยะ
อยางเหมาะสม ถูกตองตามหลักวิชาการ 
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ภาพท่ี 3.20 ตัวอยางจุดแยกขยะคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

ภาพท่ี 3.21 ตัวอยางการติดปายบงชี้ประเภทขยะ 

  

ภาพท่ี 3.22 จุดพักขยะบริเวณดานหลังอาคารจอดรถบางเขน 
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ภาพท่ี 3.23 แผนภูมิการจัดการขยะของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

 

 

 

 
 

 
4.1.2 การนำขยะกลับมาใชประโยชน หรือนำกลับมาใชใหม 

(1) การนำขยะกลับมาใชใหม 
การประชาสัมพันธการจัดการขยะอยางถูกตอง 

ขยะที่จะนำกลับมาใชใหมได ตองมีการแยกอยางถูกตองตั้งแตตนทาง เพื่อไมใหขยะสกปรกหรือ
ปนเปอน คณะฯ ไดจัดทำปายแนะนำวิธีการแยกขยะประเภทตางๆ ติดที่บริเวณจุดแยกขยะ เพื่อใหนิสิต
และบุคลากรสามารถแยกขยะไดอยางถูกตอง และจัดทำไฟลภาพเพื่อประชาสัมพันธใหนิสิตและบุคลากร
ชวยกันลดปญหาขยะ ติดตั้งบนหนาจอคอมพิวเตอรในหองบรรยายและหองประชุม ดังแสดงในภาพท่ี 3.24 

 
การใหความรูดานการแยกขยะแกบุคลากรและนิสิต  

เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2562 คณะฯ ไดเชิญเจาหนาที่โครงการ GEPP มาใหความรูเกี่ยวกับการ
แยกขยะอยางถูกตอง เพ่ือการนำไปรีไซเคิล กิจกรรมประกอบดวยการบรรยาย การฝกแยกขยะประเภทตางๆ 
รวมท้ังการแยกขยะผลงานของนิสิต โดยแยกวัสดุท่ีสามารถนำมาใชซ้ำได และนำไปรีไซเคิล ดังภาพท่ี 3.25 
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เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะฯ ไดใหความรูเกี่ยวกับการแยกขยะอยางถูกตอง ตามโครงการ
สำนักงานสีเขียว ในหัวขอ "การจัดการขยะเพ่ือสิ่งแวดลอม" แก คณาจารย บุคลากรและนิสิต โดยวิทยากร
จากบริษัท จีอีพีพี สะอาด จำกัด (โครงการ GEPP) และอาจารยประจำคณะสถาปตยกรรมศาสตร ณ หอง
ประชุมใหญ ดังแสดงในภาพท่ี 3.26 

 

 

ภาพท่ี 3.24 ไฟลภาพประชาสัมพันธการลดปญหาขยะบนหนาจอคอมพิวเตอร 
 
 
 
 

 

  
ภาพท่ี 3.25 การบรรยายและการฝกแยกขยะประเภทตาง ๆ โดย GEPP (กันยายน 2562) 
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ภาพท่ี 3.26 การใหความรู “การจัดการขยะเพ่ือสิ่งแวดลอม” (กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 

 
การใหความรูเกี่ยวกับการเพ่ิมมูลคาของขยะ/ส่ิงของเหลือใช (Scrap Lab / Scrap Shop) 
รศ. ดร. สิงห อินทรชูโต ไดเปดสอนวิชา การออกแบบจากวัสดุเหลือใช ตั้งแตป พ.ศ. 2550 เพ่ือให

นิสิตระดับปริญญาโทและปริญญาตรี ไดศึกษาและเขาใจภาพรวมของปญหาสภาพแวดลอม ปญหาขยะ 
และการจัดการกับวัสดุเหลือใชอยางสรางสรรค ภาพที่ 3.27 แสดงตัวอยางผลงานการออกแบบของนิสิต 
ในหัวขอ Waste from Food Industry ซึ่งนำเอาขยะที่เกิดจากอุตสาหกรรมอาหารมาออกแบบ สงเขา
ประกวด และไดรับรางวัลจากงานสถาปนิก’61  

 
การใชกระดาษพิมพงาน/ถายเอกสาร โดยใชท้ังสองหนา  
คณะฯ ไดจัดกลอง/ชั้นสำหรับวางกระดาษ 2 แบบ คือ กระดาษท่ีใชแลว 1 หนา และกระดาษท่ีใชแลว 

2 หนา พรอมทั้งปายแนะนำวิธีการแยกและการจัดวางกระดาษอยางถูกตองแกผูใชงาน โดยจัดกลองและ
ปายแนะนำไวที่บริเวณเครื่องถายเอกสาร และโตะวางพริ้นเตอรของทุกภาควิชา ดังแสดงในภาพที่ 3.28 
สวนกระดาษที่ใชแลว 2 หนา ใหทิ้งในกลอง/ถังขยะสำหรับทิ้งกระดาษที่ใชแลว 2 หนา เพื่อใหแมบาน
นำไปขายแกผูรับซ้ือเพ่ือนำไปรีไซเคิล 

 
การจัดถังรับบริจาคขยะเพ่ือนำไปรีไซเคิล  

คณะฯ จัดถังรับบริจาคกลองเครื่องดื่มเพื่อทำหลังคาเขียว และถังรับขยะพลาสติกสะอาด 
เพ่ือนำไปรีไซเคิลท่ีบริเวณโรงอาหารของคณะฯ ดังแสดงในภาพท่ี 3.29 เม่ือกลองเครื่องดื่มเต็มถัง ทางคณะฯ 
จะประสานใหกองยานพาหนะ อาคาร และสถานที่ มก. มารับกลองเครื่องดื่ม เพื่อนำสงบริษัทตอไป 
สวนพลาสติกสะอาด เจาหนาท่ีของโครงการฯ นำรถมารับขยะพลาสติกไปรีไซเคิลเดือนละ 1 ครั้ง 
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การหมักปุยจากเศษอาหารเพ่ือปลูกผักสวนครัว 
คณะฯ ไดทดลองทำถังหมักปุยจากเศษอาหารแบบปลูกพืชผักโดยรอบ ที่บริเวณชั้น 3 เพื่อความ

สะดวกในการจัดการเศษอาหาร และเปนการสาธิตแกนิสิตและบุคลากร ดังแสดงในภาพท่ี 3.30 
 
การทำ Ecobricks 
บุคลากรในคณะฯ ไดเริ่มทดลองทำ Ecobricks รวบรวม นำสงบริจาคท่ีองคกรท่ีตองการนำไปใชใน

การกอสราง ภาพท่ี 3.31 แสดง Ecobricks ท่ีบุคลากรไดทดลองทำ และจะขยายผลไปสูนิสิตในคณะตอไป  
 

 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 3.27 ตัวอยางผลงานการออกแบบของนิสิตวิชาการออกแบบจากวัสดุเหลือใช 

 
ภาพท่ี 3.28 กลองและปายแนะนำวิธีการแยกกระดาษบริเวณเครื่องถายเอกสาร 
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ภาพท่ี 3.29 จุดตั้งถังรับบริจาคกลองเครื่องดื่มและขยะพลาสติกสะอาด 
การนำถุงผามาแบงปนใชซ้ำ 
คณะฯ ไดทดลองทำโครงการ “ถุงผาปนกัน” โดยรับบริจาคถุงผา จัดพื้นที่แขวนถุงผาบริเวณ

หองพักบุคคลากร และโรงอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 3.32 และเชิญชวนใหบุคลากรนำถุงผาไปใช
เม่ือตองการไปซ้ือของ/อาหาร แลวนำกลับมาคืน เพ่ือลดการใชถุงพลาสติกหูหิ้ว และลดขยะในสำนักงาน 

 
(2) การบันทึกขอมูลปริมาณขยะแตละประเภท  
แมบานของคณะฯ ไดชั่งน้ำหนักขยะ 3 ประเภท คือ ขยะภาระโลก ขยะเศษอาหาร และขยะอินทรีย 

เวลา 15.30 น. ทุกวัน บันทึกน้ำหนักขยะ กอนนำขยะแตละประเภทไปจัดการ สวนขยะประเภทขวด/แกว

พลาสติก และกระดาษ จะชั่งน้ำหนักเมื่อขายใหแกผูรับซื้อ ภาพที่ 3.33 แสดงการชั่งน้ำหนักขยะกอนนำไป
จัดการ ชวงเดือนมกราคม– สิงหาคม 2563 ซ่ึงในชวงแรกคณะฯ ยังไมไดทำถังหมักปุยจากเศษอาหาร 
จึงชั่งน้ำหนักขยะเศษอาหาร เศษผัก ผลไมรวมกัน เปนขยะอินทรีย และปริมาณขยะรีไซเคิล เปนน้ำหนักรวม
ของขยะกระดาษ และขวด/แกวพลาสติก ชวงเดือนเมษายนและพฤษภาคม คณะปดทำการเนื่องจาก
โควิด-19 บุคลากรบางสวนมาทำงานตามปกติ แตยังไมมีการเรียนการสอน จึงมีปริมาณขยะนอยกวาปกติ 
ภาพที่ 3.34 แสดงปริมาณขยะ (กก.) ชวงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 เปรียบเทียบใหเห็นถึงปริมาณ
ขยะท้ังหมด ขยะนำกลับมาใชใหม และขยะท่ัวไปท่ีตองสงไปบอฝงกลบขยะ 

 



41 
 

สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

 

ภาพท่ี 3.30 ถังหมักปุยจากเศษอาหารแบบปลูกพืชผักโดยรอบ 
 

 

ภาพท่ี 3.31 Ecobricks 

 

ภาพท่ี 3.32 โครงการ “ถุงผาปนกันใช” 
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ภาพท่ี 3.33 การชั่งและบันทึกน้ำหนักขยะ 

 

ภาพท่ี 3.34 ปริมาณขยะ (กก.) ชวงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2563 
(3) การวิเคราะหปริมาณขยะเทียบคาเปาหมายท่ีไดกำหนดจากหมวด 1 ขอ 1.1.5 
หมวด 1 ขอ 1.1.5 กำหนดใหหมวดที่ 4 การจัดการของเสีย ลดปริมาณขยะในคณะลงรอยละ 5 

พบวา ชวงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ 2563 คณะฯ มีปริมาณขยะเพ่ิมข้ึนรอยละ 16.3 (จาก 968 กก. เพ่ิม
เปน 1,126 กก.) ชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2563 มีปริมาณขยะลดลงรอยละ 4.3 (จาก 1,126 กก. 
ลดลงเปน 1,078 กก.) ชวงเดือนเมษายนและพฤษภาคม คณะปดทำการเนื่องจากโควิด-19 จึงมีปริมาณ
ขยะนอยกวาปกติ เมื่อคณะเปดการเรียนการสอนตามปกติในชวงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม พบวา 
ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นรอยละ 4 ถึงแมปริมาณขยะทุกประเภทจะเพิ่มมากขึ้น แตคณะฯ สามารถแยกขยะ
และนำขยะกลับมาใชใหมไดมากข้ึน และมีปริมาณขยะสงกำจัดลดลงรอยละ 1.5 
 
4.2 การจัดการน้ำเสีย 
 

การกำหนดผูรับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย 
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คณะฯ กำหนดใหเจาหนาที่ฝายอาคารสถานที่เปนผูรับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสียในอาคาร 
ตรวจสอบ ปรับปรุง ซอมแซมระบบบำบัดน้ำเสียใหสามารถใชงานอยางมีประสิทธิภาพ และตรวจสอบ
การรั่วไหลของน้ำเสียอยางสม่ำเสมอ 

 
การบำบัดน้ำเสียอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  
การบำบัดน้ำเสียในคณะฯ ทำโดยการสงน้ำเสียจากการซักลางทำความสะอาด และการประกอบ

อาหารในบริเวณโรงอาหาร ไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัย สวนน้ำเสียจากสิ่งขับถาย
มีระบบบอเกรอะ (Septic Tank) บำบัดในพื้นที่ของคณะ กอนสงน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
แนวทางการจัดการน้ำเสียของคณะฯ คือ ลดปริมาณขยะและเศษอาหารจากแหลงกำเนิด ติดปายแนะนำ 
“วิธีลางภาชนะแบบรักษโลก” บริเวณจุดลางภาชนะ ดังแสดงในภาพที่ 3.35 และติดตั้งถังดักไขมัน 
เพื่อกรองคราบน้ำมันและไขมัน เศษขยะ เศษอาหารปนเปอน บริเวณจุดลางภาชนะในหอรับประทาน
อาหารของบุคลากร ชั้น 2 และ 3 และในโรงอาหาร ดังแสดงในภาพที่ 3.36 กอนสงน้ำเสียไปยังทอกลาง
ของมหาวิทยาลัย  

 
การบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดท่ีปลอยน้ำเสีย  

คณะฯ มีระบบรวบรวมน้ำเสีย เพื่อสงไปบำบัดยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัย โดย  
1) รวบรวมน้ำเสียจากอางลางมือในหองน้ำ อางลางจานในโรงอาหารและหองพักของบุคลากร และจาก
การซักลาง สงไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม และ 2) น้ำเสียจากสิ่งปฏิกูล จะผานถังบำบัดหรือระบบบอ
เกรอะ (Septic Tank) บำบัดในพื้นที่ของคณะ กอนสงน้ำเสียไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวม ภาพที่ 3.37 
แสดงผังการจัดการน้ำเสียของคณะสถาปตยกรรมศาสตร 

 

 

ภาพท่ี 3.35  ปายแนะนำ “วิธีลางภาชนะแบบรักษโลก” บริเวณจุดลางภาชนะ 
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ภาพท่ี 3.36 ถังดักไขมันท่ีหองทานอาหารบุคลากร ชั้น 3  

 
ภาพท่ี 3.37 ผังการจัดการน้ำเสีย คณะสถาปตยกรรมศาสตร 

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงท่ีอยูในเกณฑมาตรฐานตามท่ีกฎหมายกำหนด  
น้ำเสียจากคณะฯ ไดรับการบำบัดที่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัย ผลการวิเคราะห

คุณภาพน้ำทิ้ง พบวา คุณภาพน้ำทิ้งที่อยูในเกณฑมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด คณะฯ เริ ่มการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งกอนเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยขอความอนุเคราะหจากคณะสิ่งแวดลอม 
ภาพท่ี 3.38 แสดงการเก็บตัวอยางน้ำท้ิงเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เพ่ือนำสงตรวจ 

 
การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 
คณะฯ ติดตั้งถังดักไขมันบริเวณอางลางภาชนะและไดวางแผนการดูแลถังดักไขมัน ดังตอไปนี้ 
 
1. มอบหมายแมบาน ท้ิงเศษอาหารจากตะแกรงกรองเศษอาหารในอางลางจาน (ภาพท่ี 3.39) ทุกวัน 
2. มอบหมายแมบาน ตักไขมันที่ลอยอยูเหนือน้ำออกทุก 3-4 วัน (บริเวณจุดลางภาชนะใน

โรงอาหาร) และทุกสัปดาห (บริเวณชั้น 2 และ 3) นำไขมันที่ตักใสถุงดำมัดใหแนนหนา นำไป
วางท่ีจุดพักขยะของ มก. เพ่ือให มก. นำสง กทม. ไปกำจัดตอไป 

3. มอบหมายแมบาน ลางถังดักไขมันทุก 6 เดือน โดยเจาหนาท่ีฝายอาคารสถานท่ีเปนผูดูแล 
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ภาพที่ 3.40 แสดงการดูแลรักษาถังดักไขมัน และแผนการดูแลถังดักไขมัน ซึ่งติดที่บริเวณถังดัก
ไขมันทุกจุด เม่ือแมบานทำความสะอาดแลว จะบันทึกในตารางทุกครั้ง ภาพท่ี 3.41 แสดงตารางการดูแล
รักษาถังดักไขมัน และตารางการดูแลตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและการรั่วไหล ซ่ึงผูรับผิดชอบดูแลการ
จัดการน้ำเสียบันทึก เม่ือตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียทุกสัปดาห  

 
นอกจากนี้ คณะฯ ไดเลือกใชผลิตภัณฑทำความสะอาดท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ือลดปริมาณน้ำเสีย 

และกำหนดมาตรการการประหยัดน้ำ เพ่ือลดปริมาณการใชน้ำ ซ่ึงกอใหเกิดปริมาณน้ำเสีย โดยมีมาตรการ
ประหยัดน้ำดังเสนอในหมวดท่ี 3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 3.38 การเก็บตัวอยางน้ำท้ิงเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 
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ภาพท่ี 3.39 การติดตั้งตะแกรงกรองเศษอาหารในอางลางจาน 

  

ภาพท่ี 3.40 การดูแลรักษาถังดักไขมัน 

  

ภาพท่ี 3.41 ตารางการดูแลรักษาถังดักไขมัน และตารางการดูแลตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย 
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หมวดที ่5 สภาพแวดลอมและความปลอดภัย 
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หมวดที่ 5 สภาพแวดลอมและความปลอดภัย 
 
5.1 อากาศในสำนักงาน  

การดูแลคุณภาพอากาศในสำนักงาน  
มีการกำหนดแผนในการทำความสะอาดเครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร พ้ืน เพดาน มูลี่/มาน และมี

มาตรการจัดวางเครื่องถายเอกสารแยกออกมาจากหองสำนักงาน อยูในบริเวณที่มีการระบายอากาศดี 
ใชตนไมที่มีคุณสมบัติการกรองอากาศตั้งใกลกับเครื่องพิมพ การใชเครื่องพิมพเปนระบบสวนกลางของ
แตละสวนงาน ภาพท่ี 3.42 แสดงตัวอยางพ้ืนท่ีจัดวางเครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพ 

 
การควบคุมคุณภาพอากาศภายในภายนอกอาคาร  
กำหนดจุดที่สูบบุหรี่ โดยใชพื้นที่สวนบริเวณระหวางอาคารสารสนเทศ 50 ป กับ คณะฯ ดังภาพท่ี 

3.43 เขตสูบบุหรี่ที่จัดใหตองมีระบบระบายอากาศ มีการถายเทอากาศหมุนเวียนระหวางภายนอกอาคาร
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และภายในเขตสูบบุหรี่ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อสถานที่ทำงาน
และยานพาหนะ ใหสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะ เปนเขตปลอดบุหรี่ หรือเขต
สูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 โดยตองมีลักษณะ คือ 1) ไมอยูในบริเวณท่ีกอใหเกิดความเดือดรอน
รำคาญแกประชาชนท่ีอยูบริเวณขางเคียง 2) ไมอยูในบริเวณทางเขา – ออกของสถานท่ีท่ีใหมีการคุมครอง
สุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ และ 3) ไมอยูในบริเวณท่ีเปดเผยอันเปนท่ีเห็นไดชัดแกผูมาใชสถานท่ีนั้น 

 
การจัดการฝุนละอองจากการกอสรางหรือการปรับปรุงสำนักงาน 
คณะฯ ใชมาตรการในการควบคุมกำกับดูแล ฝุนละอองจากการกอสราง ตามระเบียบขอปฏิบัติใน

การควบคุมฝุนละอองจากการกอสรางประเภทตางๆ สำนักจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กรมควบคุม
มลพิษ โดยกำหนดใหเปนขอดำเนินการในการควบคุมงานของเจาหนาของคณะ และเปนขอตกลงกับ
ผูรับจางในการเขามาดำเนินงานในคณะตอไป ภาพที่ 3.44 แสดงการปองกันฝุนละอองในการปรับปรุง
หองในคณะ 

 
มีมาตรการรองรับหากเกิดมลพิษทางอากาศจากภายนอกสำนักงาน 
จากปญหาฝุนละออง PM 2.5 และ COVID 19 คณะฯ มีแผนท่ีจะดำเนินการติดตั้งระบบเติมอากาศ

ที่มีความสามารถกรองอากาศและฝุนละอองขนาด PM 2.5 ได (HEPA Filter) โดยเริ่มจากการปรับปรุง
หองบรรยาย หองประชุม หองสำนักงาน และหองพักอาจารย โดยตั้งเปนแผนในปงบประมาณถัดไป 

 
 
 

 

 

ภาพท่ี 3.42 พ้ืนท่ีจัดวางเครื่องถายเอกสารและเครื่องพิมพ 
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ภาพท่ี 3.43 พ้ืนท่ีสูบบุหรี่ภายนอกอาคาร 

 

  

ภาพท่ี 3.44 การปองกันฝุนละอองในการปรับปรุงหองในคณะ 
 
 
5.2 แสงในสำนักงาน  

 
คณะฯ มีมาตรการแนวแนวปฏิบัติในในการตรวจวัดความเขมแสง โดยใชแนวทางตามขอกำหนด

มาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
เกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2549 โดยเปนการประสานในดานการเก็บขอมูลกับศูนย CBIT 
ของคณะตอไป โดยผลท่ีไดจะนำไปปรับเปลี่ยนอุปกรณในการสองสวางหรือปรับสภาพหอง 

 
5.3 เสียงในสำนักงาน 

 
เสียงรบกวนภายในคณะสถาปตยกรรมศาสตร โดยท่ัวไปเกิดมาจากแหลงกำเนิดเสียง คือ 1) เสียงท่ี

เกิดจากการจัดกิจกรรมของนิสิต ในชวงเวลางาน 2) เสียงที่เกิดจากการกอสรางอาคารใหม หรือการ
ปรับปรุงหองตางๆ และ 3) เสียงจากการทำงานของเครื่องปมน้ำชั้นลางอาคาร คณะฯ มีมาตรการควบคุม
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เสียงดังภายในสำนักงาน คือ 1) มาตรการจัดเวลาเขามาทำงานของการกอสรางหรือซอมแซม ไมใหซอน
กับเวลาทำงาน และ 2) จัดกิจกรรมนิสิตไมใหซอนกับเวลาทำงานของราชการ และจัดพื้นที่กิจกรรมที่ใช
เสียงไมใหใกลกับพ้ืนท่ีทำงาน หรือพ้ืนท่ีเรียน และประชุม 

เสียงดังภายนอกสำนักงาน ไดแก 1) เสียงจากการจัดกิจกรรมรอบๆ บริเวณคณะ และ 2) เสียงการ
กอสรางของอาคารขางเคียง คณะฯ มีมาตรการควบคุมเสียงดังภายนอก คือ ประสานกับหัวหนาหนวยงาน
โดยรอบเรื่องชวงเวลาของการจัดงานใหสอดคลอง และไมรบกวนการทำงาน 

 
5.4  ความนาอยู 

 
คณะฯ ไดจัดทำแผนผังอาคาร กำหนดพ้ืนที่ใชงานอยางชัดเจน และวิเคราะหประสิทธิภาพการใช

พ้ืนท่ี พบวา ใชงานปกติรอยละ 58 ใชงานไมเต็มประสิทธิภาพรอยละ 28 และไมถูกใชงานรอยละ 17 
 
คณะกรรมการกายภาพของคณะฯ เปนผูวางแผน กำกับดูแลการใชพื้นท่ี และกำหนดนโยบายการ

บริหารจัดการ ในทางปฏิบัติ มีเจาหนาที่ฝายอาคาร 2 คน ดูแลงานอาคาร กายภาพทั้งหมด เจาหนาที่
โสตทัศนูปกรณ 1 คน ดูแลหองเรียนและหองประชุม และแมบาน  

 
 
 
 
 
 
พ้ืนท่ีสีเขียว 
ฝายอาคารรับผิดชอบดูแลพื้นที่สีเขียว โดยทางคณะจางเหมากองยานพาหนะฯ เปนผูดำเนินการ 

และภาควิชาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรเปนผูรางกำหนดขอบเขตงานการบำรุงรักษาพ้ืนท่ี และตัดแตงตนไม
ภายในคณะ ปจจุบันพื้นที่สีเขียวขนาดใหญตรงกลางกลุมอาคารของคณะฯ ดังภาพที่ 3.45 ยังถูกปดลอม
เปนเขตกอสราง คณะกรรมการกายภาพเตรียมแผนพัฒนาเปนสวนปา และเปนหองเรียนกลางแจงตอไป
คณะฯ ยังมีพ้ืนท่ีสีเขียวอ่ืน คือ สวนระเบียง และสวนดาดฟา ดังภาพท่ี 3.45 

 
การควบคุมสัตวพาหะนำโรค  
สัตวพาหะท่ีพบ คือ นกพิราบและนกกระจอก พบในบริเวณโรงอาหาร ฝายอาคารจึงจัดทำพ้ืนท่ีวาง

ภาชนะท่ีใชแลว เพ่ือปองกันไมใหจากนกพิราบมากินเศษอาหาร และถอดหนากากของโคมไฟท่ีโรงอาหาร
ออกเพ่ือปองกันการทำรังของนกกระจอก ดังภาพท่ี 3.46 

 
5.5  การเตรียมพรอมตอสภาวะฉุกเฉิน 

 
อัคคีภัย คณะฯ มีการอบรมฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำป ดังแสดงในภาพท่ี 3.47 และ

มีการปรับปรุงสถานท่ีเพ่ือรองรับเหตุอัคคีภัย ติดตั้งปายสัญลักษณในจุดพ้ืนท่ีสำคัญๆ และกำหนดจุดรวมพล  
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โรคระบาด COVID-19 คณะฯ มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในเรื่องของการปองกันโรคระบาด COVID-19 
โดยมีคณบดีเปนประธานคณะกรรมการ กำกับดูแลการบริหารการใชพ้ืนท่ี และกำหนดวันเวลาทำงาน ลด
การเขามาใชพื้นที่ที่คณะ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเปนแบบ WFH การประชุม การสอน การสอบ
และการประเมินผลแบบออนไลน โดยยึดถือตามระเบียบราชการอยางเครงครัด การปรับสถานที่บริเวณ
ทางเขาอาคารใหเปนพื้นที่คัดกรองวัดอุณหภูมิผูใชอาคาร ทำสัญลักษณแสดงตำแหนงยืนที่มีระยะหางกัน
ประมาณ 1 เมตร บริเวณหนาโถงลิฟท และกำหนดจำนวนผูใชลิฟทไมเกิน 4 คน และใหยืนหันหนาออก
จากกัน พรอมติดตั้งเจลแอลกอฮอลลางมือใหเพียงพอ ดังแสดงในภาพท่ี 3.48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
พ้ืนท่ีสีเขียวกลางคณะฯ สวนระเบียง สวนดาดฟา 

ภาพท่ี 3.45 พ้ืนท่ีสีเขียวของคณะฯ 

 
พ้ืนท่ีวางภาชนะท่ีใชแลว 

 
โคมไฟท่ีโรงอาหาร 

ภาพท่ี 3.46 การปองกันนกพิราบและนกกระจอก 
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ภาพท่ี 3.47 การอบรมฝกซอมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำป 
 
 
 
 

 

 
คัดกรองวัดอุณหภูมิผูมาใชอาคาร 

 
กำหนดจำนวนผูใชลิฟท 
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ตำแหนงยืนบริเวณหนาโถงลิฟท ติดตั้งเจลแอลกอฮอลลางมือ 

ภาพท่ี 3.48 การปองกันโรคระบาด COVID-19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่6 การจัดซื้อและจัดจาง 
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หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจาง 
 

6.1 การจัดซ้ือสินคา 
คณะฯ ดำเนินการจัดซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ดังนี้ 
(1)   ระเบียบการจัดซ้ือจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(2)  กำหนดผูรับผิดชอบและมีความเขาใจ 
(3)  คนหารายการสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถระบุแหลงขอมูลได 
(4)  จัดทำบัญชีรายชื่อสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมท่ีสอดคลองกับสินคาท่ีใชจริงในสำนักงาน                  
(5)  แจงไปยังผูขายเพ่ือขอความรวมมือในการสั่งซ้ือสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
หมายเหตุ  สินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จะตองเปนสินคาท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันท่ีเปนท่ี

ยอมรับ เชน ฉลากเขียว ตะกราเขียว ฉลากประหยัดไฟเบอร 5 ฉลากประสิทธิภาพสูงที่มีเลขจดทะเบียน 
ฉลากสิ่งแวดลอมของตางประเทศ เปนตน 

 
6.2 การจัดจาง 

การจัดจางหนวยงานหรือบุคคลท่ีมีการดำเนินงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยคัดเลือกหนวยงาน
หรือบุคคลท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

(1) มีหลักฐานการพิจารณาถึงมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมของหนวยงานที่ไดการรับรอง โดยจะตอง
แสดงหลักฐานการรับรองดังกลาว 

(2) หากหนวยงานไมมีมาตรฐานดานสิ่งแวดลอมรับรอง ทางสำนักงานจะตองทำการประเมิน ดาน
สิ่งแวดลอมของหนวยเบื้องตน 

(3) มีการจัดทำสัญญาหรือขอตกลงดานสิ่งแวดลอม เม่ือเขามาปฏิบัติงานในสำนักงาน 
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4 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และแนวทางการปรับปรุง 
 

คณะฯ รับการตรวจประเมินสำนักงานสีเขียวและการตรวจพื้นท่ี จากคณะกรรมการตรวจประเมิน
สำนักงานสีเขียว เมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะเพื ่อการปรับปรุงการ
ดำเนินงานของหมวดตางๆ ดังแสดงในตารางที่ 4.1 คณะฯ จึงจัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ 23 
พฤศจิกายน 2563 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ทบทวน และสรุปแนวทางการปรับปรุงการดำเนินงาน 
ดังสรุปในตารางท่ี 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ และแนวทางการปรับปรุง 
หมวด 1 

ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง 
1. การระบุและประเมินปญหาสิง่แวดลอม (Aspect)  

-เพิ่มกระบวนการการกอสราง/การปรับปรุงอาคารใน Input  
 และ Output  
-แยกประเภทรานคา เชน รานขายอาหาร รานกาแฟ  
 หรือรานขายเคร่ืองเขียน 

เพิ่มเติมกระบวนการดานอ่ืนๆ 
ที่เกิดข้ึนจากการใชงานจริง 

2. กฎหมาย 
-ใหระบุวัน เดือน ป และคร้ัง ทีท่บทวนและปรับปรุง และแนบหลักฐาน  
-หากมีกฎหมายหรือขอบังคับของมก. ที่เก่ียวกับสิ่งแวดลอมใหพิจารณาดวย 
-ใหกำหนดรอบการคนหากฎหมายใหม (update) - 3 หรือ 6 เดือน 

ทบทวนทุกรอบ 6 เดือน 

3. กาซเรือนกระจก  
-คณะสามารถปรับแบบฟอรมตามที่เห็นสมควร 
-ใหเปรียบเทียบและวิเคราะหแนวโนมปจจัยที่ทำใหเพิ่มข้ึนหรือลดลงของ
กาซเรือนกระจก และใหหมวด 2 ประชาสัมพันธใหทุกคนในคณะทราบ
ขอมูล 

ทำการวิเคราะหแนวโนม  
และประชาสัมพันธ 

4. แผนงานโครงการ ใหรวบรวมขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่เสริมโครงการการ
จัดการขยะเพื่อสิ่งแวดลอม และหาตัววัดวาจัดโครงการ/กิจกรรมแลวไดผล
อยางไร 

จัดทำเอกสารแนบ  
(ผลงานนิสิต) 

5. รายงานการประชุมทบทวนฝายบริหาร อาจทำสรุปเปนราย 3 หรือ 6 เดือน ปรับแผนทบทวนทุก  
6 เดือน 

หมวด 2 
ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง 

การอบรมไมจำเปนตองอบรมทีเดียว แยกจัดเปนหัวขอยอยหลายๆคร้ัง บรรจุในแผนพฒันาศักยภาพ
บุคลากร 
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สำนักงานสีเขียว คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

การทำเว็บไซต Green Office 
 
 

อยูระหวางดำเนนิการ 

หมวด 2 
ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง 

การรับขอรองเรียน Green Office  ทำ QR Code ขอรองเรียน
รวม โดยแยกหัวขอยอย  
มอบผูรับผิดชอบสราง 
Google Form ของหัวขอ
ยอย 

หมวด 3 
ขอเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง 

1. การตั้งเปาหมาย อาจมีการวิเคราะหวาก่ี % เพราะอะไร วิเคราะหอัตราการใชสูงสุดตอ
อัตราการใชเฉลี่ย เพื่อนำไป
วางแผนการปรับพฤติกรรม
การใชอาคาร 

2. การปรับปรุง อาจมีการติด LED โซลารเซลล กอกน้ำระบบ Sensor เพิ่ม นำเขาทีป่ระชุมคณะกรรมการ
กายภาพเพื่อนำไปกำหนด
แผนการติดตั้งอุปกรณ
ประหยัดพลังงาน 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

3. การวิเคราะหวาไดตามเปาหมายหรือไม เพราะอะไรมากกวานี้  มีการวิเคราะหแลว 
4. เคร่ืองเขียนควรแชรกันมากกวานี ้ กำหนดพื้นทีส่วนกลางของ

อุปกรณสำนักงาน 
 
 
 

 






