
แผนการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 5 ป8 พ.ศ. 2560-2564 ประจำป8งบประมาณ 2562 
นโยบายสภามหาวิทยาลัย แผนพฒันามหาวิทยาลัย 15 ป7 ภายใน 5 ป7 มหาวิทยาลัยได;รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวอยูDในอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ 

ยุทธศาสตรLที่ 4  การพัฒนาระบบบรหิารจัดการ  เปOาประสงคLที่ 2 มหาวิทยาลัยสีเขียว  ตัวช้ีวัด อันดับของมหาวิทยาลยัสีเขียวเทียบกบัอันดับโลก  

แนวทางการ

พัฒนา 
รายละเอียด มาตรฐาน 

นโยบาย

ส่ิงแวดลLอม 
โครงการ 

พ.ศ. 
ผูLรับผิดชอบ ผูLกำกับ 

หมาย

เหตุ 60 61 62 63 64 

1. จัดทำผังแมDบท

ให;เปVนปWจจุบัน 

- จั ด ท ำ ผั ง แ มD บ ท ข อ ง

มหาวิทยาลัยให;เปVนปWจจุบัน 

แ ล ะ ท ำ ก า ร แ บD ง พื้ น ที่

รั บ ผิ ด ช อ บ ใ ห; แ ตD ล ะ

หนDวยงานในการขับเคล่ือน

มหาวิทยาลัยสีเขียวในระดับ

ห นD ว ย ง า น รD ว ม กั บ

มหาวิทยาลัย 

GU. 

Infrastructur

e and 

Setting 

1 โครงการจัดทำผังแมDบท

ภาพรวมและหนDวยงาน 

     

กลุDมงานอาคาร

สถานที่และ

บริการ , 

คณะกรรมการ

ภูมิทัศนL 

รองฯ ฝoาย

บริหาร , 

ผช.บริหาร 

 

2. กำหนดนโยบาย  

ในการปลูกสร;าง

อาคาร 

- ในการของบประมาณ

กDอสร;างอาคารหลังใหมDควร

เปVนอาคารสูง และควร

แทนที่อาคารหลังเกDาที่

เส่ือมสภาพ 

- กำหนดนโยบายไมDให;มีการ

ขยายด;านข;าง เพิง ในแนว

กว;าง 

- การกำหนดแบบในอนาคต 

ให;ออกแบบอาคารที่เปVน

มิตรกับส่ิงแวดล;อม หรือ 

Smart Building 

GU. 

Infrastructur

e and 

Setting 

GO. การ

บรหิารจัดการ

องคLกร 

1       

 คณะกรรมการ

บริหาร

มหาวิทยาลัย 

 

 



- เพิ่มพื้นที่สีเขียว 

- ทิศทางการตั้งอาคารใน

การโดนแสงจัด 

 

 

 แนวทางการ

พัฒนา 
รายละเอียด มาตรฐาน 

นโยบาย

สิ่งแวดลLอม 
โครงการ 

พ.ศ. 
ผูLรับผิดชอบ ผูLกำกับ 

หมาย

เหตุ 60 61 62 63 64 

3.โครงการอาคาร

จอดรถบรเิวณ

ทางเข;า

มหาวิทยาลัย 

 

GU. 

Infrastructur

e and 

Setting 

6,8.4,8.8 โครงการอาคารจอดรถทางเข;า

มหาวิทยาลัย 

     กลุDมงานอาคาร

สถานที่และบริการ 

, คณะกรรมการภูมิ

ทัศนL 

รองฯ ฝoาย

บริหาร , 

ผช.บริหาร,    

ผช.

ยุทธศาสตรL 

 

4. ปรับปรงุ

อาคารให;ลดการ

ใช;พลังงานและ

เพิ่มพ.ท.สีเขียว 

- การปรับปรุงที่สามารถ

รับแสงสวDางธรรมชาติได;

มากขึ้น ลดการใช;แสง

สวDาง 

GU. 

Infrastructur

e and 

Setting 

1,2,8.1,8.2,

8.3,8.4,8.8 

1.โครงการปรับปรงุอาคารสี

เขียว 

2.โครงการปรับปรงุพื้นที่โปรDง

และพื้นทีส่ีเขียว 

3.การปลูกต;นไม;ในแนวด่ิง ใน

อาคารสูง 

     

คณบดี/

ผู;อำนวยการ 
 

5.การสร;าง

พลังงานทางเลอืก

ภายใน

มหาวิทยาลัยจาก 

Bio diesel , 

Clean Bio-mass 

- สDงเสริมการพัฒนา

งานวิจัยเพื่อสร;างพลังงาน

ทดแทนขึ้นภายใน

มหาวิทยาลัยหรือทำความ

รDวมมือในการสร;างหรือ

จ;างพัฒนาเพื่อการผลิต

พลังงานทดแทนใช;ภายใน

GU. Energy 

& Climate 

Change (EC) 

GO. การใช;

พลังงานและ

ทรัพยากร 

1,8.4,8.8 1. ผลิตพลังงานไฟฟOาจาก

พลังงานแสงอาทิตยL 

     
กลุDมงานอาคาร

สถานที่และบรกิาร 

 
 2. ผลิตพลังงานไฟฟOาจากชีว

มวล  

     คณะเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม , 

เทคโนโลยีการ 

เกษตร 

 3. ผลิตพลังงานไฟฟOาจาก

พลังงานลม 

     
กลุDมงานอาคาร

สถานที่และบรกิาร 



, Solar power , 

Geothermal , 

Wind power , 

Hydropower , 

Combine Heat 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัย โดยเพิ่ม 

ร;อยละการทดแทน

พลังงานไฟฟOาที่ใช;ลงให;

มากที่สุด 

1,2,8.1,8.2,

8.4,8.8 

4. โครงการอบรมความรู;การ

คำนวณแก�สเรือนกระจกและ

คารLบอนฟุต ปริ้น 

     สาขาวิชาสิ่งแวดล;อม 

คณะวิทยL ฯ กลุDมงาน

อาคาร, กลุDมงานการ

เจ;าหน;าที ่

1,2 5. โครงการติดต้ังมิเตอรLไฟฟOา

ทุกหนDวยงาน 

     
กลุDมงานอาคาร

สถานที่และบรกิาร 

 6. ติดต้ังอุปกรณLควบคุมเฉพาะ

จุดและอัตโนมัติ 

     

คณบดี/ผู;อำนวยการ 

กลุDมงานอาคาร 

แนวทางการ

พัฒนา 
รายละเอียด มาตรฐาน 

นโยบาย

สิ่งแวดลLอม 
โครงการ 

พ.ศ. 
ผูLรับผิดชอบ ผูLกำกับ หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 

6.Water  GU. Water (WR) 

GO. การใช;

พลังงานและ

ทรัพยากร 

1,2,8.1,8.8 1.ลอกคลองกกัเกบ็น้ำ

มหาวิทยาลัย 

     

กลุDมงาน

อาคารสถานที่

และบริการ 

รองฯ ฝoาย

บริหาร ,  

ผช.บริหาร 

 

 

2.โครงการติดต้ังมเิตอรLน้ำ      

3.โครงการเปลี่ยนทDอสDงน้ำ      

4.พัฒนาระบบสำรองน้ำดิบ

ให;เพียงพอใช;งาน 

     

5.เปลี่ยนสุขภัณฑLประหยัดน้ำ      

6.ติดต้ังอุปกรณLควบคุมน้ำ

อัตโนมัติ 

     คณบดี/ผอ. 

7.Waste (WS) 

 

 

ขยะเป7ยก ขยะ

อินทรียL ขยะอนิน 

ทรียL ขยะอันตราย 

GU. Waste (WS) 

GO. การจัดการ

ของเสีย 

1,4,8.1,8.4,

8.8 

1.โครงการธนาคารขยะ      คณะวจก.,สำนัก

บริการวิชาการ , 

สำนักงาน

อธิการบดี 

รองฯ ฝoาย

บริหาร ,  

รองฯ ฝoาย

 

2.พัฒนาระบบและกลไกการ

กำจัดขยะ 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยะเคมี ขยะรี

ไซเคิล เปVนต;น 

3.โรงผลิตปุ�ยอินทรียLจากวัสดุ

เหลือใช;ทางการเกษตรและ

ขยะอินทรียL 

     คณะเกษตร ,

อุตสาหกรรม , 

วิทยาศาสตรL , 

คณะกรรมการ

ปุ�ย,สนอ. 

กิจการพิเศษ,  

ผช.บริหาร ,

ผช.กิจการ 

 

 

1,4,8.4 4.กำหนดนโยบายการทิง้ คัด

แยก และการใช;ทีจ่ะ

กDอให;เกิดการใช;ขยะยDอย

สลายยาก 

     

คณะกรรมการ 

กรีนยู , คณะ

วิทยาศาสตรL 

รองฯ ฝoาย

บริหาร ,  

ผช.บริหาร 

 

5.ปุ�ยน้ำหมกัจากเศษอาหาร      

สนอ. 

  

6.ประกวดการออกแบบชุด

จากวัสดุเหลือใช; 

 

     

 

 

แนวทางการ

พัฒนา 
รายละเอียด มาตรฐาน 

นโยบาย

สิ่งแวดลLอม 
โครงการ 

พ.ศ. 
ผูLรับผิดชอบ ผูLกำกับ หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 

8.Transportation  
 

GU. 

Transportatio

n (TR) 

GO. การ

ดำเนินการ 

1,6,8.7,8.8 1.กำหนดนโยบายการใช;ยานพาหนะ

ในมหาวิทยาลัยและการห;าม

ยานพาหนะ 

     คณะกรรมการ

บริหาร

มหาวิทยาลัย 

รองฯ ฝoาย

บริหาร ,  

ผช.บริหาร 
 

รถบริการนักศึกษา

และประชาชนทั่วไป 

ภายในมหาวิทยาลัย 

1,6,8.4,8.8 2.จัดซื้อรถshuttle bus      ผอ.สนอ.  

กลุDมงานบริหาร 

งานทั่วไป 

 

3.จักรยานยืมเพือ่โลกสวย      

สำนักงาน

อธิการบดี 
4.ทางเดินปลอดภัย สุขภาพดีเพือ่

โลกสวย 

     



5.จัดกิจกรรมว่ิง-ปW�นจักรยาน        

9.Education 

 

 

GU. 

Education 

(ED) 

GO. การ

ดำเนินการ 

1,2,4 1.พัฒนาหลักสูตรที่มีความ

เกี่ยวข;องกบัสิง่แวดล;อมและ

ความย่ังยืน 

     

คณะกรรมการ

บริหาร

มหาวิทยาลัย ,

คณบดี , คณะ

วิทยาศาสตรL 

รองฯ ฝoาย

วิชาการ , 

ผช. ฝoาย

วิชาการ 

 

2.เพิ่มคำอธิบายรายวิชาด;าน

ส่ิงแวดล;อมและความยั่งยืนใน

หลักสูตรและให;มีเรียนในทุกป7

การศึกษา 

     

3.บูรณาการเรียนการสอนด;าน

สิ่งแวดล;อมและความย่ังยืนใน

รายวิชา (มคอ.3) 

     

1 4.กำหนดนโยบายและสัดสDวน

การสนับสนุนการวิจัยด;าน

สิ่งแวดล;อมและความย่ังยืน 

     

ผอ.

สถาบันวิจัย 

รองฯ ฝoาย

วางแผน

และพัฒนา 

 

 
1,8.8 5.การสร;างนวัตกรรมด;าน

สิ่งแวดล;อมและความย่ังยืน 

 

     

แนวทางการพัฒนา รายละเอียด มาตรฐาน 
นโยบาย

ส่ิงแวดลLอม 
โครงการ 

พ.ศ. 
ผูLรับผิดชอบ ผูLกำกับ หมายเหตุ 

60 61 62 63 64 

  GU. 

Education 

(ED) 

GO. การ

ดำเนินการ 

1,2,4,5 6.สDงเสริมการทำสื่อสิง่แวดล;อม

และความย่ังยืน 

     

คณบดี , ผอ.

กองพฒันา 

นศ. 

รองฯ ฝoาย

กิจการนศ. 

 

7.สDงเสริมการจัดกิจกรรมด;าน

สิ่งแวดล;อมและความย่ังยืนโดย

นักศึกษา 

      



8.สDงเสริมการต้ังชมรมทีเ่กี่ยวข;อง

ด;านสิ่งแวดล;อมและความย่ังยืน 

      

1,5 9.พัฒนาเว็ปไซรLด;านสิ่งแวดล;อม

และความย่ังยืน 

     ผอ.สำนัก

วิทยบริการ 

รองฯ ฝoายบริหาร , 

รองฯ ฝoายวิชาการ,  

ผช.บรหิาร 

 

10.ระบบบริหาร 

 

 GU. GO. 1,5 1.พัฒนาระบบและกลไกการ

ประชาสมัพันธLด;านสิง่แวดล;อม

และความย่ังยืน 

     
สำนักงาน

อธิการบดี ,สน.

วิทยบริการ 

รองฯ ฝoาย

บริหาร , 

ผช.บริหาร 

 

1 2.ประชุมทบทวนแผนพัฒนาด;าน

ส่ิงแวดล;อมและความยั่งยืน 

     คณะกรรมการ  

กรีนยู 

1,2,3,4,5,6,

8 

3.ประกวดสำนักงานสีเขียว      คณบดี/ผอ. 

รองฯ ฝoาย

บริหาร , 

ผช.บริหาร 

 

4.ประกวดมหาวิทยาลัยสเีขียว

ระดับหนDวยงาน 

     

คณบดี/ผอ. 

คณะกรรมการ 

1,2,8.1,8.3,

8.8 

5.ประกวดห;องสุขานามัย       

1,2,6,8.7,8.

8 

6.ประกวดการใช;จักรยานของ

บุคลากรระดับหนDวยงาน 

      

 7.ประกวด 5 ส.       

หมายเหตุ          ยังไมDได;ดำเนินการหรือเปVนแผนทีจ่ะต;องดำเนินการตDอเน่ืองหรอืเปVนแผนทีจ่ะต;องดำเนินการ 

 
 


