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แบบตรวจประเมินเบื้องต้นตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
 

ชื่อส านักงาน..................อาคารบรรณสารมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ................................ 
 
ที่อยู.่.18/18 ถนนบางนา-ตราด กม. ที่ 18 ต าบลบางโฉลง อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540  
 
ขอบเขตที่ขอการรับรองส านักงานสีเขียว.เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงานเพื่อลดการใช้
พลังงาน และมีกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม......................................................................................... 
 
จ านวนพนักงานภายในส านกังานของท่าน 

  พนักงานประจ า   จ านวน............34............คน 

  พนักงานช่ัวคราว   จ านวน.............-..............คน 

  ผู้รับจ้างช่วง    จ านวน............-.............. คน 

  รวมทั้งสิ้น จ านวน.............34...........คน 
 
พื้นที่ในส านักงานของท่าน ขนาด...........8,800.............ตารางเมตร (พืน้ที่ส านักงาน รวมพื้นที่รอบส านักงาน
ที่เกี่ยวข้อง) 

ผู้ตอบแบบประเมิน...คณะท างานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ศูนย์บรรณสารสนเทศ... 
โทรศัพท.์...02-312-63000 ต่อ 1417 หรือ 1998 ...โทรสาร....02-312-6380.... 

กรุณาใส่เครื่องหมาย ลงใน ช่อง มี หรือ ไม่มี พร้อมทั้งใส่รายละเอียดประกอบในช่องหลักฐานประกอบ ตาม
ความเป็นจริง พร้อมทั้งแนบส่งเอกสารที่เป็นหลักฐานประกอบ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการตรวจสอบ 

มี ไม่ม ี หลักฐานการตรวจประเมิน 

หมวดที่ 1 การบริหารจัดการองค์การ    

1.1 นโยบายสิง่แวดล้อม    

1.การก าหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมจากผู้บรหิาร
ระดับสูง 

  ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
039/2558  เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
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2. รายละเอียดในนโยบายระบุสอดคล้องตามที่
ก าหนดในเอกสารคู่มือ 

  มีนโยบายบางข้อ ที่สอดคล้องตามเอกสารคู่มือ 

3. การก าหนดความถี่ในการทบทวนนโยบาย
สิ่งแวดล้อม 

  ไม่มีระบุอย่างชัดเจน แต่มีข้อความที่แสดงถึงเจตนารมณ์
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
น่าจะเป็นการยืนยันได้ว่าจะต้องมีการทบทวนนโยบาย 
เพียงแต่มิได้ระบุความถี่ในการทบทวน 

1.2   การวางแผนการด าเนนิงาน    

1.การระบุประเด็นและประเมินปัญหา
สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากร 

   

1.ก าหนดแนวทางและผู้รับผิดชอบ ในการ
จัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม, การใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน พร้อมระบุประเมินถึงความส าคัญ และ
จัดท าเป็นเอกสาร 

  มีการท างานในลักษณะของ คณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน เพื่อก าหนดแนวทาง  
-ค าสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 084/2558 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านการจัด
การพลังงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน ค าสั่งที่ 
324/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัด
การพลังงาน 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
116/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อาคารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
- รายงานการประชุม คณะกรรมการด าเนินงานด้านการ
จัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
ครั้งที่ 2/2558 

2.ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใชท้รัพยากรและ
พลังงาน จะต้องวิเคราะห์ให้ครอบคลุมถึง
เหตุการณ์ปกติ ผิดปกติ และฉุกเฉิน 
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3.ปัญหาสิ่งแวดล้อม การใชท้รัพยากรและ
พลังงานที่มีความส าคัญมากได้รับการจัดการ 

  มีการปรับปรุงมาตรการการประหยัดพลังงานจ านวน 10 
มาตรการ เพื่อส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้
พลังงานในอาคารบรรณสาร 
อ้างอิงจากรายงานการประชุม คณะกรรมการด าเนินงาน
ด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระ
เกียรติ  ครั้งที่ 2/2558 

2. กฎหมายและข้อก าหนดอ่ืนๆ ด้าน
สิ่งแวดล้อม 

   

1.การจัดท ารายการกฎหมายและบอกถึงแหล่งที่
ค้นหากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับลักษณะในการ
ควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อม 

  มีรายการกฎหมายอยู่ท่ีหน้าเว็บศูนย์บรรณสารฯ ที่ 
http://lib.hcu.ac.th/environment-laws 

2.การก าหนดผู้รับผิดชอบในการค้นหารายการ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องไว้อย่างเหมาะสม 
 

  ไม่มีการก าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ศูนย์บรรณสารฯ 
ในฐานะห้องสมุดท าหน้าที่รวบรวมให้ 

3.การซ้อมดับเพลิงและตรวจเช็คอุปกรณ์
ดับเพลิงต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง สัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้และการก าหนดความถี่ในการ
ตรวจสอบ 

  มีการซ้อมดับเพลิงและตรวจเช็คอุปกรณ์ 

4. การจัดท าแผนฉุกเฉินภายในส านักงาน 
 

   

3. การก าหนดอ านาจ หน้าที ่และความ
รับผิดชอบ 
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1.การประกาศแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ
หรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งระบุ
หน้าที่รับผิดชอบ 

  - ค าสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
084/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านการ
จัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน ค าสั่งที่ 
324/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัด
การพลังงาน 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
116/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อาคารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

2. ความเหมาะสมในการแตง่ต้ังประธาน 
คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อม 

  - ค าสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
084/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านการ
จัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประหยัดพลังงาน ค าสั่งที่ 
324/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัด
การพลังงาน 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
116/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อาคารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

3. ประธาน คณะกรรมการหรือทีมงานทางด้าน
สิ่งแวดล้อม มคีวามเข้าใจในการด าเนินการ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

  - ค าสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
084/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายด้านการ
จัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- ประกาศแต่งตั้งตณะกรรมการประหยัดพลังงาน ค าสั่งที่ 
324/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานด้านการจัด
การพลังงาน 
- ค าสั่งมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
116/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด าเนินงานเพื่อ
การปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานใน
อาคารของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

1.3  การทบทวนโดยฝ่ายบรหิาร  
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1. ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบถึงปัญหา อุปสรรค จุดแข็งและ
จุดอ่อนขององค์กร และมีวิสยัทัศน์ จะต้อง
ประชุมดังนีค้อื  

 ผลการทบทวนโดยฝ่ายบริหารครั้งที่ผ่านมา 

 ผลการด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย  

 การสื่อสารและข้อร้องเรียน 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  

 ผลของการแก้ไขและป้องกัน  

 การเปลี่ยนแปลงต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อ
ระบบ 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านการจัด
การพลังงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 
1/2558 

2. การเข้าร่วมการประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร
ของผู้บริหาร 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านการจัด
การพลังงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 
1/2558 

3. การให้แนวคิดจากผู้บริหารในการประชุม
ทบทวนฝ่ายบริหาร 

  รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านการจัด
การพลังงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 
2/2558 

หมวดที่ 2 การด าเนินงาน Green Office    

2.1 การสื่อสารและการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม    

1. การก าหนดวิธีการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมของ
ส านักงาน พร้อมการส ารวจช่องการสื่อสาร 

  -ป้ายประชาสัมพันธ์ บอร์ด เว็บไซต์ อินทราเน็ตเฟสบุ๊ค 
จม.ข่าว 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายด้านการจัด
การพลังงาน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ครั้งที่ 2/2558   

2. การก าหนดผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร   หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3. การสื่อสารและความเข้าใจของพนักงาน 
ดังนี ้

   

3.1 การสื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมให้พนักงาน
รับทราบ 

  ผ่านระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย
http://intranet.hcu.ac.th 
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3.2 การสื่อสารปัญหาสิ่งแวดล้อม การใช้
ทรัพยากร และพลังงานแก่พนักงานที่เกี่ยวข้อง 
และพนักงานมีความเข้าใจ 

  ค ากล่าวเปิดงาน Big Cleaning Day โดยอธิการบดี 

3.3 การสื่อสารกฎหมายและข้อก าหนด
สิ่งแวดล้อมไปยังพนักงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
และพนักงานมีความเข้าใจ 

  โครงการอบรมสัมมนาแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “อนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างง่ายๆ" 

3.4 การสื่อสารประกาศคณะกรรมการหรือ
ทีมงานทางด้านสิ่งแวดล้อม 

  ผ่านระบบอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัย
http://intranet.hcu.ac.th 

3.5 การประชาสัมพันธ์หรือรณรงค์ เพื่อกระตุ้น
พนักงานในการสร้างความสะอาดและความเป็น
ระเบียบ 

  ค ากล่าวเปิดงาน Big cleaning day โดยอธิการบดี 

3.6 การสื่อสารปริมาณก๊าซเรือนกระจกแก่
พนักงาน 

  มีข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมในส านักงาน 

3.7 การสื่อสาร หรือชี้แจงให้พนักงานได้รับ
ทราบถึงมาตรการควบคุมการใช้พลังงาน 

  - เผยแพร่ผ่านคณะท างานด้านการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  
- ค ากล่าวเปิดงานการอบรมการอนุรักษ์พลังงานการมีส่วน
ร่วมอย่างง่ายๆ  
- ค ากล่าวเปิดร่วมกิจกรรม 3 ป. คือ ปั่น ปลูก และ
ประหยัด  
- ค ากล่าวเปิดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารบรรณ
สาร กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารบรรณสาร 

3.8 การสื่อสาร หรือช้ีแจงให้พนักงานได้รับ
ทราบถึงมาตรการควบคุมการใช้น้ า 

  - เผยแพร่ผ่านคณะท างานด้านการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
- โครงการช่วยชาติประหยัดพลังงาน รักษ์น้ ารักโลก 

- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากอธิการบดี วันที่ 4 ก.พ. 59 
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3.9 การสื่อสาร หรือช้ีแจงให้พนักงานได้รับ
ทราบถึงมาตรการควบคุมทรพัยากรต่างๆ 

  - เผยแพร่ผ่านคณะท างานด้านการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
- ค ากล่าวเปิดการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วน
ร่วมอย่างง่ายๆ  
- ค ากล่าวเปิดกิจกรรม 3ป. 
- ค ากล่าวเปิดโครงการ HCU White Bike for Saving 
Energy, Good Health and Environment  
- กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานในอาคารบรรณสาร 

3.10 การสื่อสารเป้าหมายและโครงการด้าน
สิ่งแวดล้อมแกพ่นักงานที่เกี่ยวข้อง 

  - เผยแพร่ผ่านคณะท างานด้านการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
- โครงการอบรมสัมมนาแบบมีส่วนร่วมเรื่อง “อนุรักษ์
พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่างง่ายๆ" 

4. การรับฟังข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนจาก
พนักงานรวมไปถึงบุคคลที่เข้ามาติดต่อ 

  มีกล่องรับเรื่องร้องเรียน  

5. ความเหมาะสมในการก าหนดผู้รับผิดชอบการ
ฝึกอบรม 

  โครงการอบรมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมอย่าง
ง่ายๆ 

6. การก าหนด ความจ าเป็น, แผนงาน, การ
ประเมนิความรู้ความเข้าใจ ของพนักงาน 
พร้อมการบนัทึกประวัติในการฝึกอบรม 
 
 

  KM ศูนย์บรรณสารสนเทศ 
http://lib.hcu.ac.th/images/filedownload/KM-
Result-1-57.pdf 

2.2 การประชมุและการจัดนทิรรศการ    

1. การจัดเตรียมการประชุมและการจัด
นิทรรศการ ไดแ้ก่ การส่งหนังสือเชิญเข้าประชุม 
การเตรียมแฟ้มเอกสารในการเข้าประชุม 

  ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
016/2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิมพ์เอกสารจาก
เครื่องพิมพ์ 

2. การจัดห้องประชุม และหอ้งแสดงนิทรรศการ   มีการใช้วัสดุเหลือใช้หรือที่เคยใช้แล้วน ากลับมาประดิษฐ์
ใหม่ 

3. การเตรียมอาหารและเครื่องด่ืม   ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
021/2557 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนภายใน
มหาวิทยาลัย  

4. การเลือกใช้โรงแรมหรือสถานที่จัดงาน   ใช้ห้องประชุมภายในมหาวิทยาลัย 
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2.3 ความสะอาดและความเป็นระเบียบใน
ส านักงาน 

   

1. การจัดการเรื่องความสะอาดและความเป็น 
ระเบียบขององค์กร 

  - กิจกรรม 7 ส 
http://lib.hcu.ac.th/index.php/about-us/7clean 
- บันทึกข้อความ ที่ มฉก.0002/ ว.313 ขอความร่วมมือ
คัดแยกขยะตามโครงการสถานศึกษาปลอดขยะ 

2. การก าหนดระยะเวลาในการท าความสะอาด
และสร้างความเป็นระเบียบ 

  กิจกรรม 7 ส 
http://lib.hcu.ac.th/index.php/about-us/7clean 

3. สภาพพื้นที่ในส านักงานต้องมีความสะอาด
และเป็นระเบียบตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนด
(สังเกตการณ์) 
 
 
 
 
 
 

   

2.4 การจัดการก๊าซเรือนกระจก     

1.เก็บข้อมูลปรมิาณก๊าซเรือนกระจกจาก
กิจกรรมในส านักงาน 

  มขี้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน
ส านักงาน 

2.ปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน
ส านักงานมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา 

  มีข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน
ส านักงานมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา 

3.ผู้เกี่ยวข้องหรือพนักงานต้องทราบข้อมูลและ
วิธีการค านวณปริมาณก๊าซเรอืนกระจกจาก
กิจกรรมในส านักงาน 

  มีข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมใน
ส านักงานมีปริมาณลดลงเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา 

2.5 การขนส่งและการเดินทาง     

1. การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์    ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
016/2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิมพ์เอกสารจาก
เครื่องพิมพ์ 

    



 
 

 9 
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4. มีการวางแผนการเดินทางก่อนการน า
ยานพาหนะของบริษัทไปใช้งาน 

  - ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
058/2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้รถภายในบริเวณ
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
- บันทึกข้อความ ที่ มฉก.003(1)/ว.019 ขอความร่วมมือ
กรอกแบบส ารวจการให้บริการรถรับ-ส่งบุคลากร  
- บันทึกข้อความ ท่ี มฉก.003(1)/ว.066การเพิ่มเส้นทาง
ให้บริการรถรับ-ส่ง บุคลากร 

5. มีการรณรงค์การเดินหรือการใช้จักรยาน
เดินทางมาท างาน (ส าหรับบุคลากรที่พักใกล้ที่
ท างาน) 

  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายด้านการจัดการพลังงาน 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ครั้งที่ 2/2558 

หมวดที่ 3การใช้พลังงานและทรัพยากร    

3.1 การใช้พลงังาน    

1. การก าหนด มาตรการประหยัดพลังงาน
(ไฟฟ้า และเช้ือเพลิงอื่นๆ) และความเหมาะสม 

  รายงานการประชุม 
คณะกรรมการนโยบายด้านการจัดการพลังงาน 
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  
ครั้งที่ 2/2558 

2. การเปรียบ เทียบการใชพ้ลังงาน(ไฟฟ้า และ
เชื้อเพลิงอ่ืนๆ) ต่อจ านวนของพนักงาน 

  รายงานข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อจ านวนพนักงาน (อาคาร
บรรณสาร) 

3.การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในพื้นที่ท างาน 
(สังเกตการณ์) 

   

3.2 การใช้น้ า    

1. การก าหนด มาตรการประหยัดน้ า และความ
เหมาะสม 

  -โครงการช่วยชาติประหยัดพลังงาน รักษ์น้ ารักโลก 
- จดหมายอิเล็กทรอนิกส์จากอธิการบดี วันที่ 4 ก.พ. 59  
- เผยแพร่ผ่านคณะท างานด้านการจัดการพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
- ภาพมาตรการปรับหรี่วาล์วก๊อกน้ า ห้องน้ า 

2. การเปรียบเทียบการใช้น้ าต่อจ านวนของ
พนักงาน 

  รายงานการใช้น้ าต่อจ านวนพนักงาน (อาคารบรรณสาร) 

3. การใช้น้ าอย่างประหยัดในพื้นที่ท างาน 
(สังเกตการณ์) 

   

3.3 การใช้ทรพัยากรอื่นๆ    
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1. ก าหนดมาตรการในการใชก้ระดาษ   ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
016/2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิมพ์เอกสารจาก
เครื่องพิมพ์ 

2. ก าหนดมาตรการในการใชห้มึกพิมพ ์   ประกาศมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่ 
016/2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการพิมพ์เอกสารจาก
เครื่องพิมพ์ 

3. ก าหนดมาตรการในการใชอุ้ปกรณ์เครื่องเขียน
และอุปกรณ์ส านักงาน 

  มีการก าหนดมาตรการใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนและอุปกรณ์
ส านักงานร่วมกัน (เป็นส่วนกลาง) 

4. การก าหนดเป้าหมายการใช้ทรัพยากรต่างๆ   - มีการให้บริการยืมถุงผ้า 
- มีการสนับสนุนให้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น 

5. การใช้อุปกรณ์ส านักงานอย่างประหยัดใน
พื้นที่ท างาน (สังเกตการณ์) 

   

หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย      

4.1 การจัดการของเสียในส านักงาน      

1. การจัดการขยะ ของเสีย ขององค์กร   บันทึกข้อความ ที่ มฉก.0002/ ว.313 ขอความร่วมมือคัด
แยกขยะตามโครงการสถานศึกษาปลอดขยะ 

2. การทิ้งขยะของพนักงาน   ภาพถังขยะแยกประเภท 

3. จุดพักขยะก่อนส่งก าจัด   มีการจัดพื้นที่เป็นจุดพักขยะ 

4. การส่งขยะก าจัดขององค์กร   บันทึกข้อความ ที่ มฉก.0002/ ว.313 ขอความร่วมมือคัด
แยกขยะตามโครงการสถานศึกษาปลอดขยะ 

5. แนวทางการลดปริมาณขยะ และการน าไปใช้
ประโยชน์ เช่น Reuse, Recycle การลดปริมาณ
ของเสียจากแหล่งก าเนิด 
เป็นต้น 

  บันทึกข้อความ ที่ มฉก.0002/ ว.313 ขอความร่วมมือคัด
แยกขยะตามโครงการสถานศึกษาปลอดขยะ 

4.2 การจัดการน้ าเสียในส านักงาน    

1. การจัดการน้ าเสียจากกิจกรรมที่เกี่ยวขอ้ง   มีบ่อบ าบัดน้ าเสียบริเวณหลังอาคารโภชนาการ 1และ2 

2. การดูแลอุปกรณ์ส าหรับบ าบัดน้ าเสีย   มีการดูแลตามข้อก าหนดของกองอาคาร 

3. เศษขยะ เศษอาหาร คราบน้ ามันและสิ่ง
สกปรกต่างๆ ได้รับการก าจัดอย่างเหมาะสม 

  ภาพการกรอง และดักไขมัน 
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4. การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  มีการผลิตน้ ายาท าความสะอาด และน้ ายาจุลินทรีย์ ท า
ความสะอาดท่อที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้เอง 

หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ส านักงาน Indoor & Outdoor 
Environment 

   

5.1 อากาศในส านักงาน    

1. การดูแลท าความสะอาด เครื่องปรับอากาศ 
เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องกรอง
อากาศ ห้อง พื้นห้อง เพดาน พรมปูพ้ืนห้อง 
รวมถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ 

  - เครื่องปรับอากาศ มีการท าความสะอาดตามระยะเวลาที่
ก าหนดโดยกองอาคาร  
- มีการท าความสะอาดห้อง พื้นห้อง เพดาน พรมปูพื้น
ห้อง (ที่ใช้ส าหรับดูดพรม) ที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ 

2. การก าหนดจุดสูบบุหรี่และการปฏิบัติ   บันทึกข้อความ ที่ มฉก.0202(4)/ว.439 จุดที่อนุญาตให้
สูบบุหรี่  

3.มลพิษทางอากาศ จากการการปรับปรุง
ส านักงาน เช่น การเจาะผนัง การทาสี เป็นต้น 

   

4. การจัดการมลพิษอากาศ จากภายนอก
ส านักงานที่ส่งผลต่อส านักงาน 

  - หนังสือเวียนทั่วไป มฉก. 0001(1)/ว. 222 แผนผัง
เส้นทางเดินรถยนต์ในมหาวิทยาลัย 

5.2 แสงในส านักงาน    

1. ความเข้มของแสงสวา่งมกีารตรวจวัดความ
เข้มของแสง ประจ าป ี

  มีการตรวจวัดความเข้มของแสงประจ าปี 

2. การเลือกใช้อุปกรณ์แสงสวา่งที่มีประสิทธิภาพ
สูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  มีการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงาน และมีการใช้แสงสว่าง
จากธรรมชาติ 

5.3 เสยีง    

1. ก าหนดมาตรการในการควบคุมมลพิษทาง
เสียง 

  การก าหนดจุดจอดจักรยานยนต์ 
- หนังสือเวียนทั่วไป มฉก. 0001(1)/ว. 222 แผนผัง
เส้นทางเดินรถยนต์ในมหาวิทยาลัย 

2. การจัดการเสียงดังจากภายนอกส านักงาน ที่
ส่งผลต่อส านักงาน 

  - การก าหนดจุดจอดจักรยานยนต์ 
- หนังสือเวียนทั่วไป มฉก. 0001(1)/ว. 222 แผนผัง
เส้นทางเดินรถยนต์ในมหาวิทยาลัย 

5.4 ความน่าอยู ่    
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มี ไม่ม ี หลักฐานการตรวจประเมิน 

1. ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
และเวลาที่แนน่อนในการดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งที่เป็นบริเวณ
ที่มีผู้รับผิดชอบเฉพาะและความรับผิดชอบ
โดยทั่วไปที่ทุกคนควรปฏิบัติ 

  ภาระงานพนักงานท าความสะอาด 

2. ก าหนดพื้นที่ใช้งานอย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็น
พื้นที่เพ่ือการปฏิบัติงานจัดเก็บวัสดุ พื้นที่ส าหรับ
พักผ่อนรับประทานอาหารและพื้นที่อื่นๆที่
จ าเป็นพร้อมมีป้ายแสดงบอกไว ้

  - มีแผนผังอาคารการใช้พื้นที่แต่ละชั้น 
- การแบ่งพื้นที่ในการปฏิบัติงาน และพื้นที่การให้บริการ 

3. การดูแลบ ารุงรักษาพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่
พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

  ภาระงานพนักงานท าความสะอาด 

4.การควบคุมสัตว์พาหะน าเชื้อ มีรายงานการ
ตรวจสอบร่องรอยสัตว์พาหะน าเช้ือ 

  บันทึกข้อความ ที่ มฉก. 0001(1)/ว 364 เรื่อง การใช้
ห้องอาหาร 

 

หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้าง(Green 
Procurement) 

   

6.1 การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในส านักงาน    

1. การจัดซื้อและวัสดุอุปกรณ์ในส านักงานที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  - มีการจัดซื้อกระดาษและสมุดรักษ์โลก 
- บรรจุภัณฑ์ชานอ้อย แทนกล่องโฟมเพื่อบริการร้านค้าใน
มหาวิทยาลัย 

2. ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อและวัสดุอุปกรณ์ใน
ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   

3. ปริมาณและประเภทของวัสดุอุปกรณ์ใน
ส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  - กระดาษ (เฉพาะอาคารบรรณสาร) เป็นหลัก จ านวน 50   
รีม 
- หมึกพิมพ์ (ของแท้) (เฉพาะอาคารบรรณสาร) ไม่เกิน 10 
หลอด 

4.มีบัญชีรายช่ือของสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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มี ไม่ม ี หลักฐานการตรวจประเมิน 

5. หลักฐานการคัดเลือกหน่วยงานหรือบุคคล 
เพื่อการจ้างงานที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม 
(ถ้ามี) 

   

6. การตรวจสอบการท างานของหน่วยงานหรือ
บุคคล ด้านการดูแลสิ่งแวดลอ้ม ในพื้นที่
ปฏิบัติงาน (ถ้ามี) 

   

หมวดที่ 7 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง     

7.1 โครงการและกิจกรรม    

1. การก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายด้าน
สิ่งแวดล้อม 

  โครงการประหยัดพลังงานและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2559 

2.การก าหนดเป้าหมายสามารถวัดได้และมีความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์

  โครงการประหยัดพลังงานและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2559 

3. ก าหนดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

  โครงการประหยัดพลังงานและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2559 

4. มีการก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานให้
เหมาะสมกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม ่

  โครงการประหยัดพลังงานและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2559 

5.ดูผลส าเร็จของวัตถุประสงค์เป้าหมายและ
โครงการว่ามีความก้าวหน้าอย่างไร 

  โครงการประหยัดพลังงานและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
ประจ าปี 2559 

  

 


