
สวนราชการ   ฝายอาคารสถานท่ีและบริการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี โทร.๑๐๒๒

มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา

เลขที�รบั ๒๔๐๑๘/๒๕๖๒
วนัที� ๙ ธ.ค. ๖๒
เวลา ๑๐:๒๙ น.

สาํนกังานอธกิารบดี

เลขที�รบั ๓๔๓๒/๒๕๖๒
วนัที� ๗ ธ.ค. ๖๒
เวลา ๑๒:๒๑ น.

   บันทึกขอความ
 

ท่ี      กก/ ๑๓๐๔   วันที่    ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง   ขออนุมัตโิครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน  รองอธิการบดีฝายบริหาร

ตามท่ี มหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนการดําเนินงานขับเคลื่อนทิศทางยุทศาสตรมหาวิทยาลัย

(ดานสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีเอื้อตอการจัดการเรียนการสอน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เพ่ือใหการดําเนินงานสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยจึงขออนุมัติ

โครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เปนจํานวนเงิน

๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) แหลงเงินกองทุนทั่วไป-เงินคงคลัง กิจกรรมลงทุนเพื่อการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย รายละเอียดตามส่ิงท่ีสงมาดวย

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

๑. อนุมัตโิครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๓ 

๒. อนุมัติเงินจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถวน) แหลงเงินกองทุนทั่วไป-เงินคงคลัง

กิจกรรมลงทุนเพ่ือการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย

๓. หรือสุดจะพิจารณาสั่งการ 
 

 

  (นางสาวศิวิมล เชื้อรุง)

นักวิชาการสิ่งแวดลอม
6  ธ.ค.  62  เวลา 15:22:57  Non-PKI Server Sign

Signature Code : MgBDA-EUAQQ-BEADg-AOQBC



 

 

เรียน    ผูอํานวยการกองกลาง

         เห็นควรใชงบประมาณกิจกรรมลงทุนเพื่อการบริหารจัดการ

มหาวิทยาลัย    กองทุนทั่วไป-เงินคงคลัง    มีงบประมาณ    ๒๐๐,๐๐๐  

 บาท    เพื่อโครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย  (Zero  Waste)

 ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓      

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวกันยารัตน ออนสังข)

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
6  ธ.ค.  62  เวลา 15:30:14  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : RAA5A-DAANQ-BDADI-ARgA5

 

 

 

(นายนฤพล ศรีสวาง)

หัวหนาฝายอาคารสถานที่และบริการ
6  ธ.ค.  62  เวลา 15:52:59  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NwAwA-EUAMA-AzADI-ARQA2

 

 

 
(นางสาวตวงพร เซอรประยูร)

ผูอํานวยการกองกลาง
6  ธ.ค.  62  เวลา 16:14:10  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : RgBGA-EQAMA-A2ADQ-ARQA1

 

 

เรียน  รองอธิการบดีฝายบริหาร

                 เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ  ตามขอ  ๑  และขอ  ๒

 
(ผศ.ดร.โกมล ไพศาล)

รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
9  ธ.ค.  62  เวลา 10:07:00  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : NgBGA-DUAQg-AxADQ-AOQBE

 

  อนุมัติ

 
(ผศ.ดร.โกมล ไพศาล)



รักษาการในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร
9  ธ.ค.  62  เวลา 11:29:00  Non-PKI Server Sign

 Signature Code : MwA3A-DYAQw-AwADc-ARABE
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ขออนุมัติโครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste)  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
2. สถานภาพของโครงการ  :  [ ⁄ ]  โครงการใหม่     [   ]  โครงการปกติ    

    [   ]  โครงการตาม Agenda 
     [  ]  โครงการต่อเนื่อง ………………………………….. 

3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   : 1.  หัวหน้างานอาคารสถานที่และบริการ    หัวหน้าโครงการ 
      2. นายอรรถพล หาเรือนทรง      กรรมการ  
      3.  นายอมลัช  เรืองเดช        กรรมการ 
      4.  นายชนันท์  จนัทร์หอม       กรรมการ 
      5. นางสาวรัชน ี ใจชุ่ม        กรรมการ 
      6. นางสาวจารุวรรณ ปล่องทอง      กรรมการ 
      7. นายนิติรัฐ เอ่ียมส าอางค์       กรรมการ 
      8.  นายวิชา ขันค า         กรรมการและเลขานุการ 
      9.  นางสาวศิวิมล  เชื้อรุ่ง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      10. นายกมล   หรั่งทอง      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      11. นายสุธีร ์   แซ่ฮุ้น       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน่วยงานและการประกันคุณภาพการศึกษา  
    (โครงการที่เสนอขอหนึ่งโครงการอาจสามารถสอดคล้องและตอบสนองได้หลายส่วน) 
 1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัย / ตัวชี้วัด ก.พ.ร. 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  ความเข้มแข็งทางการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
  ตัวชี้วัด 1.7.1  ระดับคุณภาพชวีิตการท างานของบุคลากร  
 

 2) สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายใน 
  - 

 3) สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 
  หมวด 1 การน าองค์การ   
 4) สอดคล้องกับอัตลักษณ/์เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย…………-…………………………………………………. 
  ด้าน............-....................................................................................................................................               
  สอดคล้องกับอัตลักษณ/์เอกลกัษณ์ของหน่วยงาน……………-…………………………………………………….. 
  ด้าน...........-..................................................................................................................................... 
 5) การบูรณาการโครงการกับ 
  [   ]  การวิจัย  ระบุโครงการวิจยั............................................................................................................. 
  []  การปฏบิัติงาน การด าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
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  [   ]  อ่ืนๆ  ระบุ....................................................................................................................................... 
 6) อ่ืนๆ  
  5.1) นโยบายจาก................................................................................................................................... 
  5.2) ความร่วมมือกับ...........(กรณีเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)...................... 
  5.3) อ่ืนๆ ............................................................................................................................................. 
 
 
5. หลักการและเหตผุล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามีนโยบายส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความสะอาดโดย
มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินกิจกรรม  ลด คัดแยก และน ากลับขยะมาใช้ประโยชน์ การรวบรวม
ขยะเพื่อส่งไปก าจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตส านึก การลด คัดแยกขยะ และน าขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ใน
สถานศึกษา สร้างระบบการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ เรียนในการจัดการขยะภายใน
สถานศึกษา ปลูกฝังลักษณะนิสัยรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เรียน เพื่อมุ่งสู่สถานศึกษาปลอดขยะอย่างแท้จริง  
 
6. วัตถุประสงค์ 
          1. เพ่ือพัฒนาด้านกายภาพอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี 
          2. เพ่ือได้แนวทางที่เหมาะสมและเป็นการเตรียมความพร้อมอันเป็นการพัฒนาไปสู่สภาพแวดล้อมที่
ยั่งยืน 
 
7. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 7.1  เชิงปริมาณ  เช่น  
  1) คณาจารย์ เจ้าหนา้ที่ นักศึกษา คณะตา่งๆ วิทยาลยั เข้าร่วมโครงการ ไม่ต่ ากวา่ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมาย 
  2) ปริมาณขยะลดลง 
  3) บรรยากาศภายในและภายนอกอาคารสถานที่สวยงามไม่มีสิง่ปฏิกูล 
 7.2  เชิงคุณภาพ  เช่น 
  1) ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80 
  2) ผู้เข้าร่วมชมรมมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากวา่ 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5  
 
8. กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 1) อาจารย์ 
 2) เจ้าหน้าที่ คนงาน 
 3) นักศึกษา 
 
9. ระยะเวลาด าเนินโครงการ  (ระบุวันเร่ิมต้น และวันสิ้นสุดโครงการ) 

 วันเร่ิมต้นโครงการ 01 / 10 / 2562   วันสิ้นสุดโครงการ 30 / 09 / 2563 
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10. สถานที่ด าเนินโครงการ   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
 
11. แผนการด าเนินงาน 

ที ่ ขั้นตอน/กิจกรรม พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดท าโครงการ             

2 ขออนุมัติโครงการ             

3 ด าเนินโครงการ              

4 ประเมินและสรุปผล             

 
 

12. งบประมาณ 
           แหล่งเงิน  กองทุนทั่วไป-เงินคงคลัง 

ผลผลติ    ผลงานจากการลงทนุเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
กิจกรรม   ลงทุนเพื่อการบริหารจัดการมหาวิทยาลยั 
กองทุน    ทรัพย์สินถาวร-เงินคงคลัง         
หมวดรายจ่าย  งบด าเนนิการ 
 

รายการ งบประมาณ  (บาท) 
1. โครงการอาคารสวยดไีม่มีสิ่งปฏกิูล 100,000 
2. โครงการ Claen & Clear 

 
100,000 

รวม 200,000 
หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

 
13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. เพ่ือได้มาอาคารสถานที่ฯ สวยงาม ไม่มีสิ่งปฏิกูล และภูมิทัศน์ สิ่งแวดล้อม และสร้างคุณภาพชีวิตที่
ดี 

2. สอดได้มาซึ่งแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยฯ  
14. การประเมินผลโครงการ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลโครงการ  ดังนี้ 

1. ใช้แบบสอบถามตามแบบประเมินตัวชี้วัดความส าเร็จ 
- การประเมินสภาพแวดล้อม 
- การประเมินกระบวนการ 
- การประเมินผลผลิต 
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15. การติดตามผล    
 - 
 
16. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ   

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
อาจมีการเปลี่ยนแปลงแผนการด าเนินงานเป็นผลมา
จากการเป ลี่ ยน แป ลงแผน การด า เนิ น งานของ
มหาวิทยาลัย 

1. ปรับแผนให้มีความยืดหยุ่น 
2. ติดตามแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย

อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 

 


	7.Zero Waste.pdf
	7.โครงการจัดการขยะภายในมหาวิทยาลัย (Zero Waste)  63.pdf



