
 งานพฒันาอาคารภมูทิศัน ์ระบบสาธารณปูโภค และสิง่แวดลอ้ม  
      มหีนา้ทีร่บัผดิชอบดา้นการออกแบบ การบรหิารงานกอ่สรา้ง ควบคมุงาน ใหค้ าปรกึษา และรว่มเปน็
กรรมการปฏบิตังิานรว่มกนั หนว่ยงานอ่ืนทัง้ภายในและภายนอก ปรบัปรงุและการซอ่มแซมอาคารสถานที ่
สภาพแวดลอ้ม การด าเนนิการปรบัปรงุอาคารเก่าใหเ้ปน็ไปแนว ทางของอาคารสเีขยีว บ ารงุรกัษาระบบปอ้งกันน้ า
ทว่มในสว่นของคคูลองและสถานสีบูน้ า การจดัท าทะเบยีนขอ้มลูดา้นการกอ่สรา้ง การใชท้ีด่นิ การจดัเตรยีม
เงือ่นไข ขอบเขต ขอ้ก าหนด กรณกีารจา้งเหมาเอกชนด าเนนิการในงานทีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การพัฒนาภมูทิศัน ์
รองรบัการพัฒนากายภาพสูภ่มูภิาค รวมทัง้บรกิารใหค้ าปรกึษากบัหนว่ยงานภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัทัง้
ภาครฐัและเอกชน มหีนา้ทีร่บัผดิชอบดา้นการใหบ้รกิารและบ ารงุรกัษาระบบสาธารณปูโภคตา่งๆ ไดแ้ก ่ระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรบัอากาศ ระบบอิเลคทรอนคิสแ์ละการสือ่สาร ระบบประปาและบ าบดัน้ าเสยี งานชา่งและโยธา 
รวมถงึดแูลรบัผดิชอบการเบกิจา่ย การแจง้หนีค้า่สาธารณปูโภค ส าหรบัหนว่ยงานภายในศนูยร์งัสติ ผูป้ระกอบการ
รา้นคา้ และด าเนนิกจิกรรมดา้นการอนรุกัษพ์ลงังาน ทรพัยากร และสิง่แวดลอ้ม 
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หนว่ยออกแบบและบรหิารงานกอ่สรา้ง 
      ดแูลรบัผดิชอบการบรหิารงานกอ่สรา้ง ปรบัปรงุ ซอ่มแซมใหเ้ปน็ไปตามผงัแมบ่ทแผนงาน  และขอ้ก าหนดในการใช้
อาคารสถานที ่ทัง้ดา้นสิง่กอ่สรา้งและระบบสาธารณปูโภค ประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งในการขอรบัเอกสาร  
เกีย่วกบัดา้นกายภาพ  ไดแ้ก ่ เอกสารสทิธ ิ งบประมาณ  ครภุณัฑป์ระกอบอาคาร  ผงัรปูแบบการกอ่สรา้ง  รายระเอียด
เกีย่วกบัผูร้บัจา้ง  ซอฟแวร ์ หุน่จ าลอง  รวมทัง้ขอ้มลูสถติทิีเ่กีย่วขอ้ง  เชน่  ขอ้มลูดา้นสาธารณปูโภค  ขอ้มลูการใช้
อาคาร เพ่ือเกบ็รวมรวมและท าทะเบยีนสบืคน้ขอ้มลูจดัท าระบบบรกิารยมืเอกสารผงัรปูแบบการกอ่สรา้ง และเอกสาร
ทางดา้นกายภาพอ่ืนๆ  เพ่ือประโยชนใ์นการปฏบิตังิานทีเ่ก่ียวขอ้งและบรกิารแก่ผูท้ีต่อ้งการศกึษาคน้ควา้ศกึษาวเิคราะห์
ขอ้มลูและสถติติา่งๆ  ดา้นอาคารสถานที ่ ระบบสาธารณปูโภค  และดา้นกายภาพอ่ืนๆ  เพ่ือเปน็ขอ้มลูการวางแผนและ
ก าหนดนโยบาย  รวมทัง้เพ่ือประกอบการบรหิารจดัการดา้นกายภาพใหเ้หมาะสมกบัการใชง้านใหเ้ปน็ไปอยา่งคุม้คา่ท า
หนา้ทีค่วบคมุงานใหเ้ปน็ไปตามสญัญาจา้ง และจดัท ารายงานเสนอคณะกรรมการตรวจการจา้งพิจารณาตดิตามงานการ
กอ่สรา้งภายหลงัสง่มอบงาน และจดัท ารายงานผลการตดิตามงานกอ่สรา้งตรวจสอบงานกอ่สรา้ง งานปรบัปรงุและงาน
ซอ่มแซมอาคารสถานที ่ซึง่อยูใ่นระหวา่งประกนัผลงานใหเ้ปน็ไปตามสญัญาออกแบบเขยีนแบบงานกอ่สรา้ง งานปรบัปรงุ 
งานซอ่มแซมอาคารสถานที ่  ประเมนิราคาเพ่ือประกอบการขออนมุตังิบประมาณจดัท าเงือ่นไข ขอบเขต ขอ้ก าหนด การ
จา้งเอกชนทัง้ดา้นงานออกแบบและงานปรบัปรงุกอ่สรา้ง และการควบคมุงานกอ่สรา้งดแูลรบัผดิชอบการก าหนด
คณุลกัษณะเฉพาะครภุณัฑ์ประกอบอาคารสว่นกลาง 
 

หนว่ยประปาและบ ารงุรกัษาระบบคคูลอง 
     ด าเนนิการตดิตัง้อุปกรณป์ระปา สขุภณัฑต์รวจสอบและซอ่มแซมทอ่ประปาทีช่ ารดุตรวจสอบและซอ่มแซมอุปกรณ์
ประปา สขุภณัฑต์รวจสอบ และจดัท าสถติกิารใชน้้ าประปา รายงานการควบคมุคณุภาพน้ าสง่กรมควบคมุมลพิษดแูล
ระบบปอ้งกนัน้ าทว่ม การพัฒนาปรบัปรงุระบบคคูลอง การระบายน้ าในคคูลองและผวิจราจรพัฒนาระบบการจา่ย
น้ าประปา และการใชน้้ าจากคคูลอง เพ่ือการควบคมุและมาตรการอนรุกัษท์รพัยากร 
 

หนว่ยบ าบดัน  าเสยี 
     ดแูลและบ ารงุรกัษาคณุภาพน้ าในคคูลอง ดแูลระบบระบายน้ าทิง้ของอาคาร ดแูลและบ ารงุรกัษาเครือ่งกรองน้ า  
ตรวจสอบ และซอ่มบ ารงุรกัษาระบบบ าบดัน้ าเสยีสว่นกลาง ใหข้อ้มลูเพ่ือการศกึษาดา้นการบ าบดัน้ าเสยี 
 

หนว่ยไฟฟา้และระบบปรบัอากาศ 
     ด าเนนิการตดิตัง้อุปกรณไ์ฟฟ้า และไฟฟ้าแสงสวา่ง ส ารวจและซอ่มแซมอุปกรณไ์ฟฟ้าใหใ้ชง้านไดต้ามปกต ิดแูลและ
บ ารงุรกัษาระบบไฟฟ้า มเิตอรไ์ฟฟ้า ตรวจสอบ และจดัท าสถติกิารใชก้ระแสไฟฟ้าอาคาร บรกิารตดิตัง้ระบบไฟฟ้า
ส าหรบักิจกรรมของมหาวทิยาลยัและงานพิธ ีจดัท าขอ้ก าหนดในการจา้งเหมาบ ารงุรกัษาเครือ่งปรบัอากาศ และการจา้ง
เหมาเกีย่วกบัระบบไฟฟ้าอ่ืนๆทีเ่กีย่วขอ้ง ตรวจสอบและประสานงานเกีย่วกบัระบบปรบัอากาศ 
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หนว่ยอเิลคทรอนคิสแ์ละการสือ่สาร 
     ดแูลรบัผดิชอบใหบ้รกิารระบบโทรศพัทส์ายตรงและภายใน ตดิตัง้โอนยา้ย ตรวจสอบแกไ้ขใหก้บัหนว่ยงานภายใน
ศนูยร์งัสติ ควบคมุและบ ารงุรกัษาตูส้าขาโทรศพัทอั์ตโนมตั ิ(PABX) ภายในศนูยร์งัสติ ควบคมุดแูลบ ารงุรกัษาและบรหิาร
จดัการระบบเชือ่มโยงเครอืขา่ยแบบจดัรวมศนูย ์4 ศนูยก์ารศกึษา (ทา่พระจนัทร-์รงัสติ-พัทยา-ล าปาง) จดัท าสรปุขอ้มลู
สถติคิา่ใชโ้ทรศพัท ์(BILLING) ของหนว่ยงานภายในศนูยร์งัสติ ใหค้ าปรกึษาดา้นออกแบบปรบัปรงุ ส ารวจ ควบคมุ ระบบ
เครอืขา่ยโทรศพัทพ้ื์นฐานและสถานฐีานโทรศพัทเ์คลือ่นทีใ่หก้บัหนว่ยงานภายในและภายนอกใหส้อดคลอ้งตามเกณฑ์
มาตรฐานทีม่หาวทิยาลยัก าหนด ประสานงานกับหนว่ยงานภายในและภายนอก เรง่รดัตดิตามงานในสว่นทีเ่ก่ียวขอ้ง 
เสรจ็ทนัตามก าหนดเวลา งานใหบ้รกิารดา้นเครือ่งเสยีง ตดิตัง้/ยมือุปกรณ/์ควบคมุ ใหก้บักจิกรรมนกัศกึษา และงานพิธี
การตา่งๆภายในมหาวทิยาลยั ตรวจสอบซอ่มแซมอุปกรณอิ์เลคทรอนคิสต์า่งๆที ่ในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง 

 
หนว่ยอนรุกัษพ์ลงังานทรพัยากรและสิง่แวดลอ้มและอาชวีอนามยั 
     วางแผนการใชอ้นรุกัษพ์ลงังาน ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม และจดัท าขอ้ก าหนดการอนรุกัษพ์ลงังาน ทรพัยากรและ
สิง่แวดลอ้ม เพ่ือการใชป้ระโยชนส์งูสดุจากทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม วเิคราะห ์ วจิยั  และตดิตามผล  การใชท้รพัยากร
และพลงังานรปูแบบตา่งๆ  เพ่ือการอนรุกัษท์รพัยากรและพลงังาน ประสานงานรว่มกบัหนว่ยงานดา้นการอนรุกัษ์
พลงังาน ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม  ดแูลรบัผดิชอบด าเนนิการเก็บขยะปฏกูิล และก าจดัขยะเพ่ือมใิหเ้กิดมลพิษ รวมทัง้
การจา้งเหมาด าเนนิการจดัเกบ็และก าจดัขยะโดยประสานงานกบัหนว่ยงานเทศบาล ด าเนนิการดา้นอนรุกัษพ์ลงังาน 
ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม ประสานงานการด าเนนิโครงการและจดักจิกรรมการบรหิารจดัการขยะ หาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ ถา่ยทอดองคค์วามรูด้า้นอนรุกัษพ์ลงังาน ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้การบรหิารจดัการ
ขยะใหก้บัศนูยก์ารศกึษาตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ศนูยร์งัสติ จดัท าเวบ็ไซต ์GREEN UNIVERSITY ก าหนด
กจิกรรมรณรงคเ์พ่ือการอนรุกัษพ์ลงังาน ทรพัยากรและสิง่แวดลอ้ม ดแูลรบัผดิชอบการเบกิจา่ย การแจง้หนีค้า่
สาธารณปูโภคศนูยร์งัสติ (ไฟฟ้า ประปา  โทรศพัท)์ ส าหรบัหนว่ยงานภายในศนูยร์งัสติ และผูป้ระกอบการตา่งๆ  
 
 


