
 

 

 

 

 

แบบเสนอโครงการ (Project Proposal Template) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ปีการศึกษา 2561 
1. หน่วยงานฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
2. เป้าหมายผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ 

❑การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

 ☑การจัดบริการห้องสมุดที่สามารถตอบสนองการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 ❑การพัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอนแบบ Active Learning 

☑การบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อภารกิจ 
มหาวิทยาลัย 

3. ความเชื่อมโยง/ ตอบสนองยุทธศาสตร์ มวล. 2561-2580และประกันคุณภาพ (QA) 
❖ ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การปฏิรูปการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบและวิทยาการสมัยใหม่เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นสากล/ 

เป้าประสงค์ที่ 4 
❖ ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ข้อที่ สกอ.2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพ แวดล้อมการเรียนรู้ 

4. ประเด็นมุ่งเน้นของโครงการ 

 ☑เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีบรรยากาศการเรียนรู้ เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

 ☑เป็นห้องสมุดมีชีวิต ที่พร้อมด้วยทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 ☑ผู้ใช้มีนวัตกรรม ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเรียนการสอนและ 
การวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ 

 ❑มีระบบการให้บริการแบบองค์รวมที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร (One Stop Services) 

 ☑บุคลากรสามารถตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 

 

1. ชื่อโครงการ   โครงการอบรมสร้างส านักงานสีเขียว Green Office 
ระบุ   

  
☑เป็นโครงการใหม่ เพิ่งจัดขึ้นเป็นคร้ังแรก 
❑เป็นโครงการที่เคยจัดมาแล้ว/ จัดเป็นประจ าทุกป ี
 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 

ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

3. ความส าคัญและ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั 
3.1 หลักการและเหตุผล 
3.2 วัตถุประสงค ์

        ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายในการจัดการ
องค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสู่ส านักงานสีเขียว (Green office) เพื่อให้นโยบายดังกล่าว
เกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายได้วางเอาไว้ หัวใจส าคัญของการก้าว
สู่ส านักงานสีเขียว องค์กรจะต้องชี้แจงและอบรมพนักงานให้เข้าใจถึงนโยบายสิ่งแวดล้อมและ
สามารถปฏิบัติให้สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมได้  ตลอดจนจัดหาความรู้ ข้อมูลข่าวสาร
อย่างสม่ าเสมอ สื่อสารนโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรภายใน และประกาศเผยแพร่ต่อ
บุคคลภายนอกให้ทราบถึงความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์บรรณ
สารฯ จึงเห็นควารให้จัดการอบรมและก าหนดกิจกรรมให้บุคลากรศูนย์บรรณสารและ
สื่อการศึกษาปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนมาตรการในการควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ของส านักงาน ให้มี
ประสิทธิภาพ ด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และ 
จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป้องกันการปล่อยขยะของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากทุกกิจกรรมในการด าเนินงานภายในศูนย์บรรณสารฯ เพื่อส่งเสริมและยกระดับจิตส านึกด้าน
การควบคุมและลดการใช้ทรัพยากรพลังงานต่างๆภายในส านักงานให้กับบุคลากรทุกคน และ
นักศึกษา  
วัตถุประสงค ์
1. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการท างานควบคู่ไปกับการใส่ใจสิง่แวดลอ้ม 
2. เพื่อสร้างตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคคลากร 
3.เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส านักงานจากการใช้ทรัพยากรพลงังานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้มีการจัดการสิ่งแวดลอ้มที่ดีต่อสุขภาพของบุคลากร 
5. เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
6. เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึง่ในการช่วยลดโลกร้อน 
 

4. ผลผลิตและตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

1. ร้อยละความส าเร็จตามแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม 
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมต่อการด าเนินโครงการ 
 

5. ระยะเวลาด าเนินงาน วันพุธ ที่  16 พฤษภาคม 2561 
 

6. สถานที่ปฏิบตัิงาน ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากรศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา จ านวน 52 คน และผู้สนใจทั่วไป 
 



 

 

8. งบประมาณทีใ่ช ้
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย งบศูนย์บรรณสารฯ 
1. ค่าตอบแทนวิทยากรเหมาจ่าย( 1 คน x 2,000 บาท x 1 วัน)  2,000 
2. ค่าเดินทางวิทยากรไป-กลับ 1,300 x 2 เที่ยว) 2,600 
3. ค่าที่พักวิทยากร 1 คืน 1,000 
4. ค่ารับรองวิทยากร 500 x 2 มื้อ 1,000 
5.ค่าเอกสารประกอบการอบรมและอ่ืนๆ   400 
รวมงบประมาณ 7,000 

 
(จ านวนเงินรวมทัง้สิน้ เจ็ดพันบาทถ้วน) 
(หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

 
9. วิธีด าเนินการ/ แผนงาน 

 
กิจกรรมและแผนด าเนินงาน 
 

 
 
 
 

แผนงาน/ 
วิธีด าเนินงาน 

ระยะเวลา 
(เร่ิมต้น-สิ้นสดุ) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เม.ย.61 พ.ค.61 
1. ก าหนดรูปแบบและจัด
กิจกรรม 

4 เม.ย.61   ฝ่ายสง่เสริมกการ    
เรียนรู้ฯ 

2. แต่งตั้งคณะท างาน 5 เม.ย. 61   ฝ่ายสง่เสริมกการ    
เรียนรู้ฯ 

3. ขออนุมัติโครงการ 9 เม.ย.61   ฝ่ายสง่เสริมกการ     
เรียนรู้ฯ 

4. ติดต่อประสานงาน 10 เม.ย.61   คณะท างาน 

5. จัดสรรงบประมาณ 18 เม.ย.61   คณะท างาน 

6. เตรียมวัสดุอุปกรณ์จอง
สถานที ่

14 พ.ค.61   คณะท างาน 

7. ประชุมสรุปความพร้อม 15 พ.ค.61   คณะท างาน 

8. ด าเนนิกิจกรรมตาม
ก าหนดการ 

16 พ.ค. 61   คณะท างาน 

9. สรุปและประเมินผล 25 พ.ค.61   คณะท างาน 



 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1.ได้ปลูกฝังทัศนคติการท างานควบคู่ไปกบัการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2.   ได้สรา้งความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคคลากร 
3.   ได้ลดค่าใช้จา่ยในส านักงานจากการใช้ทรัพยากร พลงังานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
4.   ได้ให้มีการจัดการสิ่งแวดลอ้มที่ดีต่อสุขภาพของบุคลากร 
5.ได้ยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
6. ได้ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน 
 

10. ความเสี่ยงของ
โครงการและแนวทางลด
ความเสี่ยง 

ความเสี่ยงของโครงการ 
1. การไม่สามารถปฏบิัติงานไดท้ันตามเวลาที่ก าหนดภายใต้งบประมาณทีไ่ด้รับการจัดสรรไว้แล้ว  
2. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมน้อยกว่าที่ก าหนด 
แนวทางการลดความเสี่ยง 
1. ด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว ้ก าหนดวันด าเนนิการไม่ซ้อนกับกิจกรรมอ่ืน 
2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเจาะกลุ่มเป้าหมายล่วงหน้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………………………....…………… 
(นางสันถัต  สารักษ์) 

บรรณารักษ์ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ผู้เสนอโครงการ 

…………………………………………… 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย) 

ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
ผู้อนุมัติโครงการ 

…………………………………….. 
(นายพิชัยยุทธ   สุวิทยารัตน์) 

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษา 



 

 

รายช่ือคณะท างาน 
โครงการอบรมสร้างส านักงานสีเขียว Green Office  
วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2561  เวลา 8.30 -16.30 น. 

ณ ห้องระเบียงบรรณ 1  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย  ที่ปรึกษาโครงการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ   ที่ปรึกษาโครงการ 

 3. นายพิชัยยุทธ   สุวิทยารัตน์       ประธาน 
4. นายธรณิศ หาญใจ     คณะท างาน 
5. นายสุวัฒน์    เกิดมณี     คณะท างาน 
6. นางกิตติพร ศรีเพ็ชร     คณะท างาน 
7. นางจารุพันธุ์   พรุเพ็ชรแก้ว    คณะท างาน 
8. นายวิรัตน์   ฉิมสุด     คณะท างาน 
9. นายปรีชา รัสมี     คณะท างาน 
10. นายนาวิน   เนาวพงศ์    คณะท างาน 
11. นางนิตยา  ทองปะนะ     คณะท างาน 
12. นางสาวพัชรินทร์   ภาวิกานนท์   คณะท างาน 
13. นางสันถัต  สารักษ์     คณะท างานและเลขานุการ 
14. นางชื่นณัสฐา เสนาะโสตร์    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ก าหนดการ 
โครงการอบรมสร้างส านักงานสีเขียว Green Office  
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 8.30 -16.30 น. 

ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

 

เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

08.45 - 9.00 น.   กล่าวรายงาน  โดย   ผศ.ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย   

                                          ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

9.00 - 10.00 น.   แนวทางการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสู่ส านักงานสีเขียว 

โดย รองศาสตราจารย์ สยาม อรุณศรีมรกต  

(อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล) 

10.00 - 10.15 น.  รับประทานอาหารว่าง 

10.15 - 12.00 น.  แนวทางการพัฒนาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาสู่ส านักงานสีเขียว (ต่อ) 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.30 น.  Green office at CLM 

14.30 - 14.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

14.45 - 16.30 น.  ตอบข้อซักถามปัญหา และปิดการอบรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ: ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 


