
 

 

 

 

 

 

แบบเสนอโครงการ (Project Proposal Template) 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ปีการศึกษา 2560 
 

1. หน่วยงาน  ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และบริการการศึกษา  ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
2. เป้าหมาย  ผลสัมฤทธิ์เชิงยุทธศาสตร์ 
การปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

 การจัดบริการห้องสมุดที่สามารถตอบสนองการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 การพัฒนานวัตกรรม ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอนแบบ Active Learning 

การบริการที่มีคุณภาพเป็นเลิศและการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่สามารถตอบสนองต่อภารกิจ 
มหาวิทยาลัย 

3. ความเชื่อมโยง/ ตอบสนองยุทธศาสตร์ มวล. 2558-2560 และประกันคุณภาพ (QA) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : สนับสนุนการศึกษาในระบบ นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย/ เป้าประสงค์ที่ 2 
 ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษา ข้อที่ สกอ.2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพ แวดล้อมการ

เรียนรู้ 
4. ประเด็นมุ่งเน้นของโครงการ 

 เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่มีบรรยากาศการเรียนรู้ เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
 เป็นห้องสมุดมีชีวิตที่พร้อมด้วยทรัพยากรสารสนเทศและสื่อการศึกษาทุกรูปแบบ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
 ผู้ใช้มีนวัตกรรม ฐานข้อมูล และเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการเรียนการสอนและ 
การวิจัยของมหาวิทยาลัยอย่างเพียงพอ 
  มีระบบการให้บริการแบบองค์รวมที่มีคุณภาพอย่างครบวงจร (One Stop Services) 
 บุคลากรสามารถตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. ชื่อโครงการ   โครงการ CLM หัวใจสีเขียว 
ระบุ   

 
 เป็นโครงการใหม่ เพิ่งจัดขึ้นเป็นคร้ังแรก 
 เป็นโครงการที่เคยจัดมาแลว้/ จัดเป็นประจ าทุกปี 
 

2. ผู้รับผิดชอบ
โครงการ 

 

ฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และบริการการศึกษา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

3. หลักการและ
เหตุผล 
 
 

ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีนโยบายในการจัดการองค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสู่ส านักงานสีเขียว (Green office) เพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็น
รูปธรรม มีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายได้วางเอาไว้หัวใจส าคัญของการก้าวสู่ส านักงานสี
เขียว องค์กรจะต้องชี้แจงและอบรมพนักงานให้เข้าใจถึงนโยบายสิ่งแวดลอ้มและสามารถปฏิบตัิให้
สอดคล้องกับนโยบายสิ่งแวดล้อมได้ตลอดจนจัดหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอสื่อสาร
นโยบายสิ่งแวดล้อมต่อบุคลากรภายใน และประกาศเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกให้ทราบถึงความ
มุ่งมั่นในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของศูนย์บรรณสารฯ ศูนย์บรรณสารฯ จึงเห็นควรให้จัดการอบรม
และก าหนดกิจกรรมให้บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปฏิบัติตามกฎหมายและ
ข้อก าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการในการควบคุมการใช้
พลังงานและทรัพยากรต่างๆ ของส านักงาน ให้มีประสิทธิภาพด าเนินการอย่างต่อเนื่องในการ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมโดยมีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์และ จัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ป้องกันการ
ปล่อยขยะของเสียและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรม เพื่อส่งเสริมและยกระดับ
จิตส านึกด้านการควบคุมและลดการใช้ทรัพยากรพลังงานต่างๆภายในส านักงานให้กับบุคลากร 
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการท างานควบคู่ไปกับการใส่ใจสิง่แวดลอ้ม 
2. เพื่อสร้างตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคคลากร 
3. เพื่อลดค่าใช้จา่ยในส านักงานจากการใช้ทรัพยากรพลงังานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้มีการจัดการสิ่งแวดลอ้มที่ดีต่อสุขภาพของบุคลากร 
5. เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
6. เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน 

4. ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ผลผลิต 
1. บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ตระหนกัรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรกัษ์
พลังงาน 
ผลลัพธ์ 
1. แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการสภาพแวดล้อมส านักงาน 
2. ขยายผลการจัดการสิง่แวดลอ้มส านักงานไปในทิศทางเดียวกัน 
ความร่วมมือในการจัดการส านกังานสีเขียว 
 

5. ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

1. เตรียมการ 15- 19 สิงหาคม 2560 
2. ด าเนนิการ วันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 
3. จัดกิจกรรมวันที่ 13 กันยายน 2560 
4.  สรุปผลโครงการ 31 กันยายน 2560 



 

 

6. สถานที่
ปฏิบัติงาน 

ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

7. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

บุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

8. งบประมาณทีใ่ช ้  
รายละเอียดค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน (บาท) 

1. ค่าตอบแทนวทิยากร ( 1 คน x 3 ชม. x 1,000
บาท) 

 3,000 

2. ค่าอาหารว่าง (50 x 30บาท) 1,500 
3. ค่าอาหารกลางวนั (50 x 50 บาท) 2,500 

4. ค่าอาหารกลางวนัวิทยากร (จ านวน 2 มื้อ x 
500 บาท) 

1,000 

5. ค่าเดินทางวิทยากร (1500 x 2 เที่ยว) 3,000 
6. ค่าที่พักวิทยากร   1,000 

รวมงบประมาณ 12,000 
 
 (จ านวนเงินรวมทัง้สิน้  หนึ่งหมืน่สองพันบาทถ้วน) 

(หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ) 
 

9. วิธีด าเนินการ/ 
แผนงาน 

กิจกรรมและแผนด าเนินงาน 
 

แผนงาน/ วิธีด าเนินงาน ระยะเวลา  ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ส.ค.60 ก.ย.60  

1. ก าหนดรูปแบบและจัด
กิจกรรม 

15 ส.ค.60   ฝ่ายสง่เสริมก
การเรียนรู้ฯ 

2. แต่งตั้งคณะท างาน 16 ส.ค. 60   ฝ่ายสง่เสริมก
การเรียนรู้ฯ 

3. ขออนุมัติโครงการ 22 ส.ค.60   ฝ่ายสง่เสริมก
การเรียนรู้ฯ 

4. ติดต่อประสานงาน/นัด
หมายวิทยากร 

21 ส.ค.60   คณะท างาน 

5. จัดสรรงบประมาณ 21 ส.ค.60   คณะท างาน 
6. ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพนัธ ์

25 ส.ค.60   คณะท างาน 

7. จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ 4 ก.ย. 60   คณะท างาน 
8. ประชุมสรุปความพร้อม 6 ก.ย. 60   คณะท างาน 
9. เตรียมสถานที่จัด
กิจกรรม 

12 ก.ย.60 
 

  คณะท างาน 



 

 

10. ด าเนินกิจกรรมตาม
ก าหนดการ  

13 ก.ย.60 
 

  คณะท างาน 

11. สรุปและประเมินผล 31 ก.ย.60   คณะท างาน 
 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ได้ปลูกฝังทัศนคติการท างานควบคู่ไปกบัการใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
2. ได้สรา้งความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พลังงานแก่บุคคลากร 
3. ได้ลดค่าใช้จา่ยในส านักงานจากการใช้ทรัพยากร พลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
4. ได้ให้มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพของบุคลากร 
5. ได้ยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมมากข้ึน 
6. ได้ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อน 

10. ความเสี่ยงของ
โครงการและ
แนวทางลดความ
เสี่ยง 

ความเสี่ยงของโครงการ 
1. จ านวนผู้เข้าร่วมน้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 
2. ช่วงเวลาจัดกิจกรรมซ้ าซ้อนกับกิจกรรมอ่ืน 
3. กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
 
แนวทางการลดความเสี่ยง 
1. เพิ่มการประชาสัมพนัธ์โครงการในหลายช่องทางล่วงหนา้ 
2. ด าเนินงานตามแผนงานก าหนดวันด าเนินการไม่ซ้อนกับกิจกรรมอ่ืน 
3. ท าการประชาสัมพนัธ์เชิงรุกผ่านสื่อที่เจาะกลุ่มเปา้หมาย 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

ผู้อนุมัติโครงการ 

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

ประธานคณะท างาน 



 

 

ก าหนดการ 

โครงการ CLM หัวใจสีเขียว 
วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.  

ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 ช้ัน 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560  

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน 

09.00 – 09.15 น. กล่าวแนะน าโครงการ โดย ผศ.ดร. ศิวนาถ นันทพิชัย  
ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

09.15 - 10.00 น.       รับประทานอาหารว่าง 

10.00 –12.00 น. เสวนาในหัวข้อ “ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษารวมใจเป็นหนึ่งให้เป็นหน่วยงาน 
สีเขียว” โดย อาจารย์บัณฑิต งามวัฒนะศลป์  

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง 

13.00  - 14.30 น. ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยคณะท างาน 

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น.  ซัก-ถาม ปิดการเสวนา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ก าหนดการและรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



 

 

รายช่ือคณะท างาน 
โครงการ CLM หัวใจสีเขียว 

วันพุธ ที่ 13 กันยายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 16.00 น.  
ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 ช้ัน 1 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ  นันทพิชัย  ที่ปรึกษาโครงการ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ   ที่ปรึกษาโครงการ 
3. นายพิชัยยุทธ   สุวิทยารัตน์       ประธานคณะท างาน 
4. นายธรณิศ หาญใจ     คณะท างาน 
5. นายปรีชา   รัสม ี     คณะท างาน 

 6. นายสุวัฒน์  เกิดมณี     คณะท างาน 
 7. นางกิตติพร  ศรีเพ็ชร     คณะท างาน 

8. นางสาวรุจิรา   เต็มราม    คณะท างาน 
9. นางจารุพันธุ์    พรุเพ็ชรแก้ว    คณะท างาน 
10. นายธีรวัฒน์   ศรีบุญเอียด    คณะท างาน 
11. นายสมภพ    เอียดสี     คณะท างาน 
12. นายเขมชาติ   เสมแดง    คณะท างาน 
13. นายวิรัตน์    ฉิมสุด     คณะท างาน 
16. นายนาวิน   เนาวพงศ์    คณะท างาน 
14. นายสมศักดิ์  ประทุมทอง    คณะท างาน 
15. นางสาวจริยา รัตนพันธุ์    คณะท างาน 
16. นางสาวพัชรินทร์   ภาวิกานนท์   คณะท างาน 
17. นางนิตยา  ทองปะนะ     คณะท างาน 
18. นางสันถัต  สารักษ์     คณะท างานและเลขานุการ 
19. นางชื่นณัสฐา เสนาะโสตร์    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประวัติวิทยากร 
 

อาจารย์บัณฑิต งามวัฒนะศลป์  
 Managing Director, Innovation Technology Co., Ltd. 

 

 

ประสบการณ์: ที่ปรึกษางานระบบวิศวกรรม และบริหารงานซ่อมบ ารุง และการจัดการพลังงานในอาคารสูง และ 
โรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล เป็นที่ปรึกษาพลังงาน  ประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงานได้รับรางวัลอันดับ 1 ตั้งแต่ปี 
2541 มีผลงานในอาคารที่มีชื่อเสียง ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันด าเนินโครงการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับกรมพัฒนา
พลังงานทดแทนฯ กระทรวงพลังงาน น าโรงพยาบาลประกวดได้ASEAN Award ด้านอนุรักษ์พลังงาน 

 

 
 
 


