
โครงการส านักงานสีเขียวศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
    ----------------------------------------------- 

1. ช่ือโครงการ   โครงการส านักงานสีเขียวศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
3. ความเปนมาและความส าคัญ 
 
  ตั้งแต่ปี 2557 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้เริ่มเข้าร่วมและได้เข้าร่วมเป็นเป็นสมาชิกเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว (Green Library Network) เพ่ือการพัฒนาการบริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เมื่อปี พ.ศ. 2558 เพ่ือตอบสนองนโยบายการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย และเป็นภารกิจตาม
ข้อตกลงร่วมของ “เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว” และรับการตรวจประเมินตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดย
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ประจ าปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และได้รับมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณฯ ให้เป็นห้องสมุดที่ผ่านการประเมินมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในงานการประชุม
ใหญ่สามัญประจ าปี 2559 ที่จัดโดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย และหลังจากนั้นได้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ชดเชยคาร์บอนกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (มหาชน) ท า ให้ได้รับการรับรองให้เป็นห้องสมุด
คาร์บอนนิวทรัล (Carbon Neutral Library) แห่งแรกของภาคใต้ จากการประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซ
เรือนกระจก และได้ด าเนินงานตามแนวของห้องสมุดสีเขียวมาอย่างต่อเนื่อง  

ในปี 2560 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา จึงได้พิจารณาเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว (Green 
Office) หรือส านักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการด าเนินงานและน าหลักความรู้เพ่ิมเติมไปใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตประจ าวันของบุคลากรเพ่ือให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยในการประหยัดพลังงาน
และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมให้มีการใช้อย่างยั่งยืน เนื่องมาจากปัญหาด้านอาชีวอนามัยของหน่วยงาน ที่
เกิดข้ึนจากสัตว์น าโรคที่อยู่ภายในอาคาร และปัญหาที่เกิดจากการของเสียที่เกิดจากการปฏิบัติงานในหน่วยงานเอง 
ได้แก่ การส าเนาเอกสาร การพิมพ์เอกสาร การผลิตนิทรรศการ รวมถึงการรับประทานอาหารกลางวันของบุคลากร 
ประกอบกับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็นหน่วยงานบริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ เอกสารและสื่อนิทรรศการ
ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้นปัญหาที่เกิดขึ้นจึงส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยด้านสุขภาพอนามัยและ
การเข้าใช้บริการของผู้ใช้บริการ หากบุคลากรมีความรูความเขาใจในการใชทรัพยากรที่กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอม 
ตนตอของสาเหตุ และผลกระทบ รวมถึงทราบแนวทางที่จะแก ไขผลกระทบดังกลาวที่เกิดขึ้น จะช่วยหาแนว
ทางการปองกันและแกไขผลกระทบที่เกิดขึ้น ดังนั้นการเข้าร่วมโครงการส านักงานสีเขียว จึงเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรได้ใช้ความรู้ตามหมวดต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต เพ่ือให้ด าเนินกิจกรรมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การลดปริมาณขยะ การปรับปรุงส านักงานให้น่าอยู่ สะอาด และถูกตามหลักอาชีวอ
นามัย และการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้พลังงานด้วย  
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4. วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือส่งเสริมบุคลากรในส านักงานไดน้ าความรู้เรื่องส านักงานสีเขียว (Green Office) ไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานและด าเนินชีวิตประจ าวันเพ่ือให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
2) เพ่ือรับการตรวจประเมินและรับรองส านักงานสีเขียวจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
3) เพ่ือเป็นการเปลี่ยนเรียนรูระหว่างบุคลากรในการด าเนินงานส านักงานสีเขียว  
4) เพ่ือลดการใช้พลังงาน และริเริ่มกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลดปริมาณขยะ ลดและเลิกใช้

สารเคมีอันตราย เป็นต้น  
5) เพ่ือยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น อันจะท าให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมุ่งสู่มาตรฐานสิ่งแวดล้อมในระดับสากลต่อไป 
 

5. เป้าหมาย  
1) ส านักงานลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกบุคคลและองค์กร จากปี 2559 ร้อยละ 2 
2)  บุคลากรในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจการด าเนินงานส านักงานสีเขียว มากกว่าร้อยละ 80  

  และตระหนักในการใช้ทรัพยากร รวมถึงแก้ปัญหาการจัดการทรัพยากรต่างๆ เป็นวิธีที่จะช่วยให้รู้จัก 
                 การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างยั่งยืนเพ่ิมมากขึ้น 

3)  มีช่องทางในการประชาสัมพันธ์และการรับรู้ของกิจกรรม/โครงการมากกว่า 6 ช่องทาง 
4)  ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลง รอ้ยละ 5 
5)  ปริมาณการใช้พลังงานน้ า ลดลงร้อยละ 2 
6)  ปริมาณการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดลงร้อยละ 1 
7)  ปริมาณการใช้กระดาษ ลดลงร้อยละ 5 
8)  ปริมาณของเสีย ลดลงร้อยละ 2 
9)  ปริมาณการใช้ทรัพยากรอ่ืน ลดลงร้อยละ 2 

10)  สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการใช้กระดาษและอุปกรณ์ส านักงานอ่ืน ๆ มากกว่าร้อยละ 5 
11)  มีปริมาณการน าขยะกลับมาใช้ใหม่ (DIY) ร้อยละ 50 
12)  บุคลากรในหน่วยงานมีสุขภาพอนามัยที่ดีจากการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร 
13)  มีการจัดซื้อสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมากข้ึน มากกว่าร้อยละ 50 

 
6. ขอบเขต  
 ขอบเขตของกิจกรรมและพ้ืนที่ ระยะเวลา และวิธีการด าเนินการของโครงการส านักงานสีเขียว 
จะครอบคลุมพ้ืนทีส่ านักงานและพ้ืนที่ให้บริการทั้งหมดของอาคารบรรณสาร ทั้ง 3 ชั้น ขนาด 10,854 ตารางเมตร 
และพ้ืนทีภ่ายนอกอาคารบริเวณโดยรอบ มีการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดในแผนการด าเนินงานของ
โครงการส านักงานสีเขียว และใช้วิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 
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8. วิธีการด าเนินการโดยละเอียด 
 วิธีด าเนินการของโครงการ ประกอบด้วย 

1) ส่งเอกสารการประเมินตนเองเบื้องต้นพร้อมหลักฐานไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อ
พิจารณาคัดกรองเอกสาร ในวันที่มีการก าหนด 

2) อบรมหน่วยงานและผู้ตรวจประเมินเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจในการด าเนินโครงการ 
3) ผู้ประเมินตรวจเยี่ยม Coaching ให้ค าแนะน าและด าเนินการปรับปรุงตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว 
4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม

ครอบคลุมทุกหมวด ซึ่งมีการก าหนดอ านาจ บทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจน  รวมถึงบุคลากรทุกคนมีส่วน
ร่วมด้วยกันทุกกิจกรรม 

5) สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่บุคลากรเรื่องส านักงานสีเขียว 
6) ด าเนินกิจกรรมตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
7) ติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการ 
8) รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการภายนอก 

 
9. แผนการด าเนินงาน (Gantt chart) 
 (เอกสารแนบ) 
 
10. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณของหน่วยงานตามความจ าเป็น 
 
11. ผูรับผิดชอบโครงการ  
 1) หัวหนาโครงการ   

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศวินาถ นันทพิชัย ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)  
 2) รองหัวหนาโครงการ  

    (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์  ดิษฐกิจ  รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา)  
 3) คณะกรรมการ (ตามรายละเอียดดังค าสั่งที่แนบ) 
 
12. ประเมินผล  
 มีการติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลาที่คณะท างานก าหนด  โดยวิธีการประชุม การ
รายงานผลเป็นลายล้กษณ์อักษรและวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม ตามเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ก าหนด  
 
13. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากโครงการ 

1) ชวยลดการใชพลังงาน เชน ไฟฟา น้ าประปา กระดาษ เปนตน  
2) มีการปฏิบัติตามกฎหมาย เชน การติดตั้งอุปกรณดับเพลิง การอบรมและซอมอพยพหนีไฟใหกับ 
     บุคลากร และการจัดพ้ืนที่สูบบุหรี่ เปนตน 
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3) มีการจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีภายในส านักงาน บุคลากรมีสุขอนามัยและความปลอดภัยในการท างาน 
4) บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชน  
     งดใชกลองโฟมบรรจุอาหาร ใชกลองขาวสวนตัว (My Box) ใชแกวน้ าสวนตัว (My Cup)  
5) มีการใชสินคาและบริการภายในส านักงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เปนตน 
6) เปนการยกระดับมาตรฐานส านักงานใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
7) สรางความสามัคคีระหว่างบุคลากรในหนวยงาน 

 
 
 
 

…………………………………….. 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย) 
ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกา 

         ผู้เสนอโครงการ 
 

การพิจารณา .................................................................................................  
 
…………………………………………… 
 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์) 
        รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
             ผู้อนุมัติโครงการ 
 
             วันที่ .............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


