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ปรับปรุงเม่ือวันท่ี 28 ตุลาคม 2562 โดยศูนยพ์ัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 โครงการพัฒนาสํานักวิทยบริการสู่มาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) 

------------------------------------------ 
 
1. ช่ือโครงการ   :   โครงการพัฒนาสํานกัวิทยบริการสู่มาตรฐานสํานกังานสเีขียว (Green Office) 
 
2. สถานภาพของโครงการ  : [ /  ]  โครงการใหม่     [   ]  โครงการปกติ    

[   ]  โครงการตอ่เนื่อง…….ระบุชื่อโครงการเดิม………… 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ   :      1) นางพรพิมล มโนชัย  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 
        2) คณะกรรมการบริหารสํานักวิทยบริการ  
 
4. ความสอดคล้อง/ตอบสนองของโครงการกับมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561  
ท่ี มาตรฐานการอุดมศึกษา ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดตามมาจากโครงการนี้ 
1  ด้านผู้เรียน  1.1 บุคคลผู้เรียนรู้ (Learner Person) 

 1.2 ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Co-
creator) 
 1.3 ผู้มีความเป็นพลเมืองท่ีเข้มแข็ง (Active Citizen) 

2  ด้านการวิจัยและนวัตกรรม  2.1 ผลงานวิจัยและนวตักรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ
ความต้องการจําเป็นของประเทศ  
 2.2 ผลงานวิจัยและนวตักรรมนําไปสูก่ารสร้างคุณภาพ
ชีวิต สร้างโอกาส มูลค่าเพ่ิม และ                 ขีด
ความสามารถของประเทศ 

3  ด้านการบริการวิชาการ  3.1 ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของผู้เรยีน ครอบครัว
ชุมชน สังคม ประเทศชาติ 

4  ด้านศิลปวฒันธรรมและความเป็นไทย  4.1 ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
 4.2 ความรู้ความเข้าใจของศิลปวัฒนธรรมไทย 
 4.3 ความคงอยู่ของศิลปวฒันธรรม 
 4.4 ความสามารถในการประยุกตใ์ช้ศิลปวัฒนธรรมท้ัง
ของไทยและต่างประเทศ              อย่างเหมาะสม 
 4.5 ความสามารถในการสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่มของ
ศิลปวัฒนธรรม 
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ท่ี มาตรฐานการอุดมศึกษา ผลลัพธ์ท่ีจะเกิดตามมาจากโครงการนี้ 
5  ด้านการบริหารจัดการ  5.1 หลักสตูรและการจัดการเรยีนรู้ท่ีเน้นการพัฒนา

ผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มีคุณลักษณะ    อันพึงประสงค์ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและ   ความต้องการท่ีหลากหลาย
ของประเทศ ท้ังในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอ้ม โดย
การมสี่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ
และภาคเอกชน 
 5.2 การบริหารงานตามพันธกิจและวิสยัทัศน์ของ
สถาบันอุดมศึกษา ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและ
ทรัพยากรการเรียนรูเ้ป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล คํานึงถึง
ความหลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตวัโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
 5.3 ระบบประกันคุณภาพ มีการตดิตาม ตรวจสอบ 
ประเมิน และพฒันาการจัดการศึกษาระดับหลักสตูร คณะ 
และสถาบันท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการกํากับให้
การจัดการศึกษาและการดําเนนิงานตามพันธกิจเป็นไปตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง        
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานอ่ืนๆ                 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

  
5. หลักการและเหตุผล 
    สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานท่ีสนับสนุนและส่งเสริมการดําเนินงาน
ด้านการอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาอยา่งต่อเนื่อง มีการกําหนดยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือเปน็เครื่องมือและกลไกในการขับเคลื่อนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบองค์
รวมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเป้าหมาย การดําเนินงานสํานักงานสเีขียว (Green Office) 
เป็นเป้าหมายหลักท่ีสํานักวิทยริการให้ความสาํคัญอย่างย่ิง มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระตุ้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรในสํานักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย และมี
การดําเนินการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม (Green 
Procurement) เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศ ตอบสนองตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่ี
มุ่งเน้นการดําเนนิงานท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน (Sustainable Development Goals : 
SDGs) 
 สํานักวิทยบริการมีความมุ่งม่ันท่ีจะดําเนินงานด้านการจัดการสํานักงานสีเขยีว (Green Office) ให้บรรลุ
ตามเป้าหมายท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดนโยบายการอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสํานกัวิทยบรกิาร สูม่าตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office) ดังนี้   
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  1. กําหนดการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว เป็นแผนงานหนึ่งในยุทธศาสตรก์ารพฒันาห้องสมุดสเีขียว
และรักษ์สิ่งแวดล้อม  
  2. มอบหมายหน้าท่ีการอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ให้เป็นหน้าท่ีความรับผดิชอบของผู้บริหาร
และบุคลากรทุกระดับท่ีจะต้องให้ความสําคัญและร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดอย่างเคร่งครัด  
  3. มีการกําหนดเป้าหมายเพ่ือบริหารจัดการ การใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
สามารถลดการใช้พลังงานและทรัพยากรลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีีผ่านมา 
  4. สนับสนุนและสง่เสริม การสร้างจิตสํานึกของบุคลากรและผูใ้ช้บรกิาร เพือ่เน้นการปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม วิธีคิด และวิถีชีวิต เพ่ือให้ทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  5. รณรงค์ ส่งเสริม จัดกิจกรรม และเผยแพรส่ารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเน่ือง เพ่ือให้เกิดกิจกรรมการลดปริมาณขยะ ลดการใช้สารเคมีอันตราย มีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดลอ้ม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการชดเชยคาร์บอนท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคลตาม
ความเหมาะสม 
  6. สร้างความตระหนักและดําเนนิงานท่ีตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย นโยบายรัฐบาล และ
นโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มในการพฒันาประเทศที่เน้นการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม
เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืนในทุกๆ มิต ิ
   คณะกรรมการบริหารสํานกัวิทยบริการ เห็นความสําคัญท่ีหน่วยงานต้องมีความรับผดิชอบต่อสังคมใน
ด้านการอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเห็นควรท่ีจะดําเนินโครงการพัฒนาสํานักวิทยบรกิารสู่มาตรฐานสํานักงาน
สีเขียว (Green Office) ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต่อไป 
 
6. วัตถุประสงค์   
 6.1 เพื่อให้สํานักวิทยบริการ ผ่านการรับรองการเป็นสํานักงานสีเขียว ตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานสี
เขียว (Green Office)  ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร นิสิต คณาจารย์ และบุคลากรได้นําความรู้สํานักงานสีเขียว ไปประยุกต์ใช้ให้
เกิดประโยชน์ในหน่วยงาน และในชีวิตประจําวัน 
 6.3 เพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Green House Gases) จากกิจกรรมต่างๆ  
 
7. ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 7.1 สํานักวิทยบริการได้รับการประเมินและผ่านเกณฑ์การประเมินสํานักงานสีเขียว โดยกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ท้ัง 6 หมวด ดังนี้ 
  หมวดท่ี 1 การกําหนดนโยบายการวางแผนการดําเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
  หมวดท่ี 2 การสื่อสารและสร้างจิตสํานึก 
  หมวดท่ี 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 
  หมวดท่ี 4 การจัดการของเสีย 
  หมวดท่ี 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 
  หมวดท่ี 6 การจัดซ้ือและการจัดจ้างท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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 8. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - คณะกรรมการบริหาร และบุคลากรสํานักวิทยบริการ  จํานวนท้ังสิ้น 65 คน   
 
9. ระยะเวลาดําเนินโครงการ   ปีงบประมาณ 2563 
 วันเริ่มต้นโครงการ  1 ตลุาคม 2562 วันสิ้นสุดโครงการ 30 กันยายน 2563 
 
10. สถานที่ดําเนินโครงการ    
 สํานักวิทยบริการ อาคาร A  ต.ขามเรียง  อ.กนัทรวิชัย จ.มหาสารคาม  44150 
 
11. แผนการดําเนินงานโครงการ   
 

ท่ี ขั้นตอน/กิจกรรม 
ปีงบประมาณ 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 ดําเนินงานโครงการ

ห้องสมุดสีเขียว (ต่อเน่ือง) 
/ / / /   

2 สมัครเข้าร่วมโครงการ
สํานักงานสีเขียว 

 /   

3 ประชุมคณะกรรมการ และ
ประสานงานหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง 

 / / / / / /  

4 จัดกิจกรรมอบรมและให้
ความรู้สํานักงานสีเขียว 

      / / / / / / /   

5  รับการตรวจประเมิน    /
 
12. แผนงานโครงการด้านสิ่งแวดล้อม สํานักงานสีเขียว   
 
 ลําดับท่ี รายละเอยีด ความถี่

1 กําหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง/ปี
2 กําหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง/ปี
3 แต่งตั้ งคณะกรรมการดําเนินงานพัฒนาสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัย

มหาสารคามสู่มาตรฐานสํานักงานสีเขียว (Green Office)
1 ครั้ง/ปี

4 ระบุประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง/ปี
5 รวบรวมกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายท้องถิ่น 3 ครั้ง/ปี
6 การประเมินความสอดคล้องของกฎหมาย 1 ครั้ง/ปี
7 จัดทําโครงการสํานักงานสีเขียว 1 ครั้ง/ปี 
8 เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจํา ทุกเดือน
9 ฝึกอบรมเกี่ยวกับการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว 1 ครั้ง/ปี
10 ฝึกอบรม ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ และช่วยชีวิตพื้นฐาน 1 ครั้ง/ปี
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 ลําดับท่ี รายละเอยีด ความถี่
11 กําหนดมาตรการ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1 ครั้ง/ปี
12 รายงานผลการใช้ทรัพยากรพลังงาน ปริมาณของเสียและวิเคราะห์ผล ทุกเดือน
13 การดูแลถังดักไขมัน ทุกสัปดาห์ 
14 การตรวจสอบการท้ิงขยะ/นํ้าเสีย ทุกวัน 
15 ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง ทุกเดือน 
16 การตรวจสอบสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง/ปี
17 ตรวจคุณภาพของแสงสว่าง 1 ครั้ง/ปี
18 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสํานักงานสีเขียว 1 ครั้ง/ปี
19 เก็บข้อมูลสถิติการใช้กระดาษ น้ํา ไฟฟ้า นํ้ามันเช้ือเพลิง ทุกเดือน
20 ประชุมทบทวนติดตามผลการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว 2 ครั้ง /ปี 
21 รณรงค์และประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อม 3 ครั้ง/ปี 

  
13. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงต่อความสําเร็จของโครงการ   
 

 13.1 ความเสี่ยงต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ   
สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงต่อวัตถปุระสงค์ แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 

 - ผลการดําเนินงานตามเกณฑ์การประเมินในบาง
หมวด ไม่สามารถควบคุมได้ เน่ืองจากนโยบายของ
มหาวิทยาลัย หรือเกิดจากผู้ใช้บริการเป็นหลัก 

 - กําหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติให้ชัดเจนและรัดกุม 
เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัย และผู้ใช้บริการให้รับทราบ
และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน 

 
   13.2 ความเสี่ยงต่อการบริหารจัดการโครงการ   

สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงต่อการบริหารจดัการ แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
 -  เนื่องจากการดําเนินงานสํานักงานสีเขียว มี
รายละเอียดกิจกรรมท่ีหลากหลายจํานวนมาก แต่ดว้ย
ระยะเวลาท่ีจํากัด อาจจะมีความล่าช้าของกิจกรรมไม่
เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ 

- พิจารณากิจกรรมท่ีสําคัญ และจําเป็นเร่งด่วน และ
กําหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จทันตามปีงบประมาณท่ี
กําหนดไว้ โดยมีการกํากับและติดตามการดําเนินงาน
อย่างต่อเน่ือง 
 

 

ลงช่ือ          ผู้รับผดิชอบโครงการ 
                ( นางพรพิมล มโนชยั) 
       ตําแหน่งผู้อาํนวยการสํานักวิทยบริการ 
                   2 มกราคม 2563 


