
1. อาคารบรรณสาร มหาวทิยาลยัหัวเฉียวเฉลมิพระเกยีรติ 
 คณะผูจ้ดัท ำโครงกำรท ำกำรตรวจประเมินรับรอง ตำมเกณฑ์ส ำนักงำนสีเขียว  (Green Office)                 
เม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี 30 มิถุนำยน 2559 เวลำ 9.00 – 12.00 น. ประกอบดว้ยรำยละเอียดดงัน้ี 
 

หมวด ช่ือหมวด จุดเด่น จุดทีต้่องแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
1 การบริหารจัดการ

องค์การ 
(Organization 
Management) 
1.1 นโยบำย
ส่ิงแวดลอ้ม 
1.2 กำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำน (กำร
ระบุประเด็นและ
กำรประเมินปัญหำ
ส่ิงแวดลอ้มและกำร
ใชท้รัพยำกร, 
กฏหมำยและ
ขอ้ก ำหนดท่ี
เก่ียวขอ้ง,หนำ้ท่ี
ควำมรับผดิชอบ
และอ ำนำจหนำ้ท่ี) 
1.3 กำรทบทวนโดย
ฝ่ำยบริหำร 

1. ข่ำวบรรณสำร ร่วมมือ ร่วม
ใจ ประหยดัน ้ำ ประหยดัไฟ 
ใส่ใจส่ิงแวดลอ้ม 
2. มีกำรฝึกซอ้มดบัเพลิงและ
อพยพหนีไฟพร้อมทั้ง
ตรวจเช็คอุปกรณ์ดบัเพลิง
ต่ำงๆ ตำมควำมถ่ี ท่ีก ำหนด 
3. รำยงำนกำรประชุมมี
ครบถว้นทุกวำระตำมเกณฑ์
ส ำนกังำนสีเขียวท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้ม 

  

2 การด าเนินงาน 
Green Office 
2.1 กำรส่ือสำรและ
กำรฝึกอบรมดำ้น
ส่ิงแวดลอ้ม 
2.2 กำรจดัประชุม
และนิทรรศกำร 

1. อำคำรบรรณำสำรเป็น
อำคำรท่ีประหยดัพลงังำน
ของ กฟน. 
2. ก ำหนดนโยบำย มี
มำตรกำร 7 มำตรกำรใหท้ั้ง
พนกังำนอยูม่ำใชบ้ริกำร 
3. กำรส่ือสำรอยำ่งต่อเน่ือง มี
ป้ำยรณรงค/์บอร์ด 

  



หมวด ช่ือหมวด จุดเด่น จุดทีต้่องแก้ไข ข้อเสนอแนะ 
2.3 ควำมสะอำด
และควำมเป็น
ระเบียบใน
ส ำนกังำน 
2.4 กำรจดักำรก๊ำซ
เรือนกระจก 
2.5 กำรขนส่งและ
กำรเดินทำง 

3 การใช้พลงังานและ
ทรัพยากร (Energy 
and Resource) 
3.1 กำรใชพ้ลงังำน 
3.2 กำรใชน้ ้ำ 
3.3 ทรัพยำกรอ่ืน ๆ 

1. มีกำรน ำพลงังำนทดแทน
โดยใชพ้ลงังำน แสงอำทิตย ์
2. มีกำรระบุ แสงปริมำณกำร
ใชไ้ฟฟ้ำในกำรใชลิ้ฟท ์และ
แจง้ใหเ้จำ้หนำ้ท่ีทรำบผำ่น 
3. กระตุน้กำรประหยดั
พลงังำนโดยระบุเป็นแคลอร่ี
ในกำรใชบ้นัได 

  

4 การจัดการของเสีย 
(Waste and Waste 
water 
Management) 
4.1 กำรจดักำรของ
เสียในส ำนกังำน 
4.2 กำรจดักำรน ้ำ
เสียในส ำนกังำน 

1. อำคำรบรรณสำร 
มหำวทิยำลยัหวัเฉียว เป็น
อำคำรไดรั้บรำงวลั และเป็น 
Green Library 
2. มีค ำขวญัคุณธรรม 6 
ประกำร ขยนั อดทน 
ประหยดั เมตตำ ซ้ือสัตย ์
กตญัญูและเนน้ กำรประหยดั
ดว้ยคุณธรรม กำรเรียนรู้เพื่อ
รับรู้เพื่อรับใชป้ระชำชน 

1. พบยงัมีควำมสับสน
กำรทิ้งขยะรีไซเคิลของ
อำคำร 
2. พบไม่มีกำรก ำหนด จุด
พกัขยะท่ีชดัเจนพร้อม
ป้ำย 

1. ควรตั้งเป้ำหมำยกำร
ลดปริมำณขยะของ
อำคำรบรรณำสำร 
2. ควรพิจำรณำติดตั้ง
ถงัดกัไขมนัส ำเร็จรูป
จุดท่ีมีกำรลำ้งภำชนะ 
3. ควรมีขอ้มูลปริมำณ
ขยะของอำคำรบรรณ
สำรแยกจำกของ
มหำวทิยำลยั 
4. ควรพิจำรณำกำร
รวบรวมขยะอนัตรำย 
ประเภทส ำนกังำน 
เช่น Battery น ้ำยำลบ
ค ำผดิ ปำกกำเมจิก 
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5 สภาพแวดล้อม

ภายในและภายนอก
ส านักงาน 
(Indoor & 
Outdoor 
Environmental) 
5.1 อำกำศ 
5.2 แสง 
5.3 เสียง 
5.4 ควำมน่ำอยู ่

1. อำคำรบรรณสำร 
มหำวทิยำลยัหวัเฉียว เป็น
อำคำรไดรั้บรำงวลั และเป็น 
Green Library 
2. มีค ำขวญัคุณธรรม 6 
ประกำร ขยนั อดทน 
ประหยดั เมตตำ ซ้ือสัตย ์
กตญัญูและเนน้ กำรประหยดั
ดว้ยคุณธรรม กำรเรียนรู้เพื่อ
รับรู้เพื่อรับใชป้ระชำชน 

พบกระป๋องสีดำ้นนอก
อำคำรท่ีไม่ทรำบท่ีมำวำ่
ใครเป็นผูรั้บผดิชอบ 

1. ควรเพิ่มหวัขอ้กำร
ควบคุมผูรั้บเหมำใน
ควำมปลอดภยัและ
ส่ิงแวดลอ้ม 
2. ควรมีแผนท่ีชดัเจน
ในกำร ซกัพรมวำ่
อะไร เม่ือไหร่ 
3. ควรเพิ่มตำรำงและ
ดูแลท ำควำมสะอำด
พื้นท่ีส่วนกลำง 

6 การจัดซ้ือและจัด
จ้าง (Green 
Procurement) 
6.1 กำรจดัซ้ือวสัดุ
และอุปกรณ์ใน
ส ำนกังำน 

มีกำรค ำนวณและกำร
รวบรวมขอ้มูลตวัเลขโดย
ละเอียด ทีมงำนมีควำมเขำ้ใจ 
มีกำรส่ือสำรในองคก์ร 

เพิ่มเติมขอ้ก ำหนด
หลกัฐำนกำรจำ้ง
บุคคลภำยนอก เช่น 
แม่บำ้น พนกังำนฯ เร่ิม
ตั้งแต่ ขอ้ก ำหนดกำรจำ้ง/
ผลกำรด ำเนินงำน/สรุปผล 

1. รำยกำรหลกั
ตรวจสอบใน 
PTECH.PCD.GO.TH 
2. มีรำยกำรจดัซ้ือจดั
จำ้งเพิ่มเติม เช่น กำร
จดัเล้ียงในพื้นท่ี กำร
จดันิทรรศกำร ท ำ 
Event กำรซ้ือของท่ี
ระลึก เส้ือท่ีไดรั้บตรำ
สัญลกัษณ์ Coolmode 

7 การปรับปรุงอย่าง
ต่อเน่ือง 
(Continual 
Improvement) 
7.1 โครงกำรและ
กิจกรรม 

มีโครงกำรหรือกิจกรรมต่ำงๆ 
ท่ีทำงมหำวทิยำลยัก ำหนดข้ึน
มำกมำย เช่น โครงกำร
จกัรยำนสีขำว, โครงกำรคดั
แยกขยะใหมี้มูลค่ำ, โครงกำร
ลดกำรใชพ้ลงังำนอยำ่งนอ้ย 
5% เป็นตน้ 

  

 
ข้อเสนอแนะเพิม่เติม 
     -ไม่มี- 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


