1. อาคารบรรณสาร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
คณะผูจ้ ดั ทำโครงกำรทำกำรตรวจประเมินรับรอง ตำมเกณฑ์สำนักงำนสี เขียว (Green Office)
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนำยน 2559 เวลำ 9.00 – 12.00 น. ประกอบด้วยรำยละเอียดดังนี้
หมวด
ชื่อหมวด
1 การบริหารจัดการ
องค์ การ
(Organization
Management)
1.1 นโยบำย
สิ่ งแวดล้อม
1.2 กำรวำงแผนกำร
ดำเนินงำน (กำร
ระบุประเด็นและ
กำรประเมินปั ญหำ
สิ่ งแวดล้อมและกำร
ใช้ทรัพยำกร,
กฏหมำยและ
ข้อกำหนดที่
เกี่ยวข้อง,หน้ำที่
ควำมรับผิดชอบ
และอำนำจหน้ำที่)
1.3 กำรทบทวนโดย
ฝ่ ำยบริ หำร
2 การดาเนินงาน
Green Office
2.1 กำรสื่ อสำรและ
กำรฝึ กอบรมด้ำน
สิ่ งแวดล้อม
2.2 กำรจัดประชุม
และนิทรรศกำร

จุดเด่ น
1. ข่ำวบรรณสำร ร่ วมมือ ร่ วม
ใจ ประหยัดน้ ำ ประหยัดไฟ
ใส่ ใจสิ่ งแวดล้อม
2. มีกำรฝึ กซ้อมดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟพร้อมทั้ง
ตรวจเช็คอุปกรณ์ดบั เพลิง
ต่ำงๆ ตำมควำมถี่ ที่กำหนด
3. รำยงำนกำรประชุมมี
ครบถ้วนทุกวำระตำมเกณฑ์
สำนักงำนสี เขียวที่เป็ นมิตร
กับสิ่ งแวดล้อม

1. อำคำรบรรณำสำรเป็ น
อำคำรที่ประหยัดพลังงำน
ของ กฟน.
2. กำหนดนโยบำย มี
มำตรกำร 7 มำตรกำรให้ท้ งั
พนักงำนอยูม่ ำใช้บริ กำร
3. กำรสื่ อสำรอย่ำงต่อเนื่อง มี
ป้ ำยรณรงค์/บอร์ด

จุดทีต่ ้ องแก้ ไข

ข้ อเสนอแนะ

หมวด

3

4

ชื่อหมวด
2.3 ควำมสะอำด
และควำมเป็ น
ระเบียบใน
สำนักงำน
2.4 กำรจัดกำรก๊ำซ
เรื อนกระจก
2.5 กำรขนส่ งและ
กำรเดินทำง
การใช้ พลังงานและ
ทรัพยากร (Energy
and Resource)
3.1 กำรใช้พลังงำน
3.2 กำรใช้น้ ำ
3.3 ทรัพยำกรอื่น ๆ

จุดเด่ น

1. มีกำรนำพลังงำนทดแทน
โดยใช้พลังงำน แสงอำทิตย์
2. มีกำรระบุ แสงปริ มำณกำร
ใช้ไฟฟ้ ำในกำรใช้ลิฟท์ และ
แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ทรำบผ่ำน
3. กระตุน้ กำรประหยัด
พลังงำนโดยระบุเป็ นแคลอรี่
ในกำรใช้บนั ได
การจัดการของเสี ย 1. อำคำรบรรณสำร
(Waste and Waste มหำวิทยำลัยหัวเฉียว เป็ น
อำคำรได้รับรำงวัล และเป็ น
water
Green Library
Management)
4.1 กำรจัดกำรของ 2. มีคำขวัญคุณธรรม 6
ประกำร ขยัน อดทน
เสี ยในสำนักงำน
4.2 กำรจัดกำรน้ ำ ประหยัด เมตตำ ซื้ อสัตย์
กตัญญูและเน้น กำรประหยัด
เสี ยในสำนักงำน
ด้วยคุณธรรม กำรเรี ยนรู้เพื่อ
รับรู้เพื่อรับใช้ประชำชน

จุดทีต่ ้ องแก้ ไข

ข้ อเสนอแนะ

1. พบยังมีควำมสับสน
กำรทิ้งขยะรี ไซเคิลของ
อำคำร
2. พบไม่มีกำรกำหนด จุด
พักขยะที่ชดั เจนพร้อม
ป้ ำย

1. ควรตั้งเป้ ำหมำยกำร
ลดปริ มำณขยะของ
อำคำรบรรณำสำร
2. ควรพิจำรณำติดตั้ง
ถังดักไขมันสำเร็ จรู ป
จุดที่มีกำรล้ำงภำชนะ
3. ควรมีขอ้ มูลปริ มำณ
ขยะของอำคำรบรรณ
สำรแยกจำกของ
มหำวิทยำลัย
4. ควรพิจำรณำกำร
รวบรวมขยะอันตรำย
ประเภทสำนักงำน
เช่น Battery น้ ำยำลบ
คำผิด ปำกกำเมจิก

หมวด
ชื่อหมวด
5 สภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก
สานักงาน
(Indoor &
Outdoor
Environmental)
5.1 อำกำศ
5.2 แสง
5.3 เสี ยง
5.4 ควำมน่ำอยู่
6 การจัดซื้อและจัด
จ้ าง (Green
Procurement)
6.1 กำรจัดซื้ อวัสดุ
และอุปกรณ์ใน
สำนักงำน

7

การปรับปรุ งอย่ าง
ต่ อเนื่อง
(Continual
Improvement)
7.1 โครงกำรและ
กิจกรรม

ข้ อเสนอแนะเพิม่ เติม
-ไม่มี-

จุดเด่ น
จุดทีต่ ้ องแก้ ไข
1. อำคำรบรรณสำร
พบกระป๋ องสี ดำ้ นนอก
มหำวิทยำลัยหัวเฉียว เป็ น
อำคำรที่ไม่ทรำบที่มำว่ำ
อำคำรได้รับรำงวัล และเป็ น ใครเป็ นผูร้ ับผิดชอบ
Green Library
2. มีคำขวัญคุณธรรม 6
ประกำร ขยัน อดทน
ประหยัด เมตตำ ซื้ อสัตย์
กตัญญูและเน้น กำรประหยัด
ด้วยคุณธรรม กำรเรี ยนรู้เพื่อ
รับรู้เพื่อรับใช้ประชำชน

ข้ อเสนอแนะ
1. ควรเพิ่มหัวข้อกำร
ควบคุมผูร้ ับเหมำใน
ควำมปลอดภัยและ
สิ่ งแวดล้อม
2. ควรมีแผนที่ชดั เจน
ในกำร ซักพรมว่ำ
อะไร เมื่อไหร่
3. ควรเพิ่มตำรำงและ
ดูแลทำควำมสะอำด
พื้นที่ส่วนกลำง

มีกำรคำนวณและกำร
รวบรวมข้อมูลตัวเลขโดย
ละเอียด ทีมงำนมีควำมเข้ำใจ
มีกำรสื่ อสำรในองค์กร

1. รำยกำรหลัก
ตรวจสอบใน
PTECH.PCD.GO.TH
2. มีรำยกำรจัดซื้ อจัด
จ้ำงเพิ่มเติม เช่น กำร
จัดเลี้ยงในพื้นที่ กำร
จัดนิทรรศกำร ทำ
Event กำรซื้ อของที่
ระลึก เสื้ อที่ได้รับตรำ
สัญลักษณ์ Coolmode

มีโครงกำรหรื อกิจกรรมต่ำงๆ
ที่ทำงมหำวิทยำลัยกำหนดขึ้น
มำกมำย เช่น โครงกำร
จักรยำนสี ขำว, โครงกำรคัด
แยกขยะให้มีมูลค่ำ, โครงกำร
ลดกำรใช้พลังงำนอย่ำงน้อย
5% เป็ นต้น

เพิ่มเติมข้อกำหนด
หลักฐำนกำรจ้ำง
บุคคลภำยนอก เช่น
แม่บำ้ น พนักงำนฯ เริ่ ม
ตั้งแต่ ข้อกำหนดกำรจ้ำง/
ผลกำรดำเนินงำน/สรุ ปผล

