
 

 
หน่วยงาน แผนก/คณะ  ฝ่ายพฒันาบคุคล  ส านกังานบคุคล  โทร.5939, 5940, 5941   
ที่   สบค 8800/  126       วันท่ี    9  กรกฎาคม   2561   
เร่ือง   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบรรยาย เร่ือง  การพฒันาส านกังานสีเขียว (Green Office)  ตามเกณฑ์ 
 คณุภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม 
   

  
เรียน  อธิการ / คณบดี / ผู้อ านวยการ 
 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วย 1.  โครงการบรรยาย เร่ือง  การพฒันาส านกังานสีเขียว (Green  Office)  
     ตามเกณฑ์ของกรมสง่เสริมคณุภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม 
2.  ก าหนดการ 

 
 

 ด้วย ส านกัหอสมดุ ร่วมกับ ฝ่ายพฒันาบคุคล ส านกังานบุคคล  จะจดัโครงการบรรยาย 
เร่ือง การพัฒนาส านักงานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
สิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่   7  สิงหาคม  พ.ศ.2561  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ณ ห้องประชุม       
7-100 ชัน้ 1  อาคารหอสมุด (อาคาร 7)    
 ในการนี ้ทางคณะผู้ จัดเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน             
จึงขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมการโครงการดังกล่าว   และโปรดส่งรายช่ือ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมกลับมายังฝ่ายพัฒนาบุคคล ส านักงานบุคคล ชัน้ 4 อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ 
ภายในวันจันทร์ที่ 23  กรกฎาคม  พ.ศ.2561 
 
 

 จงึเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

       
                                       (นางสาวสมิตา  กลิ่นพงศ์) 

                         รองผู้อ านวยการส านกังานบคุคล 
                         ฝ่ายพฒันาบคุคล 
 
โทรสาร  5942, 5944 

บนัทึกข้อความ 

http://www2.rsu.ac.th/files/2010LogoF4_JPG.zip


โครงการบรรยาย เรื่อง 

การพัฒนาส านักงานสีเขียว (Green  Office) 
ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม 

วันอังคารท่ี 7  สิงหาคม  พ.ศ.2561 

เวลา 09.00 — 12.00 น. 

ณ ห้องประชุม 7-100 ชั้น 1 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) 

 ปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและดูเหมือนจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จึงเกิดกลไกหลักภายใต้กรอบสหประชาชาติ และการเจรจาความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับต่างๆ ขึ้น รวมถึงความตกลงปารีส (Paris  
Agreement) ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาฯ สมัยที่ 21 (COP21) ซึ่งจัดเมื่อปลายปี พ.ศ.2558 ฯ กรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส สาระส าคัญคือ ประเทศต่างๆ 
ตั้งเป้าหมายร่วมกันขั้นพื้นฐานที่จะรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ ากว่า 2 องศาเซลเซียส และต้องรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้น้อยลงไป
อีกจนถึงต่ ากว่า 1.5 องศาเซลเซียส โดย พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมลงนามในความตกลง กับประเทศต่างๆ ไว้ด้วย ส่งผลให้ประเทศไทยต้อง
ก าหนดเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายใน ค.ศ.2030 ซึ่งเป้าหมายนี้จะส าเร็จได้หน่วยงานและคนไทยทุกภาคส่วนที่ต้องให้ความร่วมมือ
ร่วมใจกัน ส านักงานสีเขียว (Green Office) ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งที่เกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้ส านักงานต่างๆ หันมาให้สนใจเร่ืองใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างเหมาะสม ลดการ
สร้างขยะและการปล่อยน้ าเสียสู่สาธารณะซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดก๊าซเรือนกระจกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรากฏการณ์โลกร้อน 

 มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นองค์กรทางการศึกษาที่มีขนาดใหญ่มีหน่วยงานและส านักงานในก ากับนับร้อยหน่วยงาน มีการใช้ทรัพยากรและพลังงานจ านวนมหาศาล 
เป็นแหล่งสร้างขยะและน้ าเสียขนาดใหญ่ การน าแนวคิดเรื่องส านักงานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมมาช่วยในการบริหารจัดการ
ส านักงานต่างๆ จะเป็นส่วนส าคัญในการช่วยลดค่าใช้จ่าย การสร้างสภาพแวดล้อมและสุขภาพที่ดี ทั้งส าหรับนักศึกษา บุคลากร ยังรวมถึงชุมชนโดยรอบตามนโยบายการ
พัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพที่ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบหนึ่งทศวรรษ ฝ่ายพัฒนาบุคคล ส านักงานบุคคลจึงร่วมกับ
ส านักหอสมุดจัดกิจกรรมให้ความรู้เร่ืองส านักงานสีเขียวตามเกณฑ์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อ ให้ความรู้และสร้างการมีส่วนร่วมในการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้

วัตถุประสงค์ 
  ให้ความรู้เรื่องการพัฒนาส านักงานสีเขียว (Green  Office) ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรได้รับความรู้เร่ืองการพัฒนาส านักงานสีเขียว (Green  Office) ตาม
เกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 2. บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ทรัพยากร พลังงาน ลดการสร้างขยะ
และน้ าเสีย 

 3. ช่วยลดค่าใช้จ่ายเร่ืองทรัพยากรและพลังงานทั้งในส่วนองค์กรและส่วนบุคคล 

 4. มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการอนุรักษ์พลังงานและช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม 

 5.พัฒนาสู่การขอรับการตรวจประเมินเป็นส านักงานสีเขียวตามเกณฑ์ของกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 6. ช่วยสนับสนุนนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตเป็นมหาวิทยาลัยสร้างเสริม
คุณภาพของมหาวิทยาลัยรังสิต 

 7.  สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่หน่วยงานที่บุคลากรสังกัดและแก่มหาวิทยาลัยรังสิต 

วิทยากร 
รองศาสตราจารย์สยาม  อรุณศรีมรกต 

รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพส่ิงแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์   

คณะส่ิงแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กลุม่เปา้หมาย 

บคุลากร ม.รงัสติ จ านวน  100  ทา่น 



 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการกิจกรรม 
การบรรยาย เร่ือง  การพัฒนาส านักงานสีเขียว (Green  Office) 

ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
วันอังคารท่ี  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

เวลา  09.00 – 12.00 น.   
ณ ห้องประชุม 7-100 ชัน้ 1 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) 

....................................... 
 
 
เวลา 09.00  น. ลงทะเบียน 
 09.20  น. พิธีเปิด  โดย  ดร.มลิวัลย์  ประดษิฐ์ธีระ  ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุ 
 09.30  น. การบรรยาย  เร่ือง  “การพัฒนาส านักงานสีเขียว (Green  Office) 

   ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม” 
   โดย  รองศาสตราจารย์สยาม  อรุณศรีมรกต 
           รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคณุภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสมัพนัธ์ 
           คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  มหาวิทยาลยัมหิดล 
 12.00 น. ถาม-ตอบ  และปิดการบรรยาย 
 



แบบตอบรับการเข้าร่วมโครงการบรรยาย  
เร่ือง  การพัฒนาส านักงานสีเขียว (Green  Office) 

 ตามเกณฑ์ของกรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อม 
วันอังคารที่  7  สิงหาคม  พ.ศ. 2561 

เวลา 09.00 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม 7-100 ชัน้ 1 อาคารหอสมุด (อาคาร 7) 

--------------------------------- 
 
 

 คณะ / วิทยาลัย / สถาบัน / หน่วยงาน     ................................................................................... 
 
  

 ช่ือ-นามสกุล  (กรุณาระบคุ าน าหนา้ชื่อและรหสับคุลากรใหช้ดัเจน) 

  นาย    นาง  นางสาว   
 1.  ……..............................................รหสับคุลากร............................โทร......................... 

  นาย    นาง  นางสาว   
 2.  ……..............................................รหสับคุลากร............................โทร......................... 
  

   

 ข้อจ ากัดอาหาร      อาหารทัว่ไป   อาหารอิสลาม   อ่ืนๆ ระบ.ุ..................... 

 
ความเหน็ผู้บังคับบัญชา 
...........................................................................................................................................................  

 

 
       ลงช่ือ................................................................... 
              (..................................................................) 
                            วนัท่ี................. / ................. / ............ 
 
 
 

กรุณาส่งแบบตอบรับกลับคืนมายังฝ่ายพัฒนาบุคคล ส านักงานบุคคล ตกึ 1 ชัน้ 4 
ภายในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561   จะขอบคุณยิ่ง    

โทรสาร 5942, 5944 
 
 

 ผู้ประสานงาน  : นางสาวนิษฐา  วีระชน   โทร. 5940 
  นางนยันนัทน์  จงสวสัดิ ์ โทร. 5939 
  นางรัชดา  วิวฒัน์สกลุเจริญ โทร. 5941 




