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โครงการสีเขียว 
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

(สอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ที ่5 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการเสริมสร้างภาพลักษณ์เป็น
เมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข) 
 

หลักการและเหตุผล 
หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เป็นหน่วยงานทีใ่ห้บริการและสนับสนุน

ภารกิจของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอนและสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานภายในต่างๆ 
โดยเฉพาะการบริการการประชุม ซึ่งมีการให้บริการเป็นจ านวนมาก ในขณะเดียวกันก็มีการบริหารจัดการพ้ืนที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการให้บริการเช่าสถานที่แก่หน่วยงานภายนอกส าหรับจัดประชุม/อบรม/สัมมนา 
เป็นอีกช่องทางในการสนับสนุนการเพ่ิมรายได้ให้กับมหาวิทยาลัย อนึ่ง การด าเนินงานในภารกิจต่างๆ ของ
หน่วยงานส่งผลต่อค่าใช้จ่าย ทั้งค่าสาธารณูปโภค พลังงาน และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการทรัพยากรที่
สูงขึ้น 
          ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้บุคลากรภายในหน่วยงานตลอดจนผู้มาใช้บริการเล็งเห็นความส าคัญของการ
ใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและตื่นตัวในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หน่วยประสานงานฯ ได้น้อมรับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยมีแผนจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ อันจะ
ส่งผลไปถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลให้เกิดการประหยัดทรัพยากรต่างๆ ได้แก่ พลังงานเชื้อเพลิง 
พลังงานไฟฟ้า น้ าประปา ตลอดจนวัสดุใช้สอยในชีวิตประจ าวัน และการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง  
  โครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ เป็นโครงการระยะ 1 ปี มีแผนด าเนินโครงการครอบคลุมทั้ง
การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในส านักงาน การส่งเสริมพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือการรณรงค์ อันเป็นกิจกรรมที่เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยมุ่งหวัง
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งกับพฤติกรรมบุคคลและสภาพแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม  
   
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อมหน่วยประสานงานฯ ให้เป็นส านักงานสีเขียวที่น่าอยู่น่าท างาน 
2. เพ่ือขับเคลื่อนโครงการสีเขียวของหน่วยงานให้เป็นรูปธรรม 
3. เพ่ือให้บุคลากรได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
4. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมและการท างานร่วมกันของบุคลากร 
 
กลุ่มเป้าหมาย  

บุคลากรของหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร แม่บ้าน พนักงานขับรถ 
จ านวน 10 คน 
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แผนการด าเนินโครงการ 
 

ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 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.  ประชุมหารือ แผนการด าเนินกิจกรรมในโครงการสีเขียว             
2. กิจกรรม “บนตึกสูงก็เขียวได้” 

รูปแบบกิจกรรม:  
บุคลากรหน่วยประสานงานฯ ร่วมกัน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี
ภายในหน่วยงาน โดยการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ปลูกไม้ประดับที่เป็น
ไม้กระถางตามจุดต่างๆ ของส านักงาน เลือกใช้ชนิดพืชที่
เจริญเติบโตได้ดีในแสงร าไร เพ่ือให้ภูมิทัศน์สวยงาม น่าอยู่   
น่าท างาน 
 

            

3. รณรงค์ลดการใช้พลาสติก ภายในหน่วยงาน  
รูปแบบกิจกรรม:  
ต่อยอดแนวคิดในการขับเคลื่อนโครงการสีเขียวของหน่วยงาน
ให้เป็นรูปธรรม โดยรณรงค์ให้บุคลากรลดการใช้พลาสติก และ
หันมาใช้กล่องข้าว แก้วน้ า และถุงผ้า ให้เป็นกิจวัตร อันเป็น
การลดโลกร้อนและลดปริมาณขยะท่ีเริ่มต้นจากตัวเราเอง 
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ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 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. 

4. กิจกรรม “หย่อนเมล็ดลงดิน” 
รูปแบบกิจกรรม: 
ด้วยหน่วยประสานงานฯ มีระเบียง บริเวณโถงหน้าส านักงาน
หลักสูตร MIT ที่สามารถใช้เป็นพ้ืนที่ส าหรับปลูกพืชแบบ
แนวตั้งได้ จึงเป็นที่มาของกิจกรรม “หย่อนเมล็ดลงดิน” โดยจะ
ให้บุคลากร แม่บ้าน พนักงานขับรถ ร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว
ที่เจริญเติบโตง่าย บริโภคได้ในระยะเวลาอันสั้น จ าพวก 
ต้นหอม, ผักชี ,  วอเตอร์ เครส, ผักบุ้ ง ,  ผักกาด,ต้นอ่อน
ทานตะวัน และถั่วงอก โดยใช้วัสดุรีไซเคิลเป็นภาชนะในการ
ปลูก ทั้งนี้ แต่ละคนจะมีพืชในความดูแลของตัวเอง เพ่ือกระตุ้น
การมีส่วนร่วม ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากเป็นการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
และการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ทุกคนใน
หน่วยงานยังจะได้บริโภคผักปลอดสารพิษอีกด้วย 
 

            

5. จัดท า VDO Clip ชุด “Green WUBKK เพราะเรารักษ์โลก” 
แนวคิดหลัก:  
จัดท า VDO Clip ความยาว 3 นาที ภายใต้แนวคิด “เพราะเรา
รักษ์โลก” น าเสนอพฤติกรรมผู้คนที่ไม่จ ากัดว่าเป็นใคร ท าอะไร 
อยู่ที่ไหน แต่ทุกคนสามารถดูแลรักษาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ได้  

            

6. กิจกรรม “กินผัก รักษ์สุขภาพ” 
รูปแบบกิจกรรม: 
สืบเนื่องจากกิจกรรม “หย่อนเมล็ดลงดิน” ซึ่งภายหลังจาก
บุคลากรได้ช่วยกันปลูกพืชและดูแลรักษามาระยะหนึ่ง พืชผัก
แต่ละชนิดที่มีการเจริญเติบโต ในระยะ 40 - 60 วัน ก็จะถึง
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ล าดับที่ กิจกรรม ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ 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. 

เวลาเก็บผลผลิตมาบริโภคได้ มีการรับประทารอาหารร่วมกัน
โดยใช้ผักที่ปลูกเป็นเมนู เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ภายในองค์กรได้อีกทางหนึ่ง 

7. กิจกรรม แชร์รัก...นักรีไซเคิล 
รูปแบบกิจกรรม: 
ขยะในส านักงานเมื่อน ามาคัดแยกประเภทก็จะสามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้มากกว่าการทิ้งลงถัง หรือขายเป็นของเก่า ซึ่ง
กิจกรรม แชร์รัก...นักรีไซเคิล มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์สิ่งของเหลือใช้ให้เป็น
ชิ้นงานประดิษฐ์ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และน าผลงาน
ดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ Green WUBKK ต่อไป 

            

8. สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม             
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แนวทางด าเนินการด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม 

1. จัดกิจกรรม “บนตึกสูงก็เขียวได้” โดยปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าลิฟท์และพ้ืนที่ส่วนอ่ืนๆ ของ
ส านักงาน  ให้สวยงาม เป็นการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวบนอาคารด้วยปลูกพืชที่เจริญเติบโตได้ดีในแสงร าไร  
 

  
 

2. จัดกิจกรรม “หย่อนเมล็ดลงดิน” ในพ้ืนที่ในการด าเนินการ บริเวณระเบียงด้านข้างของส านักงาน
หลักสูตร MIT โดยประยุกต์พ้ืนที่ดังกล่าวให้เป็นแปลงผัก เน้นการปลูกพืชระยะสั้นที่เจริญเติบโตง่าย และสามารถ
น าผลผลิตมาใช้ในการจัดอาหารในงานบริการการประชุมได้  
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ลักษณะแปลงปลูกพืช  
1. ใช้อิฐมวลเบาวางซ้อนกันเพ่ือเป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ าหนัก 
2. ใช้แหล็กฉากหนา วางขนานกัน เพ่ือเป็นฐานรองรับแผ่นกระเบื้องขนาด 60 x 60 เซนติเมตร 
3. ใช้ถาดเพาะในการปลูก มีรูระบายน้ าด้านล่างในการปลูกพืช 

 

                           
 

               
                           
 

 
งบประมาณ 
1. ค่าต้นไม้ประดับและวัสดุตกแต่งส านักงาน 10,000 บาท 
2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการปลูกพืชบนอาคาร 10,000 บาท 
 รวม 20,000 บาท 

 

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
ทั้งนี้ งบประมาณในการด าเนินโครงการตัดจ่ายจากงบประมาณในหมวดการจัดการทั่วไป หน่วย

ประสานงานฯ รหัสกองทุน 010101 รหัสหน่วยงาน 75041299 รหัสแผนงาน 630201010101099 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หน่วยประสานงานฯ มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นส านักงานสีเขียวที่น่าอยู่น่าท างาน  
2. โครงการสีเขียว หน่วยประสานงานฯ มีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้  
3. บุคลากรในหน่วยงานให้ความส าคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายภายใน

หน่วยงาน มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรในเชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนมีการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. บุคลากรในหน่วยงานตลอดจนแม่บ้านและพนักงานขับรถได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น ส่งผลดีไปถึง

พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 
 
 
 

เหล็กฉากหนาปูทับดว้ยกระเบื้องขนาด 60 x 60  เซนติเมตร 

อิฐมวลเบาวางซ้อนกันเพื่อเป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ าหนัก  






