


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักการและเหตุผล 
เนื่องด้วยโครงการการพัฒนาระบบการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ามหาวิทยาลัยสวนดุสิตโดย  

การประยุกต์ใช้ BCG Model ได้ก าหนดให้มีการจัดกิจกรรมการส่งเสริมแนวทางปฏิบัติและการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meeting) ของมหาวิทยาลัยเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาและบุคลากรให้ค านึงถึงการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความส าคัญในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดประชุม 
สัมมนา หรือฝึกอบรม อันประกอบด้วยการเรียนเชิญและการประชาสัมพันธ์การประชุม การจัดเตรียมเอกสาร
ประกอบการประชุม การจัดเตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงการส่งเสริมการ
ประหยัดพลังงาน และลดปริมาณขยะ ทีน่ าไปสู่แนวปฏิบัติและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดประชุมสีเขียว (Green Meeting) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่มุ่งเน้นให้  
ความส าคัญของการพัฒนามาตรฐานการจัดประชุมสีเขียวของมหาวิทยาลัย แนวทางการพัฒนา มาตรฐาน และ
กระบวนการขอการรับรองการจัดประชุมสีเขียว และแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัดประชุมสีเขียว และ Green & Clean University ของมหาวิทยาลัยด้าน 
การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว และอาคารลดคาร์บอน เพ่ือพัฒนาไปสู่การได้รับการรับรอง Green 
Meetings Certification จากองค์กรธุรกิจเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยในล าดับต่อไป 

 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย:  บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต     ต าแหน่ง:  ทุกต าแหน่ง 

ชื่อหลักสูตร:  กิจกรรมอบรม “การพัฒนาระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อมด้วยการจัดประชุมสีเขียว  
                                     (Green Meeting) ของมหาวิทยาลัยสวนดสุิต” 

วันที่จัดอบรม:  วันที่ 28 เมษายน 2564  เวลา 08.30 – 12.00 น. 

จ านวนที่เปิดรับ:  ไม่จ ากัดจ านวน   

รูปแบบการอบรม: Onsite ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต                              
                       Online ผา่นระบบ Microsoft Teams  

 

ศูนย์ส่ิงแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



 
 

ทั้งนี้โครงการฯ จะมีบทบาทส าคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักศึกษาและบุคลากรในการใช้ทรัพยากร
อย่างรู้คุณค่าผ่านแนวคิด Circular Living ทั้งในส่วนของการพัฒนากลไก เครื่องมือ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานตามแนวทางวิถีใหม่ จนกลายเป็นหนึ่งในกลไกส าคัญที่ช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวยงาม สะอาด ปลอดภัย (Green & Clean University) อีกทั้งยังเป็น
การสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาศักยภาพ และสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ที่ทันสมัยภายใต้ความช านาญและ
ความรู้ใหม่อย่างต่อเนื่องที่เสริมความเข้มแข็งทางธุรกิจวิชาการ และสร้างชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับภายใต้การบูรณา
การนโยบายและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยตาม “ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU Directions) 
พ.ศ. 2563 - 2567” ซึ่งสอดรับกับแนวทางการพัฒนาตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่
เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)    

 
เป้าหมายของโครงการ   

1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาหน่วยงานต้นแบบไปสู่การได้รับการรับรอง Green Meetings Certification จากองค์กรธุรกิจ 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  

 
วัตถุประสงค์ของการอบรม 

1. เพ่ือพัฒนากลไกการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการพัฒนาระบบการจัดประชุมสีเขียว 
(Green meeting) 

2. เพ่ือสร้างจิตส านึกและพฤติกรรมที่ดีด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาและ
บุคลากร 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

   นักศึกษา ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
      

เวลาในการจัดฝึกอบรม 
จัดการฝึกอบรม จ านวน 1 รุ่น รุ่นละ 3 ชั่วโมง (รวมเวลาตลอดหลักสูตร 3 ชั่วโมง) 
 

เนื้อหาหลักสูตร 

1. ความส าคัญของการพัฒนามาตรฐานการจัดประชุมสีเขียวของมหาวิทยาลัย แนวทางการพัฒนา 
มาตรฐาน และกระบวนการขอการรับรองการจัดประชุมสีเขียว 

2. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานด้านการจัด 
ประชุมสีเขียว และ Green & Clean University ของมหาวิทยาลัย ด้าน การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 
ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว และอาคารลดคาร์บอน 

 
 
 
 
กิจกรรมการฝึกอบรม 



 
 

 ฝึกอบรมณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และผ่านทางระบบ
ออนไลน์ (Live Streaming) ผ่านระบบ Microsoft Teams ด้วยการบรรยายโดยวิทยากร 
 
สื่อและอุปกรณ์การฝึกอบรม 

1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม 
2. ระบบออนไลน์ (Live Streaming) ผ่านระบบ Microsoft Teams 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. หน่วยงานต้นแบบได้รับการพัฒนาระบบการจัดประชุมสีเขียว (Green meeting) และมีเครือข่ายระบบ

การจัดประชุมสีเขียวของมหาวิทยาลัย 
2. ลดการใช้พลังงาน ทรัพยากรและลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยภายใต้ระบบการผลิต   
   และการบริโภคท่ียั่งยืน (Sustainable Consumption and Production, SCP)  

 3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักศึกษาและบุลากรในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า 
 

การประเมินผล 

1. ระยะเวลาการเข้ารับการอบรมต้องไม่น้อยกว่า 80% ของระยะเวลาการอบรม 

2. การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 
 

เงื่อนไขการลงทะเบียนการเข้ารับการอบรม 

1. ผู้เข้าอบรมต้องเป็น นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เท่านั้น   
2. บุคลากรที่สนใจสามารถลงทะเบียนส ารองที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://sduthelink.dusit.ac.th 

(e-Training)  
3. ผู้ที่จะเข้ารับการอบรม ต้องเป็นผู้ลงทะเบียนจองอบรม Online โดยใช้ username ของตนเอง         

ไม่สามารถจองให้ผู้อื่นใน username ของท่านได้  
4. หากท าการลงทะเบียนจองการอบรมแล้ว และ ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ กรุณาติดต่อ กองบริหาร   

งานบุคคล โทร.02 244 5153 ติดต่อ คุณรัตนา/คุณพิริยะ ก่อนถึงวันอบรม อย่างน้อย 2 วัน  
 
สิ่งท่ีผู้เข้าอบรมจะได้รับ: 

1. เอกสารประกอบการอบรมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
3. วุฒิบัตรในรูปแบบ Electronic file (เฉพาะผู้ทีผ่่านการอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด และมีผล

การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม 

2. บุคลากรที่ผ่านการอบรม สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ http://sduthelink.dusit.ac.th 
(e-Training) 

 
วิทยากร: 

ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 

http://sduthelink.dusit.ac.th/
http://sduthelink.dusit.ac.th/


 
 

 
ก าหนดการ 

        กิจกรรมอบรม การพัฒนาระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ด้วยการจัดประชุมสีเขยีว (Green Meeting) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และออนไลน์ผ่านระบบ Ms. Teams 

 

.................................... 
 

08.30 – 09.00 น.  ลงทะเบียน  
 
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิดกิจกรรม  
    - กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ และความเป็นมาของการจัดกิจกรรม 
           โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร์  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
       - กล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ  
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 

09.15 – 10.30 น. ความส าคัญของการพัฒนามาตรฐานการจัดประชุมสีเขียวของมหาวิทยาลัย 
แนวทางการพัฒนามาตรฐาน และกระบวนการขอการรับรองการจัดประชุมสีเขียว 

      โดย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 
 
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 
10.45 – 12.00 น. แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือสนับสนุนการ

ด าเนินงานด้านการจัดประชุมสีเขียว และ Green & Clean University ของ
มหาวิทยาลัย  โดย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

- การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว   - ผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว  
- อาคารลดคาร์บอน                                    
 

12.00 น.  ปิดกิจกรรม 
 
 
หมายเหตุ ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


