
 

สรุปผลการด าเนินงานอบรม  

อบรม หัวข้อ การจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจก   

ภายใต้โครงการ Green Office 

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมคณะ ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

***************************************************************** 
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมหัวข้อ “ก๊าซเรือนกระจ า” ภายใต้โครงการ 

Green Office เพื่อสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และความรู้เกี่ยวกับการจัดท าข้อมูล 

ก๊าซเรือนกระจก ให้กับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้   

ใ น เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร เ ต รี ย มค ว า มพ ร้ อ ม เ พื่ อ เ ข้ า สู่ ก า ร เ ป็ น ส า นั ก ง า นสี เ ขี ย ว  (Green Office)  

ทั้งนี้ ยังสามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการ

ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมาย  

ให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประเมินตนเองเบื้องต้น 

เพื่อยกระดับมาตรฐานส านักงานให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และส านักงานมีสภาวะแวดล้อม 

ในการท างานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งผลตอ่เนื่องต่อการเตรยีมความพร้อมเพื่อรับรองส านักงาน

สีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่  9 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะ ICT  

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ผ่านมา 

 วัตถุประสงค ์

1. เพื่อให้บุคลากรน าความรู้ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้  ในการเตรียมความพร้อม 

เพื่อเข้าสู่การเป็นส านักงานสีเขียว (Green Office) 

2. น าไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ และส านักงานมีสภาวะแวดล้อมในการท างานที่เป็นมิตร 

กับสิ่งแวดล้อม 
  

          โดยมี ได้ รับ เกียรติจาก  ดร .ปรัชญ์  ปิ ง เมือง เหล็ก  ต าแหน่ง  หั วหน้างานสิ่ งแวดล้อม  

กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์   

ของก๊าซเรือนกระจก กิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกระตุ้นการมีส่วน

ร่วม ในการลดใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสียและน้ าเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ออกสู่ ช้ันบรรยากาศ และลดภาวะโลกร้อน อันน าไปสู่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่ งยื น  

และผูบ้ริหาร และบุคลากรพนักงานสายบริการ เข้าร่วมประมาณ 25 คน 

  

  

 



 

สรุปผลการทดสอบความรู้ความเข้าใจ  

ก่อนและหลังการอบรม 
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ภาคผนวก 

ก าหนดการ 

อบรม หัวข้อ การจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจก  

ภายใต้โครงการ Green Office 

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. 

ณ ห้องประชุมคณะ ICT อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

***************************************************************** 
 

13.30 - 14.00 น. ลงทะเบียน และแจกอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

14.00 – 14.10 น. กล่าวเปิดงาน โดยรองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผน 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

14.10 - 16.30 น. บรรยาย หัวข้อ การจัดท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

 โดย ดร.ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก 
  เพื่อสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจก และความรู้เกี่ยวกับการจดัท าข้อมูลก๊าซเรือนกระจก 

16.30 – 17.200 น. รับฟังขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการ และปิดกิจกรรม 

 

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 14.30 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบทดสอบ 

แบบทดสอบการฝึกอบรมโครงการส านักงานสีเขียว 
ในหัวข้อ “การใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย รวมถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจก” 

วันจันทร์ท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1. ความหมายของ Green Office ตรงกับข้อใด 

1. ระบบการดูแลส านักงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
2. ระบบการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว 
3. ระบบการบริหารที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. การวางแปลนพ้ืนที่สีเขยีวสานักงาน  

2. แนวคิดส านักงานสีเขียว ตรงกับข้อใดของแนวคิดภาคธุรกิจ 
1. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. เทคโนโลยีการผลติที่สะอาด 
3. ธุรกิจเกษตรสีเขียว  
4. ธุรกิจ CSR  

3. การท า Green office วิเคราะห์ได้ว่าจะมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง  
1. บรรเทาภาวะโลกร้อน 
2. ลดการใช้พลังงาน 
3. ลดของเสียจากส านักงาน 
4. ถูกทุกข้อ  

4. ระบบสาธารณูปโภคท่ีควรค านึงถึงในอาคารสีเขียว คือระบบข้อใด 
1. ระบบการใช้พลังงานที่ประหยัด 
2. ระบบเสียง 
3. ระบบการใช้เครื่องปรับอากาศให้มาก  
4. ระบบการระบายอากาศ  

5. การประเมินการจัดการขยะในส านักงานสีเขียวควรประเมินจากอะไรมากที่สุด  
1. การลดลงของขยะโลหะอิเล็กทรอนิกส์  
2. การเก็บขยะจากส านักงานที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  
3. การที่ขยะส านักงานได้รับการคัดแยกตามท่ีก าหนด 
4. ส านักงานมีถังขยะที่สวยงาม  

6. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดีที่สุดส าหรับ Green Office 
1. การสร้างนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ 
2. การทุ่มเทให้แก่งานใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
3. การมีวัฒนธรรมประหยัดพลังงาน  
4. การมีวัฒนธรรมรักษาสิ่งแวดล้อม  
 
 
 
 
 



 
7. การท าส านักงานสีเขียวเน้นที่การพัฒนาส่วนใดก่อน  

1. การพัฒนาระบบ IT 
2. การพัฒนาจิตส านึกของเจ้าหน้าที่ในส านักงาน 
3. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
4. การพัฒนาโดยการท าสีเขียวในอาคารสานักงาน  

8. การประหยัดน้ าในอาคารควรท าอย่างไร  
1. เปิด-ปิดน้ าเป็นเวลา 
2. ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า 
3. ก าหนดให้ใช้น้ าราดส้วมเม่ือใช้งานครบ 1 ครั้ง 
4. สนับสนุนให้พนักงานไปใช้ห้องน้ าในอาคารอ่ืน 

9. ตัวชี้วัดที่เป็นผลส าเร็จของ Green Office คือข้อใด 
1. ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นน้อยที่สุด 
2. ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 
3. การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่สูงขึ้น 
4. การลดลงของพนักงานที่อ้วนเกินไป  

10. การจัดการพลังงานในอาคารเก่าควรท าอย่างไร 
1. จัดระบบปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานมากท่ีสุด 
2. เปลี่ยนที่ตั้งอาคารใหม่ตามลักษณะฮวงจุ้ย 
3. เปลี่ยนพนักงานใหม่โดยคัดคนสูงวัยและคนอ้วนออกจากงาน 
4. เปลี่ยนผู้บริหารใหม่  

11. การลดความร้อนภายในส าหรับอาคารใหม่ ควรท าอย่างไร 
1. ออกแบบให้อาคารรับแสงในตอนเช้าและได้ร่มเงาในตอนบ่าย 
2. ปลูกต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงารอบอาคาร 
3. ออกแบบบ่อน้ าหน้าอาคาร 
4. ออกแบบระบบปรับอากาศภายในอาคารที่ใช้ก าลังไฟมาก  

12. ระบบประเมินอาคารที่จะท า Green Office ควรเริ่มอย่างไร  
1. ตรวจสอบท าบัญชีรายการ (Check List) 
2. ศึกษาแบบก่อสร้างสานักงาน 
3. ศึกษาระบบสาธารณูปโภค 
4. ศึกษาข้อมูลพนักงานที่ยังโสด  

13. อาคารที่จะท า EIA มีประโยชน์ต่อ Green Office อย่างไร 
1. มีมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว 
2. มีการแสดงสภาพอาคารที่สวยงามในรายงาน 
3. มีการระบุหน้าที่ของผู้บริหาร 
4. มีการแสดงสภาพชุมชนโดยรอบอาคาร 

14. ภาวะโลกร้อน หมายถึงอะไร 
1. ปรากฏการณ์เรือนกระจก  
2. อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพ่ิมขึ้น 
3. การปล่อยก๊าซพิษสู่อากาศ 
4. น้ าแข็งขั้วโลกเริ่มละลายลงสู่ทะเล 
 
 



 
15. ปรากฏการณเรือนกระจก เกิดจากก๊าซอะไร เพ่ิมข้ึน  

1. ก๊าซไนโตรเจน 
2. ก๊าซออกซิเจน 
3. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
4. ก๊าซอาร์กอน  

16. ก๊าซ มีเทน มีแหล่งที่มาจากท่ีใด 
1. ควันรถยนต์  
2. เผาป่า 
3. การย่อยสลายสิ่งมีชีวิต 
4. การตัดต้นไม ้ 

17. ข้อใดเป็นการลดสภาวะโลกร้อนได้ดีที่สุด 
1. โกลัญญาเปิดพัดลมแทนเครื่องปรับอากาศ 
2. วราพงษป์ลูกต้นไม้รอบ ๆ บ้าน 
3. พรเทพใช้จักรยานแทนรถยนต์ 
4. วรกฤตอาบน้ าเย็นแทนน้ าอุ่น  

18. ข้อใดไม่ใช่โครงงานลดสภาวะโลกร้อน 
1. โครงงานเก้าอ้ีรีไซเคิลจากลังกระดาษ 
2. โครงงานตู้ฟักไข่ไก่ 1,000 ฟอง 
3. โครงงานท าปุย๋หมักอัดแท่ง 
4. โครงงานเลี้ยงไส้เดือนลดขยะ  

19. ประเทศใดที่มีการปล่อยกา๊ซคาร์บอนไดออกไซด์มากเป็นอันดับ 2 ของโลก 
1. รัสเซีย  
2. สหรัฐอเมรกิา 
3. ไทย 
4. จีน  

20. ภัยธรรมชาติที่จะเกิดตามมากับภาวะโลกร้อนที่ เห็นได้ชัดที่สุดคืออะไร  
1. ระดับน้ าทะเลสูงขึ้น 
2. เกิดพายุน้อยลง 
3. คลื่นความร้อนบ่อยขึ้น 
4. ปัญหาภัยแล้งก าลังจะหมดไปเพราะน้ าท่วม 


