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บทที่ 1 

ที่มา ความสำาคัญ นิยามศัพท์ 
แนวทางตามกรอบแนวคิดการดำาเนินงาน 

การเชื่อมโยงทางยุทธศาสตร์ 
และเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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หลักการและเหตุผล

 “มหาวทิยาลยั” คอืองคก์รภาคประชาสังคมองค์กรหน่ึง  
ที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งกับทุกภาคส่วนในสังคม เพราะ  
“นิสิต” “นักศึกษา” หรือ “เยาวชน” ที่จบการศึกษาจาก
ระดับอุดมศึกษาถือเป็นบุคลากรสำาคัญและฐานหลักของ
การพัฒนาประเทศชาติ  ซึ่งสามารถกำาหนดทิศทางใน 
การพัฒนาให้เป็นไปตามทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อย่างไรก็ดี 
การจะจบการ ศึกษาจากมหา วิทยา ลัย โดยสมบู ร ณ์   
ไม่เพียงแต่จะต้องผ่านการพัฒนาคุณภาพทางด้านวิชาการ
เท่านั้น แต่ยังต้องมีจริยธรรม คุณธรรม ตลอดจนทักษะทาง 
สังคม อันเป็นสิ่งจำาเป็นที่นักศึกษาควรได้รับการพัฒนา 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
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 แนวทางการศกึษาในระดับอุดมศึกษาทีมี่ความสมบรูณ ์
นักศึกษาไม่ควรจะมุ่งเรียนแต่ทางด้านวิชาการตามหลักสูตร
เท่านั้น การเข้าร่วมกิจกรรรมต่างๆ ที่ถูกจัดขึ้นทั้งภายใน หรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ในรูปแบบกิจกรรมพิเศษ กิจกรรม 
ของคณะ ของภาควิชา หรือของกลุ่มชมรม ชุมนุมต่างๆ  
ท่ีเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัยถือเป็นส่ิงจำาเป็นท่ีนักศึกษาควรจะต้อง 
เ ข้าร่วมด้วย เพราะสิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นพื้นฐานสำาคัญ
ของการได้รับประสบการณ์ในการทำางาน การแก้ปัญหา  
การมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ เพื่อฝึกทำางานเป็นระบบ
กลุ่ม ตลอดจนได้พัฒนาทักษะทางสังคมอ่ืนๆ เพื่อเตรียม 
ความพร้อมตนเองต่อการดำาเนินชี วิตภายหลังจากจบ 
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแล้วไ ด้อย่างดี  ในปัจจุบัน
กิจกรรมต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัย นอกเหนือจาก 
การศึกษาตามปกติแล้ว จะมีแนวทางให้เลือกหลายแบบ 
ตามความสนใจของนักศึกษา อาทิเช่น กลุ่ม หรือชมรม  
ชุมนุมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจะ 
มีนักศึกษาที่สนใจประเด็นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ ตลอดจนมิติสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ มารวมตัวกัน 
ในนามของกลุ่มหรือชมรม เพื่อดำาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับ 
การอนรุกัษ ์ ไมว่า่จะเปน็กจิกรรมทีด่ำาเนนิภายในมหาวทิยาลัย 
หรือกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นภายนอกสถาบัน

 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หนึ่งในหน่วยงาน 
ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำาคัญของเยาวชนที่กำาลัง
เติบโตมาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม 
ที่กำาลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว และเป็นปัจจัยหนึ่งของ 
นโยบาย Thai land 4.0 ที่ มุ่ง เ น้นเ ร่ืองการพัฒนา 
ทรัพยากรมนุษย์ ท่ีผ่านมากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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ได้ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ 
ชมรมอนุ รั ก ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ ส่ิ งแวด ล้อม 
ต่ า ง ๆ  ใ น ส ถ า บั น อุ ด ม ศึ ก ษ า ทั่ ว ป ร ะ เ ท ศ  ม า ตั้ ง แ ต่  
ปี 2530-2546 กิจกรรมหลักนอกจากมุ่งพัฒนาศักยภาพ 
ทางแนวคิดและวิชาการสิ่งแวดล้อมแก่สมาชิกชมรมแล้ว 
ยังให้การสนับสนุนงบประมาณสำาหรับใช้จัดกิจกรรม 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ต่ า ง ๆ  ข อ ง ช ม ร ม ผ่ า น ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
แบบอาสาสมัคร และต่อมาได้พัฒนาการทำางานในรูปแบบ 
กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยภายใต้  
แนวคิด Green Youth ตั้งแต่ปี  2559 ซึ่ งปัจจุบัน 
มีชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับ 
อุดมศึกษา ทั่วประเทศเป็นสมาชิกจำานวน 50 สถาบัน 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษาภายในชมรมอนุรักษ์ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการดำาเนินกิจกรรมด้าน 
สิ่งแวดล้อม และขยายผลสู่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
ดำาเนินการผ่านระบบกลุ่ม หน่วยงาน ชมรม ชุมนุมอนุรักษ์ฯ 
หรือการทำาให้บรรยากาศในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิด 
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ทั้งยังเป็นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของเยาวชน โดยการ 
ขับเคลื่อนงานนั้นจำาเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
เพื่อให้ครอบคลุมและต่อยอดกระบวนการทำางานอย่าง 
มีประสิทธิภาพเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และขยาย
เครือข่ายสิ่งแวดล้อมตามนโยบายที่ร่วมกันวางไว้ เพื่อให้ 
เครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อมสามารถขับเคลื่อนการทำางาน
ร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน
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 เ พ่ื อพัฒนาคุณภาพของงานดั งกล่ า ว ให้ ตอบ
สนองต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ รวมถึงนโยบายของ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การประเมินโครงการจึงเป็น
กิจกรรมที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งในการบริหารโครงการ ทั้งนี้
การประเมินโครงการเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีสามารถสะท้อน 
ถึงข้อมูลการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีสามารถนำามาใช้ 
ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ก า ร ดำ า เ นิ น ง า น ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทำาให้ทราบข้อบกพร่อง จุดเด่น  
จุดด้อยของโครงการ และทราบว่าโครงการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายเพียงใด ตลอดจนช่วยให้ข้อมูล 
ท่ีจำ า เป็นสำาหรับการนำา ไปใช้ ในการตัดสินใจเกี่ ยวกับ 
การดำาเนินโครงการได้ ท้ังในปัจจุบัน และการต่อยอด 
โครงการในอนาคต กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
จึงได้จัดทำาข้อกำาหนดและเกณฑ์การให้คะแนนโครงการ
การดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน ภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) เพื่อประเมินผลในการ 
ดำาเนินงานว่าสามารถดำาเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และ 
หลักเกณฑ์มากน้อยเพียงใด รวมถึงสามารถนำาไปยกระดับ 
การทำางานและพัฒนาผลการดำาเนินงานให้เป็นที่ประจักษ์ 
หรือเป็นที่ยอมรับของสังคม ตลอดจนได้เสริมสร้างแรงจูงใจ 
ใหเ้ยาวชนภายในมหาวทิยาลยัเขา้มามส่ีวนรว่ม และกลายเปน็ 
พลงัขบัเคลือ่นสง่เสรมิงานสิง่แวดลอ้มให้มีคณุภาพมากยิง่ขึน้



วัตถุประสงค์ 1.  เพื่อเป็นคู่มือการดำาเนินงาน  
     ด้านสิ่งแวดล้อมภายใน 
     มหาวิทยาลัย 
     (Green Youth)

2.  เพ่ือเป็นแนวทางและองค์ความรู้
 สำาคัญของ Green Youth  
 สำาหรับนักศึกษาและบุคลากร 
 ที่เกี่ยวข้องในการดำาเนิน 
 กิจกรรม Green Youth  
 ในระดับอุดมศึกษา

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
 บุคลากรขององค์กรเครือข่าย
 ให้มีทักษะ ความชำานาญ 
 และสามารถเป็นต้นแบบท่ีดี
 ด้านการดำาเนินกิจกรรม
 ส่ิงแวดล้อมของเยาวชน
 ภายในมหาวิทยาลัย 
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3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
 บุคลากรขององค์กรเครือข่าย
 ให้มีทักษะ ความชำานาญ 
 และสามารถเป็นต้นแบบท่ีดี
 ด้านการดำาเนินกิจกรรม
 ส่ิงแวดล้อมของเยาวชน
 ภายในมหาวิทยาลัย 

ขอบข่าย

 องค์ประกอบของเกณฑ์โครงการกิจกรรมเครือข่าย
เยาวชนด้านส่ิงแวดล้อม และการให้คะแนนจะพิจารณาถึง
สภาพพื้นที่ กิจกรรม การปฏิบัติด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม 
ความรู้ความเข้าใจของจำานวนนักศึกษา ซึ่งมีเกณฑ์การให้ 
คะแนนประเมินผลในแต่ละข้อย่อย

นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 
(Operational Definition)

1. Green Youth

 หมายถึง กลุ่มเยาวชนในชมรมอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสถาบันอุดมศึกษาที่มี  
การดำาเนินกิจกรรมต่างๆ ด้านส่ิงแวดล้อม อันนำาไปสู่ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบน 
พื้นฐานของการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ

2. ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 หมายถึง กลุ่ม ชุมนุม หน่วยงาน หรือชมรมในสถาบัน 
อุดมศึกษาท่ีดำาเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ท้ังภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย

3. หลักเกณฑ์

 หมายถึง ข้อกำาหนดที่ Green Youth จะต้องมีหรือ 
ต้องปฏิบัติ
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4. นโยบาย

 หมายถึง แถลงการณ์ของชมรมที่แสดงถึงทัศนวิสัย 
ความตั้งใจ มุ่งม่ันในการทำางานด้านจัดการสิ่งแวดล้อม 
ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ Green Youth

5. แผนงาน/เป้าหมาย ระดับพื้นฐานชมรม

 หมายถึง การวางแผนการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม 
และเป้าหมายการดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของ
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในแต่ละ
ปีงบประมาณ 

6. การมีส่วนร่วม

 หมายถึง การมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมดำาเนินกิจกรรม
ของชมรม อาทิ ชมรมอ่ืนๆ อบต. ทสจ. เทศบาล องค์กร 
ภาคเอกชน ฯลฯ

7. นวัตกรรม

 หมายถงึ การนำาสิง่ใหม่ๆ อาจเปน็แนวคดิ กระบวนการ 
หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อน หรือเป็นการ 
พัฒนาดัดแปลงจากของเดิมที่มีอยู่แล้วให้ทันสมัย

8. การขยายผล

 หมายถึง นำาองค์ความรู้ ความสำาเร็จท่ีเกิดข้ึนไป 
เผยแพร่สู่ชุมชน หรือโรงเรียนเครือข่าย
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9. สิทธิประโยชน์สำาหรับชมรม

 9.1 โล่แสดงระดับมาตรฐานการดำาเนินกิจกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย

 9.2 เข้ าร่วมนำา เสนอผลการดำา เนินงานในเวที 
สิ่งแวดล้อมในระดับต่าง ๆ  

 9.3 ได้รับการพิจารณาสนับสนุนการดำาเนินงาน 
เพื่อต่อยอดกิจกรรม

10. แนวทางการตรวจประเมินโครงการดำาเนินงานด้าน 
ส่ิงแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

 10.1 ประเมินจากเอกสาร ในเวทีการประชุมเครือข่าย
เยาวชนด้านส่ิงแวดล้อมระดับประเทศ คณะกรรมการประเมิน
โครงการฯ จะพิจารณาตรวจสอบรายงานผลและเอกสาร 
หลักฐานต่างๆ ท่ีชมรมอนุรักษ์ฯ จัดเตรียมไว้ ตามข้อกำาหนด
เกณฑ์มาตรฐาน โครงการ Green Youth 

 10.2 ประเมินจากการนำาเสนอ ผู้แทนนักศึกษาจาก 
ชมรมอนุรักษ์ฯ นำาเสนอผลการดำาเนินงานต่อคณะกรรมการฯ 
ท้ังน้ี จะพิจารณาพร้อมสัมภาษณ์ ซักถามข้อมูล เพ่ือคัดเลือก
โครงการท่ีดำาเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมตามกรอบแนวคิด 
และข้อกำาหนดเกณฑ์มาตรฐาน โครงการ Green Youth ท่ีมี 
ผลงานเป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ของโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือทำาการลงพ้ืนท่ีติดตามประเมินผล 



14

 10.3 ประเมินจากการลงพ้ืนท่ี การตรวจประเมิน
ลงพ้ืนท่ีจริง โดยการสังเกต การสัมภาษณ์ เพ่ือสะท้อนให้เห็น
กระบวนการทำางานตามแผนงาน การติดตามประเมินผลตาม
วัตถุประสงค์ ผลสัมฤทธ์ิของการดำาเนินโครงการตามสภาพ
จริง และพิจารณาให้คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐาน Green Youth  
เพ่ือนำาไปสู่การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติในลำาดับสุดท้ายต่อไป

11. ระดับเกณฑ์มาตรฐาน

ระดับการจัดการ
สิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การประเมินโครงการดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน

มหาวิทยาลัย Green Youth

ระดับทอง (ดีเยี่ยม) ร้อยละ 85 ขึ้นไป

ระดับเงิน (ดีมาก) ร้อยละ 75-84

ระดับทองแดง (ดี) ร้อยละ 60-74

ไม่ผ่านการรับรอง ต่ำากว่า ร้อยละ 60

12. กรอบแนวคิดโครงการที่ขอรับการสนับสนุน

 การดำาเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
Green Youth หากมีการประชุม คัดเลือกและปฏิบัติในแผนงาน
ท่ีมีความเหมาะสมแล้ว กิจกรรมของโครงการ ยังสามารถเป็น
กิจกรรมระดับนักศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับเน้ือหาของการจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทางหน่ึง อย่างไรก็ตามกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัย
สีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก มีรายละเอียดท่ีค่อนข้างมาก ซ่ึงใน
หลายประเด็นต้องได้รับความร่วมมือ หรือการมีส่วนร่วมจาก
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หลายภาคส่วนในมหาวิทยาลัย ท่ีนักศึกษาไม่สามารถดำาเนิน
การเองได้ ดังน้ัน สำาหรับการดำาเนินกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม 
Green Youth จึงได้คัดเลือกประเด็นสำาคัญท่ีเก่ียวข้อง 
นักศึกษาสามารถดำาเนินการได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงยังคงสอดคล้องกับประเด็นย่อยในมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก 
ยูไอ กรีนเมตริก ประกอบด้วย
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อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นกรอบแนวคิดการดำาเนินการด้าน
ใดๆ กิจกรรมของนักศึกษาไม่ควรดำาเนินการตามส่ิงที่คิด
ต้องการจะดำาเนินการเท่านั้น นักศึกษาควรเริ่มต้นจาก “การ
สำารวจปญัหา” ของมหาวทิยาลยั หรอืของชมรม ทีช่ดัเจนกอ่น  
ว่าในปัจจุบัน “มหาวิทยาลัย” หรือ “ชมรม” พบปัญหา 
สิ่งแวดล้อมใดที่ควรนำามา “คิด/วิเคราะห์/สังเคราะห์” และ
นำาไปสู่ “การจัดการ – การปฏิบัติ” ที่เหมาะสม กิจกรรม
ของนักศึกษาที่ดำาเนินการจึงจะสามารถตอบโจทย์ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยหรือของชมรมได้อย่างแท้จริง
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ส่วนขยายกรอบแนวคิดตามประเด็นสำาคัญ
ของการดำาเนินกิจกรรม Green Youth 
ที่ขอรับการสนับสนุน

1. การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย

 การบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย  
เกี่ยวข้องกับการจัดการด้านอาหารและน้ำาดื่ม ที่เกิดขึ้นภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งหากพิจารณาโดยละเอียดแล้ว กิจกรรม 
ที่ เกิดขึ้นควรคำานึงถึงวงจรชี วิตผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม  
(Product Life Cycle) ของท้ังอาหารและน้ำาดื่ม โดยใน
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ จะเก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตและ 
วัตถุดิบท่ีใช้ กระบวนการขนส่ง บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อ 
และการจัดการของเสียจากผลิตภัณฑ์ 

 อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมากิจกรรมของนักศึกษาที่เกิดขึ้น 
ในมหาวิทยาลัย ไม่ค่อยได้คำานึงถึงสิ่งที่นำามาบริโภค หรือ 
ตวัผลติภัณฑ์มากนัก แตมั่กเก่ียวขอ้งกับการคำานงึบรรจภุณัฑ ์ 
หีบห่อ หรือส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะ  
ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการหลังจากบริโภค 
ดงันัน้ หากกจิกรรมของนกัศกึษาสามารถสรา้งสรรคก์จิกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องกับการมองถึงแหล่งที่มาของวัตถุดิบ เมนูอาหาร 
ท่ีควบคมุ ตลอดจนกระบวนการผลติทีเ่ปน็มิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
ไม่ว่าจะเป็นของแม่ค้าตามร้านค้า ร้านอาหาร หรือส่วนอื่นๆ 
ที่เกี่ยวข้อง ย่อมทำาให้ “การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ภายในมหาวิทยาลัย” มีความสมบูรณ์ และสอดรับกับ 
วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ตัวอย่างโครงการ
“การบริโภคที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย”
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ลำาดับ
ประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ คุณลักษณะสำาคัญ วัตถุประสงค์

1. การปรับ
เปลี่ยน
พฤติกรรม
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

Every day 
say no to 
plastic 
bags

ปฏิเสธการรับ
ถุงพลาสติก 
เมื่อซื้อสินค้า / 
ใช้ถุงผ้าทดแทน

ลดการใช้
ถงุพลาสตกิ ลดขยะ 
เพื่อบรรเทาปัญหา
โลกร้อน

2. วัตถุดิบที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

ตลาดนัด
ออร์แกนิค

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์
ออร์แกนิค 
ทุกวันจันทร์
ของสัปดาห์ 

สง่เสรมิให้นกัศกึษา 
คำานึงถึงวัตถุดิบ
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

3. กระบวน
การผลิต

นวัตกรรม
ทดแทน
พลาสติก 

ผลิตหรือใช้
บรรจุภัณฑ์ที่เป็น
มติรกบัสิง่แวดล้อม 
ทดแทนพลาสติก 
เช่น ชานอ้อย 
กาบหมาก ใบตอง 
ฯลฯ

เพื่อแก้ไขปัญหา
การจัดการขยะ
พลาสติก

4. ของเหลือ
จาก
ผลิตภัณฑ์

กระบอก
เก้าชีวิต

นำากระบอกน้ำา
ส่วนตัว หรือ
กระบอกน้ำาของ
ร้านค้า มาใส่น้ำาท่ีซ้ือ
ในมหาวิทยาลัย 

ใช้บรรจุภัณฑ์ซ้ำาๆ 
เป็นการ Reuse 
ลดปัญหาขยะ
ที่ปลายทาง
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2. การจัดการของเสียภายในมหาวิทยาลัย

 การจัดการของเสียในมหาวิทยาลัย ไม่ได้คำานึงถึง 
ของเสียที่เกิดจากการทานอาหารเหลือเท่านั้น แต่ยังสามารถ
คำานึงถึงการจัดการขยะประเภทต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากภาคส่วน
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในส่วนที่นักศึกษาเป็น 
ส่วนหนึ่งของปัญหา เป็นผู้ที่ทำาให้เกิด “ของเสีย” ไม่ว่าจะ 
ทางตรงหรือทางอ้อม อย่างไรก็ตาม “ของเสีย” ที่เกิดขึ้น  
ควรมีกจิกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพือ่สรา้งการจัดการ ซึง่ควรคำานงึถงึ

 - ของเสีย อันเกิดจากการทานอาหาร – น้ำาดื่มเหลือ 
โดยเฉพาะบรเิวณโรงอาหาร : กระบวนการคดัแยกเศษอาหาร 
การนำาเศษอาหารไปจัดการด้วยรูปแบบที่เหมาะสม การหา 
ถังแยกน้ำาที่เหลือ เช่น น้ำาแข็ง น้ำาดื่ม และนำาไปจัดการต่อ 
เป็นต้น

 - น้ำาเสีย ท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตอาหารหรือ 
ล้างจาน : มีถังดักไขมันตามร้านค้า หรือผลิตถังดักไขมันจาก
วัสดุธรรมชาติ และการนำา “ไขมันเก่า” มาทำาเป็นเชื้อเพลิง

 - การจัดการขยะ จากกิจกรรมการเรียนการสอน 
หรือจากกิจกรรมของนักศึกษา : ของเสียหรือขยะท่ีเกิดจาก
กิจกรรมการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย มีมากมายหลาก
หลายประเภท หรือแม้แต่ขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของ 
นักศึกษา ดังน้ันข้ึนอยู่กับความสร้างสรรค์ของนักศึกษา 
ท่ีจะจัดการของเสีย หรือขยะจากกิจกรรมเหล่านั้นในรูปแบบ
ที่เหมาะสม



21

 - การจัดการขยะเป็นพิษ : โดยท่ัวไป “ขยะเป็นพิษ”  
ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย มักจะมีจำานวน 
ไม่มาก แต่ยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ อาทิ หลอดไฟ แบตเตอรี่  
หรือหากเป็นภาควิชาท่ี มีความเฉพาะเจาะจงที่ต้องใช้  
สารเคมี หรือแม้แต่ขยะเป็นพิษจากสถานพยาบาล หรือ 
คณะแพทยศาสตร์ การจัดการท่ีเหมาะสมกับขยะประเภทนี้  
จึงมีความสำาคัญอย่างยิ่ง และสถานที่จัดการขยะนั้น หรือ 
ที่ทิ้งขยะประเภทนี้ ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน 

 - การนำาของเสียกลับมาใช้ใหม่ : ส่วนใหญ่การจัดการ 
“ขยะ” ประเภทนี้ จะเกี่ยวข้องกับการใช้หลัก “3 – 7 R” ไม่ว่า 
จะเป็น Reduce (ลดการใช้) Reuse (นำากลับมาใช้ใหม่)  
Repair (การซ่อมแซม) Recycle (รีไซเคิล) Rethink (การ
คิดใหม่) Reject (การปฏิเสธ) และ Replace (การทดแทน) 
ซึ่งไม่ว่าจะเป็น “R หรือ Re” ใด ๆ ก็ตามที่ผู้ทำากิจกรรมนำามา 
เป็นหลักคิด ผู้นำากิจกรรมหรือนักศึกษา ควรมีความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ Re นั้น ๆ ให้ถูกต้อง และควรตระหนักเสมอว่า Re  
ที่นำากลับมาใช้ใหม่ อาทิ Reuse สิ่งที่ผลิตขึ้นมาใหม่นั้นจะไม่
เป็น “ขยะ” เสียเอง 
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ตัวอย่างโครงการ
“การจัดการของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัย”
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ลำาดับ
ประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ คุณลักษณะสำาคัญ วัตถุประสงค์

1. ของเสียจาก
การทาน
อาหาร – 
น้ำาดื่ม

น้ำาแขง็เหลอื
เพื่อเธอ

รวบรวมน้ำาแข็ง
ที่เหลือจากการ
ดื่มน้ำาไว้ในจุดเดียว 
เพื่อนำาไปใช้รดน้ำา
ต้นไม้

เกี่ยวข้องกับการ
จัดการน้ำาเสีย ให้เกิด
คุณค่าและประโยชน์
มากยิ่งขึ้น

2. การจัดการ
ขยะ จาก
กิจกรรม
นักศึกษา

หน้าเดียว
ทำาไรได้

รวบรวมกระดาษ
ใช้แล้ว (หนึ่งหน้า) 
และนำามาต่อกันให้
กลายเป็นแผ่นใหญ่ 
เพื่อใช้ในบอร์ด
กิจกรรม 

เพื่อนำากระดาษ
ใช้แล้ว มาใช้ซ้ำา
อย่างสร้างสรรค์

3. การจัดการ
ขยะเป็นพิษ

ถังรวมพลัง จุดรวบรวม
แบตเตอรี่ เพื่อนำา
ไปสู่การจัดการ
ที่เหมาะสม

การจัดการขยะพิษ
ที่เหมาะสม

4. กระบวนการ 
7R

ไม่มีหลอด
อีกต่อไป

ขอความร่วมมือ
กับร้านค้า ไม่มีการ
แจกหลอดพลาสตกิ

ลดขยะประเภท 
“หลอด” ที่เป็น
ผลกระทบสำาคัญ
ต่อสิ่งแวดล้อม
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3. การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในมหาวิทยาลัย

 โดยสว่นใหญ่ ในแนวคดิของผู้ดำาเนนิกจิกรรมโดยทัว่ไป 
การเพ่ิมพื้นที่สีเขียว ย่อมหมายถึงการเพิ่มพ้ืนที่ดูดซับก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ หรือการเพ่ิมออกซิเจน ดังนั้นการปลูก 
ต้นไม้ยืนต้น ย่อมเป็นแนวทางที่มีความเหมาะสม เพราะ 
ไม้ยืนต้นจะมีเนื้อไม้จำานวนมาก ซ่ึงเป็นบริเวณที่เกิดการ 
กักเก็บคาร์บอน หรือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ผู้ดำาเนิน
กจิกรรมย่อมตอ้งไมล่มืคำานงึถงึ “ชนดิ” ของตน้ไม้ทีน่ำามาปลูก 
วา่เปน็ไมท้้องถ่ินหรอืไม้ตา่งถ่ิน หรอืไม้ตา่งถิน่ทีร่กุราน หรอืไม่  
เพราะไม้ต่างถิ่นบางชนิด อาจเป็นชนิดพันธุ์ที่ก่อให้เกิดปัญหา
กับไม้ท้องถิ่นได้เช่นกัน
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 ไม่เว้นแม้แต ่การนำาตน้ไม้ทีมี่การคุ้มครองตามกฎหมาย  
อาทิ พ.ร.บ.คุ้มครองพันธ์ุพืช มาปลูกเสริมในมหาวิทยาลัย 
ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องตระหนักถึงอย่างเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้ดำาเนิน 
กิจกรรมควรดำาเนินการสำารวจชนิดพันธ์ุไม้ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย 
ให้ได้ข้อมูลมากที่สุด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมอันนำาไปสู่การ 
“คิดกิจกรรม” ที่จะสร้างสรรค์ขึ้นตามวัตถุประสงค์ต่อไป 

 “พื้นท่ีสีเขียว” จึงเป็นแนวทางการดำาเนินกิจกรรม
ที่สามารถมีมุมมองได้หลากหลาย สิ่งใดที่จะเรียกว่า “พื้นที่
สีเขียว” ที่แท้จริงขึ้นอยู่กับผู้ดำาเนินการจัดกิจกรรมน้ันๆ 
ว่ามีวัตถุประสงค์สิ่งใด หากการจัดการเพิ่มพื้นที่สีเขียว มี
วตัถปุระสงค์เพ่ือการบรรเทาปัญหาภาวะโลกรอ้น พ้ืนทีสี่เขยีว
เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว ย่อมไม่ใช่การปลูกไม้ประดับตาม 
ชานระเบียง หรือการจัดเป็นสวนหย่อมขนาดเล็ก ตามมุม
ต่างๆ ของอาคารในมหาวทิยาลยั เพราะสิง่เหลา่นัน้ไมส่ามารถ
บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อนได้ (แต่อาจช่วยดูดซับมลพิษ 
ทางอากาศบางอย่าง) และเป็นกิจกรรมที่ “ไม่สอดคล้อง” 
กับการจัดการพื้นที่สีเขียวเพื่อบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน
อย่างแท้จริง

 ทั้งนี้ จึงขึ้นอยู่กับ “มุมมอง” “หลักคิด” “แนวทาง
ปฏิบัติ” และ “วัตถุประสงค์” ของผู้ดำาเนินกิจกรรมที่แท้จริง 
ว่าการจัดการด้านการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในมหาวิทยาลัย  
ผู้ดำาเนินกิจกรรม มีวัตถุประสงค์ที่แท้จริงด้านใด และเม่ือมี 
การขยายผล เผยแพร่ความรู้ จะได้นำาหลักการที่ถูกต้องบอก
กล่าวสู่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม



26

ตัวอย่างโครงการ
“การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในมหาวิทยาลัย”
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ตัวอย่างโครงการ
“การเพิ่มพื้นที่สีเขียว
ภายในมหาวิทยาลัย”

ลำาดับ
ประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ คุณลักษณะสำาคัญ วัตถุประสงค์

1. การสำารวจ
ชนิดพันธุ์ไม้
ในสถาบัน

ต้นไม้
ที่บ้านฉัน

สำารวจชนิดพันธุ์ไม้ 
(ต้นไม้ใหญ่) 
ในมหาวทิยาลยั เพือ่
ให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง 
เหมาะสม

เพื่อการจัดการ
พื้นที่สีเขียว
ในมหาวิทยาลัยได้
อย่างถูกต้อง และ
ไม่นำาชนิดพันธุ์
ต่างถิ่นเข้ามาปลูก
ในสถาบัน

2. การเพิ่มชนิด
พันธุ์ไม้ใหญ่
ในสถาบัน

วันรักษ์
ต้นไม้

รณรงค์ให้นักศึกษา 
ร่วมปลูกต้นไม้ใหญ่
ในพื้นที่สถาบัน 

เพื่อเพิ่มชนิดพันธุ์ไม้ 
ทีส่ามารถดดูซบักา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
ภายในมหาวิทยาลัย

3. ปลูกพืชผัก
สวนครัว
ในรั้วสถาบัน

สวนครัว 
รั้วกินได้

ปลูกชนิดพันธุ์
ไมเ้ลือ้ยบรเิวณรมิรัว้
สถาบัน ที่สามารถ
ดูแลได้อย่างทั่วถึง

ลดการเดินทางไป
ซื้อพืชผักสวนครัว
ที่ตลาด ประหยัด
น้ำามันและลดมลพิษ
ในอากาศ

4. การเพิ่มชนิด
พันธุ์ไม้ใหญ่
นอกสถาบัน

ปลูกป่า 
ปลูกใจ

รณรงค์ให้นักศึกษา
ปลูกต้นไม้ใหญ่ 
นอกพื้นที่สถาบัน 
แต่ต้องอยู่ในพื้นที่
ที่มหาวิทยาลัย
มีความเกี่ยวข้อง
ทางใดทางหนึ่ง

เพื่อเพิ่มชนิดพันธุ์ไม้ 
ทีส่ามารถดดูซบักา๊ซ
คาร์บอนไดออกไซด์ 
นอกมหาวิทยาลัย 
และสร้างการ
มีส่วนร่วมกับชุมชน
ภายนอก
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4. การจัดการด้านพลังงานในมหาวิทยาลัย

 การใช้ “พลังงาน” คือสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ใน
ทุกสังคมของประเทศและทั่วโลก โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้า 
หรือพลังงานน้ำา ดังน้ัน การจัดการด้านพลังงานในมหาวิทยาลัย  
จงึรวมถงึการจัดการดา้นไฟฟา้และการจัดการพลงังานน้ำา ทีใ่ช้
ในระบบสาธารณูปโภคตา่งๆ ให้เกิดการใชอ้ยา่งมปีระสิทธภิาพ
มากทีส่ดุ มีการประหยัดน้ำา ประหยดัไฟ ในแนวทางทีเ่หมาะสม
และสร้างสรรค์ สามารถชี้วัดผลการดำาเนินกิจกรรมได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม อาจเป็นรูปแบบของหน่วยการใช้ไฟฟ้า หน่วย 
การใช้น้ำา ตลอดจนจำานวนเงิน งบประมาณ ที่ประหยัดขึ้น  
ท่ีเป็นผลจากการดำาเนินกิจกรรม หรือแม้แต่พฤติกรรม 
การใช้น้ำา ใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปของนักศึกษา เป็นต้น
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ตัวอย่างโครงการ
“การจัดการด้านพลังงานภายในมหาวิทยาลัย”
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ลำาดับ
ประเด็น
ที่เกี่ยวข้อง

ชื่อโครงการ คุณลักษณะสำาคัญ วัตถุประสงค์

1. การ
ประหยัดไฟ 

สายตรวจ
พลังงาน

นักศึกษาบางคนของ
ชมรม มีหน้าที่ตรวจ
หอ้งเรยีน หรอืบางจดุ
ของมหาวิทยาลัย 
และทำาการปิดไฟ 
เมื่อไม่มีใครใช้

เกี่ยวข้องกับการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้าในพื้นที่
ที่เหมาะสมของ
มหาวิทยาลัย

2. การเปลี่ยน
ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์
ให้ประหยัด
พลังงาน 
(ไฟฟ้า)

แอล อี ดี 
รักษ์โลก

เปลี่ยนหลอดไฟ
ในบางจุดของ
มหาวิทยาลัย 
ให้เป็นหลอด
ประหยัดพลังงาน 

ลดค่าไฟฟ้า
ในสถาบัน

3. การเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์
ให้ประหยัด
พลังงาน 
(น้ำา)

ก๊อกน้ำา
อัจฉริยะ

เปลี่ยนหัวก๊อกน้ำา
ในบางจุดของ
มหาวิทยาลัย ให้เป็น
ก๊อกประหยัดน้ำา

ลดค่าน้ำา
ในสถาบัน

4. การ
ประหยัดน้ำา

สายตรวจ
พลังงานน้ำา

นักศึกษาบางคน
ของชมรม มีหน้าที่
ตรวจก๊อกน้ำาตาม
จุดต่างๆ ที่เหมาะสม
ในมหาวิทยาลัย

เกี่ยวข้องกับการ
ประหยัดน้ำาในพื้นที่
ที่เหมาะสมของ
มหาวิทยาลัย
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การพัฒนาเยาวชนสู่ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

 ในยุคที่สังคมไทยก้าวเข้าสู้ยุคดิจิตอลอย่างเต็มตัว 
ภายใต้นโยบายไทยแลนด์ 4.0 การศึกษาถือเป็นเครื่องมือ
สำาคัญในการพัฒนาเยาวชนให้มีความพร้อมเพื่อเป็นกำาลัง
สำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่เวทีระดับ
ภูมิภาคและระดับนานาชาติ สอดคล้องไปกับเรื่องแนวคิด
การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ 
ซึ่งเปล่ียนจากสูตรตายตัวตามตำาราเป็นการเรียนรู้ผ่าน
ประสบการณ์และบทเรียนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ที่จะปรับไปตามความเหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยเฉพาะ
สรา้งเครอืขา่ยในการแลกเปลีย่นเรยีนรูท้ีเ่ปดิโอกาสใหเ้ยาวชน 
ได้มีโอกาสเรียนรู้และเติมเต็มความรู้ใหม่จากพื้นท่ีต่างๆ 
อยู่เสมอ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำางานของเยาวชน 
สิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 ในการจัดการสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ กรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ความสำาคัญกับ “การพัฒนาคน” โดย
เริ่มจากการสร้างจิตสำานึกให้กับ “เยาวชน” ด้วยการทำางาน
กลุ่มและลงมือปฏิบัติจริง ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน 
เพ่ือช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ให้เยาวชนรู้จักใช้ รู้จักคิด  
รู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อท่ีจะมีกินมีใช้ในวันข้างหน้าอย่าง
ยั่งยืน วิธีการนี้ เป็นวิธีการที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง เนื่องจากเป็น 
การสร้างจิตสำานึกจากต้นน้ำา



 ตามแผนยุทธศาสตร์ ด้ านการพัฒนา
เ ด็กและเยาวชนแห่งชาติ  (พม.)  และแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ภายใต้การดำาเนินงานของ 
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีสาระสำาคัญ
อันเกี่ยวกับแนวทางการสร้างเยาวชนอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม ดังนี้

แนวทางการสร้างเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ 
พ.ศ. 2560 – 2564 : 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาศักยภาพและสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน 

แนวทางที่ 1.7 
พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีจิตสำานึก มีทักษะการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และมีความสามารถในการดำารงชีวิต
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก
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มาตรการ
 1. เสริมสร้างจิตสำานึกที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
มีพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

 2. เสริมสร้างทักษะในการเตรียมความพร้อมรับมือ 
ภัยพิบัติแก่เด็กและเยาวชน เพื่อให้สามารถดำารงชีวิตภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมโลก 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

หน่วยงานภาคีสนับสนุน : 
ภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
สถาบันการศึกษา

มาตรการ
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สง่เสรมิใหม้กีารรวมกลุม่หรอืกอ่ตัง้เปน็ชมรมของนกัเรยีน 
เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ที่ดี เช่น ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ชมรมจักรยานลดการใช้พลังงาน ชมรมอาสาพัฒนา 
สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ใ น โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ชุ ม ช น  ก า ร จั ด ใ ห้ มี  
ธนาคารขยะ ในโรง เรียนกลุ่มการเ รียน รู้การสร้าง 
พลังงานทดแทนอย่างง่าย กลุ่มการปลูกและดูแล 
รักษาต้นไม้ภายในโรงเรียน เป็นต้น

แผนยุทธศาสตร์
การขับเคลื่อน
การพัฒนาเมือง/ชุมชน
เพื่อมุ่งการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสังคมคาร์บอนตำ่า
และแผนการดำาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน :
สำานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การปรับทิศทางการพัฒนาเมือง/

ชุมชนให้ไปสู่การเติบโตที ่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ

เป็นสังคมคาร์บอนต่ำา

แนวทางที่ 1.4 
สถาบันการศึกษาพัฒนาเยาวชน
ให้มีขีดความสามารถ ควบคู่กับ
การมีความรับผิดชอบต่อสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมให้มีกระบวนการเรียนรู้ด้านส่ิงแวดล้อมให้กับ 
ผู้เรียน โดยการแทรกเนื้อหาและกิจกรรมเสริมที่เน้น 
การปลูกฝังจิตสำานึกความรับผิดชอบต่อสังคมด้าน 
สิ่งแวดล้อม ลงในรายวิชาท่ีเก่ียวข้อง เช่น รายวิชาหน้าที่
พลเมือง รายวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
เป็นต้น

มาตรการ
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สนับสนุนให้โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การจัดการสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อให้ 
ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียนรู้ด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ไดอ้ยา่งกว้างขวาง และจัดกจิกรรมด้านส่ิงแวดล้อมรว่มกนั  
เช่น การร่วมจัดการขยะในชุมชนรอบโรงเรียน การแข่งขัน 
การจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างโรงเรียน เป็นต้น
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 มีแนวทางการสร้างเยาวชนให้ เกิดการอนุรักษ์  
สิ่งแวดล้อมดังนี้

 1. สร้ า ง โอกาสให้ เยาวชนมี พ้ืนที่ แลก เป ล่ียน 
ความคดิเหน็ เพือ่พฒันาความสามารถในการคิด การวเิคราะห ์ 
การสังเคราะห์ (Synthesis Thinking, Logical Thinking)

 2. สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์  
บท เ รี ยนและกระบวนการทำ า ง านด้ านสิ่ ง แวดล้ อม 
เพื่อเปิดโลกทัศน์ และการขยายแนวคิดการดูแลรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 แนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์กับการพัฒนา 
การทำางานของเยาวชน เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ทั้งเชิงองค์ความรู้และการบริหาร
จัดการ นำาไปสู่การหนุนเสริมและประยุกต์ใช้ในการทำางาน 
ของเยาวชนสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและ 
มีส่วนร่วม ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

การพัฒนาตาม
เป้าหมายหลัก

ที่สำาคัญ
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เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และความเชื่อมโยงกับโครงการดำาเนินงาน

ด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 
Green Youth

SDGs เรียบเรียงจาก 
http://www.un.or.th/ globalgoals/th/global-goals/
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From MDGs to SDGs

 เนื่ องจากเป้ าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  
(Millen-nium Development Goals – MDGs) ไดส้ิน้สดุลง 
ในปี พ.ศ. 2558 ทางสหประชาชาติ หรือ United Nations 
(UN) จงึไดร้เิริม่กระบวนการหารอืเพือ่กำาหนดวาระการพฒันา 
ภายหลงัป ีพ.ศ. 2558 (post-2015 development agenda)  
ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นสำาคัญ
ของวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดทำา
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หรือ The Global Goals for 
Sustainable Development (SDGs) ซ่ึงประกอบไปด้วย
เป้าหมายรวม 17 เป้าหมาย ซึ่งครอบคลุมประเด็นทางสังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา และสิ่งแวดล้อม 

 อย่างไรก็ตาม การดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัย Green Youth สามารถเชื่อมโยงให้สอดคล้อง
กับเป้าหมายของ SDGs ในบางเป้าหมาย ซึ่งอยู่ในขอบเขต 
กิจกรรมของนักศึกษา หรือโครงการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม 
ภายในมหาวิทยาลัย Green Youth สามารถดำาเนินการได้  
อาทิ เป้าหมายที่ 6, 7, 12, 13, 14 และเป้าหมายที่ 15
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1. ขจัดความยากจน (No Poverty)

ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ ทุกสถานที่

 ในท่ัวโลก ผู้คนมากกว่า 800 ล้านคน ยังคงอยู่ได้ 
ด้วยเงินน้อยกว่า 1.25 ดอลลาร์ต่อวัน (น้อยกว่า 40 บาท)  
หลายคนยังขาดการเข้าถึงอาหาร น้ำาด่ืมท่ีสะอาดและสุขอนามัย 
ที่เพียงพอ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วใน
ประเทศ เช่น จีนและอินเดีย ได้ช่วยยกระดับประชากรออก 
จากความยากจน แต่ความเติบโตในเรื่องดังกล่าวก็ยังไม่มี
ความสม่ำาเสมอเท่าใดนัก ประชากรผู้หญิงมีสัดส่วนที่อยู่ใน
ความยากจนมากกว่าผู้ชาย เน่ืองจากการเข้าถึงท่ีไม่เท่ากัน 
ในเรื่องค่าแรงงาน การศึกษา และทรัพย์สิน

 SDGs มีเป้าหมายที่จะขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ
ให้แล้วเสร็จภายในปี 2573 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเกี่ยวข้อง 
กับการกำาหนดกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่ในสถานการณ์ที่มี
ความเสี่ยง ในการเข้าถึงทรัพยากรและการบริการขั้นพื้นฐาน 
รวมถงึชว่ยเหลอืชมุชนทีไ่ดร้บัผลกระทบจากความขัดแยง้และ
ภัยพิบัติที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : ไม่เกี่ยวข้อง

2. ขจัดความหิวโหย (Zero Hunger)

ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร 
ส่งเสริมเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

 การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็และผลผลิต
ทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ทำาให้ 
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ได้เห็นสัดส่วนของประชากรที่ขาดแคลนอาหารลดลงเกือบ 
คร่ึงหนึ่ง ประเทศกำาลังพัฒนาจำานวนมากที่เคยได้รับความ
ทุกข์จากความอดอยากและความหวิโหย ซึง่ในขณะนี ้ประเทศ
เหล่านั้นสามารถให้ความช่วยเหลือทางโภชนาการแก่ผู้ด้อย
โอกาสได้เป็นจำานวนมาก มีความคืบหน้าอย่างมากในเรื่อง
การกำาจัดความหิวโดยในภาคกลางและเอเชียตะวันออก  
ละตินอเมริกา และประเทศกลุ่มแคริบเบียน

 เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะ
ขจัดความหิวโหยและความอดอยากทุกรูปแบบ ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2573 เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็ก
และผูด้้อยโอกาสจำานวนมาก ไดร้บัการเขา้ถงึอาหารทีเ่พยีงพอ 
และมคีณุคา่ทางโภชนาการตลอดทัง้ป ีเป้าหมายนีย้งัเกีย่วขอ้ง
กับการส่งเสริมการเกษตรอย่างยั่งยืน การปรับปรุงชีวิต 
ความเป็นอยู่และกำาลังการผลิตของเกษตรกรรมขนาดเล็ก  
ที่ช่วยให้เข้าถึงแหล่งที่ดินทำากิน เทคโนโลยีและการตลาด 
อย่างเท่าเทียม นอกจากนี้ความร่วมมือระหว่างประเทศก็
เป็นสิ่งสำาคัญที่สร้างความเช่ือมั่นในการลงทุนในโครงสร้าง
พื้นฐานและเทคโนโลยีเพื่อเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร เราจะ
สามารถยุติความอดอยากและความหิวโหยได้ภายในปี 2573 
โดยดำาเนินการร่วมกับเป้าหมายอื่นๆ ที่กำาหนดไว้

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : ไม่เกี่ยวข้อง

3. มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี 
 (Good Health and Well-Being)

รับรองการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน
ในทุกช่วงอายุ
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 นบัตัง้แตก่ารสรา้งเปา้หมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ 
ซึ่งประสบผลสำาเร็จอย่างมีคุณค่าในหน้าประวัติศาสตร์ จาก
การลดการเสียชีวิตของเด็ก การปรับปรุงสุขภาพของมารดา
และการต่อสู้กับเชื้อเอชไอวี/เอดส์ มาลาเรียและโรคอื่นๆ  
ตั้งแต่ปี 2533 สามารถป้องกันการเสียชีวิตของเด็กทั่วโลก  
โดยลดลงกว่า 50% และการเสียชีวิตของมารดาก็สามารถ 
ลดลงได้ 45% ในท่ัวโลก ภาวะการติดเชื้อเอชไอวีและเอดส์ 
ที่เกิดขึ้นใหม่ สามารถลดลงได้ 30% ในระหว่างปี 2543 ถึง
ปี 2556 และมากกว่า 6,200,000 ชีวิต ได้รับป้องกันจาก
โรคมาลาเรีย

 การเสยีชวีติเหล่านีส้ามารถหลีกเล่ียงได้โดยการปอ้งกัน 
และการรักษา การศึกษา แคมเปญการสร้างภูมิคุ้มกันของโรค 
และการดูแลสุขภาพเพศและระบบสืบพันธุ์ เป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนมีความมุ่งม่ันที่จะยุติการระบาดของ 
โรคเอดส ์วณัโรค มาลาเรยี และโรคตดิตอ่อืน่ๆ ภายในป ี2573  
ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้บรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
และจัดให้มีการเข้าถึงยาและวัคซีนอย่างปลอดภัยและมี
ประสทิธภิาพสำาหรบัทุกคน การสนบัสนนุการวจิยัและพฒันา
วัคซีนก็เป็นส่วนสำาคัญของกระบวนการนี้เช่นเดียวกับการ 
เข้าถึงยาในราคาที่เหมาะสม

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : ไม่เกี่ยวข้อง

4. การศึกษาที่เท่าเทียม (Quality Education)

รับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตแก่ทุกคน

 ตั้งแต่ปี 2543 มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากในการ
บรรลุเป้าหมายเรื่องของผู้ที่ได้รับการศึกษาในระดับประถม
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ศึกษา อัตราการลงทะเบียนเรียนรวมในประเทศกำาลังพัฒนา
เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 91 ในปี 2558 และจำานวนของเด็กทั่วโลก 
ที่ไม่ได้รับการศึกษาลดลงได้เกือบครึ่งหนึ่ง นอกจากน้ี อัตรา 
ผูท้ีม่คีวามสามารถในการอา่นออกเขยีนได้ยงัเพิม่ขึน้เปน็อยา่ง
มาก และเด็กผู้หญิงได้ไปโรงเรียนมากข้ึนกว่าเดิม สิ่งเหล่านี้
ล้วนเป็นความสำาเร็จอันยอดเยี่ยม

 การประสบความสำาเร็จครอบคลุมถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพ ซึ่งตอกย้ำาความเชื่อที่พิสูจน์แล้วว่าการศึกษาเป็น
หนึง่ในแรงขบัเคลือ่นทีมี่ประสทิธภิาพสำาหรบัการพฒันาอยา่ง
ยัง่ยนื เปา้หมายนีท้ำาใหแ้นใ่จว่าเดก็ผูห้ญงิและเดก็ผู้ชายทกุคน
จะได้รับสำาเร็จศึกษาฟรีในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีการฝึกอบรมอาชีพ 
ในราคาที่เหมาะสมอย่างเท่าเทียมกัน และขจัดความไม่ 
เสมอภาคทางเพศและความเหลื่อมล้ำา ด้วยความมุ่งหมาย 
ที่จะประสบผลสำาเร็จในการเข้าถึงหลักสากลเพื่อการศึกษา 
ที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพ

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : ไม่เกี่ยวข้อง

5. ความเท่าเทียมทางเพศ (Gender Equality)

บรรลุความเท่าเทียมทางเพศ พัฒนาบทบาทสตรี
และเด็กผู้หญิง

 ตั้งแต่ปี 2543 UNDP ร่วมกับ พันธมิตรของ UN 
และประชาคมโลกให้ความเสมอภาคทางเพศเป็นศูนย์กลาง 
ในการทำางาน และพวกเราได้เห็นความสำาเร็จอันน่าประทับใจ  
มีผู้หญิงจำานวนมากขึ้นที่ได้เรียนในโรงเรียน เม่ือเทียบกับ  
15 ปีที่ผ่านมา และในภูมิภาคส่วนใหญ่ ก็มีความเท่าเทียมกัน 
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ทางเพศในการศึกษาระดับประถมศึกษา ในขณะนี้ ผู้หญิง
สามารถทำางานนอกบ้านและได้รับค่าแรงจากงาน ที่ไม่ใช่
ทำาการเกษตรได้ถึง 41% เมื่อเทียบปี 2533 ซึ่งมีเพียง 35%

 SDGs มีจุดหมายที่จะสร้างความสำาเร็จเหล่านี้เพื่อให้
แน่ใจว่ามีการยุติการเลือกปฏิบัติต่อผู้หญิงและเด็กผู้หญิง 
ในทุกท่ี แต่ในบางภูมิภาคยังคงมีความไม่เท่าเทียมกันใน 
เบื้องต้นสำาหรับการเข้าถึงค่าจ้าง และยังคงมีช่องว่างที่มี 
นยัสำาคญัระหว่างชายและหญิงในตลาดแรงงาน ความรนุแรง
ทางเพศและการละเมิดทางเพศ การใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย 
และการแบ่งแยกชนชั้นของประชาชนยังคงเป็นอุปสรรคใหญ่
ในเรื่องนี้

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : ไม่เกี่ยวข้อง

6. การจัดการนำ้าและสุขาภิบาล 
 (Clean Water and Sanitation)

รับรองการมีน้ำาใช้ การจัดการน้ำา และสุขาภิบาลที่ยั่งยืน

 ปัญหาการขาดแคลนน้ำาส่งผลกระทบต่อประชาชน 
ทั่วโลกมากกว่า 40% สิ่งที่น่าตกใจคือคาดว่าจะมีการเพิ่มขึ้น 
ของอุณหภูมิโลกที่เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ แม้ว่าประชาชน 2,100 ล้านคน ได้รับการเข้าถึง 
การสุขาภิบาลน้ำาท่ีดีขึ้นตั้งแต่ปี 2533 แต่การขาดแคลน
อุปกรณ์สำาหรับน้ำาดื่มที่ปลอดภัยยังคงเป็นปัญหาหลักที่  
ส่งผลกระทบต่อทุกทวีป
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 ภายในปี 2573 การทำาให้มีน้ำาดื่มที่ปลอดภัยและ 
ราคาเหมาะสม จำาเป็นต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ที่เหมาะสม โดยจัดให้มีสิ่งอำานวยความสะดวกด้านสุขอนามัย 
และส่งเสริมสุขอนามัยในทุกระดับ ปกป้องและฟื้นฟูระบบ
นเิวศนท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัน้ำา เชน่ ปา่ไม ้ภเูขา และแม่น้ำา พืน้ทีชุ่ม่น้ำา 
เป็นสิ่งจำาเป็นที่ต้องดูแล ถ้าหากเราจะลดการขาดแคลนน้ำา 
นอกจากนี้ ความร่วมมือระหว่างประเทศ ยังเป็นส่ิงจำาเป็น 
ที่จะส่งเสริมให้มีการใช้น้ำาอย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุน
เทคโนโลยีการบำาบัดน้ำาในประเทศที่กำาลังพัฒนา

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : 

 เก่ียวข้องกับการดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีมีการ
บริหารจัดการ อนุรักษ์น้ำา การใช้น้ำาอย่างประหยัด การจัดการ
อนุรักษ์แหล่งน้ำาในชมรมหรือในมหาวิทยาลัย ตลอดจนพื้นที่
ธรรมชาติ ระบบนิเวศ หรือโครงการ/กิจกรรม อันเก่ียวข้อง 
กับการอนุรักษ์จัดการพื้นที่ชุ่มน้ำา

7. พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ 
 (Affordable and Clean Energy)

รับรองการมีพลังงานที่ทุกคนเข้าถึงได้ เชื่อถือได้ 
ยั่งยืน ทันสมัย

 ระหว่างปี 2533 ถึงปี 2553 จำานวนประชากรมีการ 
เข้าถึงไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 1,700 ล้านคนทั่วโลกและยังคงเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ดังน้ันจึงมีการเรียกร้องถึงพลังงานราคาถูก 
เศรษฐกิจทั่วโลกพ่ึงพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและการเพิ่มขึ้นของ
การปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจกซ่ึงนัน่คอืการสรา้งการเปลีย่นแปลง
ท่ีรุนแรงต่อระบบภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงน้ีส่งผลถึง 
ทุกทวีปทั่วโลก
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 ภายในป ี2573 มเีปา้หมายทีจ่ะทำาใหเ้กดิการผลิตไฟฟา้ 
ที่เหมาะสมในทุกที่ ซึ่งหมายถึงการลงทุนในแหล่งพลังงาน
สะอาด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงาน 
ความร้อน การนำามาตรฐานการประหยัดค่าใช้จ่ายที่มี
ประสิทธิภาพมาใช้ในอาคารและอุตสาหกรรมสำาหรับความ
หลากหลายของเทคโนโลยียังสามารถลดการใช้ไฟฟ้าทั่วโลก
ได้ 14% ซ่ึงหมายถึงการลดการใช้งานโรงไฟฟ้าขนาดกลาง 
ประมาณ 1,300 แห่ง การขยายโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อให้มีแหล่งท่ีมาของพลังงานสะอาดในประเทศ 
ที่กำาลังพัฒนา เป็นเป้าหมายสำาคัญที่ทั้งการขยายโครงสร้าง
และการพัฒนาเทคโนโลยีสามารถส่งเสริมการเจริญเติบโต
และช่วยเหลือสิ่งแวดล้อมได้

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : 

 เกี่ยวข้องกับมาตรการการจัดการด้านการใช้พลังงาน 
ซึ่งกิจกรรมนักศึกษาสามารถดำาเนินการที่สอดคล้องกับ
การจัดการด้านพลังงานของมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะการ 
เริม่ตน้จากการจดัการดา้นการใชพ้ลงังาน การใชไ้ฟฟา้ในชมรม 
ของตนเอง

8. การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
(Decent Work and Economic Growth)

ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องครอบคลุม
และยั่งยืน การจ้างงานที่มีคุณค่า

 มากกวา่ 25 ปทีีผ่า่นมา จำานวนคนงานทีป่ระสบปญัหา
ความยากจนได้ลดลงอย่างมาก แม้จะมีผลกระทบที่ยาวนาน
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ของวิกฤตเศรษฐกิจจากปี 2551/2552 ในประเทศที่กำาลัง
พัฒนา ชนชั้นกลางถือเป็น 34% ของการจ้างงานทั้งหมด  
โดยตัวเลขนี้เพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าจากปี 2534 ถึง 2558

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิทีย่ัง่ยนืโดยบรรลเุปา้หมายการ
ผลิตในระดับที่สูงขึ้นและผลิตผ่านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี 
สนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการและการสร้าง
งานซึ่งเป็นกุญแจสำาคัญในเรื่องนี้ เช่นเดียวกับมาตรการที่ 
มีประสิทธิภาพที่จะกำาจัดการบังคับใช้แรงงานทาสและการ 
ค้ามนุษย์ ด้วยเป้าหมายเหล่าน้ี ภายในปี 2573 เราต้องการ
ให้เกิดการจ้างงานเต็มรูปแบบและมีประสิทธิภาพ และการ
ทำางานที่เหมาะสมสำาหรับผู้หญิงและผู้ชายทุกคน

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : ไม่เกี่ยวข้อง

9. อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน 
 (Industry, Innovation and Infrastructure)

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
สง่เสริมการปรับตวัใหเ้ปน็อตุสาหกรรมอยา่งยัง่ยนืและทัว่ถงึ 
และสนับสนุนนวัตกรรม

 ความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยก็ีเปน็กญุแจสำาคญัในการ
หาทางแกป้ญัหาอยา่งยัง่ยนืใหก้บัความทา้ทายทางเศรษฐกจิ
และสิ่งแวดล้อม เช่น การจัดให้มีชิ้นงานใหม่และส่งเสริม 
ประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน การส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 
ยัง่ยนืและการลงทนุในการวจิยัทางวิทยาศาสตร์และนวตักรรม 
เหล่าน้ีเป็นวิธีท่ีสำาคัญที่จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
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 การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและนวัตกรรมเป็น 
หนึ่งในเป้าหมายการพัฒนา 17 ข้อ ที่อยู่ในวาระการจัดทำา 
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) วิธีการแบบบูรณาการ
เป็นสิ่งสำาคัญที่จะทำาให้เกิดความคืบหน้าไปยังเป้าหมายอื่นๆ

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : ไม่เกี่ยวข้อง

10. ลดความเหลื่อมลำ้า (Reduce Inequalities)

ลดความเหลื่อมล้ำาทั้งภายในและระหว่างประเทศ

 จากรายงานที่ว่าความไม่เท่าเทียมของรายได้มีอัตรา
เพิ่มขึ้น 10% ของคนร่ำารวยที่สุด มีรายได้เป็น 40% ของ 
รายได้รวมทั่วโลก ผู้ท่ียากจนที่สุด 10% ทำาได้รายได้เพียง 
2 – 7% ของรายได้รวมทั่วโลก ในประเทศกำาลังพัฒนา ความ
ไม่เท่าเทียมเพิ่มขึ้น 11% ตามการเจริญเติบโตของประชากร

 ความไม่เท่าเทียมด้านรายได้เป็นปัญหาระดับโลก
ท่ีต้องการการแก้ไข ซึ่งปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการปรับปรุง 
กฎระเบียบข้อบังคับ การตรวจสอบของตลาดการเงินและ
สถาบนัด้านการเงิน การสง่เสรมิการชว่ยเหลือด้านการพฒันา 
และการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติไปยังภูมิภาคที่มีความ
จำาเปน็มากทีส่ดุ การอำานวยความสะดวกในการอพยพยา้ยถิน่
ท่ีปลอดภยัและการเคลือ่นยา้ยของผูค้นกเ็ปน็สิง่สำาคญัในการ
แก้ไขปัญหาการแบ่งเขตแดน

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : ไม่เกี่ยวข้อง
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11. เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน 
 (Sustainable Cities and Communities)

ทำาให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย 
ทั่วถึง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างยั่งยืน

 การเติบโตอย่างรวดเร็วของเมืองในประเทศที่กำาลัง
พัฒนา ควบคู่ไปกับการเพิ่มขึ้นในการย้ายถิ่นฐานจากชนบท
สู่เมือง ซึ่งนำาไปสู่ความเจริญในเมืองขนาดใหญ่ ในปี 2553 มี  
10 เมืองใหญ่ที่มีพลเมืองจำานวน 10 ล้านคนหรือมากกว่านั้น  
ในปี 2557 มีเมืองขนาดใหญ่ถึง 28 เมือง ผู้อยู่อาศัยรวม 
453,000,000 คน

 ความยากจนมักจะกระจุกตัวอยู่ในเมือง รัฐบาลระดับชาติ 
และระดับท้องถ่ินต้องพยายามจัดการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้น
ของประชากรในพื้นที่เหล่านั้น การทำาให้เมืองปลอดภัยและ
ยั่งยืน หมายถึง การทำาให้เข้าถึงท่ีอยู่อาศัยที่ปลอดภัยและ 
เหมาะสมและพัฒนาการต้ังถ่ินฐานของชุมชนแออัด นอกจากน้ี 
ยังเก่ียวข้องกับการลงทุนเรื่องการขนส่งสาธารณะ การสร้าง
พื้นที่สาธารณะสีเขียวและการปรับปรุงการวางผังเมืองและ
การจัดการในลักษณะแบบมีส่วนร่วม

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : ไม่เกี่ยวข้อง

12. แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
 (Responsible Consumption and Production)

รับรองแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
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 การที่จะบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นต้องลดรอยเท้าทางนิเวศลงอย่าง 
เร่งด่วน โดยการเปลี่ยนแปลงการผลิตและการบริโภคสินค้า
และทรพัยากร การเกษตรกรรมเปน็ผูใ้ชน้้ำารายใหญท่ี่สดุในโลก 
และในขณะนี้มีการจัดการน้ำาให้ถึง 70% ของผู้ใช้น้ำาทั้งหมด

 การจัดการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพและวิธีการกำาจัดขยะที่เป็นพิษและมลพิษเป็น 
สิ่งสำาคัญที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมายน้ี การส่งเสริมให้มีการ
รไีซเคลิและลดขยะมูลฝอยในอุตสาหกรรม ธรุกจิและผูบ้รโิภค
เป็นสิ่งสำาคัญเท่าเทียมกับการสนับสนุนประเทศกำาลังพัฒนา
เพื่อก้าวเข้าสู่แผนการบริโภคที่ยั่งยืนภายในปี 2573

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : 

 เกีย่วขอ้งกบัการจดัการของเสยีทีเ่กดิจากกจิกรรมของ
นักศึกษา โดยเฉพาะเป้าหมายเพื่อการลดรอยเท้าทางนิเวศ 
(Ecological Footprint) โดยสามารถเชื่อมโยงถึงการเลือก
บริโภคและการจัดซื้อสินค้า หรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

13. การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (Climate Action)

ดำาเนินมาตรการเร่งด่วนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและผลกระทบ

 ไม่มีประเทศใดในโลกที่ไม่เห็นผลกระทบอันรุนแรงของ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ยังคงเพิ่มขึ้น และตอนนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2533 มากกว่า 50%  
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นอกจากน้ี ภาวะโลกร้อนเป็นสาเหตุท่ีทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลง 
อันยาวนานกับระบบสภาพภูมิอากาศ ซึ่งผลลัพธ์ที่ตามมา 
อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าหากไม่เริ่มดำาเนินการ 
ในตอนนี้

 การสรา้งความเขม้แขง็ ความยดืหยุน่และความสามารถ
ในการปรับตัวของภูมิภาคที่มีความเสี่ยง เช่น ประเทศที่ไม่มี
ทางออกทะเล และประเทศที่เป็นเกาะ จำาเป็นต้องร่วมมือกัน
เพ่ือพยายามสร้างความตระหนักรู้และบูรณาการมาตรการ
เข้าไปในนโยบายและกลยุทธ์ระดับชาติ ซึ่งยังคงมีความ 
เป็นไปได้ด้วยเจตจำานงทางการเมืองและความหลากหลาย
ของมาตรการทางเทคโนโลยีที่สามารถจำากัดการเพ่ิมขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกได้ถึงสององศาเซลเซียสซึ่งจำากัดได้
มากกว่าก่อนยุคอุตสาหกรรม สิ่งนี้จำาเป็นต้องดำาเนินการ 
ร่วมกันอย่างเร่งด่วน

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : 

 เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิต
ประจำาวนั โดยเฉพาะเมือ่ดำาเนนิชวีติในมหาวทิยาลยั ทีส่ามารถ
ลดหรือบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน อันเกิดจากกิจกรรมของ
ตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้พลังงาน การเดินทาง การ
บริโภค ซึ่งนักศึกษาสามารถหยิบยกประเด็นเหล่านี้ พัฒนา 
ออกมาในรูปแบบโครงการรณรงค์เพื่อบรรเทาปัญหาภาวะ 
โลกร้อนในระดับอุดมศึกษาได้
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14. การใชป้ระโยชนจ์ากมหาสมทุรและทรพัยากรทางทะเล 
 (Life Below Water)

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากร
ทางทะเลเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 ผู้คนกว่าสามพันล้านคนใช้ชีวิตขึ้นอยู่กับความหลาก
หลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง แต่ในปัจจุบันนี้เราจะ
เห็นได้ว่า 30% ของปลาทะเลของโลกได้ถูกใช้ไปเกินขนาด  
ซึ่งต่ำากว่าระดับที่พวกเขาสามารถผลิตผลตอบแทนท่ียั่งยืน
ให้ได้

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สร้างกรอบ
การทำางานเพื่อการจัดการอย่างยั่งยืนและปกป้องระบบนิเวศ 
ทางชายฝั่งและทางทะเลจากภาวะมลพิษจากแหล่งบนบก  
ตลอดจนจัดการปัญหาผลกระทบของการเป็นกรดของ
มหาสมุทร เสริมสร้างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ย่ังยืนของทรัพยากรทะเลผ่านกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่ง 
จะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาที่เกิดขึ้นกับมหาสมุทร

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : 
 แม้ในภาพรวมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล ดูเหมือนว่าต้องดำาเนินการภายนอก
สถาบัน ในพื้นที่ธรรมชาติทางทะเล แต่ในทางปฏิบัติแล้ว 
กิจกรรมของ Green Youth สามารถดำาเนินกิจกรรมเพื่อ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้ตั้งแต่ภายในสถาบัน ไม่ว่า
จะเป็นการรณรงค์ เพื่อเป้าหมายบางอย่าง หรือแม้แต่การ 
ทำากจิกรรมทีเ่ปน็รปูธรรมเพือ่การอนรุกัษท์รพัยากรทางทะเล 
ได้ในอีกทางหนึ่งด้วย
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15. การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก 
 (Life On Land)

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากระบบนิเวศทางบกอย่างยั่งยืน

 ในปัจจุบันนี้ เราจะเห็นความเส่ือมโทรมของที่ ดิน 
แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และการสูญเสียที่ดินทำากิน 
30 – 35 ครั้ง ภัยแล้งและการแปรสภาพเป็นทะเลทรายก็ยัง 
คงเพิ่มขึ้นในแต่ละปี รวมจำานวนการสูญเสียถึง 12 ล้าน 
เฮกเตอร์ และส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ยากจนทั่วโลก จาก 
8,300 สายพันธุ์สัตว์ที่เป็นที่รู้จัก มีจำานวน 8% ที่กำาลังจะ 
สูญพันธุ์ และอีก 22% มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

 เป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื (SDGs) มุง่มัน่ท่ีจะอนรุกัษ ์
และฟ้ืนฟูประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก อาทิ ป่าไม้ พื้นที่ 
ชุ่มน้ำา พื้นท่ีกึ่งแห้งแล้ง และภูเขา ภายในปี 2563 การ 
สง่เสรมิการจดัการป่าอยา่งยัง่ยนืและแกไ้ขการตดัไม้ทำาลายปา่
กเ็ปน็สิง่สำาคญัทีจ่ะชว่ยบรรเทาผลกระทบตอ่การเปล่ียนแปลง
สภาพอากาศ ควรต้องดำาเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะลด
การสญูเสยีถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัตามธรรมชาตแิละความหลากหลาย 
ทางชีวภาพที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรม 
ร่วมกันของเรา

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : 

 ในหลกัการเดยีวกนักบัการอนรุกัษท์รพัยากรทางทะเล 
การอนรัุกษท์รพัยากรสตัวป์า่ เปน็อกีส่ิงหน่ึงทีส่ามารถดำาเนนิ
กิจกรรมด้านต้ังแต่ในสถาบัน เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
การดำาเนินกิจกรรมของ Green Youth โดยไม่ต้องไปดำาเนิน
กิจกรรมโดยตรงที่พ้ืนที่อนุรักษ์ภายนอก อาทิ ในรูปแบบ 
การรณรงค์เพือ่เปา้หมายบางอยา่ง หรือแมแ้ตก่ารทำากจิกรรม
ที่เป็นรูปธรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าได้เช่นกัน
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16. สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
 (Peace and Justice, Strong Institutions)

ส่งเสริมสังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 สันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชนและการปกครอง
ทีมี่ประสิทธภิาพบนพืน้ฐานของหลกันติธิรรมเปน็การรวมกนั
ท่ีสำาคัญเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เราอาศัยอยู่ในโลกที่ถูกแบ่ง
แยกมากขึ้น บางภูมิภาคได้รับสิทธิ์ในความสงบ การรักษา
ความปลอดภยั ความเจรญิ อยา่งเตม็ทีแ่ละตอ่เนือ่ง ในขณะที ่
ภูมิภาคอ่ืนตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้งและความรุนแรง 
ท่ีดูเหมือนว่าจะไม่มีวันส้ินสุด ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีสามารถหลีกเล่ียงได้ 
และควรจะต้องได้รับการแก้ไข

 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มุ่งมั่นที่จะลด
ความรนุแรงทุกรปูแบบ พรอ้มทำางานรว่มกบัรฐับาลและชมุชน
เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความไม่มั่นคง 
อย่างยั่งยืน การส่งเสริมการปกครองด้วยกฎหมายและ 
การสง่เสรมิสทิธิมนษุยชน เป็นกญุแจสำาคญัในกระบวนการนี้
เช่นเดียวกับการลดอาวุธผิดกฎหมาย ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประเทศกำาลังพัฒนาในสถาบันการปกครองทั่วโลก

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : ไม่เกี่ยวข้อง
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17. ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 (Partnership for the Goals)

สร้างพลังแห่งการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระดับสากล
ต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 ในโลกยุคปัจจุบันมีการเชื่อมต่อกันมากขึ้นกว่าเดิม  
การพัฒนาในการเข้าถึงเทคโนโลยีและความรู้เป็นสิ่งสำาคัญ 
ในการแบ่งปันความคิดและสนับสนุนนวัตกรรม การประสาน
งานด้านนโยบาย จะช่วยให้ประเทศกำาลังพัฒนาสามารถ 
จัดการหนี้ได้ เช่นเดียวกับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการ
พัฒนาเป็นสิ่งสำาคัญเพื่อให้ประสบผลในการเติบโต และ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

 เป้าหมายนีมุ่้งม่ันท่ีจะเพ่ิมความรว่มมือระหวา่งประเทศ
พัฒนาแล้วกับประเทศกำาลังพัฒนา (North-South) และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศกำาลังพัฒนา (South-South) 
โดยการสนับสนุนแผนระดับชาติเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและช่วยเหลือประเทศกำาลัง
พัฒนาเพิ่มอัตราการส่งออก ซึ่งนี่คือส่วนประกอบทั้งหมด 
ท่ีจะช่วยให้ประสบผลสำาเร็จในหลักเกณฑ์สากลและระบบ 
การค้าที่เสมอภาค ซ่ึงเป็นสิ่งท่ียุติธรรม เปิดกว้าง และเป็น
ประโยชน์ต่อทุกฝ่าย

ความเชื่อมโยงกับ Green Youth : ไม่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 2 

ขั้นตอน
การดำาเนิน
กิจกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม
Green Youth
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 การดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน 
ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ประกอบด้วยขั้นตอน
การดำาเนินงาน 9 ขั้นตอนดังนี้
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 9 ขั้นตอนการดำาเนิน 
กิจกรรม Green Youth 

(ขั้นตอนที่ 6-9)

ก.ค./ส.ค.
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รายละเอียดแต่ละขั้นตอน

 1. ศึกษารายละเอียด พัฒนาโครงการ และจัดส่ง
โครงการ : ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ของมหาวิทยาลัยใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Green Youth 
ควรศึกษารายละเอียด ข้อกำาหนด ลักษณะการดำาเนินงาน 
แนวทางการทำาโครงการตา่งๆ เพือ่นำาไปสู่การพฒันาโครงการ 
ตามรายละเอียด ขั้นตอน ที่สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการ
ดำาเนินโครงการ และเช่ือมโยงถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในชมรม 
หรือ ภายในสถาบันของตนเองได้ จากนั้นจึงนำาส่งโครงการ 
ให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามกรอบระยะเวลา
ที่กำาหนด

 ผู้มีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุน

 1.1 เ ป็นชมรมในสังกัดมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม (แต่ละมหาวิทยาลัยอาจใช้ชื่อที่แตกต่างกัน 
อาทิเช่น ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ชมรมวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น)

 1.2 ดำาเนินกิจกรรมโดยนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
และมีอาจารย์ที่ปรึกษาในการดำาเนินกิจกรรม โดยชมรมหรือ 
ชุมนุมนั้นๆ ต้องมีความพร้อมท้ังในด้านบุคลากรและการ
ดำาเนินงานกับทั้งที่ได้รับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยนั้นๆ

 ชมรมใดที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ที่  
ผู้ประสานงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 เบอร์ติดต่อประสานงาน 02 278 8400 ต่อ 1839/ 
1840 หรือ ทาง E-mail : deqp.youth@gmail.com
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 1.1 นางสาวโศภิษฐ์ รัตนพันธุ์ 
  ผู้รับผิดชอบหลักโครงการ 
  เบอร์ติดต่อ 089 127 1004
 1.2 นายอนุชา โยธี
  ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  เบอร์ติดต่อ 081 612 7191
 1.3 นายเมธา ตู้เพชร 
  ผู้ประสานงานภาคเหนือ
  เบอร์ติดต่อ 099 283 0807
 1.4 นางสาวกัญญาภัค แย้มขยาย
  ผู้ประสานงานภาคกลาง ตะวันออก และตะวันตก
  เบอร์ติดต่อ 085 778 9464
 1.5 นางสาวธัญญารัตน์ รัตนถาวร
  ผู้ประสานงานภาคใต้
  เบอร์ติดต่อ 098 0492815

 2. คณะกรรมการพิจารณาโครงการ : ประกอบด้วย 
ผู้แทนจากกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม และผู้ทรงคุณวุฒิ
เพ่ือพิจารณารายละเอียดเอกสารโครงการท่ีชมรมอนุรักษ์ฯ  
ได้จัดส่งมายังกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม ด้านกรอบ
แนวคิดการดำาเนินงานท่ีสอดคล้องกับแนวคิดของโครงการ  
ข้อเสนอโครงการ ตลอดจนเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดย
เอกสารสำาคัญท่ีชมรมผู้สมัครต้องส่งให้กับกรมส่งเสริมคุณภาพ 
ส่ิงแวดล้อม เพ่ือประกอบการพิจารณาขอรับทุนสนับสนุน 
ประกอบด้วย
 2.1  หนังสือเสนอโครงการของทางมหาวิทยาลัย
 2.2 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Green Youth 
 2.3 แบบขอรับการสนับสนุนโครงการฯ 
 2.4  เอกสารแนบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
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 ท้ังน้ี หากไม่นำาส่งเอกสารตามข้างต้นให้ครบถ้วน จะทำาให้
การพิจารณาการขอรับการสนับสนุนเกิดความล่าช้า และอาจ 
ทำาให้กรมฯ ไม่พิจารณาโครงการดังกล่าว และควรตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของเอกสารก่อนการจัดส่ง

 วงเงินสนับสนุน
 ไม่เกิน 30,000 บาท สำาหรับแต่ละมหาวิทยาลัย  
ในกรณีที่เป็นโครงการท่ีดำาเนินกิจกรรมต่อเน่ืองและสามารถ
แสดงผลสำาเร็จตามกรอบแนวคิดของโครงการอย่างต่อเนื่อง 
ไม่เกิน 3 ปี และมีการแบ่งการดำาเนินงานเป็น 3 ระยะ  
ระยะละ 1 ปี อาจจะได้รับการพิจารณางบประมาณเพิ่มเติม
ตามความเหมาะสม

 3. เยาวชนดำาเนินงานตามโครงการ : เมื่อข้อเสนอ
โครงการของชมรมได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว  
ทางกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อมจะทำาการโอนงบประมาณ 
ในการดำาเนินโครงการให้กับทางชมรม ตามเง่ือนไขและ 
ข้อตกลง เพื่อให้นักศึกษาสามารถนำางบประมาณดังกล่าว  
ไปดำาเนินโครงการทางสิ่งแวดล้อม Green Youth ตาม 
ข้อเสนอโครงการต่อไป ซ่ึงการดำาเนินงานตามโครงการ จะมี
ระยะเวลาที่กำาหนดภายในเดือนสิงหาคมของปีงบประมาณ
นั้นๆ

 4.  รายงานผลการดำา เ นินงานโครงการมายัง 
กรมสง่เสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม : ชมรมทีไ่ดร้บัทนุสนบัสนนุ
โครงการ เมื่อดำาเนินงานโครงการไปเรียบร้อยแล้ว จะต้อง
จัดทำารายงานผลการดำาเนินงานโครงการ ตามแบบฟอร์ม 
ท่ีกำาหนด หลังจากเสร็จสิ้นการดำาเนินโครงการ ภายใน 
วันที่ 15 กันยายนของปีงบประมาณนั้นๆ โดยมีจดหมายนำา 
เพื่อสรุปโครงการของทางมหาวิทยาลัยแนบมาด้วย ทั้งนี้ 
ให้ระบุ เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
พร้อมแนบดิจิทัลไฟล์



62

•  ทางไปรษณีย์ ระบุถึง 
 อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 เลขที่ 49 ถนนพระราม 6 ซอย 30 แขวงพญาไท 
 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

•  ทางอีเมล deqp.youth@gmail.com 

 โดยการรายงานผลการดำาเนินงานของโครงการจะมี 
รายละเอียดตามแบบฟอร์มรายงานผลการดำาเนินงาน 
โครงการของมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุน

 5. กรมฯ รวบรวมรายงานผลการดำาเนินงานโครงการ 
ส่งให้คณะกรรมการ : ในขั้นตอนนี้ ทางกรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ดำาเนินการรวบรวมผลการดำาเนินโครงการจาก
ทุกโครงการที่ทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ให้ 
งบประมาณสนับสนุนการดำาเนินโครงการไปแก่ชมรม และ
นำาส่งให้กับคณะกรรมการโครงการ เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการ
พิจารณาผลงานที่โดดเด่นของแต่ละชมรมต่อไป

 6. คณะกรรมการโครงการ พิจารณาผลการดำาเนินงาน :  
เมื่อทางกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้ทำาการรวบรวม
ผลการดำาเนินโครงการจากทุกโครงการและจัดส่งให้กับ 
คณะกรรมการโครงการแล้ว ในขั้นตอนนี้คณะกรรมการ
โครงการจะดำาเนินการพิจารณาผลการดำาเนินโครงการ 
ที่ ได้รับทุนสนับสนุน เพื่อคัดเลือกโครงการดีเด่น หรือ 
มีความโดดเด่นตามเกณฑ์พิจารณาที่ กำ าหนด ทั้ ง น้ี   
คณะกรรมการจะลงพื้นที่ทำาการตรวจประเมินโครงการที่
ได้รับการคัดเลือกในพื้นที่ปฏิบัติงานจริงของชมรมอนุรักษ์ 
นั้นๆ ต่อไป

 การนำาส่งเอกสารและโครงการ



63

 7. เยาวชนนำาเสนอผลงานในเวทีระดับประเทศ :  
กรมส่งเสรมิคณุภาพสิง่แวดลอ้ม จะทำาการพจิารณาโครงการ 
ของเยาวชนที่มีผลงานที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม ได้ผลลัพธ์ 
ของโครงการท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถนำามาต่อยอด 
ขยายผล หรือเผยแพร่สู่สาธารณชนได้ โดยจะเปิดโอกาส 
ให้โครงการของเยาวชนที่ผ่านการพิจารณา ได้นำาเสนอ 
ผลงานของโครงการในเวทีสาธารณะ ที่กรมส่งเสริม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมจะจัดขึ้น เพื่อให้ประชาชนทั่วไป หรือ 
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้รับทราบผลงานของเยาวชน ภายใต้ 
การดำาเนินกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม Green Youth

 8. คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการที่
ผ่านการคัดเลือก : เมื่อคณะกรรมการได้คัดเลือกโครงการ 
ทีผ่า่นการพจิารณาแลว้ คณะกรรมการจะทำาการลงพืน้ที ่หรอื
ไปยังมหาวิทยาลัย ท่ีโครงการที่ผ่านการพิจารณาตั้งอยู่ เพื่อ
ตรวจประเมินการปฏิบัติงานตามโครงการในสถานที่จริง และ
เก็บข้อมูลประกอบการพิจารณาโครงการในขั้นตอนสุดท้าย 
ที่จะได้รับรางวัล Green Youth จากกรมส่งเสริมคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อมในลำาดับต่อไป

 9. ตัดสินผลการประเมินและการมอบรางวัล : 
เม่ือคณะกรรมการได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง ของโครงการ
ท่ีผ่านการพิจารณาแล้ว คณะกรรมการโครงการจะทำา 
การคัดเลือกและตัดสินผลการประเมิน เพื่อทำาการมอบ
รางวัล โครงการที่ มี การดำ า เนินงานด้ าน ส่ิงแวดล้อม 
ในมหาวิทยาลัยดีเด่น Green Youth ซึ่งถือเป็นขั้นตอน 
สุดท้ายของการดำาเนินงานโครงการ
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การลงพื้นที่ติดตามประเมินผลโครงการ Green Youth
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งานมอบรางวัลผลการดำาเนินกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายใน
มหาวิทยาลัย (Green Youth) 
ระดับประเทศ ประจำาปี 2561 โดยได้รับเกียรติจาก 
ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเป็นประธานในพิธี
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บทที่ 3

ข้อกำาหนด
การดำาเนินกิจกรรม

ด้านสิ่งแวดล้อม
Green Youth
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 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้กำาหนดข้อกำาหนด
และเกณฑ์การให้คะแนนการดำาเนินกิจกรรม โครงงาน 
ด้านสิ่งแวดล้อม Green Youth ไว้ 6 หัวข้อท่ีเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย

1. นโยบายดำาเนนิการด้านสิง่แวดลอ้มของชมรมอนรุกัษ ์
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 “ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ต้องกำาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงถึงทัศนวิสัย 
ความมุ่งมั่น ตั้งใจและหลักการในการทำางานด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม”

 เกณฑ์สำาคัญในการพิจารณา : มีการกำาหนดนโยบาย
และวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม มีลายลักษณ์อักษร
สอดคล้องกับนโยบายส่ิงแวดล้อมของมหาวิทยาลัย และ
สมาชิกของชมรมมีความเข้าใจร่วมกัน

 นโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นแถลงการณ์ที่ได้แสดงถึง 
ความมุ่งมั่นและหลักการในการทำางานด้านการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยหรือชมรม ที่จะช่วยขับเคล่ือน
กลไกในการปฏิบัติและปรับปรุงระบบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไป 
ตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมถึงจะระบุถึงความตั้งใจของ 
ผู้จัดการโครงการที่จะใช้ยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ท้ังที่ 
สอดคล้องตามกฎหมาย และตามระเบียบปฏิบัติของ
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมท่ีดีภายใน
มหาวิทยาลัย
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 โดยนโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องถูกกำาหนดไว้อย่าง
ชัดเจนและง่ายต่อความเข้าใจของผู้ที่ใช้ชีวิตประจำาวันอยู่ใน 
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อ
เหตกุารณแ์ละขอ้มูลอย่างสม่ำาเสมอ โดยนโยบายสิง่แวดล้อม
มีความจำาเป็นที่ต้องสอดคล้องกับนโยบายด้านอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย อย่างเช่น นโยบายด้านความปลอดภัย เป็นต้น 
ทั้งนี้ ควรจะถูกกำาหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและจัดทำาเป็น
เอกสารท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนจะสามารถเข้าถึงและเข้าใจ
ได้อย่างพร้อมกัน 

วัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อม

 การจัดทำานโยบายส่ิงแวดล้อมขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้กับ
นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบ โดยควร
กำาหนดลักษณะการดำาเนินงานที่แสดงถึงจุดมุ่งหมายของ
ชมรมหรือมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ นโยบายส่ิงแวดล้อมจะเป็น
ตัวกำาหนดทิศทางในการการดำาเนินงานด้านส่ิงแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัย และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือผู้บริหารจะ
ต้องกำาหนดและเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณา
ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย นโยบายสิ่งแวดล้อมต้องมีความเฉพาะเจาะจง 
ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย และจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุง
นโยบายสิง่แวดลอ้มเปน็ระยะเวลาทีเ่หมาะสมตอ่สถานการณ์
ทั้งภายในและภายนอกที่อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลง
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เราควรกำาหนดนโยบายอย่างไร

 ในการจัดทำานโยบายนั้นจะต้องมีการดำาเนินการโดย 
ผู้มีอำานาจสูงสุด หรือเป็นผู้ชี้แนวทางในการจัดทำานโยบาย
อย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่ยึดปฏิบัติสามารถนำาไป
ปฏิบัติตามแนวทางได้ตามความมุ่งม่ันดังกล่าว โดยคำานึงถึง
ผู้ที่จะนำานโยบายไปใช้ปฏิบัติในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง

 หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยควรจะแสดงถึงการ
ดำาเนินงานทางด้านสิ่งแวดล้อมและสร้างความสัมพันธ์อันดี  
รวมไปถึงภาพพจน์ที่ดีต่อสังคมในมหาวิทยาลัยและชุมชน 
โดยในบางที่อาจจะไม่มีการกำาหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
โดยตรงแต่อาจจะนำารวมเอาเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในด้าน 
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย หรืออื่นๆ ที่เป็นมาตรการ 
ทางด้านสังคมที่จะใช้ยึดเพื่อการดำาเนินงานร่วมกัน แต่การ
กำาหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมให้เฉพาะเจาะจงลงไปจะทำาให้ 
เกิดความชัดเจน และเข้าใจในการยึดถือปฏิบัติ ซึ่งข้ันตอน 
การจัดทำานโยบาย มีดังต่อไปนี้

 (1) การกำาหนดนโยบาย

 ผู้กำาหนดนโยบายสิง่แวดลอ้มควรเปน็ผูม้อีำานาจสงูสดุ 
หรอืใหทิ้ศทางแลว้มอบหมายใหค้ณะจดัทำาฯ รา่งนโยบายและ
นำามาเสนอให้พิจารณานโยบายสิ่งแวดล้อม เนื้อหาที่จะต้อง 
นำามาบรรจุลงในนโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่จะต้อง
พิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากแต่ละที่มีจุดมุ่งหมายและ
ปรัชญาในการดำาเนินงานที่แตกต่างกันและต้องคาดหวังว่า 
นโยบายนั้นสามารถปฏิบัติได้จริง มีความเฉพาะเจาะจงและ
เป็นที่ยอมรับของทุกคนท่ีอยู่ร่วมกัน ตลอดจนหน่วยงานอื่น 
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และชมุชนทีเ่ก่ียวขอ้ง ท้ังนีก้ารกำาหนดนโยบายควรมพีืน้ฐาน 
มาจากการทบทวนสถานการณ์เบื้องต้นด้านสิ่งแวดล้อม  
ท้ังนี้ควรจะต้องมุ่งม่ันให้เกิดการดำาเนินงานเพื่อการพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม และควรจะครอบคลุมประเด็นดังนี้

 • แสดงความมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและ
ป้องกันมลภาวะด้วยการใช้ กระบวนการ กรรมวิธี วัสดุหรือ 
ผลิตภัณฑ์ที่หลีกเลี่ยง ลด หรือควบคุมมลพิษ ซึ่งอาจรวมถึง 
การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ การใช้ประโยชน์จากของเสีย  
การบำาบัด การเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต กรรมวิธี 
ควบคุม การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้ 
วัสดุทดแทน

 • แสดงถึงความตั้งใจที่จะปฏิบัติตามข้อบังคับและ
สอดคล้องกับกฎหมายที่หน่วยงานเกี่ยวข้องอยู่

 • นโยบายจะถูกใช้เป็นแนวทางท่ีใช้ในการกำาหนด 
และทบทวน วัตถุประสงค์และเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม

 • มีการบันทึกไว้ นำาไปปฏิบัติ และการรักษา เพื่อ
สื่อสารต่อทุกคน เช่น รวมไว้ในคู่มือปฏิบัติภายใน

 • เปิดเผยต่อสาธารณชน เช่น ปิดประกาศไว้ในที่
สาธารณะ หรือเป็นเอกสารแจก 

 ทั้งนี้ นโยบายสิ่งแวดล้อมต้องจัดทำาเป็นลายลักษณ์
อักษร มีการลงนามโดยผู้มีอำานาจสูงสุด รวมทั้งลงวัน เดือน 
ปี ที่มีผลบังคับใช้ด้วย
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 สำาหรับการเขียนนโยบายสิ่งแวดล้อม ควรใช้ภาษา 
ที่อ่านเข้าใจง่าย และมีแนวทางการยึดปฏิบัติชัดเจน อาทิเช่น 
การประหยัดพลังงาน การประหยัดน้ำา การป้องกันการเกิด
มลพิษ การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หรือการลดปริมาณของ
เสียอันตราย เป็นต้น นโยบายจะมีส่วนสำาคัญท่ีจะใช้กำาหนด
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และควรสอดคล้องกับนโยบาย
หลักของมหาวิทยาลัย 

 (2) การเผยแพร่นโยบาย

 • การเผยแพร่ภายในองค์กร

 ต้องทำาความเข้าใจนโยบายสิ่งแวดล้อมให้แก่ทุกคน 
ทั้งหน่วยงาน รวมทั้งผู้ที่เป็นบุคคลภายนอกท่ีเข้ามาติดต่อ
ประสานงานภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยด้วย เพื่อจะให้เกิด
การปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอและจริงจัง และที่สำาคัญจะต้อง
ทำาให้ทุกคนเข้าใจและรู้จักวิธีการดำาเนินงานอย่างถูกต้อง 
ตามนโยบาย คือจะต้องทราบว่ากิจกรรมที่ตนเองทำานั้นจะ
ส่งผลกระทบอะไรกับสิ่งแวดล้อมบ้าง หากส่งผลกระทบ 
จะมีแนวทางการควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างไร  
ดังนั้น จะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมให้เกิดความตระหนักด้าน
สิ่งแวดล้อม จนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในท้ายที่สุด

 • การเผยแพร่ภายนอกองค์กร

 นโยบายสิ่งแวดล้อมสามารถเปิดเผยต่อสาธารณชน
ทั่วไป หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานอื่นๆ โดยสามารถ 
จัดทำาเป็นเอกสาร หรือลงในหนังสือเวียนภายใน หรือจะทำา
ป้ายขนาดใหญ่เพื่อเผยแพร่ให้กับทั้งภายใน ภายนอก หรือ
ชุมชนอีกด้วย
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 (3) การทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อม

 เนื่องจากสภาพการณ์ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยอาจมีการเปล่ียนแปลงเกิดขึ้น ดังน้ันผู้มีอำานาจ
สูงสุดควรจะต้องทบทวนและปรับปรุงนโยบายส่ิงแวดล้อม 
ให้เหมาะสมตามสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยอาจกำาหนด 
ระยะเวลาในการปรับปรุงเปล่ียนแปลงแก้ไขตามความเหมาะสม 
และทันสมัยกับสภาพสังคม โดยหากต้องมีการเปล่ียนแปลง
นโยบายใหม่ตามท่ีเห็นพ้องต้องกันแล้ว ก็จะนำาไปประกาศใช้  
และเปดิเผยนโยบายฯ ต่อสาธารณชน เพือ่จดัการสิง่แวดลอ้ม 
ตามนโยบายต่อไป

 สิ่งสำาคัญที่ควรคำานึงถึงเมื่อกำาหนดนโยบายด้าน 
สิ่งแวดล้อม

 (1) ข้อตกลงที่มหาวิทยาลัยได้ทำาไว้กับชุมชนโดยรอบ  
ถือเป็นสิ่งที่ต้องนำาไปปฏิบัติด้วย เนื่องจากถ้ามีปัญหา 
สิง่แวดลอ้มเกิดขึน้ ชมุชนโดยรอบจะตอ้งอ้างนโยบายดงักล่าว
ได้แถลงต่อชุมชนก่อนเสมอ ฉะนั้นจะต้องดำาเนินการตาม
นโยบายดังกล่าวอย่างเคร่งครัดที่สุด

 (2) ควรระบุในนโยบายสิ่งแวดล้อม ถึงการเปิดเผย
นโยบายฯ ต่อสาธารณชน เพือ่ถอืปฏบิตักิบัชมุชนใหเ้กดิความ
เหมาะสม 

 (3) ควรนำาผลจากการทบทวนสถานะปัจจบุนัของการ
ดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการกำาหนดนโยบายด้วย 
การทบทวนทำาให้ทราบการดำาเนินการในปัจจุบันและปัญหา
ที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย และสามารถนำาปัญหาเหล่านั้น 
มากำาหนดเป็นนโยบายก็ได้
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 โดยสรุปแล้วนโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นเอกสารท่ีแสดง
เป็นถ้อยแถลงและมาตรการในด้านการจัดการส่ิงแวดล้อม 
ซึ่งกำาหนดโดยมหาวิทยาลัยเอง โดยนโยบายส่ิงแวดล้อม
จะแสดงถึงข้อมูลข่าวสารท่ีให้นักศึกษา และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัย รวมถึงสาธารณชนน้ัน ทราบถึงเป้าหมายของ
องคก์รในการทีจ่ะควบคมุและปรบัปรงุปญัหาสิง่แวดล้อมของ 
องคก์ร ท้ังนี ้นโยบายสิง่แวดลอ้มจะมีประสทิธภิาพหรอืไมน่ัน้
จะขึ้นอยู่กับ 4 ประการคือ

 • นโยบายสิง่แวดลอ้มจะตอ้งได้รบัการสนบัสนนุจาก
ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน

 • จะต้องมีการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาที่เหมาะสม

 • จะต้องเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณชน
ภายนอก

 • นโยบายสิ่งแวดล้อมจะต้องได้รับการทบทวนให้ 
ทันสมัยอยู่เสมอ และได้รับการตรวจสอบว่ายังมีการปฏิบัติ
อยา่งสม่ำาเสมอตามระยะเวลาท่ีกำาหนดไว้ ซึง่กจิกรรมดงักล่าว
จะถูกดำาเนินการตรวจประเมินระบบฯ ภายในหรือภายนอก  
และเป็นการทบทวนระบบฯ หลังจากถูกตรวจประเมินแล้ว
อีกด้วย
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2. แผนงานและเป้าหมาย

 “คือ ขอบข่ายแผนงาน หรือเป้าหมายการดำาเนินงาน
ของชมรมอนุรักษ์ฯ ท้ังกิจกรรมภายในและภายนอกสถาบัน 
ที่กำาหนดไว้ในแต่ละปีการศึกษา”

 เกณฑ์สำาคัญในการพิจารณา : มีแผนงาน/เป้าหมาย 
และมีการจัดทำาเป็นเอกสาร มีการดำาเนินการตามแผนงาน
หรือมีการเปลี่ยนแปลงแผนงานเพื่อให้ประสบผลสำาเร็จ  
มกีารประเมนิผลโครงการ และมีการสือ่สารใหส้มาชกิในชมรม
รับรู้และเข้าใจ

 การวางแผนงานดำาเนินโครงการหรือกิจกรรมจะเป็น 
การเขียนโครงร่างของเป้าหมายที่จะถูกระบุไว้อย่างชัดเจน 
เป็นข้อๆ พร้อมด้วยขั้นตอนที่สามารถนำาไปปฏิบัติให้บรรลุผล
ได้ โดยจะเป็นขอบข่ายของโครงงานที่กำาลังจะลงมือปฏิบัติ  
ท้ังน้ี แผนงานจะช่วยจัดระเบียบให้เกิดเป็นกรอบการดำาเนินงาน 
ของโครงงานดังกล่าว โดยสามารถระบุให้ละเอียดแตกย่อย
ออกเป็นลำาดับขั้นอย่างชัดเจน รวมถึงระบุถึงผลลัพธ์ที่จะ 
เกิดข้ึน เพื่อช่วยตรวจทานถึงการดำาเนินงานในแต่ละขั้นตอน
ของแผนงาน

 ในการเขียนแผนงานระยะสั้นควรทำาขึ้นสำาหรับช่วง 
ระยะเวลาหนึ่งอย่างเช่น 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยการเขียน 
แผนงานมีหลายรูปแบบ อาทิเช่น การเขียนแผนงานโดยยึด
หลักการ SMART ตามรายละเอียดดังนี้
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 • Specific หรือ เจาะจง นั่นคือ เราจะทำาอะไร 
บางอย่างเพื่อใคร กำาหนดกลุ่มเป้าหมายที่กำาลังจะให้  
การส่งเสริมและแผนการปฏิบัติที่จะใช้เพื่อการนั้นโดยเฉพาะ

 • Measurable หรือ วัดผลได้ คือสามารถกำาหนด
ปริมาณ หรือสามารถทำาให้เราวัดผลได้หรือไม่ สามารถนับ
จำานวนได้หรือไม่ โดยอาจจะกำาหนดเป็นตัวเลขอย่างชัดเจน 
เช่น สุขภาพของนักศึกษาของชมรมจะดีขึ้นภายในปี …. 
เป็นต้น

 • Achievable หรือ บรรลุผลได้ เราสามารถกำาหนด
ให้เกิดผลสำาเร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำาหนดด้วยทรัพยากร
ท่ีมีอยู่หรือไม่ ดังนั้นการกำาหนดวัตถุประสงค์จำาเป็นต้อง
สอดคล้องกับระยะเวลาที่มีอยู่

 • Relevant หรือ มีความเกี่ยวเนื่อง ในที่นี้หมายถึง
การระบุวัตถุประสงค์จะส่งผลต่อเป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้น 
ต้องกำาหนดวัตถุประสงค์ และวิธีการให้สอดคล้องและ 
เกี่ยวเนื่องกันอย่างชัดเจน เป็นเหตุเป็นผลกัน

 • Time Bound หรือ อยู่ในกรอบเวลาที่มี หมายถึง 
ควรระบุวันที่สิ้นสุดโครงการไว้อย่างชัดเจน 
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 นอกจากนี้การเขียนแผนงานและเป้าหมายสามารถ
ระบุทรัพยากรทั้งหมดที่ต้องการใช้ภายในโครงการ ทั้งปัจจัย
ภายนอกที่จะส่งผลให้โครงการสำาเร็จ และที่สำาคัญการเขียน
แผนงานที่ดีควรระบุผู้รับผิดชอบในแต่ละหน้าที่ เพื่อวิเคราะห์
ถึงความสำาเร็จและสมบูรณ์ของโครงการ ทั้งนี้ ในการเขียน 
แผนงานและเป้าหมายควรสำารองทรัพยากรทุกด้านสำาหรับ
เรื่องไม่คาดฝัน และการเขียนแบบกว้างๆ จะเป็นข้อเสียของ
การดำาเนินงานโครงการ ในท้ายที่สุดการกำาหนดแผนงาน 
และเป้าหมายแล้วจำาเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องสื่อสารให้ผู้มีหน้าที่
รบัผิดชอบและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทกุคนได้เขา้ใจและสามารถปฏบิตัิ
ตามแผนงานดังกล่าวได้

3. โครงการ/กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม 
 การกำาหนดโครงการ/กิจกรรม

 “ต้องเกดิจากการสำารวจสภาพปญัหาดา้นสิง่แวดลอ้ม
ในพื้นท่ีโดยรอบมหาวิทยาลัย อาทิ ปัญหาเรื่องน้ำา ขยะ 
พลังงานไฟฟ้า คมนาคม พื้นท่ีสีเขียวอ่ืนๆ ซึ่งต้องมีการ 
จัดการตามลักษณะของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละประเภท 
ใหเ้หมาะสม นอกจากนีย้งัหมายรวมถงึการติดตามประเมนิผล  
และการเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
ต่อไป”

 เกณฑส์ำาคญัในการพจิารณา : แบง่ออกเปน็เกณฑ์ยอ่ย
อีก 4 ส่วน ได้แก่
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 3.1 การสำารวจสภาพปัญหาและที่มาของโครงการ –  
มีการสำารวจสภาพปัญหาและท่ีมาของโครงการ มีหลักฐาน 
หรือข้อมูลสนับสนุน มีแนวคิดในการดำาเนินการ และมีการ
วิเคราะห์แนวทางวิธีการในการดำาเนินการที่สอดคล้องกัน

 3.2 หมายเหตุ: พิจารณาจาก งบประมาณ คน และ
เวลา) – มีการดำาเนินการตามแผนงานครบถ้วน มีหลักฐาน
ประกอบอ้างอิง หรอืมีการปรบัเปลีย่นแผน/กระบวนการแกไ้ข
ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย

 3.3 การตดิตามและประเมินผล (หมายเหต ุประเมนิจาก
วัตถุประสงค์โครงการ) – มีการติดตามประเมินผล ครบถ้วน  
ตรงตามวัตถุประสงค์มีหลักฐาน และมีการพิจารณาผลการ
ประเมินเพื่อใช้การปรับปรุงโครงการต่อไป

 3.4 ผลสัมฤทธิ์ของการดำาเนินโครงการ – มีผลผลิต 
(Output) ครบถ้วน เกดิผลลพัธ ์(Outcome) และมผีลกระทบ 
เชิงบวก

เกณฑ์
พิจารณา
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 โครงการทีข่อรบัการสนับสนนุจะตอ้งมสีาระสำาคญัตาม
แบบขอรบัการสนบัสนนุงบประมาณของกรมสง่เสรมิคณุภาพ 
สิง่แวดลอ้ม ซ่ึงตอ้งแนบเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งตามขอ้กำาหนดของ
เอกสารประกอบการพิจารณาของโครงการด้วยแล้ว

4. การมีส่วนร่วม

 “เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมในแต่ละกิจกรรมของ
บุคลากร หรือสมาชิกในชมรม ตลอดจนการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรส่วนอื่นๆ ในสถาบัน และภายนอกสถาบัน”

 เกณฑ์สำาคัญในการพิจารณา : มีสมาชิกชมรมอื่น/
บุคคลทั้งใน และนอกหน่วยงานมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม

 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการของชมรมหรือ
มหาวิทยาลัย จะเป็นการร่วมแรงร่วมใจในภาคสมัครใจ โดย 
กระบวนการมสีว่นรว่มสามารถเริม่ตัง้แตร่ว่มคดิ รว่มตดัสนิใจ  
ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และร่วมรับประโยชน์ของ
การพัฒนาในกิจกรรมดังกล่าว ซ่ึงผู้มีส่วนร่วมอาจจะเป็น 
เพียงสมาชิกของชมรม บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจน 
บุคคลอื่นภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัย

 ท้ังนี้ การร่วมคิดและตัดสินใจภายในกลุ่มอาจจะเป็น
เรื่องยากที่จะทำาให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้จริงและมีอิสระในการ
แสดงออก เพราะสมาชิกของชมรมหรือมหาวิทยาลัยมีฐานะ 
อำานาจในทางสงัคมทีแ่ตกตา่งกนัจะเปน็อปุสรรคตอ่อสิระของ 
การแสดงออก และอาจนำาไปสู่การไม่ยอมรับฟังความคิดเห็น
ของผู้อื่น 
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 ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของกลุ่มนั่นคือ 
แรงจูงใจ ที่จะเป็นตัวกระตุ้นเพื่อทำาให้เกิดการแสดงออกและ
ช่วยทำางานตามเป้าหมายของโครงการ ดังนั้น ผู้มีอำานาจ
สูงสุดหรือผู้บริหารโครงการนับเป็นเงื่อนไขแห่งความสำาเร็จ 
ที่ทำาให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่องานและกลุ่ม

5. เทคโนโลยี (Technology) หรือ 
 นวัตกรรม (Innovation)

 “การบูรณาการ หรือการประยุกต์ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี หรือแนวคิดที่เกี่ยวข้อง มาผสมผสานกับกิจกรรม
ของชมรม ซ่ึงบางอย่างอาจพิจารณาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ 
ทางการอนุรักษ์ได้”

 เกณฑ์สำาคัญในการพิจารณา : มีความคิดสร้างสรรค์
หรอืมกีารนำาความรูม้าตอ่ยอด มีกระบวนการในการดำาเนนิงาน
แตกต่างจากที่เคยทำามา เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรม 

 มีความคิดสร้างสรรค์ : กิจกรรม หรือ โครงการใดๆ  
ท่ีนักศึกษาได้พัฒนาขึ้น โดยใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ 
กจิกรรมมคีวามนา่สนใจ แปลกใหม ่อาจจะมทีีอ่ืน่ทีด่ำาเนินการ 
ในรูปแบบที่คล้ายกันบ้าง ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโครงร่าง
ความคิด แนวทางปฏิบัติ การออกแบบลักษณะกิจกรรม 
กระบวนการดำาเนินงานที่แตกต่างจากที่ผ่านมา
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 มีการนำาความรู้ที่มีปัจจุบันมาต่อยอด : กิจกรรมที่
มีการนำาความรู้ที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน นำามาต่อยอด พัฒนา 
ความคิดเพ่ิมเติม ให้เกิดกิจกรรมที่แปลกใหม่ แต่อยู่บน 
พื้นฐานองค์ความรู้และประสบการณ์เดิม แต่เมื่อพัฒนาขึ้น
มาแล้ว ได้ชุดประสบการณ์ใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหา 
สิ่งแวดล้อมของตนเองได้อีกทางหนึ่ง

 องคค์วามรูห้รอืนวตักรรมใหม่ : เปน็การนำา “นวตักรรม” 
ที่ไม่ว่าจะเป็น ความคิด แนวทาง กระบวนการ การนำาองค์ 
ความรู้ทางเทคโนโลยี (Technology) กระบวนการออกแบบ
ทางวิศวกรรม (Engineering Design Process) หรือแมแ้ต่
สิ่งประดิษฐ์ ก่อให้เกิด “นวัตกรรมทางกิจกรรม” ขึ้นมาใหม่ 
คล้ายกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่สร้างชุดกิจกรรมขึ้นมา
ใหม่ แต่สำาหรับ “ความเป็นนวัตกรรม” มักจะมุ่งเน้นตรงจุด
ท่ีว่ายังไม่เคยมีที่ไหนดำาเนินการมาก่อน ยิ่งสามารถเชื่อมโยง
กับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาลชุดปัจจุบันด้วยแล้ว 
กิจกรรมน้ันยิ่งมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากชมรม
สามารถคิดกิจกรรมที่เป็น “นวัตกรรม” ขึ้นมาได้ ย่อมเป็น 
กจิกรรมทีผ่สมผสานระหว่างความคิดสรา้งสรรค ์กระบวนการ
ดำาเนินงานท่ีแตกต่าง ความแปลกใหม่น่าสนใจที่ต่อยอด
พัฒนาข้ึนมาจากองค์ความรู้เดิม การประยุกต์แนวคิดทาง
เทคโนโลยี เพื่อสร้างสรรค์งานอนุรักษ์ด้วยวิธีการที่แตกต่าง
และแปลกใหม่ อย่างแน่นอน
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6. การขยายผล

 “เป็นการนำาองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากการดำาเนินกิจกรรม  
ไปขยายผลสู่นักศึกษาคนอ่ืนๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย หรือ
ภายนอกสถาบัน”
 เกณฑ์สำาคัญในการพิจารณา : มีการเผยแพร่ความรู้
และขยายผล ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

 การนำาองค์ความรู้ ความสำาเร็จที่เกิดขึ้นไปเผยแพร่
และขยายผล ถือเป็นขั้นตอนที่ค่อนข้างสำาคัญ ขั้นตอนหน่ึง
ของกระบวนการดำาเนินงานโครงการ เพราะการแบ่งปัน  
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ท่ีเกิดขึ้น จะสามารถเป็นสะพาน 
เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ ไปสู่แนวทางการพัฒนากิจกรรม
รูปแบบใหม่ๆ ขึ้นมาได้อีกทางหนึ่ง การได้มีเวทีสาธารณะ  
หรือแนวทางการขยายผลเพื่อการเผยแพร่ชุดความรู้ที่เกิด
จากกิจกรรม มีความสำาคัญต่อการดำาเนินงานโครงการ ไม่ว่า 
จะเป็นการขยายผลเชิงองค์ความรู้สู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ  
ด้วยรูปแบบ วิธีการที่สร้างสรรค์ แต่มีเป้าหมายที่ชัดเจน  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่ในสถาบันอุดมศึกษา หรือแม้แต่ 
ภายนอกสถาบัน เพ่ือก่อให้เกิดเครือข่ายการทำางานท่ีกว้างขวาง  
สร้างความเข้มแข็งของกิจกรรมหรือโครงการได้มากยิ่งขึ้น
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ตัวชี้วัด
ค่า

คะแนน 
(r)

ค่าถ่วง
นำ้าหนัก 

(w)
เกณฑ์

รวม
คะแนน 
(rw)

1. นโยบายดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม (5)

1.1 นโยบายและ
วัตถุประสงค์

5 0 ไม่มีการกำาหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม

0.25 มีการกำาหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม
แต่ไม่มีลายลักษณ์อักษร

0.50 มีการกำาหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
มีลายลักษณ์อักษร

0.75 มีการกำาหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
มีลายลักษณ์อักษรและ
สอดคล้องกับนโยบาย
สิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัย

1.00 มีการกำาหนดนโยบายและ
วัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม 
มีลายลักษณ์อักษร สอดคล้อง
กับนโยบายสิ่งแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัย และสมาชิก
ของชมรมมีความเข้าใจ

ข้อกำาหนดและเกณฑ์การให้คะแนน
โครงการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ภายในมหาวิทยาลัย Green Youth
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ตัวชี้วัด
ค่า

คะแนน 
(r)

ค่าถ่วง
นำ้าหนัก 

(w)
เกณฑ์

รวม
คะแนน 
(rw)

2. แผนงาน/เป้าหมาย (10)

2.1 แผนงานและ
เป้าหมาย

10 0 ไม่มีแผนงาน/เป้าหมาย

0.25 มีแผนงาน/เป้าหมาย 
และมีการจัดทำาเป็นเอกสาร

0.50 มีแผนงาน/เป้าหมาย 
และมีการจัดทำาเป็นเอกสาร 
และมีการดำาเนินการตาม
แผนงาน หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงแผนงาน
เพื่อให้ประสบผลสำาเร็จ

0.75 มีแผนงาน/เป้าหมาย 
และมีการจัดทำาเป็นเอกสาร 
มีการดำาเนินการตามแผนงาน
หรือมีการเปลี่ยนแปลง
แผนงานเพื่อให้ประสบ
ผลสำาเรจ็ และมกีารประเมนิผล
โครงการ

1.00 มีแผนงาน/เป้าหมาย 
และมีการจัดทำาเป็นเอกสาร 
มีการดำาเนินการตามแผนงาน
หรือมีการเปลี่ยนแปลง
แผนงานเพื่อให้ประสบ
ผลสำาเร็จ มีการประเมินผล
โครงการ และมีการสื่อสาร
ให้สมาชิกในชมรมรับรู้
และเข้าใจ
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ตัวชี้วัด
ค่า

คะแนน 
(r)

ค่าถ่วง
นำ้าหนัก 

(w)
เกณฑ์

รวม
คะแนน 
(rw)

3. โครงการ/กิจกรรมสิ่งแวดล้อม (50)

3.1 การสำารวจ
สภาพปัญหาและ
ที่มาของโครงการ

10 0 ไม่มีการสำารวจสภาพปัญหา
และที่มาของโครงการ

0.25 มีการสำารวจสภาพปัญหา
และที่มาของโครงการ 
โดยไม่มีหลักฐาน

0.50 มีการสำารวจสภาพปัญหา
และที่มาของโครงการ โดยมี
หลักฐานหรือข้อมูลสนับสนุน

0.75 มีการสำารวจสภาพปัญหา
และที่มาของโครงการ 
มหีลกัฐาน หรอืข้อมลูสนบัสนุน 
และมีสำารวจแนวคิดในการ
ดำาเนินการ

1.00 มีการสำารวจสภาพปัญหา
และที่มาของโครงการ 
มหีลกัฐาน หรอืข้อมลูสนบัสนุน 
มีแนวคิดในการดำาเนินการ 
และมีการวิเคราะห์แนวทาง
วิธีการในการดำาเนินการ
ที่สอดคล้องกัน
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ตัวชี้วัด
ค่า

คะแนน 
(r)

ค่าถ่วง
นำ้าหนัก 

(w)
เกณฑ์

รวม
คะแนน 
(rw)

3.2 การดำาเนินงาน
ตามแผนงาน/
เป้าหมาย*
(หมายเหตุ:* พิจารณา
จาก งบประมาณ คน 
และเวลา)

20 0 ไม่เป็นไปตามแผน 
และไม่บรรลุเป้าหมาย
ที่กำาหนดไว้

0.25 มีการดำาเนินงานตามแผน 
แต่ไม่เหมาะสม ไม่มีหลักฐาน 
และไม่มีการปรับเปลี่ยนแผน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
(ไม่บรรลุเป้าหมาย)

0.50 มีการดำาเนินงานตามแผน
บางส่วน และมีหลักฐาน 
และมีการการปรับเปลี่ยนแผน
เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

0.75 มีการดำาเนินงานตามแผน
ครบถ้วน และมีหลักฐาน 
หรือมีการปรับเปลี่ยนแผน
ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
แต่ไม่บรรลุเป้าหมาย

1.00 มีการดำาเนินการตามแผน
ครบถ้วน มีหลักฐาน 
หรือมีการปรับเปลี่ยนแผน/
กระบวนการแก้ไขปัญหาอย่าง
มปีระสทิธภิาพ บรรลเุปา้หมาย
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ตัวชี้วัด
ค่า

คะแนน 
(r)

ค่าถ่วง
นำ้าหนัก 

(w)
เกณฑ์

รวม
คะแนน 
(rw)

3.3 การติดตาม
และประเมินผล
(หมายเหตุ ประเมิน
จากวัตถุประสงค์
โครงการ)

10 0 ไม่มีการติดตามประเมินผล

0.25 มีการติดตามประเมินผล 
แต่ไม่ครบถ้วน และไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์

0.50 มีการติดตามประเมินผล 
ครบถ้วน และไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์

0.75 มีการติดตามประเมินผล 
ครบถ้วน ตรงตามวัตถปุระสงค์
และมีหลักฐาน

1.00 มีการติดตามประเมินผล 
ครบถ้วน ตรงตามวัตถปุระสงค์
มีหลักฐาน และมีการพิจารณา
ผลการประเมินเพื่อใช้การ
ปรับปรุงโครงการต่อไป

3.4 ผลสัมฤทธิ์
ของการดำาเนิน
โครงการ

10 0 ไม่เกิดผลสัมฤทธิ์

0.25 มีผลผลิต (Output) บางส่วน

0.50 มีผลผลิต (Output) ครบถ้วน

0.75 มีผลผลิต (Output) ครบถ้วน 
และเกิดผลลัพธ์ (Outcome)

1.00 มีผลผลิต (Output) ครบถ้วน 
เกิดผลลัพธ์ (Outcome) 
และมีผลกระทบเชิงบวก
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ตัวชี้วัด
ค่า

คะแนน 
(r)

ค่าถ่วง
นำ้าหนัก 

(w)
เกณฑ์

รวม
คะแนน 
(rw)

4. การมีส่วนร่วม (15)

4.1 การมีส่วนร่วม 15 0 ไม่มีกระบวนการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกในชมรม

0.25 สมาชิกชมรมบางส่วน
มีส่วนร่วม 
(น้อยกว่าร้อยละ 50)

0.50 สมาชิกชมรมส่วนใหญ่
มีส่วนร่วม 
(มากกว่าร้อยละ 50)

0.75 มีสมาชิกชมรมอื่น/บุคคล
ในหน่วยงานมหาวิทยาลัย
มีส่วนร่วม

1.00 มีสมาชิกชมรมอื่น/บุคคล
ทั้งใน และนอกหน่วยงาน
มหาวิทยาลัยมีส่วนร่วม

5. ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (10)

5.1 ความคิด
สร้างสรรค์
และนวัตกรรม

10 0 ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม

0.25 มีความคิดสร้างสรรค์
หรือมีการนำาความรู้เดิมมาใช้ 
มีกระบวนการคิด ไม่แตกต่าง
จากที่เคยทำามา

0.50 มีความคิดสร้างสรรค์
หรือมีการนำาความรู้มาต่อยอด 
มีกระบวนการคิด ไม่แตกต่าง
จากท่ีเคยทำามา หรอืไมแ่ตกตา่ง
จากที่อื่นๆ ที่เคยทำามา
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ตัวชี้วัด
ค่า

คะแนน 
(r)

ค่าถ่วง
นำ้าหนัก 

(w)
เกณฑ์

รวม
คะแนน 
(rw)

0.75 มีความคิดสร้างสรรค์
หรือมีการนำาความรู้มาต่อยอด 
มกีระบวนการในการดำาเนนิงาน 
แตกต่างจากที่เคยทำามา

1.00 มีความคิดสร้างสรรค์
หรือมีการนำาความรู้มาต่อยอด 
มกีระบวนการในการดำาเนนิงาน
แตกต่างจากที่เคยทำามา 
เกิดองค์ความรู้ใหม่ 
หรือนวัตกรรม

6. การเผยแพร่และการขยายผล (10)

6.1 การเผยแพร่
และการขยายผล

10 0 ไม่มีการเผยแพร่ความรู้
หรือการขยายผล

0.25 มีการเผยแพร่ความรู้ 
ภายในชมรม

0.50 มีการเผยแพร่ความรู้ภายใน
หรือภายนอกมหาวิทยาลัย

0.75 มีการเผยแพร่ความรู้
และขยายผล 
ภายในมหาวิทยาลัย

1.00 มีการเผยแพร่ความรู้
และขยายผล ภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย



89

เลขรบั......................................
รหสัอา้งองิ................................
รหัสอนุมัติ................................

วันที่.............เดือน.....................................พ.ศ..................

สิ่งที่ส่งมาด้วย       ใบสมัคร
  แบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ
  เอกสารเกี่ยวกับชมรม
   - ระเบียบชมรม (ธรรมนูญชมรม)
   - รายละเอียดอาจารย์ที่ปรึกษา
  อ่ืนๆ (ระบุ)...........................................................

1. ชื่อสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการ : .......................................
 ...................................................................................................
 ทีอ่ยู่ของมหาวทิยาลยั ......................................................................
 เบอร์โทรศัพท์ท่ีตดิต่อได ้…..................... เบอรโ์ทรสาร ...........................
 เลขที่ออนไลน์ ........................................................

2. ชื่อโครงการ : .................................................................................
 (อ้างอิงตามแบบขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ)

แบบฟอร์มใบสมัคร
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำาปี 2562
โครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
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3. ชื่อผู้เสนอโครงการและผู้ร่วมโครงการ : ................................................
 (คำาอธิบาย : โปรดระบุ ช่ือ - นามสกุล/ตำาแหน่ง/สถานที่ติดต่อ/หมายเลขโทรศัพท์/ 
 โทรสาร/e-mail พร้อมแนบเอกสารประวตักิารศกึษา ประวตักิารทำางานในมหาวทิยาลัย  
 ผลงานของผู้เสนอโครงการและผู้ร่วมโครงการ)

 3.1 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว)...............................................................
  นามสกลุ..................................................................................
  นกัศกึษาชัน้ปทีี.่.......คณะ...............................รหัส........................
  พร้อมนักศึกษาผู้ร่วมโครงการจำานวน................คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
 3.2 ........................................................................หวัหนา้โครงการ
 3.3 ........................................................................(ตำาแหน่ง)
 3.4 ........................................................................(ตำาแหน่ง)

4. สังกัดชมรม
 ชื่อภาษาไทย..........................................
 ชื่อภาษาอังกฤษ......................................
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แบบฟอร์มการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
ประจำาปี.........

โครงการการดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน
ภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth)

ชื่อโครงการ [ไม่ต้องมีคำาว่าโครงการหรือเครื่องหมาย “ นำาหน้า]
รูปแบบกิจกรรม 
(สามารถเลือกได้
มากกว่า 1 รูปแบบ)

 จัดอบรม / ประชุม / สัมมนา  ออกบู๊ทประชาสัมพันธ์
 การวิจัย  กิจกรรมรณรงค์
 อื่นๆ .....................................................

ชื่อมหาวิทยาลัยของผู้รับผิดชอบโครงการ
ชื่อมหาวิทยาลัย [พิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยเต็ม เช่น มหาวิทยาลัย และตามด้วยชื่อ]

ที่อยู่เลขที่: ตำาบล / แขวง:
อำาเภอ / เขต: รหัสไปรษณีย์:

จังหวัด: ภูมิภาค:
โทรศัพท์: โทรสาร:
เว็บไซต์:

สถานที่จัดส่งเอกสาร (กรุณาตรวจสอบที่อยู่ให้ถูกต้องและชัดเจน)
ที่อยู่เลขที่: ถนน:

ตำาบล / แขวง: อำาเภอ / เขต:
จังหวัด: รหัสไปรษณีย์:

หมายเหตุ หากเปลี่ยนแปลงที่อยู่ กรุณาแจ้งกลับทาง 
  e-mail : deqp.youth@gmail.com
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1. ข้อมูลผู้ขอรับทุน 
 (ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการ และ ผู้ร่วมโครงการ อย่างน้อย 2 คน)
1.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ

ชื่อ - สกุล: [โปรดระบุ คำานำาหน้าชื่อ ด้วย] ชื่อเล่น:

มหาวิทยาลัย: คณะ/แผนก:
ที่อยู่ปัจจุบัน: ชั้นปีที่:
อำาเภอ / เขต: ตำาบล /แขวง:

จังหวัด: รหัสไปรษณีย์:
โทรศัพท์:

อีเมล์: [ใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องด้วย]

1.2 ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ (ลำาดับที่ 1)
ชื่อ - สกุล: [โปรดระบุ คำานำาหน้าชื่อ ด้วย] ชื่อเล่น:

มหาวิทยาลัย: คณะ/แผนก:
โทรศัพท์: ชั้นปีที่:

อีเมล์: [ใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องด้วย]

หมายเหตุ ผู้รับผิดชอบโครงการ กับผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ (ลำาดับที่ 1) 
  จะเป็นผู้มีสิทธิ์หลักในการเข้าร่วมกิจกรรม

1.3 ผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ (ลำาดับที่ 2)
ชื่อ - สกุล: [โปรดระบุ คำานำาหน้าชื่อ ด้วย] ชื่อเล่น:

มหาวิทยาลัย: คณะ/แผนก:
โทรศัพท์: ชั้นปีที่:

อีเมล์: [ใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องด้วย]
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2. รายละเอียดโครงการ
หลักการและเหตุผล: (ระบุที่มาและความสำาคัญในการดำาเนินโครงการฯ 

แสดงให้เห็นถึงความจำาเป็นที่ต้องดำาเนินโครงการ
โดยกำาหนดปัญหาให้ชัดเจน ความยาวไม่ควรเกิน 
1 หน้ากระดาษ A4)

วัตถุประสงค์ของโครงการ:
[โปรดระบุเป็นหัวข้อ]
(ระบุวัตถุประสงค์โครงการ
เป็นหัวข้ออย่างชัดเจน 
โดยแสดงให้เห็นถึง
ความสอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผลอันจะนำาไปสู่
เป้าหมายของโครงการ)

ตัวอย่าง เช่น
1. เพื่อให้เกิดกลุ่มผู้ใช้จักรยานและการเดิน
 ภายในมหาวิทยาลัยมากขึ้น
2. เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง
 ภายในและรอบมหาวิทยาลัย
3. เพื่อกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน
 ภายในมหาวิทยาลัย
4. เพื่อพัฒนาความร่วมมือโดยใช้กิจกรรมการรณรงค์
 การใช้จักรยานและการเดินของคณะฯ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย:
(พร้อมระบุจำานวน)

1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................

1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 
   (กรุณาแนบสำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ)

ชื่อ - สกุล: [โปรดระบุ คำานำาหน้าชื่อ ด้วย] ตำาแหน่ง:

มหาวิทยาลัย: คณะ/แผนก:
โทรศัพท์: ชั้นปีที่:

อีเมล์: [ใช้ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด และกรุณาตรวจสอบความถูกต้องด้วย]
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ:
(ตามวัตถุประสงค์)
[โปรดระบุเป็นหัวข้อ]

1. .............................................................
2. .............................................................
3. .............................................................
4. .............................................................

ระบุ วัน-เวลา-สถานที่
ปฏิทินจัดกิจกรรม :
[ระบุรายละเอียด-
ตารางปฏิทิน]

อาจจะแยกเปน็ปฏทินิกจิกรรมหรอืปฏิทนิงานในโครงการ 
แสดงแผนการดำาเนินงาน/ปฏิทินงาน ในแต่ละเดือน 
(Gantt Chart) ยกตัวอย่างตารางปฏิทิน เช่น

แผนการดำาเนินงาน:
[กรณีเป็นแผนการ
ดำาเนินงานต่อเนื่อง 3 ปี 
โปรดระบุรายละเอียด]

ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน และวิธีการดำาเนินโครงการ 
โดยสามารถระบุแผนการดำาเนินกิจกรรม 
หรือ แผนขั้นตอนการดำาเนินงานโดยละเอียด 
ยกตัวอย่างเช่น

ระยะเวลา
กิจกรรม

ปีงบประมาณ ….......
หมายเหตุ

ต.ค.พ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.ม.ีค.เม.ยพ.ค.มิ.ย.ก.ค.ส.ค.ก.ย.

1. ……....……

2. ……....……

ขั้นตอนการดำาเนินงาน
วันที่ หรือ เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 …

1. หาทีมงานในการจัด
 โครงการและบุคลากร
 ที่เกี่ยวข้อง

2. ประชาสัมพันธ์

3. จัดเตรียมสถานที่
 และอุปกรณ์

4. ทำาการรณรงค์
 ตามแผนงาน

5. สรุปผลและประเมินผล
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รายละเอียดงบประมาณ:
(แสดงรายการของงบ
ประมาณ โดยสอดคล้อง
ตามประกาศและระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยนั้นๆ)

จำานวนเงินที่ขอรับการสนับสนุน 
ทั้งสิ้น................................... บาท
รายละเอียดค่าใช้จ่ายแต่ละกิจกรรม/ขั้นตอน 
พร้อมแนบราคากลาง (ถ้ามี)
1. ....................................................................
 งบประมาณ..............................................บาท
2. ....................................................................
 งบประมาณ..............................................บาท
3. ....................................................................
 งบประมาณ..............................................บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำารายงานผลการดำาเนินโครงการ 
 งบประมาณ..............................................บาท

เป้าหมาย /
ผลผลิตของโครงการ :
[กรณีเป็นแผนการ
ดำาเนินงานต่อเนื่อง 3 ปี 
โปรดระบุรายละเอียด]

ผลผลิต / ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(หน่วยนับ)

วิธีการจัดเก็บข้อมูล

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอรับรองว่ารายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเป็นความจริง
ลงชื่อ ....................................................... ผู้รับผิดชอบโครงการ
 (                                                        )
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ร่วมโครงการลำาดับที่ 1
 (                                                        )
ลงชื่อ ...................................................... ผู้ร่วมโครงการลำาดับที่ 2
 (                                                        )
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ชือ่โครงการ : ........................................................................................
.....................................................................................
ชื่อมหาวิทยาลัย : ...............................................................................
ชื่อชมรม : .........................................................................................
ระยะเวลาการดำาเนนิโครงการ : ...............................................................
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ........................................................................
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : .........................................................................

1. ตัวชี้วัดด้านนโยบายการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
 1.1 นโยบายการดำาเนนิการด้านสิง่แวดล้อมของมหาวทิยาลยั (ถ้าม ีโปรดระบ)ุ 
  แนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี) 
  .............................................................................................
  .............................................................................................
  .............................................................................................

 1.2 นโยบายการดำาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมของชมรมฯ (ถ้ามี โปรดระบุ) 
  แนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
  .............................................................................................
  .............................................................................................
  .............................................................................................

แบบฟอร์มรายงาน
สรุปผลการดำาเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชน
ภายในมหาวิทยาลัย (Green youth) ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. .........
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2. ตัวชี้วัดด้านแผนงาน / เป้าหมาย
 แผนการดำาเนินงานโครงการ / กิจกรรมของชมรมฯ ประจำาปี ..........
 แนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)

แผนงาน/
กิจกรรม

ระยะเวลา (เดือน)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

 2.1 การดำาเนินงานตามแผนงานประจำาปีของชมรมฯ
   ได้ดำาเนินงานตามแผนที่กำาหนดไว้ทั้งหมด
   ได้ดำาเนินงานล่าช้ากว่าแผนที่กำาหนดไว้บางส่วน
   ได้มีการเปลี่ยนแปลงแผนงาน เพื่อให้ประสบผลสำาเร็จ

 อธบิายรายละเอยีดเพิม่เตมิ ...............................................................
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................

 2.2 ได้มีการประเมินผลโครงการตามแผนการดำาเนินงานของชมรมฯ หรือไม่  
  อย่างไร แนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
  .............................................................................................
  .............................................................................................
  .............................................................................................
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3. ตัวช้ีวัดด้านโครงการ / กิจกรรม (โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุน 
 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
 3.1 การสำารวจสภาพปัญหาภายในมหาวิทยาลัยและที่มาของโครงการ 
  (ถ้ามี โปรดอธิบาย) พร้อมแนบหลักฐานข้อมูลสนับสนุน (ถ้ามี)
  .............................................................................................
  .............................................................................................

 3.2 การดำาเนินงานตามแผนงาน / เป้าหมาย (โครงการที่ได้รับงบประมาณ 
  สนับสนุนจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
   ได้ดำาเนินงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่กำาหนดไว้
   ได้ดำาเนินงานล่าช้ากว่าแผนและเป้าหมายที่กำาหนดไว้
   ได้ดำาเนินงานตามแผนและเป้าหมายที่กำาหนดไว้บางส่วน และมีการ 
   ปรับเปลี่ยนแผนเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
   ได้ปรับเปลี่ยนแผนงานและเป้าหมายทั้งหมด เพื่อให้บรรลุตาม 
   เป้าหมาย

  รายละเอียดผลการดำาเนินงานของโครงการ
  (1) กิจกรรมที่วางแผนไว้
  .............................................................................................
  .............................................................................................
  .............................................................................................
  (2) กิจกรรมที่ทำาได้จริง
  .............................................................................................
  .............................................................................................
  .............................................................................................
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  ในกรณีที่ท่านมีความจำาเป็นต้องเปลี่ยนแผนงาน ขอให้ระบุแผนการ 
ดำาเนินงานที่จะทำาดังกล่าว พร้อมทั้งทำาแผนกิจกรรมเดิม เปรียบเทียบกับแผน
กิจกรรมใหม่ที่จะทำา รวมท้ังบอกเหตุผลในการเปลี่ยนแผนงาน (เฉพาะโครงการ
ที่ปรับเปลี่ยนแผน)
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

 3.3 ได้มีการติดตามประเมินผลโครงการอย่างไร โปรดอธิบาย (ประเมินจาก 
  วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้) แนบหลักฐานประกอบ (ถ้ามี)
  .............................................................................................
  .............................................................................................

 3.4 ผลสัมฤทธิ์ของการดำาเนินโครงการ
  โปรดสรุปผลการดำาเนินงานของโครงการโดยย่อ
  .............................................................................................
  .............................................................................................
  .............................................................................................
  .............................................................................................

4. ตัวชี้วัดด้านการมีส่วนร่วม
  สมาชิกภายในชมรมมีส่วนร่วม (น้อยกว่าร้อยละ 50)
  สมาชิกภายในชมรมมีส่วนร่วม (มากกว่าร้อยละ 50)
  สมาชกิภายในชมรมมสีว่นร่วม (มากกวา่ร้อยละ 50) และ สมาชกิชมรมอ่ืน / 
  บุคคลในมหาวิทยาลัยเข้ามามีส่วนร่วมด้วย
  สมาชกิภายในชมรมมสีว่นร่วม (มากกวา่ร้อยละ 50) และ สมาชกิชมรมอ่ืน / 
  บุคคลทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเข้ามามี ส่วนร่วมด้วย
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5. ตัวชี้วัดด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
 โครงการได้มีการนำาความรู้มาต่อยอด หรือมีกระบวนการในการดำาเนินงาน 
 แตกต่างจากที่เคยทำามา เกิดองค์ความรู้ใหม่ หรือนวัตกรรมหรือไม่ อย่างไร  
 (ถ้ามี)
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................

6. ตัวชี้วัดด้านการเผยแพร่และการขยายผล
 โครงการได้มีการเผยแพร่ความรู้และการขยายผลหรือไม่ อย่างไร 
 (ขยายผล หมายถึง นำาความรู้ไปปฏิบัติด้วย)
  มีการเผยแพร่ความรู้เฉพาะภายในชมรม
  มีการเผยแพร่ความรู้ภายในมหาวิทยาลัย หรือภายนอกมหาวิทยาลัย
  มีการเผยแพร่ความรู้และขยายผลภายในมหาวิทยาลัย
  มีการเผยแพร่ความรู้และขยายผลภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก 
  มหาวิทยาลัย

 อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติม
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................
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7. อุปสรรคในการดำาเนินงาน (หากมี กรณุาระบุว่ามีอะไรบา้ง และไดแ้ก้ไขอยา่งไร)
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................

8. ความเห็นและข้อเสนอแนะ
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................
 ...................................................................................................



102

   ภาคผนวก
ตัวอย่างระเบียบชมรม / ธรรมนูญชมรม

ระเบียบข้อบังคับ
ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 เพื่อความเหมาะสมในการจัดต้ังชมรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
และดำาเนินงานเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของชมรมฯ จึงให้มีระเบียบข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

หมวด 1 บททั่วไป

ข้อ 1 ชื่อชมรม

ใช้ชื่อชมรมเป็นภาษาไทยว่า “ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ใช้ชื่อชมรมเป็นภาษาอังกฤษว่า “Environmental Conservation Club”

ข้อ 2 ที่ตั้งของชมรม

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
ถนนทหาร ตำาบลหมากแข้ง อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000 

ข้อ 3 ตราสัญลักษณ์ของชมรม

หมวด 2 วัตถุประสงค์

ข้อ 4. วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ของชมรม มีดังนี้

4.1 เพื่อรักษาและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4.2 เพื่อแลกเปลี่ยน เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้ความคิด และประสบการณ์
 ทางด้านสิ่งแวดล้อม 
4.3 เพื่อช่วยเหลือหรือในความร่วมมือในกิจกรรมของสถาบันทางด้านสิ่งแวดล้อม 
4.4 เพื่อรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างสมาชิกในชมรม 
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หมวด 3 สมาชิกและสมาชิกภาพ

ข้อ 5. ประเภทสมาชิก

สมาชิกของชมรมฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทและมีคุณสมบัติดังนี้ คือ
5.1 สมาชิกสามัญ
 ศิษย์เก่า/นักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 และนักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆ ที่สมัครตามระเบียบ
5.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์
 5.2.1 บุคคลซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ 
   เช่น อาจารย์ อาจารย์พิเศษ ฯลฯ
 5.2.2 ผู้ที่สนับสนุนหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของชมรมฯ 
   และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการดำาเนินการแล้ว

ข้อ 6. คุณสมบัติของสมาชิก

ผู้ที่จะเป็นสมาชิกของชมรมได้ คือ บุคคลดังต่อไปนี้
6.1 ผู้ที่กำาลังศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมได้รับปริญญา 
 และ/หรือสำาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาหลักสูตร
6.2 อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีในอดีตและปัจจุบัน 
6.3 อาจารย์พิเศษ

หมวด 4 สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

ข้อ 7 สิทธิของสมาชิก 

7.1 รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการ
 อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของชมรม เท่าที่จะอำานวยได้ 
7.2 เสนอความคิดเห็นหรือคำาแนะนำาต่อชมรม หรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ
 ที่อยู่ในวัตถุประสงค์ของชมรม เท่าที่จะอำานวยได้ 
7.3 เข้าร่วมประชุม อภิปราย แสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอมิติ
 ในการประชุมใหญ่สมาชิก 
7.4 มีสิทธิประดับหรือใช้เครื่องหมายชมรม 
7.5 สมาชิกสามัญไม่น้อยกว่า 50 คน สามารถขอตรวจสอบกิจการ และทรัพย์สิน
 ของชมรมได้โดยทำาเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน หรือกรรมการผู้ทำาหน้าที่แทน
 ประธานชมรม
7.6 สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่ 
 และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อ 8. หน้าที่ของสมาชิก สมาชิกของชมรมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

8.1 ปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบของชมรม รวมทั้งมติของที่ประชุมกรรมการ
 ของชมรม
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8.2 เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรม
8.3 เสนอแนะและหรือให้ข้อมูลต่างๆ แก่ชมรม เพื่อแลกเปลี่ยนในหมู่สมาชิก
 ของชมรม
8.4 รักษาและส่งเสริมวัตถุประสงค์ของชมรม รวมทั้งชื่อเสียงของชมรม

ข้อ 9 การสมัครเข้าเป็นสมาชิก สมาชิกชมรม ได้แก่ บุคคลต่อไปนี้

9.1 จะต้องยื่นใบสมัครเป็นสมาชิกต่อคณะกรรมการดำาเนินการ
 และได้รับความเห็นชอบแล้ว
9.2 ความเป็นสมาชิกดังกล่าว จะสมบูรณ์ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ต่อเมื่อ
 สมาชิกได้ชำาระค่าสมาชิก แรกเข้าคนละ 30 บาท แล้ว

ข้อ 10 การขาดสมาชิกภาพ สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดในกรณีดังต่อไปนี้

สมาชิกขาดจากสมาชิกภาพ เพราะอย่างใดๆ ต่อไปนี้ ได้แก่ ตาย, ลาออก, ถูกไล่ออก
เพราะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของสมาชิก

หมวด 5 ค่าลงทะเบียนเป็นสมาชิก และค่าบำารุงชมรม

ข้อ 11 ค่าลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกและค่าบำารุงชมรม

11.1 สมาชิกสามัญ
 ค่าลงทะเบียน และ ค่าบำารุงรายปี 30 บาท
11.2 สมาชิกกิตติมศักดิ์
 ค่าลงทะเบียนและค่าบำารุงชมรมให้เป็นไปตามดุลยพินิจ และความสมัครใจ
 ของท่านสมาชิกเป็นสำาคัญ

หมวด 6 คณะกรรมการของชมรม

ข้อ 12 คณะกรรมการของชมรม

12.1 ให้มีคณะกรรมการดำาเนินการของชมรมคณะหนึ่ง ประกอบด้วย 
 กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกทั้งหมด จำานวน 19 คน 
 โดยเลือกประธาน 1 คน
12.2 ให้ประธานชมรมและกรรมการที่ได้เลือกจากสมาชิกดำาเนินการแต่งตั้ง 
 รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก นายทะเบียน และตำาแหน่งอื่นๆ 
 แล้วแจ้งให้สมาชิกทราบ
12.3 การประชุมคณะกรรมการต้องมีคณะกรรมการประชุมไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง
 ของกรรมการทั้งหมด และมติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก
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12.4 วาระการดำารงตำาแหน่งของคณะกรรมการมีกำาหนด 1 ปี 
 ถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งคณะกรรมการใหม่ ให้คณะกรรมการเดิม
 อยู่ในตำาแหน่งต่อไป จนกว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่
12.5 คณะกรรมการมีอำานาจออกทะเบียนต่างๆ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
 เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ของชมรมได้ ตามที่เห็นสมควร

หมวด 7 การประชุมใหญ่

ข้อ 13 การประชุมใหญ่

13.1 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของชมรมจัดให้มีปีละ 1 ครั้ง 
 ส่วนการประชุมใหญ่วิสามัญ แล้วแต่คณะกรรมการจะกำาหนด
 หรือสมาชิกสามัญอย่างน้อย 50 คน เข้าชื่อกันเสนอให้เปิดประชุม
13.2 การประชุมใหญ่สามัญให้ประชุมในเดือนกันยายนของทุกปี 
 และจะต้องมีสมาชิกประชุมไม่น้อยกว่า 50 คน

ข้อ 14 วิธีออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่

14.1 สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและสมาชิกสามัญคนหนึ่งๆ
 มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
14.2 ในการประชุมใหญ่ใดๆ ข้อมติอันเสนอให้ลงคะแนนให้ตัดสินด้วยวิธีชูมือ
 หรือวิธีการอื่นใด อันเป็นการเปิดเผย
14.3 การลงคะแนนลับนั้นจะใช้กรณีที่จำาเป็นเท่านั้น โดยการเห็นชอบของสมาชิก
 ที่มาร่วมประชุม

หมวด 8 การเงิน เงินทุนพิเศษ และการบัญชีของชมรม

ข้อ 15 เงินของชมรมให้ฝากไว้กับบัญชีของชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หมวด 9 เบ็ดเตล็ด

ข้อ 16 ข้อบังคับอาจแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้โดยมติของที่ประชุมใหญ่
ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำานวน สมาชิกที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 17 การเลิกชมรม

ชมรมอาจเลิกได้โดยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำานวนสมาชิกทั้งหมด 
ลงมติให้เลิกแล้วให้ทรัพย์สินของชมรม ตกเป็นทรัพย์สินของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
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 การกระตุน้และสง่เสรมิการสรา้งจติสำานึกแกน่กัศกึษา 
บคุลากร และผูมี้สว่นเกีย่วขอ้งใหเ้กดิการมสีว่นรว่มรบัผดิชอบ 
ต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยที่ เกิดขึ้น 
มหาวทิยาลยัแมโ่จ-้ชมุพร จงึไดด้ำาเนนิโครงการ Green youth

มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ชมรม กองกำาลัง “เที่ยว” รับใช้สังคม

โครงการ “การสร้างการรับรู้ด้านการบริโภคที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร”
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 โดยด้วยการน้อมนำาศาสตร์พระราชามาปรับใช้ และ
การบูรณาการความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของ
นกัศกึษาและบคุลากรประจำาสาขาวชิาทีเ่ปิดการเรยีนการสอน  
และเช่ือมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่นภายในชุมชนสมาชิก 
เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวัดชุมพร เพื่อพัฒนา 
เป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดองค์ความรู้ศาสตร์พระราชา 
กับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ได้แก่ การ
จัดการขยะต่างๆ เช่น การทำาปุ๋ยหมัก เลี้ยงไส้เดือนดิน  
ผลิตน้ำาจุลินทรีย์ การทำาน้ำาส้มควันไม้ เป็นต้น

 การจัดการคุณภาพน้ำา การจัดการพลังงาน และ 
การเพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง ควบคู่
กับการต่อยอดความมั่นคงทางอาหารและอาหารปลอดภัย 
ให้แก่นักศึกษา บุคลากรในมหาวิทยาลัย ประชาชนภายใน
ท้องถิ่น และบุคคลทั่วไปผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้าง 
การรับรู้ด้านการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมภายใน
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
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 ปญัหาขยะมูลฝอยและน้ำาทิง้จากอาคารตา่งๆ ลงในบอ่ 
พักน้ำาเสียที่มีอยู่หลายจุดในมหาวิทยาลัย เป็นปัญหาที่ชมรม
รักเรารักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ พบว่าต้องเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
จึงได้ดำาเนินโครงการ “ZERO WASTE (ลดขยะให้เป็นศูนย์)” 
โดยนำาขวดน้ำาพลาสติกมาสร้างเป็นแพใส่ผักตบชวา เพ่ือใช้ 
ผักตบชวามาบำาบัดน้ำาเสียด้วยวิธีทางธรรมชาติ เน่ืองจาก 
ผักตบชวาเป็นพืชน้ำาหรือวัชพืชที่มีธาตุโพแทสเซียมเป็น 
จำานวนมาก รวมทั้งยังมีการนำาผักตบชวามาทำาปุ๋ยอินทรีย์  
เพื่อป้องกันวัชพืชและเม่ือสลายตัวก็เป็นปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่พืช
ต่อไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ชมรม รักเรารักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ ZERO WASTE (ลดขยะให้เป็นศูนย์)
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 นอกจากนี้ ทางชมรมฯ ได้คิดค้นจักรยานท่ีจะใช้ปั่น
เพื่อเติมออกซิเจนในน้ำา และไว้สำาหรับเก็บผักตบชวาที่ขึ้นมา 
ในบ่อด้วย หลังจากทำาโครงการและมีการวัด คุณภาพน้ำา 
ก่อนและหลังทำาโครงการ โดยตรวจวัดเก็บข้อมูลทุกเดือน  
พบว่า คุณภาพน้ำาในบ่อน้ำามีคุณภาพดีขึ้น ไม่ส่งกล่ินเหม็น  
และไม่มีปัญหาน้ำาเสียเกิดขึ้น

 นอกจากนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ขยายผลความรู้  
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ได้ต่อยอดเผยแพร่ความรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน 
ระดับชั้นประถมในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัย ให้ได้รับความรู ้
เรื่องการคัดแยกอย่างถูกวิธี รณรงค์และปลูกจิตสำานึกให้ 
เห็นความสำาคัญของผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อมที่เกิดขึ้น  
โดยใช้กิจกรรมเกมและการแสดงเป็นสื่อในการสอดแทรก
ความรู้
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 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีร้านค้าจำานวนมากและ 
ส่วนใหญ่ใช้ถุงพลาสติกเพื่อความสะดวกในการถือและ 
การพกพาสินค้า ซึ่งเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งในการสร้างปัญหา
ขยะในเขตมหาวทิยาลยัขอนแกน่ จงึมแีนวคดิการรณรงคแ์ละ
ส่งเสริมการลดถุงพลาสติกจากร้านค้าในเขตมหาวิทยาลัย
ขอนแก่น จึงจัดทำาโครงการ SAY NO! THANK YOU ลดถุง
ปับ๊ แลกรบัรางวัล season 2 ซ่ึงไดร้บัความรว่มมอืกบัรา้นคา้
ตามคณะตา่งๆ 9 คณะ (คณะพยาบาล คณะวศิวกรรมศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ คณะสาธารณสุข คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะเภสัชศาสตร์ และสัตวศาสตร์)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและทรัพยากร

โครงการ SAY NO! THANK YOU ลดถุงปั๊บ 
แลกรับรางวัล season 2
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 เม่ือมีนกัศกึษาซือ้ของจากรา้นคา้และไมร่บัถงุพลาสตกิ
ก็จะได้รับสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์โครงการเพื่อติดสมุดพกและ
สะสมสต๊ิกเกอร์ให้ได้ครบตามจำานวนท่ีกำาหนดไว้ในแต่ละ
รางวัล เพื่อนำาไปแลกของรางวัลในวันที่กำาหนดตามประกาศ 
ซึ่งสมุดพกจะมีแจกตรงเคาน์เตอร์ร้านค้าโดยจะแบ่งเป็น  
4 ระยะ คือ

 ระยะที่ 1 การประชาสัมพันธ์ โครงการให้ความรู้ผ่าน 
สื่อออนไลน์และป้ายประชาสัมพันธ์

 ระยะท่ี 2 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน ์
ของการลดใช้ถุงพลาสติก

 ระยะที่ 3 ช่วงของการแจกสติ๊กเกอร์ ควบคู่กับการ 
จัดอีเว้นท์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ 
การลดใช้ถุงพลาสติกและผลกระทบของการใช้ถุงพลาสติก

 ระยะที่ 4 สรุปและประเมินผลโดยวัดการประเมินผล 
โครงการจากจำานวนสติ๊กเกอร์ที่สะสมของผู้เข้าร่วม และ 
นำามาสรุปผลเป็นรายเดือน สรุปเป็นจำานวนถุงพลาสติก
ท่ีลดได้ในโครงการ โดยภายในระยะเวลา 2 เดือน สามารถ 
ลดจำานวนถุงพลาสติกได้ 1,586 ถุง คิดเป็น 15.86%
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 ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยอุดรธานี 
จัด “โครงการ UDRU Green Youth” ภายใต้แนวคิด การ
จัดการและดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การลดการใช้พลังงาน และการเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
ในมหาวิทยาลัยท่ีทำาให้เกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมในชุมชน 
ในการจัดการกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับ
มหาวิทยาลัย เพื่อให้มีการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
อยา่งเป็นรูปธรรมและเป็นการเรยีนรูใ้หก้บันกัศกึษา บคุลากร 
ประชาชนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

โครงการ UDRU Green Youth
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 โดยจัดให้มีการรณรงค์ใช้จักรยานภายในมหาวิทยาลัย 
อบรมให้ความรู้เพื่อส่งเสริมการใช้จักรยานอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยในการขับขี่ให้กับนักศึกษา

 นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการจัดการขยะ ได้แก่ พวก
เศษใบไม้ เศษอาหารจากโรงอาหาร นำาไปทำาเป็นปุ๋ยหมักและ
ปุ๋ยมูลไส้เดือน และร่วมกันปลูกต้นไม้ เพ่ือเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 
ในมหาวิทยาลัย

 นอกจากน้ียังมีกิจกรรมขยายผลด้วยการอบรมให้ความรู้  
เรื่องการจัดการขยะแบบครบวงจร จัดกิจกรรมค่ายอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ให้กับนักเรียน การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน และหน่วยงาน 
ท้องถ่ินท่ีสนใจร่วมกิจกรรมกับชมรมเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
ในการจัดการปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยต่อไป
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 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีอาคาร 
สิ่งปลูกสร้างใหม่ๆ กำาลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นแหล่งที่
สำาคัญที่ทำาให้ปริมาณน้ำาเสียเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีกิจกรรมจาก
การใช้น้ำาทั้งอุปโภคและบริโภคแล้วปล่อยน้ำาทิ้งลงสู่แหล่งน้ำา 
ซ่ึงอาจจะส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพของ
สิ่งมีชีวิตที่มีอยู่ในแหล่งน้ำา รวมถึงการสูญเสียความสมดุล
ทางธรรมชาติ ซึ่งแหล่งน้ำาบริเวณดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำา  
ตามธรรมชาติที่ประชาชนในพื้นที่ตำาบลท่างิ้วใช้ประโยชน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการพัฒนาคน พัฒนาชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อม
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 ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จึงได้จัดทำา “โครงการ
พัฒนาคน พัฒนาชุมชน พัฒนาสิ่งแวดล้อม” โดยการ 
ตรวจสอบและติดตามคุณภาพน้ำา เพ่ือหาวิธีการจัดการควบคุม 
คุณภาพน้ำาก่อนจะไหลออกสู่ชุมชน โดยศึกษาคุณภาพน้ำา
ภายในมหาวิทยาลัยบริเวณก่อนการใช้น้ำา (ต้นน้ำา) บริเวณ 
การใช้อุปโภคและบริโภคแหล่งน้ำา (กลางน้ำา) และบริเวณ
แหล่งน้ำาก่อนไหลออกสู่ชุมชน (ปลายน้ำา) โดยใช้การวิเคราะห์
คุณภาพน้ำาทางเคมี เพื่อหาวิธีการจัดการและบำาบัดน้ำาให้
เหมาะสมให้แก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  
และไม่ให้เกิดผลกระทบกับชุมชนโดยรอบ



117

 ปจัจบุนัมหาวิทยาลยัราชภฏัเชยีงใหมไ่ดป้ระสบปญัหา
เกีย่วกบัการคัดแยกขยะ ทางชมรมอนุรักษท์รพัยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำา
โครงการ “Green Pavilion CMRU” โดยมีกิจกรรม “ขยะ 
มีค่านำามาแลกเปลี่ยน” มีการคัดแยกขยะพลาสติก ขวดแก้ว 
และที่พิเศษคือ มีการแยกถุงพลาสติก เพ่ือที่จะนำาไปผลิต
เป็นบล็อกปูถนน ซ่ึงเป็นการจัดการขยะแบบครบวงจร ลด
ปัญหาการจัดการขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัยได้อย่างเป็น
รูปธรรมมากขึ้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

โครงการ Green Pavilion CMRU
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 นอกจากนี ้ทางชมรมฯ ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏบิตักิาร  
“การคัดแยกขยะและการจัดการขยะแบบครบวงจร” เพื่อ
ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีการบริหารจัดการคัดแยกขยะ 
แบบครบวงจร และสรา้งจติสำานกึใหก้บันกัศกึษาและบคุลากร
ในมหาวิทยาลัย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะที่ 
ถูกต้อง มีความตระหนักถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น สามารถ 
นำาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในมหาวิทยาลัยและในชีวิต
ประจำาวัน
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