
 

 

 

แบบทดสอบการฝึกอบรมของผู้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ในหัวข้อ “การจัดการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นส านักงานสีเขียว” 

วันจันทร์ที่   2   ธันวาคม  2562  

ณ ห้อง Mini theater 1 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) 
 

 

ผลคะแนนก่อนและหลังของผู้เข้าร่วมโครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและ

สังคม 

 โดยแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนในหัวข้อ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้ารับการ

ตรวจประเมิน และการประเมินส านักงานสีเขียวในหัวข้อ “การจัดการองค์ความรู้และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นส านักงานสีเขียว”  นั้นจะเป็นแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล้อมในส านักงาน Green office ว่าก่อนและหลังการเข้า

รับการฝึกอบi,มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมส านักงานมากน้อยเพียงใด โดยมีผู้ท า

แบบทดสอบ จ านวน 0  คน และมแีบบทดสอบที่จัดท าขึน้มดี้วยกันทั้งหมด 2  ข้อ  ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบทดสอบการฝึกอบรมโครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ในหัวข้อ “การจัดการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นส านักงานสีเขียว” 

วันจันทร์ที่  2 ธันวาคม  2562 

  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้อง Mini theater 1 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์  (e-Library) 

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

ให้ท าเคร่ืองหมาย × ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ความหมายของ Green Office ตรงกับข้อใด 

 1. ระบบการดูแลส านักงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 2. ระบบการจัดซือ้จัดจา้งสเีขียว 

 0. ระบบการบริหารที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 4. การวางแปลนพื้นที่สีเขยีวส านักงาน 

2. แนวคิดส านักงานสีเขียว ตรงกับข้อใดของแนวคิดภาคธุรกิจ 

 1. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 2. เทคโนโลยีการผลติที่สะอาด 

 0. ธุรกิจเกษตรสีเขยีว 

 4. ธุรกิจ CSR 

3. การท า Green office วิเคราะหไ์ด้วา่จะมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง 

 1. บรรเทาภาวะโลกร้อน 

2. ลดการใชพ้ลังงาน 

0. ลดของเสียจากส านักงาน 

4. ถูกทุกข้อ 

4. ระบบสาธารณูปโภคที่ควรค านึงถึงในอาคารสีเขียว คือระบบข้อใด 

1. ระบบการใชพ้ลังงานที่ประหยัด 

2. ระบบเสียง 

0. ระบบการใชเ้ครื่องปรับอากาศให้มาก 

4. ระบบการระบายอากาศ 

5. การประเมนิการจัดการขยะในส านักงานสีเขียวควรประเมินจากอะไร 

1. การลดลงของขยะโลหะอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การเก็บขยะจากส านักงานที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

0. การที่ขยะส านักงานได้รับการคัดแยกตามที่ก าหนด 

4. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. 

 



6. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดสี าหรับ Green Office 

1. การสรา้งนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ 

2. การทุ่มเทให้แก่งาน ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

0. การมวีัฒนธรรมประหยัดพลังงาน 

4. ถูกทั้ง ข. และ ค. 

7. การท าส านักงานสีเขียวเน้นที่การพัฒนาสว่นใดก่อน 

1. การพัฒนาระบบ IT 

2. การพัฒนาจติส านึกของเจา้หนา้ที่ในส านักงาน 

0. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

4. การพัฒนาโดยการทาสีเขียวในอาคารส านักงาน 

8. องค์กรที่จะท า Green office ผูบ้ริหารจะต้องเริ่มอย่างไร 

1. ประชุมก าหนดนโยบายร่วมกันทุกหน่วยในองค์กร 

2. เรียนรู้วชิาสิ่งแวดล้อม 

0. ออกแบบอาคารและก าหนดพืน้ที่สีเขียว 

4. เรียนรู้การท างานรว่มกัน 

9. การประหยัดน้ าในอาคารควรท าอย่างไร 

1. เปิด-ปิดน้ าเป็นเวลา 

2. ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า 

0. ก าหนดให้ใชน้้ าราดส้วมเมื่อใช้งานครบ 1  ครั้ง 

4. สนับสนุนให้พนักงานไปใช้ห้องน้ าในอาคารอื่น 

10. ใครควรมีสว่นร่วมในกิจกรรม Green Office 

1. ผูบ้ริหาร 

2. ช่างที่ดูแลระบบสาธารณูปโภค 

0. ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน 

4. พนักงานท าความสะอาด 

11. เรื่องใดส าคัญส าหรับการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวในส านักงานราชการ 

1. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร 

2. การออกนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

0. การรับสมัครพนักงานที่มีความรู้สูง 

4. การออกแบบระบบบริการประชาชนใหม่ 

 

 

 

 



12.  โจทย์ส าคัญส าหรับส านักงานยุคใหม่ คอืข้อใด 

 1. การรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 2. การรองรับการเพิ่มขึน้ของผู้ใชบ้ริการและผูใ้ห้บริการส านักงาน 

 0. การรองรับบุคลากรที่มคีวามหลากหลาย 

 4. การรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึน้และหลากหลายแบบ 

13. อาคารใหม่ที่จะท า Green Office ต้องพิจารณาจากอะไร 

 1. การก่อสร้าง 

 2. การเลือกวัสดุก่อสร้าง 

 0. การออกแบบอาคาร 

 4. การเลือกของตกแต่ง 

14. ตัวชี้วัดที่เป็นผลส าเร็จของ Green Office คือขอ้ใด 

 1. ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนอ้ยที่สุด 

 2. ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

 0. การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่สูงขึน้ 

 4. การลดลงของพนักงานที่อ้วนเกินไป 

15. การจัดการพลังงานในอาคารเก่าควรท าอย่างไร 

 1. จัดระบบปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานมากที่สุด 

 2. เปลี่ยนที่ตัง้อาคารใหมต่ามลักษณะฮวงจุ้ย 

 0. เปลี่ยนพนักงานใหม่โดยคัดคนสูงวัยและคนอ้วนออกจากงาน   

 4. เปลี่ยนผูบ้ริหารใหม่ 

16. การลดความร้อนภายในส าหรับอาคารใหม่ ควรท าอย่างไร 

 1. ออกแบบให้อาคารรับแสงในตอนเช้าและได้รม่เงาในตอนบ่าย 

 2. ปลูกต้นไมใ้หญ่ใหร้่มเงารอบอาคาร 

 0. ออกแบบบ่อน้ าหน้าอาคาร 

 4. ออกแบบระบบปรับอากาศภายในอาคารที่ใช้ก าลังไฟมาก 

17. ระบบประเมินอาคารที่จะท า Green Office ควรเริ่มอย่างไร 

 1. ตรวจสอบท าบัญชรีายการ (Check List) 

 2. ศกึษาแบบก่อสร้างส านักงาน 

 0. ศกึษาระบบสาธารณูปโภค 

 4. ศกึษาข้อมูลพนักงานที่ยังโสด 

 

 

 

 



18. โรคระบบทางเดินหายใจในอาคารน่าจะเกิดจากสาเหตุใด 

 1. การเกิดเชือ้ราในอาหารของพนักงาน 

 2. มีแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในระบบปรับอากาศ 

 0. มีกลิ่นควันบุหรี่ในอาคาร 

 4. มีคนป่วยในอาคาร 

19. ระบบอาชีวอนามัยในอาคารส านักงาน ควรค านึงถึงเรื่องใด 

 1. ระบบแสงสว่างในการท างาน 

 2. ระบบความสวยงาม 

 0. มีพนักงานสาวสวยท าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย 

 4. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด 

20. อาคารที่จะท า EIA มีประโยชน์ตอ่ Green Office อย่างไร 

 1. มีมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว 

 2. มีการแสดงสภาพอาคารที่สวยงามในรายงาน 

 0. มีการระบุหนา้ที่ของผู้บริหาร 

 4. มีการแสดงสภาพชุมชนโดยรอบอาคาร 

  

ที่มา : การเรียนรู้ออนไลน์ของกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบ 

การฝึกอบรมโครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ในหัวข้อ “การจัดการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นส านักงานสีเขียว” 

วันจันทร์ที่  2 ธันวาคม  2562 

  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้อง Mini theater 1 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์  (e-Library) 

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

ให้ท าเคร่ืองหมาย × ลงในกระดาษค าตอบ 

1. ความหมายของ Green Office ตรงกับข้อใด 

 1. ระบบการดูแลส านักงานที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 2. ระบบการจัดซือ้จัดจา้งสเีขียว 

 0. ระบบการบริหารที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 4. การวางแปลนพื้นที่สีเขยีวส านักงาน 

2. แนวคิดส านักงานสีเขียว ตรงกับข้อใดของแนวคิดภาคธุรกิจ 

 1. มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

 2. เทคโนโลยีการผลติที่สะอาด 

 0. ธุรกิจเกษตรสีเขยีว 

 4. ธุรกิจ CSR 

3. การท า Green office วิเคราะหไ์ด้วา่จะมีประโยชน์ในด้านใดบ้าง 

 1. บรรเทาภาวะโลกร้อน 

2. ลดการใชพ้ลังงาน 

0. ลดของเสียจากส านักงาน 

4. ถูกทุกข้อ 

4. ระบบสาธารณูปโภคที่ควรค านึงถึงในอาคารสีเขียว คือระบบข้อใด 

1. ระบบการใชพ้ลังงานที่ประหยัด 

2. ระบบเสียง 

0. ระบบการใชเ้ครื่องปรับอากาศให้มาก 

4. ระบบการระบายอากาศ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. การประเมนิการจัดการขยะในส านักงานสีเขียวควรประเมินจากอะไร 

1. การลดลงของขยะโลหะอิเล็กทรอนิกส์ 

2. การเก็บขยะจากส านักงานที่ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 

0. การที่ขยะส านักงานได้รับการคัดแยกตามที่ก าหนด 

4. ถูกทั้งข้อ ข. และ ค. 

6. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดสี าหรับ Green Office 

1. การสรา้งนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอ 

2. การทุ่มเทให้แก่งาน ใชท้รัพยากรอย่างคุ้มค่า 

0. การมวีัฒนธรรมประหยัดพลังงาน 

4. ถูกทั้ง ข. และ ค. 

7. การท าส านักงานสีเขียวเน้นที่การพัฒนาสว่นใดก่อน 

1. การพัฒนาระบบ IT 

2. การพัฒนาจติส านึกของเจา้หนา้ที่ในส านักงาน 

0. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

4. การพัฒนาโดยการทาสีเขียวในอาคารส านักงาน 

8. องค์กรที่จะท า Green office ผูบ้ริหารจะต้องเริ่มอย่างไร 

1. ประชุมก าหนดนโยบายร่วมกันทุกหน่วยในองค์กร 

2. เรียนรู้วชิาสิ่งแวดล้อม 

0. ออกแบบอาคารและก าหนดพืน้ที่สีเขียว 

4. เรียนรู้การท างานรว่มกัน 

9. การประหยัดน้ าในอาคารควรท าอย่างไร 

1. เปิด-ปิดน้ าเป็นเวลา 

2. ใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ า 

0. ก าหนดให้ใชน้้ าราดส้วมเมื่อใช้งานครบ 1  ครั้ง 

4. สนับสนุนให้พนักงานไปใช้ห้องน้ าในอาคารอื่น 

10. ใครควรมีสว่นร่วมในกิจกรรม Green Office 

1. ผูบ้ริหาร 

2. ช่างที่ดูแลระบบสาธารณูปโภค 

0. ผูบ้ริหารและพนักงานทุกคน 

4. พนักงานท าความสะอาด 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

11. เรื่องใดส าคัญส าหรับการบริหารจัดการส านักงานสีเขียวในส านักงานราชการ 

1. การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารภายในองค์กร 

2. การออกนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

0. การรับสมัครพนักงานที่มีความรู้สูง 

4. การออกแบบระบบบริการประชาชนใหม่ 

12.  โจทย์ส าคัญส าหรับส านักงานยุคใหม่ คอืข้อใด 

 1. การรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 2. การรองรับการเพิ่มขึน้ของผู้ใชบ้ริการและผูใ้ห้บริการส านักงาน 

 0. การรองรับบุคลากรที่มีความหลากหลาย 

 4. การรองรับปริมาณงานที่เพิ่มขึน้และหลากหลายแบบ 

13. อาคารใหม่ที่จะท า Green Office ต้องพิจารณาจากอะไร 

 1. การก่อสร้าง 

 2. การเลือกวัสดุก่อสรา้ง 

 0. การออกแบบอาคาร 

 4. การเลือกของตกแต่ง 

14. ตัวชี้วัดที่เป็นผลส าเร็จของ Green Office คือขอ้ใด 

 1. ผลกระทบสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นนอ้ยที่สุด 

 2. ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

 0. การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่สูงขึน้ 

 4. การลดลงของพนักงานที่อ้วนเกินไป 

15. การจัดการพลังงานในอาคารเก่าควรท าอย่างไร 

 1. จัดระบบปรับอากาศให้ประหยัดพลังงานมากที่สุด 

 2. เปลี่ยนที่ตัง้อาคารใหมต่ามลักษณะฮวงจุ้ย 

 0. เปลี่ยนพนักงานใหม่โดยคัดคนสูงวัยและคนอ้วนออกจากงาน   

 4. เปลี่ยนผูบ้ริหารใหม่ 

16. การลดความร้อนภายในส าหรับอาคารใหม่ ควรท าอย่างไร 

 1. ออกแบบให้อาคารรับแสงในตอนเช้าและได้รม่เงาในตอนบ่าย 

 2. ปลูกต้นไมใ้หญ่ใหร้่มเงารอบอาคาร 

 0. ออกแบบบ่อน้ าหน้าอาคาร 

 4. ออกแบบระบบปรับอากาศภายในอาคารที่ใช้ก าลังไฟมาก 

 

 

 

 



 

 

 

 

17. ระบบประเมินอาคารที่จะท า Green Office ควรเริ่มอย่างไร 

 1. ตรวจสอบท าบัญชรีายการ (Check List) 

 2. ศกึษาแบบก่อสร้างส านักงาน 

 0. ศกึษาระบบสาธารณูปโภค 

 4. ศกึษาข้อมูลพนักงานที่ยังโสด 

18. โรคระบบทางเดินหายใจในอาคารน่าจะเกิดจากสาเหตุใด 

 1. การเกิดเชือ้ราในอาหารของพนักงาน 

 2. มีแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคในระบบปรับอากาศ 

 0. มีกลิ่นควันบุหรี่ในอาคาร 

 4. มีคนป่วยในอาคาร 

19. ระบบอาชีวอนามัยในอาคารส านักงาน ควรค านึงถึงเรื่องใด 

 1. ระบบแสงสว่างในการท างาน 

 2. ระบบความสวยงาม 

 0. มีพนักงานสาวสวยท าหนา้ที่รักษาความปลอดภัย 

 4. มีระบบรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด 

20. อาคารที่จะท า EIA มีประโยชน์ตอ่ Green Office อย่างไร 

 1. มีมาตรการป้องกันและติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแล้ว 

 2. มีการแสดงสภาพอาคารที่สวยงามในรายงาน 

 0. มีการระบุหนา้ที่ของผู้บริหาร 

 4. มีการแสดงสภาพชุมชนโดยรอบอาคาร 

  

ที่มา : การเรียนรู้ออนไลน์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

สรุปคะแนนการท าแบบทดสอบ (ก่อนและหลัง)  

โครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม 

ในหัวข้อ “การจัดการองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การเป็นส านักงานสีเขียว” 

วันจันทร์ที่  2 ธันวาคม  2562 

เวลา 08.30 – 16.30 น. 

ณ ห้อง Mini theater 1 อาคารหอสมุดอิเล็กทรอนิกส์  (e-Library) 

 

 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ - นามสกุล 
คะแนน

(ก่อน) 

คะแนน

(หลัง) 

 

รวม หมายเหตุ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.บญัชา   ศรีสมบัต ิ - - - ผู้บริหาร 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สุขสมาน  สังโยคะ - - - ผู้บริหาร 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย   ปานทุ่ง - - - ผู้บริหาร 

4 อาจารย ์ดร.พมิรนิทร ์ ครีนิทร์ - - - ผู้บริหาร 

5 นายเจนต ์ คันทะ 10 16 29  

6 นางสาวอมัรนิทร ์ บุญพลอย - - - พิธีกร 

7 นางสาวหทยัชนก สว่างวงศ ์ 18 16 04  

8 นางสาววิกาญดา บุญคง - - - 
ผูรั้บผดิชอบโครงการ 

9 นางสาวอมรรัตน ์ ศรีละออ 14 15 29  

10 นางสาวสธุารัตน ์ ทับอิน 14 14 28  

11 นางสาวพรวรีย ์ ทองกลึง 10 11 24  

12 นางสาวอัจฉราพร แย้มเหมน็ 10 10 26  

13 นางรัตนพา พันธ์ศร ี 16 14 0   

14 นายคม กันชูลี 16 16 02  

15 นายมนต์ชัย สุรยิามาตร 14 14 28  

16 นายเจริญชัย พันธ์ศร ี 14 16 0   

17 นายจงเจตน ์ ดิดประเสรฐิ 1  16 26  

18 นางบุญเตอืน สุนทร 12 15 27  

19 นางอรนุช หมวกหล า 15 15 0   

20 นางสาวกชพร ยอดข า 1  10 20  

21 นางจิตราภรณ ์ ไกรฤทธิ์ 16 16 02  



 

ล าดับท่ี 
 

ชื่อ - นามสกุล 
คะแนน

(ก่อน) 

คะแนน

(หลัง) 

 

รวม หมายเหตุ 

22 นางอัจฉราภรณ์ บุญเปี่ยม 15 16 01  

23 นางสาวสุรางคนาง ไชยศรี 10 16 29  

24 นายราเชนทร ์ ยอดบุร ี 1  14 28  

25 นายสุพจน ์ นิตยะประภา 11 12 20  

26 นายสมภพ มุสิกร 12 14 28  

27 นายเทวัญ ทาเกิด 14 10 27  

28 นายสันตสิุข ค าอินทร ์ - - - คนสวน 

29 นางสาวสนุันทา วัฒนกุลชัย 14 16 0   

0  ว่าที่รอ้ยตรอีวิรุทธิ ์ วิกิจการโกศล 14 14 28  

01 นางสาวโกสุมภ์ ทิมวัฒนา 14 15 29  

02 นางสาวศศิวรินทร์ จันทะวง 10 14 27  

00 นางสาววนดิา อ่ าอยู ่ 10 14 27  

04 นางสาวจารุวรรณ ชัญญะพิเชฏฐ์ 16 17 00  

05 นางอมัพร สัตย์ประกอบ 10 14 27  

06 นางสาวสุวพัชร ศรีอุดม 15 15 0   

07 นายสาธิต มณีโชต ิ 6 15 21  

 


