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ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ด้านกายภาพ             

 

1. ปรับภูมิทัศน์ 
Green office 

ปรับสภำพภูมิทัศน์ทั้ง
บริเวณภำยในและ
ภำยนอกอำคำรให้เป็น
พ้ืนที่สีเขียวสะอำด 
สวยงำม 

-พ้ืนที่บริเวณ
ภำยใน 
-พ้ืนที่ภำยนอก
อำคำร 

-ชั้น 1 ถึง ชั้น 8 
-พ้ืนที่ภำยนอก
บริเวณรอยต่อ
ระหว่ำงอำคำร 

-จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 Green Library 
-ปรับภูมิทัศน์ภำยในอำคำร  
-ด ำเนินกิจกรรม 5 ส. ทุกส่วน
งำน  วันที่ 28-29 ธันวำคม 2560 
(ปีงบประมำณ 2561) 
-จัดสวนหย่อมเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
บริเวณหน้ำส ำนักวิทยบริกำรฯ 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
 

  

  

2. ร่วมใจปิดไฟ  ปิดระบบไฟฟ้ำแสง
สว่ำงที่ไม่จ ำเป็นทุกวัน 

-หลอดไฟ 
ภำยในอำคำร
ชั้น1 ถึง ชั้น8 

-จ ำนวน 150 
หลอด 

-มีกำรท ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกร 
ในด้ำนกำรปิดระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ที่ไม่จ ำเป็น 
-จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ผู้ใช้บริกำร ร่วมรณรงค์ปิดไฟ
บริเวณท่ีไม่จ ำเป็น วันที่ 3-4 
พฤษภำคม 2561 
-มีระบบสวิทช์ไฟฟ้ำแบบเชือก
กระตุก 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย   
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ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ด้านกายภาพ             

  

3. ร่วมใจปิดแอร์ ปิดเครื่องปรับอำกำศ 
ที่ไม่จ ำเป็นช่วงเวลำ 
08.30 – 09.30 น. 
และช่วงเวลำ 16.00-
16.30 น. ทุกวัน 

-เครื่องปรับ 
อำกำศ ภำยใน
อำคำร ชั้น 1 
ถึง ชั้น 8 

-จ ำนวน 20 เครื่อง  -มีกำรท ำควำมเข้ำใจกับบุคลำกร 
ในด้ำนกำรปิดแอร์บริเวณที่ไม่มี
ผู้ใช้บริกำร 
-จัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์
ผู้ใช้บริกำร ร่วมรณรงค์ประหยัด
พลังงำน วันที่ 15 มกรำคม 2561 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย   

 

4. ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่
ประหยัดพลังงำน 

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำที่
เป็นแบบหลอด LED ที่
มีขนำดก ำลังวัตต์ไฟฟ้ำ
น้อยแต่ได้ค่ำควำม
สว่ำงเท่ำเดิม 

พ้ืนที่บริเวณ
ภำยในอำคำร 
ชั้น 1 ถึง ชั้น 3 

-จ ำนวน 150 
หลอด 

-ด ำเนินกำรเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำที่
เป็นแบบหลอด LED ที่มีขนำด
ก ำลังวัตต์ไฟฟ้ำน้อยแต่ได้ค่ำควำม
สว่ำงเท่ำเดิม จ ำนวน 150 หลอด 
บริเวณท่ีมีผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำก 
วันที่ 8 มกรำคม 2561 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย   

  

5. ติดต้ังระบบ  
โซล่ำเซลล์ 

ติดต้ังระบบโซล่ำเซลล์
บริเวณดำดฟ้ำอำคำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ระบบโซล่ำ
เซลล์ 1 ระบบ 

จ ำนวน 1ระบบ  
(4 แผง) 

จัดท ำแผนปฏิบัติกำร ประจ ำปี
งบประมำณ 2561 Green Library 
ติดตั้งระบบโซล่ำเซลล์ จ ำนวน 1 
ระบบ วันที่ 22 มกรำคม 2561 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
จ ำนวน 1ระบบ  
(8 แผง) 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู ้     

  
      

  

1. จัดหำ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศด้ำน
กำรอนุรักษ์
พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดหำหนังสือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

-หนังสือ 
 
-สื่ออิเล็ก 
ทรอนิกส์ 

-จ ำนวน  500 
รำยกำร 
-จ ำนวน 100 
รำยกำร 

 ได้มีกำรส ำรวจหนังสือและ
สื่อกำรศึกษำด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม และด ำเนินกำรจัดหำ
ปัจจุบันห้องสมุดมีทรัพยำกร
สำรสนเทศ วันที่ 1 มิถุนำยน 2561
ด้ำน 
-พลังงำน 270 ระเบียน 
-สิ่งแวดล้อม 826 ระเบียน 
-ทรัพยำกรธรรมชำติ 311 ระเบียน 
-กำรอนุรักษ์พลังงำน 57 ระเบียน 
-กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 281 
ระเบียน 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู ้     

  
      

  

2. ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ด้ำน
อนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม 

จัดบอร์ดนิทรรศกำร 
มุมควำมรู้และกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

-มุมควำมรู้/
นิทรรศกำร 
-กิจกรรม
ส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำนฯ 

-พ้ืนที่มุมควำมรู้ 
ชั้น 1 
-กิจกรรม 2 ครั้ง 

-จัดบอร์ดนิทรรศกำร มุมควำมรู้
และกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ณ พ้ืนที่
มุมควำมรู้ ชั้น 1 วันที่ 11 ธันวำคม 
2560 
-จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ณ โรงเรียนวัด
ข่อยใต้ อ ำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 25 พฤษภำคม 2561และ
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 33  
อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 
วันที่ 7 มิถุนำยน 2561 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย   
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ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู ้     

  
      

  

3. สื่อสร้ำงสรรค์
กำรเป็นห้องสมุด
สีเขียว 

ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์
ด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำน
สิ่งแวดล้อม และกำร
เป็นห้องสมุดสีเขียว 

-สื่อ
ประชำสัมพันธ์ 

-จ ำนวน 8 ป้ำย  ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำนสิ่งแวดล้อม และกำรเป็น
ห้องสมุดสีเขียว จ ำนวน 8 ป้ำย 
น ำไปติดตั้งภำยในบริเวณต่ำงๆ ของ
ส ำนักฯ และท่ีโรงเรียนในพ้ืนที่ให้บริกำร
วิชำกำร ได้แก่  
-โรงเรียนวัดเขำหนีบ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี วันที่ 21 มีนำคม 2561 
-โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ อ ำเภอเมือง 
จังหวัดลพบุรี วันที่ 3 พฤษภำคม 2561 
-โรงเรียนวัดข่อยใต้ อ ำเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี วันที่ 23 พฤษภำคม 2561 
-โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 33 
อ ำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี วันที่ 9 
มิถุนำยน 2561 

เป็นไปตำม
เป้ำหมำย 
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ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู ้     

  
      

  

4. พัฒนำ
บุคลำกรด้ำน
ห้องสมุดสีเขียว 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลำกรอบรม 
สัมมนำ ศึกษำดู
งำนและ
แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ 

-ผู้บริหำรและ
บุคลำกร 
-กิจกรรมอบรม, 
สัมมนำ 
-กิจกรรมศึกษำ
ดูงำน 

-จ ำนวน 25 คน 
 
-กิจกรรม 2 ครั้ง 
 
-กิจกรรม 1 ครั้ง 

มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร
อบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนและแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ ์คือ 
-โครงกำรศึกษำดูงำน ณ ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ วันที่ 7 ธันวำคม 2560 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ วันที่ 
8 ธันวำคม 2560 
-โครงกำรศึกษำดูงำนห้องสมุดสีเขียว ณ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
เพชรบุรี วันที่ 27 มีนำคม 2561 
-เข้ำร่วมอบรม “กำรพัฒนำผู้ตรวจประเมิน
ห้องสมุดสีเขียว รุ่นที่ 1” วันที่ 30 มกรำคม 
2561 
-เข้ำร่วมประชุมเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ณ 
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ วันที่ 29-30 
มีนำคม 2561 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย   
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ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู ้     

  
      

  

5. เพ่ิม
ประสิทธิภำพ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ด้วย 5 ส 

ท ำควำมสะอำดพ้ืนที่
บริกำร/ชั้นหนังสือ 

พ้ืนที่บริเวณ
ภำยในอำคำร
ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

-พ้ืนที่บริกำรชั้น 
1 
 ถึง ชั้น 8 ทั้ง
อำคำร 

 จัดกิจกรรม 5 ส. ท ำควำมสะอำด
พ้ืนที่บริกำร/ชั้นหนังสือ โครงกำร 
Happy Workplace : 5ส วันที่ 28-29 
ธันวำคม 2560 (งบประมำณ 2561) 

 เป็นไปตำมเป้ำหมำย   

  

6. รณรงค์สร้ำง
จิตส ำนึกด้ำน
พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมให้
นักศึกษำเห็น
ควำมส ำคัญด้ำน
พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

-กิจกรรมด้ำน
พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

-กิจกรรม 2 ครั้ง 
-นักศึกษำมี
ควำมรู้และ
ตระหนักด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมให้นักศึกษำเห็น
ควำมส ำคัญด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกำรจัดมุมให้ควำมรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ผ่ำนสื่อมัลติมีเดียประกอบ
สื่อสิ่งพิมพ์ ในวันส ำคัญที่เก่ียวข้องกับ
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  
-วันพืชมงคล 14 พฤษภำคม 2561 
-วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนำยน 2561 
-วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภำคม 
2561 

 เป็นไปตำมเป้ำหมำย   
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ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู ้     

  
      

  

7. กิจกรรม 3 R : 
Reduce , 
Reuse, Recycle 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
โดยใช้หลัก 3R 

-น ำกระดำษท่ีใช้
แล้วกลับมำใช้
ใหม่ 
-น ำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มำ
ใช้ในกำรสื่อสำร
แทนกำรเวียน
เอกสำร 

-ลดปริมำณกำร
ใช้กระดำษ ร้อย
ละ 20 

 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำโดยใช้หลัก 3R 
-มีจุดคัดแยกขยะตำมพ้ืนที่ให้บริกำร 
และส ำนักงำน ชั้น 1 วันที่ 29 
ธันวำคม 2560 
-จัดซื้อถังคัดแยกขยะ 4 ประเภท 
จ ำนวน 1 ชุด (งบประมำณ 2561) 
-น ำกระดำษท่ีใช้แล้ว 1 หน้ำ กลับมำ
ใช้ใหม่ 
-น ำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำร
สื่อสำรแทนกำรเวียนเอกสำร เช่น line 
กลุ่ม (8 ก.พ. 2561) , Facebook 
ส ำนักฯ (2556), เว็บไซต์ ส ำนักฯ 
(2554) , e-mail  เป็นต้น  

 เป็นไปตำมเป้ำหมำย   
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ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู ้     

  
      

  

8. กิจกรรมกำร
คัดแยกขยะเพ่ือ
น ำกลับมำใช้ใหม่ 

รณรงค์กำรคัดแยก
ขยะ และจัดหำ
อุปกรณ์ในกำรคัด
แยก 

-กิจกรรมกำรคัด
แยกขยะ 
-อุปกรณ์กำรคัด
แยก 

-กิจกรรม 1 ครั้ง 
-อุปกรณ์กำรคัด
แยก 

-กิจกรรม 5 ส. 1 ครั้ง วันที่ 28-29 
ธันวำคม 2560 
-จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เนื่องในงำน
สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ณ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 16-
17 สิงหำคม 2561 
-ด ำเนินกิจกรรมกำรคัดแยกขยะ และ
จัดหำอุปกรณ์กำรคัดแยก วันที่ 29 
ธันวำคม 2560  
-มีจุดชั่งปริมำณขยะที่มีในแต่ละวัน 
โดยแยกเป็น 
-ขยะทั่วไป 
-เศษกระดำษ 
-กระดำษใช้แล้ว 1 หน้ำ น ำกลับมำใช้
ใหม่ 
-ขวดพลำสติก 

 เป็นไปตำมเป้ำหมำย   
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ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561 
ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด
ความส าเร็จ 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/

ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู ้     

  
      

 

9. ลดปริมำณกำร
ใช้น้ ำประปำ 

รณรงค์กำรประหยัด
กำรใช้น้ ำ 

-มีกำร
ประชำสัมพันธ์
กำรใช้น้ ำอย่ำง
ประหยัด 
อย่ำงต่อเนื่อง 

-จ ำนวน 8 ป้ำย 
-ห้องน้ ำภำยใน
ส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
จ ำนวน 24 ห้อง 

-มีกำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรใช้
น้ ำอย่ำงประหยัดติดบริเวณห้องน้ ำ
ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
-ลดปริมำณน้ ำในถังชักโครก ได้ถังละ 
1.2 ลิตร ต่อกำรใช้ 1 ครั้ง/คน/ห้อง 
โดยกำรใส่ขวดน้ ำขนำด .6ลิตร จ ำนวน 
2 ขวด/ถัง 

เป็นไปตำมเป้ำหมำย  

ด้านอ่ืนๆ             
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