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แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย รำชภัฏเทพสตรี ได้ตระหนักถึงควำมสำคัญ
ของกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมมำโดยตลอด และได้ยึดเป็นหลักกำรสำคัญประกำรหนึ่งในกำรดำเนินงำน จึง
ได้ เข้ำร่ ว มลงนำมบั น ทึ กข้ อตกลงควำมร่ว มมื อทำงวิช ำกำรด้ำนกำรพั ฒ นำเครือข่ ำยห้ องสมุด สี เขียว เมื่ อวัน ที่ 9
มิถุนำยน 2560

วัตถุประสงค์การพัฒนาเครือข่าย
มีวัตถุประสงค์ คือ
1. ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรให้บริกำรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
2. ควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ในหน่วยงำน
เครือข่ำยควำมร่วมมือ
3. ควำมร่วมมือในกำรดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ดำ้ นกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
4. ควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว
5. กำรดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียวมีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นแม่ข่ำยประสำนงำนควำมร่วมมือ ร่วมกับ
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ สมเด็จประเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี กระทรวง
พลังงำน กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และองค์กำรบริหำรจัดกำร
ก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) เป็นกำรพัฒนำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว
โดยควำมร่วมมือดังกล่ำว จะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒ นำกำรให้ บริกำรควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลั งงำนและ
สิ่งแวดล้อมผ่ำนห้องสมุด ปัจจุบันมีหน่วยงำนควำมร่วมมือในเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียวและที่ปรึกษำ จำนวน 51 แห่ง
โดยสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี เข้ำร่วมเป็นสมำชิกเครือข่ำยในลำดับที่
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ตรำสัญลักษณ์เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ออกแบบโดยนำยธนวิตร์ พัฒนะ นักวิชำกำรโสตทัศนวัสดุ ของ
สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หมำยถึง ต้นไม้ใหญ่สัญลักษณ์ของธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม (Green)
เติบโตบนควำมรู้/หนังสือ (Library) ใบไม้ใหญ่เล็ก รำยล้อมเชื่อมโยงเป็นเครือข่ำย (Network) โดยมีศูนย์กลำงเป็น 3R
(Reduce Reuse Recycle)

หน่วยงานที่ปรึกษา
ชื่อหน่วยงาน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ที่อยู่
เว็บไวต์
50 ถนนงำมวงศ์วำน แขวงลำดยำว เขต เว็บไซต์ www.ku.ac.th
จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
http://kulc.lib.ku.ac.t
โทรศัพท์ +66 (0) 2579 0113,
h/kugreencampus/
+66 (0) 2942 8500-1

กระทรวงพลังงำน

555/2, สำนักงำนปลัดกระทรวงพลังงำน เว็บไซต์
ศูนย์ Energy Complex อำคำร บี ชั้น www.energy.go.th
3,
ถนนวิภำวดีรังสิต, แขวงจัตุจักร เขตจัตุ
จักร กรุงเทพมหำนคร, 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02 140 6286

สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จ
พระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี

1346 ถนนอำคำรสงเครำะห์ 5 คลองจั่น เว็บไซต์ tla.or.th/
บำงกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 02-734-9022-3,
089-893-9397
โทรสำร 02-734-9021
e-mail : tla2497@yahoo.com

กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม 49 พระรำม 6 ซอย 30 พญำไท
เว็บไซต์ http://www.d
กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติ กรุงเทพมหำนคร 10400
eqp.go.th/
และสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19
หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th
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ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
เว็บไวต์
องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือน 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อำคำรรัฐประศำสน เว็บไซต์ www.tgo.or.th
กระจก (องค์กำรมหำชน): TGO ภักดี ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ
ถนนแจ้ง วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9790
โทรสำร : 02-143-8400
อีเมล์ : info@tgo.or.th

ตราสัญลักษณ์

หน่วยงานความร่วมมือ
ชื่อหน่วยงาน
1. สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

2. หอสมุดและคลังควำมรู้
มหำวิทยำลัยมหิดล

ที่อยู่
ตู้ ปณ.1084 (เกษตรศำสตร์) ถนนงำมวงศ์วำน
แขวงลำดยำว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10903
โทรศัพท์ 0-2942-8616 ภำยใน 1477
โทรสำร 0-2940-5834

พุทธมณฑลสำย 4 ศำลำยำ นครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ : +66(0) 2800-2680-9 ต่อ 4265
E-mail : liwww@mahidol.ac.th
3. สำนักงำนวิทยทรัพยำกร
254 ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
กรุงเทพฯ 10330
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2218-2929
โทรสำร : 0-2215-3617, 0-2218-2907
E-mail : webmaster@car.chula.ac.th
4. สำนักบรรณสำรสนเทศ
9/9 หมู่ 9 ตำบลบำงพูด อำเภอปำกเกร็ด
มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช จังหวัดนนทบุรี 11120
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2504-7444, 0-2504-7445
โทรสำร : 0-2503-3600 มือถือ : 08-7100-1983
5. สำนักหอสมุด
123 ถนนมิตรภำพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002
มหำวิทยำลัยขอนแก่น
โทรศัพท์: 0 4320 2541, โทรสำร: 0 4320 2543
อีเมล: library@kku.ac.th
6. สำนักหอสมุด
63 หมู่ 4 ตำบลหนองหำร อำเภอสันทรำย
มหำวิทยำลัยแม่โจ้
จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ 0-53873500 (สำนักงำน)
0-53873513 (งำนบริกำร)
E-mail : mjulibrary@mju.ac.th
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7. ศูนย์บรรณสำรและ
สื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง
8. ศูนย์บรรณสำรและ
สื่อกำรศึกษำ
มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์
9. สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยศรีปทุม

10. สำนักหอสมุดกลำง
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย

11. สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยสวนดุสิต
12. สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พิบูลสงครำม
13. สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์

333 หมู่ 1 ตำบลท่ำสุด อำเภอเมืองเชียงรำย
จังหวัดเชียงรำย 57100
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5391-6330-1, 0-5391-6316
โทรสำร : 0-5391-6314
E-mail : library@mfu.ac.th
222 หมู่ 10 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่ำศำลำ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช 80161
เบอร์โทรศัพท์ : 0-7567-334, 0-7567-3351,
0-7567-3360 โทรสำร : 0-7567-3376
E-mail : clm@wu.ac.th
2410/2 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2579-1111 ต่อ 1208, 1177, 1190
โทรสำร : 0-2579-1111 ต่อ 1290
E-mail : library@spu.ac.th
126/1 ถนนวิภำวดีรังสิต
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2697-6260, 0-2697-6262,
0-2697-6251, 0-2697-6257
E-mail : library@utcc.ac.th
295 ถนนนครรำชสีมำ เขตดุสิต
กรุงเทพฯ 10300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2244-5306
E-mail : vl@dusit.ac.th
156 หมู่ 5 ตำบลพลำยชุมพล อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
เบอร์โทรศัพท์ : 055-216386
โทรสำร : 055-216386
E-mail : lib_pibul@live.psru.ac.th
186 หมู่ 1 ถนนสุรินทร์-ปรำสำท ตำบลนอกเมือง
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32000
เบอร์โทรศัพท์ : 044-521388
โทรสำร : 044-521388-106
E-mail : kosin@live.com
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ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
14. ศูนย์สำรสนเทศสิ่งแวดล้อม 49 พระรำม 6 ซอย 30 พญำไท
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2298-5637
E-mail : info@deqp.go.th
15. มูลนิธิกำรจัดกำรทรัพยำกร 333 Lao Peng Nguan 1 Tower 20B
อย่ำงยั่งยืน (3R)
Vibhavadee-Rangsir Rd.,
Chatuchak Bangkok,Thailand 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 02-272-1552-3
โทรสำร : - 02-272-1551 มือถือ : 089-133-5644
E-mail : pajaraporn3rf@yahoo.com
16. สถำบันกำรจัดกำรบรรจุภัณฑ์ 333 อำคำรเล้ำเป้งง้วน 1 ชั้น 20 บี ซอยเฉยพ่วง
และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม
ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2272-1552-3, 0-2618-8251-2
โทรสำร : 0-2272-1551
E-mail : recycle@tipmse.or.th
17. ศูนย์กำรเรียนรู้ห้องสมุด
350 หมู่ 3 ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง
มีชีวิต องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จังหวัดศรีสะเกษ 33000
ศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ : 045-814676
โทรสำร : 045-814677
E-mail : prsisaket@gmail.com
18. ห้องสมุดอุทยำนสิ่งแวดล้อม เลขที่ 1281 ค่ำยพระรำมหก ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ
นำนำชำติสิรินธร
จังหวัดเพชรบุรี 76120
Email : hsuphanpong@gmail.com
19. สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย 202 ถนนช้ำงเผือก ตำบลช้ำงเผือก อำเภอเมือง
รำชภัฏเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ 50300
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5388-5903, 0-5388-5917
โทรสำร : 0-5388-5900
E-mail : thaya_t@cmru.ac.th

ตราสัญลักษณ์
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ชื่อหน่วยงาน
ทีอ่ ยู่
20. สำนักบรรณสำรสนเทศ
อำคำรบุญชนะ อัตถำกร 118 ถนนเสรีไทย เขตบำงกะปิ
สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2727-3737
โทรสำร : 0-2375-9026
E-mail : services@nida.ac.th
21. หอสมุดแห่ง
เลขที่ 99 หมู่ 18 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์
จ.ปทุมธำนี 12121
22. สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏภูเก็ต

ต.รัษฎำ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ / แฟกช์ : 076-240221

23. ศูนย์บรรณสำรและ
19 หมู่ 2 ตำบลแม่กำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยำ
สื่อกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยพะเยำ โทรศัพท์ 054-466666 ต่อ 3530-3533

24. สำนักวิทยบริกำรและ
1 หมู่ 20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
จ.ปทุมธำนี 13180
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลย
โทรศัพท์ : 0-2529-1967,0-2529-1976
อลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์
25. สำนักวิทยบริกำรและ
ตึก 31 ชั้น2เลขที่ 1 อำคำร 22 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ
26. สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

เลขที่ 38 ม. 8 ถ.หำดเจ้ำสำรำญ ต.นำวุ้ง อ.เมือง
จ.เพชรบุรี 76000

27. ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและ เลขที่ 2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนำนิคม เขตจตุจักร
สหกรณ์กำรเกษตร (ธ.ก.ส.)
กรุงเทพฯ 10900

ตราสัญลักษณ์
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28. สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

ที่อยู่
ตำบลขำมเรียง อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหำสำรคำม 44150
Tel. 0-4375-4322-40 ต่อ 2493,2491,
Fax. 0-4375-4358

29. สำนักหอสมุดวิทยำลัย
เซำธ์อิสท์บำงกอก

อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษำ ชั้น 3 298
ถ.สรรพำวุธ เขต/แขวง บำงนำ กทม. 10260
E-mail: library_sbc@hotmail.com,
library.southeast57@gmail.com
Tel: 02-744-7356 ต่อ 148-150
Fax: 02-398-1356
204 โรงเรียนนำยเรือ ถนนสุขุมวิท ตำบลปำกน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270

30. โรงเรียนนำยเรือ

31. สำนักทรัพยำกรกำรเรียนรู้
คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์

ต.คอหงส์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ 90110
โทรศัพท์ 0-7428-2352
โทรสำร 0-7428-2398

32. สำนักหอสมุดกลำง
1518 ถนนประชำรำษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่ำง เขตบำงซื่อ
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอม กรุงเทพฯ 10800
เกล้ำพระนครเหนือ
โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 2147
33. สำนักหอสมุด
มหำวิทยำลัยนเรศวร

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

34. ศูนย์บรรณสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ

18/18 ถ.เทพรัตน กม.18 ต.บำงโฉลง อ.บำงพลี
จ.สมุทรปรำกำร 10540
โทร : 02-312-6300 ต่อ 1418

ตราสัญลักษณ์
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35. สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ที่อยู่
85 ถนนสถลมำร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวำรินชำรำบ
จังหวัดอุบลรำชธำนี 34000

36. สำนักหอสมุดกลำง สถำบัน 1 ซอยฉลองกรุง1 แขวงลำดกระบัง เขตลำดกระบัง
เทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ กรุงเทพ 10520
ทหำรลำดกระบัง
37. โรงเรียนสำ

เลขที่ 7 หมู่ 8 ต.กลำงเวียง อ.เวียงสำ จ.น่ำน
โทรศัพท์:+(66) 54781764
แฟกซ์:+(66) 54781774
อีเมล info@saschool.ac.th

38. สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัย 52/347 ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธำนี
รังสิต
12000 โทร. 02-997-2222 ต่อ 3461

39. องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซ 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อำคำรรัฐประศำสนภักดี ศูนย์รำชกำร
เรือนกระจก (องค์กำรมหำชน): เฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
TGO
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210
โทรศัพท์ : 02-141-9790
โทรสำร : 02-143-8400
อีเมล์ : info@tgo.or.th
40. โรงเรียนหนองเรือวิทยำ

อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น 40210

ตราสัญลักษณ์
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41. สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏสงขลำ

ที่อยู่
160 หมู่ 4 ถนนกำญจนวนิช ตำบลเขำรูปช้ำง อำเภอเมือง
จังหวัดสงขลำ 90000

42. สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์

ตำบล สะเดียง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000

43. สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี

ตำบล ทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

44. ห้องสมุดพูนทวีสิน
โรงเรียนซำงตำครู้สคอนแวนท์

โรงเรียนซำงตำครู้สคอนแวนท์
146 ถนนเทศบำลสำย 1 แขวงวัดกัลยำณ์ เขตธนบุรี
กรุงเทพมหำนคร 10600

45. สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ

เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
อ.พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000

46. สำนักหอสมุดและศูนย์
สำรสนเทศวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยี กรมวิทยำศำสตร์
บริกำร

75/7 ถ.พระรำมหก แขวงทุ่งพญำไท เขตรำชเทวี
กรุงเทพ 10400

47. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยำลัย อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
318 ถนน วันลูกเสือ อำเภอเมือง
จังหวัด ศรีสะเกษ 33000

ตราสัญลักษณ์
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48. ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิต

ที่อยู่
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 110/1-4 ถนนประชำชื่น
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 10210

ตราสัญลักษณ์

49. สำนักหอสมุด กำแพงแสน สำนักหอสมุด กำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
กำแพงแสน เลขที่ 1 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน
วิทยำเขตกำแพงแสน
จังหวัดนครปฐม 73140
50. ห้องสมุดศรีรำชำ
อำคำรหอสมุดอนุสรณ์ 10ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำ วิทยำเขตศรีรำชำ 199 หมู่6 ถนนสุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลำ
เขตศรีรำชำ
อำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี 20230

51. สำนักวิทยบริกำร
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำ จังหวัดสกลนคร 59 หมู่1 ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง
เขตเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดสกลนคร 47000
จังหวัดสกลนคร

ประวัติการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
พ.ศ. 2560 เข้ำร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุด
สีเขีย ว เมื่อวัน ที่ 9 มิถุน ำยน 2560 และเริ่ม ดำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ำยห้ องสมุดสีเขียว แต่งตั้งคณะทำงำน
ทีมงำนบริหำร คณะกรรมกำร กำหนดนโยบำยและแนวทำงกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว (Green Library) วิเครำะห์
ขั้นตอนดำเนินงำน
พ.ศ. 2561 จัดทำแผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561 แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
2561 กำหนดตัวชี้วัดและเป้ำหมำยที่สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจ ระบุโอกำสในกำรเป็นห้องสมุดสีเขียว และดำเนิน
โครงกำรจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนเพื่อติดตำมควำมคืบหน้ำ และประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนสื่อทุกรูปแบบ
และจัดทำรำยงำนประจำปีงบประมำณ 2561
พ.ศ. 2562 จัดทำแผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 แผนปฏิบัติกำรประจำปีงบประมำณ
2562และจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำน และดำเนินกำรกิจกรรมสำคัญต่ำงๆ เพื่อเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรตรวจ
ประเมินห้องสมุดสีเขียว
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ เทพสตรี ได้มีกำรกำหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ ด้ำนห้องสมุดสีเขียว ให้สอดคล้องกับ ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558
หมวดที่ 1 ทั่วไป คือ
วิสัยทัศน์
เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกำรบริหำรจัดกำรและให้บริกำรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบำยกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมของชำติ
พันธกิจ
1. จัดหำ จัดกำร และให้บริกำรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม
2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
3. ส่ งเสริม ให้ บุ คลำกรและผู้ รับ บริกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีค วำมตระหนั กรู้ในเรื่องกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
1. เป็นแหล่งบริกำรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจำกกำรให้บริกำร
สนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย
2. มีทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่ งแวดล้อมที่ทันสมัย เพียงพอต่อควำม
ต้องกำรในกำรใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริกำร
3. บุคลำกรและผู้รับบริกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และตระหนักรู้ในเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม
4. เพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน ลดกำรใช้ทรัพยำกร ลดปริมำณขยะและของเสีย โดยวิธีกำรที่
เหมำะสมกับบริบทของสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยุทธศาสตร์
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำหนดนโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยกำร
บริหำรจัดกำร สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
ยุทธศำสตร์ที่ 2 มีกำรแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 3 สร้ำงควำมร่วมมือในเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว และพัฒนำควำมร่วมมือกับชุมชน
และหน่วยงำนที่เกีย่ วข้อง
ยุทธศำสตร์ที่ 4 มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม
ยุทธศำสตร์ที่ 5 มีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์
ที่เหมำะสม
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การดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว
สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นห้องสมุดของ
มหำวิทยำลัย ทำหน้ำที่แหล่งเรียนรู้ที่มีบทบำทสำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้และสร้ำงสรรค์ปัญญำให้กับชุมชนและสังคม
ในทุกสำขำวิชำ รวมทั้งในเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งนับว่ำเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนที่ทุก
ภำคส่วนต้องตระหนักถึง ให้ควำมสำคัญ และช่วยกันแก้ไข ในสภำวกำรณ์ปัจจุบัน ที่ปัญหำด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมกำลังทวีควำมรุนแรง และส่งผลกระทบในวงกว้ำง
ดังนั้น สำนักวิทยบริกำรฯ จึงให้ควำมสำคัญในกำรพัฒนำห้องสมุดเพื่อเป็นต้นแบบของหน่วยงำนในเรื่อง
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยพิจำรณำเข้ำร่วม “เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว หรือ Green Library” ซึ่งเป็น
ควำมร่วมมือระหว่ำง สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี สำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หน่วยงำนวิชำกำรด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม และห้องสมุดที่
เข้ำร่วมในเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว อีกจำนวนมำก และได้ลงนำม “บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำร
พัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว” เพื่อเป็นหนึ่งในสมำชิกเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว (Green Library Partners) เมื่อ
วันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ. 2560
ในกำรดำเนินงำน สำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ได้
ดำเนินงำนมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พุทธศักรำช 2558 และเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ข้อกำหนด แนวทำงเชิง
ปฏิบัติ และวิธีกำรตรวจประเมิน 2559 ของ สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพื่อใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำและ
เป็นตัวชี้วัดควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว ซึ่งสำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเทพสตรี ได้ตั้งเป้ำหมำยในกำรขอรับกำรประเมิน ภำยในปีพุทธศักรำช 2562
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รายละเอียดการดาเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พุทธศักราช 2558
1. ทั่วไป
มีกำรกำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์
2. โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนกำยภำพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีกำรสร้ำงควำมเข้ำใจกับบุคคลทุกระดับ เพื่อสร้ำง ควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้
งำนอำคำร เพื่อให้สำมำรถปฏิบัติตำมแนวปฏิบัติได้ ถูกต้อง เป็นกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และเพิ่ม
ควำมตระหนักในกำรรักษำสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดควำมร่วมมือในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกำรให้บริกำรและกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด มีกำรใช้เทคโนโลยีและ
วิธีกำรต่ำงๆเพื่อกำรจัดกำรพลังงำน กำรจัดกำรขยะ กำรลดปริมำณก๊ำซเรือนกระจก รวมทั้งกำรจัดกำรภูมิทัศน์ และ
กำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบอำคำร คือ มีกำรปรับปรุงกรอบอำคำรให้เอื้อต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม มี
กำรติดตั้งหรือปรับปรุงระบบปรับอำกำศ ให้มีประสิทธิภำพ มีกำรติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง ให้
ประหยัดพลังงำน มีกำรจัดสรรหรือบริหำรจัดกำรพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม มีกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และ/หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อสนับสนุนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม มีกำรปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดกำรภูมิทัศน์ให้มีควำมร่มรื่นสวยงำม
3. กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน
มีกำรกำหนดมำตรกำรในกำรใช้ทรัพยำกรและกำรใช้พลังงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ มีกำรรณรงค์
และสร้ำงควำมตระหนั กรู้ในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณ ค่ำ ลดปริมำณของเสีย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบ กั บ สิ่ งแวดล้ อ ม ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร มีก ำรก ำหนดนโยบำย ด้ำนกำรอนุ รัก ษ์พ ลั งงำนและ
สิ่งแวดล้อม และประกำศให้ทรำบทั่วกัน มีกำรกำหนดแผนงำน และมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ น้ำ และทรัพยำกร มี
กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรและผู้รับบริกำร ลดปริมำณขยะ ใช้ไฟฟ้ำ และน้ำ มีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง สินค้ำและ
บริกำร โดยพิ จำรณำถึงกำรอนุ รักษ์พลั งงำนและผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้ อม เช่น กำรใช้วัส ดุรีไซเคิล กำรเลื อกใช้
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อุป กรณ์ โดยพิจำรณำจำกฉลำกประหยั ดพลั งงำนและ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้ อม มีกำรบำรุงรักษำ (Maintenance)
เครื่องจักร อุปกรณ์ อย่ำงเหมำะสม มีกำรรวบรวมและบันทึกข้อมูลด้ำนกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ำ กระดำษ ใช้กำรติดต่อสื่อสำร
ผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
4. กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ
มีกำรจัดกำรขยะ จัดกำรน้ำเสีย และจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ คือ งมีกำรจัดกำรขยะที่เกิดขึ้นจำก
กิจกรรมกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร เพื่อควบคุมปริมำณขยะ ลดปริมำณขยะ (Reduce) กำรใช้ซ้ำ (Reuse)
กำรนำของเสียกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) มีกำรตรวจสอบ ควำมถูกต้องในกำรคัดแยกและบันทึกปริมำณขยะ มีพื้นที่
รวบรวม ขยะก่อนส่งกำจัดและวิธีกำรกำจัดขยะที่เหมำะสมสำหรับขยะแต่ละประเภท กำรจัดกำรน้ำเสีย มีดำเนินกำร
โดยใช้น้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เลือกใช้น้ำยำทำควำมสะอำดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีกำรบำบัดน้ำเสียอย่ำง
เหมำะสม มีกำรจัดกำรสิ่งเจือปนในอำกำศ เช่น ฝุ่นละออง เชื้อรำ สำรเคมี ควันบุห รี่ เป็นต้น รวมทั้งกำรจัดกำร
สภำพแวดล้อมภำยในอำคำรให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภำพอำกำศที่ดี อำกำศถ่ำยเทสะดวก เป็นต้น
5. กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุด
มีกำรให้บริกำรควำมรู้ตำมบริบทและนโยบำยของมหำวิทยำลัย โดยเพิ่มเติมในส่วนของกำรให้บริกำร
ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และมีกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ คือ
5.1 กำรบริหำรจัดกำร ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย กำรสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว มี
คณะกรรมกำร ประกอบด้วย ผู้บริหำรห้องสมุด บุคลำกรห้องสมุด และ/หรือบุคลำกรขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทำหน้ำที่
กำหนดนโยบำย และดำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว มีแผนกำรดำเนินงำนเพื่อสนับสนุนกำรเป็นห้องสมุดสีเ ขียว และมี
กำรปฏิบัติตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง เปิดโอกำสให้บุคลำกร ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในกำรแสดง
ควำมคิดเห็นและ ร่วมกิจกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
5.2 ทรัพยำกรสำรสนเทศ มีกำรจัดทำแผนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ ด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำนและ สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของ ผู้รับบริกำร มีกำรจัดหำและจัดเตรียม
ทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และสำขำที่ เกี่ยวข้อง ที่มีควำมทันสมัยและหลำกหลำย
รูปแบบ ตำมแผนงำนที่กำหนด มีกำรแลกเปลี่ยนและใช้ป ระโยชน์จำกทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
และ สิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่ำงห้องสมุด
5.3 กำรบริกำร มีกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ตรงต่อควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
5.4 กิจ กรรมส่ งเสริ มกำรเรี ย นรู้ มีก ำรจัด กิจ กรรมส่ งเสริมกำรอ่ ำนและกำรเรียนรู้ด้ำนอนุ รัก ษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม อย่ำงหลำกหลำย มีกำรจัดกำรฝึกอบรมหรือกำรพัฒนำบุคลำกรห้องสมุด ให้มีควำมรู้ด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ สิ่งแวดล้อม มีกำรจัดกิจกรรมรณรงค์กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม อย่ำงต่อเนื่อง
6. บทบำทของบุคลำกรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
6.1 บทบำทของผู้ บ ริห ำร ก ำหนดนโยบำยกำรบริห ำรจัด กำรห้ อ งสมุดสี เขียว เพื่ อกำรอนุ รัก ษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง และให้ควำมสำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรห้องสมุดและผู้รับบริกำร
6.2 บทบำทของบุคลำกรห้องสมุดสีเขียว พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และมีส่วนร่วมในกำรดำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว
6.3 บทบำทผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
6.3.1 ผู้ประกอบกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องสมุด มีกำรดำเนินงำนโดยคำนึงถึงนโยบำยกำร
เป็นห้องสมุดสีเขียว และให้ควำมร่วมมือสนับสนุนกำรดำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว
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6.3.2 ผู้รับบริกำร มีกำรให้ควำมร่วมมือในกำรดำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว
7. เครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด
มีกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ โดยกำรเข้ำร่วมเครือข่ำยพัฒนำห้องสมุดสีเขียว เพื่อดำเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรและ กำรให้บริกำรแบบอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
8. กำรประเมินคุณภำพห้องสมุดสีเขียว
มี ก ำรด ำเนิ น งำนตำมตั ว ชี้ วั ด และระบบกำรติ ด ตำมประเมิ น ผลด้ ำ นกำรอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งำนและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกำรบันทึกข้อมูล ติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อรองรับกำรตรวจประเมิน ใน
ปี 2562

ยุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2561-2565
ยุทธศาสตร์ที่ 1 กาหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการ สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์
โครงการ/มาตรการ
2561 2562 2563 2564 2565

ผู้รับ
ผิดชอบ

1. มีนโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยกำร
บริหำรจัดกำร สำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ

1. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อกำหนด
นโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย
และยุทธศำสตร์ห้องสมุดสีเขียว

1. จัดประชุมเพื่อกำหนด

นโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมี
ส่วนร่วมของบุคลำกร

สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

2. มีวิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์
ห้องสมุดสีเขียว

2. แต่งตั้งคณะทำงำนเพื่อกำหนด
นโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย
และยุทธศำสตร์ห้องสมุดสีเขียว

2. จัดประชุมเพื่อกำหนด
วิสัยทัศน์ เป้ำหมำย และ
ยุทธศำสตร์ห้องสมุดสีเขียว
โดยกำรมีส่วนร่วมของ
บุคลำกร



สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

3.จัดทำแผนพัฒนำห้องสมุดสี
เขียวประจำปี

3. จัดประชุมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว
ประจำปี โดยกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกร

3. มีแผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียวประจำปี

คณะกรรมกำร
ห้องสมุดสีเขียว










คณะกรรมกำร
ห้องสมุดสีเขียว
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

โครงการ/มาตรการ

เป้าหมาย

ผู้รับ

2561 2562 2563 2564 2565

ผิดชอบ

1. มีกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ 1. จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรูด้ ้ำน 1. จัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ 
ทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนพลังงำนและ
กำรอนุรักษ์พลังงำนและ
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
สิ่งแวดล้อม อย่ำงน้อย 2 กิจกรรม
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อมทั้งภำยใน
และภำยนอกห้องสมุด









คณะกรรมกำร
ห้องสมุดสีเขียว

2. จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ 2. จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศทีม่ ี
เรื่องพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำร้อย เนือ้ หำเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์
ละ 5 ของทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด/
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
หรือไม่น้อยกว่ำ 300 รำยกำร และจัดเตรียม
ให้อยู่ในสภำพพร้อมให้บริกำร









คณะกรรมกำร
ห้องสมุดสีเขียว

3. จำนวนสื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ 3
รำยกำร









คณะกรรมกำร
ห้องสมุดสีเขียว

2. จัดหำทรัพยำกร

สำรสนเทศทีม่ ีเนื้อหำ
เกี่ยวกับกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และ
และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EBooks, E-Journal)
3. ผลิตทำสื่อประชำสัมพันธ์ ด้ำน 3. ผลิตทำสื่อประชำสัมพันธ์ 
กำรอนุรักษ์พลังงำนและ
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
สิ่งแวดล้อม
และสิ่งแวดล้อม เช่น
มัลติมีเดีย โปสเตอร์ บันได
แคลอรี่ เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความร่วมมือในเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว และพัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. จำนวนห้องสมุดเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว 1. เข้ำร่วมเครือข่ำย
ห้องสมุดสีเขียว
2. กิจกรรมในโครงกำรบริกำรวิชำกำร ที่
เป็นควำมร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงำนที่
เกีย่ วข้อง อย่ำงน้อย 1 หน่วยงำน

2. จัดโครงกำรบริกำร
วิชำกำร

โครงการ/มาตรการ

เป้าหมาย

ผู้รับ

2561 2562 2563 2564 2565

ผิดชอบ

1. ดำเนินกำรร่วมมือกับเครือข่ำย
พัฒนำห้องสมุดสีเขียว











สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

2. จัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวใน
โครงกำรบริกำรวิชำกำรประจำปี











คณะกรรมกำร
บริกำรวิชำกำร
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัด
1. บุคลำกร ร้อยละ 80 มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษำแนวปฏิบัติที่ดีในกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

โครงการ/มาตรการ

1. จัดกิจกรรมศึกษำดูงำน/ประชุม 1. ศึกษำดูงำนหน่วยงำนที่มี
สัมมนำ
แนวปฏิบัติที่ดีด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
2. เข้ำร่วมประชุม/สัมมนำ กับ
หน่วยงำนที่จัดกิจกรรม
ห้องสมุดสีเขียว

เป้าหมาย

ผู้รับ

2561 2562 2563 2564 2565

ผิดชอบ











คณะกรรมกำร
ห้องสมุดสีเขียว











คณะกรรมกำร
ห้องสมุดสีเขียว
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 มีการประเมินผลการดาเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์

1. มีกำรนำเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 1. ดำเนินงำนที่สอดคล้องกับ
ของสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยมำใช้ มำตรฐำนและตัวชี้วัดของเกณฑ์
มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
เป็นแนวทำงในกำรดำเนินงำนห้องสมุดสี
เขียว
2. กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวบ่งชี้ของเกณฑ์
มำตรฐำน ร้อยละ 90
3. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร ไม่ต่ำ
กว่ำ 3.51 จำกระดับคะแนน 5 คะแนน

โครงการ/มาตรการ
1. จัดทำแผนยุทธศำสตร์
ห้องสมุดสีเขียว

เป้าหมาย

ผู้รับ

2561 2562 2563 2564 2565

ผิดชอบ





สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

คณะกรรมกำร
ห้องสมุดสีเขียว
2. จัดทำแผนพัฒนำห้องสมุด
สีเขียวประจำปี











สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

คณะกรรมกำร
ห้องสมุดสีเขียว
3. จัดกิจกรรมตำมแผน
ยุทธศำสตร์และแผนพัฒนำ
ห้องสมุดสีเขียวประจำปี











สำนักงำน
ผู้อำนวยกำร

คณะกรรมกำร
ห้องสมุดสีเขียว
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แผนงาน
ด้านกายภาพ

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปี 2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
1. ปรับภูมิทัศน์ Green ปรับสภำพภูมิทัศน์ทั้งบริเวณภำยใน และ -พื้นที่บริเวณภำยใน
office
ภำยนอกอำคำรให้เป็นพื้นที่สีเขียว สะอำด -พื้นที่ภำยนอกอำคำร
สวยงำม
2. ร่วมใจปิดไฟ
ปิดระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ไม่จำเป็น ทุกวัน -หลอดไฟภำยในอำคำร
ชั้น1-ชั้น8
3. ร่วมใจปิดแอร์
ปิดเครื่องปรับอำกำศที่ไม่จำเป็น ช่วงเวลำ -เครื่องปรับอำกำศภำยใน
08.30 – 09.30 น.
อำคำร ชั้น1-ชั้น8
และช่วงเวลำ 16.00-16.30 น.ทุกวัน
4. ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำ
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำที่เป็นแบบหลอด LED พื้นที่บริเวณภำยใน
แสง สว่ำงที่ประหยัด
ที่มีขนำดกำลังวัตต์ไฟฟ้ำน้อยแต่ ได้ค่ำ
อำคำร ชั้น1-ชั้น3
พลังงำน
ควำมสว่ำงเท่ำเดิม
5.ติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์
6.ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำ

ติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์บริเวณดำดฟ้ำ อำคำร แผงโซล่ำเซลล์
สำ นักวิทยบริกำรฯ
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำบริเวณอำคำรสำนักวิทย มิเตอร์ไฟฟ้ำ 15A(45)
บริกำรฯแยกออกจำก มหำวิทยำลัย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- ชั้น 1-ชั้น 8
- พื้นที่ภำยนอกบริเวณ
รอยต่อระหว่ำงอำคำร
- จำนวน 150 หลอด

หมายเหตุ

- จำนวน 20 เครื่อง
-จำนวน 150 หลอด

-จำนวน 4 แผง
-จำนวน 1ตัว
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แผนงาน
ด้านส่งเสริมการเรียนรู้

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปี 2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
1. จัดหำทรัพยำกร
จัดหำหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
-หนังสือ
สำรสนเทศ ด้ำนกำร
เกี่ยวข้อง
-สื่ออิเล็กทรอนิกส์
อนุรักษ์พลังงำนและ
กับกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
2. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำน จัดบอร์ดนิทรรศกำร มุมควำมรู้และ
-มุมควำมรู้/นิทรรศกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
กิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน และ -กิจกรรมส่งเสริมกำร
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์พลังงำนฯ
3. สื่อสร้ำงสรรค์กำรเป็น
ห้องสมุดสีเขียว

ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำนสิ่งแวดล้อม และกำรเป็น
ห้องสมุดสีเขียว
4. พัฒนำบุคลำกรด้ำน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร อบรม
ห้องสมุดสีเขียว
สัมมนำ ศึกษำดูงำนและ แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์
5. เพิ่มประสิทธิภำพสำนัก ทำควำมสะอำดพื้นที่บริกำร/ชั้นหนังสือ
วิทยบริกำรฯ ด้วย 5 ส
6. รณรงค์สร้ำงจิตสำนึก จัดกิจกรรมให้นักศึกษำเห็นควำมสำคัญ
ด้ำนพลังงำนและ
ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จำนวน 500 รำยกำร
- จำนวน 100 รำยกำร

หมายเหตุ

-พื้นที่มุมควำมรู้ชั้น 1
-กิจกรรม 2 ครั้ง

-สื่อประชำสัมพันธ์

-จำนวน 8 ป้ำย

-ผู้บริหำรและบุคลำกร
-กิจกรรมอบรม, สัมมนำ
-กิจกรรมศึกษำดูงำน
พื้นที่บริเวณภำยใน
อำคำรสำนักวิทยบริกำรฯ
-กิจกรรมด้ำนพลังงำน
และสิ่งแวดล้อม

-จำนวน 25 คน
-กิจกรรม 2 ครั้ง
-กิจกรรม 1 ครั้ง
-พื้นที่บริกำรชั้น 1- ชั้น 8
-กิจกรรม 2 ครั้ง
-นักศึกษำมีควำมรู้และ
ตระหนักด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

20

18

แผนงาน

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปี 2561
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
7. กิจกรรม 3R :
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกร
-นำกระดำษที่ใช้แล้ว
Reduce, Reuse,
อย่ำงคุ้มค่ำโดยใช้หลัก 3R
กลับมำใช้ใหม่
Recycle
-นำระบบอิเล็กทรอนิกส์
มำใช้ในกำรสื่อสำรแทน
กำรเวียนเอกสำร
8. กิจกรรมกำรคัดแยก
รณรงค์กำรคัดแยกขยะ และจัดหำ
-กิจกรรมกำรคัดแยกขยะ
ขยะ เพื่อนำกลับมำใช้ใหม่ อุปกรณ์ในกำรคัดแยก
-อุปกรณ์กำรคัดแยก

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-ลดปริมำณกำรใช้
กระดำษ ร้อยละ 20

หมายเหตุ

-กิจกรรม 1 ครั้ง
-อุปกรณ์กำรคัดแยก

21

19

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ
(ทาอะไร/ที่ไหน/อย่างไร)

ผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หมาย
เหตุ

ด้านกายภาพ
1. ปรับภูมิทัศน์
Green office

ปรับสภำพภูมิทัศน์ทั้ง
บริเวณภำยในและ
ภำยนอกอำคำรให้เป็น
พื้นที่สีเขียวสะอำด
สวยงำม

-พื้นที่บริเวณ
ภำยใน
-พื้นที่ภำยนอก
อำคำร

2. ร่วมใจปิดไฟ

ปิดระบบไฟฟ้ำแสง
-หลอดไฟ
สว่ำงที่ไม่จำเป็นทุกวัน ภำยในอำคำร
ชั้น1 ถึง ชั้น8

-ชั้น 1 ถึง ชั้น 8
-พื้นที่ภำยนอก
บริเวณรอยต่อ
ระหว่ำงอำคำร

-จำนวน 150
หลอด

-จัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
งบประมำณ 2561 Green Library
-ปรับภูมิทัศน์ภำยในอำคำร
-ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ทุกส่วน
งำน วันที่ 28-29 ธันวำคม 2560
(ปีงบประมำณ 2561)
-จัดสวนหย่อมเพิ่มพื้นที่สีเขียว
บริเวณหน้ำสำนักวิทยบริกำรฯ
-มีกำรทำควำมเข้ำใจกับบุคลำกร เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ในด้ำนกำรปิดระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง
ที่ไม่จำเป็น
-จัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
ผู้ใช้บริกำร ร่วมรณรงค์ปิดไฟ
บริเวณที่ไม่จำเป็น วันที่ 3-4
พฤษภำคม 2561
-มีระบบสวิทช์ไฟฟ้ำแบบเชือก
กระตุก

22

20

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ
(ทาอะไร/ที่ไหน/อย่างไร)

ผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หมาย
เหตุ

ด้านกายภาพ
3. ร่วมใจปิดแอร์

ปิดเครื่องปรับอำกำศ
ที่ไม่จำเป็นช่วงเวลำ
08.30 – 09.30 น.
และช่วงเวลำ 16.0016.30 น. ทุกวัน

-เครื่องปรับ
อำกำศ ภำยใน
อำคำร ชั้น 1
ถึง ชั้น 8

-จำนวน 20 เครื่อง

4. ปรับปรุงระบบ เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำที่ พื้นที่บริเวณ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ เป็นแบบหลอด LED ที่ ภำยในอำคำร
ประหยัดพลังงำน มีขนำดกำลังวัตต์ไฟฟ้ำ ชั้น 1 ถึง ชั้น 3
น้อยแต่ได้ค่ำควำม
สว่ำงเท่ำเดิม

-จำนวน 150
หลอด

5. ติดตัง้ ระบบ
โซล่ำเซลล์

จำนวน 1ระบบ
(4 แผง)

ติดตัง้ ระบบโซล่ำเซลล์ ระบบโซล่ำ
บริเวณดำดฟ้ำอำคำร เซลล์ 1 ระบบ
สำนักวิทยบริกำรฯ

-มีกำรทำควำมเข้ำใจกับบุคลำกร
ในด้ำนกำรปิดแอร์บริเวณที่ไม่มี
ผู้ใช้บริกำร
-จัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์
ผู้ใช้บริกำร ร่วมรณรงค์ประหยัด
พลังงำน วันที่ 15 มกรำคม 2561
-ดำเนินกำรเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำที่
เป็นแบบหลอด LED ที่มีขนำด
กำลังวัตต์ไฟฟ้ำน้อยแต่ได้ค่ำควำม
สว่ำงเท่ำเดิม จำนวน 150 หลอด
บริเวณที่มีผู้ใช้บริกำรจำนวนมำก
วันที่ 8 มกรำคม 2561
จัดทำแผนปฏิบัติกำร ประจำปี
งบประมำณ 2561 Green Library
ติดตั้งระบบโซล่ำเซลล์ จำนวน 1
ระบบ วันที่ 22 มกรำคม 2561

เป็นไปตำมเป้ำหมำย

เป็นไปตำมเป้ำหมำย

เป็นไปตำมเป้ำหมำย
จำนวน 1ระบบ
(8 แผง)
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แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ
(ทาอะไร/ที่ไหน/อย่างไร)

ผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หมาย
เหตุ

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู้
1. จัดหำ
ทรัพยำกร
สำรสนเทศด้ำน
กำรอนุรักษ์
พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม

จัดหำหนังสือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ที่
เกี่ยวข้องกับกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม

-หนังสือ
-สื่ออิเล็ก
ทรอนิกส์

-จำนวน 500
รำยกำร
-จำนวน 100
รำยกำร

ได้มีกำรสำรวจหนังสือและ
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
สื่อกำรศึกษำด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม และดำเนินกำรจัดหำ
ปัจจุบันห้องสมุดมีทรัพยำกร
สำรสนเทศ วันที่ 1 มิถุนำยน 2561
ด้ำน
-พลังงำน 270 ระเบียน
-สิ่งแวดล้อม 826 ระเบียน
-ทรัพยำกรธรรมชำติ 311 ระเบียน
-กำรอนุรักษ์พลังงำน 57 ระเบียน
-กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 281
ระเบียน

24

22

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ
(ทาอะไร/ที่ไหน/อย่างไร)

ผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หมาย
เหตุ

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู้
2. ส่งเสริมกำร
เรียนรู้ด้ำน
อนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม

จัดบอร์ดนิทรรศกำร
มุมควำมรู้และกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม

-มุมควำมรู้/
-พื้นที่มุมควำมรู้
นิทรรศกำร
ชั้น 1
-กิจกรรม
-กิจกรรม 2 ครั้ง
ส่งเสริมกำร
อนุรักษ์พลังงำนฯ

-จัดบอร์ดนิทรรศกำร มุมควำมรู้
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
และกิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ณ พื้นที่
มุมควำมรู้ ชั้น 1 วันที่ 11 ธันวำคม
2560
-จัดกิจกรรม 2 ครั้ง ณ โรงเรียนวัด
ข่อยใต้ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 25 พฤษภำคม 2561และ
โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 33
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
วันที่ 7 มิถุนำยน 2561

25

23

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ
(ทาอะไร/ที่ไหน/อย่างไร)

ผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หมาย
เหตุ

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู้
3. สื่อสร้ำงสรรค์ ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ -สื่อ
กำรเป็นห้องสมุด ด้ำนกำรจัด
ประชำสัมพันธ์
สีเขียว
กำรพลังงำน
สิ่งแวดล้อม และกำร
เป็นห้องสมุดสีเขียว

-จำนวน 8 ป้ำย

ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัด
เป็นไปตำม
กำรพลังงำนสิ่งแวดล้อม และกำรเป็น
เป้ำหมำย
ห้องสมุดสีเขียว จำนวน 8 ป้ำย
นำไปติดตั้งภำยในบริเวณต่ำงๆ ของ
สำนักฯ และที่โรงเรียนในพื้นที่ให้บริกำร
วิชำกำร ได้แก่
-โรงเรียนวัดเขำหนีบ อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี วันที่ 21 มีนำคม 2561
-โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี วันที่ 3 พฤษภำคม 2561
-โรงเรียนวัดข่อยใต้ อำเภอเมือง จังหวัด
ลพบุรี วันที่ 23 พฤษภำคม 2561
-โรงเรียนรำชประชำนุเครำะห์ 33
อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี วันที่ 9
มิถุนำยน 2561

26

24

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ
(ทาอะไร/ที่ไหน/อย่างไร)

ผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หมาย
เหตุ

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู้
4. พัฒนำ
ส่งเสริมและ
บุคลำกรด้ำน
สนับสนุนให้
ห้องสมุดสีเขียว บุคลำกรอบรม
สัมมนำ ศึกษำดู
งำนและ
แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์

-ผู้บริหำรและ -จำนวน 25 คน
บุคลำกร
-กิจกรรมอบรม, -กิจกรรม 2 ครั้ง
สัมมนำ
-กิจกรรมศึกษำ -กิจกรรม 1 ครั้ง
ดูงำน

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

27

25

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ
(ทาอะไร/ที่ไหน/อย่างไร)

ผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หมาย
เหตุ

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู้
5. เพิ่ม
ทำควำมสะอำดพื้นที่
ประสิทธิภำพ
บริกำร/ชั้นหนังสือ
สำนักวิทยบริกำรฯ
ด้วย 5 ส

พื้นที่บริเวณ
ภำยในอำคำร
สำนักวิทย
บริกำรฯ

-พื้นที่บริกำรชั้น
1
ถึง ชั้น 8 ทั้ง
อำคำร

จัดกิจกรรม 5 ส. ทำควำมสะอำด
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
พื้นที่บริกำร/ชั้นหนังสือ โครงกำร
Happy Workplace : 5ส วันที่ 28-29
ธันวำคม 2560 (งบประมำณ 2561)

6. รณรงค์สร้ำง
จิตสำนึกด้ำน
พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม

-กิจกรรมด้ำน
พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม

-กิจกรรม 2 ครั้ง
-นักศึกษำมี
ควำมรู้และ
ตระหนักด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมให้นักศึกษำเห็น
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ควำมสำคัญด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีกำรจัดมุมให้ควำมรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ผ่ำนสื่อมัลติมีเดียประกอบ
สื่อสิ่งพิมพ์ ในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับ
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
-วันพืชมงคล 14 พฤษภำคม 2561
-วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนำยน 2561
-วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภำคม
2561

จัดกิจกรรมให้
นักศึกษำเห็น
ควำมสำคัญด้ำน
พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม

28

26

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ
(ทาอะไร/ที่ไหน/อย่างไร)

ผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หมาย
เหตุ

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู้
7. กิจกรรม 3 R : ส่งเสริมและ
Reduce ,
สนับสนุนกำรใช้
Reuse, Recycle ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำ
โดยใช้หลัก 3R

-นำกระดำษที่ใช้ -ลดปริมำณกำร
แล้วกลับมำใช้
ใช้กระดำษ ร้อย
ใหม่
ละ 20
-นำระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มำ
ใช้ในกำรสื่อสำร
แทนกำรเวียน
เอกสำร

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำโดยใช้หลัก 3R
-มีจุดคัดแยกขยะตำมพื้นที่ให้บริกำร
และสำนักงำน ชั้น 1 วันที่ 29
ธันวำคม 2560
-จัดซื้อถังคัดแยกขยะ 4 ประเภท
จำนวน 1 ชุด (งบประมำณ 2561)
-นำกระดำษที่ใช้แล้ว 1 หน้ำ กลับมำ
ใช้ใหม่
-นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มำใช้ในกำร
สื่อสำรแทนกำรเวียนเอกสำร เช่น line
กลุ่ม (8 ก.พ. 2561) , Facebook
สำนักฯ (2556), เว็บไซต์ สำนักฯ
(2554) , e-mail เป็นต้น

29

27

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ
(ทาอะไร/ที่ไหน/อย่างไร)

ผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หมาย
เหตุ

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู้
8. กิจกรรมกำร รณรงค์กำรคัดแยก
คัดแยกขยะเพื่อ ขยะ และจัดหำ
นำกลับมำใช้ใหม่ อุปกรณ์ในกำรคัด
แยก

-กิจกรรมกำรคัด
แยกขยะ
-อุปกรณ์กำรคัด
แยก

-กิจกรรม 1 ครั้ง -กิจกรรม 5 ส. 1 ครั้ง วันที่ 28-29
เป็นไปตำมเป้ำหมำย
-อุปกรณ์กำรคัด ธันวำคม 2560
แยก
-จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ เนื่องในงำน
สัปดำห์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ ณ
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี วันที่ 1617 สิงหำคม 2561
-ดำเนินกิจกรรมกำรคัดแยกขยะ และ
จัดหำอุปกรณ์กำรคัดแยก วันที่ 29
ธันวำคม 2560
-มีจุดชั่งปริมำณขยะที่มีในแต่ละวัน
โดยแยกเป็น
-ขยะทั่วไป
-เศษกระดำษ
-กระดำษใช้แล้ว 1 หน้ำ นำกลับมำใช้
ใหม่
-ขวดพลำสติก

30

28

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปีงบประมาณ 2561
ชื่อหน่วยงาน สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ผลการดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ความสาเร็จ
(ทาอะไร/ที่ไหน/อย่างไร)

ผลการดาเนินงาน
ตามเป้าหมาย/
ตัวชี้วัด

หมาย
เหตุ

ด้านส่งเสริม
การเรียนรู้
9. ลดปริมำณกำร รณรงค์กำรประหยัด
ใช้น้ำประปำ
กำรใช้นำ้

-มีกำร
ประชำสัมพันธ์
กำรใช้น้ำอย่ำง
ประหยัด
อย่ำงต่อเนื่อง

-จำนวน 8 ป้ำย
-ห้องน้ำภำยใน
สำนักวิทย
บริกำรฯ
จำนวน 24 ห้อง

-มีกำรจัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรใช้ เป็นไปตำมเป้ำหมำย
น้ำอย่ำงประหยัดติดบริเวณห้องน้ำ
ภำยในสำนักวิทยบริกำรฯ
-ลดปริมำณน้ำในถังชักโครก ได้ถังละ
1.2 ลิตร ต่อกำรใช้ 1 ครั้ง/คน/ห้อง
โดยกำรใส่ขวดน้ำขนำด .6ลิตร จำนวน
2 ขวด/ถัง

ด้านอื่นๆ

31

29

แผนงาน
ด้านกายภาพ

โครงการ/กิจกรรม
1. ศึกษำปัญหำและสภำพ
อำคำรที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม
2. ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว

3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสง
สว่ำงที่ประหยัดพลังงำน

4. ติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปี 2562
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
สำรวจสภำพอำคำร
ปรับปรุงอำคำรให้เหมำะสม -แผนพัฒนำอำคำรสำนักวิทย
บริกำรฯ
-กำหนดพื้นที่สีเขียว
-ปรับสภำพภูมิทัศน์ทั้งบริเวณภำยใน และ
ภำยนอกอำคำรให้เป็นพื้นที่สีเขียว สะอำด
สวยงำม
เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำที่เป็นแบบหลอด LED
ที่มีขนำดกำลังวัตต์ไฟฟ้ำน้อยแต่ ได้ค่ำ
ควำมสว่ำงเท่ำเดิม

-ปลูกพืชช่วยดูดซับก๊ำซเรือน
กระจก
-จัดสวนหย่อมเพื่อกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่บริเวณภำยใน อำคำร

ติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์บริเวณดำดฟ้ำ อำคำร แผงโซล่ำเซลล์ 8 แผง
สำนักวิทยบริกำรฯ

หมายเหตุ

-มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น 1ชั้น 8,
-มีพื้นที่สีเขียวภำยนอกอำคำร
-จำนวน 150 หลอด
-สวิตซ์ไฟแบบกระตุก 150
ชุด
-ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำไม่
เกินค่ำมำตรฐำนที่กำหนด
(EUI)
-จำนวนพลังงำนที่ผลิตได้
เพิ่มขึ้น

เพิ่มเติมจำก
ปี 2561

เพิ่มเติมจำก
ปี 2561

32

30

แผนงาน
ด้านส่งเสริม
การเรียนรู้

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงกำรห้องสมุดสี
เขียว

2. จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ ด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม

3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำน
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม
4. สื่อสร้ำงสรรค์กำรเป็น
ห้องสมุดสีเขียว

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปี 2562
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
-ดำเนินกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุด -มีกำรดำเนินงำนตำมเกณฑ์ -บุคลำกรมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่ำร้อย
สีเขียว
มำรตำฐำนห้องสมุดสีเขียว
ละ 80
ครบทุกองค์ประกอบ
-ได้รับกำรตรวจประเมินห้องสมุดสี
-มีมุมห้องสมุดสีเขียวใน
เขียว
ห้องสมุด
-ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกระดับ
คะแนน 5 คะแนน
-จัดหำหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่
-จัดหำหนังสือ
- จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
-จัดหำสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งกำรจัดซื้อ หรือขอรับ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5
บริจำค หรือกำรแลกเปลี่ยน
ของทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด/
หรือไม่น้อยกว่ำ 300 รำยกำร และ
จัดเตรียมให้อยู่ในสภำพพร้อม
ให้บริกำร
จัดบอร์ดนิทรรศกำร มุมควำมรู้และ
-นักศึกษำ ผู้ใช้บริกำร
-จำนวน 200 คน
กิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน และ -นักเรียนโรงเรียนในชุมชน
-นักเรียน นักศึกษำ ผู้ใช้บริกำร มี
สิ่งแวดล้อม
ควำมรู้และตระหนักด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 60
ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัด
-มัลติมีเดียประชำสัมพันธ์
-จำนวน 1 เรื่อง
กำรพลังงำนสิ่งแวดล้อม และกำรเป็น
ห้องสมุดสีเขียว

หมายเหตุ
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31

แผนงาน
ด้านส่งเสริม
การเรียนรู้
(ต่อ)

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปี 2562
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
5. พัฒนำบุคลำกรด้ำน
ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร อบรม/
-บุคลำกร
-จำนวน 22 คน
ห้องสมุดสีเขียว
สัมมนำ/ ศึกษำดูงำน เพื่อกำรแลกเปลี่ยน
-กิจกรรมอบรม/ สัมมนำ/
-กิจกรรม 1 ครั้ง
ประสบกำรณ์ /หรือจัดอบรม สัมมนำ
ศึกษำดูงำน
-บุคลำกร ร้อยละ 80 มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจเรื่องห้องสมุดสีเขียว
6. รณรงค์สร้ำงจิตสำนึก จัดกิจกรรมให้นักศึกษำและผู้ใช้บริกำร เห็น -มีมุมห้องสมุดสีเขียว ให้
-นักศึกษำและผู้ใช้บริกำรมีควำมรู้
ด้ำนพลังงำนและ
ควำมสำคัญด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์
และตระหนักด้ำนกำรอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ในระดับ
-จัดกิจกรรม อย่ำงน้อย 2
มำก
ครั้ง
7. กิจกรรม 3R :
ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกร อย่ำง -กำรนำวัสดุและครุภัณฑ์
-มีผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุ
Reduce, Reuse,
คุ้มค่ำโดยใช้หลัก 3R
กลับมำใช้ใหม่
เหลือใช้/ครุภัณฑ์เก่ำ อย่ำงน้อย 1
Recycle
-ระบบสำรบัญอิเล็กทรอนิกส์
-นำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มำ รำยกำร
-กำรสื่อสำรภำยในสำนักวิทยบริกำรฯ ผ่ำน ใช้ในกำรสื่อสำรแทนกำรใช้ -มีระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์
เอกสำรที่ผลิตจำกกระดำษ
อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง
8. กิจกรรมกำรคัดแยก
-รณรงค์กำรคัดแยกขยะ
-กิจกรรมกำรคัดแยกขยะ
-กิจกรรมกำรคัดแยกขยะอย่ำง
ขยะ เพื่อนำกลับมำใช้ใหม่ -จัดหำ อุปกรณ์ในกำรคัดแยก
-อุปกรณ์กำรคัดแยกขยะ 1 ต่อเนื่อง
ชุด
9. กำรสร้ำงเครือข่ำย
เพิ่มกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวด้ำนกำรอนุรักษ์ -มีควำมร่วมมือระหว่ำงสำนัก -รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมที่ผู้ร่วม
ควำมร่วมมือในด้ำนกำร พลังงำนและสิ่งแวดล้อมในโครงกำรบริกำร
วิทยบริกำรและโรงเรียน/หรือ โครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดับ
อนุรักษ์พลังงำนและ
วิชำกำรประจำปี
หน่วยงำนที่ร่วมกิจกรรม
มำก
สิ่งแวดล้อม
บริกำรวิชำกำร
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แผนงาน
ด้านอื่นๆ

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปี 2562
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
1. ร่วมใจประหยัด -ปิดระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ไม่จำเป็น
-กำรใช้พลังงำนและ
-มีกำรจัดทำป้ำย สัญลักษณ์ รณรงค์กำรประหยัด
พลังงำน
-ปิดเครื่องปรับอำกำศที่ไม่จำเป็น
ทรัพยำกรอย่ำงมี
พลังงำนไฟฟ้ำ และน้ำอย่ำงประหยัด ทุกพื้นที่
ช่วงเวลำ 08.30–09.30 น. และ 16.00- ประสิทธิภำพ
ภำยในอำคำร
16.30 น.
-รวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำเป็น
-ใช้น้ำประปำอย่ำงประหยัด
ประจำ
-สำรวจและบำรุงรักษำเครื่องปรับ
-ซ่อมบำรุงและทำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ
อำกำศให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้อย่ำงมี
จำนวน 50 เครื่อง
ประสิทธิภำพ
-ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำไม่
เกินค่ำมำตรฐำนที่กำหนด (EUI)
2. กำรใช้น้ำอย่ำงมี -กำหนดแนวทำงลดปริมำณกำรใช้น้ำ
-ใช้น้ำอย่ำงประหยัด
-กำรใช้น้ำลดลง
ประสิทธิภำพ
-ติดตัง้ ถังดักไขมันที่ท่อน้ำทิ้ง อ่ำงล้ำง
-ติดตัง้ ถังดักไขมันที่ท่อน้ำทิ้ง -ลดปริมำณไขมันในน้ำเสียจำกท่อน้ำทิ้งของอำคำร
เครื่องครัว
ชั้น 1 และชั้น 2
3. กำรจัดกำรของ -กำรจัดกำรขยะ
-ลดปริมำณขยะ
-ปริมำณขยะลดลง หรือมีกำรนำกลับมำใช้ซ้ำ หรือ
เสียและมลพิษ
-กำรคัดแยกขยะและกำจัดอย่ำงถูกวิธี
นำกลับมำใช้ใหม่
-รวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมำณขยะเป็นประจำ
4. กิจกรรมชดเชย -ปลูกต้นไม้ ณ อุทยำนวิทยำศำสตร์
-ปลูกไม้ยืนต้น ณ อุทยำน -ปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 250 ต้น
คำร์บอน
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย -ค่ำคำร์บอนฟุตพริ้นต์ท์องค์กรต่อจำนวนผู้มำรับ
-กิจกรรมชดเชยคำร์บอน (ระดับองค์กร) รำชภัฏเทพสตรี
บริกำร
เช่น กำรจัดซื้อวัสดุสำนักงำนที่มีฉลำก -ห้องสมุดมีส่วนร่วมในกำร
เขียว หรือวัสดุสำนักงำนที่มีสัญลักษณ์ ลดภำวะโลกร้อน
คำร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น
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สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
หมายเหตุ
ด้านอื่นๆ (ต่อ) 5. เพิ่มประสิทธิภำพสำนัก -จัดกิจกรรมประกวด 5ส. ระหว่ำงส่วน
-งำนธุรกำร งำนเทคนิค
-กิจกรรมประกวด 5ส. 1 ครั้ง
วิทยบริกำรฯ ด้วย 5ส.
งำน ภำยในสำนักวิทยบริกำรฯ
สำรสนเทศ งำนบริกำร
-คะแนนผ่ำนเกณฑ์ 5ส. ในทุกงำน
-กำรระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรว่ำจ้ำง สำรสนเทศ และงำน
-พนักงำนทำควำมสะอำดมีกำร
(Term of Reference: TOR) กับบริษัท เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ดำเนินกำรตำมข้อกำหนดและ
รักษำควำมสะอำด
-กำหนดผู้รับผิดชอบในกำร เงื่อนไขกำรว่ำจ้ำง
ดูแลกำกับพนักงำนทำควำม
สะอำด
6. ป้องกันและดูแลรักษำ -ป้องกันและดูแลรักษำสุขภำพให้กับ
-ทำน้ำยำกำจัดเชื้อรำและ
-ห้องปฏิบัติงำน 2 ห้อง
แผนควำม
สุขภำพให้กับบุคลำกรและ บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร ที่อำจเสี่ยงต่อ
ทำสีป้องกันเชื้อรำในห้อง
-สภำพแวดล้อมภำยในอำคำรที่ดี ไม่ เสี่ยง
ผู้ใช้บริกำร
กำรเกิดโรคจำกเชื้อรำภำยในสำนักวิทย ปฏิบัติงำน
มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
2562
บริกำรฯ
-มีระบบกำรถ่ำยเทอำกำศที่ดี -ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
-กำรจัดกำรสิ่งเจือปนในอำกำศ เช่น ฝุ่น
ห้องสมุด ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกระดับ
ละออง ควันพิษ กลิ่น
คะแนน 5 คะแนน
-สร้ำงระบบกำรถ่ำยเทอำกำศที่ดี
7. กำรเตรียมควำมพร้อม -กำรดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้ำให้มีสภำพพร้อมใช้ -อุปกรณ์ไฟฟ้ำมีสภำพพร้อม -บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรฯ ร้อยละ
และตอบสนองภำวะ
งำนอย่ำงปลอดภัย
ใช้งำนอย่ำงปลอดภัย
80 มีควำมรู้และเข้ำใจวิธีกำรทำงำน
ฉุกเฉิน
-กำรตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจำ
-อุปกรณ์ดับเพลิงประจำ
ของอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอุปกรณ์
สำนักวิทยบริกำรฯ ให้พร้อมใช้งำน พร้อม สำนักวิทยบริกำรฯ ทุกจุด
ดับเพลิง
คำอธิบำยวิธีกำรใช้งำน
-ป้ำยแสดงวิธีกำรใช้งำน
-บุคลำกรสำนักวิทยบริกำรฯ ร้อยละ
อุปกรณ์ดับเพลิง
50 สำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่ำงถูกต้อง
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