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แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ 
ด้านกายภาพ 1. ศึกษำปัญหำและสภำพ

อำคำรที่เป็นอุปสรรคต่อกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

ส ำรวจสภำพอำคำร ปรับปรุงอำคำรให้เหมำะสม 
 

-แผนพัฒนำอำคำรส ำนักวิทย
บริกำรฯ 

 

2. ปรับภูมิทัศน์พ้ืนที่สีเขียว  
 

-ก ำหนดพ้ืนที่สีเขียว 
-ปรับสภำพภูมิทัศน์ทั้งบริเวณภำยใน และ
ภำยนอกอำคำรให้เป็นพ้ืนที่สีเขียว สะอำด 
สวยงำม  

-ปลูกพืชช่วยดูดซับก๊ำซเรือน
กระจก 
-จัดสวนหย่อมเพ่ือกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

-มีพ้ืนที่สีเขียวบริเวณ ชั้น 1- 
ชั้น 8,  
-มีพ้ืนที่สีเขียวภำยนอกอำคำร 
 

 
 
 
 

3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสง
สว่ำงที่ประหยัดพลังงำน  

เปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำที่เป็นแบบหลอด LED 
ที่มีขนำดก ำลังวัตต์ไฟฟ้ำน้อยแต่ ได้ค่ำ
ควำมสว่ำงเท่ำเดิม  

พ้ืนที่บริเวณภำยใน อำคำร  
 

-จ ำนวน 150 หลอด 
-สวิตซ์ไฟแบบกระตุก 150 
ชุด  
-ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำไม่ 
เกินค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 
(EUI) 

เพ่ิมเติมจำก
ปี 2561 

4. ติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์  
 

ติดตั้งแผงโซล่ำเซลล์บริเวณดำดฟ้ำ อำคำร
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

แผงโซล่ำเซลล์ 8 แผง -จ ำนวนพลังงำนที่ผลิตได้
เพ่ิมข้ึน 

เพ่ิมเติมจำก
ปี 2561 
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แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ 
ด้านส่งเสริม
การเรียนรู ้

1. โครงกำรห้องสมุดสี
เขียว 

-ด ำเนินกำรตำมเกณฑม์ำตรฐำนห้องสมุด
สีเขียว 

-มีกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์
มำรตำฐำนห้องสมุดสีเขียว
ครบทุกองค์ประกอบ 
-มีมุมห้องสมุดสีเขียวใน
ห้องสมุด 

-บุคลำกรมีส่วนร่วมไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 80 
-ได้รับกำรตรวจประเมินห้องสมุดสี
เขียว  
-ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกระดับ
คะแนน 5 คะแนน 

 

 2. จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศ ด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ 
สิ่งแวดล้อม  

-จัดหำหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ 
เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งกำรจัดซื้อ หรือขอรับ
บริจำค หรือกำรแลกเปลี่ยน 

-จัดหำหนังสือ  
-จัดหำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

- จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 
ของทรัพยำกรสำรสนเทศท้ังหมด/
หรือไม่น้อยกว่ำ 300 รำยกำร และ
จัดเตรียมให้อยู่ในสภำพพร้อม
ให้บริกำร 

 

3. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำน 
อนุรักษ์พลังงำนและ 
สิ่งแวดล้อม  

จัดบอร์ดนิทรรศกำร มุมควำมรู้และ
กิจกรรมส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน และ
สิ่งแวดล้อม  

-นักศึกษำ ผู้ใช้บริกำร 
-นักเรียนโรงเรียนในชุมชน  

-จ ำนวน 200 คน  
-นักเรียน นักศึกษำ ผู้ใช้บริกำร มี
ควำมรู้และตระหนักด้ำนกำรอนุรักษ์ 
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 60 

 

4. สื่อสร้ำงสรรค์กำรเป็น 
ห้องสมุดสีเขียว  
 

ผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรจัด
กำรพลังงำนสิ่งแวดล้อม และกำรเป็น
ห้องสมุดสีเขียว  

-มัลติมีเดียประชำสัมพันธ์ -จ ำนวน 1 เรื่อง  
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แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ 
ด้านส่งเสริม
การเรียนรู้ 
(ต่อ) 

5. พัฒนำบุคลำกรด้ำน 
ห้องสมุดสีเขียว  
 

ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกร อบรม/ 
สัมมนำ/ ศึกษำดูงำน เพ่ือกำรแลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์ /หรือจัดอบรม สัมมนำ 

-บุคลำกร  
-กิจกรรมอบรม/ สัมมนำ/  
ศึกษำดูงำน  

-จ ำนวน 22 คน  
-กิจกรรม 1 ครั้ง  
-บุคลำกร ร้อยละ 80 มีควำมรู้และ
ควำมเข้ำใจเรื่องห้องสมุดสีเขียว  

 

6. รณรงค์สร้ำงจิตส ำนึก
ด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม  
 

จัดกิจกรรมให้นักศึกษำและผู้ใช้บริกำร เห็น
ควำมส ำคัญด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม  

-มีมุมห้องสมุดสีเขียว ให้
ควำมรู้เรื่องกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
-จัดกิจกรรม อย่ำงน้อย 2 
ครั้ง  

-นักศึกษำและผู้ใช้บริกำรมีควำมรู้
และตระหนักด้ำนกำรอนุรักษ์ 
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ในระดับ
มำก 

 

7. กิจกรรม 3R : 
Reduce, Reuse, 
Recycle  
 

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้ทรัพยำกร อย่ำง
คุ้มค่ำโดยใช้หลัก 3R  
-ระบบสำรบัญอิเล็กทรอนิกส์ 
-กำรสื่อสำรภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ ผ่ำน
ช่องทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

-กำรน ำวัสดุและครุภัณฑ์ 
กลับมำใช้ใหม่  
-น ำระบบอิเล็กทรอนิกส์ มำ
ใช้ในกำรสื่อสำรแทนกำรใช้
เอกสำรที่ผลิตจำกกระดำษ 

-มีผลิตภัณฑ์/สิ่งประดิษฐ์จำกวัสดุ
เหลือใช้/ครุภัณฑ์เก่ำ อย่ำงน้อย 1 
รำยกำร 
-มีระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ 
อย่ำงน้อย 2 ช่องทำง 

 

8. กิจกรรมกำรคัดแยก
ขยะ เพื่อน ำกลับมำใช้ใหม่  

-รณรงค์กำรคัดแยกขยะ  
-จัดหำ อุปกรณ์ในกำรคัดแยก  

-กิจกรรมกำรคัดแยกขยะ  
-อุปกรณ์กำรคัดแยกขยะ 1 
ชุด 

-กิจกรรมกำรคัดแยกขยะอย่ำง
ต่อเนื่อง 

 

9. กำรสร้ำงเครือข่ำย
ควำมร่วมมือในด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ิมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมในโครงกำรบริกำร
วิชำกำรประจ ำปี 

-มีควำมร่วมมือระหว่ำงส ำนัก
วิทยบริกำรและโรงเรียน/หรือ
หน่วยงำนที่ร่วมกิจกรรม
บริกำรวิชำกำร 

-รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมที่ผู้ร่วม
โครงกำรมีควำมพึงพอใจในระดับ
มำก 
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แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ 
ด้านอ่ืนๆ 1. ร่วมใจประหยัด

พลังงำน   
 

-ปิดระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ไม่จ ำเป็น  
-ปิดเครื่องปรับอำกำศที่ไม่จ ำเป็น 
ช่วงเวลำ 08.30–09.30 น. และ 16.00-
16.30 น.  
-ใช้น้ ำประปำอย่ำงประหยัด 
-ส ำรวจและบ ำรุงรักษำเครื่องปรับ 
อำกำศให้อยู่ในสภำพใช้งำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-กำรใช้พลังงำนและ
ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-มีกำรจัดท ำป้ำย สัญลักษณ์ รณรงค์กำรประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำ และน้ ำอย่ำงประหยัด ทุกพ้ืนที่
ภำยในอำคำร 
-รวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำเป็น
ประจ ำ 
-ซ่อมบ ำรุงและท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 
จ ำนวน 50 เครื่อง 
-ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำไม่ 
เกินค่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด (EUI) 

 

2. กำรใช้น้ ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

-ก ำหนดแนวทำงลดปริมำณกำรใช้น้ ำ 
-ติดต้ังถังดักไขมนัที่ท่อน้ ำทิ้ง อ่ำงล้ำง
เครื่องครัว 

-ใช้น้ ำอย่ำงประหยัด 
-ติดต้ังถังดักไขมันที่ท่อน้ ำทิ้ง 
ชั้น 1 และชั้น 2 

-กำรใช้น้ ำลดลง 
-ลดปริมำณไขมันในน้ ำเสียจำกท่อน้ ำทิ้งของอำคำร 

 

3. กำรจัดกำรของ
เสียและมลพิษ 

-กำรจัดกำรขยะ 
-กำรคัดแยกขยะและก ำจัดอย่ำงถูกวิธี 

-ลดปริมำณขยะ -ปริมำณขยะลดลง หรือมีกำรน ำกลับมำใช้ซ้ ำ หรือ
น ำกลับมำใช้ใหม่ 
-รวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมำณขยะเป็นประจ ำ 

 

4. กิจกรรมชดเชย
คำร์บอน 

-ปลูกต้นไม้ ณ อุทยำนวิทยำศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
-กิจกรรมชดเชยคำร์บอน (ระดับองค์กร) 
เช่น กำรจัดซื้อวัสดุส ำนักงำนที่มีฉลำก
เขียว หรือวัสดุส ำนักงำนที่มีสัญลักษณ์
คำร์บอนฟุตพริ้นท์ เป็นต้น 

-ปลูกไม้ยืนต้น ณ อุทยำน
วิทยำศำสตร์ มหำวิทยำลัย
รำชภัฏเทพสตรี 
-ห้องสมุดมีส่วนร่วมในกำร
ลดภำวะโลกร้อน 
 

-ปลูกไม้ยืนต้น จ ำนวน 250 ต้น 
-ค่ำคำร์บอนฟุตพริ้นต์ท์องค์กรต่อจ ำนวนผู้มำรับ
บริกำร 

ปีงบ 
ประมำณ 
2562 

35 
 



33 
 

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ 
ด้านอ่ืนๆ (ต่อ) 5. เพ่ิมประสิทธิภำพส ำนัก 

วิทยบริกำรฯ ด้วย 5ส.  
-จัดกิจกรรมประกวด 5ส. ระหว่ำงส่วน
งำน ภำยในส ำนักวิทยบริกำรฯ 
-กำรระบุข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรว่ำจ้ำง 
(Term of Reference: TOR) กับบริษัท
รักษำควำมสะอำด 

-งำนธุรกำร งำนเทคนิค
สำรสนเทศ งำนบริกำร
สำรสนเทศ และงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
-ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำร
ดูแลก ำกับพนักงำนท ำควำม
สะอำด 

-กิจกรรมประกวด 5ส. 1 ครั้ง 
-คะแนนผ่ำนเกณฑ์ 5ส. ในทุกงำน 
-พนักงำนท ำควำมสะอำดมีกำร
ด ำเนินกำรตำมข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขกำรว่ำจ้ำง  

 

6. ป้องกันและดูแลรักษำ
สุขภำพให้กับบุคลำกรและ
ผู้ใช้บริกำร  

-ป้องกันและดูแลรักษำสุขภำพให้กับ
บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร ที่อำจเสี่ยงต่อ
กำรเกิดโรคจำกเชื้อรำภำยในส ำนักวิทย
บริกำรฯ 
-กำรจัดกำรสิ่งเจือปนในอำกำศ เช่น ฝุ่น
ละออง ควันพิษ กลิ่น 
-สร้ำงระบบกำรถ่ำยเทอำกำศที่ดี 

-ทำน้ ำยำก ำจัดเชื้อรำและ
ทำสีป้องกันเชื้อรำในห้อง
ปฏิบัติงำน 
-มีระบบกำรถ่ำยเทอำกำศที่ดี  

-ห้องปฏิบัติงำน 2 ห้อง 
-สภำพแวดล้อมภำยในอำคำรที่ดี ไม่
มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ 
-ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด ไม่ต่ ำกว่ำ 3.51 จำกระดับ
คะแนน 5 คะแนน 

แผนควำม
เสี่ยง 
2562 

7. กำรเตรียมควำมพร้อม
และตอบสนองภำวะ
ฉุกเฉิน 

-กำรดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้ำให้มีสภำพพร้อมใช้
งำนอย่ำงปลอดภัย 
-กำรตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ให้พร้อมใช้งำน พร้อม
ค ำอธิบำยวิธีกำรใช้งำน 

-อุปกรณ์ไฟฟ้ำมีสภำพพร้อม
ใช้งำนอย่ำงปลอดภัย 
-อุปกรณ์ดับเพลิงประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ทุกจุด 
-ป้ำยแสดงวิธีกำรใช้งำน
อุปกรณ์ดับเพลิง 

-บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ร้อยละ 
80 มีควำมรู้และเข้ำใจวิธีกำรท ำงำน
ของอุปกรณ์ไฟฟ้ำและอุปกรณ์
ดับเพลิง 
-บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ร้อยละ 
50 สำมำรถใช้งำนอุปกรณ์ไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์ดับเพลิงได้อย่ำงถูกต้อง 
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