แผนงาน
ดานกายภาพ

แผนพัฒนาหองสมุดสีเขียว ประจําป 2563
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
หมายเหตุ
1. ศึกษาปญหาและสภาพ สํารวจสภาพอาคารเพื่อหาพื้นที่ที่
ปรับปรุงอาคารใหเหมาะสม -แผนพัฒนาอาคารสํานักวิทย
อาคารที่เปนอุปสรรคตอ ควรปรับปรุงใหเหมาะสม
และพรอมตอการปฏิบัติงาน บริการฯ
การอนุรักษพลังงานและ
และการใหบริการ
สิ่งแวดลอม
2. ปรับภูมิทัศนพื้นที่
-กําหนดพื้นที่สีเขียว
-ปลูกพืชชวยดูดซับกาซเรือน -มีพื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น 1-ปรับสภาพภูมิทัศนทั้งบริเวณภายใน กระจก
สีเขียว
ชั้น 8,
และภายนอกอาคารใหเปนพื้นที่สี
-จัดสวนหยอมเพื่อเพิ่มพื้นที่สี -มีพื้นที่สีเขียวภายนอกอาคาร
เขียว สะอาด สวยงาม
เขียว

แผนงาน
ดานสงเสริม
การเรียนรู

โครงการ/กิจกรรม
1. โครงการหองสมุดสี
เขียว

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
-ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
หองสมุดสีเขียว

เปาหมาย
-มีการดําเนินงานตามเกณฑ
มารตาฐานหองสมุดสีเขียว
ครบทุกองคประกอบ
-มีมุมหองสมุดสีเขียวใน
หองสมุด
-จัดหาหนังสือ
-จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส

2. จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ดานการ
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม

-จัดหาหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกสที่
เกี่ยวของกับการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม ทั้งการจัดซื้อ หรือ
ขอรับบริจาค หรือการแลกเปลี่ยน

3. สงเสริมการเรียนรูดาน
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม

จัดบอรดนิทรรศการ มุมความรู
และกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน และสิ่งแวดลอม

-นักศึกษา ผูใชบริการ
-นักเรียนโรงเรียนในชุมชน

4. สื่อสรางสรรคการเปน
หองสมุดสีเขียว

ผลิตสื่อประชาสัมพันธดานการจัด
การพลังงานสิ่งแวดลอม และการ
เปนหองสมุดสีเขียว

-มัลติมีเดียประชาสัมพันธ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-บุคลากรมีสวนรวมไมนอยกวา
รอยละ 80
-ความพึงพอใจของผูใชบริการ
หองสมุด ไมต่ํากวา 3.51 จาก
ระดับคะแนน 5 คะแนน
- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
เกี่ยวของกับเรื่องพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 300
รายการ และจัดเตรียมใหอยูใน
สภาพพรอมใหบริการ
-จํานวน 200 คน
-นักเรียน นักศึกษา ผูใชบริการ
มีความรูและตระหนักดานการ
อนุรักษ พลังงานและ
สิง่ แวดลอม รอยละ 70
-จํานวน 1 เรื่อง

หมายเหตุ

แผนงาน
ดานสงเสริม
การเรียนรู
(ตอ)

โครงการ/กิจกรรม
5. พัฒนาบุคลากรดาน
หองสมุดสีเขียว

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร
อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน เพื่อ
การแลกเปลีย่ นประสบการณ /
หรือจัดอบรม สัมมนา

6. รณรงคสรางจิตสํานึก
ดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม

จัดกิจกรรมใหนักศึกษาและ
ผูใชบริการ เห็นความสําคัญดาน
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม

7. กิจกรรม 3R :
Reduce, Reuse,
Recycle

สงเสริมและสนับสนุนการใช
ทรัพยากร อยางคุมคาโดยใชหลัก
3R
-ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส
-การสื่อสารภายในสํานักวิทย
บริการฯ ผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส
จัดกิจกรรมหองสมุดสีเขียวดานการ -มีความรวมมือระหวางสํานัก
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใน วิทยบริการและโรงเรียน/หรือ
โครงการบริการวิชาการประจําป หนวยงานที่รวมกิจกรรม
บริการวิชาการ

8. การสรางเครือขาย
ความรวมมือในดานการ
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม

เปาหมาย

-บุคลากร
-กิจกรรมอบรม/ สัมมนา/
ศึกษาดูงาน
-มีมุมหองสมุดสีเขียว ให
ความรูเรื่องการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม
-จัดกิจกรรม อยางนอย 2
ครั้ง
-การนําวัสดุและครุภัณฑ
กลับมาใชใหม
-นําระบบอิเล็กทรอนิกส มา
ใชในการสื่อสารแทนการใช
เอกสารที่ผลิตจากกระดาษ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-จํานวน 22 คน
-กิจกรรม 1 ครั้ง
-รอยละ 90 ของบุคลากรผูรวม
กิจกรรม มีความรูและความ
เขาใจเรื่องหองสมุดสีเขียว
-นักศึกษาและผูใชบริการที่รวม
กิจกรรม มีความรูและตระหนัก
ดานการอนุรักษ พลังงานและ
สิ่งแวดลอม ไมต่ํากวา 3.51
จากระดับคะแนน 5 คะแนน
-มีการนําวัสดุและครุภัณฑ
กลับมาใชใหม อยางนอย 1
รายการ
-มีระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส
อยางนอย 2 ชองทาง
-รายงานผลการจัดกิจกรรมที่ผู
รวมโครงการมีความพึงพอใจ
ไมต่ํากวา 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน

หมายเหตุ

แผนงาน
ดานอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม
1. รวมใจประหยัด
พลังงาน

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
-ปดระบบไฟฟาแสงสวางที่ไมจําเปน
-ปดเครื่องปรับอากาศที่ไมจําเปน
ชวงเวลา 08.30–09.30 น. และ 16.0016.30 น.
-ใชน้ําประปาอยางประหยัด
-สํารวจและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ใหอยูในสภาพใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

2. การใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ

-กําหนดแนวทางลดปริมาณการใชน้ํา
-กําหนดแนวทางการทิ้งของเสียที่เจือปน
ในระบบบําบัดน้ําเสียจากทอน้ําทิ้งของ
อาคาร
3. การจัดการของเสียและ -การจัดการขยะ
มลพิษ
-การคัดแยกขยะและกําจัดอยางถูกวิธี

4. กิจกรรมชดเชย
คารบอน

-กิจกรรมชดเชยคารบอน (ระดับองคกร)
เชน การจัดซื้อวัสดุสํานักงานที่มีฉลาก
เขียว หรือวัสดุสํานักงานที่มีสัญลักษณ
คารบอนฟุตพริ้นท เปนตน

เปาหมาย
-มีการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
หมายเหตุ
-มีการจัดทําปาย สัญลักษณ
รณรงคการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา และน้ําอยางประหยัด ทุก
พื้นที่ภายในอาคาร
-รวบรวมและบันทึกขอมูล
ปริมาณการใชไฟฟาเปนประจํา
-ซอมบํารุงและทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ อยางนอย 1
ครั้ง/ป
-ใชน้ําอยางประหยัด -การใชน้ําลดลง
-การคัดแยกและกําจัด -ลดปริมาณของเสียที่เจือปนใน
เศษอาหารจากภาชนะ ระบบบําบัดน้ําเสียจากทอน้ําทิ้ง
กอนนําไปลาง
ของอาคาร
-ลดปริมาณขยะ
-ปริมาณขยะลดลง หรือมีการ
นํากลับมาใชซ้ํา/หรือนํากลับมา
ใชใหม
-มีการรวบรวมและบันทึกขอมูล
ปริมาณขยะเปนประจํา
-หองสมุดมีสวนรวมใน -คาคารบอนฟุตพริ้นทองคกรตอ
การลดภาวะโลกรอน จํานวนผูมารับบริการ

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
ดานอื่นๆ (ตอ) 5. เพิ่มประสิทธิภาพสํานัก -จัดกิจกรรมประกวด 5ส. ระหวาง
วิทยบริการฯ ดวย 5ส.
สวนงาน ภายในสํานักวิทยบริการฯ
-การระบุขอกําหนดและเงื่อนไข
การวาจาง (Term of Reference:
TOR) กับบริษัทรักษาความสะอาด
ในระดับมหาวิทยาลัย
6. ปองกันและดูแลรักษา -การจัดการสิ่งเจือปนในอากาศ
สุขภาพใหกับบุคลากรและ เชน ฝุนละออง ควันพิษ กลิ่น มูล
ผูใชบริการ
นกพิราบฯลฯ
-สรางระบบการถายเทอากาศที่ดี
7. การเตรียมความพรอม
และตอบสนองภาวะ
ฉุกเฉิน

-การดูแลอุปกรณไฟฟาใหมีสภาพ
พรอมใชงานอยางปลอดภัย
-การตรวจสอบอุปกรณดับเพลิง
ประจําสํานักวิทยบริการฯ ใหพรอม
ใชงาน พรอมคําอธิบายวิธีการใช
งาน

เปาหมาย
-งานธุรการ งานเทคนิค
สารสนเทศ งานบริการ
สารสนเทศ และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-กําหนดผูรับผิดชอบในการ
ดูแลกํากับพนักงานทําความ
สะอาด
-มีการจัดการสิ่งเจือปนใน
อากาศ
-มีระบบการถายเทอากาศที่ดี
-อุปกรณไฟฟามีสภาพพรอม
ใชงานอยางปลอดภัย
-อุปกรณดับเพลิงประจํา
สํานักวิทยบริการฯ ทุกจุด

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
-กิจกรรมประกวด 5ส. 1 ครั้ง
-คะแนนผานเกณฑ 5ส. ในทุก
งาน
-พนักงานทําความสะอาดมีการ
ดําเนินการตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขการวาจาง

หมายเหตุ

-สภาพแวดลอมภายในอาคารที่ แผนความ
ดี ไมมีกลิ่นที่ไมพึงประสงค
เสี่ยง
-ความพึงพอใจของผูใชบริการ 2563
หองสมุด ไมต่ํากวา 3.51 จาก
ระดับคะแนน 5 คะแนน
-ไมมีเหตุ/ภาวะฉุกเฉินจาก
ระบบไฟฟา/อัคคีภัย
-อุปกรณไฟฟามีสภาพพรอมใช
งานอยางปลอดภัย
-อุปกรณดับเพลิงประจําสํานัก
วิทยบริการฯ ทุกจุด อยูใน
สภาพพรอมใชงาน

