
แผนพัฒนาหองสมุดสีเขียว ประจําป 2563 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หมายเหตุ 
ดานกายภาพ 1. ศึกษาปญหาและสภาพ

อาคารท่ีเปนอุปสรรคตอ
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

สํารวจสภาพอาคารเพ่ือหาพ้ืนท่ีท่ี
ควรปรับปรุงใหเหมาะสม 

ปรับปรุงอาคารใหเหมาะสม
และพรอมตอการปฏิบัติงาน
และการใหบริการ 
 

-แผนพัฒนาอาคารสํานักวิทย
บริการฯ 

 

2. ปรับภูมิทัศนพ้ืนท่ี 
สีเขียว  
 

-กําหนดพ้ืนท่ีสีเขียว 
-ปรับสภาพภูมิทัศนท้ังบริเวณภายใน 
และภายนอกอาคารใหเปนพ้ืนท่ีสี
เขียว สะอาด สวยงาม  

-ปลูกพืชชวยดูดซับกาซเรือน
กระจก 
-จัดสวนหยอมเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสี
เขียว 

-มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณ ชั้น 1- 
ชั้น 8,  
-มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายนอกอาคาร 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หมายเหตุ 
ดานสงเสริม
การเรียนรู 

1. โครงการหองสมุดสี
เขียว 

-ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน
หองสมุดสีเขียว 

-มีการดําเนินงานตามเกณฑ
มารตาฐานหองสมุดสีเขียว
ครบทุกองคประกอบ 
-มีมุมหองสมุดสีเขียวใน
หองสมุด 

-บุคลากรมีสวนรวมไมนอยกวา
รอยละ 80 
-ความพึงพอใจของผูใชบริการ
หองสมุด ไมต่ํากวา 3.51 จาก
ระดบัคะแนน 5 คะแนน 

 

 2. จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศ ดานการ
อนุรักษพลังงานและ 
สิ่งแวดลอม  

-จัดหาหนังสือ สื่ออิเล็กทรอนิกสท่ี 
เก่ียวของกับการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม ท้ังการจัดซ้ือ หรือ
ขอรับบริจาค หรือการแลกเปลี่ยน 

-จัดหาหนังสือ  
-จัดหาสื่ออิเล็กทรอนิกส 

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ี
เก่ียวของกับเรื่องพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 300 
รายการ และจัดเตรียมใหอยูใน
สภาพพรอมใหบริการ 

 

3. สงเสริมการเรียนรูดาน 
อนุรักษพลังงานและ 
สิ่งแวดลอม  

จัดบอรดนิทรรศการ มุมความรู
และกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน และสิ่งแวดลอม  

-นักศึกษา ผูใชบริการ 
-นักเรียนโรงเรียนในชมุชน  

-จํานวน 200 คน  
-นักเรียน นักศึกษา ผูใชบริการ 
มีความรูและตระหนักดานการ
อนุรักษ พลังงานและ
สิง่แวดลอม รอยละ 70 

 

4. สื่อสรางสรรคการเปน 
หองสมุดสีเขียว  
 

ผลิตสื่อประชาสัมพันธดานการจัด
การพลังงานสิ่งแวดลอม และการ
เปนหองสมุดสีเขียว  

-มัลติมีเดียประชาสัมพันธ -จํานวน 1 เรื่อง  

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หมายเหตุ 
ดานสงเสริม
การเรียนรู 
(ตอ) 

5. พัฒนาบุคลากรดาน 
หองสมุดสีเขียว  
 

สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากร 
อบรม/ สัมมนา/ ศึกษาดูงาน เพ่ือ
การแลกเปลีย่นประสบการณ /
หรือจัดอบรม สัมมนา 

-บุคลากร  
-กิจกรรมอบรม/ สัมมนา/  
ศึกษาดูงาน  

-จํานวน 22 คน  
-กิจกรรม 1 ครั้ง  
-รอยละ 90 ของบุคลากรผูรวม
กิจกรรม มีความรูและความ
เขาใจเรื่องหองสมุดสีเขียว  

 

6. รณรงคสรางจิตสํานึก
ดานพลังงานและ
สิ่งแวดลอม  
 

จัดกิจกรรมใหนักศึกษาและ
ผูใชบริการ เห็นความสําคัญดาน
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม  

-มีมุมหองสมุดสีเขียว ให
ความรูเรื่องการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 
-จัดกิจกรรม อยางนอย 2 
ครั้ง  

-นักศึกษาและผูใชบริการท่ีรวม
กิจกรรม มีความรูและตระหนัก
ดานการอนุรักษ พลังงานและ
สิ่งแวดลอม ไมต่ํากวา 3.51 
จากระดับคะแนน 5 คะแนน 

 

7. กิจกรรม 3R : 
Reduce, Reuse, 
Recycle  
 

สงเสริมและสนบัสนุนการใช
ทรัพยากร อยางคุมคาโดยใชหลัก 
3R  
-ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส 
-การสื่อสารภายในสํานักวิทย
บริการฯ ผานชองทาง
อิเล็กทรอนิกส 

-การนําวัสดุและครุภัณฑ 
กลับมาใชใหม  
-นําระบบอิเล็กทรอนิกส มา
ใชในการสื่อสารแทนการใช
เอกสารท่ีผลิตจากกระดาษ 

-มีการนําวัสดุและครุภัณฑ 
กลับมาใชใหม อยางนอย 1 
รายการ 
-มีระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 
อยางนอย 2 ชองทาง 

 

8. การสรางเครือขาย
ความรวมมือในดานการ
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

จัดกิจกรรมหองสมุดสีเขียวดานการ
อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมใน
โครงการบริการวิชาการประจําป 

-มีความรวมมือระหวางสํานัก
วิทยบริการและโรงเรียน/หรือ
หนวยงานท่ีรวมกิจกรรม
บริการวิชาการ 

-รายงานผลการจัดกิจกรรมท่ีผู
รวมโครงการมีความพึงพอใจ 
ไมต่ํากวา 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน 

 

 

 



 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หมายเหตุ 
ดานอ่ืนๆ 1. รวมใจประหยัด

พลังงาน   
 

-ปดระบบไฟฟาแสงสวางท่ีไมจําเปน  
-ปดเครื่องปรับอากาศท่ีไมจําเปน 
ชวงเวลา 08.30–09.30 น. และ 16.00-
16.30 น.  
-ใชน้ําประปาอยางประหยัด 
-สํารวจและบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ใหอยูในสภาพใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-มีการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-มีการจัดทําปาย สัญลักษณ 
รณรงคการประหยัดพลังงาน
ไฟฟา และน้ําอยางประหยัด ทุก
พ้ืนท่ีภายในอาคาร 
-รวบรวมและบนัทึกขอมูล
ปริมาณการใชไฟฟาเปนประจํา 
-ซอมบํารุงและทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ อยางนอย 1 
ครั้ง/ป 

 

2. การใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ 

-กําหนดแนวทางลดปริมาณการใชน้ํา 
-กําหนดแนวทางการท้ิงของเสียท่ีเจือปน
ในระบบบําบัดน้ําเสียจากทอน้ําท้ิงของ
อาคาร 

-ใชน้ําอยางประหยัด 
-การคัดแยกและกําจัด
เศษอาหารจากภาชนะ
กอนนําไปลาง 

-การใชน้ําลดลง 
-ลดปริมาณของเสียท่ีเจือปนใน
ระบบบําบัดน้ําเสียจากทอน้ําท้ิง
ของอาคาร 

 

3. การจัดการของเสียและ
มลพิษ 

-การจัดการขยะ 
-การคัดแยกขยะและกําจัดอยางถูกวิธี 

-ลดปริมาณขยะ -ปริมาณขยะลดลง หรือมีการ
นํากลับมาใชซํ้า/หรือนํากลับมา
ใชใหม 
-มีการรวบรวมและบนัทึกขอมูล
ปริมาณขยะเปนประจํา 

 

4. กิจกรรมชดเชย
คารบอน 

-กิจกรรมชดเชยคารบอน (ระดับองคกร) 
เชน การจัดซ้ือวัสดุสํานักงานท่ีมีฉลาก
เขียว หรือวัสดุสํานักงานท่ีมีสัญลักษณ
คารบอนฟุตพริ้นท เปนตน 

-หองสมุดมีสวนรวมใน
การลดภาวะโลกรอน 
 

-คาคารบอนฟุตพริ้นทองคกรตอ
จํานวนผูมารับบริการ 

 

 

 



 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หมายเหตุ 
ดานอ่ืนๆ (ตอ) 5. เพ่ิมประสิทธิภาพสํานัก 

วิทยบริการฯ ดวย 5ส.  
-จัดกิจกรรมประกวด 5ส. ระหวาง
สวนงาน ภายในสํานักวิทยบริการฯ 
-การระบุขอกําหนดและเง่ือนไข
การวาจาง (Term of Reference: 
TOR) กับบริษัทรักษาความสะอาด
ในระดับมหาวิทยาลัย 

-งานธุรการ งานเทคนิค
สารสนเทศ งานบริการ
สารสนเทศ และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-กําหนดผูรับผิดชอบในการ
ดูแลกํากับพนักงานทําความ
สะอาด 

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

 

6. ปองกันและดูแลรักษา
สุขภาพใหกับบุคลากรและ
ผูใชบริการ  

-การจัดการสิ่งเจือปนในอากาศ 
เชน ฝุนละออง ควันพิษ กลิ่น มูล
นกพิราบฯลฯ 
-สรางระบบการถายเทอากาศท่ีดี 

-มีการจัดการสิ่งเจือปนใน
อากาศ  
-มีระบบการถายเทอากาศท่ีดี  

-สภาพแวดลอมภายในอาคารท่ี
ดี ไมมีกลิ่นท่ีไมพึงประสงค 
-ความพึงพอใจของผูใชบริการ
หองสมุด ไมต่ํากวา 3.51 จาก
ระดบัคะแนน 5 คะแนน 

แผนความ
เสี่ยง 
2563 

7. การเตรียมความพรอม
และตอบสนองภาวะ
ฉุกเฉิน 

-การดูแลอุปกรณไฟฟาใหมีสภาพ
พรอมใชงานอยางปลอดภัย 
-การตรวจสอบอุปกรณดับเพลิง
ประจําสํานักวิทยบริการฯ ใหพรอม
ใชงาน พรอมคําอธิบายวิธีการใช
งาน 

-อุปกรณไฟฟามีสภาพพรอม
ใชงานอยางปลอดภัย 
-อุปกรณดับเพลิงประจํา
สํานักวิทยบริการฯ ทุกจุด 

-ไมมีเหตุ/ภาวะฉุกเฉินจาก
ระบบไฟฟา/อัคคีภัย 
-อุปกรณไฟฟามีสภาพพรอมใช
งานอยางปลอดภัย 
-อุปกรณดับเพลิงประจําสํานัก
วิทยบริการฯ ทุกจุด อยูใน
สภาพพรอมใชงาน  

 

  


