แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ด้านกายภาพ
1. ปรับภูมิทัศน์พื้นที่สีเขียว

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจาปี 2565
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- กำหนดพื้นที่สีเขียวและปรับภูมิทัศน์ - มีพื้นที่สีเขียวและแหล่ง
ทั้งบริเวณภำยในและภำยนอกอำคำรให้ เรียนรู้ มีภูมิทัศน์ที่สวยงำม
เป็นพื้นที่สีเขียว สะอำด สวยงำม
- ปลูกพืชช่วยดูดซับก๊ำซเรือนกระจก

- พื้นที่สีเขียวบริเวณ ชั้น 1-8
และภำยนอกอำคำรสำนักวิทย
บริกำรฯ

หมายเหตุ

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม
ด้านส่งเสริมการเรียนรู้
1. ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำร 1.1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ
เรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม ทั้งกำรจัดซื้อ
กำรขอรับบริจำค หรือแลกเปลี่ยน

เป้าหมาย

- มีทรัพยำกรสำรสนเทศ
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่
หนังสือ วำรสำร
สื่อสิ่งพิมพ์
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สื่อออนไลน์
1.2 จัดนิทรรศกำรมุมควำมรู้ด้ำน - มีแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำร
กำรอนุรักษ์พลังงำนและ
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม

2. พัฒนำบุคลำกรด้ำน
ห้องสมุดสีเขียวและ
สิ่งแวดล้อม

1.3 จัดทำสื่อสร้ำงสรรค์
ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลำกร เข้ำร่วมกิจกรรมอบรม/
สัมมนำ/ศึกษำดูงำนเพื่อ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์/หรือจัด
กิจกรรมอบรมให้ควำมรู้

- มัลติมีเดีย
ประชำสัมพันธ์
- บุคลำกรมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจด้ำนกำรดำเนินงำน
ห้องสมุดสีเขียวและ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
- จำนวนทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่ำ 300 รำยกำรต่อปี

- นิทรรศกำรหรือมุมห้องสมุดสีเขียว
Green Corner
- เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทย
บริกำรฯ
- จำนวน 1 เรื่อง
- บุคลำกรเข้ำร่วมกิจกรรมจำนวน 22
คน
- บุคลำกร ร้อยละ 90 มีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเรื่องห้องสมุดสีเขียวและ
สิ่งแวดล้อม
- กิจกรรมอบรม/สัมมนำ จำนวน 1
ครั้ง

หมายเหตุ

แผนงาน
โครงการ/กิจกรรม
ด้านส่งเสริมการเรียนรู้
3. 3. กิจกรรม 1A3R :
Avoid, Reduce, Reuse,
Recycle

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำโดยใช้หลัก
1A3R
- Avoid หลีกเลี่ยงเพื่อไม่ให้เกิด
ขยะเพิ่มขึ้น ไม่ซื้อของที่ใช้ครั้ง
เดียวแล้วทิ้ง
- Reduce ลดกำรใช้พลังงำนและ
ทรัพยำกร
- Reuse ใช้ซ้ำ นำกลับมำใช้ใหม่
- Recycle กำรนำกลับมำแปรรูป
นำกลับมำใช้ใหม่
4. กำรสร้ำงเครือข่ำยควำม - เข้ำร่วมกำรสัมมนำเครือข่ำย
ร่วมมือในด้ำนกำรอนุรักษ์ ห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2565
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- หลีกเลี่ยงไม่ใช่วัสดุที่
เป็นอันตรำยต่อ
สิ่งแวดล้อมและกำรใช้
ผลิตภัณฑ์ครั้งเดียวทิ้ง
- นำระบบอิเล็กทรอนิกส์
มำใช้ในกำรสื่อสำรแทน
กำรใช้เอกสำรที่ผลิตจำก
กระดำษ
- นำวัสดุกลับมำใช้ใหม่
- ลดปริมำณขยะ

- มีกำรนำวัสดุกลับมำใช้ใหม่อย่ำง
น้อย 1 รำยกำร
- มีระบบสื่อสำรอิเล็กทรอนิกส์ อย่ำง
น้อย 2 ช่องทำง
- มีกำรรวบรวมและบันทึกข้อมูล
ปริมำณขยะเป็นประจำทั้งในส่วน
กำจัด ส่งจำหน่ำย และนำกลับมำใช้
ใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง

- มีควำมร่วมมือระหว่ำง - มีกำรเข้ำร่วมสัมมนำเครือข่ำย
เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ห้องสมุดสีเขียวและหน่วยงำนที่
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวข้องอย่ำงน้อย 1 ครั้ง

หมายเหตุ

แผนงาน
ด้านอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

1. ร่วมใจประหยัดพลังงำน

- มีกำรจัดทำป้ำยรณรงค์กำร
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำทุกพื้นที่ใน
อำคำร
-ปิดระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ไม่
จำเป็น
- เปิดใช้งำนเครื่องปรับอำกำศ
ระหว่ำงเวลำ 09.30 - 16.00 น.
- สำรวจและบำรุงรักษำ
เครื่องปรับอำกำศให้อยู่ในสภำพ
ใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- กำรใช้พลังงำนแสงอำทิตย์เป็น
พลังงำนไฟฟ้ำ (Solar Cell)
- จัดทำป้ำยประชำสัมพันธ์กำรใช้
น้ำอย่ำงประหยัดติดบริเวณ
ห้องน้ำภำยในสำนักวิทยบริกำรฯ

- มีกำรใช้พลังงำนและ
ทรัพยำกรอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- ซ่อมบำรุงและทำควำม
สะอำดเครื่องปรับอำกำศ
อย่ำงน้อย 1 ครั้ง/ปี

- สำมำรถประหยัดไฟฟ้ำได้ร้อยละ 2
ต่อปี
- มีพลังงำนไฟฟ้ำ (Solar cell) ใช้
ภำยในสำนักวิทยบริกำรฯ สำมำรถ
ลดกำรใช้ไฟฟ้ำได้เฉลี่ยเดือนละ 900
Kwh

2. กำรใช้น้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. กำรจัดกำรของเสียและ
มลพิษ

- กำหนดให้เป็นพื้นที่สำหรับ
บุคลำกรล้ำงภำชนะใส่อำหำร
เพื่อไม่ให้มีน้ำเน่ำเสียและท่อน้ำ
อุดตัน

- มีกำรใช้น้ำอย่ำง
ประหยัด

- ป้ำย สติ๊กเกอร์ ประชำสัมพันธ์
กระตุ้นให้บุคลำกร และผู้ใช้บริกำร
ตระหนักถึงกำรประหยัดน้ำ จำนวน
1 ป้ำย
- มีถังดักไขมันลดปริมำณ - มีกำรรวบรวมและบันทึกข้อมูล
ของเสียที่เจือปนในระบบ ปริมำณขยะเป็นประจำทั้งในส่วน
บำบัดน้ำ

หมายเหตุ

แผนงาน
ด้านอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม

4. กิจกรรม 7ส.

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

- เลือกใช้น้ำยำทำควำมสะอำดที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เสียจำกท่อน้ำทิ้งของ
อำคำร

- จัดกิจกรรมประกวด 7ส.
ระหว่ำงส่วนงำน ภำยในสำนัก
วิทยบริกำรฯ

- งำนธุรกำร งำนเทคนิค
สำรสนเทศ งำนบริกำร
สำรสนเทศ และงำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศ
ดำเนินกิจกรรม 7ส.
- กำหนดผู้รับผิดชอบใน
กำรดูแลกำกับพนักงำน
ทำควำมสะอำด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
กำจัด ส่งจำหน่ำย และนำกลับมำใช้
ใหม่ เดือนละ 1 ครั้ง
- ข้อกำหนดและเงื่อนไขกำรว่ำจ้ำง
(Term of Reference: TOR) กับ
บริษัทรักษำควำมสะอำดในระดับ
มหำวิทยำลัย
- มีถังดักไขมันลดปริมำณของเสียที่
เจือปนในระบบบำบัดน้ำเสียจำกท่อ
น้ำทิ้งของอำคำร
- กิจกรรมประกวด 7ส. 1 ครั้ง
- คะแนนผ่ำนเกณฑ์ 7ส. ในทุกงำน

หมายเหตุ

แผนงาน
ด้านอื่นๆ

โครงการ/กิจกรรม
5. ส่งเสริมสุขภำพให้กับ
บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร

รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม

- กำรจัดกำรสิ่งเจือปนในอำกำศ
เช่น ฝุ่นละออง ควันพิษ กลิ่น มูล
นกพิรำบฯลฯ
- สร้ำงระบบกำรถ่ำยเทอำกำศที่ดี
- มำตรกำรกำรป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ (COVID 19) ตรวจ
คัดกรองบุคคลำกรและผู้เข้ำใช้
บริกำร
- จัดพื้นที่บริกำรโดยเว้นระยะห่ำง
ทำงสังคม ภำยในพื้นที่สำนักวิทย
บริกำรฯ
- ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ในกำร
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ
(COVID-19)
6. กำรเตรียมควำมพร้อม -กำรดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้ำให้มีสภำพ
และตอบสนองภำวะฉุกเฉิน พร้อมใช้งำนอย่ำงปลอดภัย
-กำรตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง
ประจำสำนักวิทยบริกำรฯ ให้
พร้อมใช้งำน พร้อมคำอธิบำย
วิธีกำรใช้งำน

เป้าหมาย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

- มีกำรจัดกำรสิ่งเจือปน
ในอำกำศ
- มีระบบกำรถ่ำยเท
อำกำศที่ดี
- มีกำรตรวจคัดกรองและ
เฝ้ำระวังโรคโควิด 19
เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่ำ (COVID19) ให้กับบุคลำกรและ
ผู้ใช้บริกำร

- สภำพแวดล้อมภำยในอำคำรที่ดี ไม่
มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์
- ควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
ห้องสมุด ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 จำกระดับ
คะแนน 5 คะแนน
- บุคลำกรและผู้เข้ำใช้บริกำรทุกคน
ได้รับกำรตรวจคัดกรองโรค และมี
วัสดุอุปกรณ์ในกำรป้องกันโรคติดเชื้อ
-มีเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอล์ล้ำง
มือให้บริกำร
-พื้นที่บริกำรเว้นระยะห่ำงทำงสังคม

-อุปกรณ์ไฟฟ้ำมีสภำพ
พร้อมใช้งำนอย่ำง
ปลอดภัย
-อุปกรณ์ดับเพลิงประจำ
สำนักวิทยบริกำรฯ ทุก
จุด

-ไม่มีเหตุ/ภำวะฉุกเฉินจำกระบบ
ไฟฟ้ำ/อัคคีภัย
-อุปกรณ์ไฟฟ้ำมีสภำพพร้อมใช้งำน
อย่ำงปลอดภัย
-อุปกรณ์ดับเพลิงประจำ
สำนักวิทยบริกำรฯ ทุกจุดอยู่ในสภำพ
พร้อมใช้งำน

หมายเหตุ

