
โครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการ 
จัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่
คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 
ซึ่งมีใจความเก่ียวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกท่ีทวีความรุนแรงขึ้น ทรงห่วงใยต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกาลังประสบอยู่ในปัจจุบัน  และให้ถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดาเนิน
งานเพ่ือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2534 ให้วันที่ 4 
ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ให้
วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ 
  ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาขยะพลาสติก และโฟม โดยมีการใช้ถุงพลาสติก
หูหิ้ว จ านวน 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร จ านวน 6,758 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 
จ านวน 9,750 ล้านใบต่อไป ซึ่งพลาสติกและโฟมเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก เมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง
หลังจากการบริโภค จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล โดยพบว่ามีถุงพลาสติก ร้อยละ 
18 และโฟมบรรจุอาหาร ร้อยละ 9 ในขยะทะเลไทย  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เข้าร่วมเครือข่ายโครงการ
ห้องสมุดสีเขียวจึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้รณรงค์ในเรื่องการ
เลิกใช้พลาสติกท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การลดใช้ถุงพลาสติก การ
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการเลิกใช้แก้วพลาสติก  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการขยายผลการด าเนินงาน จึง
จ าเป็นต้องมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก โดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมี ค าขวัญของ
กิจกรรม คือ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”เพ่ือน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องของจิตอาสา การท าความดีด้วยหัวใจ มาเป็นแนวทางในการ
รณรงค์ ท าให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมท าความดีเพ่ือประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางศาสตร์พระราชาและการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน 
 
2. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
เรื่องของจิตอาสา การท าความดีด้วยหัวใจ มาเป็นแนวทางในการรณรงค์ ท าให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมท า
ความดีเพ่ือประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการด าเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาและการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน 
 2. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 



 3. เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรรับรู้และตระหนักถึงบทบาทในการร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมตาม
นโยบายรัฐบาลตลอดจนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4. เพ่ือเป็นหน่วยงานแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
3. เป้าหมาย 
  จัดนิทรรศการ การลดใช้ถุงพลาสติก “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 1 ครั้ง 
  
4. ระยะเวลาและสถานที่ 
 จัดนิทรรศการระหว่างวันที่ 3 - 28 ธันวาคม 2561 บริเวณ ชั้น 1 มุมโครงการห้องสมุดสีเขียว ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
5. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวเรวดี  วงษ์สุวรรณ์ 
 
6. ขั้นตอนด าเนินงาน 
 1.เสนอโครงการขออนุมัติจากผู้บริหาร 

2.จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
3.ด าเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ 

 4.ติดตามและประเมินผล 
 
7. งบประมาณ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใช้เงินงบประมาณ ประเภท
งบแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ  10 ครั้ง นิทรรศการเนื่องในโอกาส
ต่างๆ และกิจกรรมรณรงค์การเข้าใช้บริการ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผลผลิต
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้  
 
  ค่าวัสดุ       1,000 บาท 
  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    1,000 บาท 
 

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
 



8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. เพ่ือน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
เรื่องของจิตอาสา การท าความดีด้วยหัวใจ มาเป็นแนวทางในการรณรงค์ ท าให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมท า
ความดีเพ่ือประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการด าเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาและการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน 
 2. นักศึกษา และบุคลากรเกิดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3. นักศึกษา บุคลากรรับรู้และตระหนักถึงบทบาทในการร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย
รัฐบาลตลอดจนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4. เป็นหน่วยงานแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ…………………..…………...….ผู้เสนอโครงการ                ลงชื่อ…………......…….……...........ผู้อนุมัติโครงการ 
      (นางสาวเรวดี วงษ์สุวรรณ์)                                     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา  นาคธน) 
   บรรณารักษ ์               ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
1. ช่ือโครงการ  โครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการ จัดนิทรรศการ 

   วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561 
 
2. ลักษณะโครงการ  โครงการใหม  
     โครงการเดิม ตอเนื่องปที่....................  
 
3. หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่
คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 
ซึ่งมีใจความเก่ียวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลกท่ีทวีความรุนแรงขึ้น ทรงห่วงใยต่อปัญหา
สิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกาลังประสบอยู่ในปัจจุบัน และให้ถือเป็นหน้าที่ที่ทุกคนต้องร่วมมือกันเพ่ือ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว นับเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการดาเนิน
งานเพ่ือการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  12 พฤศจิกายน 2534 ให้วันที่ 4 
ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 ให้
วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ 
  ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบกับปัญหาขยะพลาสติก และโฟม โดยมีการใช้ถุงพลาสติก
หูหิ้ว จ านวน 45,000 ล้านใบต่อปี โฟมบรรจุอาหาร จ านวน 6,758 ล้านใบต่อปี แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 
จ านวน 9,750 ล้านใบต่อไป ซึ่งพลาสติกและโฟมเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก เมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้อง
หลังจากการบริโภค จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล โดยพบว่ามีถุงพลาสติก ร้อยละ 
18 และโฟมบรรจุอาหาร ร้อยละ 9 ในขยะทะเลไทย  
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  เข้าร่วมเครือข่ายโครงการ
ห้องสมุดสีเขียวจึงได้ด าเนินการขับเคลื่อนแนวคิดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงได้รณรงค์ในเรื่องการ
เลิกใช้พลาสติกท่ีเห็นผลเป็นรูปธรรม ได้แก่ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ การลดใช้ถุงพลาสติก การ
คัดแยกขยะอย่างถูกวิธี และการเลิกใช้แก้วพลาสติก  ดังนั้นเพ่ือให้เกิดการขยายผลการด าเนินงาน จึง
จ าเป็นต้องมีการจัดนิทรรศการและกิจกรรมการลดใช้ถุงพลาสติก โดยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมี ค าขวัญของ
กิจกรรม คือ “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”เพ่ือน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในเรื่องของจิตอาสา การท าความดีด้วยหัวใจ มาเป็นแนวทางในการ
รณรงค์ ท าให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมท าความดีเพ่ือประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการด าเนินชีวิตตาม
แนวทางศาสตร์พระราชาและการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน 
 
 



4. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
เรื่องของจิตอาสา การท าความดีด้วยหัวใจ มาเป็นแนวทางในการรณรงค์ ท าให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมท า
ความดีเพ่ือประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการด าเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาและการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน 
 2. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3. เพ่ือให้นักศึกษา บุคลากรรับรู้และตระหนักถึงบทบาทในการร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมตาม
นโยบายรัฐบาลตลอดจนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4. เพ่ือเป็นหน่วยงานแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
5. เป้าหมาย 
 1. จัดนิทรรศการ การลดใช้ถุงพลาสติก “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” 1 ครั้ง 
  
6. ระยะเวลาและสถานที่ 
 จัดนิทรรศการระหว่างวันที่ 3 - 28 ธันวาคม 2561 บริเวณ ชั้น 1 มุมโครงการห้องสมุดสีเขียว ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
7. งบประมาณ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใช้เงินงบประมาณ ประเภท
งบแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมส่งเสริมการใช้บริการ  10 ครั้ง นิทรรศการเนื่องในโอกาส
ต่างๆ และกิจกรรมรณรงค์การเข้าใช้บริการ แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผลผลิต
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้  
 
  ค่าวัสดุ       153 บาท 
  

 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    153 บาท 
 
8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวเรวดี  วงษ์สุวรรณ์ 
 
 



9. ขั้นตอนด าเนินงาน 
 1.เสนอโครงการขออนุมัติจากผู้บริหาร 

2.จัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการด าเนินโครงการ 
3.ด าเนินงานตามโครงการที่ได้วางแผนไว้ 

 4.ติดตามและประเมินผล 
 
10. ผลที่ได้รับ 
 1. เพ่ือน้อมน าแนวพระราชด าริของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ใน
เรื่องของจิตอาสา การท าความดีด้วยหัวใจ มาเป็นแนวทางในการรณรงค์ ท าให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมท า
ความดีเพ่ือประเทศชาติ โดยเฉพาะเรื่องการด าเนินชีวิตตามแนวทางศาสตร์พระราชาและการร่วมกันอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นสมบัติของแผ่นดิน 
 2. นักศึกษา และบุคลากรเกิดจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3. นักศึกษา บุคลากรรับรู้และตระหนักถึงบทบาทในการร่วมรณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย
รัฐบาลตลอดจนนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 4. เป็นหน่วยงานแบบอย่างที่ดีแก่สังคมและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปภาพกิจกรรม 
 


