
รายงานผลการดําเนินโครงการ 

โครงการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับการตรวจรับประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2562  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ตามท่ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขารวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการ

พัฒนาเครือขายหองสมุดสีเขียว เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2560 และเริ่มดําเนินกิจกรรมรวมกับเครือขายหองสมุด

สีเขียว โดยมีหนวยงานท่ีเปนภาคีเครือขายความรวมมือทางวิชาการท้ังหองสมุดสถาบันอุดมศึกษา หนวยงาน

ในสังกัด กองตางๆ จํานวน 51 หนวยงานภายใตขอบเขตความรวมมือประการหนึ่ง คือ หนวยงานตางๆ จะ

รวมมือกันสงเสริมกิจกรรมหลักๆในการพัฒนาการใหบริการ การแลกเปลี่ยนสารสนเทศ การดําเนินกิจกรรม

สงเสริมการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการ

หองสมุดสีเขียว เพ่ือเสริมสรางบทบาทของหองสมุดในฐานะท่ีเปนหนวยงานบริการความรูขององคกร และเปน

แหลงเรียนรูของชุมชนในดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีมีเปาหมายในการขอรับรองมาตรฐานหองสมุดสีเขียวในป พ.ศ. 2562 

ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร จึงไดจัดโครงการอบรมเชิงวิชาการเก่ียวกับการทบทวน 

วิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรหองสมุดสีเขียว การจัดทําแผนพัฒนาหองสมุดสีเขียว และแนวปฏิบัติหอง

สมุดสีเขียวเพ่ือการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอมของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพ่ือใหบุคลากรไดรับความรู และมีความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานของการ

ประเมินหองสมุดสีเขียวและดําเนินกิจกรรมตามเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียว และพรอมรองรับการตรวจ

รับประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2562 ตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกณฑมาตรฐานของการประเมินหองสมุดสีเขียว 

2. เพ่ือใหบุคลากรและผูรับผิดชอบดําเนินกิจกรรมใหสอดรับกับตามเกณฑการประเมินหองสมุดสี

เขียว ของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทย 

 

3. งบประมาณ 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใชเงินงบประมาณ ประเภท

งบแผนดินประจําปงบประมาณ 2562 กิจกรรมGreen library: เพ่ือการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาการศึกษาเพ่ือความยั่งยืน ผลผลิตโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

 คาใชสอย 

  คาอาหารกลางวัน  22คน × 2 ม้ือ × 60 บ.  2,640 บาท 

  คาอาหารวางและเครื่องดื่ม 22คน × 4 ม้ือ × 35 บ.  3,080 บาท 

  

   รวมเปนเงินท้ังส้ิน 5,720 บาท    



4. กลุมเปาหมาย 
 ผูบริการและบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

จํานวน 22 คน 

 

5. ระยะเวลาดําเนินโครงการและสถานท่ี 

 วันท่ี 7-8  มีนาคม 2562 ณ หองประชุม ชั้น 7 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

 

6. ข้ันตอนการดําเนินการ 

ข้ันวางแผน 

  1. ประชุมวางแผนเพ่ือกําหนดระยะเวลา และสถานท่ีการจัดโครงการ 

  2. เขียนโครงการ กําหนดการ ขออนุญาตดําเนินโครงการ 

  4. แจงกําหนดการใหบุคลากรทราบ 
ข้ันดําเนินการ 

  1. เตรียมเอกสาร หัวขอท่ีใชในการอบรม 
  2.เตรียมเอกสารเบิก-จายโครงการ 
  3. ผูรับผิดชอบดําเนินการดําเนินกิจกรรมตามเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียว 
 ข้ันประเมินผลการดําเนินโครงการ 
  สรุปผลการดําเนินโครงการ 
 
7. ประโยชนท่ีไดรับ 
 บุคลากรไดรับความรู และมีความเขาใจเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานของการประเมินหองสมุดสีเขียวและ
ดําเนินกิจกรรมตามเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียวเพ่ือพรอมสําหรับรองรับการตรวจรับประเมินหองสมุดสี
เขียว 
 
8. ผูรับผิดชอบโครงการ 

นางสาวเรวดี  วงษสุวรรณ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



กําหนดการ 

โครงการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับการตรวจรับประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2562 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

วันท่ี 7-8 มีนาคม 2562 

 

7 มีนาคม 2562 

8.30–9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00–9.15 น. พิธีเปดโครงการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับการตรวจรับประเมิน 

หองสมุดสีเขียว ประจําป 2562 

 โดย ผศ.ศรีสุภา นาคธน  

 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

9.15–10.30 น.  Green Library :The Next Generation LIbrary 

 โดย ผศ.ศรีสุภา นาคธน  

10.30–10.45 น.  รับประทานอาหารวาง 

10.45–12.00 น.  มาตรฐานและเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียวหมวดท่ี 1-8 

   โดย ผศ.ศรีสุภา นาคธน 

12.00–13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00–14.30 น.  การทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรหองสมุดสีเขียว 

   โดย ผศ.ศรีสุภา นาคธน 

14.30–14.45 น  รับประทานอาหารวาง 

14.45–16.00 น. ประกาศนโยบาย และแนวปฏิบัติหองสมุดสีเขียวเพ่ือการอนุรักษพลังงานและสิ่ง

แวดลอม 

โดย ผศ.ศรีสุภา นาคธน 

8 มีนาคม 2562 

8.30–09.30 น. การเตรียมความพรอมรองรับการประเมินหองสมุดสีเขียว 

  โดย ผศ.ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ 

        อ.ดร. สรายุทธ พานเทียน 

09.30-10.30 น.  การประเมินตนเองตามแบบตรวจประเมินตนเองเบื้องตนตามเกณฑพัฒนาหองสมุด  

สีเขียว 

  โดย ผศ.ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ 

        อ.ดร. สรายุทธ พานเทียน 

10.30– 10.45 น. รับประทานอาหารวาง  

10.45– 12.00 น. แบงกลุม 2 กลุม ประเมินตนเองตามเกณฑพัฒนาหองสมุดสีเขียว 

  โดย ผศ.ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ 

        อ.ดร. สรายุทธ พานเทียน 

12.00– 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 



13.00 – 15.00 น. แบงกลุม2 กลุม ประเมินตนเองตามเกณฑพัฒนาหองสมุดสีเขียว (ตอ) 

  โดย ผศ.ดร. มยุรี รัตนเสริมพงศ 

   อ.ดร. สรายุทธ พานเทียน 

15.00– 15.15 น  รับประทานอาหารวาง 

15.15– 16.00 น. นําเสนอผลการดําเนินงานตามเกณฑพัฒนาหองสมุดสีเขียว 

                                        โดย ตวัแทนกลุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. สรุปผลการดําเนินโครงการ 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล และสรุปผลการประเมินโครงการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับ

การตรวจรับประเมินหองสมุดสีเขียว ประจําป 2562 การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการ

ประเมิน มีดังนี้ 

 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถามการประเมินโครงการเตรียมความพรอมสําหรับรองรับ
การตรวจรับประเมินหองสมุดสีเขียว โดยมีผูเขารวมอบรม ท้ังหมด จํานวน 22 คน สถานภาพปรากฏในตาราง
ท่ี 1 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (จํานวน 22 คน) 
 

   ตัวแปร            จํานวน (คน)          รอยละ 
 

เพศ 
 ชาย   2       9.1 
 หญิง          20      90.9  

   รวม                             22                                       100 
 

  

 จากตารางท่ี 1 พบวาผูเขารวมกิจกรรมสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 90.9 

และเพศชาย จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.1 

 

ตอนท่ี 2 การประเมินความรูความเขาใจ ประโยชนท่ีไดรับ และความพึงพอใจ 
 
ตารางท่ี 2 การประเมินความรูความเขาใจ ประโยชนท่ีไดรับ และความพึงพอใจ 
 

   ประเด็นคําถาม                   S.D.  แปลผล 
 

 ความรูความเขาใจ      3.90    0.57        มาก 
 ประโยชนท่ีไดรับ       4.37    0.57        มาก 
 ความพึงพอใจ       4.26    1.62        มาก 
         

      รวม                4.17    0.92        มาก 
 

  

 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ ประโยชนท่ีไดรับ และความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.17) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมกิจกรรมไดรับประโยชนจาก
กิจกรรมท่ีเขารวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.37) รองลงมา มีความพึงพอใจ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.26) 
และ มีความรูความเขาใจ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.90) ตามลําดับ 
 
 

X



ตารางท่ี 3 ดานความรูความเขาใจ 
 

   ประเด็นคําถาม                   S.D.  แปลผล 
 

ดานความรูความเขาใจ  
 1. มีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ กอน การอบรม   2.95    0.78        ปานกลาง 
 2. มีความรูความเขาใจในเรื่องนี้ หลัง การอบรม   4.22    0.52        มาก 
 3. มีความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐานการประเมิน 4.09       0.52 มาก 
    หองสมุดสีเขียว   
 4. สามารถดําเนินงานใหสอดรับกับเกณฑการประเมิน 4.36       0.49        มาก  
    หองสมุดสีเขียว   
         

      รวม                3.90   0.57       มาก 
 

  

 จากตารางท่ี 3 ดานความรูความเขาใจ พบวาผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจ คาเฉลี่ย
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.90) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา สามารถดําเนินงานใหสอดรับกับเกณฑ
การประเมินหองสมุดสีเขียว อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.36) รองลงมา มีความรูความเขาใจในเรื่องนี้หลังการ
อบรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.22) และ มีความรูความเขาใจเกณฑมาตรฐานการประเมินหองสมุดสีเขียว 
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.09) ตามลําดับ 
 

ตารางท่ี 4 ดานประโยชนท่ีไดรับ 
 

   ประเด็นคําถาม                   S.D.  แปลผล 
 

ดานประโยชนท่ีไดรับ  
 1. ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมอบรม   4.36    0.58        มาก 
 2. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการดําเนิน 4.31        0.64         มาก 
        งานหองสมุดสีเขียว 
 3. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดแกผูอ่ืนได           4.45    0.50        มาก 
         

      รวม                   4.37         0.57       มาก 
 

  

 จากตารางท่ี 4 ดานประโยชนท่ีไดรับ พบวา ผูเขารวมอบรมไดรับประโยชนในการเขารวมครั้งนี้ 
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.37) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอด
แกผูอ่ืนได อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.45) รองลงมา ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมอบรม อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.36) และสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชในการดําเนินงานหองสมุดสีเขียว อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.31) ตามลําดับ 
 
 
 
 
 

X

X



ตารางท่ี 5 ความพึงพอใจ 
 

   ประเด็นคําถาม                   S.D.  แปลผล 
 

ดานความพึงพอใจ  
 1. ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาของวิทยากร  4.31    0.56        มาก 
 2. ความเหมาะสม และสถานท่ีในการจัดอบรม   4.22    0.61        มาก 
 3. ระดับความพึงพอใจของทานหลังจากการเขารวมอบรม 4.27    0.45        มาก 
  
         

      รวม            4.26    1.62       มาก 
 

  

 จากตารางท่ี 5 ดานความพึงพอใจ พบวา ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.26) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ความสามารถในการถายทอดเนื้อหาของวิทยากร อยู ในระดับ

มาก (คาเฉลี่ย 4.31) รองลงมา ระดับความพึงพอใจของทานหลังจากการเขารวมอบรม อยูในระดับมาก 

(คาเฉลี่ย 4.27) และความเหมาะสม และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.22) ตามลําดับ 

 

ตอนท่ี 3 ทานมีสวนรวมในการดําเนินงานหองสมุดของสีเขียวสํานักวิทยบริการอยางไรบาง 

 1. ปดจอคอมพิวเตอรทุกครั้งเวลาไมใชงาน 

 2. ใชกระดาษใชแลวปริ้นเอกสารเสนอเขาแฟม 

 3. ใชบันไดแทนการใชลิฟต ในกรณีท่ีเดินแคชั้น 2-3 

 4. ประชาสัมพันธขาวสารบนชองทางโซเชียลมีเดีย 

 5. ชวยหนวยงานประหยัดพลังงาน เพ่ือเปนองคกรตัวอยาง 

 6. รวมใจกันประหยัดพลังงานและน้ํา 

 7. ลดการใชถุงพลาสติก โฟม 

 8. เลือกใชสินคาและผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 9. ปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ปลูกพืชดูดซับกาซคารบอนไดออกไซด 

 10. ดําเนินการคัดแยกขยะใหถูกวิธี 

 11. จัดหาและใหบริการทรัพยากรสารสนเทศดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 12. ดําเนินกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 13. แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการบริหารจัดการหองสมุดสีเขียว 

10. ผลการดําเนินงานตามเปาหมาย 
รายการ แผน/เปาหมาย ผล การบรรลุเปาหมาย 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง  

มาตรฐานหองสมุดสีเขียว 

 

2. ผลการประเมินความรูความเขาใจ 
ประโยชนท่ีไดรับ ความพึงพอใจ 

ไมนอยกวารอยละ 80 

 
 
คาเฉลี่ยผลการประเมิน 
ไมต่ํากวา 3.50  
ระดับมาก 

ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนรู รอยละ 84.5 

 
คาเฉลี่ยโดยรวม  
4.17 ระดับมาก 

   บรรลุ 
    ไมบรรล ุ
 
   บรรลุ 
    ไมบรรล ุ

X



รูปภาพการจัดอบรม 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 


