
แผนการดําเนินงานตามมาตรฐานหองสมุดสีเขียว 2565 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

หมวดท่ี 1 ท่ัวไป ( นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย และยุทธศาสตร) 
1. ประชุม ทบทวน 

ชี้แจงและเตรียม 
ความพรอมเพ่ือ
ตอใบรับรองการ
เป นห อ งส มุดสี
เขียวรอบตอไป 

2 ครั้ง/ป             ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ 

2. ทบทวนและ
แตงตั้ง
คณะกรรมการ 
รวมถึงกําหนด
หนาท่ีรับผิดชอบ 

1 ครั้ง/ป             ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ 

3. กําหนดบริบท 
ขอบเขตพ้ืนท่ี 
อาคารสํานักวิทย
บริการฯ 

1 ครั้ง/ป             ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ 

4. 
 
 
 

กําหนดนโยบาย 
บริบทขอบเขต 
วิสัยทัศน 
พันธกิจ 

1 ครั้ง/ป             ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

 
 

เปาหมาย และ 
ยุทธศาสตร 

5. ระบุและประเมิน 
ปญหา
สิ่งแวดลอม 
เพ่ือพิจารณา
ปญหา
สิ่งแวดลอมท่ีมี
นัยสําคัญเพ่ือหา
แนวทางการ
ดําเนินงาน 

1 ครั้ง/ป             ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ 

6. กําหนดแผนงาน/ 
มาตรการ/
โครงการ/ 
กิจกรรม และ
จัดทําแผนปฏิบัติ
การพัฒนา
หองสมุดสีเขียว 
ประจาํป 

1 ครั้ง/ป             ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ
เรวดี 

7. ประกาศนโยบาย 
มาตรการและ 

2 ครั้ง/ป             ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เปาหมายดาน
การอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม  

8. 
 
 

 

ประชุม ทบทวน
โดยฝายบริหาร
สํานักวิทยบริการ
ฯ 

2 ครั้ง/ป             ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ 
 
 

หมวดท่ี 2 โครงสรางพ้ืนฐานทางดานกายภาพและเทคโนโลยีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (อาคารเกา) 
9. สํารวจ และจัดทํา 

รายงาน
โครงสราง 
พ้ืนฐานทาง
กายภาพและ 
เทคโนโลยีท่ีเปน 
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
ของอาคารสํานัก
วิทยบริการฯ 
และกําหนดแผน 
ปรับปรุง
โครงสรางอาคาร 

1 ครั้ง/ป             ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

10. ปรับปรุงภูมิทัศน
ท้ังภายในและ
ภายนอกเพ่ือเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว 

2 ครั้ง/ป             ปติรัตน 
สรอยนภา 
ชุลีรัตน 
 

11. ปรับปรุง
โครงสราง 
สถาปตยกรรม
หรือวัสดุประกอบ
อาคารท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม 

1 ครั้ง/ป             ปติรัตน 
จันทรจิรา 
 

12. ติดตามตรวจสอบ
การจัดสภาพ
พ้ืนท่ีในอาคารให
มีความสะอาด
และเปนระเบียบ 

ทุกเดือน             ปติรัตน 
สงวน 
 

13. ดูแลและเพ่ิม
พ้ืนท่ีสีเขียว
ภายในสํานักวิทย
บริการฯ และ
ภายนอกอาคาร
โดยปลูกพืชสี

ทุกเดือน             ปติรัตน 
สรอยนภา 
ชุลีรัตน 
 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เขียวดูดซับกาซ
เรือนกระจก 

14. กําหนดแผนงาน 
มาตรการดาน
การจัดการ
ทรัพยากรและ
พลังงาน เพ่ือลด
การใชน้ํา ไฟฟา 
กระดาษ น้ํามัน
เชื้อเพลิง และ
กิจกรรมชดเชย
คารบอน 

1 ครั้ง/ป             เรวดี 
อณุภา 
พิชญนันท 
หทัยรัตน 
ธงชัย 
วาท่ีรอยตรี 
อํานาจ 
ประสิทธิ์ 

15. ดแูลระบบ
ปองกันไฟฟา
ขัดของเพ่ือความ
ปลอดภัยใน
องคกร และปรับ 
เปลี่ยนอุปกรณ/ 
ระบบไฟฟาเพ่ือ
การประหยัด
พลังงาน 

1 ครั้ง/ป             จันทรจิรา 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

16. ตรวจสอบ
บํารุงรักษา 
เครื่องปรับอากาศ
เพ่ือประหยัด
พลังงานไฟฟา 

2 ครั้ง/ป             จันทรจิรา 

17. เก็บขอมูลปริมาณ
การใชพลังงาน
และทรัพยากรแต
ละเดือนพรอม
วิเคราะหขอมูล 
(ไฟฟา กระดาษ 
น้ํามันเชื้อเพลิง) 

ทุกเดือน             จันทรจิรา  
อณุภา 
พิชญนันท 

18. รวบรวม และ
รายงานผล
ปริมาณการใช 
ไฟฟาตอท่ี 
ประชุม
คณะกรรมการ 
บริหารประจาํ
สํานักวิทยบริการ
ฯ และดําเนินการ
ประชาสัมพันธ

ทุกเดือน             เรวด ี



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

สถิต ิ(ไฟฟา 
กระดาษ น้ํามัน 
เชื้อเพลิง) บน
เว็บไซต 

19. รวบรวมขอมูล
และประเมินผล
ปริมาณการ
ปลอยกาซเรือน
กระจกของสานัก
วิทยบริการฯ 

ทุกเดือน             เรวด ี
หทัยรัตน 

หมวด 4 การจัดการของเสียและมลพิษ 
20. 

 
 
 
 
 
 

 

กําหนดแผนงาน
มาตรดานการ
จัดการของ 
เสียและมลพิษ 
เชน การลด การ
คัดแยกขยะ และ
การนํากลับมาใช
ใหม  

1 ครั้ง/ป             เรวดี 
ราตรี 

21. จัดเตรียมถังขยะ
โดยแยกประเภท
ขยะใหชัดเจน ติด

1 ครั้ง/ป             วรนุช 
เพ็ญพิชชา 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ปายบงชี้ประเภท
ขยะ และวาง 
ในจุดท่ีเหมาะสม 

22. จัดเตรียมพ้ืนท่ี
รองรับขยะ 
ดําเนินการคัด 
แยก จัดเก็บ 
บันทึกขอมูลขยะ
แตละประเภท 
และสงกําจัด 
อยางถูก
สุขลกัษณะ 

ทุกวัน             ราตร ี

23. รวบรวมขอมูล 
ปริมาณขยะแต
ละเดือน พรอม
วิเคราะหขอมูล 
และรายงาน 
ผลปริมาณการ
ขยะ 

ทุกเดือน             ราตร ี
 

24. ดําเนินการดูแล
และตรวจสอบ
ระบบบําบัดน้ํา

2 ครั้ง/ป             ธงชัย 
วาท่ีรอยตรี 
อํานาจ 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เสียอยาง
เหมาะสม 

ประสิทธิ์ 

25. ประสานงานและ
ดําเนินการจัดการ
น้ําเสียและ
วิเคราะหคุณภาพ
น้ําเสีย 

2 ครั้ง/ป             ธงชัย 
วาท่ีรอยตรี 
อํานาจ 
ประสิทธิ์ 

26. ทําความสะอาด
พ้ืนท่ีอาคาร
ภายในและ 
ภายนอก และ 
ครุภัณฑตาง ๆ ท่ี
จัดใหบริการ 

ทุกวัน             ศศิภา 
แมบานประจํา
สํานักวิทย
บริการฯ 

27. จัดอบรมการ
เตรียมความ
พรอมตอบสนอง
ตอภาวะฉุกเฉิน 

1 ครั้ง/ป             ธงชัย 
จันทรจิรา 
 

28. ตรวจสอบ 
สภาพอุปกรณ 
ดับเพลิงและ
เตรียมความ

1 ครั้ง/ป             ธงชัย 
จันทรจิรา 
 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

พรอมตอบสนอง
ตอสภาวะฉุกเฉิน 

29. ตรวจสอบความ
พรอมของ
อุปกรณและ 
ดําเนินงานตาม 
มาตรการปองกัน 
Covid-19 

ทุกเดือน             วรนุช 

หมวด 5 การบริหารจัดการและการใหบริการหองสมุดเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 
30. ติดตามตรวจสอบ 

และรายงานผล
การดําเนินงาน
การบริหาร
จัดการดาน
ทรัพยากร 
สารสนเทศ การ 
ใหบริการ และ
การสงเสริมการ
เรียนรูท่ีสนับสนุน
การอนุรักษ
พลังงานและ 
สิ่งแวดลอม 

2 ครั้ง             เรวดี 
ชวนชม 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

31. จัดหาทรัพยากร 
สารสนเทศดาน 
พลังงานและ 
สิ่งแวดลอมใหมี
ความทันสมัยและ
หลากหลาย
รูปแบบ 

300 
รายการ 

            ชวนชม 
หทัยรัตน 
สิริมาตย 

32. จัดกิจกรรม
สงเสริมการอาน
และการเรียนรู
ดานการอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม สรุป
และรายงานผล
กิจกรรม 

2 ครั้ง/ป             นฤมล 
ปติรัตน 
เพ็ญพิชชา 
เรวดี 

33. ฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร
ใหมีความรูดาน
การอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม 
 

1 ครั้ง/ป             บุคลากรทุกคน 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

หมวดท่ี 6 บทบาทของบุคลากรหองสมุดและผูมีสวนเกี่ยวของ 
34. ประชุมชี้แจง 

แผนงานพัฒนา
หองสมุดสีเขียว
ประจําป โดยรับ
ฟงความเห็นจาก 
บุคลากรและ 
ผูรับบริการ 
กําหนดแผนงาน
พัฒนาความรู
ดานการอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอมใหกับ
บุคลากร (การ
อบรม ประชุม 
สัมมนา) 

1 ครั้ง/ป             ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ
อัญชลี 

35. กําหนดแผนงาน
และดําเนินการ
ขอความรวมมือ
จากผูประกอบ 
การท่ีดําเนินงาน
ในอาคาร

1 ครั้ง/ป             ผูบริหารสํานัก
วิทยบริการฯ 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ดําเนินการให
สอดคลองกับ
นโยบายการ
อนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม
ของสํานักวิทย
บริการฯ 

หมวดท่ี 7 เครือขายและความรวมมือระหวางหองสมุด 
36. เขารวมอบรม

ประชุมสัมมนา
และเผยแพร
ความรูดาน 
การอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอมกับ
เครือขาย
หองสมุดสีเขียว 

2 ครั้ง/ป             บุคลากรทุกคน 

37. ดําเนินการจัด
กิจกรรมสงเสริม
การเรียนรูดาน
การอนุรักษ 
พลังงานและ 

2 ครั้ง/ป             บุคลากรทุกคน 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

สิ่งแวดลอมใน
โครงการบริการ
วิชาการแก
โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

หมวดท่ี 8 การประเมินคุณภาพหองสมุดสีเขียว 
38. สรุปผลการ 

ดําเนินงานตาม
แบบCheck List 
และประเมิน
ประสิทธิภาพ 
ดานตาง ๆ ตาม 
เกณฑมาตรฐาน 
หองสมุดสีเขียว 

2 ครั้ง/ป             เรวดี 
ชวนชม 

39. จัดทําและ
เผยแพรผล 
การดําเนินงาน 
หองสมุดสีเขียว
บนเว็บไซต 
Green Library 
ของสํานัก 
วิทยบริการฯ 

1 ครั้ง/ป             ผูรับผิดชอบทุก
หมวด 



ลําดับ รายละเอียด ความถี่ เดือน ผูรับผิดชอบ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

40. จัดทําและจัดสง 
เอกสารการสมัคร
รับการประเมิน 
และเอกสารผล
การดําเนินงาน
ตามเกณฑ
มาตรฐาน
หองสมุดสีเขียว 
ใหกับเลขานุการ
เครือขาย 
หองสมุดสีเขียว 

1 ครั้ง/ป             เรวด ี
ชวนชม 

41. รับการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
หองสมุดสีเขียว
โดยผูตรวจ
ประเมินภายนอก 

3 ป/ครั้ง             ผูรับผิดชอบทุก
หมวด 

 

 

 


