แผนงาน

โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลการดําเนินงานแผนพัฒนาหองสมุดสีเขียว ประจําปงบประมาณ 2563
ชื่อหนวยงาน สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รายละเอียด
เปาหมาย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/
โครงการ/กิจกรรม
ที่ไหน/อยางไร)

ดานกายภาพ
1. ศึกษาปญหาและ สํารวจสภาพอาคาร
สภาพอาคารที่เปน
อุปสรรคตอการ
อนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม
2. ปรับภูมิทัศน
-กําหนดพื้นที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียว
-ปรับสภาพภูมิทัศน
ทั้งบริเวณภายใน
และภายนอกอาคาร
ใหเปนพื้นที่สีเขียว
สะอาด สวยงาม

ปรับปรุงอาคาร -แผนพัฒนาอาคาร
ใหเหมาะสม
สํานักวิทยบริการฯ

มีการจัดทําแผนพัฒนา
อาคารสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
พ.ศ. 2561–2565
-ปลูกพืชชวยดูด -มีพื้นที่สีเขียว
-ปลูกพืชชวยดูดซับกาซเรือน
ซับกาซเรือน
บริเวณ ชั้น 1- ชั้น 8 กระจก บริเวณ ชั้น 1- ชั้น 8
กระจก
-จัดสวนหยอมเพื่อการอนุรักษ
-มีพื้นที่สีเขียว
-จัดสวนหยอม ภายนอกอาคาร
พลังงานและสิ่งแวดลอม
ดานหนาและดานขางอาคาร
เพื่อการอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม

ผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด
เปนไปตามเปาหมาย

เปนไปตามเปาหมาย

หมาย
เหตุ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ดานสงเสริมการเรียนรู
1. โครงการ
หองสมุดสี
เขียว

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
-ดําเนินการตาม
เกณฑมาตรฐาน
หองสมุดสีเขียว

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่ไหน/
อยางไร)

-มีการดําเนินงาน
ตามเกณฑ
มาตรฐาน
หองสมุดสีเขียว
ครบทุก
องคประกอบ
-มีมุมหองสมุดสี
เขียวในหองสมุด

-บุคลากรมีสวนรวม
ไมนอยกวารอยละ
80
-ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการหองสมุด
ไมต่ํากวา 3.51 จาก
ระดับคะแนน 5
คะแนน

-บุคลากรมีสวนรวม จํานวน 22 คน คิด
เปนรอยละ 100
-ปการศึกษา 2563 ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการหองสมุด มีคาคะแนนเฉลี่ย =
4.30 จากระดับคะแนน 5 คะแนน
- มีมุมหองสมุดสีเขียวในหองสมุด บริเวณ
ชั้น 1 สํานักวิทยบริการฯ

ผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด
เปนไปตาม
เปาหมาย

หมาย
เหตุ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ดานสงเสริมการเรียนรู
2. จัดหา
ทรัพยากร
สารสนเทศ
ดานการ
อนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

-จัดหาหนังสือ สื่อ -จัดหาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่
-จัดหาสื่อ
เกี่ยวของกับการ
อิเล็กทรอนิกส
อนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม ทั้ง
การจัดซื้อ หรือ
ขอรับบริจาค หรือ
การแลกเปลี่ยน

- จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่
เกี่ยวของกับเรื่อง
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม ไมนอย
กวารอยละ 5 ของ
ทรัพยากร
สารสนเทศทั้งหมด/
หรือไมนอยกวา
300 รายการ และ
จัดเตรียมใหอยูใน
สภาพพรอม
ใหบริการ

ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่ไหน/
อยางไร)

ผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด

-ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวของกับเรื่อง เปนไปตาม
พลังงานและสิ่งแวดลอม ภายในสํานักวิทย เปาหมาย
บริการฯ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564 ที่
เกี่ยวของกับพลังงาน จํานวน 298 ระเบียน
สิ่งแวดลอม จํานวน 850 ระเบียน การ
อนุรักษพลังงาน จํานวน 49 ระเบียน การ
อนุรักษสิ่งแวดลอม จํานวน 97 ระเบียน
ซึ่งเกิน 300 รายการ

หมาย
เหตุ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ดานสงเสริมการเรียนรู
3. สงเสริมการ
เรียนรูดาน
อนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
จัดบอรด
นิทรรศการ มุม
ความรูและกิจกรรม
สงเสริมการอนุรักษ
พลังงาน และ
สิ่งแวดลอม

เปาหมาย

-นักศึกษา
ผูใชบริการ
-นักเรียน
โรงเรียนใน
ชุมชน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

-จํานวน 200 คน
-นักเรียน นักศึกษา
ผูใชบริการ มีความรู
และตระหนักดาน
การอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม
รอยละ 60

ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่ไหน/
อยางไร)

ผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด

- จัดบอรดมุมความรูหองสมุดสีเขียว เรื่อง เปนไปตาม
ตนไมฟอกอากาศ บริเวณชั้น 1 สํานักวิทย เปาหมาย
บริการฯ
- โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ: How To
ทิ้ ง ทิ้ ง อย า งไรให ถู ก วิ ธี แ ละเป น มิ ต รกั บ
สิ่ ง แวดล อ ม ระหว า งวั น ที่ 15 มกราคม
2563 ในการจัดกิ จกรรมครั้งนี้ มีนั กเรีย น
นั ก ศึ ก ษา อาจารย แ ละบุ ค ลากร เข า ร ว ม
กิ จ กรรม จํ า นวน 150 คน มี ผู ร ว มทํ า
แบบทดสอบการเรียนรูการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม จํานวน 83 คน ผูเขารวม
กิ จ กรรมไดทํ า แบบทดสอบกิ จ กรรมการ
เรียนรูการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
เรื่ อ ง การคั ด แยกขยะ พบวา ผู เขา รว ม
กิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูโดยรวม
คิดเปนรอยละ 90
- โครงการบริการวิชาการในชุมชน ระหวาง
วั น ที่ 11-13 มี น าคม 2563 ในการจั ด
กิจกรรมครั้งนี้ มีนักเรียนเขารวมกิจกรรม

หมาย
เหตุ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ดานสงเสริมการเรียนรู

4. สื่อ
สรางสรรค
การเปน
หองสมุดสี
เขียว

ผลิตสื่อ
-มัลติมีเดีย
-จํานวน 1 เรื่อง
ประชาสัมพันธดาน ประชาสัมพันธ
การจัดการพลังงาน
สิ่งแวดลอม และ
การเปนหองสมุดสี
เขียว

ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่ไหน/
อยางไร)

ผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด

จํานวน 65 คน มีผูรวมทําแบบทดสอบการ
เรียนรูการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม
จํานวน 45 คน ผูเขารวมกิจกรรมไดทํา
แบบทดสอบกิจกรรมการเรียนรูการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม เรื่อง การคัดแยก
ขยะ พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นรู โ ดยรวม คิ ด เปน รอ ยละ
82.73
- จัดทํามัลติมีเดียโครงการ How To ทิ้ง
เปนไปตาม
ทิ้งอยางไรใหถูกวิธี
เปาหมาย
- ผลิ ต สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ด านการอนุ รัก ษ
พลั ง งานสิ่ ง แวดล อ ม เรื่ อ ง ต น ไม ฟ อก
อากาศ จํานวน 6 ปาย นําไปติดตั้งภายใน
บริ เ วณ มุ ม ห อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว สํ า นั ก วิ ท ย
บริการฯ และหองสมุดโรงเรียนตาง ๆ เชน
หองสมุดโรงเรียนบานผังสามัคคี ตําบลหิน
ซอน อําเภอแกงคอน จังหวัดสระบุรี วันที่
11-13 มี น าคม 2563 และห องส มุ ด
โรงเรี ย นวั ด สะแกราบ ตํ า บลสะแกราบ
อําเภอโคกสําโรง จังหวัดลพบุรี วันที่ 8-10
กรกฎาคม 2563

หมาย
เหตุ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ดานสงเสริมการเรียนรู
5. พัฒนา
บุคลากรดาน
หองสมุดสี
เขียว

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม
สงเสริมและ
สนับสนุนให
บุคลากร อบรม/
สัมมนา/ ศึกษาดู
งาน เพื่อการ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ /
หรือจัดอบรม
สัมมนา

เปาหมาย

-บุคลากร
-กิจกรรมอบรม/
สัมมนา/
ศึกษาดูงาน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่ไหน/ ผลการดําเนินงาน
อยางไร)
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด
-จํานวน 22 คน
-กิจกรรม 1 ครั้ง
-บุคลากร รอยละ
90 มีความรูและ
ความเขาใจเรื่อง
หองสมุดสีเขียว

-สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
เปนไปตาม
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
เปาหมาย
สตรี รับรางวัลหองสมุดสีเขียว ดีเดน
ประจําป 2562 รับมอบเกียรติบัตรจาก
สมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยใน
พระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที1่ 1 กันยายน 2563 ณ โรงแรมแอม
บาสซาเดอร กรุงเทพฯ
-โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูสํานักงานสีเขียว สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน เทศบาลเมือง
นาน และแหลงเรียนรูดาน
ประวัติศาสตรศิลปะวัฒนะธรรมทองถิ่น
จังหวัดนาน แพร สุโขทัย วันที่ 3-6
ธันวาคม 2562

หมาย
เหตุ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ดานสงเสริมการเรียนรู

6. รณรงค
สรางจิตสํานึก
ดานพลังงาน
และ
สิ่งแวดลอม

ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่
ไหน/อยางไร)

ผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด

-ผูเขารวมโครงการศึกษาดูงานมีความรู
ความเขาใจความพึงพอใจ และการนํา
ความรูไปใชโดยรวม อยูในระดั บ มาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.48 /รอยละ 90)
จัดกิจกรรมให
นักศึกษาและ
ผูใชบริการ เห็น
ความสําคัญดาน
การอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม

-มีมุมหองสมุดสี
เขียว ใหความรู
เรื่องการอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม
-จัดกิจกรรม
อยางนอย 2 ครั้ง

-นักศึกษาและ
ผูใชบริการที่รวม
กิจกรรม มีความรู
และตระหนักดาน
การอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม ไมต่ํา
กวา 3.51 จาก
ระดับคะแนน 5
คะแนน

- จั ดบอรด มุมความรูห องสมุด สีเขีย ว เปนไปตาม
เรื่อง ต น ไม ฟอกอากาศ บริ เวณชั้ น 1 เปาหมาย
สํานักวิทยบริการฯ
- โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ: How
To ทิ้ง ทิ้งอยางไรใหถูกวิธีและเปนมิตร
กั บ สิ่ ง แวดล อ ม ระหว า งวั น ที่ 15
มกราคม 2563 ในการจัดกิจกรรมครั้ง
นี้ มี นั ก เรีย น นั ก ศึ ก ษา อาจารย แ ละ
บุคลากร เขารวมกิจกรรม จํานวน 150
คน มีผูรวมทําแบบทดสอบการเรียนรู
การอนุ รั ก ษ พ ลั งงานและสิ่ งแวดลอ ม
จํานวน 83 คน ผูเขารวมกิจกรรมไดทํา
แบบทดสอบกิจกรรมการเรียนรูการอนุ
รั ก ษพ ลั ง งานและสิ่ ง แวดลอ ม เรื่ อ ง
การคัดแยกขยะ พบวา ผูเขารวม

หมาย
เหตุ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ดานสงเสริมการเรียนรู

7. กิจกรรม
3R : Reduce,
Reuse,
Recycle

รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่ไหน/ ผลการดําเนินงาน
อยางไร)
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด
กิจกรรมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
โดยรวม คิดเปนรอยละ 90 และมี
ความรูความเขาใจ การนําความรูไปใช
และความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.33)

สงเสริมและ
สนับสนุนการใช
ทรัพยากร อยาง
คุมคาโดยใชหลัก
3R
-ระบบสารบัญ
อิเล็กทรอนิกส
-การสื่อสาร
ภายในสํานักวิทย
บริการฯ ผาน
ชองทาง
อิเล็กทรอนิกส

-การนําวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ กลับมาใช
ใหม
-นําระบบ
อิเล็กทรอนิกส มา
ใชในการสื่อสาร
แทนการใชเอกสาร
ที่ผลิตจากกระดาษ

-มีการนําวัสดุและ
ครุภณ
ั ฑ กลับมาใช
ใหม อยางนอย 1
รายการ
-มีระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส
อยางนอย 2
ชองทาง

-สงเสริมและสนับสนุนการใชทรัพยากร เปนไปตาม
อยางคุมคาโดยใชหลัก 3R
เปาหมาย
-มีจุดคัดแยกขยะตามพื้นที่ใหบริการ
และสํานักงาน ชั้น 1
-นํากระดาษที่ใชแลว 1 หนา กลับมาใช
ใหม
-นําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการ
สื่อสารแทนการเวียนเอกสาร เชน line
กลุม, Facebook สํานักวิทยบริการฯ,
เว็บไซต สํานักวิทยบริการฯ, e-mail
เปนตน

หมาย
เหตุ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ดานสงเสริมการเรียนรู
8. การสราง
เครือขายความ
รวมมือในดาน
การอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม

รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย

จัดกิจกรรม
หองสมุดสีเขียว
ดานการอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอมใน
โครงการบริการ
วิชาการประจําป

-มีความรวมมือ
ระหวางสํานักวิทย
บริการและ
โรงเรียน/หรือ
หนวยงานที่รวม
กิจกรรมบริการ
วิชาการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่ไหน/ ผลการดําเนินงาน
อยางไร)
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด
-รายงานผลการจัด
กิจกรรมที่ผูรวม
โครงการมีความพึง
พอใจ
ไมต่ํากวา 3.51 จาก
ระดับคะแนน 5
คะแนน

-โครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ: How เปนไปตาม
To ทิ้ง ทิ้งอยางไรใหถูกวิธีและเปนมิตร เปาหมาย
กับสิ่งแวดลอม ระหวางวันที่ 15
มกราคม 2563 ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
มีนักเรียน นักศึกษา อาจารยและ
บุคลากร เขารวมกิจกรรม มีความรู
ความเขาใจ การนําความรูไปใช และ
ความพึงพอใจ โดยรวมอยูในระดับมาก
(คาเฉลี่ย 4.33)
-โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยน
เรียนรูสํานักงานสีเขียว สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
เมืองสิ่งแวดลอมยั่งยืน เทศบาลเมือง
นาน และแหลงเรียนรูดาน
ประวัติศาสตรศิลปะวัฒนะธรรมทองถิ่น
จังหวัดนาน แพร สุโขทัย วันที่ 3-6
ธันวาคม 2562

หมาย
เหตุ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ดานสงเสริมการเรียนรู

รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่ไหน/ ผลการดําเนินงาน
อยางไร)
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด
-ผูเขารวมโครงการศึกษาดูงานมีความรู
ความเขาใจความพึงพอใจ และการนํา
ความรู ไปใชโดยรวม อยู ในระดั บ มาก
ที่สุด (คาเฉลี่ย 4.48 /รอยละ 90)
-โครงการเผยแพรความรูและบริการ
วิชาการ การจัดแหลงเรียนรูในโรงเรียน
และกิจกรรม 3R ลดโลกรอน ณ
โรงเรียนบานผังสามัคคี อําเภอแกงคอย
จังหวัดสระบุรี วันที่ 11-13 มีนาคม
2563 ผูรวมโครงการมีความพึงพอใจตอ
โครงการ ในภาพรวมระดับมากที่สุด
(คาเฉลี่ย 4.33 คิดเปนรอยละ 86.6)
ในระดับมาก

หมาย
เหตุ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ดานอื่นๆ
1. รวมใจ
ประหยัด
พลังงาน

รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม

เปาหมาย

-ปดระบบไฟฟา
แสงสวางที่ไม
จําเปน
-ปด
เครื่องปรับอากาศ
ที่ไมจําเปน
ชวงเวลา 08.30–
09.30 น. และ
16.00-16.30 น.
-ใชน้ําประปา
อยางประหยัด
-สํารวจและ
บํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศ
ใหอยูในสภาพใช
งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

-มีการใชพลังงาน
และทรัพยากร
อยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่ไหน/ ผลการดําเนินงาน
อยางไร)
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด
-มีการจัดทําปาย
สัญลักษณ รณรงค
การประหยัด
พลังงานไฟฟา และ
น้ําอยางประหยัด
ทุกพื้นที่ภายใน
อาคาร
-รวบรวมและบันทึก
ขอมูลปริมาณการใช
ไฟฟาเปนประจํา
-ซอมบํารุงและทํา
ความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ
อยางนอย 1 ครั้ง/ป

-มีการทําความเขาใจกับบุคลากร ใน เปนไปตาม
ดานการปดแอรบริเวณที่ไมมีผูใชบริการ เปาหมาย
-จัดทําปายประชาสัมพันธผูใชบริการ
รวมรณรงคประหยัดพลังงาน อยาง
สม่ําเสมอ

-รวบรวมและบันทึกขอมูลปริมาณการ
ใชไฟฟาเปนประจําทุกเดือน
-ซอมบํารุงและทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 1 ครั้ง/ป

หมาย
เหตุ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ดานอื่นๆ
2. การใชน้ํา
อยางมี
ประสิทธิภาพ

รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม

-กําหนดแนวทาง
ลดปริมาณการใช
น้ํา
-กําหนดแนวทาง
การทิ้งของเสียที่
เจือปนในระบบ
บําบัดน้ําเสียจาก
ทอน้ําทิ้งของ
อาคาร
3. การจัดการ -การจัดการขยะ
ของเสียและ -การคัดแยกขยะ
มลพิษ
และกําจัดอยาง
ถูกวิธี

เปาหมาย

-ใชน้ําอยาง
ประหยัด
-การคัดแยกและ
กําจัดเศษอาหาร
จากภาชนะกอน
นําไปลาง

-ลดปริมาณขยะ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

-การใชน้ําลดลง
-ลดปริมาณของเสียที่
เจือปนในระบบ
บําบัดน้ําเสียจากทอ
น้ําทิ้งของอาคาร

ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่
ไหน/อยางไร)

-มีการจัดทําปายประชาสัมพันธการใช
น้ําอยางประหยัดติดบริเวณหองน้ํา
ภายในสํานักวิทยบริการฯ
-ลดปริมาณน้ําในถังชักโครก ไดถังละ
1.2 ลิตร ตอการใช 1 ครั้ง/คน/หอง
โดยการใสขวดน้ําขนาด 0.6 ลิตร
จํานวน 2 ขวด/ถัง
-ติดตั้งถังดักไขมันที่ทอน้ําทิ้ง ชั้น 1
และชั้น 2 จํานวน 2 เครื่อง
-ปริมาณขยะลดลง
-ดําเนินกิจกรรมการคัดแยกขยะ และ
หรือมีการนํากลับมา จัดหาอุปกรณการคัดแยก
ใชซ้ํา/หรือนํากลับมา -มีจุดชั่งปริมาณขยะที่มีในแตละวัน
ใชใหม
โดยแยกขยะออกเปน
-มีการรวบรวมและ -ขยะทั่วไป
บันทึกขอมูลปริมาณ -เศษกระดาษ
ขยะเปนประจํา
-กระดาษใชแลว 1 หนา นํากลับมาใช
ใหม
-ขวดพลาสติก

ผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด
เปนไปตาม
เปาหมาย

เปนไปตาม
เปาหมาย

หมาย
เหตุ

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

ดานอื่นๆ
4. กิจกรรม
ชดเชย
คารบอน

5. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
สํานักวิทย
บริการฯ ดวย
5ส.

รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม
-กิจกรรมชดเชย
คารบอน (ระดับ
องคกร) เชน
การจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานที่มี
ฉลากเขียว หรือ
วัสดุสํานักงานที่
มีสัญลักษณ
คารบอนฟุต
พริน้ ท เปนตน
-จัดกิจกรรม
ประกวด 5ส.
ระหวางสวนงาน
ภายในสํานัก
วิทยบริการฯ
-การระบุ
ขอกําหนดและ
เงื่อนไขการ
วาจาง (Term
of Reference:
TOR) กับบริษัท

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่
ไหน/อยางไร)

-หองสมุดมีสวนรวม -คาคารบอนฟุต
-ปลูกตนไมดูดซับกาซ
ในการลดภาวะโลก พริน้ ทองคกรตอ
คารบอนไดออกไซดภายใน
รอน
จํานวนผูมารับบริการ หองสมุด
-กิจกรรมชดเชยคารบอน (ระดับ
องคกร) เชน การจัดซื้อวัสดุ
สํานักงานที่มีฉลากเขียว หรือวัสดุ
สํานักงานที่มีสัญลักษณคารบอน
ฟุตพริ้นท เปนตน อยางตอเนื่อง
-งานธุรการ งาน
เทคนิคสารสนเทศ
งานบริการ
สารสนเทศ และงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
-กําหนด
ผูรับผิดชอบในการ
ดูแลกํากับพนักงาน
ทําความสะอาด

-กิจกรรมประกวด 5
ส. 1 ครั้ง
-พนักงานทําความ
สะอาดมีการ
ดําเนินการตาม
ขอกําหนดและ
เงื่อนไขการวาจาง

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด
เปนไปตาม
เปาหมาย

-จัดกิจกรรม 5 ส ระหวางสวนงาน เปนไปตาม
ภายในสํานักวิทยบริการฯ โดยแต เปาหมาย
ละสวนงานทํากิจกรรม 5 ส ทํา
ความสะอาดในบริเวณที่รับผิดชอบ
-บริษัททําความสะอาดมีการระบุ
ขอกําหนดและเงื่อนไขการวาจาง
(Term of Reference: TOR)
เพื่อใหพนักงานทําความสะอาดมี
การดําเนินการตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขการวาจาง

แผนงาน
ดานอื่นๆ

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม

รักษาความ
สะอาดในระดับ
มหาวิทยาลัย
6. ปองกันและ -การจัดการ
ดูแลรักษา
สิ่งเจือปนใน
สุขภาพใหกับ อากาศ เชน ฝุน
บุคลากรและ ละออง ควันพิษ
ผูใชบริการ
กลิ่น มูล
นกพิราบฯลฯ
-สรางระบบการ
ถายเทอากาศที่ดี

เปาหมาย

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่
ไหน/อยางไร)

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด

-มีการจัดการ
สิ่งเจือปนในอากาศ
-มีระบบการถายเท
อากาศที่ดี

-สภาพแวดลอม
ภายในอาคารที่ดี ไม
มีกลิ่นที่ไมพึง
ประสงค
-ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการหองสมุด
ไมต่ํากวา 3.51 จาก
ระดับคะแนน 5
คะแนน

-มีระบบการถายเทอากาศที่ดี มี
เปนไปตาม
การทําความสะอาดชั้นหนังสือ
เปาหมาย
กําจัดมูลนกพิราบ เปดหนาตาง
เพื่อใหอากาศระบายและถายเทได
สะดวก
-ปการศึกษา 2563 ความพึงพอใจ
ของผูใชบริการหองสมุด มีคา
คะแนนเฉลี่ย = 4.30 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน

แผนงาน

โครงการ/
กิจกรรม

รายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม

เปาหมาย

ตัวชี้วัด
ความสําเร็จ

ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/ที่ไหน/
อยางไร)

7. การเตรียม
ความพรอม
และ
ตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉิน

-การดูแลอุปกรณ
ไฟฟาใหมีสภาพ
พรอมใชงานอยาง
ปลอดภัย
-การตรวจสอบ
อุปกรณดับเพลิง
ประจําสํานักวิทย
บริการฯ ใหพรอม
ใชงาน พรอม
คําอธิบายวิธีการใช
งาน

-อุปกรณไฟฟา
มีสภาพพรอม
ใชงานอยาง
ปลอดภัย
-อุปกรณ
ดับเพลิง
ประจําสํานัก
วิทยบริการฯ
ทุกจุด

-ไมมีเหตุ/ภาวะ
ฉุกเฉินจากระบบ
ไฟฟา/อัคคีภัย
-อุปกรณไฟฟามี
สภาพพรอมใชงาน
อยางปลอดภัย
-อุปกรณดับเพลิง
ประจําสํานักวิทย
บริการฯ ทุกจุด อยู
ในสภาพพรอมใช
งาน

-มีการดูแลอุปกรณไฟฟาใหมีสภาพพรอม
ใชงานอยางปลอดภัย
-การตรวจสอบอุปกรณดับเพลิงประจํา
สํานักวิทยบริการฯ ใหพรอมใชงาน พรอม
คําอธิบายวิธีการใชงานที่ชัดเจนทุกจุด

ดานอื่นๆ

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
ตามเปาหมาย/
ตัวชี้วัด
เปนไปตาม
เปาหมาย

