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แผนพัฒนาหองสมุดสีเขียว ประจําป 2564 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หมายเหตุ 
ดานกายภาพ 

 1. ปรับภูมิทัศนพ้ืนท่ีสีเขียว - นําแผนพัฒนาหองสมุดสีเขียว 
 ป พ.ศ.2561-2565 มาปรับพ้ืนท่ี 
สีเขียว 
- กําหนดพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับภูมิ
ทัศนท้ังบริเวณภายในและ
ภายนอกอาคารใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว 
สะอาด สวยงาม 
- ปลูกพืชชวยดูดซับกาซเรือน
กระจก 

- มีพ้ืนท่ีสีเขียวและแหลง
เรียนรู มีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 

- พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณ ชั้น 1-8 และ
ภายนอกอาคารสํานักวิทยบริการฯ 
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หมายเหตุ 
ดานสงเสริมการเรียนรู 

 1. สงเสริมการอานและการ
เรียนรูดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

1.1 จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ดานการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ท้ังการจัดซ้ือ  
การขอรับบริจาค หรือแลกเปลี่ยน 

- มีทรัพยากรสารสนเทศ
ดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม ไดแก 
หนังสือ วารสาร  
สื่อสิ่งพิมพ  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส  
สื่อออนไลน 

- จํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ดาน
การอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
ไมนอยกวา 300 รายการตอป 

 

1.2 จัดนิทรรศการมุมความรูดาน
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

- มีแหลงเรียนรูดานการ
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

- นิทรรศการหรือมุมหองสมุดสีเขียว 
Green Corner 
- เว็บไซตหองสมุดสีเขียว สํานักวิทย
บริการฯ 

 

1.3 จัดทําสื่อสรางสรรค
ประชาสัมพันธดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

- มัลติมีเดีย
ประชาสัมพันธ 

- จํานวน 1 เรื่อง  
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หมายเหตุ 
ดานสงเสริมการเรียนรู 

 2. พัฒนาบุคลากรดาน
หองสมุดสีเขียวและ
สิ่งแวดลอม 

- สงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากร เขารวมกิจกรรมอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานเพ่ือ
แลกเปลีย่นประสบการณ/หรือจัด
กิจกรรมอบรมใหความรู 

- บุคลากรมีความรูความ
เขาใจดานการดําเนินงาน
หองสมุดสีเขียวและ
สิ่งแวดลอม 

- บุคลากรเขารวมกิจกรรมจํานวน 22 
คน 
- บุคลากร รอยละ 90 มีความรูความ
เขาใจเรื่องหองสมุดสีเขียวและ
สิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมอบรม/สมัมนา จํานวน 1 
ครั้ง 

 

3. กิจกรรม 1A3R : Avoid, 
Reduce, Reuse, Recycle 

- สงเสริมและสนับสนุนการใช
ทรัพยากรอยางคุมคาโดยใชหลัก 
1A3R  
- Avoid หลีกเลี่ยงเพ่ือไมใหเกิด
ขยะเพ่ิมข้ึน ไมซ้ือของท่ีใชครั้ง
เดียวแลวท้ิง 
- Reduce ลดการใชพลังงานและ
ทรัพยากร 
 - Reuse ใชซํ้า นํากลับมาใชใหม 
 - Recycle การนํากลับมาแปรรูป
นํากลับมาใชใหม 

- หลีกเลี่ยงไมใชวัสดุท่ี
เปนอันตรายตอ
สิ่งแวดลอมและการใช
ผลิตภัณฑครั้งเดียวท้ิง 
- นําระบบอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการสื่อสารแทน
การใชเอกสารท่ีผลิตจาก
กระดาษ 
- นําวัสดุกลับมาใชใหม 
- ลดปริมาณขยะ 

- มีการนําวัสดุกลับมาใชใหมอยาง
นอย 1 รายการ 
- มีระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส อยาง
นอย 2 ชองทาง 
- มีการรวบรวมและบันทึกขอมูล
ปริมาณขยะเปนประจําท้ังในสวน
กําจัด สงจําหนาย และนํากลับมาใช
ใหม เดือนละ 1 ครั้ง 
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หมายเหตุ 
ดานสงเสริมการเรียนรู 

 4. การสรางเครือขายความ
รวมมือในดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

4.1 เขารวมการสัมมนาเครือขาย
หองสมุดสีเขียว ประจําป 2564 

- มีความรวมมือระหวาง
เครือขายหองสมุดสีเขียว
และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

- มีการเขารวมสัมมนาเครือขาย
หองสมุดสีเขียวและหนวยงานท่ี
เก่ียวของอยางนอย 1 ครั้ง 

 

  4.2 จัดกิจกรรมหองสมุดสีเขียว
ดานการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอมในโครงการบริการ
วิชาการประจําป 

- ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูและตระหนักดาน
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม รอยละ 80 
 

- ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูและ
ตระหนักดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม รอยละ 80 
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หมายเหตุ 
ดานอ่ืนๆ 

 1. รวมใจประหยัดพลังงาน - มีการจัดทําปายรณรงคการ
ประหยัดพลังงานไฟฟาทุกพ้ืนท่ีใน
อาคาร 
-ปดระบบไฟฟาแสงสวางท่ีไม
จําเปน 
- เปดใชงานเครื่องปรับอากาศ
ระหวางเวลา 09.30 - 16.00 น.  
- สํารวจและบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศใหอยูในสภาพ
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
- การใชพลังงานแสงอาทิตยเปน
พลังงานไฟฟา (Solar Cell) 

- มีการใชพลังงานและ
ทรัพยากรอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
- ซอมบํารุงและทําความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศ 
อยางนอย 1 ครั้ง/ป 
 

- สามารถประหยัดไฟฟาไดรอยละ 2 
ตอป 
- มีพลังงานไฟฟา (Solar cell) ใช
ภายในสํานักวิทยบริการฯ สามารถ
ลดการใชไฟฟาไดเฉลี่ยเดือนละ 900 
Kwh 

 

2. การใชน้ําอยางมี
ประสิทธิภาพ 

- กําหนดมาตรการลดปริมาณการ
ใชน้ํา  
- จัดทําปายประชาสัมพันธการใช
น้ําอยางประหยัดติดบริเวณ
หองน้ําภายในสํานักวิทยบริการฯ 

- มีการใชน้ําอยาง
ประหยัด 
 

- ปาย สติ๊กเกอร ประชาสัมพันธ
กระตุนใหบุคลากร และผูใชบริการ
ตระหนักถึงการประหยัดน้ํา จํานวน 
1 ปาย 

 

3. การจัดการของเสียและ
มลพิษ 

- การจัดการขยะภายในอาคาร 
การจดักิจกรรมรณรงคและขอ
ความรวมมือบุคลากร ไมนําบรรจุ 

- ลดปริมาณขยะ 
- มีถังดักไขมันลดปริมาณ
ของเสียท่ีเจือปนในระบบ
บําบัดน้ํา 

- ปริมาณขยะลดลง รอยละ 3  
- มีการรวบรวมและบันทึกขอมูล
ปริมาณขยะเปนประจําท้ังในสวน 
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หมายเหตุ 
ดานอ่ืนๆ 

  ภัณฑท่ีเปนพลาสติกเขามาใช
ภายในอาคาร เปนตน 
- กําหนดใหเปนพ้ืนท่ีสําหรับ
บุคลากรลางภาชนะใสอาหาร 
เพ่ือไมใหมีน้ําเนาเสียและทอน้ํา
อุดตัน  
- เลือกใชน้ํายาทําความสะอาดท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

เสียจากทอน้ําท้ิงของ
อาคาร 

กําจัด สงจําหนาย และนํากลับมาใช
ใหม เดือนละ 1 ครั้ง 
- ขอกําหนดและเง่ือนไขการวาจาง 
(Term of Reference: TOR) กับ
บริษัทรักษาความสะอาดในระดับ
มหาวิทยาลัย 
- มีถังดักไขมันลดปริมาณของเสียท่ี
เจือปนในระบบบําบัดน้ําเสียจากทอ
น้ําท้ิงของอาคาร 

 

 4. กิจกรรมชดเชยคารบอน - กิจกรรมชดเชยคารบอน (ระดับ
องคกร) เชน การจัดซ้ือวัสดุ
สํานักงานท่ีมีฉลากเขียว หรือวัสดุ
สํานักงานท่ีมีสัญลักษณคารบอน
ฟุตพริ้นท เปนตน 

- มีสินคาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
 

- มีสินคาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไม
นอยกวา รอยละ 20 
- ปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก
ลดลง รอยละ 5  
 

 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพสํานัก 
วิทยบริการฯ ดวย 7ส. 

- จัดกิจกรรมประกวด 7ส. 
ระหวางสวนงาน ภายในสํานัก
วิทยบริการฯ 
- การระบุขอกําหนดและเง่ือนไข
การวาจาง (Term of 
Reference: TOR) กับบริษัท
รักษาความสะอาดในระดับ
มหาวิทยาลัย 

- งานธุรการ งานเทคนิค
สารสนเทศ งานบริการ
สารสนเทศ และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ดําเนินกิจกรรม 7ส.  
- กําหนดผูรับผิดชอบใน
การดูแลกํากับพนักงาน
ทําความสะอาด 

- กิจกรรมประกวด 7ส. 1 ครั้ง 
- คะแนนผานเกณฑ 7ส. ในทุกงาน 
- พนักงานทําความสะอาดมีการ
ดําเนินการตามขอกําหนดและเง่ือนไข
การวาจาง 
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ หมายเหตุ 
ดานอ่ืนๆ 

 6. สงเสริมสุขภาพใหกับ
บุคลากรและผูใชบริการ  

- การจัดการสิ่งเจือปนในอากาศ 
เชน ฝุนละออง ควันพิษ กลิ่น มูล
นกพิราบฯลฯ 
- สรางระบบการถายเทอากาศท่ีดี 
- มาตรการการปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID 19) ตรวจ
คัดกรองบุคคลากรและผูเขาใช
บริการ 
- จัดพ้ืนท่ีบริการโดยเวนระยะหาง
ทางสังคม ภายในพ้ืนท่ีสํานักวิทย
บริการฯ 
- ประชาสัมพันธใหความรูในการ
ปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

- มีการจัดการสิ่งเจือปน
ในอากาศ  
- มีระบบการถายเท
อากาศท่ีดี 
- มีการตรวจคัดกรองและ
เฝาระวังโรคโควิด 19 
เพ่ือปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID- 
19) ใหกับบุคลากรและ
ผูใชบริการ 

- สภาพแวดลอมภายในอาคารท่ีดี ไม
มีกลิ่นท่ีไมพึงประสงค 
- ความพึงพอใจของผูใชบริการ
หองสมุด ไมต่ํากวา 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน 
- บุคลากรและผูเขาใชบริการทุกคน
ไดรับการตรวจคัดกรองโรค และมี
วัสดุอุปกรณในการปองกันโรคติดเชื้อ 
-มีเครื่องวัดอุณหภูมิ แอลกอฮอลลาง
มือใหบริการ 
-พ้ืนท่ีบริการเวนระยะหางทางสังคม 

 

7. การเตรียมความพรอม
และตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 

-การดูแลอุปกรณไฟฟาใหมีสภาพ
พรอมใชงานอยางปลอดภัย 
-การตรวจสอบอุปกรณดับเพลิง
ประจําสํานักวิทยบริการฯ ให
พรอมใชงาน พรอมคําอธิบาย
วิธีการใชงาน 

-อุปกรณไฟฟามีสภาพ
พรอมใชงานอยาง
ปลอดภัย 
-อุปกรณดับเพลิงประจํา
สํานักวิทยบริการฯ ทุก
จุด 

-ไมมีเหตุ/ภาวะฉุกเฉินจากระบบ
ไฟฟา/อัคคีภัย 
-อุปกรณไฟฟามีสภาพพรอมใชงาน
อยางปลอดภัย 
-อุปกรณดับเพลิงประจํา 
สํานักวิทยบริการฯ ทุกจุดอยูในสภาพ
พรอมใชงาน 
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รายงานผลแผนพัฒนาหองสมุดสีเขียว ประจําป 2564 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทํา
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

ผลการ
ดําเนนิงานตาม

เปาหมาย/
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ดานกายภาพ 
 1. ปรับภูมิทัศน

พ้ืนท่ีสีเขียว 
- นําแผนพัฒนาหองสมุดสี
เขียว ป พ.ศ.2561-2565 
มาปรับพ้ืนท่ีสีเขียว 
- กําหนดพ้ืนท่ีสีเขียวและ
ปรับภูมิทัศนท้ังบริเวณ
ภายในและภายนอกอาคาร
ใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว สะอาด 
สวยงาม 
- ปลูกพืชชวยดูดซับกาซ
เรือนกระจก 

- มีพ้ืนท่ีสีเขียว
และแหลงเรียนรู 
มีภูมิทัศนท่ี
สวยงาม 

- พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณ ชั้น 
1-8 และภายนอกอาคาร
สํานักวิทยบริการฯ 
 

-ดําเนินการนําแผนพัฒนา
หองสมุดสีเ ขียว ป  พ.ศ.
2561-2565 มาปรับพ้ืนท่ีสี
เขียว โดยกําหนดพ้ืนท่ีสี
เขียวและปรับภูมิทัศนท้ัง
ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก
อาคารใหเปนพ้ืนท่ีสีเขียว 
สะอาด สวยงาม 
- ปลูกพืชชวยดูดซับกาซ
เรือนกระจก บริเวณชั้น 1-
8  และปรับภู มิ ทัศน จั ด
สวนหยอมบริเวณภายนอก
อาคารและดานขางอาคาร
สํานักวิทยบริการฯ 

บรรลุเปาหมาย  
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แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทํา
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

ผลการ
ดําเนนิงานตาม

เปาหมาย/
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ดานสงเสริมการเรียนรู 
 1. สงเสริมการ

อานและการ
เรียนรูดานการ
อนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 

1.1 จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม ท้ัง
การจัดซ้ือ การขอรับบริจาค 
หรือแลกเปลี่ยน 

- มีทรัพยากร
สารสนเทศดาน
การอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม ไดแก 
หนังสือ วารสาร  
สื่อสิ่งพิมพ  
หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  
สื่อออนไลน 

- จํานวนทรัพยากร
สารสนเทศ ดานการ
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 
300 รายการตอป 

ดําเนินการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศท่ี
เก่ียวของกับการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 
ภายในสํานักวิทยบริการฯ 
ณ วันท่ี 20 ธันวาคม 
2564 ไดแก ทรัพยากร
เก่ียวกับสิ่งแวดลอม 
จํานวน 587 ระเบียน 
พลังงาน จํานวน 301 
ระเบียน การอนุรักษ
พลังงาน จํานวน 50 
ระเบียน การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
จํานวน 310 ระเบียน ซ่ึง
เกิน 300 รายการ 
 

บรรลุเปาหมาย  
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แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทํา
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

ผลการ
ดําเนนิงานตาม

เปาหมาย/
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ดานสงเสริมการเรียนรู 
  1.2 จัดนิทรรศการมุม

ความรูดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม 

- มีแหลงเรียนรู
ดานการอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

- นิทรรศการหรือมุม
หองสมุดสีเขียว Green 
Corner 
- เว็บไซตหองสมุดสีเขียว 
สํานักวิทยบริการฯ 

-จัดนิทรรศการความรูดาน
การอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม และมุม 
Green Corner บริเวณ 
ชั้น 1 อาคารสํานักวิทย
บริการฯ 
-เผยแพรประชาสัมพันธ
แหลงเรียนรูดานการ
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม Green 
Digital Library 
Application 

บรรลุเปาหมาย  

  1.3 จัดทําสื่อสรางสรรค
ประชาสัมพันธดานการ
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

- มัลติมีเดีย
ประชาสัมพันธ 

- จํานวน 1 เรื่อง - มัลติมีเดียประชาสัมพันธ
ดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม เรื่อง 
หองสมุดสีเขียวเพ่ือการ
อนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

บรรลุเปาหมาย  
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แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทํา
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

ผลการ
ดําเนนิงานตาม

เปาหมาย/
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ดานสงเสริมการเรียนรู 
 2. พัฒนา

บุคลากรดาน
หองสมุดสีเขียว
และสิ่งแวดลอม 

- สงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากร เขารวมกิจกรรม
อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
เพ่ือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ/หรือจัด
กิจกรรมอบรมใหความรู 

- บุคลากรมี
ความรูความ
เขาใจดานการ
ดําเนินงาน
หองสมุดสีเขียว
และสิ่งแวดลอม 

- บุคลากรเขารวม
กิจกรรมจํานวน 22 คน 
- บุคลากร รอยละ 80 มี
ความรูความเขาใจเรื่อง
หองสมุดสีเขียวและ
สิ่งแวดลอม 
- กิจกรรมอบรม/สมัมนา 
จํานวน 1 ครั้ง 

- สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ 
จัดทําโครงการหองสมุด
กั บ กิ จ ก ร ร ม ช ด เ ช ย
คารบอน (ออนไลน) วันท่ี 
2 4  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 4 
บุคลากรเขารวมกิจกรรม 
จํานวน 22 คน บุคลากรมี
ความรูความเขาใจคิดเปน
รอยละ 88.2 

บรรลุเปาหมาย  

3. กิจกรรม 1A3R : 
Avoid, Reduce, 
Reuse, Recycle 

- สงเสริมและสนับสนุนการ
ใชทรัพยากรอยางคุมคาโดย
ใชหลัก 1A3R  
- Avoid หลีกเลี่ยงเพ่ือไมให
เกิดขยะเพ่ิมข้ึน ไมซ้ือของท่ี
ใชครั้งเดียวแลวท้ิง 
- Reduce ลดการใช
พลังงานและทรัพยากร 
 - Reuse ใชซํ้า นํากลับมา
ใชใหม 

- หลีกเลี่ยงไมใช
วัสดุท่ีเปน
อันตรายตอ
สิ่งแวดลอมและ
การใชผลิตภัณฑ
ครั้งเดียวท้ิง 
- นําระบบ
อิเล็กทรอนิกสมา
ใชในการสื่อสาร
แทนการใช 

- มีการนําวัสดุกลับมาใช
ใหมอยางนอย 1 
รายการ 
- มีระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส อยาง
นอย 2 ชองทาง 
- มีการรวบรวมและ
บันทึกขอมูลปริมาณขยะ
เปนประจําท้ังในสวน
กําจัด สงจําหนาย และ 

-นํากระดาษท่ีใชแลว  1 
หนากลับมาใชใหม 
-นําระบบอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการสื่อสารแทน
การเวียนเอกสาร เชน line 
กลุ ม , Facebook สํ า นั ก
วิทยบริการฯ , เ ว็บ ไซต  
สํ านักวิทยบริการฯ , e-
mail เปนตน  

บรรลุเปาหมาย  
 
 



17 
 

 

แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทํา
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

ผลการ
ดําเนินงาน

ตามเปาหมาย/
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ดานสงเสริมการเรียนรู 
  - Recycle การนํากลับมา

แปรรูปนํากลับมาใชใหม 
กระดาษ 
- นําวัสดุกลับมา
ใชใหมลดปริมาณ
ขยะ 

นํากลับมาใชใหม เดือน
ละ 1 ครั้ง 

   

 4. การสราง
เครือขายความ
รวมมือในดาน
การอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม 

4.1 เขารวมการสัมมนา
เครือขายหองสมุดสีเขียว 
ประจาํป 2564 

- มีความรวมมือ
ระหวางเครือขาย
หองสมุดสีเขียว
และหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

- มีการเขารวมสัมมนา
เครือขายหองสมุดสีเขียว
และหนวยงานท่ี
เก่ียวของอยางนอย 1 
ครั้ง 

-  บุ ค ล า ก ร สํ า นั ก วิ ท ย
บริการเขารวมการเสวนา
และกา รป ระชุ มส า มัญ
ประจํ าป  2564  ชมรม
หองสมุดสีเขียว ระหวาง
วันท่ี 22 ธันวาคม 2564 
เรื่อง ความทาทายหองสมุด 
สูความยั่งยืน และ Carbon 
Neutrality ผ า น ร ะ บ บ 
Zoom meeting 

บรรลุเปาหมาย  
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แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทําอะไร/
ท่ีไหน/อยางไร 

ผลการ
ดําเนนิงานตาม

เปาหมาย/
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ดานสงเสริมการเรียนรู 
  4.2 จัดกิจกรรมหองสมุดสี

เขียวดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอมใน
โครงการบริการวิชาการ
ประจาํป 

- ผูเขารวมกิจกรรม
มีความรูและ
ตระหนักดาน 
การอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม รอยละ 
80 

- ผูเขารวมกิจกรรมมี
ความรูและตระหนัก
ดานการอนุรักษ
พลังงานและ
สิ่งแวดลอม รอยละ 80 

-โครงการบริการวิชาการ
สํานักวิทยบริการฯไดจัด
กิจกรรมการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอมแกโรงเรียน 
จํานวน 2 แหง ไดแก 
โรงเรียนวัดธรรมเจดีย วันท่ี 
9-11 ก.พ. 2564 มีผูรวม
กิจกรรม จํานวน 59 คน 
ผูเขารวมกิจกรรมมีความรู
และตระหนักดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม รอย
ละ 81.69 และ โรงเรียนบาน
เขาทับควาย วันท่ี 16-18 
ก.พ. 2564 มีผูรวมกิจกรรม
จํานวน 52 คน ผูเขารวม
กิจกรรมมีความรูและ
ตระหนักดานการอนุรักษ
พลังงานและสิ่งแวดลอม รอย
ละ 81.73 

บรรลุเปาหมาย  
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แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทํา
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

ผลการ
ดําเนนิงานตาม

เปาหมาย/
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ดานอ่ืนๆ 
 1. รวมใจ

ประหยัดพลังงาน 
- มีการจัดทําปายรณรงค
การประหยัดพลังงานไฟฟา
ทุกพ้ืนท่ีในอาคาร 
-ปดระบบไฟฟาแสงสวางท่ี
ไมจําเปน 
- เปดใชงานเครื่องปรับ 
อากาศระหวางเวลา 09.30 
- 16.00 น.  
- สํารวจและบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศใหอยูใน
สภาพใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
- การใชพลังงานแสงอาทิตย
เปนพลังงานไฟฟา (Solar 
Cell) 

- มีการใชพลังงาน
และทรัพยากร
อยางมี 
ประสิทธิภาพ 
- ซอมบํารุงและ
ทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศ 
อยางนอย 1 ครั้ง/
ป 
 

- สามารถประหยัดไฟฟา
ไดรอยละ 2 ตอป 
- มีพลังงานไฟฟา (Solar 
cell) ใชภายในสํานัก
วิทยบริการฯ สามารถลด
การใชไฟฟาไดเฉลี่ย
เดือนละ 900 Kwh 

-จัดทําปายประชาสัมพันธ
ผูใชบริการ รวมรณรงค
ประหยัดพลังงาน อยาง
สมํ่าเสมอ ไดแก ปายปด
ระบบไฟฟาแสงสวางท่ีไม
จําเปน ปายเปดใชงาน
เครื่องปรับอากาศระหวาง
เวลา 09.30 - 16.00 น.  
-สํารวจและบํารุงรักษา
เครื่องปรับอากาศใหอยูใน
สภาพใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปละ 2 ครั้ง 
-สํ า นั ก วิ ท ยบ ริ ก า ร ฯ มี
พ ลั ง ง า น ไ ฟ ฟ า  (Solar 
cell) ใชภายในสํานักวิทย
บริการฯ สามารถลดการ
ใชไฟฟาไดเฉลี่ยเดือนละ 
900 Kwh 

บรรลุเปาหมาย  
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แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทํา
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

ผลการ
ดําเนนิงานตาม

เปาหมาย/
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ดานสงเสริมการเรียนรู 
 2. การใชน้ําอยาง

มีประสิทธิภาพ 
- กําหนดมาตรการลด
ปริมาณการใชน้ํา  
- จัดทําปายประชาสัมพันธ
การใชน้ําอยางประหยัดติด
บริเวณหองน้ําภายในสํานัก
วิทยบริการฯ 

- มีการใชน้ําอยาง
ประหยัด 
 

- ปาย สติ๊กเกอร 
ประชาสัมพันธกระตุนให
บุคลากร และผูใชบริการ
ตระหนักถึงการประหยัด
น้ํา จํานวน 1 ปาย 

-จัดทําปาย สติ๊กเกอร 
ประชาสัมพันธกระตุนให
บุคลากร และผูใชบริการ
ตระหนักถึงการประหยัด
น้ํา จํานวน 1 ปาย 

บรรลุเปาหมาย  

 3. การจัดการของ
เสียและมลพิษ 

- การจัดการขยะภายใน
อาคาร การจัดกิจกรรม
รณรงคและขอความรวมมือ
บุคลากร ไมนําบรรจุภัณฑท่ี
เปนพลาสติกเขามาใช
ภายในอาคาร เปนตน 
 

- ลดปริมาณขยะ 
- มีถังดักไขมันลด
ปริมาณของเสียท่ี
เจือปนในระบบ
บําบัดน้ํา 

- ปริมาณขยะลดลง รอย
ละ 3  
- มีการรวบรวมและ
บันทึกขอมูลปริมาณขยะ
เปนประจําท้ังในสวน 

-นํากระดาษท่ีใชแลว 1 
หนา กลับมาใชใหม  
-นําระบบอิเล็กทรอนิกส
มาใชในการสื่อสารแทน
การเวียนเอกสาร เชน 
line กลุม, Facebook 
สํานักวิทยบริการฯ, 
เว็บไซต สํานักวิทย
บริการฯ, e-mail เปนตน  
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แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทํา
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

ผลการ
ดําเนนิงานตาม

เปาหมาย/
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ดานอ่ืนๆ 
  - กําหนดใหเปนพ้ืนท่ีสําหรับ

บุคลากรลางภาชนะใส
อาหาร เพ่ือไมใหมีน้ําเนา
เสียและทอน้ําอุดตัน  
- เลือกใชน้ํายาทําความ
สะอาดท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

เสียจากทอน้ําท้ิง
ของอาคาร 

กําจัด สงจําหนาย และ
นํากลับมาใชใหม เดือน
ละ 1 ครั้ง 
- ขอกําหนดและเง่ือนไข
การวาจาง (Term of 
Reference: TOR) กับ
บริษัทรักษาความสะอาด
ในระดับมหาวิทยาลัย 
- มีถังดักไขมันลด
ปริมาณของเสียท่ีเจือปน
ในระบบบําบัดน้ําเสีย
จากทอน้ําท้ิงของอาคาร 

-มีจุดคัดแยกขยะตามพ้ืนท่ี
ใหบริการ และสํานักงาน 
ชั้น 1  
-ติดตั้งถังดักไขมันท่ีทอน้ํา
ท้ิง ชั้น 1 และชั้น 2 จํานวน 
2 เครื่อง  
-บริษัททําความสะอาดมี
การระบุขอกําหนดและ
เง่ือนไขการวาจาง (Term 
of Reference: TOR) 
เพ่ือใหพนักงานทําความ
สะอาดมีการดําเนินการ
ตามขอกําหนดและเง่ือนไข
การวาจาง  

  

 4. กิจกรรมชดเชย
คารบอน 

- กิจกรรมชดเชยคารบอน 
(ระดับองคกร) เชน การ
จัดซ้ือวัสดุสํานักงานท่ีมี
ฉลากเขียว หรือวัสดุ

- มีสินคาท่ีเปน
มิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
 

- มีสินคาท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม ไมนอยกวา 
รอยละ 20 

-ปลู กต น ไม ดู ด ซั บก า ซ
ค า ร บ อ น ไ ด อ อ ก ไ ซ ด
ภายในหองสมุด -กิจกรรม
ชดเชยคารบอน  (ระดับ
องคกร ) เชน การจัด ซ้ือ

บรรลุเปาหมาย  
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สํานักงานท่ีมีสัญลักษณ
คารบอนฟุตพริ้นท เปนตน 

- ปริมาณการปลอยกาซ
เรือนกระจกลดลง รอย
ละ 5  
 

วัสดุสํานักงานท่ีมีฉลาก
เขียว หรือวัสดุสํานักงานท่ี
มีสัญลักษณคารบอนฟุตพ
ริ้นท เปนตน อยางตอเนื่อง  

5. เพ่ิม
ประสิทธิภาพ
สํานัก วิทยบริการ
ฯ ดวย 7ส. 

- จัดกิจกรรมประกวด 7ส. 
ระหวางสวนงาน ภายใน
สํานักวิทยบริการฯ 
- การระบุขอกําหนดและ
เง่ือนไขการวาจาง (Term 
of Reference: TOR) กับ
บริษัทรักษาความสะอาดใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

- งานธุรการ  
งานเทคนิค
สารสนเทศ  
งานบริการ
สารสนเทศ และ
งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ดําเนินกิจกรรม 7
ส.  
- กําหนด
ผูรับผิดชอบใน
การดูแลกํากับ
พนักงานทําความ
สะอาด 

- กิจกรรมประกวด 7ส. 
1 ครั้ง 
- คะแนนผานเกณฑ 7ส. 
ในทุกงาน 
- พนักงานทําความ
สะอาดมีการดําเนินการ
ตามขอกําหนดและ
เง่ือนไขการวาจาง 
 

-จัดกิจกรรม 7ส. ระหวาง
สวนงานภายในสํานักวิทย
บริการฯ โดยแตละสวน
งานทํากิจกรรม 7ส .  ทํา
ความสะอาดในบริเวณท่ี
รับผิดชอบ  โดยทุกสวน
งานผานเกณฑ 7ส. ทุก
สวนงาน  
-บริษัททําความสะอาดมี
การระบุขอกําหนดและ
เง่ือนไขการวาจาง (Term 
of Reference: TOR) 
เพ่ือใหพนักงานทําความ
สะอาดมีการดําเนินการ
ตามขอกําหนดและเง่ือนไข
การวาจาง  

บรรลุเปาหมาย  
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แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทํา
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

ผลการ
ดําเนนิงานตาม

เปาหมาย/
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ดานอ่ืนๆ 
 6. สงเสริม

สุขภาพใหกับ
บุคลากรและ
ผูใชบริการ  

- การจัดการสิ่งเจือปนใน
อากาศ เชน ฝุนละออง 
ควันพิษ กลิ่น มูลนกพิราบ
ฯลฯ 
- สรางระบบการถายเท
อากาศท่ีดี 
- มาตรการการปองกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 
19) ตรวจคัดกรอง
บุคคลากรและผูเขาใช
บริการ 
- จัดพ้ืนท่ีบริการโดยเวน
ระยะหางทางสังคม ภายใน
พ้ืนท่ีสํานักวิทยบริการฯ 
- ประชาสัมพันธใหความรู
ในการปองกันโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) 

- มีการจัดการ
สิ่งเจือปนใน
อากาศ  
- มีระบบการ
ถายเทอากาศท่ีดี 
- มีการตรวจคัด
กรองและเฝา
ระวังโรคโควิด 19 
เพ่ือปองกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโร
นา (COVID- 
19) ใหกับ
บุคลากรและ
ผูใชบริการ 

- สภาพแวดลอมภายใน
อาคารท่ีดี ไมมีกลิ่นท่ีไม
พึงประสงค 
- ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการหองสมุด ไม
ต่ํากวา 3.51 จากระดับ
คะแนน 5 คะแนน 
- บุคลากรและผูเขาใช
บริการทุกคนไดรับการ
ตรวจคัดกรองโรค และมี
วัสดุอุปกรณในการ
ปองกันโรคติดเชื้อ 
-มีเครื่องวัดอุณหภูมิ 
แอลกอฮอลลางมือ
ใหบริการ 
-พ้ืนท่ีบริการเวน
ระยะหางทางสังคม 

-สํานักวิทยบริการมีการจัด
สภาพแวดลอม สิ่งเจือปน
ใ น อ า ก า ศ  กํ า จั ด มู ล
นกพิราบรอบอาคารทุก 3 
เดือน 
-ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู ใ ช บ ริ ก า ร  ด า น
สิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกอยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.18) 
- บุคลากรและผูเขาใช
บริการทุกคนไดรับการ
ตรวจคัดกรองโรค และมี
วัสดุอุปกรณในการปองกัน
โรคติดเชื้อ บุคลากรและ
ผูใชบริการสวมหนากาก
อนามัย วัดอุณหภูมิ ลาง
มือกอนเขาใชบริการทุก
ครั้ง 

บรรลุเปาหมาย  
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แผนงาน โครงการ/
กิจกรรม 

รายละเอียด โครงการ/
กิจกรรม 

เปาหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน (ทํา
อะไร/ท่ีไหน/อยางไร 

ผลการ
ดําเนินงาน

ตามเปาหมาย/
ตัวช้ีวัด 

หมาย
เหตุ 

ดานอ่ืนๆ 
     -จัดพ้ืนท่ีบริการเวน

ระยะหางทางสังคม 
-จัดมุมความรูและ
ประชาสัมพันธใหความรูใน
การปองกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา (COVID-19) 

  

 7. การเตรียม
ความพรอมและ
ตอบสนองภาวะ
ฉุกเฉิน 

-การดูแลอุปกรณไฟฟาใหมี
สภาพพรอมใชงานอยาง
ปลอดภัย 
-การตรวจสอบอุปกรณ
ดับเพลิงประจําสํานักวิทย
บริการฯ ใหพรอมใชงาน 
พรอมคําอธิบายวิธีการใช
งาน 

-อุปกรณไฟฟามี
สภาพพรอมใช
งานอยาง
ปลอดภัย 
-อุปกรณดับเพลิง
ประจําสํานักวิทย
บริการฯ ทุกจุด 

-ไมมีเหตุ/ภาวะฉุกเฉิน
จากระบบไฟฟา/อัคคีภัย 
-อุปกรณไฟฟามีสภาพ
พรอมใชงานอยาง
ปลอดภัย 
-อุปกรณดับเพลิงประจํา 
สํานักวิทยบริการฯ ทุก
จุดอยูในสภาพพรอมใช
งาน 

-อุปกรณไฟฟามีสภาพ
พรอมใชงานอยางปลอดภัย 
-อุปกรณดับเพลิงประจํา 
สํานักวิทยบริการฯ ทุกจุด
อยูในสภาพพรอมใชงาน 
-สํานักวิทยบริการจัดอบรม
การเตรียมความพรอมการ
ตอบสนองภาวะฉุก เ ฉิน 
วั น ท่ี  2 9  ธ . ค .  2 5 6 4 
บุคลากรมีความรู ความ
เขาใจ รอยละ 88.6 

บรรลุเปาหมาย  
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โครงการส่ิงประดิษฐจากวัสดุเหลือใชเพ่ือการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม  

 

1. หลักการและเหตุผล 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดเขาสูการเปนหองสมุดสีเขียวตามเกณฑการพัฒนา

หองสมุดของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายและสนับสนุนการอนุรักษ

พลังงาน และลดการใชทรัพยากร ดังนั้นสํานักวิทยบริการฯจึงจัดโครงการสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใชเพ่ือการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม : DIY งายๆ ดวยตนเอง เพ่ือใหบุคลากรและผูใชบริการไดรับความรู ความ

เขาใจ และเสริมสรางจิตสํานึกในการมีสวนรวมในการลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะ พรอมนําเศษวัสดุเหลือ

ใชมาประดิษฐของใช พัฒนาความคิดสรางสรรคมาใชใหเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอม รณรงคชวยลดปญหา

ภาวะโลกรอนตอไป  

 
2. วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือสงเสริมใหบุคลากรหรือผูใชบริการนําวัสดุเหลือใชมาดัดแปลงใหเกิดประโยชนกอนนําไปกําจัด 
 2. เพ่ือเปนการรณรงคเสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรและผูใชบริการมีสวนรวมในการจัดการและแกไข
ปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะปญหาขยะเหลือใช 
 3. เพ่ือใหบุคลากรและผูใชบริการไดพัฒนาความคิดสรางสรรคมาใชใหเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอม 
 4. เพ่ือรณรงคชวยลดปญหาภาวะโลกรอน โดยการนําวัสดุใชแลวมาทําใหเกิดประโยชน 
 
3. เปาหมายโครงการ 
 บุคลากรและผูใชบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
 
4. งบประมาณ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใชเงินงบประมาณ ประเภท
งบแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2564 Green Library: กิจกรรมการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 
 
   คาวัสดุ   10,000 บาท 
 
   รวมเปนเงินท้ังสิ้น 10,000 บาท 
 
  หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
 
5. วิธีดําเนินการ 
 1. แตงตั้งคณะทํางาน 
 2. คณะทํางานมีการประชุม 
          3. ประชาสัมพันธโครงการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานท่ี 
          4. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณและสถานท่ี 
          5. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ 
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          6. การประเมินผลกิจกรรม 
 
6. ผูรับผิดชอบโครงการ 
 นางสาวเรวดี วงษสุวรรณ  
 
7. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 วันท่ี 9-11 กุมภาพันธ 2564 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียนวัดธรรมเจดีย 
 วันท่ี 16-18 กุมภาพันธ 2564 สถานท่ีจัดกิจกรรม โรงเรียนบานเขาทับควาย 
 
 8. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 บุคลากรและผูใชบริการสามารถนําวัสดุเหลือใชมาดัดแปลงใหเกิดประโยชนกอนนําไปกําจัด 
เสริมสรางจิตสํานึกใหบุคลากรและผูใชบริการมีสวนรวมในการจัดการและแกไขปญหาสิ่งแวดลอม โดยเฉพาะ
ปญหาขยะเหลือใช ไดพัฒนาความคิดสรางสรรคมาใชใหเกิดประโยชนตอสิ่งแวดลอม ชวยลดปญหาภาวะโลก
รอน โดยการนําวัสดุใชแลวมาทําใหเกิดประโยชน 
 
 

 

 

 

 

ลงชื่อ…………………..…………...….ผูเสนอโครงการ                ลงชื่อ…………......…….……...........ผูอนุมัติโครงการ 

      (นางสาวเรวดี วงษสุวรรณ)                                     (ผูชวยศาสตราจารยศรีสุภา  นาคธน) 

   บรรณารักษ               ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สรุปผลการดําเนินโครงการGreen Library: เพ่ือการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

โรงเรียนวัดธรรมเจดีย 

 

 ตารางท่ี 1 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม เรื่อง การคัด
แยกขยะใหถูกตอง 
 

คะแนนท่ีได (คะแนนเต็ม 10) จํานวนคนท่ีไดคะแนน 
10 4 
9 17 
8 24 
7 13 
6 1 

รวม 59 
คิดเปนรอยละ 81.69 

 
 จากตารางท่ี 1 ผูเขารวมกิจกรรมไดทําแบบทดสอบกิจกรรมการเรียนรูการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง การคัดแยกขยะใหถูก พบวา ผูเขารวมกิจกรรมท้ังหมด จํานวน 59 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรูโดยรวม คิดเปนรอยละ 81.69 
 
ตารางท่ี 2 การประเมินความรูความเขาใจ การนําความรูไปใช และความพึงพอใจ 
 

   ประเด็นคําถาม                   S.D.  แปลผล 
 

 1. มีความรูเก่ียวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก  4.35    0.48        มาก 
    การนํากลับมาใชใหม  
 2. มีความรูการบริหารจัดการขยะดวยตนเอง   4.44    0.50        มาก 
 3. มีความรูเก่ียวกับวิธีการกําจัดขยะประเภทตางๆ อยางถูกวิธี 4.42    0.49        มาก 
 4. การนําวัสดุใชแลวมาทําใหเกิดประโยชนเปนการณรงคชวย 4.49    0.53        มาก 
    ลดปญหาภาวะโลกรอน  
 5. ประโยชนท่ีไดรับจากการเขากิจกรรม   4.62    0.48        มากท่ีสุด 
 6. สามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปใชใน  4.66    0.47        มากท่ีสุด 
    ชีวิตประจําวัน        
 7. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดแกผูอ่ืนได  4.57    0.49        มากท่ีสุด  
 8. ความนาสนใจของกิจกรรม     4.54    0.50        มากท่ีสุด 
 9. ความเหมาะสม และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม  4.42    0.49        มาก 
 10. ระดับความพึงพอใจของทานหลังจากการเขา  4.45    0.50        มาก 
      รวมกิจกรรม        
         

       รวม            4.49    0.49    มาก 

X
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 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ การนําความรูไปใช และความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.49) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรู
จากการเขารวมกิจกรรมไปใชในชีวิตประจําวัน อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.66) รองลงมาพบวาไดรับ
ประโยชนจากการเขารวมกิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.62) สามารถนําความรูไปเผยแพร/
ถายทอดแกผูอ่ืนได อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.57) ความนาสนใจของกิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด 
(คาเฉลี่ย 4.54) การนําวัสดุใชแลวมาทําใหเกิดประโยชนเปนการณรงคชวยลดปญหาภาวะโลกรอน อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.49) ระดับความพึงพอใจหลังจากการเขารวมกิจกรรม อยู ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.45) มี
ความรูเก่ียวกับวิธีการกําจัดขยะประเภทตางๆ อยางถูกวิธีและความเหมาะสม และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม 
อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.42) และมีความรูเก่ียวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนํากลับมาใช
ใหม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.35) ตามลําดับ 
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รูปกิจกรรม 
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สรุปผลการดําเนินโครงการGreen Library: เพ่ือการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม 

โรงเรียนบานเขาทับควาย 

 

 ตารางท่ี 1 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูการอนุรักษพลังงานและส่ิงแวดลอม เรื่อง การคัด
แยกขยะใหถูกตอง 
 

คะแนนท่ีได (คะแนนเต็ม 10) จํานวนคนท่ีไดคะแนน 
10 4 
9 21 
8 12 
7 10 
6 5 

รวม 52 
คิดเปนรอยละ 81.73 

 
 จากตารางท่ี 1 ผูเขารวมกิจกรรมไดทําแบบทดสอบกิจกรรมการเรียนรูการอนุรักษพลังงานและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง การคัดแยกขยะใหถูก พบวา ผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 52 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
โดยรวม คิดเปนรอยละ 81.73 
 
ตารางท่ี 2 การประเมินความรูความเขาใจ การนําความรูไปใช และความพึงพอใจ 
 

   ประเด็นคําถาม                   S.D.  แปลผล 
 

 1. มีความรูเก่ียวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก  4.32    0.51        มาก 
    การนํากลับมาใชใหม  
 2. มีความรูการบริหารจัดการขยะดวยตนเอง   4.36    0.62        มาก 
 3. มีความรูเก่ียวกับวิธีการกําจัดขยะประเภทตางๆ อยางถูกวิธี 4.44    0.60        มาก 
 4. การนําวัสดุใชแลวมาทําใหเกิดประโยชนเปนการณรงคชวย 4.46    0.50        มาก 
    ลดปญหาภาวะโลกรอน  
 5. ประโยชนท่ีไดรับจากการเขากิจกรรม   4.55    0.50        มากท่ีสุด 
 6. สามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปใชใน  4.53    0.50        มากท่ีสุด 
    ชีวิตประจําวัน        
 7. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดแกผูอ่ืนได  4.57    0.49        มากท่ีสุด  
 8. ความนาสนใจของกิจกรรม     4.48    0.50        มาก 
 9. ความเหมาะสม และสถานท่ีในการจัดกิจกรรม  4.38    0.52        มาก 
 10. ระดับความพึงพอใจของทานหลังจากการเขา  4.46    0.54        มากท่ีสุด 
      รวมกิจกรรม        
         

       รวม            4.45    0.52    มาก 

X
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 จากตารางท่ี 2 พบวา ผูเขารวมกิจกรรมมีความรูความเขาใจ การนําความรูไปใช และความพึงพอใจ 
โดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.45) เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา ผูเขารวมกิจกรรมสามารถนําความรูไป
เผยแพร/ถายทอดแกผูอ่ืนได อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.57) รองลงมาพบวาไดรับประโยชนจากการเขา
กิจกรรม อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.55) สามารถนําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปใชใน
ชีวิตประจําวัน อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.53) รองลงมาพบวาความนาสนใจของกิจกรรม อยูในระดับ
มาก (คาเฉลี่ย 4.48) การนําวัสดุใชแลวมาทําใหเกิดประโยชนเปนการณรงคชวยลดปญหาภาวะโลกรอนและมี
ความพึงพอใจของทานหลังจากการเขารวมกิจกรรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.46) มีความรูเก่ียวกับวิธีการ
กําจัดขยะประเภทตางๆ อยางถูกวิธี อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.44) ความเหมาะสมและสถานท่ีในการจัด
กิจกรรม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.38) มีความรูการบริหารจัดการขยะดวยตนเอง อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 
4.36) และมีความรูเก่ียวกับวิธีการลดปริมาณขยะ วิธีการคัดแยก การนํากลับมาใชใหม อยูในระดับมาก 
(คาเฉลี่ย 4.32) ตามลําดับ  
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รูปกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

 

 



35 
 

โครงการหองสมุดกับกิจกรรมชดเชยคารบอน 

 
หลักการและเหตุผล 

จากกิจกรรมตางๆ ของมนุษยอยางตอเนื่อง ท้ังการใชพลังงาน การเกษตรกรรม การพัฒนาและการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม การขนสง การตัดไม ทําลายปา รวมท้ังการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมในรูปแบบอ่ืนๆ ลวนเปนสาเหตุสําคัญของการเกิดภาวะโลกรอน ซ่ึงสงผลกระทบตอวิถีการ
ดํารงชีวิตของมนุษย สิ่งมีชีวิต และนับวันปญหาดังกลาวก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากข้ึน การทํากิจกรรมชดเชยการ
ปลอยกาซเรือนกระจก หรือ กิจกรรมชดเชยคารบอน (Carbon Offsetting) เพ่ือทําใหการปลอยกาซเรือน
กระจกจากองคกรลดลง    

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีการดําเนินการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง รองรับ
การเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ตลอดจนพฤติกรรมของผูใชบริการ เพ่ือเปนการแสดง
ความรับผิดชอบตอสังคม พัฒนาตนเองโดยนําความรูท่ีไดรับมาปรับใชในการทํางานซ่ึงเปนสิ่งสําคัญในการ
พัฒนาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหตอบสนองความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของ
ชุมชนและทองถ่ิน ตามยุทธศาสตรและเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
  
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสรางความรูความเขาใจใหกับบุคลากรเก่ียวกับกิจกรรมชดเชยคารบอน 
2. เพ่ือใหบุคลากรสามารถนําความรู ประสบการณมาใชในการบริหารงานและการใหบริการ เพ่ือ

สนองความตองการในการเรียนรูตลอดชีวิตของชุมชนและทองถ่ิน 
 
เปาหมาย/ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 

อบรม(ออนไลน) ใหความรูบุคลากรของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 22 คน 
 

งบประมาณ 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใชเงินงบประมาณประเภท 
งบประมาณแผนดิน ประจําป 2564 กิจกรรม : โครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน (สายสนับสนุน)
แผนงาน : ยุทธศาสตรเสริมสรางพลังงานทางสังคม ผลผลิต : โครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาทองถ่ิน รายละเอียดดังนี้ 

คาตอบแทนวิทยากร 

2 คน x 1,200 บาท x 3 ชม. x 1 วัน  = 7,200 บาท 

คาวัสดุ       = 600 บาท 

คาจางเหมา     = 600 บาท 

 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น  8,400  บาท 

หมายเหตุ : ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 
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ระยะเวลาดําเนินโครงการ 

วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เทพสตรี  

 

วิธีการดําเนินโครงการ 

1. ประชุม วางแผน เพ่ือกําหนดระยะเวลาในการดําเนินโครงการ 

2. เขียนโครงการ กําหนดการ ขออนุมัติโครงการ 

3. ดําเนินตามโครงการ 

4. สรุปผลโครงการ 

 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

1. บุคลากรไดรับความรูความเขาใจเก่ียวกับกิจกรรมชดเชยคารบอน 
2. บุคลากรสามารถนําความรูท่ีไดรับมาขยายผลตอการปฏิบัติงานในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบใหดีข้ึนและ

ความรูมาพัฒนาสํานักวิทยบริการ 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ 

นางสาวหทัยรัตน  เสวกพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

ลงชื่อ.......................................ผูเสนอโครงการ              ลงชื่อ.....................................ผูอนุมัติโครงการ 

   (นางสาวหทัยรัตน  เสวกพันธ)                                         (อาจารยไชยพล  กลิ่นจันทร) 

  บรรณารักษ          ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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รายงานผลโครงการหองสมุดกับกิจกรรมชดเชยคารบอน 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม 
 

   เพศ                   จํานวน     รอยละ 
 

 1. ชาย          3      13.6 
 2. หญิง          19      86.4  
         

       รวม              22   100 

จากตารางท่ี 1 ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการหองสมุดกับกิจกรรมชดเชยคารบอน 

จํานวนท้ังหมด 22 คน ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศหญิง จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 86.4 เปนเพศชาย 3 คน 

คิดเปนรอยละ 13.6  

 

ตารางท่ี 2 การศึกษา 
 

   การศึกษา               จํานวน     รอยละ 
 

 1. ต่ํากวาปริญญาตรี       1        4.6 
 2. ปริญญาตรี                17      81.8 
 3. ปริญญาโท        4      13.6  
         

       รวม              22   100 

จากตารางท่ี 2 ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการหองสมุดกับกิจกรรมชดเชยคารบอน 

จํานวนท้ังหมด 22 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามมีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 

4.6 ปริญญาตรี จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 81.8 และระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 13.6  

 

ตารางท่ี 3 สังกัดสวนงาน 
 

   สังกัดสวนงาน              จํานวน     รอยละ 
 

 1. งานธุรการ        2       9.1 
 2. งานเทคนิคสารสนเทศ               6              27.3 
 3. งานบริการสารสนเทศ               10      45.5 
 4. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ      4              18.2 
         

       รวม                22   100 

จากตารางท่ี 3 ผูตอบแบบสอบถามความพึงพอใจตอโครงการหองสมุดกับกิจกรรมชดเชยคารบอน 

จํานวนท้ังหมด 22 คน พบวาผูตอบแบบสอบถามสังกัดงานธุรการ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 9.1 งานเทคนิค

สารสนเทศ จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 27.3 งานบริการสารสนเทศ จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 45.5 และ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 18.2 
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ตารางท่ี 4 การประเมินความรูความเขาใจ การนําความรูไปใช และความพึงพอใจ 
 

   ประเด็นคําถาม                   S.D.  แปลผล 
 

 1. ความรูความเขาใจ กอน เขารวมโครงการ   2.86    1.04        ปานกลาง 
 2. ความรูความเขาใจ หลัง เขารวมโครงการ   4.41    0.73        มาก 
 3. การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน  4.73    0.55        มากท่ีสุด 
 4. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา    4.73    0.70        มากท่ีสุด  
 5. การเชื่อมโยงเนื้อหาในการอบรม    4.77    0.43        มากท่ีสุด 
 6. การใชเวลาดําเนินการอบรมตามท่ีกําหนดไว   4.59    0.59        มากท่ีสุด 
 7. การตอบขอซักถามและใหคําแนะนําในการอบรม  4.77    0.43        มากท่ีสุด  
 8. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับการ  4.45    0.67        มาก 
    ปฏิบัติงานได      
 9. สามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดใหกับผูอ่ืนได  4.36    0.66        มาก 
         

       รวม            4.41    0.50    มาก 

จากตารางท่ี 4 การประเมินความรูความเขาใจ การนําความรูไปใช และความพึงพอใจ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความรูความเขาใจ กอน เขารวมโครงการ อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 2.86) มีความรูความ

เขาใจ หลัง เขารวมโครงการ อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.41) การถายทอดความรูของวิทยากรมีความชัดเจน  

อยูในระดับมากท่ีสุด (คาเฉลี่ย 4.73) ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา (คาเฉลี่ย 4.73) การเชื่อมโยงเนื้อหาใน

การอบรม (คาเฉลี่ย 4.77) การใชเวลาดําเนินการอบรมตามท่ีกําหนดไว (คาเฉลี่ย 4.59) การตอบขอซักถามและให

คําแนะนําในการอบรม (คาเฉลี่ย 4.77) สามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานได (คาเฉลี่ย 

4.45) สามารถนําความรูท่ีไดรับไปถายทอดใหกับผูอ่ืนได (คาเฉลี่ย 4.36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X
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กําหนดการอบรมหองสมุดกับกิจกรรมชดเชยคารบอน (ออนไลน) 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

วันท่ี 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
เวลา 8.30-12.00 น. 

 
วันท่ี 15  กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
 8.00 – 8.30 น.  ลงทะเบียนเขารวมอบรม 
 8.30 – 9.00 น.  พิธีเปด และแจงวัตถุประสงคของการจัดอบรมในครั้งนี้ 
     โดย อาจารยไชยพล  กลิ่นจันทร 
     ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 9.00 – 12.00 น.  อบรมหองสมุดกับกิจกรรมชดเชยคารบอน 
     - ความรูเก่ียวกับกิจกรรมชดเชยคารบอน 
    -  วิธีการชดเชยคารบอน 
    -  ออกแบบกิจกรรมชดเชยคารบอนสําหรับสํานักวิทยบรกิาร ฯ   
    วิทยากร ::  

1. ดร.อารีย ธัญกิจจานุกิจ  
ผูชวยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
2. คุณธาดา วรุณโชติกุล  
ผูจัดการสํานักสงเสริมฉลากคารบอนและนวัตกรรม  
องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 
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ภาพกิจกรรม 
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รายงานผลปริมาณการใชไฟฟา ป2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากกราฟแสดงปริมาณการใชไฟฟาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ป 2564 จะเห็นไดวา 

ในภาพรวมปริมาณการใชไฟฟาของสํานักวิทยบริการฯมีความผกผันข้ึนลง ชวงเดือนมกราคม-เดือนเมษายน

ในชวงเดือนเมษายน - ธันวาคม จะเห็นวาปริมาณการใชไฟฟาลดลง เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดของ 

COVID-19 ทําใหสํานักวิทยบริการฯ ตองเปดบริการบางพ้ืนท่ี และบุคลากรทํางานท่ีบาน (Work from 

home) ประกอบกับมหาวิทยาลัยประกาศใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน จึงทําใหมีนักศึกษามาใช

บริการนอยลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8898

24117.6

33265

26228.7

2000.3

19679.5

14860.3
11692

14951

8957.6

19761.2
17836.9

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ปี 2564

ปริมาณการใชไ้ฟฟ้า

ปริมาณการใชไฟฟาป 2564
คาไฟฟาเฉลี่ย

ไฟฟา บาท (บาท/หนวย)

มกราคม 8898.00 39,344.28 4.4217

กุมภาพันธ 24117.60 106,642.56 4.4218

มีนาคม 33265.00 147,087.00 4.4217

เมษายน 26228.70 115,975.00 4.4217

พฤษภาคม 20008.30 88,470.00 4.4217

มิถุนายน 19679.50 87,016.00 4.4217

กรกฎาคม 14860.30 65,707.78 4.4217

สิงหาคม 11692.00 51,698.00 4.4217

กันยายน 14951.00 66,108.83 4.4217

ตุลาคม 8957.60 39,607.81 4.4217

พฤศจิกายน 19761.20 87,378.00 4.4217

ธันวาคม 17836.90 78,869.40 4.42

รวม 220256.1 973,904.66 4.42

เฉลี่ย 18354.675 81,158.72

เดือน จํานวนหนวย
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เปรียบเทียบปริมาณการใชไฟฟา ป2563-2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 จากกราฟแสดงการเปรียบทียบปริมาณการใชไฟฟาสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ป 2563-2564 จะเห็นไดวาพบวา มีปริมาณการใชไฟฟาลดลง 

เดือน ป พ.ศ.2563 
(kWh) 

ป พ.ศ.2564 
(kWh) 

ผลตางหนวย 
(kWh) 

เพ่ิม/ลดลง 

มกราคม 32,897.30 8,898.00 -23,999.3 ลดลง 
กุมภาพันธ 27,799.50 24,117.60 +3,681.9 เพ่ิมข้ึน 
มีนาคม 31,226.80 33,265.00 +2,038.2 เพ่ิมข้ึน 

เมษายน 12,758.90 26,228.70 +13,469.8 เพ่ิมข้ึน 

พฤษภาคม 20,863.30 20,008.30 -855 ลดลง 
มิถุนายน 27,699.80 19,679.50 -8,020.3 ลดลง 

กรกฎาคม 32,960.20 14,860.30 -18,099.9 ลดลง 

สิงหาคม 32,744.10 11,692.00 -21,052.1 ลดลง 

กันยายน 38,794.20 14,951.00 -23,843.2 ลดลง 

ตุลาคม 24,139.00 8,957.60 -15,181.4 ลดลง 

พฤศจิกายน 26,170.50 19,761.20 -6,409.3 ลดลง 

ธันวาคม 21,401.20 17,836.90 -3,564.3 ลดลง 

รวม 329,454.80 220,256.1 109,198.7 ลดลง 

เฉลี่ย 27,454.57 18,354.67 9,099.9 ลดลง 
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ไฟฟามาตรฐาน  = [((0.456 x จํานวนบุคลากร) + (0.132 x เวลาทําการ) + (0.007 x จํานวนผูเขามาใชบริการ)) x (พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร/1,000)] x อุณหภูมิ

EUI = (ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน - ปริมาณการใชไฟฟาจริง)/ปริมาณการใชไฟฟาจริง

พื้นที่ใชสอยในอาคาร ปริมาณการใชไฟฟามาตรฐาน ปริมาณการใชไฟฟาจริง

(ตร.ม.)  (kWh) (kWh)

ป 2564 25 2,978 28,843 6,641 29 115,812 220,256.10 -0.47

หมายเหต ุตัวเลขคาสัมประสิทธิ์อาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถตรวจสอบขอมูลทาง www.e-report.energy.co.th

EUIจํานวนบุคลากร

(คน)

เวลาทําการ

(ชั่วโมง)

จํานวนผูเขาใชบริการ

(คน)

อุณหภูมิ

(
o
C)

ป 2564

จํานวนบุคลากร เวลาทําการ จํานวนผูเขาใชบริการ พื้นที่ใชสอยในอาคาร อุณหภูมิ ปริมาณการใช

ไฟฟามาตรฐาน

ปริมาณการใชไฟฟาจริง

(คน) (ชั่วโมง) (คน) (ตร.ม.) (°C)  (kWh) (kWh)

มกราคม 25 252 1,818 6,641 27.4 10,443 8,898.00 0.17

กุมภาพันธ 25 242 9,131 6,641 28.0 19,945 24,117.60 -0.17

มีนาคม 25 279 10,360 6,641 30.1 24,137 33,265.00 -0.27

เมษายน 25 225 1,750 6,641 29.3 10,381 26,228.70 -0.60

พฤษภาคม 25 225 0 6,641 29.5 8,052 20,008.30 -0.60

มิถุนายน 25 243 1,540 6,641 29.4 10,593 19,679.50 -0.46

กรกฎาคม 25 234 0 6,641 28.8 8,088 14,860.30 -0.46

สิงหาคม 25 270 0 6,641 28.2 8,809 11,692.00 -0.25

กันยายน 25 270 0 6,641 28.8 8,997 14,951.00 -0.40

ตุลาคม 24 234 0 6,641 29.0 8,056 8,957.60 -0.10

พฤศจิกายน 24 270 1,983 6,641 28.5 11,444 19,761.20 -0.42

ธันวาคม 25 234 2,261 6,641 28.1 10,845 17,836.90 -0.39

รวม 25 2,978 28,843 6,641 28.8 115,812 220,256.10 -0.47

หมายเหต ุอุณหภูมิแตละจังหวัดรายเดือน สามารถตรวจสอบขอมูลทาง www.e-report.energy.go.th
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