
แผนปฏิบัติการพัฒนาหองสมุดสีเขียว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
หลักการและเหตุผล 
 ดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ทําใหการดําเนินงานการพัฒนาหองสมุดสีเขียว ในป 
พ.ศ.2563 ไมเปนไปตามแผนและระยะเวลาท่ีกําหนดไว ซ่ึงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตคํานึงถึงการเวนระยะหางทาง
สังคม (Social Distancing) จึงงดการจัดกิจกรรมทุกประเภทท่ีมีการรวมกลุมของคนจํานวนมาก ทําใหการจัด
กิจกรรมตามแผนในปงบประมาณพ.ศ. 2563 บางกิจกรรมไมไดดําเนินการ เชน กิจกรรม Green & Safety Day 
2020 ท่ีมีการวางแผนจัด Workshop และนิทรรศการเพ่ือการสงเสริมการลดขยะตามหลักการ 3R 1A และการ
รณรงคความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน หรือกิจกรรมอบรมใหความรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอม อยางอบรม 
“2E กับการพัฒนาและจัดการคุณภาพอยางยั่งยืนในยุคเปลี่ยนผาน 4G” ตองจัดในรูปแบบการอบรมออนไลนผาน
แอปพลิเคชัน Microsoft Teams แทนการจัดอบรมแบบ Onsite 
 ท้ังนี้ การพัฒนาหองสมุดสีเขียวของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ยังคงดําเนินการท่ีมุงเนน
การดําเนินการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในรูปแบบอ่ืนๆ ไมวาจะเปน การลดใชพลังงาน การต้ังจุดรับบริจาคขยะ
พลาสติกเพ่ือการรีไซเคิล สงเสริมใหเกิดการคัดแยกและจัดการขยะ การประชุมในรูปแบบ e-Meeting หรือการลด
การปลอยกาซเรือนกระจกจากกิจกรรมตางๆ ท้ังนี้ เพ่ือใหการดําเนินการเพ่ือการเปนหองสมุดท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม (Green Library) เปนไปอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับนโยบายและจุดมุงเนนเชิงกลยุทธของ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ.2563 – 2567 ในดานสภาพแวดลอม (บริการสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน) เพ่ือการ
เปนมหาวิทยาลัยท่ีสวยสะอาด และใสใจสิ่งแวดลอม (Green & Clean University) มุงเนนการจัดการคุณภาพ
ดานสิ่งแวดลอม เชน การจัดการขยะ การลดปริมาณการปลอยกาซเรือนกระจก หรือการสงเสริมการลดการใช
ทรัพยากรและพลังงาน เปนตน (ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต แจว, 2563)  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดวางกรอบการดําเนินงานและจัดทําเปนแผนปฏิบัติการ
พัฒนาหองสมุดสีเขียว ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยแบงการดําเนินงานเปน 4 ดาน คือ ดานการจัด
การพลังงาน ดานการจัดการขยะและปรับปรุงสิ่งแวดลอม ดานการลดปริมาณกาซเรือนกระจก และการสงเสริม
การเรียนรูดานพลังงานและสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับเกณฑขอกําหนดตามมาตรฐานหองสมุดสี
เขียวของสมาคมหองสมุดแหงประเทศไทยฯ 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือใชเปนกรอบและแนวทางการดําเนินงานการพัฒนาหองสมุดสีเขียวเพ่ือการอนุรักษพลังงานและ

สิ่งแวดลอม และบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอมภายในหองสมุดและสํานักงาน ใหเปนไปตามเกณฑการพัฒนา
หองสมุดสีเขียว และสอดคลองกับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. เพ่ือสงเสริมการเรียนรู และสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศดานพลังงานและสิ่งแวดลอมอยางเพียงพอ 
 
 



3. เพ่ือปรับสภาพแวดลอมและสรางวัฒนธรรมท่ีดีในการทํางาน ควบคูไปกับการใสใจเรื่องการลดใช
พลังงานและรักษาสิ่งแวดลอมภายในองคกร 

4. เพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการลดใชพลังงานและ
จัดการขยะแตละประเภทไดอยางเหมาะสม 

5. เพ่ือกําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดดานการพัฒนาหองสมุดสีเขียว โดยติดตามและประเมินผลอยาง
ตอเนื่อง 
 

 
แผนภาพความเช่ือมโยงการดําเนินงาน 

 

  



แผนการดําเนินงาน 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ดานการจัดการพลังงาน 

1.1 การลดใชพลังงานไฟฟา  
- ติดปายรณรงคและใหความรู เ ก่ียวกับ

ประหยัดพลังงาน 
- การตรวจติดตามการดําเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ 
จํานวน 1 ครั้ง/เดือน 

(1) ลดปริมาณการใชพลังงานไฟฟา 
(2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสราง
จิตสํานึกท่ีดีในการใชพลังงานไฟฟา
อยางคุมคา 
(3) นักศึกษาและบุคลากรไดรับองค
ความรูดานพลังงาน และนําไปปรับ
ใชไดอยางถูกตอง 
(4) สรางวัฒนธรรมการประหยัดไฟฟา
ในองคกร 
 

(1) ปริมาณการใชไฟฟาไมเกิน
คามาตรฐานท่ีกําหนด (EUI) 
( 2 )  เ พ่ิม อัตราการประหยัด
พลังงานภายในอาคารหอสมุดได
รอยละ 20 
 

เดือนมกราคม 2563 
– เดือนกันยายน 

2564 
 

ฝายสาํนักงาน
อํานวยการ 

2. ดานการจัดการขยะและปรับปรุงสภาพแวดลอม 

2.1 การจัดการขยะภายในอาคาร โดยยึดหลัก 
1A3R (Avoid/Reduce/ Reuse/ Recycle) 
และหลักการขยะเปนศูนยจากการจัดงาน 
event 

-Avoid หลีกเลี่ยงใชสิ่งท่ีกอใหเกิดขยะ 
-Reduce ใชวัสดุท่ีกอใหเกิดขยะใหนอยลง 
-Reuse การนํากลับมาใชซ้ํา 
-Recycle การนํากลับมาใชใหม 

( 1 )  ผู ปฏิ บัติ ง านและผู รับบริการ
สามารถคัดแยกขยะไดอยางถูกตอง 
(2) มีวิธีการจัดการขยะภายในอาคาร
ท่ีเหมาะสม 
( 3 )  ไม ก อ ให เ กิดขยะจากการจัด
กิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน  
 

(1) ขอมูลบันทึกปริมาณขยะ ท้ัง
ในสวนขอมูลปริมาณขยะท่ีสง
จําหนาย และปริมาณขยะท่ี
นํามา recycle หรือ reuse  
(2) ขยะมูลฝอย และของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัยมีปริมาณ
ลดลงรอยละ 9 

เดือนตุลาคม 2563 
– เดือนกันยายน 

2564 
 

ฝายสาํนักงาน
อํานวยการ 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

2.2 กิจกรรมการปรับสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานดวยระบบการจัดการคุณภาพ 7ส 

- Big Cleaning Day 
- ตรวจประเมินพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานดวย

ระบบการจัดการคุณภาพ 7ส 
 

( 1 )  สภาพแวดลอม ท่ี เ อ้ือตอการ
ปฏิบัติงาน ทําใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางรวดเร็ว 
(2) พ้ืนท่ีสํานักงานสะอาดและเปน
ระเบียบเรียบรอย 
( 3 )  ลดความสิ้น เปลือง ในการใช
ทรัพยากร 
(4) พ้ืนท่ีปฏิบัติงานสวยงามและเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม 

(1) ผูปฏิบัติงานมีสวนรวมใน
กิจกรรมไมนอยกวารอยละ 80 
ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด 
(2) คะแนนประเมินตามเกณฑ  
7ส ผานเกณฑในระดับดีทุกพ้ืนท่ี 

เดือนมกราคม – 
เดือนกรกฎาคม 

2564 

ฝายพัฒนาระบบ 
การเรยีนรู 

2.3 ต้ังจุดรับบริจาคขยะพลาสติกเพ่ือ 
การรีไซเคิล ไดแก 

- ฝาขวดนํ้าดื่ม (ภาชนะรูปทรงตางๆ) 
- หวงและฝากระปองอลูมิเนียม (ขาเทียม) 
- กลองนม/กลองเครื่องดื่ม (หลังคาเขียว) 
- พลาสติกสะอาด (โครงการวน) 

(1) ลดปริมาณขยะพลาสติกใชครั้ง
เดี ยวแลว ท้ิ ง  (Single Use Plastic) 
ภายในมหาวิทยาลัย 
(2) สนับสนุนกิจกรรมเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดลอม 

( 1 )  จํ านวนขยะพลาสติก ท่ี
บริจาคใหกับองคกรท่ีเก่ียวของ  
(2) ขยะมูลฝอย และของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัยมีปริมาณ
ลดลงรอยละ 9 

เดือนตุลาคม 2563 
– เดือนกันยายน 

2564 

ฝายสาํนักงาน
อํานวยการและ 
ฝายหองสมุด 

2 .4  การจั ดการประชุมสี เขี ยว  (Green 
Meeting)  

- การเชิญประชุมโดยใชสื่ออิเล็กทรอนิกส 
- การจัดเตรียมเอกสารการประชุม 
- การจัดเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ 
- การจัดเตรียมอาหารวางและเครื่องดื่ม 

(1) การใชทรัพยากรอยางคุมคา  
(2) ลดปริมาณกระดาษ 
(3) ลดปริมาณขยะพลาสติกใชครั้ง
เดี ยวแลว ท้ิ ง  (Single Use Plastic) 
ภายในมหาวิทยาลัย 

ผ า น ก า ร รั บ ร อ ง ก า ร ต ร ว จ
ประเมินการจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meeting) 

เดือนตุลาคม 2563 
– เดือนกันยายน 

2564 

ฝายสาํนักงาน
อํานวยการ 

2.5 ลดการใชทรัพยากร 
รณรงคการใชชองทางอิเล็คทรอนิกสแทน

การใชกระดาษ เชน การประชุมโดยใชระบบ e-
Meeting การประชาสัมพันธผานสื่อออนไลน 
เปนตน 

(1) ลดการใชกระดาษ 
(2) ผูปฏิบัติงานใชทรัพยากรท่ีมีอยู
อยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
(3) พัฒนาคุณภาพการทํางานใหเปนไป
ตามมาตรฐาน “สํานักงานสีเขียว” 

ปริมาณการใชกระดาษลดลงไม
นอยกวารอยละ 10 หรือเทากับ 
เ มื่ อ เ ที ยบ กับป งบประมาณ 
2562  
 

เดือนตุลาคม 2563 
– เดือนกันยายน 

2564 

ฝายสาํนักงาน
อํานวยการ 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

3. ดานการลดกาซเรือนกระจก 

3.1 การลดกาซเรือนกระจกเพ่ือสิ่งแวดลอมท่ีดี 
โดยประเมินและลดปริมาณกาซเรือนกระจกท่ี
เกิดจากกิจกรรมภายในสํานักงานและหองสมุด 
เชน ขยะกระดาษ เศษอาหาร เปนตน 

(1) การคํานวณคารบอนฟุตพริ้นตองคกร 
(2) การจัดทําสื่อประชาสัมพันธเก่ียวกับ

ภาวะโลกรอนและวิธีการลดกาซเรือนกระจก 
(3) กิจกรรมลดกาซเรือนกระจก (Low 

Emission Support Scheme: LESS) จากการ
คัดแยกขยะเพ่ือการรีไซเคิล 

(4) กิจกรรมชดเชยคารบอนประเภทบุคคล 
(Carbon Offset) 

(1) ลดปริมาณการปลอยกาซเรือน
กระจก 
(2) หองสมุดมีภาพลักษณท่ีดีในดาน
ความรับผิดชอบตอสังคม และมีสวน
รวมในการลดภาวะโลกรอน 
(3) สงเสริมใหเกิดการปรับพฤติกรรม
ในการลดกาซเรือนกระจก เพ่ือเขาสู
สังคมคารบอนต่ํา 

-รายงานผลการประเมินคารบอน
ฟุ ต พ ริ้ น ท อ ง ค ก ร  ( Carbon 
Footprint for Organization: 
CFO)  
- สรุปผลการลดกาซเรือนกระจก 
( Low Emission Support 
Scheme:  LESS)  จากการคัด
แยกขยะเพ่ือการรีไซเคิล 
- สรุปผลการชดเชยคารบอน
รายบุคคล 

เดือนตุลาคม 2563 
– เดือนกันยายน 

2564 
 

ฝายสาํนักงาน
อํานวยการ 

4. ดานการสงเสริมการเรียนรูดานพลังงาน และการอนุรักษส่ิงแวดลอม  

4.1 จัดอบรมออนไลนเร่ืองการจัดการขยะ 
“Next Step: Food Waste”  
 

ผูปฏิบัติงานไดรับความรูและแนวทาง 
การจัดการขยะมูลฝอยท่ีเ กิดจาก
อาหารเหลือท้ิง 

(1) จํานวนบุคลากรท่ีเขารับการ
อบรม ไมนอยกวารอยละ 80 
ขอ งจํ า น วนกลุ ม เ ป า หม า ย
ท้ังหมด 
(2) ผูเขารับการอบรมผานเกณฑ
การประเมินความรูหลังการ
อบรม ไมนอยกวารอยละ 75  
(3) ผูเขารวมอบรมมีความพึงพอใจ 
ตอการจัดอบรม คาเฉลี่ยไมนอย
กวา 4.50  

เดือนพฤษภาคม 
2564 

ฝายสาํนักงาน
อํานวยการ 



แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เปาหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

4.2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและสราง
เครือขายเพ่ือการพัฒนาหองสมุดสีเขียว (SDU 
ARIT Green Library) ใหกับหองสมุดประจํา
วิทยาเขต ศูนยการศึกษานอกท่ีต้ัง และบัณฑิต
วิทยาลัย ในรูปแบบออนไลน  

(1) เผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรู
แนวทางตามเกณฑการพัฒนาสูการ
เปนหองสมุดสีเขียว (Green Library) 
ใหกับหองสมุดประจําวิทยาเขต ศูนย
ก า รศึ กษานอก ท่ีตั้ ง  และ บัณฑิต
วิทยาลัย 
(2) สรางเครือขายความรวมมือใหเกิด
การพัฒนาอย าง เขมแข็งระหวาง
หองสมุดภายในมหาวิทยาลัยและ
ห อ งสมุ ดประจํ า วิทยา เขต  ศู นย
ก า รศึ กษานอก ท่ีตั้ ง  และ บัณฑิต
วิทยาลัย 
(3) สนับสนุนใหบุคลากรของหองสมุด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีสวนรวมใน
ก า ร ล ด ใ ช พ ลั ง ง า น แ ล ะ รั ก ษ า
สิ่ ง แ วดล อมภาย ในองค ก ร  เ พ่ื อ
เปาหมายสูการเปนมหาวิทยาลัยท่ีสวย
สะอาด และใสใจสิ่งแวดลอม (Clean 
& Green University) 

( 1 )  กลุ ม เป าหมาย เข า ร วม
กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 80 
จากจํานวนบุคลากรหองสมุด
ประจําวิทยาเขต ศูนยการศึกษา
นอกท่ีตั้ง และบัณฑิตวิทยาลัย
ท้ังหมด  
(2) กลุมเปาหมายผานเกณฑการ
ประ เมินความรู หลั งการจัด
กิจกรรม ไมนอยกวารอยละ 75  
(3) กลุมเปาหมายมีความพึง
พ อ ใ จ ต อ ก า ร จั ด กิ จ ก ร ร ม 
คาเฉลี่ยไมนอยกวา 4.50 

เดือนเมษายน 2564 ฝายสาํนักงาน
อํานวยการ 

 

4.3 จัดทําสื่อประชาสัมพันธ หรือสื่อการเรียนรู
ดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

(1)  มีการสื่ อสารประชาสัม พันธ
กิ จกรรมต า งๆ  ของหน วย งาน ท่ี
ดําเนินการในดานการอนุรักษพลังงาน
และสิ่งแวดลอม 
(2) มีสื่อการเรียนรู ท่ีชวยสรางความ
เขาใจท่ีถูกตองและรณรงคให เ กิด
จิตสํานึกรักสิ่งแวดลอม 

จํานวนสื่อประชาสัมพันธ  ไม
นอยกวา 10 ช้ินงานตอป 

เดือนตุลาคม 2563 
– เดือนกันยายน 

2564 

ฝายสาํนักงาน
อํานวยการ 



ปฏิทินการดําเนินงาน 
 

การดําเนินงาน 
ปงบประมาณ 2564 

ต.ค.
63 

พ.ย.
63 

ธ.ค.
63 

ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

1.  จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า
หองสมุดสีเขียว ประจําปงบประมาณ 
2564 

            

2. นําแผนปฏิบัติการพัฒนาหองสมุด 
สีเขียว ประจําปงบประมาณ 2564 
เขาท่ีประชุมคณะกรรมการพัฒนา
ห อ งสมุ ดสี เ ขี ย วฯ  เ พ่ื อ พิจ ารณา
รายละเอียดและกําหนดผูรับผิดชอบ
ในแตละกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

            

3. ดําเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 
ประจําปงบประมาณ 2564 

            

4 .  จัดประชุมคณะกรรมการ เ พ่ือ
ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 

            

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน 
และเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
สํานักฯ เพ่ือทราบ 

            

6. ทบทวนผลการดําเนินงาน และ
จัดทํารางแผนพัฒนาหองสมุดสีเขียว 
ประจําปงบประมาณ 2564 

            

 
 


