
 
1 แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสเีขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 

แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมดุสเีขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสติ 

 
หลักการและเหตุผล 
  

ตามท่ี ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ให้
ความส าคัญกับการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ ที่มีประสิทธิภาพ 
ให้เป็นไปตามทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต : จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563 – 2567 ด้านสภาพแวดล้อมที่มุ่งเน้น
การพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่สวย สะอาด และใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Clean & Green University) และด้วย
ห้องสมุดเป็นพ้ืนที่และแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญ ที่จะสามารถให้ความรู้ สื่อสารท าความเข้าใจ และสร้างการมีส่วนร่วม
ในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ท าให้ที่ผ่านมา ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องตาม
มาตรฐานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานและบริหารจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดและส านักงานแล้ว ยังสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเป็นแหล่งให้ความรู้
อ่ืนๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักวิทยบริการฯ ได้ด าเนินการให้ความรู้ผ่านนิทรรศการออนไลน์ 
ในหัวข้อ “The Next Step: ลด Food Waste” โดยเนื้อหาเน้นให้เห็นถึงแนวทางการจัดการขยะเศษอาหาร 
(Food Waste) ของแต่ละภาคส่วน ทั้งในประเทศไทย ต่างประเทศ และของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต รวมถึงเข้าร่วม
โครงการ “เปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณหมุนเวียน)” กับศูนย์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยตั้งจุดรับ
คืน (Drop Box) ส าหรับรับบริจาคขยะพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว (Single-use Plastics) และขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Waste) เป็นการน าขยะกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพ่ือขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 
Economy) กับการจัดการขยะให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) มุ่งลดของเสียและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด รวมทั้งลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากขยะพลาสติกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

นอกจากนี้ ส านักวิทยบริการฯ เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support 
Scheme: LESS) ในกิจกรรมการคัดแยกขยะพลาสติกเพ่ือการรีไซเคิล ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกิจกรรมชดเชยคาร์บอนประเภทบุคคล 
(Carbon Offset) เพ่ือประเมินการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมของตนเองและหน่วยงาน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางกรอบการด าเนินงานและจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
พัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น 4 ด้าน คือ ด้านการจัด
การพลังงาน ด้านการจัดการขยะและปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ด้านการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก และการส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับเกณฑ์ข้อก าหนดตามมาตรฐานห้องสมุ ด 
สีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และแนวทางการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 
 
 
 



 
2 แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสเีขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในห้องสมุดและส านักงาน ให้เป็นไปตามเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว และสอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

2. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และสนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ 
3. เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการลดใช้พลังงานและ

จัดการขยะแต่ละประเภทได้อย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยเน้นแนวคิดการใช้ชีวิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5. เพ่ือก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยติดตามและประเมินผลอย่าง

ต่อเนื่อง 
 

 
แผนภาพความเชื่อมโยงการด าเนินงานกับแนวทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

  



 
3 แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสเีขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 

แผนการด าเนินงาน 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านการจัดการพลังงาน 

1.1 การลดใช้พลังงานไฟฟ้า  
- ติดป้ายรณรงค์และให้ความรู้ เกี่ยวกับ

ประหยัดพลังงาน 
- การตรวจติดตามการด าเนินการตาม

มาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ 
จ านวน 1 ครั้ง/เดือน 

(1) ลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า 
(2) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสร้าง

จิตส านึกที่ดี ในการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าอย่างคุ้มค่า 

(3) นักศึกษาและบุคลากรได้รับองค์
ความรู้ด้านพลังงาน และน าไป
ปรับใช้ได้อย่างถูกต้อง 

(4) สร้างวัฒนธรรมการประหยัดไฟฟ้า
ในองค์กร 

 

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน
ค่ามาตรฐานที่ก าหนด (EUI) 

( 2 )  เพิ่ มอัตราการประหยัด
พลั ง ง านภาย ในอาคา ร
หอสมุดได้ร้อยละ 20 

 

เดือนมกราคม – 
เดือนกันยายน 

2565 
 

ฝ่ายส านักงาน
อ านวยการ 

2. ด้านการจัดการขยะและปรับปรุงสภาพแวดล้อม  

2.1 การบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  
2.1.1 การจัดการขยะต้นทาง รวมทั้ ง

เผยแพร่ความรู้และแนวทางการจัดการขยะโดย
ใช้หลัก 3Rs (Reduce / Reuse / Recycle)  

-Reduce ลดการเกิดขยะหรือท าให้
เกิดน้อยที่สุด 

-Reuse การน ากลับมาใช้ซ้ า 
-Recycle การน ากลับมาใช้ใหม ่

 
 

( 1 )  ผู้ ปฏิบั ติ ง านและผู้ รับบริการ
สามารถคัดแยกขยะได้อย่ า ง
ถูกต้อง 

(2) มีวิธีการจัดการขยะภายในอาคาร
ที่เหมาะสม 

(3) ลดการเกิดขยะจากการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ของหน่วยงาน 

(4) กระตุ้นจิตส านึกและสร้างการมี
ส่วนร่วมในการจัดการขยะ เพื่อ
สิ่งแวดล้อมท่ีดีอย่างยั่งยืน 

(1) ข้อมูลบันทึกปริมาณขยะ ทั้ง
ในส่วนข้อมูลปริมาณขยะที่
ส่ งจ าหน่าย และปริมาณ
ขยะที่น ามา recycle หรือ 
reuse  

(2) ขยะมูลฝอย และของเสีย
ภ า ย ใ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี
ปริมาณลดลงร้อยละ 9 

เดือนตุลาคม 2564 
– เดือนกันยายน 

2565 
 

ฝ่ายส านักงาน
อ านวยการ 



 
4 แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสเีขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

2.1.2 การจัดการขยะปลายทาง 
การจัดการขยะพลาสติกภายใต้

โครงการเปลี่ยนพลาสติกเป็นบุญ (เมื่อคุณ
หมุนเวียน) เพื่อการจัดการขยะพลาสติกและ
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

 

2.2 ต้ังจุดรับบริจาคขยะพลาสติกเพ่ือ 
การรีไซเคิล ได้แก ่

- ฝาขวดน้ าดื่ม (ภาชนะรูปทรงต่างๆ) 
- ห่วงและฝากระป๋องอลูมิเนียม (ขาเทียม) 
- กล่องนม/กล่องเครื่องดื่ม (หลังคาเขียว) 
- พลาสติกสะอาด (โครงการวน) 

(1) ลดปริมาณขยะพลาสติกใช้ครัง้
เดียวแล้วทิ้ง (Single Use 
Plastic) ภายในมหาวิทยาลัย 

(2) สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

(1) จ านวนขยะพลาสติกที่
บริจาคให้กับองค์กรที่
เกี่ยวข้อง  

(2) ขยะมูลฝอย และของเสีย
ภายในมหาวิทยาลัยมี
ปริมาณลดลงร้อยละ 9 

เดือนตุลาคม 2564 
– เดือนกันยายน 

2565 

ฝ่ายห้องสมุด 

2 .3  การจั ดการประชุมสี เขี ยว  ( Green 
Meeting)  

- การเชิญประชุมโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
- การจัดเตรียมเอกสารการประชุม 
- การจัดเตรียมสถานท่ี/อุปกรณ์ 
- การจัดเตรียมอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
 

(1) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  
(2) ลดปริมาณกระดาษ 
(3) ลดปริมาณขยะพลาสติกใช้ครั้ง

เดียวแล้วทิ้ง (Single Use Plastic) 
ภายในมหาวิทยาลัย 

การด า เนิ น งาน เป็ น ไปตาม
หลักเกณฑ์การจัดประชุมสีเขียว 
(Green Meeting) 

เดือนตุลาคม 2564 
– เดือนกันยายน 

2565 

ฝ่ายส านักงาน
อ านวยการ 

2.4 ลดการใช้ทรัพยากร 
รณรงค์การใช้ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์แทน

การใช้กระดาษ เช่น การประชุมโดยใช้ระบบ  
e-Meeting การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
เป็นต้น 
 
 

(1) ลดการใช้กระดาษ 
(2) ผู้ปฏิบัติงานใช้ทรัพยากรที่มีอยู่

อย่างเหมาะสมและมีประสทิธิภาพ 
(3) พัฒนาคุณภาพการท างานให้เป็นไป

ตามมาตรฐาน “ส านักงานสีเขียว” 

ปริมาณการใช้กระดาษลดลงไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 หรือเท่ากับ 
เ มื่ อ เที ยบกั บปี งบประมาณ 
2564  
 

เดือนตุลาคม 2564 
– เดือนกันยายน 

2565 

ฝ่ายส านักงาน
อ านวยการ 



 
5 แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสเีขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

3. ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก 

3.1 การลดก๊าซเรือนกระจกเพ่ือสิ่งแวดล้อมที่ดี 
โดยประเมินและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
เกิดจากกิจกรรมภายในส านักงานและห้องสมุด 
เช่น ขยะกระดาษ เศษอาหาร เป็นต้น 

(1) การค านวณคาร์บอนฟุตพริ้นต์องค์กร 
(2) การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ

ภาวะโลกร้อนและวิธีการลดก๊าซเรือนกระจก 
(3) กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low 

Emission Support Scheme: LESS) จากการ
คัดแยกขยะเพื่อการรีไซเคิล 

(4) กิจกรรมชดเชยคาร์บอนประเภทบุคคล 
(Carbon Offset) 

(1) ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

(2) ห้องสมุดมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
ส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน 

(3) ส่งเสริมให้เกิดการปรับพฤติกรรม
ในการลดก๊าซเรือนกระจก เพื่อ
เข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ า 

(1) รายงานผลการประเมิน
คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร 
(Carbon Footprint for 
Organization: CFO)  

(2) สรุปผลการลดก๊าซเรือน
กระจก (Low Emission 
Support Scheme: LESS) 
จากการคัดแยกขยะเพื่อการ
รีไซเคิล 

(3) สรุปผลการชดเชยคาร์บอน
รายบุคคล 

เดือนตุลาคม 2564 
– เดือนกันยายน 

2565 
 

ฝ่ายส านักงาน
อ านวยการ 

4. ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงาน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

4.1 จัดอบรมเร่ืองแนวคิดการใช้ชีวิตและการ
บริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือการลด
ขยะอาหาร (Food Waste) 

(1) ผู้ปฏิบัติงานได้รับความรู้และแนวทาง 
การจัดการขยะอาหาร (Food 
Waste) 

(2) มุ่งปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เกิด
การบริโภคที่ เหมาะสมและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

(1) จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจ านวน
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 

(2) ผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์
การประเมินความรู้หลังการ
อบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
75  

เดือนเมษายน 2565 ฝ่ายส านักงาน
อ านวยการ 



 
6 แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสเีขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(3) ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจ 
ต่อการจัดอบรม ค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 4.50  

4.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (SDU ARIT Green 
Library) ให้กับห้องสมุดประจ าวิทยาเขต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง และบัณฑิตวิทยาลัย  

(1) เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แนวทางตามเกณฑ์การพัฒนาสู่
การเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green 
Library) ให้กับห้องสมุดประจ า
วิทยาเขต ศูนย์การศึกษานอก
ที่ตั้ง และบัณฑิตวิทยาลัย 

(2) สร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิด
การพัฒนาอย่างเข้มแข็งระหว่าง
ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยและ
ห้องสมุดประจ าวิทยาเขต ศูนย์
การศึกษานอกที่ตั้ง และบัณฑิต
วิทยาลัย 

(3) สนับสนุนให้บุคลากรของห้องสมุด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีส่วนร่วม
ในการลดใช้พลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อมภายในองค์กร เพื่อ
เป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
ที่ ส ว ย ส ะ อ า ด  แ ล ะ ใ ส่ ใ จ
สิ่ ง แวดล้ อม  (Clean & Green 
University) 

ห้องสมุดประจ าวิทยาเขต ศูนย์
การศึกษานอกท่ีตั้ง และบณัฑิต
วิทยาลัยเข้าร่วมเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว (Green 
Library) 

เดือนตุลาคม 2564 
– เดือนกันยายน 

2565 

ฝ่ายส านักงาน
อ านวยการ 

 

4.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสื่อการเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

( 1 )  มี การสื่ อสารประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงานที่
ด าเนินการในด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนสื่อประชาสัมพันธ์  ไม่
น้อยกว่า 10 ช้ินงานต่อปี 

เดือนตุลาคม 2564 
– เดือนกันยายน 

2565 

ฝ่ายส านักงาน
อ านวยการ 



 
7 แผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสเีขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ ตัวช้ีวัด 
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

(2) มีสื่อการเรียนรู้ ที่ช่วยสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องและรณรงค์ให้เกิด
จิตส านึกรักสิ่งแวดล้อม 

 
ปฏิทินการด าเนินงาน 

 

การด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 มี.ค.65 เม.ย.65 พ.ค.65 มิ.ย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65 

1.  จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาห้องสมุดสี เขียว 
ประจ าปีงบประมาณ 2565 

            

2 .  น า แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า ห้ อ ง ส มุ ด 
สีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวฯ เพื่อพิจารณา
รายละเอียดและก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ 

            

3. ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ 2565 

            

4 .  จั ดประ ชุมคณะกรรมการ  เพื่ อติ ดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงาน 

            

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน และเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารส านักฯ เพื่อทราบ 

            

6. ทบทวนผลการด าเนินงาน และจัดท าร่างแผนพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2565 

            

 
 


