
แบบฟอร์มประเมินโครงการตาม PDCA 
เร่ือง 

โครงการห้องสมุดสีเขยีว 
 

ผู้จัดท าโครงการ :  นางพชัรา หาญเจริญกิจ  รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันา ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 

 

สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ : ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4  ช้ีน าการรักษศิ์ลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

 
เป้าประสงค์ :   พฒันาส านกัหอสมุดตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยและ  
ส านกังานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง สนองตอบต่อนโยบายความเป็นมหาวทิยาลยั 
สร้างเสริมสุขภาพ RSU Healthy Campus ในอนัท่ีจะสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากร  และ 
เตรียมรับการประเมินหอ้งสมุดสีเขียว รอบท่ี 2  ในปี พ.ศ. 2564 
 

 

      งบประมาณ :  สหส. โครงการเลขท่ี  -------------------------   จ านวน  ----------------  บาท 
 
 ส่วนที ่1 รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ 

 

 ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 เลขทีโ่ครงการ ------------    ประเภทโครงการ  พฒันาองคก์ร 
  รหัส 6200  คณะ / ส านัก / ศูนย์  ฝ่ายวชิาการ 
  ภาควชิา / สาขา / แผนก  ส านกัหอสมุด 

 
1. สอดคล้องกบัแผนพฒันามหาวทิยาลยั  

ยุทธศาสตร์  4  :  ช้ีน าการรักษศิ์ลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

            เกีย่วกบั กลยุทธ์ 4.3  สร้างทศันคติเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนกัศึกษาในการอนุรักษ ์    
                                ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรม 

 
       ช่ือโครงการ :    โครงการหอ้งสมุดสีเขียว 

 
 
 



          2.  หลกัการและเหตุผล   

                     ตามท่ีส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิตไดผ้า่นการตรวจประเมินตามมาตรฐานหอ้งสมุด 
สีเขียวของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยและส านกังานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
แลว้ ปี พ.ศ. 2564 จะครบรอบท่ีส านกัหอสมุดตอ้งไดรั้บการประเมินหอ้งสมุดสีเขียว รอบท่ี 2   ส านกั 
หอสมุดจึงตอ้งมีการเตรียมการและความพร้อมตามมาตรฐานฯ เพื่อการดงักล่าว 
 
3.   วตัถุประสงค์   เพื่อ 
                     เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑก์ารประเมินและแนว  
ทางการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในปี พ.ศ. 2564 น้ี 

 
4.  ประเภทของโครงการ 
                    โครงการต่อเน่ือง 

 
5.  กลุ่มเป้าหมาย  (นักศึกษา/อาจารย์/ชุมชน ฯลฯ) 

                     บุคลากรหอ้งสมุด นกัศึกษา / อาจารย ์/ บุคลากร ซ่ึงเป็นผูใ้ชห้้องสมุด 
 

6.  แผนการด าเนินงาน 
     6.1   กจิกรรมส าคัญทีด่ าเนินการมาแล้วและผลลพัธ์ทีไ่ด้ 
              1. การใหค้วามรู้เร่ืองส านกังานสีเขียว 
                  1.1   กิจกรรมการบรรยาย เร่ือง การพฒันาส านกังานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑข์องกรมส่ง 
เสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม วนัองัคารท่ี 7 สิงหาคม 2561 ณ หอ้งประชุม 7-100  อาคารหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 
                  1.2  กิจกรรมการบรรยาย เร่ือง การพฒันาส านกังานสีเขียว (Green Office) ตามเกณฑข์องกรม 
เสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โดย รองศาสตราจารยด์ร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพส่ิง 
แวดลอ้มและวเิทศสัมพนัธ์ คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล วนัศุกร์ท่ี 9 พฤศจิกายน 
2561 เวลา 09.30-12.00 น. ณ หอ้งประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ อาคารหอสมุด 

1.3 การอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง การวางแผนปฏิบติังานรองรับการเกิดอคัคีภยัภายในอาคารหอ 
สมุด โดย คุณสมคิด สุวรรณชาติ รองผูอ้  านวยการส านกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้มและคณะ เม่ือวนัท่ี 10 ตุลา 
คม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 7-100 อาคารหอสมุด  มหาวทิยาลยัรังสิต 
                   1.4  การฝึกปฏิบติัใชถ้งัดบัเพลิง โดย คุณสมคิด สุวรรณชาติ รองผูอ้  านวยการส านกังานอาคารและ 
ส่ิงแวดลอ้มและคณะ เม่ือวนัท่ี  10 ตุลาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ หนา้อาคารหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 
                   1.5  การบรรยาย เร่ือง การเตรียมตวัเพื่อการตรวจประเมินส านกังานสีเขียว ส านกัหอสมุด 
มหาวทิยาลยัรังสิต" โดย นางนฤมล  พฤกษศิลป์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ เม่ือวนัพุธท่ี 5 
มิถุนายน 2562 เวลา 9.00- 16.30 น. ณ หอ้งประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ  ชั้น 2 อาคารหอสมุด 
                   1.6   กิจกรรมปรับปรุงกายภาพเพิ่มพื้นท่ีสีเขียวหนา้อาคารหอสมุดตามโครงการส านกังานสี
เขียว เม่ือวนัศุกร์ท่ี 12 ตุลาคม 2561 
 



                   1.7  กิจกรรมปรับปรุงและท าความสะอาด เก็บขยะ บริเวณพื้นท่ีสีเขียวลานชั้น 2 และบริเวณ
รอบๆ อาคารหอสมุดตามโครงการส านกังานสีเขียว วนัพฤหสับดีท่ี 20 มิถุนายน 2562 
                   1.8  กิจกรรมประชาสัมพนัธ์ลดการใชพ้ลงังานและทรัพยากร 

   1.9  กิจกรรมประชาสัมพนัธ์การจดัการขยะ     
   1.10  การติดตั้งถงัดกัไขมนัท่ีหอ้งรับประทานอาหาร ชั้น 2   อาคารหอสมุด 
   1.11  การจดันิทรรศการส านกังานสีเขียวเพื่อชีวติและส่ิงแวดลอ้ม 
   1.12 การจดัมุมความรู้เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (Green Corner) 
   1.13  กิจกรรมการจดัการพลงังาน น ้า  เช้ือเพลิง ทรัพยากร และก๊าซเรือนกระจก 
   1.14  กิจกรรมสัปดาห์ส่ิงแวดลอ้ม  ระหวา่งวนัท่ี 20 – 22  พฤศจิกายน 2562 
             - กิจกรรม DIY ผลิตของใชจ้ากแผน่ซีดีเก่า เม่ือวนัที 22 พฤศจิกายน 2561 
             - กิจกรรมตอบค าถามเก่ียวกบัการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน 

  2561 
                   1.15  กิจกรรมเดินรณรงคว์นัส่ิงแวดลอ้มโลกตามโครงการส านกังานสีเขียว เม่ือวนัท่ี 5 มิถุนายน 
2562 
                    1.16 กิจกรรมตรวจเยีย่มและใหค้  าแนะน าเร่ืองการด าเนินงานส านกังานสีเขียวโดยอาจารยอ์จัฉรา  
จิกุลชยัวงศ ์คณะส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา เม่ือวนัองัคารท่ี 23 เมษายน 2562 
                     

6.2 กจิกรรมส าคัญทีจ่ะด าเนินการ 
1.  กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เร่ืองส านกังานสีเขียว 
2.  กิจกรรมฝึกซอ้มระงบัอคัคีภยั 
3.  กิจกรรมผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ 
4.  สัปดาห์อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม/บริการชุมชน 

6.3    ขั้นตอนการด าเนินการ : 
1.  กิจกรรมอบรมใหค้วามรู้เร่ืองส านกังานสีเขียว 

-  คดัเลือกและติดต่อวทิยากร 
-  ท าจดหมายเชิญผูส้นใจ 
-  จดัเตรียมสถานท่ี 
-  ประเมินผลกิจกรรม 
-  สรุปและรายงานผลการจดักิจกรรม      

2.  กิจกรรมฝึกซอ้มระงบัอคัคีภยั 
      -  ติดต่อวทิยากรจากส านกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 
      -  อบรมใหค้วามรู้เร่ืองการเกิดและระงบัอคัคีภยั 
      -  ฝึกซอ้มการอพยพและระงบัอคัคีภยั 
      -  ประเมินผลกิจกรรม 
      -  สรุปและรายงานผลการจดักิจกรรม 
 



3.  กิจกรรมผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์ 
  -  รวบรวมเร่ืองท่ีตอ้งการประชาสัมพนัธ์ 
  -  ออกแบบส่ือประชาสัมพนัธ์ 
  -  เผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ 
  -  สรุปและรายงานผลการจดักิจกรรม 

4.  สัปดาห์อนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม/บริการชุมชน 
                             -  จดันิทรรศการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 
                             -  ประดิษฐส่ิ์งของจากวสัดุเหลือใช ้
 
       6.4   สถานทีด่ าเนินการ  :  ส านกัหอสมุด  อาคารหอสมุด 

 

       6.5  ระยะเวลาในการด าเนินการ  :  ภาค 1, 2 และ 3  ตั้งแต่วนัท่ี 1  มิถุนายน 2562   ถึงวนัท่ี 
31 พฤษภาคม  2563 

 

7.   ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
7.1 ประโยชน์ต่อนักศึกษา :  นกัศึกษาไดรั้บบริการในสภาพแวดลอ้มท่ีดีตามเกณฑม์าตรฐานส านกังานสี 

                                           เขียว 
 

7.2 ประโยชน์ต่อบุคลากร : 
1.   บุคลากรไดอ้ยูใ่นสถานท่ีท างานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดีตามเกณฑม์าตรฐานส านกังานสีเขียว 
2.   บุคลากรเกิดจิตส านึกในเร่ืองการอนุรักษแ์ละประหยดัน ้าและพลงังานไฟ 
3.  บุคลากรมีส่วนช่วยในการลดค่าใชจ่้ายใหม้หาวทิยาลยั 
4.  บุคลากรมีความภาคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการผลกัดนัสู่การเป็นส านกังานสีเขียว 

 
7.3  ประโยชน์ต่อมหาวทิยาลัย : 

          1.  มหาวทิยาลยัรังสิตมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเร่ืองการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
          2.  มหาวทิยาลยัรังสิตสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลง 

 
ส่วนที ่2    ส่วนการด าเนินงาน/กระบวนการด าเนินงาน 
           ขั้นเตรียมการ 

    - แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาส านกัสีเขียว ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต ประจ าปี 
                    พ.ศ. 2562 

 

 

 

 

 



 

สรุปข้ันตอนการด าเนินการ 
1.  การจดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองส านกังานสีเขียว 

1.  ติดต่อวทิยากร 
2.  ท าจดหมายเชิญ 
3.  ประชาสัมพนัธ์การจดักิจกรรม 
4.  จดัเตรียมพาหนะและของท่ีระลึก 
5.  ประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

2. การดูแลการจดัการขยะ  น ้าเสีย  มลพิษทางอากาศ และการจดัการก๊าซเรือนกระจก      
                            ของห้องสมุด 

1.  แต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายหนา้ท่ี 
2.  บนัทึกและรายงานปริมาณขยะและการคดัแยกประเภทขยะและรายงานผลการด าเนินงาน 
3.  บนัทึกและรายงานกระบวนการจดัการน ้าเสีย  มลพิษทางอากาศ  (ระบบปรับอากาศ) 
      และการจดัการก๊าซ เรือนกระจก 
4.  ประชุมสรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

                        4.  การจดักิจกรรมรณรงคก์ารคดัแยกขยะ  การอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน 
1.  จดัท าป้ายรณรงคก์ารประหยดัน ้า ประหยดัไฟฟ้า 
2.  ประชาสัมพนัธ์การคดัแยกขยะ 
3.  บนัทึกปริมาณขยะก่อนส่งไปก าจดัท่ีส่วนกลาง 

5.  การรับการประเมินส านกังานสีเขียว 
1.  แต่งตั้งคณะท างานและมอบหมายหนา้ท่ี 
2.  รวบรวมเอกสารหลกัฐานการด าเนินงานตามขอ้ก าหนด 
3.  รับการประเมินส านกังานสีเขียว 

 
ส่วนที ่3 
3.1  การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวตัถุประสงค์ 
      วตัถุประสงคท่ี์ตั้ง (ตามท่ีปรากฏในโครงการตามระบบงบประมาณ) 
             เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินส านกังานสีเขียวตามเกณฑข์องกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิง 
             แวดลอ้มฯ ในปีการศึกษา 2562 

 
ผลการด าเนินงาน 

    ส านกัหอสมุดไดน้ าเสนอแผนการจดักิจกรรม รวม 3 ดา้น ไดแ้ก่ การใหค้วามรู้เร่ืองส านกังาน 
สีเขียว การผลิตส่ือประชาสัมพนัธ์/นิทรรศการดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากร และ 

การจดัการของเสียและสภาพแวดลอ้ม มีผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 
 
 



1. การใหค้วามรู้เร่ืองส านกังานสีเขียว 
1.1  การเตรียมตวัเพื่อการตรวจประเมินส านกังานสีเขียว ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต" โดย  

นางนฤมล พฤกษศิลป์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ เม่ือวนัพุธท่ี 5 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 
และ 13.30-16.30 น. ณ หอ้งประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอสมุด 
 

 

                    
 
               1.2  การอบรมทบทวนความรู้ส านกังานสีเขียว ใหก้บัแม่บา้นส านกัหอสมุด เร่ืองการเตรียมตวัเพื่อการ 
ตรวจประเมินส านกังานสีเขียว ส านกัหอสมุด โดย นางนฤมล พฤกษศิลป์ รองผูอ้  านวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ  
เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 14 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.30 น. ณ หอ้งประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ ชั้น 2 อาคารหอ 
สมุด  

 



 

 
 

            

             1.3  การอบรมความรู้ เร่ือง การจดัการมลพิษและของเสีย และมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดย ดร.อาภา หวงัเกียรติ รองคณบดีฝ่ายบริหารและส่ือสารองคก์ร วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร์ วนัองัคารท่ี 17  
ธนัวาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ หอ้งประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ  ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 
 
 
 
 
 
 
 



          
                การประเมินการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ือง “การจดัการมลพิษและของเสียและมาตรการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก”  วนัองัคารท่ี 17 ธนัวาคม 2562ณ อาคารหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 

การก าหนดคะแนนประเมินผล 
แบบประเมินเป็นขอ้ค าถามประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีมีต่อรายการท่ีเขา้ 

ฟังเป็นการประมาณค่า 5  ระดบั น ามาแจกแจงความถ่ีเพื่อหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยก าหนด 
คะแนนค าตอบ ดงัน้ี 
                                 ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด                  มีค่า   5  คะแนน 
                                 ความพึงพอใจในระดบัมาก         มีค่า   4  คะแนน 

 ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง           มีค่า   3  คะแนน 
 ความพึงพอใจในระดบันอ้ย         มีค่า   2  คะแนน 
 ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด        มีค่า   1  คะแนน 

 
                 การแปลความหมายค่าเฉล่ีย คือ เกณฑ ์ ดงัน้ี 
                                 ค่าเฉล่ีย         4.50 – 5.00         หมายถึงความพึงพอใจ          มากท่ีสุด 
                                 ค่าเฉล่ีย         3.50 – 4.49         หมายถึงความพึงพอใจ          มาก        
                                 ค่าเฉล่ีย         2.50 – 3.49         หมายถึงความพึงพอใจ          ปานกลาง 
                                 ค่าเฉล่ีย         1.50 – 2.00          หมายถึงความพึงพอใจ         นอ้ย 
                                 ค่าเฉล่ีย         1.00 – 1.50          หมายถึงความพึงพอใจ         นอ้ยท่ีสุด 
 
ระดับความพงึพอใจของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถามโดยรวมอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 
 (x̄ = 4.03   SD = 0.41) โดยดา้นวทิยากรม่ีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 
 (x̄ = 4.29  SD = 0.43)  รองลงมาดา้นการน าความรู้ไปใช ้ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั  
 (x̄ = 4.09  SD = 0.59)  ดา้นสถานท่ี/ระยะเวลา อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย ( x̄ = 3.94  
 SD = 0.63) และดา้นความรู้ความเขา้ใจ อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x̄ = 3.82  SD = 
 0.61)  ตามล าดบั เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นปรากฏผลในตาราง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประเมินความคิดเห็น ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านวทิยากร 4.29 0.43 มาก 
1.ความรอบรู้ของวทิยากรในหวัขอ้ท่ีอบรม 4.55 0.51 มาก 
2.การถ่ายทอดความรู้ของวทิยากร 4.41 0.50 มาก 
3.การจดัล าดบัความส าคญัของเน้ือหา 4.23 0.53 มาก 
4.ความครบถว้นของเน้ือหาในการอบรม 4.18 0.66 มาก 
5.การตอบขอ้ซกัถามของวทิยากร 4.09 0.61 มาก 
ด้านสถานที/่ระยะเวลา 3.94 0.63 มาก 
1.สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.05 0.65 มาก 
2.ความพร้อมของโสตทศันูปกรณ์ 3.82 0.66 มาก 
3.ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม 3.95 0.72 มาก 
ด้านความรู้ความเข้าใจ 3.82 0.61 มาก 

1.ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี ก่อน การอบรม 3.45 0.80 มาก 
2.ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี หลงั การอบรม 4.18 0.50 มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.09 0.59 มาก 
1.สามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้

4.27 0.55 มาก 

2.สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดต่อได ้ 3.91 0.75 มาก 
                                     รวม 4.03 0.41 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
             1.4   การตรวจประเมินส านกังานสีเขียว (Green Office) ระดบัพื้นท่ี ประจ าปี 2562  โดยคณะผูต้รวจ 
ประเมินส านกังานสีเขียว กรมส่งเสริมคุณภาพ เม่ือวนัองัคารท่ี 25 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 13.30 น. 
 

                       

                        
 

                                 
 

 

 

 



          1.5  กิจกรรมหนา้บา้นน่ามอง  บุคลากรส านกัหอสมุดร่วมท ากิจกรรมปรับปรุงและท าความสะอาด  
เก็บขยะ บริเวณพื้นท่ีสีเขียวลาน ชั้น 2  และบริเวณรอบๆ อาคารหอสมุดให้สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
(วนัจนัทร์ท่ี 2 กนัยายน 2562 และวนัจนัทร์ท่ี 2 ธนัวาคม 2562) 

 

         

          
 

 

 

 

 

 

 



         

        
 

 

 



       
 

         1.6    กิจกรรม "คนไทยหวัใจไร้คาร์บอน (Carbon Neutral Man)"  ผูบ้ริหารส านกัหอสมุดเขา้รับ 
มอบใบประกาศนียบตัรจากกิจกรรมการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในชีวติประจ าวนั  
และและชดเชยคาร์บอนจนเป็นศูนย ์ในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน ซ่ึงจดัโดยองคก์ารบริหารจดั 
การก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย ์ประตูน ้า วนัท่ี 19 กนัยายน 2562 
 

      
         
    

                     



                    1.7  กิจกรรมวนัส่ิงแวดลอ้มไทย วนัท่ี 4 ธนัวาคม 2562  ส านกัหอสมุดรวมใจ ลดการใชถุ้งพลาสติก 
                      

 
 

                      - กิจกรรมซ่อมและบ ำรุงรักษำหนงัสือ "ซอ่มเป็น ซอ่มได้ ใช้นำน" และกิจกรรมตอบค ำถำมพำสนกุ
เก่ียวกบัสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

                   



                 - กิจกรรมประดิษฐ์ท่ีใสข่องและใสก่ระถำงต้นไม้จำกกระดำษหนงัสือพิมพ์/จลุสำร ชว่ยลดขยะ และ 
          ลดกำรใช้พลงังำนและทรัพยำกร และได้ของใช้ชิน้ใหมท่ี่สวยงำม  

                         
 

     
 
 
 



 
                 -  กิจกรรมบริกำรถงุผ้ำ/กระเป๋ำผ้ำให้ยืมใสห่นงัสือส ำหรับผู้ใช้ ชว่ยอ ำนวยควำมสะดวกช่วงนีใ้กล้ 
    สอบไล ่นกัศกึษำยืมหนงัสือกนัครัง้ละหลำยเลม่ ผู้สนใจสำมำรถบริจำคกระเป๋ำผ้ำเหลือใช้หรือมีเกินควำม 
    จ ำเป็นสง่มำร่วมโครงกำรนีก้บัส ำนกัหอสมดุได้ 

 

 
 
 
 
 



1.8   กิจกรรมผลิตส่ือประชำสมัพนัธ์ 
- นิทรรศกำรผลิตภณัฑ์ท่ีเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

 

                      
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                       

                       

                    
          

 



         

                       
 

                      
     

                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       การประหยดัและอนุรักษพ์ลงังาน การจดัการขยะและของเสีย และก๊าซเรือนกระจก 

 

 
 

     



 
                 1.7   ส านกัหอสมุดจดัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ เร่ือง แนวทางการป้องกนัอคัคีภยั และการฝึกซอ้ม 
     อพยพหนีไฟประจ าปี โดย อาจารยส์มคิด สุวรรณชาติ รองผูอ้  านวยการฝ่ายจดัการพลงังานและความปลอด 
     ภยั ส านกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 – 16.00 น.   
     ณ  อาคารหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 
 

 



              
 

 



 
 

                              การประเมินการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ือง “การป้องกนัอคัคีภยัและการอพยพหนีไฟ” วนัท่ี 21    
         พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 

              การก าหนดคะแนนประเมินผล 
              แบบประเมินเป็นขอ้ค าถามประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีมีต่อรายการท่ีเขา้ฟังเป็นการ

ประมาณค่า 5  ระดบั น ามาแจกแจงความถ่ีเพื่อหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยก าหนดคะแนนค าตอบ 
ดงัน้ี 

                                                 ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด                  มีค่า  5  คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดบัมาก     มีค่า  4  คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง      มีค่า  3  คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดบันอ้ย    มีค่า  2  คะแนน 
  ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด               มีค่า  1  คะแนน 

 
                         การแปลความหมายค่าเฉล่ีย คือ เกณฑ ์ ดงัน้ี 

          ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00        หมายถึงความพึงพอใจ         มากท่ีสุด 
                                                  ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49         หมายถึงความพึงพอใจ          มาก        

           ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49       หมายถึงความพึงพอใจ          ปานกลาง 
                                                  ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.00         หมายถึงความพึงพอใจ          นอ้ย 
                                                  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50         หมายถึงความพึงพอใจ          นอ้ยท่ีสุด 
 



          
                            ผลการประเมินความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน  27 คน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมี   
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( x̄ = 4.30  SD = 0.42) โดยดา้นการน าความรู้ไปใช ้ม่ีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  
     (x̄ = 4.39  SD = 0.42)  รองลงมาดา้นวทิยากร อยูใ่นระดบัมากมีค่าเฉล่ียเท่ากบั ( x̄ = 4.37 SD  = 0.38)  ดา้น 
     สถานท่ี/ระยะเวลาอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x̄ = 4.25 SD = 0.52)  และดา้นความรู้ความเขา้ใจอยูใ่น 
     ระดบัมาก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั (x̄ = 4.19 SD = 0.67)  ตามล าดบั เม่ือจ าแนกเป็นรายดา้นปรากฏในตารางขา้งตน้ 
 
                 1.8  กิจกรรมวนัส่ิงแวดลอ้มไทย (4 ธนัวาคม 2562) ดร.มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุด 
      และบุคลากร น าตน้ไมท่ี้คุณสมบติัฟอกอากาศ และดูดสารพิษ พร้อมภาชนะท่ีท าจากกระดาษหนงัสือพิมพไ์ป 
      มอบให้ ผศ.ดร.นเรฎฐ ์พนัธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.ชาติชาย ตระกลูรังสิ ผูช่้วยอธิการบดี 
      ฝ่ายวชิาการ และผูบ้ริหารของหน่วยงานในฝ่ายวชิาการ พร้อมทัง่รณรงคเ์ร่ืองการรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รักษโ์ลก.. 
      ลดการใชพ้ลงังานและทรัพยากรฯ 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านวทิยากร 4.37 0.38 มาก 
1.ความรอบรู้ของวทิยากรในหวัขอ้ท่ีบรรยาย 4.41 0.50 มาก 
2.การถ่ายทองความรู้ของวทิยากร 4.33 0.62 มาก 
3.การจดัล าดบัความส าคญัของเน้ือหา 4.37 0.49 มาก 
4 ความครบถว้นของเน้ือหาในการบรรยาย 4.37 0.49 มาก 
5 การตอบขอ้ซกัถามของวทิยากร 4.37 0.49 มาก 
ด้านสถานที/่ ระยะเวลา 4.25 0.52 มาก 
1.สถานท่ีสะอาดและมีความเหมาะสม 4.30 0.61 มาก 
2. ความพร้อมของโสตทศันูปกรณ์ 4.19 0.62 มาก 
3. ระยะเวลาในการอบรม 4.26 0.53 มาก 
ด้านความรู้ ความเข้าใจ 4.19 0.67 มาก 
1. ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี ก่อน การบรรยาย 3.85 0.82 มาก 
2.ความรู้ ความเขา้ใจในเร่ืองน้ี หลงั การบรรยาย 4.52 0.58 มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 4.39 0.42 มาก 
1. สามารารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้ 4.59 0.50 มาก 
2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดต่อได ้ 4.19 0.48 มาก 
                                               รวม 4.30 0.42 มาก 



                 

  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    1.9   กิจกรรมการรับการตรวจประเมินตามเกณฑม์าตรฐานส านกังานสีเขียวโดยคณะกรรมการตรวจ
ประเมินส านกังานสีเขียว (ระดบัประเทศ) กรมส่งเสริมคุณภาพและส่ิงแวดลอ้ม  ประกอบดว้ย  ดร.อารีย ์ธญั
กิจจานุกิจ  อาจารยท์รงศกัด์ิ ควรคิด  อาจารยจ์รัญพร เลิศสหกุล  อาจารยว์รพงษ ์เตม็ทว ีอาจารยป์ระกิจ ทองดี   

     โดยมี รศ. ดร.ชาติชาย ตระกลูรังสิ ผูช่้วยอธิการบดีฝ่ายวชิาการ ดร.มลิวลัย ์ประดิษฐ์ธีระ ผูอ้  านวยการส านกั 
หอสมุด และคณะกรรมการอ านวยการส านกังานสีเขียวฯ ใหก้ารตอ้นรับ ณ หอ้งประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ ชั้น 2 
อาคารหอสมุด เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 2 กนัยายน 2562 เวลา 09.00-13.00 

 

 
 



                 

                
 



                 

                 
 



      

      
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 



 

             
 
 

 

 



 

 
 
 
 
                      



                   1.10  กิจกรรมรับมอบโล่ตราสัญลกัษณ์  ดร.มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ ผูอ้  านวยการส านกัหอสมุดเขา้รับมอบ 
         โล่ตราสัญลกัษณ์ G-Green ระดบัประเทศ ระดบัทอง (ดีเยีย่ม) จากนายวราวธุ ศิลปอาชา รัฐมนตรีวา่การกระทรวง     
          ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม วนัจนัทร์ท่ี 16 ธนัวาคม 2562  ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนยร์าชการ 
          และคอนเวนชนัเซ็นเตอร์ แจง้วฒันะ  

 

 
 

            
 
 
 
               
 

 

 

 



 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

                         
        
 

 



ส่วนที่ 3  
3.1 การประเมินผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ ที่ตัง้ (ตามที่ปรากฏในโครงการตามระบบงบประมาณ) 
          เพื่อการขอรับการประเมินคุณภาพส านกังานสีเขียวตามเกณฑก์ารประเมินส านกังานสีเขียวของกรม   
ส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และมีผลการประเมินฯ ดว้ยคะแนน  
 ไม่ต ากวา่ร้อยละ 90 

 
         ผลการด าเนินงาน 

            ส านกัหอสมุดผา่นการตรวจคุณภาพส านกังานสีเขียวตามเกณฑก์ารประเมินและแนวทางการด าเนินงาน
ส านกังานสีเขียวของกรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโดยคณะผูต้รวจประเมินระดบัประเทศ เม่ือวนัจนัทร์ท่ี 25 
กนัยายน 2562 โดยไดรั้บการรับรองใหเ้ป็นส านกังานสีเขียวระดบัดีเยีย่ม (G ทอง) ซ่ึงตอ้งมีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 
  90 ข้ึนไป 

 
3.2 การประเมินโครงการ (เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ที่ระบุไว้ในโครงการ) อาทเิช่น หน้าสรุปแบบ
ประเมินความพงึพอใจผู้เข้าร่วม โครงการ , ประเมินตามเอกสาร / ชิน้งานที่จัดท าตามวัตถุประสงค์
โครงการว่าส าเร็จ หรือไม่ส าเร็จ  หลักฐานและเอกสารที่แสดงผลการปฏิบัติตามโครงการ อาทเิช่น 
ภาพถ่าย เอกสาร ที่เก่ียวข้อง 

 
เชิงปริมาณ 

                   ที่ตัง้ ที่ได้ 

ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิตมีผลการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานส านกังานสีเขียวและ
หอ้งสมุดสีเขียวดว้ยคะแนนไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 70                         

ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิตมีผลการประเมิน
คุณภาพตามเกณฑม์าตรฐานส านกังานสีเขียวและ
หอ้งสมุดสีเขียวโดยคณะผูต้รวจประเมินระดบัประ 
เทศดว้ยคะแนนมากกวา่ร้อยละ 90 เป็นส านกังานสี
เขียวระดบัดีเยีย่ม (G ทอง) 

 
เชิงคุณภาพ  

ทีต่ั้ง ทีไ่ด้ 
ไม่มีการประเมินเชิงคุณภาพ 
 

- 

 
                   

         
                   
 
 

              



                  
 
            
                ส่วนที ่4   การน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข 

 
- ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานคร้ังก่อน (ถา้มี) 
.........................................-........................................................ 
 
- ส่ิงท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ข / ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะคร้ังก่อน 
.........................................  -........................................................ 
 
- ผลการประเมินในคราวน้ี 
....ผลการประเมินเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละผลสัมฤทธ์ิท่ีตั้งไว.้... 
................................................................................................. 
 
- ขอ้เสนอแนะส าหรับในการพฒันาในคร้ังต่อไป 
....ก าหนดเป็นแผนของส านกัหอสมุดเพื่อใหมี้การปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง...... 
 
 
*หมายเหตุ ทางคณะสามารถเพิ่มเติมขอ้มูลอ่ืนๆไดต้ามความเหมาะสม 


