
         
สรุปผลการดาํเนินงานสํานักงานสีเขียว (Green office) 

 
    สาํนกัหอสมุดไดน้าํเสนอแผนการจดักิจกรรม รวม 3 ดา้น ไดแ้ก่ การใหค้วามรู้เร่ืองสาํนกังาน 

สีเขียว การผลิตส่ือประชาสมัพนัธ์/นิทรรศการดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน ส่ิงแวดลอ้ม และทรัพยากร และ 
การจดัการของเสียและสภาพแวดลอ้ม มีผลการดาํเนินงาน ดงัน้ี 
 

1. การใหค้วามรู้เร่ืองสาํนกังานสีเขียว 
1.1  การเตรียมตวัเพื่อการตรวจประเมินสาํนกังานสีเขียว สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต" โดย  

นางนฤมล พฤกษศิลป์ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ เม่ือวนัพธุท่ี 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  การอบรมทบทวนความรู้สาํนกังานสีเขียว ใหก้บัแม่บา้นสาํนกัหอสมุด เร่ืองการเตรียมตวัเพื่อการ 
ตรวจประเมินสาํนกังานสีเขียว สาํนกัหอสมุด โดย นางนฤมล พฤกษศิลป์ รองผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ  
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 วิทยาลยัวิศวกรรมศาสตร์ วนัองัคารท่ี 17  
ธนัวาคม 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. ณ หอ้งประชุม ดร.อุทยั ทุติยะโพธิ  สาํนกัหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 
          
                การประเมินการฝึกอบรมใหค้วามรู้เร่ือง “การจดัการมลพิษและของเสียและมาตรการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจก”  วนัองัคารท่ี 17 ธนัวาคม 2562ณ อาคารหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 

การกาํหนดคะแนนประเมินผล 
แบบประเมินเป็นขอ้คาํถามประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมงานท่ีมีต่อรายการท่ีเขา้ 

ฟังเป็นการประมาณค่า 5  ระดบั นาํมาแจกแจงความถ่ีเพือ่หาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยกาํหนด 
คะแนนคาํตอบ 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         หมายถึงความพงึพอใจ          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) โดยดา้นวิทยากรม่ีค่าเฉล่ียสูงสุด อยูใ่นระดบัความพึงพอใจมาก มีค่าเฉล่ีย 
 (x̄ = 4.29  SD = 0.43)  รองลงมาดา้นการนาํความรู้ไปใช ้ 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)  ตามลาํดบั เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นปรากฏผลในตาราง 
 
 
 
 
 
 



 
ประเมินความคดิเห็น ค่าเฉลีย่ ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
แปลผล 

ด้านวทิยากร 4.29 0.43 มาก 
1.ความรอบรู้ของวิทยากรในหวัขอ้ท่ีอบรม 4.55 0.51 มาก 
2.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 4.41 0.50 มาก 
3.การจดัลาํดบัความสาํคญัของเน้ือหา 4.23 0.53 มาก 
4.ความครบถว้นของเน้ือหาในการอบรม 4.18 0.66 มาก 
5.การตอบขอ้ซกัถามของวิทยากร 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 
ด้านการนําความรู้ไปใช้ 4.09 0.59 มาก 
1.สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการ
ปฏิบติังานได ้

4.27 0.55 มาก 

2.สามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดต่อได ้ 3.91 0.75 มาก 
                                     รวม 4.03 0.41 มาก 
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                 1.6
                 

                      - 

เก่ียวกบัส่ิ

 
 
                

6  กิจกรรมวนั
      

 กิจกรรมซ่อม
สงแวดลอ้ม 

นส่ิงแวดลอ้ม

มและบาํรุงรัก

ไทย วนัท่ี 4 ธั

กษาหนงัสือ "

ธนัวาคม 2562

 

ซ่อมเป็น ซ่อ
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หยดัและอนุรักษษพ์ลงังาน การจจดัการขยะและะของเสีย และก๊

 

๊าซเรือนกระจกก 
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                            ผลการประเมินความพึงพอใจของผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน  27 คน โดยรวมอยูใ่นระดบัมากมี   
     ค่าเฉล่ียเท่ากบั ( x̄ = 4.30  SD = 0.42) โดยดา้นการนาํความรู้ไปใช ้ม่ีค่าเฉล่ียสูงสุดอยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย  
     (x̄ = 4.39  SD = 0.42)  รองลงมาดา้นวิทยากร 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)  ตามลาํดบั เม่ือจาํแนกเป็นรายดา้นปรากฏในตารางขา้งตน้ 
 
                 1.9  กิจกรรมวนัส่ิงแวดลอ้มไทย (4 ธนัวาคม 2562) ดร.มลิวลัย ์ประดิษฐธี์ระ ผูอ้าํนวยการสาํนกัหอสมุด 
      และบุคลากร นาํตน้ไมท่ี้คุณสมบติัฟอกอากาศ และดูดสารพิษ พร้อมภาชนะท่ีทาํจากกระดาษหนงัสือพิมพไ์ป 
      มอบให ้ผศ.ดร.นเรฎฐ ์พนัธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ รศ.ดร.ชาติชาย ตระกลูรังสิ ผูช่้วยอธิการบดี 
      ฝ่ายวิชาการ และผูบ้ริหารของหน่วยงานในฝ่ายวิชาการ พร้อมทัง่รณรงคเ์ร่ืองการรักษส่ิ์งแวดลอ้ม รักษโ์ลก.. 
      ลดการใชพ้ลงังานและทรัพยากรฯ 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมนิ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

แปลผล 

ด้านวทิยากร 4.37 0.38 มาก 
1.ความรอบรู้ของวทิยากรในหวัขอ้ท่ีบรรยาย 4.41 0.50 มาก 
2.การถ่ายทองความรู้ของวทิยากร 4.33 0.62 มาก 
3.การจดัลาํดบัความสาํคญัของเน้ือหา 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 
ด้านการนําความรู้ไปใช้ 4.39 0.42 มาก 
1. สามารารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บไปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบติังานได ้ 4.59 0.50 มาก 
2. สามารถนาํความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดต่อได ้ 4.19 0.48 มาก 
                                               รวม 4.30 0.42 มาก 



                 

    
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 



      


