
รายงานประเมนิโครงการตาม PDCA 
เร่ือง 

โครงการห้องสมุดสีเขยีว 
.......................................................................... 

ผู้จัดทาํโครงการ :  นางพชัรา หาญเจริญกิจ  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายพฒันา สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 
 
สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ : ประเดน็ยทุธศาสตร์ท่ี 4  ช้ีนาํการรักษศิ์ลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 
 
เป้าประสงค์ :   สนองนโยบายมหาวิทยาลยัสร้างเสริมสุขภาพ RSU Healthy Campus ของมหาวิทยาลยัรังสิต 
ท่ีตอ้งการสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีดีใหแ้ก่นกัศึกษาและบุคลากร  และมุ่งสู่การเป็นหอ้งสมุดสีเขียวตามมาตรฐาน 
หอ้งสมุดสีเขียวของสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม 
บรมราชกมุารี  

 
งบประมาณ :  สหส. โครงการเลขท่ี  601253   จาํนวน  14,000.00  บาท 

 
ส่วนที ่1 รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ 2560 
               เลขทีโ่ครงการ 601253    ประเภทโครงการ  พฒันาองคก์ร 
                            รหัส 6200  คณะ / สํานัก / ศูนย์  ฝ่ายวิชาการ 

 ภาควชิา / สาขา / แผนก  สาํนกัหอสมุด 

 
1. สอดคล้องกบัแผนพฒันามหาวทิยาลยั  
        ยุทธศาสตร์  2  :  ช้ีนาํการรักษศิ์ลปวฒันธรรมและส่ิงแวดลอ้ม 

      เกีย่วกบั กลยุทธ์ 2.2 สร้างทศันคติเชิงบวกต่อการมีส่วนร่วมของบุคลากรและนกัศึกษาในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม            
 
       ช่ือโครงการ :    โครงการหอ้งสมุดสีเขียว 

 
2. หลกัการและเหตุผล  
     นบัตั้งแต่สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิตไดร่้วมลงนามความร่วมมือ  "เครือข่ายหอ้งสมุดสีเขียว"  
กบัหอ้งสมุดสถาบนัการศึกษา  หอ้งสมุดขององคก์รภาครัฐและเอกชน  รวมทั้งหอ้งสมุดโรงเรียน รวมทั้งส้ิน  
31 



แห่ง  เม่ือวนัพธุท่ี  8  เมษายน  2558 ณ สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  นั้น     สาํนกัหอสมุดได้
เตรียม ความพร้อมเพ่ือเขา้สู่การเป็นหอ้งสมุดสีเขียวตามเกณฑก์ารพฒันาหอ้งสมุดของสมาคมหอ้งสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ ประกอบดว้ย  8  หมวดหลกั ไดแ้ก่ หมวดทัว่ไป  โครงสร้างพื้นฐานทางดา้นกายภาพและเทค 
โนโลยท่ีีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   การจดัการทรัพยากรและพลงังาน      การจดัการของเสียและมลพิษ  การ
บริหารจดัการและการใหบ้ริการหอ้งสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม   บทบาทของ
บุคลากรหอ้งสมุดและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  เครือข่ายและความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด  และหมวดสุดทา้ยคือ 
การประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียว  ซ่ึงสาํนกัหอสมุดตอ้งเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพ
หอ้งสมุดสีเขียวในปีการศึกษา  2560 น้ี          
    
3. วตัถุประสงค์   เพื่อ 

 เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียวตามเกณฑก์ารพฒันาหอ้งสมุดของสมาคม  
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในปีการศึกษา 2560 
 
4. ประเภทของโครงการ 
            โครงการใหม่ 

 
5. กลุ่มเป้าหมาย  (นักศึกษา/อาจารย์/ชุมชน ฯลฯ)  

              บุคลากรหอ้งสมุด นกัศึกษา / อาจารย ์/ บุคลากร ซ่ึงเป็นผูใ้ชห้อ้งสมุด 

 

6. แผนการดําเนินงาน 

         6.1   กจิกรรมสําคญัทีด่ําเนินการมาแล้วและผลลพัธ์ทีไ่ด้  
                       สาํนกัหอสมุดไดรั้บการประเมินเป็นหอ้งสมุดสีเขียวตามมาตรฐานสมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
              
6.2   ขั้นตอนการดําเนินการ : 

6.2.1  การจดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองการประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียว 
1.  ติดต่อวิทยากร       
2.  ทาํจดหมายเชิญ 
3.  ประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรม 
4.  จดัเตรียมพาหนะและของท่ีระลึก 
5.  ประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

6.2.2   การจดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองพลงังาน นํ้าเสีย ขยะ และสภาพอากาศของหอ้งสมุด 
          1.  ติดต่อวิทยากรจากสาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 
          2.  ทาํจดหมายเชิญ 



          3.  ประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรม 
          4.  จดัเตรียมของท่ีระลึก 
          5.  ประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
6.2.3  การดูแลการจดัการขยะ  นํ้าเสีย  มลพิษทางอากาศ (ระบบปรับอากาศ) และการจดัการก๊าซ  
          เรือนกระจกของหอ้งสมุด   
          1.  แต่งตั้งคณะทาํงานและมอบหมายหนา้ท่ี 
          2.  บนัทึกและรายงานปริมาณขยะและการคดัแยกประเภทขยะและรายงานผลการดาํเนินงาน   
          3.  บนัทึกและรายงานกระบวนการจดัการนํ้าเสีย  มลพิษทางอากาศ  (ระบบปรับอากาศ)  
               และการจดัการก๊าซ เรือนกระจก 
          4.  ประชุมสรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน 
6.2.4  การจดักิจกรรมรณรงคก์ารคดัแยกขยะ  การอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน 
          1. จดัทาํป้ายรณรงคก์ารประหยดันํ้า ประหยดัไฟฟ้า 
          2. ประชาสมัพนัธ์การคดัแยกขยะ   
          3. บนัทึกปริมาณขยะก่อนส่งไปกาํจดัท่ีส่วนกลาง 
6.2.5  การรับการประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียว 
          1.  แต่งตั้งคณะทาํงานและมอบหมายหนา้ท่ี 
          2.  รวบรวมเอกสารหลกัฐานการดาํเนินงานตามขอ้กาํหนด 
          3.  รับการประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียว        
 

6.3   สถานทีด่าํเนินการ  :  สาํนกัหอสมุด  อาคารหอสมุด  
  

6.4  ระยะเวลาในการดําเนินการ  :  ภาค 1, 2 และ 3  ตั้งแต่วนัท่ี 1  มิถุนายน  2560   ถึงวนัท่ี 
  31 พฤษภาคม  2561 

 

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ   : - 

         7.1   ประโยชน์ต่อนกัศึกษา 

                              นกัศึกษาไดรั้บบริการในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นหอ้งสมุดสีเขียวตามมาตรฐานหอ้งสมุด 

สีเขียว              

 7.2  ประโยชน์ต่อบุคลากร 

        1.   บุคลากรไดอ้ยูใ่นสถานท่ีทาํงานท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีเป็นหอ้งสมุดสีเขียว 

        2.   บุคลากรเกิดจิตสาํนึกในเร่ืองการอนุรักษแ์ละประหยดันํ้าและพลงังานไฟ 

        3.  บุคลากรมีส่วนช่วยในการลดค่าใชจ่้ายใหม้หาวิทยาลยั 

        4.  บุคลากรมีความภาคภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการผลกัดนัสู่การเป็นหอ้งสมุดสีเขียว 



               7.3 ประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยั 

                               1.  มหาวทิยาลยัรังสิตมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเร่ืองการดูแลส่ิงแวดลอ้ม 
                               2.  มหาวทิยาลยัรังสิตสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลง     
          
ส่วนที ่2    ส่วนการดําเนินงาน/กระบวนการดําเนินงาน 
                       ขั้นเตรียมการ   

- แต่งตั้งคณะกรรมการพฒันาหอ้งสมุดสีเขียว สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต ประจาํปี 
พ.ศ. 2560 
    
                       สรุปขั้นตอนการดําเนินการ                                         

1.  การจดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองการประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียว 
1.  ติดต่อวิทยากร       
2.  ทาํจดหมายเชิญ 
3.  ประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรม 
4.  จดัเตรียมพาหนะและของท่ีระลึก 
5.  ประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

                        2.  การจดักิจกรรมใหค้วามรู้เร่ืองพลงังาน นํ้าเสีย ขยะ และสภาพอากาศของหอ้งสมุด 
1.  ติดต่อวิทยากรจากสาํนกังานอาคารและส่ิงแวดลอ้ม 

                             2.  ทาํจดหมายเชิญ 
3.  ประชาสมัพนัธ์การจดักิจกรรม 
4.  จดัเตรียมของท่ีระลึก 
5.  ประเมินผลผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 

                        3.  การดูแลการจดัการขยะ  นํ้าเสีย  มลพิษทางอากาศ (ระบบปรับอากาศ) และการจดัการก๊าซ  
                             เรือนกระจกของหอ้งสมุด   

1.  แต่งตั้งคณะทาํงานและมอบหมายหนา้ท่ี 
2.  บนัทึกและรายงานปริมาณขยะและการคดัแยกประเภทขยะและรายงานผลการดาํเนินงาน   
3.  บนัทึกและรายงานกระบวนการจดัการนํ้าเสีย  มลพิษทางอากาศ  (ระบบปรับอากาศ)  
     และการจดัการก๊าซ เรือนกระจก 
4.  ประชุมสรุปและรายงานผลการดาํเนินงาน 

                        4.  การจดักิจกรรมรณรงคก์ารคดัแยกขยะ  การอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน 
1.  จดัทาํป้ายรณรงคก์ารประหยดันํ้า ประหยดัไฟฟ้า 
2.  ประชาสมัพนัธ์การคดัแยกขยะ   
3.  บนัทึกปริมาณขยะก่อนส่งไปกาํจดัท่ีส่วนกลาง 
 



 
                        5.  การรับการประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียว 

1.  แต่งตั้งคณะทาํงานและมอบหมายหนา้ท่ี 
2.  รวบรวมเอกสารหลกัฐานการดาํเนินงานตามขอ้กาํหนด 
3.  รับการประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียว        

    
---------------------------------------- 

 
 

ส่วนที ่3     
           3.1  การประเมินผลสัมฤทธิตามวตัถุประสงค์ 
                  วตัถุประสงคท่ี์ตั้ง (ตามท่ีปรากฏในโครงการตามระบบงบประมาณ) 
                   เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียวตามเกณฑก์ารพฒันาหอ้งสมุดของสมาคม 
หอ้งสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในปีการศึกษา 2560 
 

       ผลการดําเนินงาน 
         

                    สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต  ผา่นการตรวจประเมินการดาํเนินงานของสาํนกัหอสมุดตาม 
มาตรฐานหอ้งสมุดสีเขียว สมาคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกมุารี เม่ือวนัองัคารท่ี 19 ธนัวาคม 2560   
          

                 
 

                      



         

       
 

        
 

       
              
            
หอ้งสมุด
ชาติและ
พระเทพ

              

        

      
  ต่อมาวนัท่ี 2
ดสีเขียวจากน
ประชุมใหญ่ส
รัตนราชสุดา

28 มีนาคม 25
นายวีระ โรจน์
สามญัประจาํ ี
ฯ สยามบรมร

61  ดร.มลิวลั
์พจนรัตน์ รัฐ
ปี พทุธศกัราช
ราชกมุารี ณ โ

          

         

         

ลย ์ประดิษฐธี์
ฐมนตรีวา่การ
ช 2560  สมา
โรงแรมแอมบ

      

 

  

ระ ผูอ้าํนวยก
กระทรวงวฒั
คมหอ้งสมุดแ
บาสซาเดอร์ ก

   

การสาํนกัหอส
นธรรม ในกา
แห่งประเทศไ
กรุงเทพฯ 

สมุด ไดเ้ขา้รับ
ารประชุมทาง
ไทยในพระรา

    

บเกียรติบตัร 
งวิชาการระดั
าชูปถมัภส์มเด

         

 

                     

ดบั 
ดจ็ 

 

  



              
 

      
 

      
 

         3.2
ความพึง
สาํเร็จ  ห
ผลการดํ

สุภาพร ช
2560 ณ ห
 

 

 

2 การประเมิน
พอใจผูเ้ขา้ร่ว
หลกัฐานและเ
าเนินตาม      
1. การจดักิจ

1.1 การบ
ชยัธมัมะปกร
หอ้งประชุม ด

นโครงการ (เชิ
วม โครงการ ,
เอกสารท่ีแสด
              
จกรรมใหค้วา
บรรยาย เร่ือง 
ณ์ ผููอ้าํนวยศู
ดร. อุทยั ทุติย

ชิงปริมาณและ
, ประเมินตาม
ดงผลการปฏิบ

ามรู้เร่ืองการป
การเตรียมพร้
นยบ์รรณสาร
ยะโพธิ ชั้น 2 

       

    

ะเชิงคุณภาพ 
มเอกสาร / ช้ิน
บติัตามโครงก

ประเมินคุณภ
ร้อมเพื่อรับกา
รสนเทศ มหา
 อาคารหอสมุ

       

  

 ท่ีระบุไวใ้นโ
นงานท่ีจดัทาํต
การ อาทิเช่น 

าพหอ้งสมุดสี
ารประเมินคุณ
าวิทยาลยัหวัเฉี
มุด 

 

โครงการ) อาทิ
ตามวตัถุประส
ภาพถ่าย เอกส

สีเขียว 
ณภาพหอ้งสมุ
ฉียวเฉลิมพระ

ทิเช่น หนา้สรุ
สงคโ์ครงการ
สาร ท่ีเก่ียวขอ้

มุดสีเขียว บรร
ะเกียรติ วนัองั

รุปแบบประเมิ
รวา่สาํเร็จหรือ
อง 

รยายโดยอาจา
งคารท่ี 8 สิงห

 

 

 

มิน
อไม่

ารย ์
หาคม 

 



 

     
 
              
ศาสตราจ
อาคารหอ
  

        
 

            
 
              
       เรือน
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1. เปล่ียนหลอดไฟนีออนเป็นหลอด LED  ทั้งสาํนกัหอสมุด และติดตั้งไฟกระตุกในพ้ืนท่ีสาํนกังาน 

                   
2. บาํรุงรักษาและทาํความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศอยา่งสมํ่าเสมอ 

      

                                          
 

3. บาํรุงรักษาและทาํความสะอาดหลอดไฟอยา่งสมํ่าเสมอ 

                                        



 
 
 

4. ป้ายรณรงคใ์ชน้ํ้ าใชไ้ฟอยา่งประหยดั 

                             
       
        5.  ป้ายรณรงคค์ดัแยกขยะ       
 

                  
6. การจดัการระบบนํ้าเสีย 

 

                  
 
 
 



 
 
 
 
               1.4    จดักิจกรรมรณรงคก์ารคดัแยกขยะ การอนุรักษแ์ละประหยดัพลงังาน 
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.5  การรับการ

 

รประเมินคุณภาพหอ้งสมุด

      

          

ดสีเขียว 

 

           



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



      ผลการตรวจประเมิน 
 

 
 



เชิงปริมาณ 

ทีต่ั้ง ทีไ่ด้ 
จาํนวนผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมฯ ประกอบดว้ย  
บุคลากรสาํนกัหอสมุด และผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด 
 
 
 
 
 

ผูไ้ดรั้บประโยชน์จากหอ้งสมุดสีเขียว ไดแ้ก่ 
1. บุคลากรสาํนกัหอสมุด จาํนวน  25  คน 
2. ผูใ้ชบ้ริการหอ้งสมุด ไดแ้ก่ นกัศึกษา อาจารย ์และ 

เจา้หนา้ท่ี ปี พ.ศ. 2560 จาํนวน  115, 000 คน 

เชิงคุณภาพ  

ทีต่ั้ง ทีไ่ด้ 
1. ผูใ้ชบ้ริการไดรั้บบริการในสภาพแวดลอ้มท่ีเป็น
หอ้งสมุดสีเขียว 
2.ผูป้ฏิบติังานไดอ้ยูใ่นสถานท่ีทาํงานท่ีมีสภาพ 
แวดลอ้มท่ีเป็นหอ้งสมุดสีเขียว เกิดจิตสาํนึกใน
เร่ืองการอนุรักษแ์ละประหยดันํ้าและพลงังานไฟ 
ช่วยในการลดค่าใชจ่้ายใหม้หาวิทยาลยั และมีความ
ภาค ภูมิใจท่ีมีส่วนร่วมในการผลกัดนัสู่การเป็น
หอ้ง สมุดสีเขียว 

1.มหาวิทยาลยัรังสิตมีภาพลกัษณ์ท่ีดีเร่ืองการดูแลส่ิงแวด 
ลอ้ม 
2.  มหาวิทยาลยัรังสิตสามารถลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังานลง 
3.  ผูป้ฏิบติังานและผูป้ฏิบติังานไดอ้ยูใ่นสภาพแวดลอ้มท่ีดี 
4.  ผูป้ฏิบติังานและผูป้ฏิบติังานมีความภาคภูมิใจท่ีไดช่้วย
รักษาสภาพแวดลอ้มและใชพ้ลงังานอยา่งเหมาะสม 
 
 

ส่วนที ่4   การนาํขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงแกไ้ข 
        -     ขอ้เสนอแนะในการดาํเนินงานคร้ังก่อน  
               -  ตอ้งปฏิบติัตามเกณฑม์าตรฐานอยา่งต่อเน่ืองตลอดทั้งปี 
 
        -     ส่ิงท่ีไดด้าํเนินการแกไ้ข / ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะคร้ังก่อนวาง 

            -  เป็นโครงการใหม่ 
    
           -   ผลการประเมินในคราวน้ี 

  -  ไดรั้บการประเมินใหเ้ป็นหอ้งสมุดสีเขียวตามมาตรฐานสมาคมฯ 
 

-  ขอ้เสนอแนะสาํหรับในการพฒันาในคร้ังต่อไป 
     -  จดัทาํรายงานใหค้รบถว้นสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

 
 

 


