
แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560  
 

1. ที่มาและเหตุผลความจ าเป็น 
   ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโลกก าลังถูกท าลายอย่างต่อเนื่องเพราะการใช้ทรัพยากรในทางที่ผิด 
ห้องสมุดในฐานะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมดังกล่าว พร้อมกับ
แสวงหาหนทางท่ีจะช่วยให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติในอันที่จะสร้างจิตส านึกและส่งเสริม
วิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัดบรรยากาศที่ท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้การด าเนินงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ ดังนั้น ส านักหอสมุดกลางจึง
พิจารณาเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึงความส าคัญ
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมไทย 
น่าอยู่และยั่งยืน โครงการห้องสมุดสีเขียวจึงมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปดังเช่น แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม เป็นต้น     
 
2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
      2.2 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในส่วนพื้นที่ท างานและพ้ืนที่ให้บริการ  
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ และมสี่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 
2559  
       3.2 มีรายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษ์อุปกรณ์การใช้น้ าเพ่ือลดการสูญเสียน้ าและ/หรือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยัดน้ า  
       3.3 จ านวนกิจกรรม/การรณรงคเ์พ่ือลดการใช้ทรัพยากรและการคัดแยกขยะ ≥3 กิจกรรม/การ
รณรงค์  
       3.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรห้องสมุดต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน คะแนนเฉลี่ย 
>3.50  
  3.5 จ านวนบุคลากรห้องสมุดที่มคีวามรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด ร้อยละ ≥80     
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  3.6 จ านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ร้อยละ ≥90  
       3.7 จ านวนกิจกรรม/การรณรงค์ท่ีจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ≥3 กิจกรรม/การรณรงค์    
 
4. กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
  เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุด 
สีเขียว ส านักหอสมุดกลาง บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานไว้ 
ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   1. จัดแบ่งคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวออกเป็น 3 กลุ่มเพ่ือดูแลรับผิดชอบ  
3 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟฟ้า ด้านน้ า และด้านสภาพแวดล้อม 
   2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแต่ละด้าน ดังนี้ 
    2.1 ด้านไฟฟ้า 
     2.1.1 ก าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการประหยัดและการใช้ที่คุ้มค่า  
     2.1.2 ส ารวจ และบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าที่ช ารุด
ให้เป็นอุปกรณ์ท่ีประหยัดไฟฟ้าทดแทน  
    2.2 ด้านน้ า  
     2.2.1 ก าหนดมาตรการการใช้น้ าเพื่อให้เกิดการประหยัดและการใช้ที่คุ้มค่า 
     2.2.2 ส ารวจ และบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น้ าที่ช ารุด 
ให้เป็นอุปกรณ์ท่ีประหยัดน้ าทดแทน 
      2.3 ด้านสภาพแวดล้อม 
     2.3.1 ก าหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและดูแล
สภาพแวดล้อมให้มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     2.3.2 จัดบริการอุปกรณ/์เครื่องมือที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ 
คัดแยกขยะ  
 
  กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรห้องสมุดและ
ผู้ใช้บริการในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
         1. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ โปสเตอร์ สื่อสังคม
ออนไลน์ อีเมล (บุคลากรห้องสมุด) เป็นต้น 
         2. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
         3. รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด/
ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น      
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  กลยุทธ์ที่ 3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
   1. มอบหมายคณะกรรมการประจ าแต่ละพ้ืนที่ในการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการ
โครงการห้องสมุดสีเขียวเพื่อพิจารณา 
   2. คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือเสนอ
ผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง และคณะท างานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรน้ าประจ า
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
        5.1 ห้องสมุดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
       5.2 ห้องสมุดจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ 
  5.3 บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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แผนปฏิบัติการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการห้องสมดุสเีขียว ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

กลยุทธ ์
แนวทาง/มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการด าเนินงาน 
     1. จัดคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวออกเป็น 3 กลุ่มเพ่ือดูแล
รับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟฟ้า ด้านน้ า และด้านสภาพแวดล้อม 

คณะกรรมการ
โครงการ 

ห้องสมุดสีเขียว 
     2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแต่ละด้าน ดังนี้     
          2.1 ด้านไฟฟ้า 
               ก าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า 
               2.1.1 มาตรการระยะสั้น 
                    1) ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าส าหรับบุคลากรห้องสมุด
และผู้ใช้บริการ (รายละเอียดดูในแนวปฏิบัติเพื่อการอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)  
                  2) การส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี้ 
                          2.1) ส ารวจและตรวจสอบ ดังนี้ 
                               ก. ส ารวจแผงควบคุมหลอดไฟและหลอดไฟที่ไม่
สามารถใช้งานได้ 
                               ข. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้ของปลั๊กไฟ (ปลั๊กพ่วง
และปลั๊กตดิผนัง)  
                               ค. ตรวจสอบการท างานของเครื่องปรับอากาศและ 
พัดลม 
                               จ. ตรวจสอบการท างานที่ผิดปกติของคอมพิวเตอร์
หลังปิดเครื่อง เช่น มีการรีสตาร์ทเองหลังปิดเครื่องแล้ว 
                          2.2) บ ารุงรักษา ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์อย่าง
เหมาะสมเพ่ือลดการใช้สูญเสียพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์ 
                          2.3) ท ารายงานผลการส ารวจ ตรวจสอบ และ
บ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการไฟฟ้าเพ่ือให้เห็นภาพรวมส าหรับการวาง
แผนการดูแล รวมถึงการวางแผนด าเนินการเรื่องงบประมาณและจัดซื้อ
อุปกรณ์เพ่ือปรับเปลี่ยน 
                   3) ใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานที่ได้รับรองมาตรฐาน  
เป็นหลอด LED 

คณะกรรมการ
โครงการ 

ห้องสมุดสีเขียว 
ด้านการใช้ไฟฟ้า 
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กลยุทธ ์
แนวทาง/มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ 

                    4) จัดท าแผนผังสวิตช์ไฟฟ้าแต่ละชั้นและก าหนดผู้รับผิดชอบ
ดูแลการเปิด- ปิดดวงไฟประจ าชั้น 
                    5) บริเวณท่ีมีผู้ใช้น้อยติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบ
อัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่าน  
                    6) บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ โดยท าความ 
สะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ภายในชุดเครื่องปรับอากาศในอาคารทุกๆ เดือน 
และท าความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคารทุก 6 เดือน 
                    7) ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดยป้องกัน
ความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการปลูกต้นไม้ติดผ้าม่านหรือฟิล์มกรองแสง และ 
อุดรอยรั่วต่าง ๆ 
                    8) ลดการดูดความเย็นออกโดยการงดใช้พัดลมดูดอากาศ 
                     9) รวบรวมและวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนและ
รายปีงบประมาณ 
                    10) เผยแพร่ความรู้/รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า เช่น จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อ
สังคมออนไลน์ โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
                         10.1) การใช้ไฟฟ้าท่ีบ้านและท่ีท างานอย่างถูกวิธี 
                         10.2) การตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างง่ายๆ  
ที่บ้านและที่ท างาน 
                         10.3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น 
การใช้คอมพิวเตอร์ กระติกน้ าร้อน เป็นต้น 
               2.1.2 มาตรการระยะยาว  
                    1) กรณีที่อุปกรณ์ช ารุดและจ าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ให้พิจารณา
จัดหาอุปกรณ์ท่ีประหยัดไฟทดแทน เช่น หลอด LED เครื่องปรับอากาศ 
เบอร์ 5 ปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพ ปลั๊กติดผนัง เป็นต้น 
                    2) กรณีที่มีการปรับปรุงอาคาร ให้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อการประหยัดไฟ เช่น การติดตั้งหรือปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่างให้ประหยัดพลังงาน การออกแบบหรือวางผังการจัดวาง
หรือติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
                    3) ประเมินผลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปีเพ่ือน ามาค านวณตัวเลข
ส าหรับการคาดการณ์การใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงให้เหมาะสม 
 
 

คณะกรรมการ
โครงการ 

ห้องสมุดสีเขียว 
ด้านการใช้ไฟฟ้า 
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กลยุทธ ์
แนวทาง/มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ 

          2.2 ด้านน้ า 
               ก าหนดมาตรการการใช้น้ าเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า 
               2.2.1 มาตรการระยะสั้น 
                     1) ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้น้ าส าหรับบุคลากรห้องสมุดและ
ผู้ใช้บริการ (รายละเอียดดูในแนวปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม)  
                     2) การส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับ
การใช้น้ าภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี้ 
                          2.1) ส ารวจ ตรวจสอบการใช้น้ าแบบผิดประเภท ดังนี้ 
                               ก. ตรวจสอบท่อน้ ารั่วภายในอาคาร 
                               ข. ตรวจสอบก๊อกน้ าที่ช ารุดส่งผลให้ปิดน้ าไม่สนิท 
                               ค. ตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ 
                               ง. ตรวจสอบอุปกรณ์ถังกักเก็บน้ าภายในหน่วยงาน 
เดือนละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งท าเช็คลิสต์เพื่อความต่อเนื่องในการตรวจสอบ 
                              จ. ตดิตามปริมาณการใช้น้ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ตรวจสอบหาการรั่วไหล 
                          2.2) บ ารุงรักษา ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์อย่าง
เหมาะสมเพ่ือลดการสูญเสียน้ าอย่างเปล่าประโยชน์ เช่น ซ่อมท่อน้ าที่รั่ว 
เปลี่ยน/ซ่อมก๊อกที่ไม่สามารถปิดได้สนิท ปั้มน้ า ระบบการจ่ายน้ า เช่น ท่อ
ประปา วาล์ว ก๊อกน้ า ระบบสุขภัณฑ์ เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพปกติอย่าง
สม่ าเสมอ                          
                         2.3) ท ารายงานผลการส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับการใช้น้ าเพ่ือให้เห็นภาพรวมส าหรับการวางแผนการดูแล 
รวมถึงการวางแผนด าเนินการเรื่องงบประมาณและจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยน 
                    3) ปรับระดับความแรงของน้ าจากสายช าระให้เหมาะสมเพ่ือ
การประหยัดน้ า     
                      4) เผยแพร่ความรู้/รณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
                         4.1) วิธกีารใช้น้ าอย่างประหยัดที่บ้านและท่ีท างาน เช่น 
ไม่เปิดน้ าไหลตลอดเวลาในขณะล้างหน้าหรือบ้วนปาก/แปรงฟัน ควรใช้แก้ว
แทนการเปิดน้ าไหลทิ้ง / การล้างถ้วยชาม ควรใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรก
หรือเศษอาหารออกก่อน และล้างพร้อมกันในอ่างน้ าจะประหยัดเวลาและ 

คณะกรรมการ
โครงการ 

ห้องสมุดสีเขียว 
ด้านการใช้น้ า 
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กลยุทธ ์
แนวทาง/มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ประหยัดน้ ามากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง / การใช้สบู่เหลวแทนสบูก้อนในการ 
ล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนจะใช้เวลาล้างท าความสะอาดนานกว่า / ไม่ท้ิงเศษ
อาหาร กระดาษ หรือสารเคมีลงในโถชักโครก / ควรใช้ Sprinkler หรือบัวรด
น้ าแทนการฉีดด้วยสายยางหรือปล่อยน้ าทิ้งไว้ และควรรดน้ าในช่วงเช้าซึ่ง
อากาศยังเย็นอยู่ช่วยให้การระหายของน้ าต่ ากว่า รวมถึงการน าน้ าที่ใช้แล้ว
มารดน้ าหรือราดท าความสะอาดพ้ืน (ในรอบแรก) แทนน้ าประปา 
                         4.2) ประโยชน์และความจ าเป็นของน้ าในชีวิตประจ าวัน 
                2.2.2 มาตรการระยะยาว  
                     1) กรณีท่ีอุปกรณ์ช ารุดและจ าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ให้
พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ท่ีประหยัดน้ าทดแทน เช่น ก๊อกประหยัดน้ า ชักโครก
ประหยัดน้ า หัวฉีดประหยัดน้ า โถปัสสาวะชายประหยัดน้ า เป็นต้น 
                     2) กรณีที่มีการปรับปรุงอาคาร ให้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการประหยัดน้ า เช่น การติดตั้งหรือปรับปรุงระบบการใช้หรือหรือ
อุปกรณ์ให้ประหยัดน้ า การออกแบบหรือวางผังการจัดวางหรือติดตั้งอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวกับการใช้น้ าที่เหมาะสมสอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
                     3) ใช้น้ าจากคลองธรรมชาติเพ่ือรดน้ าต้นไม้แทนนน้ าประปา 
(ส าหรับหอสมุด มศว องครักษ์) 

คณะกรรมการ
โครงการ 

ห้องสมุดสีเขียว 
ด้านการใช้น้ า 

          2.3 ด้านสภาพแวดล้อม 
               ก าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดการเกิดขยะ และการจัดสภาพแวดล้อมดี 
ในพ้ืนที่ท างานและพ้ืนที่ให้บริการ 
                2.3.1 มาตรการระยะสั้น 
                    1) ก าหนดแนวปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมส าหรับบุคลากร
ห้องสมุดและผู้ใช้บริการ (รายละเอียดดูในแนวปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม)  
                     2) มีการจัดการขยะที่เหมาะสม ลดปริมาณขยะ โดยมีวิธีการ 
ดังนี้ 
                          2.1) การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 ด้าน  
                          2.2 การจัดพื้นที่หรือถังส าหรับคัดแยกขยะ ได้แก่  
ขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฝากระป๋อง และกระดาษใช้แล้ว 
                    3) จัดสภาพแวดล้อมในอาคารให้สะอาด เป็นระเบียบร้อย 
อากาศถ่ายเทสะดวก  
                    4) มีการก ากับ ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าพร้อม
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอย่างสม่ าเสมอ 

คณะกรรมการ
โครงการ 

ห้องสมุดสีเขียว 
ด้านสภาพแวดล้อม 
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กลยุทธ ์
แนวทาง/มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ 

                    5) เผยแพร่ความรู้/รณรงคก์ารใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดการเกิดขยะ และการจัด
สภาพแวดล้อมที่ดี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์  
สื่อสังคมออนไลน์ โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
                          5.1) ข้อมูลวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
                          5.2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
                          5.3) ข้อมูลผลเสียของขยะที่เป็นพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
                          5.4) ส่งเสริมการแยกขยะก่อนทิ้งโดยการจัดเตรียมถัง
แยกขยะไว้ ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติก ถังทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ถังท้ิงฝาและ
ผลิตภัณฑ์จากกระป๋อง กล่องแยกท้ิงกระดาษแต่ละประเภท (เฉพาะพ้ืนที่
ท างาน) 
                          5.5) การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี เช่น 
รณรงค์เรื่องการลดการส่งเสียงดังภายในพื้นที่อ่าน การน าหนังสือไปวางที่ชั้น
พักหนังสือหลังใช้งานเสร็จ การเก็บเก้าอ้ีให้เข้าท่ีหลังการใช้งาน การดูแลโต๊/
พ้ืนทีท่ างานหลังเลิกงาน เป็นต้น 
               2.3.2 มาตรการระยะยาว 
                     1) กรณีท่ีมีการปรับปรุงอาคาร ให้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือเฟอร์นิเจอร์ทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
                     2) ผลักดันเรื่องการคัดแยกขยะให้เป็นมาตรการร่วมกันกับ
ทางมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 
                     3) รณรงค์การเลิกใช้โฟมในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 

คณะกรรมการ
โครงการ 

ห้องสมุดสีเขียว 
ด้านสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
     พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
      1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้บุคลากรห้องสมุดทราบทั่วกันอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น อีเมล บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
     2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมไปยังผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แนะน า
หนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 
 

 
คณะกรรมการ

โครงการ 
ห้องสมุดสีเขียว 
ในแต่ละด้าน 



9 
 

กลยุทธ ์
แนวทาง/มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ 

     3. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและ
ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ประกวดค า
ขวัญโดยเปิดให้นิสิตเข้าร่วม “ขยะขยายโอกาส” ว่าด้วยการรับบริจาคฝา
กระป๋อง การแลกเปลี่ยนความรู้ส าหรับบุคลากรห้องสมุด และกิจกรรมจัดท า
ความสะอาดใหญ่ประจ าปี เป็นต้น 
     4. รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะในอาคาร ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติก 
ถังท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการแยกทิ้งกระดาษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์  
     5. รณรงค์เรื่องการประหยัดน้ าและไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัด
นิทรรศการ แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 

 

กลยุทธ์ที่ 3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
      อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

แนวทางการด าเนินงาน  
     1. มอบหมายคณะกรรมการประจ าแต่ละพ้ืนที่ในการก ากับติดตามการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผล ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวเพ่ือ
พิจารณา 
     2. คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวจัดท าสรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง และคณะท างานด้านการจัด
การพลังงานและทรัพยากรน้ าประจ าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
คณะกรรมการ

โครงการ 
ห้องสมุดสีเขียว 

 


