
แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2564 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ 

ด้าน
กายภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. พัฒนาอาคารบรรณ
ราชนครินทร์ให้เป็น
อาคารประหยัดพลังงาน 

1.จัดหาระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ 
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things :IOT) 
 

- อาคารบรรณราชนครินทร์ 
ของส านักฯมีระบบควบคุม
อาคารอัจฉริยะ 1 ระบบ 

- ส านักฯมีระบบควบคุมอาคาร
อั จ ฉ ริ ย ะ  ด้ ว ย เ ท ค โ น โ ล ยี
อิ น เ ท อ ร์ เ น็ ต ข อ ง ส ร ร พ สิ่ ง 
( Internet of Things : IOT) 
สามารถตรวจวัดผลการใช้พลังงาน
ของส านักฯได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1 ระบบ 

 
 

2.ติดตั้งระบบมิเตอร์น้ า 
อาคาร 15 (ห้องสมุดหลัง
เดิม) 

2.จัดหามิเตอร์ติดตั้งอาคารวิทยบริการ 
(อาคาร15 ห้องสมุดหลังเดิม) 

- อาคารวิทยบริการ  
(อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเดิม) 
มีมิ เตอร์วัดน้ า เ พ่ือให้ทราบ
ปริมาณการใช้น้ า 

- สถิติการใช้น้ าประปาของอาคาร
วิทยบริการ  
(อาคาร 15 ห้องสมุดหลังเดิม) 

 

3. สวนห้องสมุดสีเขียว 
ARIT.ARU 

3.ปรับปรุ งสวนห้องสมุดสี เขียวให้
สวยงาม แนวทางการจัดภูมิทัศน์ สวน
ห้องสมุดสีเขียว ARIT.ARU 

- มีพ้ืนที่สีเขียวและแหล่ง
เรียนรู้ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 

- ส านักฯมพ้ืีนที่สีเขียวทีส่วยงามได้
เกณฑ์มาตรฐานพ้ืนที่สีเขียว 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ 

 4.กรงเหล็กคัดแยกขยะ 4. จัดหากรงเหล็กเพ่ือคัดแยกขยะรี
ไซเคิลประจ าอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ 

- ส านักฯมีกรงเหล็กเพ่ิม 1 ชุด 
ประจ าอาคาร 100 ปี ศูนย์
ภาษาและคอมพิวเตอร์ 

- สถิติการคัดแยกขยะรีไซเคิล
ประจ าอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษา
และคอมพิวเตอร์ 

 

ด้าน
ส่งเสริมการ

เรียนรู้ 
- ส าหรับ
บุคลากร 

1.ส่งบุคลากรร่วมประชุม/
อบรม/สัมมนา แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 

5. น าบุคลากรศึกษาดูงาน หรือจัด
ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- บุคลากรมีความรู้ด้านการ
ด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 

- จ านวนบุคลากรส านักฯ ได้รับ
การอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80/ปี 

 

6. เข้าร่วมกิจกรรมของเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียวประจ าปี 2564 

- ส านักฯเข้าร่วมกิจกรรมของ
เครือข่ายอย่างน้อยปี ละ 2 
ครั้ง 

- ประชุมสัมมนาเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว 
- ประชุมผู้บริหารเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว 

 

7. เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุด
สถาบันอื่นหรือหน่วยงานอ่ืนๆ 

- ส านักฯส่งบุคลากรเข้าร่วม
กิจกรรมด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องสมุดสถาบันอ่ืนหรือ
หน่วยงานอื่นๆ อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง 
 
 

- เครือข่ายความร่วมมือส านักวิทย
บริการฯ  1 ครั้ง 
- WUNCA 1 ครั้ง 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ 

- ส าหรับ
ผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ส่งเสริมการอ่านและ
การเรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- มีทรัพยากรสารสนเทศด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (หนังสือ วารสาร 
สื่อสิ่งพิมพ์ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์  สื่อออนไลน์) 

- จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานไม่น้อย
กว่า 300 รายการต่อปี 

 

9. จัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

- ผู้ใช้บริการมีทักษะการสืบค้น
สารสนเทศด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความ
เข้าใจต่อการสืบค้นสารสนเทศ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ิมมากข้ึนหลังจาก
อบรม 

 

10. จัดแสดงสารสนเทศด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม(มุม
ห้องสมุดสีเขียว) 
 

- มีแหล่งค้นคว้าทรัพยากร
สารสนเทศด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนานิทรรศการและมุมห้อง
มุมห้องสมุดสีเขียว 
- เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวได้รับการ
ปรับปรุง 

 

11. จัดกิจกรรม DIY จากขยะและวัสดุ
เหลือใช้ 

- ส านักจัดกิจกรรม DIY จาก
ขยะและวัสดุเหลือใช้ เพ่ือ
รณรงค์และส่งเสริมให้บุคลากร
และผู้ใช้บริการสามารถ
ประดิษฐ์สิ่งของขยะและวัสดุ

- กระถาง DIY 
- โต๊ะ-เก้าอ้ี DIY 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 

เหลือใช้ ส่งผลให้ปริมาณขยะที่
จะถูกก าจัดลดลง 

12. รณรงคแ์ละประชาสัมพันธ์ให้
ผู้รับบริการตระหนักและเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

- มีสื่อเพ่ือรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

- จัดท าสื่อวีดีโอรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ การอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อย
กว่า 3 เรื่อง 

 

3.พัฒนาระบบจัดเก็บและ
เผยแพร่สารสนเทศ
ห้องสมุดสีเขียว 

13. พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว
ส านักวิทยบริการและเคโนโลยี
สารสนเทศ 

- มีแหล่งจัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูลและสารสนเทศของ
ห้องสมุดสีเขียว 

- เว็บไซต้องสมุดสีเขียว ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ด้านอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

14. จัดซื้อ-จัดหา สินค้าท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

- มีสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

- มีสินค้าท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20  

 

2. การบ ารุงรักษาระบบ
ต่างๆ 

15. ก าหนดแผนการบ ารุงรักษาระบบ
ต่างๆของส านักวิทยบริการฯ 

- ส านักฯ มีการบ ารุงรักษา
ระบบต่างๆ ที่ใช้ในการ
ด าเนินงานของส านักฯให้เป็น
ปกติมีประสิทธิภาพ 

- ระบบต่างๆของส านักฯได้รับการ
บ ารุงรักษาตามรอบระยะเวลา  

 

3.บันทึกข้อมูลการใช้
ไฟฟ้า  
น้ ามันเชื้อเพลิง น้ า 

16. พัฒนาระบบบันทึกการใช้พลังงาน
ไฟฟ้า น้ า และกระดาษ แบบออนไลน์  

- ส านักฯ มีระบบบันทึกสถิติ
และรายงานผลการใช้พลังงาน

- ผลการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ า 
กระดาษ ด้วยระบบออนไลน์ 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ 

 
 
 
 
 
 

กระดาษ วัสดุส านักงาน ไฟฟ้า น้ า และกระดาษ ที่
บุคลากรสามารถตรวจสอบได้ 

4.การประชุมและการ
สื่อสารผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

17. ส านักฯ มรีะบบ Digital Work 
Flow (ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบ) 

- ส านักฯ มรีะบบ Digital 
Work Flow (ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ) 

- ระบบ Digital Work Flow 
(ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
เต็มรูปแบบ)1 ระบบ 

 

5.การจัดการของเสียและ
มลพิษ 

18. การจัดการขยะ 
การแยกขยะและส่งก าจัดอย่างถูกวิธี 
 

- ส านักฯเพ่ิมมาตรการการ
บันทึกและชั่งปริมาณขยะทั่วไป  

- สถิติการบันทึกผลการชั่งปริมาณ
ขยะทั่วไป 

 

7.กิจกรรม 7ส ในพ้ืนที่
บริการและส านักงาน 

19. กิจกรรม 7ส และการตรวจ
ประเมินผลการด าเนินงาน  

- ส านักฯมีการจัดกิจกรรม 7ส 
ไม่น้อยกว่าปีละ 2 ครั้ง และมี
ผลการประเมินการด าเนินงาน 
7ส ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

- รายงานผลการด าเนินงาน 7ส 
ประจ าปี 2564 

 

8.การเตรียมความพร้อม
และตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน 

20. อบรม ซักซ้อม บุคลากรเพ่ือเตรียม
ความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน 

- บุคลากรมีทักษะการป้องกัน
อัคคีภัยและตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน 

- อบรม ซักซ้อม เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน ปีละ 1 ครั้ง 

 

 



 
แบบเสนอโครงการเพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
1. หน่วยงานหลัก  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานรอง  - 
 

2. ช่ือโครงการ  โครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
รหัสโครงการ  ....................................... 
 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
 ประเด็นที่ : 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน 
แผนการปฏิรูปประเทศ : ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 เรื่องและประเด็นปฏิรูปที่ - 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 ยุทธศาสตร์ที่ : 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ : 4.3 พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Green University ตามเกณฑ์มาตรฐาน UI 
GreenMetric 
 เป้าหมายที่ : เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
(Smart and Green University)  
 

แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 โครงการหลัก :  64402  โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สังคมสีเขียวอย่างยั่งยืน Green University 

โครงการย่อย :  - 
 ผลผลิต :  P 301 โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
 แผนงาน :  P3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 

ตัวชี้วัด :  OKRs : 402 ผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI 
GreenMetric) (5,200 คะแนน) 

 ตัวชี้วัดส านักงบประมาณ : KPI : -  
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ประเภทโครงการ 
  โครงการบริหารจัดการหน่วยงาน  โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษา 
  โครงการด้านบริการวิชาการ   โครงการวิจัยเพื่อสร้าง สะสมองค์ความรู้ 
   ด้านการศึกษา   ด้านวิจัย 
   ด้านเศรษฐกิจ    ด้านบริการวิชาการ 
   ด้านสังคม    ด้านการจัดการเรียนการสอน 
   ด้านสิ่งแวดล้อม 
   ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
   ด้านศาสตร์พระราชา 
   ด้านศิลปะและวัฒนธรรมภูมิปัญญา 
  โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการ อื่นๆ 
   ด้านวิจัย     ด้าน...................................... 
   ด้านบริการวิชาการ 
   ด้านการจัดการเรียนการสอน 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศ ระยะ 5 ปี 2560-2564 โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ Green University จึงได้มีการด าเนินโครงการห้องสมุดสีเขียว โดยการจัด  
ภูมิทัศน์และการบริหารจัดการห้องสมุดและส านักงานให้มีการด าเนินการที่เป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ
เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม 
 

4. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือพัฒนาห้องสมุดให้ได้มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 

2. เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
   

5. กลุ่มเป้าหมาย 
 1. ประชาชนที่จัดท าเป็นหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส์ 5 ราย 

2. ผู้ใช้บริการ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ 
 

6. วิธีด าเนินงาน 
1.ก าหนดแผนการด าเนินงานประจ าปี 
2.ก าหนดปฏิทินการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
3.ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
4.ประเมินผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
5.รายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
 

7. ระยะเวลา 
 วันที่ 01/10/2563 ถึง วันที่ 30/09/2564 
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8. พื้นที่ด าเนินการ  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  

9. แหล่งงบประมาณ  งบประมาณ บ.กศ.  งบประมาณโครงการ  332,000.00  บาท 
 

10. ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ ค่าเป้าหมาย(Target) 

เชิงปริมาณ : ตัวช้ีวัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
1. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things :  IoT) 

ระบบ 1 

2. จ านวนกรงเหล็กคัดแยกขยะ ชุด 1 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ครั้ง 4 

เชิงคุณภาพ : ตัวช้ีวัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการบริการ) 
1. ส านักวิทยบริการฯ มีระบบอาคารประหยัดพลังงาน
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of 
Things : IoT) สามารถตรวจวัดผลการใช้พลังงานไฟฟ้า
ของส านักวิทยบริการฯ ได้อย่ า งมีประสิทธิภาพ         
เต็มรูปแบบ 

ร้อยละ 80 

2. ผลสัมฤทธิ์การจัดโครงเหล็กส าหรับแแยกขยะรีไซเคิล ร้อยละ 100 
3. ผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังจัดกิจกรรม
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา : ตัวชี้วัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
1. ร้อยละของงานด าเนินโครงการฯแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวชี้วัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ/การบริการ 
1. ร้อยละของการใช้งบประมาณด าเนินโครงการฯแล้ว
เสร็จตามจ านวนงบประมาณที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

 
11. การประเมินผล  (evaluation) 
 ผลผลิต (Output) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นทันทีโ่ดยตรงหลังจากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิ้น 

- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
 ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ผลที่เกิดต่อเนื่องมาจากผลผลิต 

- ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ผลลัพธ์ (Outcome) หมายถึง ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลจุดหมายปลายทาง หรือผลต่อเนื่องจากผลกระทบ 

- มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก (UI GreenMetric)  
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12. แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย 

 
13. ตัวช้ีวัดความส าเร็จกิจกรรมย่อย 
 เชิงปริมาณ : ตัวช้ีวัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
 เชิงคุณภาพ : ตัวช้ีวัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการบริการ) 
 เชิงเวลา : ตัวช้ีวัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
 เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวช้ีวัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ/การบริการ 
 
 
 
 
 
 

รหัส 
กิจกรรม 

ชื่อกิจกรรม หมวดรายจ่าย/รายละเอียด จ านวนเงิน 

แผนการปฏิบัติงาน 
ไตรมาสท่ี 1 
(ต.ค.63-ธ.ค.

63) 

ไตรมาสท่ี 2 
(ม.ค.64-มี.ค.

64) 

ไตรมาสท่ี 3 
(เม.ย.64-มิ.ย.

64) 

ไตรมาสท่ี 4 
(ก.ค.64-ก.ย.

64) 
 1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีท่ีเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

- ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วย
เทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things :  IoT) 

ครุภัณฑ ์
   รายละเอียด : :  
  1. อุปกรณ์ติดตั้งส าหรับอาคาร
ประหยัดพลังงาน  
   2. ซอฟต์แวร์  
 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท 
 

รายการครุภัณฑ์ 
1. ระบบอาคารประหยัดพลังงาน
ด้วยเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตของ
สรรพสิ่ง จ านวน 1 ระบบ  
รวมเป็นเงนิ 300,000 บาท 

300,000 
 

300,000 -  - 

 

- กรงเหล็กคดัแยกขยะ 1 ชุด ครุภัณฑ ์
   รายละเอียด :  
1. ขนาดไมน่้อยกว่า 
19*105*110 Cm. 
2. มีล้อส าหรับเคลื่อนย้ายได้ 
3. โครงสรา้งใช้เหล็กขนาดไม่นอ้ย
กว่า 1*1 นิว้ 
4. ความหนาของเหลก็โครงสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1.2 มม. 
 

รวมเป็นเงนิ 12,000 บาท 
รวมค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน 12,000 บาท 

12,000 
 

12,000  - - 

 2. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 

- ส่งเสรมิ/สนับสนุนให้ผูร้ับบริการมี
ความรู้ด้านการอนุรกัษ์พลังงานและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

 ตอบแทนใช้สอยวัสดุ 
- ร ายละ เอี ยด  :  จั ด หาวั ส ดุ 
สารสนเทศเพื่อการจัดกิจกรรม
รณรงค์อนุ รั ก ษ์พลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม   

15,000 
 

5,000 5,000 5,000 5,000 
- 

  รวมท้ังสิ้น 332,000 317,000 5,000 5,000 5,000 
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กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด(Indicators) หน่วยนับ 
ค่าเป้าหมาย
(Target) 

1. ระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things :  IoT) 
 

2. กรงเหล็กคัดแยกขยะ 
 

3. กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมก่อนและ
หลังจัดกิจกรรมเพิ่มขึ้น 
 
 

เชิงปริมาณ : ตัวชี้วัดประเภทระบุจ านวนของผลผลิต 
1. จ านวนระบบควบคุมอาคารอั จฉริ ยะ  ด้ วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง ( Internet of 
Things :  IoT) 

ระบบ 1 

2. จ านวนกรงเหล็กคัดแยกขยะ ชุด 1 
3. จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการ
เรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ครั้ง 4 

เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดประเภทมาตรฐานของผลผลิต (ไม่ใช้การวัดผลความพึงพอใจยกเว้นการ
บริการ) 
1. ส านักวิทยบริการฯ มีระบบอาคารควบคุมอาคาร
อัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 
(Internet of Things :  IoT) สามารถตรวจวัดผลการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของส านักวิทยบริการฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เต็มรูปแบบ 

ร้อยละ 80 

2. ผลสัมฤทธ์ิการจัดกรงเหล็กส าหรับคัดแยกขยะ ร้อยละ 100 
3. ผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อมก่อนและหลังจัดกิจกรรม
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 100 

เชิงเวลา : ตัวชี้วัดประเภทระบุความรวดเร็ว ระยะเวลาในการด าเนินการ / ให้บริการ 
1. ร้อยละของงานด าเนินโครงการฯแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

เชิงค่าใช้จ่าย : ตัวชี้วัดประเภทระบุต้นทุนการผลิต การด าเนินการ/การบริการ 
1. ร้อยละของการใช้งบประมาณด าเนินโครงการฯ 
แล้วเสร็จตามจ านวนงบประมาณที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 

 

หมายเหตุ : จ าเป็นต้องมีทุกประเภทตัวชี้วัด 
 

14. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
 

15. ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ และทีมงาน 
 
 
 

      
                 ลงชื่อ            ผู้อนุมัติโครงการ 

                                                        (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ) 
                                                         ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
               วันที่................………….............………… 


