
 



ค ำน ำ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ                 

ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงต่อเนื่อง และได้มีนโยบำยในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียว จึงท ำกำรเข้ำร่วม
บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว กับเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว         
โดยมีมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์เป็นผู้น ำเครือข่ำย เมื่อวันที่  29 มกรำคม 2561 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน          
ห้องสมุดสีเขียว ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ          
ประสบผลส ำเร็จเป็นไปตำมข้อตกลงควำมร่วมมือดังกล่ำว ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ                
จึงมีกำรจัดท ำแผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และได้มีกำรปรับปรุงแผนฉบับล่ำสุด                  
ปี พ.ศ. 2563 

 

  แผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้รับควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี            
ในกำรให้ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ จำกคณะผู้บริหำร บุคลำกรเจ้ำหน้ำที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน ำไป
ปรับปรุงกำรพัฒนำงำนห้องสมุดสีเขียว ให้สอดคล้องตำมนโยบำยและพันธกิจของหน่วยงำนและของเครือข่ำย 
และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำจะได้รับควำมร่วมมือเช่นนี้ตลอดไป 
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ส่วนที่ 1  
บทสรุปผู้บริหาร 

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ของ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ ได้รับการพัฒนาจาก เกณฑ์การ
ด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ คือ  

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย (1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม         
และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล ตัวชี้วัดที่ 3.1 พ้ืนที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564  

(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมาย คือ สภาพแวดล้อม
ของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
ในระดับโลก ตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) คือ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป้าหมาย คือ พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัด : สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวทุกประเภท 
ได้แก่ พ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้ง        
ป่าในเมืองและชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (แผนระดับ2) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต       
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณภาพที่ดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ตัวชี้วัด : 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ            
การจัดการอย่างถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับ        
การก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 /กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)           
ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ของ ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตร์ที่ 4               
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติ 
และนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัว
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี     
(พ.ศ. 2561-2565) และมีแผนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี          
(พ.ศ. 2563-2565) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ : “มุ่งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart 
University & Green University) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2565” พันธกิจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล
ยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ พันธกิจพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart University & Green University) โดยมีนโยบายการบริหารงานส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง และได้มีนโยบายในการบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียว จึงท าการเข้าร่วมบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว                 
โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้น าเครือข่าย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพ่ือให้การด าเนินงาน          
ห้องสมุดสีเขียว ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          
ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                
จึงมีการจัดท าแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และได้มีการปรับปรุงแผนฉบับล่าสุด                  
ปี พ.ศ. 2563  

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการให้ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ จากคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าส านัก บุคลากรเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไป
ปรับปรุงการพัฒนางานห้องสมุดสีเขียว ให้สอดคล้องตามนโยบาย พันธกิจของหน่วยงานและของเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว  
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ ได้มีการวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก โดยใช้เครื่องมือ 
SWOT Analysis ซึ่งยึดโยงการวิเคราะห์จากแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งน าบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม ของประเทศ ตลอดจนสภาพการณ์ส าคัญในมิติ
ต่างๆ มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ดังนี้ 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWOT Analysis) 
 2.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
  จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. มียุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย 
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม  
3. อาคารส านักวิทยบริการฯ เป็นอาคารที่เป็นเอกเทศ  
4. มีการบ ารุงรักษาระบบต่างๆ เป็นประจ าตามก าหนดระยะเวลา 
5. ส านักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานหลักด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ

บริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด (Smart University & Green University) 
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  จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
  1. ส านักวิทยบริการฯ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจ านวนมาก เนื่องจาก มีเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการ
ใช้งานจริงมากกว่าค่าอายุที่เหมาะต่อการใช้งาน มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าและไม่มีเทคโนโลยีประหยัดไฟ             
มีระบบแสงสว่างภายในอาคารเป็นแบบวงจรคู่ขนาน ไม่ประหยัดพลังงาน มีจ านวนหนังสือเพ่ิมมากขึ้น การจัดวาง
ชั้นหนังสือถี่ ท าให้แสงสว่างบริเวณชั้นหนังสือไม่เพียงพอ ไม่มีระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบอัตโนมัต ิ
  2. ส านักวิทยบริการฯ มีระบบการบริหารจัดการน้ าไม่ครบวงจร เนื่องจากไม่มีมิเตอร์น้ า ระบบ
บ าบัดน้ าเสียและบ่อดักไขมันช ารุด 

3. ส านักวิทยบริการฯ มีพ้ืนที่จ ากัด ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว   
4. ไม่มีการแยกหม้อแปลงไฟฟ้าตามอาคารและมิเตอร์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ท าให้ไม่สามารถ

วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละอาคารได้ กรณีอาคารเก่า 
 

 2.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) 
  โอกาส (Opportunities : O) 
                  1. รัฐบาลมีนโยบายการจัดการขยะและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเรื่ององค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University & 
Green University) จึงท าให้หน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยตรง 
  3. มีพ้ืนทีร่องรับการจัดกิจกรรมและการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย  

      4. ส านักวิทยบริการฯ มีความร่วมมือกับห้องสมุดอ่ืนๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

  ภัยคุกคาม (Threats : T) 
       1. สภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ านวนมากข้ึน 
       2. พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ราบลุ่ม มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเกิด 
อุทกภัย 
       3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม ท าให้ได้รับผลกระทบ
จากมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม 
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TOWS MATRIX คือ กลยุทธ์ที่ต่อเนื่องมาจาก SWOT Analysis เป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอก (External Factors) กับ ปัจจัยภายใน  
(Internal Factors) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อสร้างกลยุทธ์ห้องสมุดสีเขียว 

 
SO : กลยุทธ์เชิงรุก WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข ST : กลยุทธ์เชิงรับ WT : กลยุทธ์เชิงป้องกนั 

S1 : O1  O2 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ห้องสมุดท่ีประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

W1 W2 W4 : O1 O2  
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

S1 S2 S3 S4 S5 : T1 T2 T3  
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

W1 W2 W4 : T1 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านกายภาพและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

S2 : O4 
- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้รับบริการมี
ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

W3 : O3 O4 
- ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- - 

S3 : O3 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- 
 

 
- 

- 

S4 : O2 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน - 

 
 
- 

- 
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SO : กลยุทธ์เชิงรุก WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข ST : กลยุทธ์เชิงรับ WT : กลยุทธ์เชิงป้องกนั 

ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
S5 : O2 
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

- 

 
- 

- 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3.   ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4.   ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้รับบริการมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

     6.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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จากการจัดท า TOWS MATRIX เพ่ือให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลยุทธ์การ
ด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวที่สอดคล้องเกณฑ์การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมเครือข่ายห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ส านักวิทยบริการฯ จึงก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การด าเนินงาน 8 หมวด ดังนี้  
 หมวดที ่1 ทั่วไป  
 หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
 หมวดที ่3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
 หมวดที ่4 การจัดการของเสียและมลพิษ                                                               
 หมวดที ่5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                  
 หมวดที ่6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                                      
 หมวดที ่7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด                                                 
 หมวดที ่8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว      
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เพ่ือให้กลยุทธ์การด าเนินงานจากการจัดท า TOWS MATRIX สอดคล้องตามเกณฑ์การด าเนินงานและ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ จึงก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ห้องสมุดสีเขียว ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. บริหารจัดการห้องสมุดที่มุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดที่
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

6. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางด้านกายภาพ
และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

2. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว พัฒนาความ
ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้รับบริการมีความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

5. ประเมินผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดที่
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561–2565) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2563  

            ของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

เพ่ือให้การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประสบผลส าเร็จ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
จึงก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียวและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ดังนี้ 

 

3.1 ความสอดคล้องของแผน 
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย (1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม           
และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล ตัวชี้วัดที่ 3.1 พ้ืนที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมาย         
คือ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด อันดับของประเทศด้านความยั่งยืน           
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนย่อยรอง) คือ        
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป้าหมาย คือ พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัด : 
สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สีเขียว        
ในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) 

แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (แผนระดับ2)  
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างคุณภาพที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ตัวชี้วัด : 3.1 สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / สัดส่วนของเสีย
อันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 /กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่ น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)                
ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ของ ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตร์ที่ 4              
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติ 
และนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัว
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  โดยแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.  2563–2565) ของ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้  วิสัยทัศน์  :               
“มุ่งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart University 
& Green University) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565” พันธกิจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 4 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ พันธกิจพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Smart University & Green University) โดยมีนโยบายการบริหารงานส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
 

3.2 แนวทางและนโยบายการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
 

วิสัยทัศน์ 
ห้องสมุดสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการความรู้ที่

สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ 
 

พันธกิจ 
1. เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

และตรงตามต้องการของชุมชนและสังคม 
2. จัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักรู้ในเรื่องการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมาย 
1. ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการให้บริการ

ความรู้ตามบริบทของแต่ละห้องสมุด 
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2. ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม 

3. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4. บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม 
5. ห้องสมุดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะและของเสีย 

โดยใช้หลักการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร์      
1. บริหารจัดการห้องสมุดที่มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2. แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
3. สร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5. ประเมินผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดแผนด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 จากแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวนโยบายและแนวทางการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว ของ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  
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3.3 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวตามยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวตามยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ. 2561-2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการห้องสมุดที่มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  (สอดคล้อง หมวด 1,2,3,5) 

1. ได้นโยบายและแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
ตัวช้ีวัด 

1. แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว  

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด 

 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ด าเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1.พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการห้องสมุดที่
ประหยัดพลังงาน
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

1. ทบทวนนโยบายและ
แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

มีแผนพัฒนาห้องสมุด     
สีเขียว 

แผน 1 1 1 1 1 คณะกรรมการ 

2. จัดท าประกาศ/สื่อ
ประชาสัมพนัธ์ นโยบาย 
แผนงานพฒันาห้องสมุดสี
เขียว 

ช่องทางประชาสัมพนัธ ์ ช่อง 
ทาง 

3 3 3 3 3 คณะกรรมการ
หมวด 1, 5 

2.ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้าน
กายภาพและ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1. แผนพัฒนาอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

มีแผนพัฒนาอาคารเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

แผน 1 1 1 1 1 คณะกรรมการ
หมวด 2 

2. จัดซื้อ/จัดจ้างสนิค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละสินค้าและบริการที่
จัดหาต้องเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่จัดหาต่อป ี
 

ร้อยละ 30 
 

30 
 

35 
 
 
 

35 40 คณะกรรมการ
หมวด 3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
เป้าประสงค์ (หมวด 5) 
1. ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และตรงตามความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 
2. ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการให้บริการความรู้ตามบริบทของแต่ละห้องสมุด 
 

ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 300 รายการ   
2. ร้อยละ 85 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    

 กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ด าเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 .  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรสารสนเทศ
และส่งเสริมการเรียนรู้
ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พ ลั ง ง า น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศด้าน
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ราย 
การ 

300 310 320 330 340 คณะกรรมการ
หมวด 5 

2. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม อย่างหลากหลาย และ
เหมาะสมกับบริบทการให้บริการของ
องค์กร 

จ านวนการจัด
โครงการ/กิจกรรม  

ครั้ง 2 2 2 2 2 คณะกรรมการ
หมวด 5 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (นิทรรศการ, 
บริการสืบค้น, ส่งเสริมการอ่าน) 

ร้อยละของบุคลากร/
ผู้รับบริการมีความรู้
ความเขา้ใจเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 5 5 5 5 5 คณะกรรมการ
หมวด 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป้าประสงค์  (หมวด 5,6,7) 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  
2. จ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว หรือหน่วยงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3. จ านวนหน่วยงานภายนอก/โรงเรียน/สาขาวิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2565 
1. พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. มเีครือข่ายความร่วมมือ ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน
เครือข่าย 

เครือข่าย 1 1 2 2 2 คณะกรรมการ
หมวด 6,7 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
ห้องสมุดสีเขียวและกิจกรรมเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก 

จ านวนครั้งที่
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ครั้ง - 2 2 2 2  

3. เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว หรือหน่วยงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนครั้งที่
เข้าร่วม 

ครั้ง 1 2 2 2 2 คณะกรรมการ
หมวด 6,7 



18 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ (หมวด 6,7) 
1. บุคลากรห้องสมุดมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3. บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3. จ านวนคลิปวีดีโอที่ได้รับการเผยแพร่ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ด าเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การอบรมให้มีความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 คณะกรรมการ
หมวด 6,7 

2. จัดโครงการศึกษา/สัมมนา
ห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาห้องสมุดสีเขียว 

ครั้ง 1 1 1 1 1 คณะกรรมการ
หมวด 6,7 

2. ส่งเสริม/สนับสนุนให้
ผู้รับบริการมีความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาส่งเสริมเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนคลิปวีดีโอที่ได้รับ
การเผยแพร่ 

เรื่อง - 3 3 3 5 คณะกรรมการ
หมวด 5,6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
เป้าประสงค์    
1. ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ และการจัดการก๊าซเรือนกระจกของส านักฯ 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด (EUI) 
2. ร้อยละปริมาณขยะส่งจ ากัดลดลงจากปีก่อน 
3. จ านวนครั้ง หรือ จ านวนกิจกรรม เช่น กิจกรรมเดียวกัน จัด 2 ครั้ง หรือ จัด 2 กิจกรรม 
4. ผลประเมินคุณภาพน้ าตามมาตรฐาน 
5. ผลการประเมินการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส ของส านักฯ  
6. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ 
7. ร้อยละการลดลงของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ก าหนดนโยบาย
และแผนพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว
เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ก าหนดมาตรการประหยัด
พลังงานและไฟฟ้า 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ไม่เกินค่ามาตรฐานที่
ก าหนด (EUI) 

EUI - > 0 > 0 > 0 > 0 คณะกรรมการ
หมวด 3,4,8 

2. รณรงค์การคัดแยกขยะ
และการใช้ทรัพยากรที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม (Reduce) 

ร้อยละปริมาณขยะ
ส่งจ ากัดลดลงจากปี
ก่อน 

ครั้ง - 12 12 12 12 คณะกรรมการ
หมวด 4,8 

3. กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย

จ านวนครั้ง หรือ 
จ านวนกิจกรรม  

ครั้ง - 2 2 2 2 คณะกรรมการ
หมวด 4,5 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2565 
การส่งเสริมการน ากลับมาใช้
ใหม่ด้วยกระบวนการ  
Reuse Recycle  
4. การจัดการน้ าเสียและ
รณรงค์เพ่ือการประหยัดน้ า 

ผลประเมินคุณภาพ
น้ าตามมาตรฐาน 

ร้อยละ - - ไม่
เกิน
20 

ไม่
เกิน
20 

ไม่
เกิน
20 

คณะกรรมการ
หมวด 3,4,8 

5. กิจกรรม 5ส ในพ้ืนที่
บริการและส านักงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

ผลการประเมินการ
ด าเนินงานกิจกรรม 5 
ส ของส านักฯ 

ระดับคะแนน 3 3 4 4 5 คณะกรรมการ
หมวด 2,3,4,8 

6. การประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการมลพิษทางอากาศ 

ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
จัดการสภาพอากาศ
และสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร 

ระดับคะแนน - - 4 4 5 คณะกรรมการ
หมวด 4,8 
 

7. การด าเนินการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และการชดเชยคาร์บอน 

ร้อยละการลดลงของ
ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเม่ือ
เทียบกับปีก่อน 

ร้อยละ - - 5 5 5 คณะกรรมการ
หมวด 4,8 
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3.4 งบประมาณส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด  
193,649,815.00  บาท 
  
ประเภทงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 รวม หมายเหตุ 
งบประมาณแผ่นดิน 12,486,400.00 12,679,740.00 15,447,800.00 38,907,105.00 15,419,500.00 69,774,405.00 164,714,950.00 

- งบปกติ 
- งบยุทธศาสตร์ 

5,599,900.00 
6,886,500.00 

5,600,000.00 
7,079,740.00 

5,600,000.00 
9,847,800.00 

5,600,000.00 
33,30,105.00 

5,600,000.00 
9,819,500.00 

16,8000,000.00 
52,974,405.00 

195,999,900.00 
86,607,945.00 

งบรายได้ 4,031,104.00 6,000,955.00 4,071,403.00 2,780,000.00 2,600,000.00 9,451,403.00 28,934,865.00 
- งบบกศ. 
- งบกศบป. 
- งบบัณฑิต 
- งบ บกศ.คงคลัง 
- งบ บกศ.เพิ่มเติม 

2,687,344.00 
1,313,760.00 

30,000.00 
- 
- 

2,782,426.00 
477,570.00 
119,000.00 
496,159.00 

2,125,800.00 

2,531,273.00 
225,130.00 
115,000.00 

- 
1,200,000.00 

2,450,000.00  
 220,000.00  
 110,000.00 

- 
- 

2,300.000.00 
220,000.00 
80,000.00 

- 
- 

7,281,273.00 
665,130.00 
305,000.00 

- 
1,200,000.00 

17,732,316.00 
3,121,590.00 

759,000.00 
496,159.00 

4,525,800.00 
รวม 16,517,504.00 18,680,695.00 19,519,203.00 41,687,105.00 18,019,500.00 79,225,808.00 193,649,815.00 
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ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน าข้อมูลไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
แนวทางต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประสบผลส าเร็จ ดังนี้ 
 

4.1 กรอบแนวคิดการติดตามผลการด าเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานเพ่ือการเป็นห้องสมุดสีเขียว โดยใช้หลักวงจร
การบริหารงานคุณภาพ PDCA เพ่ือการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด      
สีเขียว ของเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

P : หมวด 1 ทัว่ไป 

ก ำหนดนโยบำย กำรบริหำรจดักำร  

D :  

หมวด 2 โครงสร้ำงพืน้ฐำน 

หมวด 3  กำรจดักำรทรัพยำกรและพลงังำน 

หมวด 4  กำรจดักำรของเสยีและมลพิษ  

C :  

หมวด 5 กำรบริหำรจดักำรและกำร
ให้บริกำรห้องสมดุเพื่อสง่เสริมกำร
อนรัุกษ์พลงังำน และสิง่แวดล้อม 

หมวด 6  บทบำทของบคุลำกรห้องสมดุ
และผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
หมวด 7  เครือขำ่ยและควำมร่วมมือ
ระหวำ่งห้องสมดุ 

A : หมวด 8 กำรประเมินคณุภำพ
ห้องสมดุสเีขยีว 
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4.2 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan)  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดนโยบายการบริหารงานห้องสมุดให้เป็นไปเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายส าคัญในการบริหารจัดการห้องสมุด รวมทั้งก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและมีการ
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวรับทราบ ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว โดยการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวประจ าปี เพ่ือก าหนดบทบาทของผู้บริหาร
และบุคลากร ให้มีบทบาทภาระหน้าที่สอดคล้องและครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักวิทยบริการฯ สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา สนับสนุนการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Smart and Green University) มีการก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ คือ ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว และระดับผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric)  

 

2.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (DO) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ให้สอดคล้อง 

ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
หมวด 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและผู้บริหาร  

ก าหนดแผนการด าเนินงานพัฒนาอาคารให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและ
วัสดุประกอบอาคารให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน ก าหนดแผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์และมาตรฐาน
เรื่องการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้เหมาะสมต่อพ้ืนที่ของส านักวิทยบริการฯ  
 หมวด 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
 มีการจ าแนกประเด็นปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ก าหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรและการ
ใช้พลังงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด มี
แผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย ก าหนดเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพ่ือควบคุม
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มีแผนการบ ารุงรักษาระบบต่างๆ ที่มีในห้องสมุด มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าเชื้อเพลิง น้ า 
กระดาษ และทรัพยากรอ่ืนๆ ก าหนดแผนการส่งเอกสาร และการเดินทาง การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์          
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอ่ืนๆเพ่ือลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม  
ก าหนดแผนและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและท ากิจกรรมชดเชยคาร์บอน  
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 หมวด 4 การจัดการของเสียและมลพิษ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนลียีสารสนเทศ มีการด าเนินงานเพ่ือการจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพ่ือควบคุมปริมาณขยะและอันตรายที่จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ จึงก าหนดแนวทางการจัดการน้ าเสีย เลือกใช้น้ ายาท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และก าหนดแนวทางการประหยัดน้ า ก าหนดแนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง 
เชื้อรา แบคทีเรีย สารเคมี เป็นต้น ก าหนดแผนงานการด าเนินงานกิจกรรม 5ส อย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดท า
แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
 

 3. ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check)  
 เป็นขั้นตอนกรตรวจสอบการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวให้เป็น ไปตามแผนการด าเนินที่ก าหนดไว้                 
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
 หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ส านักวิทยบริการฯ มีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว โดยมีคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุด บุคลากรห้องสมุด และ/หรือบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบาย และด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว มีการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีการให้บริการ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ มีกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม       
ก าหนดแผนงานและจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประจ าทุกปี ก าหนดแผนงานและด าเนินการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานและการรักษา
สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องตลอดปี  
    หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดเขียว            
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรทุก
ระดับ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพ่ือจัดท าแแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวระยะ 5 ปี มีแผนพัฒนา
บุคลากรส านักวิทยบริการฯ 5 ปี โดยมีการวางแผนจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ตรงตามสายงานที่รับผิดชอบ 
และมีนโยบายให้บุคลากรต้องได้เข้ารับการอบรมด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมดของส านักต่อปี มีแผนงานและด าเนินการขอความร่วมมือ
จากผู้ประกอบการที่ด าเนินการในอาคารห้องสมุด หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด ด าเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีความเข้าใจในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
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 หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหาร
จัดการและการให้บริการแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

 4. การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขผลการการด าเนินงาน จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เพ่ือน าผลที่ได้ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุด 

ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ มีการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสีย มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ มีการล้างระบบปรับ
อากาศต่อปี และมีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่น ร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  
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4.3 กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงาน  
  4.3.1 การติดตามผลการด าเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ และการด าเนินงานโครงการ 
 

 
 5.3.2 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส : แผนประจ าปี 

 

 5.3.3 รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผน : แผนประจ าปี 

    
 

ไตรมาส 1
(ม.ค.- มี.ค.)

ไตรมาส 2
(เม.ย.- มิ.ย.)

ไตรมาส 3
(ก.ค.- ก.ย.)

ไตรมาส 4
(ต.ค.- ธ.ค.)

รอบ 6 เดือน

ม.ค.- มิ.ย.

รอบ 12 เดือน

ม.ค.-ธ.ค.

ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2561)

ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2562)

ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563)

ระยะที่ 4        
(พ.ศ. 2564)

ระยะที่ 5             
(พ.ศ. 2565)



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว 2562-2563 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทบทวนแผน SWOT ปฏิทินสีเขียว  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมทบทวนแผนกิจกรรม 5ส  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมครั้งที่ 2/2563  

  

  

 

 

 

 

 



วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสีเขียว หมวดที่ 3  

  

 

 

 

 

 

 



ประชุมห้องสมุดสีเขียวหมวดที่ 5 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียวหมวด 1, หมวด 6, หมวด 7 

   

  

 

 

 



วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ประชุมห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 2 ณ ชั้น 4 อาคารบรรณราช

นครินทร์ 

  

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ประชุมปรับปรุงแผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวฉบับสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 

ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ 

  

  

 

 



วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประชุมห้องสมุดสีเขียว  

   

  

 

 

 

 



วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประชุมปรับแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

  

  

ประชุมจัดท า TimeLine ห้องสมุดสีเขียว  

 + 



ส่วนที่ 1  
บทสรุปผู้บริหาร 

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ของ ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ ได้รับการพัฒนาจาก เกณฑ์การ
ด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ คือ  

แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย (1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม         
และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล ตัวชี้วัดที่ 3.1 พ้ืนที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แผนระดับที่ 2 ประกอบด้วย  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564  

(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมาย คือ สภาพแวดล้อม
ของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด อันดับของประเทศด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
ในระดับโลก ตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยรอง) คือ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
บนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป้าหมาย คือ พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัด : สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวทุกประเภท 
ได้แก่ พ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สีเขียวในเมืองและชนบท รวมทั้ง        
ป่าในเมืองและชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (แผนระดับ2) ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต       
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างคุณภาพที่ดี ลดมลพิษ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ตัวชี้วัด : 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับ            
การจัดการอย่างถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับ        
การก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 /กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)           
ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ของ ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตร์ที่ 4               
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติ 
และนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ             
มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัว
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 

แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
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 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มีการจัดท าแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี     
(พ.ศ. 2561-2565) และมีแผนฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี          
(พ.ศ. 2563-2565) ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ : “มุ่งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart 
University & Green University) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ. 2565” พันธกิจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล
ยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ พันธกิจพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart University & Green University) โดยมีนโยบายการบริหารงานส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library)  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ตระหนักถึง
ความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่อง และได้มีนโยบายในการบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียว จึงท าการเข้าร่วมบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว                 
โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้น าเครือข่าย เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2561 เพ่ือให้การด าเนินงาน          
ห้องสมุดสีเขียว ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          
ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ                
จึงมีการจัดท าแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และได้มีการปรับปรุงแผนฉบับล่าสุด                  
ปี พ.ศ. 2563  

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการให้ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ จากคณะผู้บริหาร คณะกรรมการประจ าส านัก บุคลากรเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพ่ือน าไป
ปรับปรุงการพัฒนางานห้องสมุดสีเขียว ให้สอดคล้องตามนโยบาย พันธกิจของหน่วยงานและของเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว  
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ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลง 

 

 ในการจัดท าแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 ของ
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับนี้ ได้มีการวิเคราะห์
เชิงกลยุทธ์ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน ภายนอก โดยใช้เครื่องมือ 
SWOT Analysis ซึ่งยึดโยงการวิเคราะห์จากแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563–2565) ของส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รวมทั้งน าบริบทการเปลี่ยนแปลงทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อม ของประเทศ ตลอดจนสภาพการณ์ส าคัญในมิติ
ต่างๆ มาร่วมวิเคราะห์ด้วย ดังนี้ 
 

2.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (SWOT Analysis) 
 2.1.1 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) 
  จุดแข็ง (Strengths : S) 

1. มียุทธศาสตร์การพัฒนาห้องสมุดสอดคล้องกับนโยบาย Green University ของมหาวิทยาลัย 
2. มีแผนพัฒนาบุคลากรของส านักวิทยบริการฯ ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม  
3. อาคารส านักวิทยบริการฯ เป็นอาคารที่เป็นเอกเทศ  
4. มีการบ ารุงรักษาระบบต่างๆ เป็นประจ าตามก าหนดระยะเวลา 
5. ส านักวิทยบริการฯ เป็นหน่วยงานหลักด้านห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการ

บริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด (Smart University & Green University) 
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  จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
  1. ส านักวิทยบริการฯ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าจ านวนมาก เนื่องจาก มีเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการ
ใช้งานจริงมากกว่าค่าอายุที่เหมาะต่อการใช้งาน มีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีสภาพเก่าและไม่มีเทคโนโลยีประหยัดไฟ             
มีระบบแสงสว่างภายในอาคารเป็นแบบวงจรคู่ขนาน ไม่ประหยัดพลังงาน มีจ านวนหนังสือเพ่ิมมากขึ้น การจัดวาง
ชั้นหนังสือถี่ ท าให้แสงสว่างบริเวณชั้นหนังสือไม่เพียงพอ ไม่มีระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า
แบบอัตโนมัต ิ
  2. ส านักวิทยบริการฯ มีระบบการบริหารจัดการน้ าไม่ครบวงจร เนื่องจากไม่มีมิเตอร์น้ า ระบบ
บ าบัดน้ าเสียและบ่อดักไขมันช ารุด 

3. ส านักวิทยบริการฯ มีพ้ืนที่จ ากัด ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาพื้นที่สีเขียว   
4. ไม่มีการแยกหม้อแปลงไฟฟ้าตามอาคารและมิเตอร์ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ท าให้ไม่สามารถ

วัดปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละอาคารได้ กรณีอาคารเก่า 
 

 2.1.2 ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (โอกาสและภัยคุกคาม) 
  โอกาส (Opportunities : O) 
                  1. รัฐบาลมีนโยบายการจัดการขยะและอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายเรื่ององค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด (Smart University & 
Green University) จึงท าให้หน่วยงานได้รับงบประมาณสนับสนุนโดยตรง 
  3. มีพ้ืนทีร่องรับการจัดกิจกรรมและการให้บริการในรูปแบบที่หลากหลาย  

      4. ส านักวิทยบริการฯ มีความร่วมมือกับห้องสมุดอ่ืนๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ
ความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

  ภัยคุกคาม (Threats : T) 
       1. สภาพภูมิอากาศที่ร้อนขึ้น ส่งผลกระทบต่อปริมาณการใช้ไฟฟ้าจ านวนมากข้ึน 
       2. พ้ืนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นที่ราบลุ่ม มีความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเกิด 
อุทกภัย 
       3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรม ท าให้ได้รับผลกระทบ
จากมลพิษทางอากาศและสิ่งแวดล้อม 
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TOWS MATRIX คือ กลยุทธ์ที่ต่อเนื่องมาจาก SWOT Analysis เป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายนอก (External Factors) กับ ปัจจัยภายใน  
(Internal Factors) ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อสร้างกลยุทธ์ห้องสมุดสีเขียว 

 
SO : กลยุทธ์เชิงรุก WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข ST : กลยุทธ์เชิงรับ WT : กลยุทธ์เชิงป้องกนั 

S1 : O1  O2 
พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการ
ห้องสมุดท่ีประหยัดพลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม 

W1 W2 W4 : O1 O2  
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

S1 S2 S3 S4 S5 : T1 T2 T3  
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

W1 W2 W4 : T1 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้านกายภาพและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

S2 : O4 
- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้รับบริการมี
ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

W3 : O3 O4 
- ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

- - 

S3 : O3 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- 
 

 
- 

- 

S4 : O2 
ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน - 

 
 
- 

- 



9 
 

SO : กลยุทธ์เชิงรุก WO : กลยุทธ์เชิงแก้ไข ST : กลยุทธ์เชิงรับ WT : กลยุทธ์เชิงป้องกนั 

ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
S5 : O2 
บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  
และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

- 

 
- 

- 

 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดที่ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
2. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3.   ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4.   ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้รับบริการมีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5.  พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

     6.  ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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จากการจัดท า TOWS MATRIX เพ่ือให้ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีกลยุทธ์การ
ด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวที่สอดคล้องเกณฑ์การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมเครือข่ายห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทย ส านักวิทยบริการฯ จึงก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องตามเกณฑ์การด าเนินงาน 8 หมวด ดังนี้  
 หมวดที ่1 ทั่วไป  
 หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม        
 หมวดที ่3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
 หมวดที ่4 การจัดการของเสียและมลพิษ                                                               
 หมวดที ่5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                  
 หมวดที ่6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง                                      
 หมวดที ่7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด                                                 
 หมวดที ่8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว      
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เพ่ือให้กลยุทธ์การด าเนินงานจากการจัดท า TOWS MATRIX สอดคล้องตามเกณฑ์การด าเนินงานและ
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ของห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ จึงก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ห้องสมุดสีเขียว ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 

1. บริหารจัดการห้องสมุดที่มุ่งสู่องค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดที่
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

6. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางด้านกายภาพ
และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

2. แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากร
สารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

2. บริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ และส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. สร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว พัฒนาความ
ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริม/สนับสนุนให้ผู้รับบริการมีความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

5. ประเมินผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดที่
ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 
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ส่วนที่ 3  
สาระส าคัญแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ระยะ 5 ป ี(พ.ศ. 2561–2565) ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2563  

            ของส านักวทิยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

เพ่ือให้การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประสบผลส าเร็จ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ      
จึงก าหนดกรอบแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียวและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ 3 ปี (2563-2565) ของ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีความสอดคล้องกับแผนต่างๆ ดังนี้ 

 

3.1 ความสอดคล้องของแผน 
แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย (1.1) อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม           
และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล ตัวชี้วัดที่ 3.1 พ้ืนที่สีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

แผนระดับที่ 2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน เป้าหมาย         
คือ สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ตัวชี้วัด อันดับของประเทศด้านความยั่งยืน           
และคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ตามแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  (แผนย่อยรอง) คือ        
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว เป้าหมาย คือ พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพ่ิมขึ้น ตัวชี้วัด : 
สัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ พ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ พ้ืนที่ป่าเศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่สีเขียว        
ในเมืองและชนบท รวมทั้งป่าในเมืองและชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ (ร้อยละของพ้ืนที่ทั้งประเทศ) 

แผนระดับที่ 2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 (แผนระดับ2)  
ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างคุณภาพที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ ตัวชี้วัด : 3.1 สัดส่วนของ
ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง และน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 / สัดส่วนของเสีย
อันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 /กากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง 

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่ น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579)                
ฉบับปรับปรุง 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ของ ส านักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ยุทธศาสตร์ที่ 4              
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการยอมรับระดับชาติ 
และนานาชาติด้านการเป็นสถาบันการศึกษาเพ่ือท้องถิ่น ที่สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
มีระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพและคล่องตัว มุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและความสามารถปรับตัว
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกับสถานะมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
  โดยแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.  2563–2565) ของ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้  วิสัยทัศน์  :               
“มุ่งเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Smart University 
& Green University) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และยกระดับคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาท้องถิ่น ภายในปี พ.ศ.2565” พันธกิจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ 4 การ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ พันธกิจพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรอย่างชาญฉลาด และค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Smart University & Green University) โดยมีนโยบายการบริหารงานส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
 

3.2 แนวทางและนโยบายการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ของสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
 

วิสัยทัศน์ 
ห้องสมุดสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการความรู้ที่

สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ 
 

พันธกิจ 
1. เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ

และตรงตามต้องการของชุมชนและสังคม 
2. จัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักรู้ในเรื่องการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

เป้าหมาย 
1. ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการให้บริการ

ความรู้ตามบริบทของแต่ละห้องสมุด 
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2. ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม 

3. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
4. บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม 
5. ห้องสมุดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะและของเสีย 

โดยใช้หลักการและเครื่องมือที่เหมาะสม 
 

ยุทธศาสตร์      
1. บริหารจัดการห้องสมุดที่มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

2. แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
3. สร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5. ประเมินผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 

 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดแผนด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว (พ.ศ. 2561-2565) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563 จากแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ของ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแนวนโยบายและแนวทางการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว ของ
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย  
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3.3 แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวตามยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวตามยุทธศาสตร์ 5  ปี (พ.ศ. 2561-2565 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการห้องสมุดที่มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์  (สอดคล้อง หมวด 1,2,3,5) 

1. ได้นโยบายและแผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
ตัวช้ีวัด 

1. แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว  

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวช้ีวัด 

 

หน่วย
นับ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ด าเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1.พัฒนาระบบและ
กลไกการบริหาร
จัดการห้องสมุดที่
ประหยัดพลังงาน
และรักษา
สิ่งแวดล้อม 

1. ทบทวนนโยบายและ
แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

มีแผนพัฒนาห้องสมุด     
สีเขียว 

แผน 1 1 1 1 1 คณะกรรมการ 

2. จัดท าประกาศ/สื่อ
ประชาสัมพนัธ์ นโยบาย 
แผนงานพฒันาห้องสมุดสี
เขียว 

ช่องทางประชาสัมพนัธ ์ ช่อง 
ทาง 

3 3 3 3 3 คณะกรรมการ
หมวด 1, 5 

2.ปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางด้าน
กายภาพและ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1. แผนพัฒนาอาคารเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

มีแผนพัฒนาอาคารเพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

แผน 1 1 1 1 1 คณะกรรมการ
หมวด 2 

2. จัดซื้อ/จัดจ้างสนิค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละสินค้าและบริการที่
จัดหาต้องเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมที่จัดหาต่อป ี
 

ร้อยละ 30 
 

30 
 

35 
 
 
 

35 40 คณะกรรมการ
หมวด 3 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
เป้าประสงค์ (หมวด 5) 
1. ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และตรงตามความต้องการของ
ชุมชนและสังคม 
2. ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการให้บริการความรู้ตามบริบทของแต่ละห้องสมุด 
 

ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 300 รายการ   
2. ร้อยละ 85 ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    

 กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ด าเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1 .  บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรสารสนเทศ
และส่งเสริมการเรียนรู้
ด้ า น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พ ลั ง ง า น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนทรัพยากร
สารสนเทศด้าน
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ราย 
การ 

300 310 320 330 340 คณะกรรมการ
หมวด 5 

2. จัดโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม อย่างหลากหลาย และ
เหมาะสมกับบริบทการให้บริการของ
องค์กร 

จ านวนการจัด
โครงการ/กิจกรรม  

ครั้ง 2 2 2 2 2 คณะกรรมการ
หมวด 5 

ร้อยละความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมกิจกรรม 

ร้อยละ 85 85 85 85 85 

3. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (นิทรรศการ, 
บริการสืบค้น, ส่งเสริมการอ่าน) 

ร้อยละของบุคลากร/
ผู้รับบริการมีความรู้
ความเขา้ใจเพ่ิมขึ้น  

ร้อยละ 5 5 5 5 5 คณะกรรมการ
หมวด 5 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เป้าประสงค์  (หมวด 5,6,7) 
1. มีเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียวกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน 
 

ตัวช้ีวัด 
1. จ านวนเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก  
2. จ านวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว หรือหน่วยงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3. จ านวนหน่วยงานภายนอก/โรงเรียน/สาขาวิชาที่เข้าร่วมกิจกรรมหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2565 
1. พัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. มเีครือข่ายความร่วมมือ ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวน
เครือข่าย 

เครือข่าย 1 1 2 2 2 คณะกรรมการ
หมวด 6,7 

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม
ห้องสมุดสีเขียวและกิจกรรมเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานทั้ง
ภายในและภายนอก 

จ านวนครั้งที่
แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ครั้ง - 2 2 2 2  

3. เข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว หรือหน่วยงาน
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนครั้งที่
เข้าร่วม 

ครั้ง 1 2 2 2 2 คณะกรรมการ
หมวด 6,7 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ (หมวด 6,7) 
1. บุคลากรห้องสมุดมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. ผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3. บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละ 80 ของบุคลากรห้องสมุดที่ได้รับการพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2. ร้อยละ 80 ของผู้ร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
3. จ านวนคลิปวีดีโอที่ได้รับการเผยแพร่ 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วย
นับ 

เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/
ผู้ด าเนินการ 

2561 2562 2563 2564 2565 

1. ส่งเสริม/สนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 

1.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ร้อยละของบุคลากรได้รับ
การอบรมให้มีความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ 80 80 80 80 80 คณะกรรมการ
หมวด 6,7 

2. จัดโครงการศึกษา/สัมมนา
ห้องสมุดสีเขียวและการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาห้องสมุดสีเขียว 

ครั้ง 1 1 1 1 1 คณะกรรมการ
หมวด 6,7 

2. ส่งเสริม/สนับสนุนให้
ผู้รับบริการมีความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาส่งเสริมเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จ านวนคลิปวีดีโอที่ได้รับ
การเผยแพร่ 

เรื่อง - 3 3 3 5 คณะกรรมการ
หมวด 5,6 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การประเมินผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม 
เป้าประสงค์    
1. ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้า การจัดการขยะ น้ าเสีย มลพิษทางอากาศ และการจัดการก๊าซเรือนกระจกของส านักฯ 
 

ตัวช้ีวัด 
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าไม่เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนด (EUI) 
2. ร้อยละปริมาณขยะส่งจ ากัดลดลงจากปีก่อน 
3. จ านวนครั้ง หรือ จ านวนกิจกรรม เช่น กิจกรรมเดียวกัน จัด 2 ครั้ง หรือ จัด 2 กิจกรรม 
4. ผลประเมินคุณภาพน้ าตามมาตรฐาน 
5. ผลการประเมินการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส ของส านักฯ  
6. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ 
7. ร้อยละการลดลงของปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเมื่อเทียบกับปีก่อน 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2565 
1. ก าหนดนโยบาย
และแผนพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว
เพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ก าหนดมาตรการประหยัด
พลังงานและไฟฟ้า 

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ไม่เกินค่ามาตรฐานที่
ก าหนด (EUI) 

EUI - > 0 > 0 > 0 > 0 คณะกรรมการ
หมวด 3,4,8 

2. รณรงค์การคัดแยกขยะ
และการใช้ทรัพยากรที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดล้อม (Reduce) 

ร้อยละปริมาณขยะ
ส่งจ ากัดลดลงจากปี
ก่อน 

ครั้ง - 12 12 12 12 คณะกรรมการ
หมวด 4,8 

3. กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย

จ านวนครั้ง หรือ 
จ านวนกิจกรรม  

ครั้ง - 2 2 2 2 คณะกรรมการ
หมวด 4,5 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด 
หน่วยนับ เป้าหมายของตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ/

ผู้ด าเนินการ 2561 2562 2563 2564 2565 
การส่งเสริมการน ากลับมาใช้
ใหม่ด้วยกระบวนการ  
Reuse Recycle  
4. การจัดการน้ าเสียและ
รณรงค์เพ่ือการประหยัดน้ า 

ผลประเมินคุณภาพ
น้ าตามมาตรฐาน 

ร้อยละ - - ไม่
เกิน
20 

ไม่
เกิน
20 

ไม่
เกิน
20 

คณะกรรมการ
หมวด 3,4,8 

5. กิจกรรม 5ส ในพ้ืนที่
บริการและส านักงานอย่าง
สม่ าเสมอ 

ผลการประเมินการ
ด าเนินงานกิจกรรม 5 
ส ของส านักฯ 

ระดับคะแนน 3 3 4 4 5 คณะกรรมการ
หมวด 2,3,4,8 

6. การประเมินประสิทธิภาพ
การจัดการมลพิษทางอากาศ 

ผลการประเมิน
ประสิทธิภาพการ
จัดการสภาพอากาศ
และสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร 

ระดับคะแนน - - 4 4 5 คณะกรรมการ
หมวด 4,8 
 

7. การด าเนินการลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และการชดเชยคาร์บอน 

ร้อยละการลดลงของ
ปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกเม่ือ
เทียบกับปีก่อน 

ร้อยละ - - 5 5 5 คณะกรรมการ
หมวด 4,8 
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3.4 งบประมาณส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2565 
 ประมาณการวงเงินงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561–2565) ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด  
193,649,815.00  บาท 
  
ประเภทงบประมาณ 2561 2562 2563 2564 2565 รวม หมายเหตุ 
งบประมาณแผ่นดิน 12,486,400.00 12,679,740.00 15,447,800.00 38,907,105.00 15,419,500.00 69,774,405.00 164,714,950.00 

- งบปกติ 
- งบยุทธศาสตร์ 

5,599,900.00 
6,886,500.00 

5,600,000.00 
7,079,740.00 

5,600,000.00 
9,847,800.00 

5,600,000.00 
33,30,105.00 

5,600,000.00 
9,819,500.00 

16,8000,000.00 
52,974,405.00 

195,999,900.00 
86,607,945.00 

งบรายได้ 4,031,104.00 6,000,955.00 4,071,403.00 2,780,000.00 2,600,000.00 9,451,403.00 28,934,865.00 
- งบบกศ. 
- งบกศบป. 
- งบบัณฑิต 
- งบ บกศ.คงคลัง 
- งบ บกศ.เพิ่มเติม 

2,687,344.00 
1,313,760.00 

30,000.00 
- 
- 

2,782,426.00 
477,570.00 
119,000.00 
496,159.00 

2,125,800.00 

2,531,273.00 
225,130.00 
115,000.00 

- 
1,200,000.00 

2,450,000.00  
 220,000.00  
 110,000.00 

- 
- 

2,300.000.00 
220,000.00 
80,000.00 

- 
- 

7,281,273.00 
665,130.00 
305,000.00 

- 
1,200,000.00 

17,732,316.00 
3,121,590.00 

759,000.00 
496,159.00 

4,525,800.00 
รวม 16,517,504.00 18,680,695.00 19,519,203.00 41,687,105.00 18,019,500.00 79,225,808.00 193,649,815.00 

 
 



22 
 

ส่วนที่ 4  
การติดตามและประเมินผล 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน การติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้
ทราบถึงความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพ่ือน าข้อมูลไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข
แนวทางต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประสบผลส าเร็จ ดังนี้ 
 

4.1 กรอบแนวคิดการติดตามผลการด าเนินงาน ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการด าเนินงานเพ่ือการเป็นห้องสมุดสีเขียว โดยใช้หลักวงจร
การบริหารงานคุณภาพ PDCA เพ่ือการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดสีเขียว ตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด      
สีเขียว ของเครือข่ายห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดังนี้ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

P : หมวด 1 ทัว่ไป 

ก ำหนดนโยบำย กำรบริหำรจดักำร  

D :  

หมวด 2 โครงสร้ำงพืน้ฐำน 

หมวด 3  กำรจดักำรทรัพยำกรและพลงังำน 

หมวด 4  กำรจดักำรของเสยีและมลพิษ  

C :  

หมวด 5 กำรบริหำรจดักำรและกำร
ให้บริกำรห้องสมดุเพื่อสง่เสริมกำร
อนรัุกษ์พลงังำน และสิง่แวดล้อม 

หมวด 6  บทบำทของบคุลำกรห้องสมดุ
และผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 
หมวด 7  เครือขำ่ยและควำมร่วมมือ
ระหวำ่งห้องสมดุ 

A : หมวด 8 กำรประเมินคณุภำพ
ห้องสมดุสเีขยีว 
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4.2 ข้ันตอนการด าเนินงาน 
 1. ขั้นตอนการวางแผน (Plan)  

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดนโยบายการบริหารงานห้องสมุดให้เป็นไปเพ่ือการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นนโยบายส าคัญในการบริหารจัดการห้องสมุด รวมทั้งก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและมีการ
ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเกี่ยวรับทราบ ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว โดยการจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวประจ าปี เพ่ือก าหนดบทบาทของผู้บริหาร
และบุคลากร ให้มีบทบาทภาระหน้าที่สอดคล้องและครอบคลุมตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการของส านักวิทยบริการฯ สอดคล้องยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา สนับสนุนการเป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดและค านึงถึงผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (Smart and Green University) มีการก าหนดตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ คือ ค่าคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว และระดับผลคะแนนการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric)  

 

2.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (DO) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ก าหนดแนวทางการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ให้สอดคล้อง 

ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
หมวด 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและผู้บริหาร  

ก าหนดแผนการด าเนินงานพัฒนาอาคารให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและ
วัสดุประกอบอาคารให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มี
ประสิทธิภาพ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน ก าหนดแผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์และมาตรฐาน
เรื่องการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้เหมาะสมต่อพ้ืนที่ของส านักวิทยบริการฯ  
 หมวด 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
 มีการจ าแนกประเด็นปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ก าหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรและการ
ใช้พลังงาน เพ่ือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด มี
แผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย ก าหนดเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพ่ือควบคุม
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม มีแผนการบ ารุงรักษาระบบต่างๆ ที่มีในห้องสมุด มีการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าเชื้อเพลิง น้ า 
กระดาษ และทรัพยากรอ่ืนๆ ก าหนดแผนการส่งเอกสาร และการเดินทาง การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์          
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอ่ืนๆเพ่ือลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม  
ก าหนดแผนและมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและท ากิจกรรมชดเชยคาร์บอน  
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 หมวด 4 การจัดการของเสียและมลพิษ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนลียีสารสนเทศ มีการด าเนินงานเพ่ือการจัดการของเสียและมลพิษที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรมการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพ่ือควบคุมปริมาณขยะและอันตรายที่จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัย
ของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ จึงก าหนดแนวทางการจัดการน้ าเสีย เลือกใช้น้ ายาท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และก าหนดแนวทางการประหยัดน้ า ก าหนดแนวทางการจัดการมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นละออง 
เชื้อรา แบคทีเรีย สารเคมี เป็นต้น ก าหนดแผนงานการด าเนินงานกิจกรรม 5ส อย่างสม่ าเสมอ และมีการจัดท า
แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
 

 3. ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check)  
 เป็นขั้นตอนกรตรวจสอบการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวให้เป็น ไปตามแผนการด าเนินที่ก าหนดไว้                 
ให้สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ  
 หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ส านักวิทยบริการฯ มีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว โดยมีคณะกรรมการ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุด บุคลากรห้องสมุด และ/หรือบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบาย และด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว มีการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีการให้บริการ 
และส่งเสริมการเรียนรู้ มีกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม       
ก าหนดแผนงานและจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เป็นประจ าทุกปี ก าหนดแผนงานและด าเนินการจัดกิจกรรมประหยัดพลังงานและการรักษา
สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องตลอดปี  
    หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดเขียว            
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลากรทุก
ระดับ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้รับบริการ เพ่ือจัดท าแแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวระยะ 5 ปี มีแผนพัฒนา
บุคลากรส านักวิทยบริการฯ 5 ปี โดยมีการวางแผนจัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมให้ตรงตามสายงานที่รับผิดชอบ 
และมีนโยบายให้บุคลากรต้องได้เข้ารับการอบรมด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมดของส านักต่อปี มีแผนงานและด าเนินการขอความร่วมมือ
จากผู้ประกอบการที่ด าเนินการในอาคารห้องสมุด หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด ด าเนินการให้
สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การรณรงค์ให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีความเข้าใจในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
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 หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหาร
จัดการและการให้บริการแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

 4. การปรับปรุงแก้ไข (Action) 
 เป็นขั้นตอนของการปรับปรุงแก้ไขผลการการด าเนินงาน จากการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
เพ่ือน าผลที่ได้ปรับปรุงการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุด 

ส านักวิทยบริการฯ มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการด้านต่างๆ ที่เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม ดังนี้ มีการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ มีการประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสีย มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ มีการล้างระบบปรับ
อากาศต่อปี และมีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่น ร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก  
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4.3 กรอบระยะเวลาติดตามผลการด าเนินงาน  
  4.3.1 การติดตามผลการด าเนินงาน : การใช้จ่ายงบประมาณ และการด าเนินงานโครงการ 
 

 
 5.3.2 รายงานผลการด าเนินงานรายเดือน/รายไตรมาส : แผนประจ าปี 

 

 5.3.3 รายงานผลสัมฤทธิ์ตามแผน : แผนประจ าปี 

    
 

ไตรมาส 1
(ม.ค.- มี.ค.)

ไตรมาส 2
(เม.ย.- มิ.ย.)

ไตรมาส 3
(ก.ค.- ก.ย.)

ไตรมาส 4
(ต.ค.- ธ.ค.)

รอบ 6 เดือน

ม.ค.- มิ.ย.

รอบ 12 เดือน

ม.ค.-ธ.ค.

ระยะที่ 1
(พ.ศ. 2561)

ระยะที่ 2
(พ.ศ. 2562)

ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2563)

ระยะที่ 4        
(พ.ศ. 2564)

ระยะที่ 5             
(พ.ศ. 2565)



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว 2562-2563 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ทบทวนแผน SWOT ปฏิทินสีเขียว  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมทบทวนแผนกิจกรรม 5ส  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ประชุมครั้งที่ 2/2563  

  

  

 

 

 

 

 



วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการสีเขียว หมวดที่ 3  

  

 

 

 

 

 

 



ประชุมห้องสมุดสีเขียวหมวดที่ 5 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการห้องสมุดสีเขียวหมวด 1, หมวด 6, หมวด 7 

   

  

 

 

 



วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 9.30 น. ประชุมห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 2 ณ ชั้น 4 อาคารบรรณราช

นครินทร์ 

  

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ประชุมปรับปรุงแผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวฉบับสมบูรณ์ ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 

ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ 

  

  

 

 



วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ประชุมห้องสมุดสีเขียว  

   

  

 

 

 

 



วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ประชุมปรับแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

  

  

ประชุมจัดท า TimeLine ห้องสมุดสีเขียว  

 + 


