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ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีหน้าที่สนับสนุนและพัฒนาให้เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ งแวดล้อม โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือการด าเนินงาน  
มีการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินและพัฒนาคุณภาพ เพ่ือให้สามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตาม การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่ก าหนด สะท้อนการสนับสนุนการพัฒนาห้องสมุด       
สีเขียว  ในการด าเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ือตอบสนองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ 
“มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” มุ่งเน้นการให้ความรู้ พร้อมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้กับบุคลลากร นักศึกษา คณาจารย์ และผู้รับบริการ ตามเกณฑ์มาตรฐานของประเทศที่ประกาศ
ไว้ ดังนั้น ส านักจึงต้องมีแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย 

2. มีการก ากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวภายในตาม
เกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 

3. มีคณะกรรมการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 2 และรายงานผลการติดตามต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพิจารณา 

4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับห้องสมุดสีเขียว หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5. มีการวัดผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานและผ่านการรับรองผลการประเมินจากหน่วยงาน

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (ระดับประเทศ) 
6. มีการรายงานผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพ่ือพิจารณา และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ห้องสมุดสีเขียวให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์การประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 2 ข้อ 3-4 ข้อ 5 ข้อ 6 ข้อ 

 







รายงานผลการด าเนินงานตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว รอบ 9 เดือน (1 ต.ค. 2562 – 30 มิ.ย. 2563) 

องค์ประกอบ/
ตัวบ่งชี้ 

ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน ผลการด าเนินงาน ว/ด/ป 

ตัวบ่งช้ีท่ี สวท. 
2.5 การบริหาร
จัดการ
ห้องสมุด สี
เขียว 

นางละเอียด   
รามคุณ 
นายสายชน    
คงคะพันธ์ 
นางสาว
รสสุคนธ์ ค า
สอน 
นางสาว
อัจฉริยะณัฐ  
จันทร์สิงห์ 

1.  มี ร ะบบและกลไ กก า ร
บริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจและการพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับมอบตัวบ่งช้ี
ท่ี  สวท. 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสี เขียว จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

........................... 

2. ประชุมจัดท านโยบายและเผยแพร่นโยบายการบริหาร
จัดการห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ให้บุคลากรและผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้รับทราบ 

26 กุมภาพันธ์ 2563 

3. จัดท าค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและรวบรวม
ข้อมูล ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

28 กุมภาพันธ์ 2563 

4. มีการจัดท าแผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 
2563 เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม เพื่อก าหนด
ทิศทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

28 กุมภาพันธ์ 2563 

2. มีการก ากับติดตาม ส่งเสริม 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมการ
ด าเนินงานห้องสมุด สี เ ขีย ว

1.มีการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดท่ี
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด โดย
การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว และ

26 กุมภาพันธ์ 2563 
18 มีนาคม     2563 
22 พฤษภาคม 2563 



ภายในตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว 

คณะกรรมการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูล ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 
การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว  

17 มิถุนายน  2563 
24 กรกฎาคม 2563 

3. มีคณะกรรมการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนด
ในข้อ 2 และรายงานผลการ
ติ ด ต ามต่ อคณะกร รมการ
ประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พิจารณา 

1. มีค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
ประจ าปี 2563 (ครอบคลุม 8 หมวด ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว) ค าส่ังท่ี 31/2562  
2. มีค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว
เก่ียวกับ 5ส ประจ าปี 2563  ค าส่ังท่ี 09/2563  
3. มีค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและรวบรวมข้อมูล 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.5 การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ค าส่ังท่ี 
10/2563  
4. มีค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการด าเนนิงาน
มาตรการการจดัการมลพิษทางอากาศและสภาพแวดล้อม
ภายในอาคาร  ค าส่ังท่ี 11/2563  
5. มีการรายงานผลการด า เนินงานต่อคณะกรรมการ
ด า เนินงานและประกันคุณภาพส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นประจ าทุกเดือน และมีการรายงาน
ผลการติดตามต่อคณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพิจารณา เมื่อวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2563 

25 ตุลาคม 2562 
 
 
15 กุมภาพันธ์ 2563 
 
26 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
28 กุมภาพันธ์ 2563 
 
 
22 กรกฎาคม 2563 
 



4. มีเครือข่ายความร่วมมือกับ
ห้องสมุดสีเขียว หรือหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเครือข่ายความ
ร่วมกับห้องสมุดสีเขียวหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังภายใน
และภายนอก โดยมีการเข้าร่วมมือ ดังนี้ 
1. เข้าร่วมท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนาห้องสมุดสีเขียวกับส านักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่ป ีพ.ศ. 2561 ถึงปัจจุบัน 
2. เข้าร่วมประชุมสัมนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 
2563(kku maker green festival 2020) ณ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
3. เข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้ง ท่ี 9 ณ 
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเ ท่ียว มหาวิทยาลัยราช ภัฏ          
สุราษฎร์ธานี อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีความเข้มแข็ง และแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ระหว่างผู้บริหารและบุคลากรของส านักวิทย
บริการฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ  
4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา
ห้องสมุด สี เขียว กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งท่ี 7 
ประจ าปี 2563 

 
 
 
29 มกราคม 2561 
 
 
20-22 กุมภาพันธ์ 
2563 
 
11-13 มีนาคม 2563 
 
 
 
 
 
 
 
1 กรกฎาคม 2563 
 
 
8 กรกฎาคม 2563 



 

5. มีการวัดผลการประ เมิน
ตามเกณฑ์มาตรฐานและผ่าน
การรับรองผลการประเมินจาก
หน่วยงานมาตรฐานห้องสมุดสี
เขียว (ระดับประเทศ) 

1. ด าเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน 5ส ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2563  
- ครั้งท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563 
วันท่ี 9 มีนาคม 2563 ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 82.6 อยู่
ระดับ ดี  
- ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2563- 30 กันยายน 2563 
วันท่ี 13 กรกฎาคม 2563 ผลการประเมินคิดเป็นร้อยละ 87
อยู่ระดับ ดีมาก  
3. ตามแผนการด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีแผนการจะเข้ารับการประเมินห้องสมุดสีเขียว 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันท่ี 10 กันยายน 2563  

 
 
9 มีนาคม 2563 
 
 
13 กรกฏาคม 2563 
 
 
10 กันยายน 2563 

6.  มี ก า ร ร า ย ง าน ผ ลกา ร
ประเมิน ต่อคณะกรรมการ
ประจ าส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
พิ จ า รณา  และน า ผลก า ร
ประเมินและข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงผลการด าเนินงาน
ต าม เกณ ฑ์มาต รฐ านของ
ห้องสมุดสีเขียวให้มีคุณภาพดี
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการน าผล
การด าเนิน แผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว รายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจ าส านักวิทยบริการและเทคโน โลยี
สารสนเทศ เพื่ อพิจารณา และน าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุง 
2. ตามแผนการด าเนินงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีแผนการจะเข้ารับการประเมินห้องสมุดสีเขียว 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 วันท่ี 10 กันยายน 2563 

22 กรกฎาคม 2563 
 
 
10 กันยายน 2563 


