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กรอบแนวคิดการการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ด้วยวงจรคุณภาพ PDCA 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว โดยใช้หลักวงจร       
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หมวดที่ 1 : ทั่วไป 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรส ำนัก เพ่ือกำรเป็นองค์กรที่
มีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงชำญฉลำด Smart University โดยค ำนึงถึงควำมยั่งยืนและผลกระทบด้ำน
สิ่งแวดล้อม จึงก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว มีนโยบำยด้ำนสิ่งแวดล้อม ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์  ให้สอดคล้องตำมเกณฑ์กำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด  จัดตั้ง
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว และคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ประจ ำปี พ.ศ.2564 จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ ปีละ 30,000 บำท มีควำมร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อมในกำรใช้
ทรัพยำกรสำรสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้บุคลำกรและผู้รับบริกำร มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และมีควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยกำรจัดโครงกำรอบรม และ
จัดท ำสื่อรณรงค์ ทั้งแบบป้ำยและสื่อออนไลน์เผยแพร่ผ่ำนทำงเพจส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มีแหล่งบริกำรควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม มุมห้องสมุดสีเขียวและมุมห้องสมุดมนุษย์  
จัดสรรงบประมำณ เพ่ือหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำปีละ 
30,000 บำท 
 มีกำรส่งเสริมให้บุคลำกรและผู้รับบริกำร มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
 1. กำรจัดท ำสื่อรณรงค์ทั้งแบบป้ำยและสื่อออนไลน์เผยแพร่ผ่ำนทำงเพจส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  
 2. กำรจัดโครงกำรอบรมให้แก่บุคลำกรด้ำนสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
  2.1 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟเบื้องต้น” 17 ธันวำคม 
2563 
  2.2 โครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะส ำนักวิทยบริกำร
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ” 18 ธันวำคม 2563 
  2.3 โครงอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว เพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน” 26 มีนำคม 2564 
  2.4 โครงอบรมออนไลน์ เรื่อง “กำรพัฒนำส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) เพ่ือกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน” 25 พฤษภำคม 2564 
  2.5 โครงอบรมออนไลน์ เรื่อง “กำรจัดกำรมลพิษ และก๊ำซเรือนกระจก” 18 มิถุนำยน 2564 
  2.6 โครงอบรมออนไลน์ เรื่อง “กำรจดักำรส ำนักงำนด้วย 7ส” 28 มิถุนำยน 2564 
  2.7 โครงอบรมออนไลน์ เรื่อง “กำรป้องกันอัคคีภัยและกำรจัดท ำแผนฉุกเฉิน” 29 มิถุนำยน 
2564 
 



 ส ำนักมีกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนลดกำรใช้ทรัพยำกร ลดปริมำณขยะและของเสีย      
โดยกำรก ำหนดมำตรกำรกำรประหยัดพลังงำนและลดกำรใช้ทรัพยำกร ส ำหรับบุคลำกรและผู้ใช้บริกำร 
ประกำศมำตรกำรกำรใช้ห้องประชุมต้นโมกและห้องประชุมรวงผึ้ง ก ำหนดเส้นทำงกำรจัดกำรขยะ ด ำเนินกำร
จัดท ำระบบอำคำรประหยัดพลังงำน ( IOT) ท ำกำรประชำสัมพันธ์ให้บุคลำกรทั้งภำยใน ภำยนอกและ
ผู้ใช้บริกำร 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนห้องสมุดสีเขียว และกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ประสบ
ผลส ำเร็จมีประสิทธิภำพ ส ำนักมีกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือติดตำม
ควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน  
  
หมวดที ่2 โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ มีพ้ืนที่กำรให้บริกำร
ประมำณ 3,536 ตำรำงเมตร เป็นอำคำรเอกเทศ 4 ชั้น พื้นที่ชั้น 4 มีสภำพอำกำศที่ร้อนกว่ำชั้ น 1-3 ระหว่ำง
ชั้นหนังสือมีแสงสว่ำง ไม่เพียงพอ ไม่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน มีมลพิษทำงอำกำศที่เกิดจำกมูลของนกพิรำบ         
และปัญหำฝุ่นละอองจำกหนังสือเก่ำ 
 จำกปัญหำดังกล่ำวส ำนักจึงน ำมำก ำหนดเป็นควำมเสี่ยง ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปี 2564 ก ำหนด
มำตรกำรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำดังกล่ำว ได้แก่  
 - กำรติดม่ำนและฟิล์มกันควำมร้อนจำกแสงอำทิตย์ 
 - มีกำรซ่อมแซมตำข่ำยกันนกพิรำบ 
 - ก ำหนดแผนกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ 
 - ก ำหนดแผนกำรจัดท ำกิจกรรม 7ส 
 - ก ำหนดมำตรกำรกำรประหยัดพลังงำนและลดกำรใช้ทรัพยำกร มำตรกำรกำรใช้ห้องประชุม       
ต้นโมกและห้องประชุมรวงผึ้ง 
 ส ำนักมีกำรประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ เพ่ือติดตำมควำมก้ำวหน้ำ ปัญหำและ
อุปสรรคของกำรด ำเนินงำน 
 

หมวด 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน  
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน โดยกำรจัดท ำ
แผนกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน ประจ ำปี พ.ศ.2564  ก ำหนดและประกำศเป้ำหมำยกำรจัดกำรพลังงำนและ
กำรใช้ทรัพยำกร ปี พ.ศ.2564  เพ่ือให้บรรลุตำมเป้ำหมำย ส ำนักจึงก ำหนดมำตรกำรกำรประหยัดพลังงำน
และลดกำรใช้ทรัพยำกร มำตรกำรกำรใช้ห้องประชุมต้นโมกและห้องประชุมรวงผึ้ง ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรดังกล่ำวให้แก่บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร  ได้แก่ เป้ำหมำยกำรลดปริมำณกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 
น้ ำมันเชื้อเพลิง น้ ำ กระดำษ ทรัพยำกร (อุปกรณ์ส ำนักงำน) ปริมำณของเสียที่น ำกลับมำใช้ประโยชน์ และกำร
ลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก มีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเป็นประจ ำทุกเดือน 



 ส ำนักก ำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำนและลดกำรใช้ทรัพยำกร และจัดท ำคู่มือแนวทำงปฏิบัติตำม
มำตรกำรประหยัดพลังงำนและลดกำรใช้ทรัพยำกรของส ำนัก ท ำกำรประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อออนไลน์          
บอร์ดประชำสัมพันธ์ และเสียงตำมสำย เพ่ือสร้ำงควำมตระหนักและกำรมีส่วนร่วม ให้บุคลำกร ผู้ใช้บริก ำร 
และบุคคลภำยนอก ได้รับทรำบและปฏิบัติตำมมำตรกำรที่ก ำหนด เพ่ือให้เป้ำหมำยกำรลดกำรใช้พลังงำน 
ประสบผลส ำเร็จ 
 -  มำตรกำรประหยัดน้ ำ ได้แก่ กำรก ำหนดเวลำรดน้ ำต้นไม้ กำรปลูกพืชในอำคำรที่ใช้น้ ำน้อย         
กำรใช้จุกประหยัดน้ ำ กำรน ำน้ ำจำกบ่อน้ ำพุรดน้ ำต้นไม้ ก่อนกำรท ำควำมสะอำดบ่อน้ ำ  
 -  มำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ ก ำหนดเวลำเปิด-ปิดเครื่องปรับอำกำศ ตั้งอุณหภูมิให้เหมำะสม ติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ำกระตุก เพ่ือลดกำรใช้ไฟฟ้ำแสงสว่ำงในช่วงเวลำพักหรือจุดที่ไม่จ ำเป็น กำรติดตั้งม่ำนปรับแสงเพ่ือ
ลดอุณหภูมิควำมร้อนที่เข้ำมำ ณ จุดนั้น  
 - มำตรกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิง ณรงค์ให้บุคลำกรปั่นจักรยำนมำปฏิบัติงำนและใช้รถไฟฟ้ำร่วมของ
มหำวิทยำลัย  วำงแผนเส้นทำงกำรเดินทำงไปรำชกำร 
 -  มำตรกำรใช้กระดำษ เปลี่ยนรูปแบบกำรจัดนิทรรศกำรเป็นรูปแบบออนไลน์  ประชำสัมพันธ์กำร
ประชุมและใช้สื่อกำรประชุมด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่ำน Line QR code  Facebook สำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
จัดเก็บเอกสำรกำรประชุม เอกสำรกำรด ำเนินงำนด้วย Google Drive จัดกำรประชุมด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่ำน 
Google Meet /Zoom Application  
 - ก ำหนดมำตรกำรกำรใช้ห้องประชุม จ ำนวนคนเข้ำประชุมให้เหมำะสมกับขนำดห้องประชุม ให้มี
กำรจัดกำรประชุมและนิทรรศกำรที่มีกำรใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรจัดเตรียมอำหำร เครื่องดื่ม  
และอำหำรว่ำง จำกวัสดุบรรจุภันฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ผู้เข้ำประชุมบริกำรอำหำรด้วยตนเอง (บุฟเฟต์)  
 - ก ำหนดแนวทำงเลือกสถำนที่ภำยนอกส ำนักงำนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในกำรจัดประชุมหรือ
สัมมนำ 
 ส ำนักก ำหนดเป้ำหมำย กำรน ำปริมำณของเสียที่น ำกลับมำใช้ประโยชน์ มำกกว่ำ 10% ของปริมำณ
ของเสียทั้งหมด ก ำหนดเส้นทำงกำรจัดกำรขยะ ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 5 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป           
ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล ขยะอันตรำยและขยะติดเชื้อ จัดท ำกิจกรรม DIY  เพ่ือลดปริมำณขยะและกำรน ำขยะ
กลับมำใช้ประโยชน์ ได้แก่ กำรน ำขยะบรรจุภัณฑ์พลำสติก จัดท ำที่ดักแมลงวันทอง น ำขยะอินทรีย์ประเภท
ใบไม้ จัดท ำปุ๋ยหมัก คัดแยกเศษอำหำรน ำไปเลี้ยงสัตว์  น ำขยะบรรจุภัณฑ์พลำสติก ดัดแปลงปลูกผักสวนครัว 
น ำหลอดกำแฟจัดท ำหมอนเพ่ือผู้ป่วยติดเตียง จัดท ำโครงกำรรับบริจำคกระป๋องอลูมิเนียมเพ่ือน ำไปช่วยเหลือ 
ผู้พิกำร จ ำท ำตะกร้ำอลูมิเนียมจ ำหน่ำย จัดท ำกระถำงต้นไม้จำกวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร ส่งเสริมกำรเพำะ
ต้นอ่อนพืชด้วยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว น ำบรรจุภัณฑ์จำกน้ ำยำท ำควำมสะอำดปลูกผักสวนครัว  น ำหนังสือพิมพ์
เก่ำมำประดิษฐ์เป็นกระถำง น ำกระดำษ ถุงพลำสติก ฟิวเจอร์บอร์ด ประดิษฐ์งำนศิลปะ 
 ส ำนักมีข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรว่ำจ้ำง (Term of Reference: TOR) เพ่ือควบคุมหน่วยงำน
ภำยนอกที่เข้ำมำใช้พ้ืนที่ภำยในห้องสมุดให้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
ได้แก่ ข้อก ำหนดมำตรฐำนในกำรบริหำรจัดกำรและด ำเนินกำร ด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และ



สภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำง  มีกำรสื่อสำรและรณรงค์ให้ผู้รับบริกำรและบุคลำกร
ห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้ำ น้ ำ และทรัพยำกร ตำมแผนงำนที่ก ำหนด เผยแพร่ผ่ำนป้ำยประชำสัมพันธ์และ
ช่องทำงออนไลน์  ได้แก่  

1. มุมห้องสมุดสีเขียว  
2. เว็บไซต์ส ำนักงำนสีเขียว  https://www.aru.ac.th/greenoffice/ 
3. ป้ำยรณรงค์ประหยัดน้ ำ ไฟฟ้ำ ตำมจุดต่ำงๆ ภำยในอำคำร 
4. Line สวท.2560 
5. เพจส ำนักวิทยบริกำรฯ https://www.facebook.com/ARIT.ARU9 
ส ำนักมีนโยบำยสิ่งแวดล้อมและพลังงำน โดยมุ่งม่ันในกำรปรับปรุงสิ่งแวดล้อมด้วยกำรใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ส ำนักงำน รวมทั้งกำรจัดจ้ำงและบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรด ำเนินกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำงสินค้ำ
และบริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจ ำปี พ.ศ.2564 คิดเป็นร้อยละ 51.53 ของสินค้ำทั้งหมด 
 ส ำนักจัดท ำบัญชีรำยชื่อสินค้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับสินค้ำที่ใช้จริงในส ำนักงำน  
ส ำนักก ำหนดข้อปฏิบัติส ำหรับกำรประชุมและจัดนิทรรศกำร ก ำหนดข้อปฏิบัติกำรเดินทำงไปประชุมภำยนอก
มีกำรเลือกใช้บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนอกส ำนักงำน ได้แก่ โรงแรม สถำนที่จัดงำน หรืออ่ืนๆ ที่ได้มีกำร
ขึ้นทะเบียนกำรบริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมที่ดี          
เช่น ISO14001 Green Hotel  ใบไม้ เขียว  ฉลำกเขียว Green Office หรือ Green Building เป็นต้น           
และมีกำรจดักำรประชุมที่ค ำนึงถึงกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและพลังงำน 
 ส ำนักก ำหนดเป้ำยหมำยลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ปี พ.ศ.2564 ไม่เกินร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 
2563 จำกกิจกรรมของส ำนัก ได้แก่ 
 (1) ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ  
 (2) ปริมำณกำรใช้เชื้อเพลิงส ำหรับกำรเดินทำง  
 (3) ปริมำณกำรใช้น้ ำประปำ  
 (4) ปริมำณกำรใช้กระดำษ  
 (5) ปริมำณกำรเกิดของเสีย (ฝังกลบ)  
 ผลกำรด ำเนินงำน ส ำนักลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกลดลงจำกปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 42.27 
 

หมวดที ่4 การจัดการของเสียและมลพิษ 
 ส ำนักก ำหนดแนวทำงกำรคัดแยกขยะ ที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมทั้งภำยในและภำยนอกส ำนักงำน 
จ ำแนกขยะเป็น 5 ประเภท ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตรำยและขยะติดเชื้อ  มีกำรติดป้ำย
บ่งชี้ประเภทขยะและจัดวำงถังขยะตำมพ้ืนที่ท ำงำนต่ำงๆ อย่ำงเหมำะสม ขยะที่เกิดจำกภำยในส ำนักงำน มีจุด
คัดแยกขยะประจ ำชั้น 2 ประเภท คือ ขยะทั่วไปและขยะรีไซเคิล     
 - ขยะอันตรำย เช่น หมึกพิมพ์ กระป๋องสเปรย์ หลอดไฟ ทิ้งจุดคัดแยกขยะอันตรำย จัดวำงภำยนอก
อำคำร 

https://www.aru.ac.th/greenoffice/
https://www.facebook.com/ARIT.ARU9


 - ขยะจำกภำยนอกส ำนักงำน  มีจุดคัดแยกรวม 1จุด  มีประเภทขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ และขยะ    
รีไซเคิล 
 
 เส้นทางการจัดการขยะ หลังจากท าการคัดแยก 
 - ขยะทั่วไป รวบรวมส่งก ำจัดโดยรถขนขยะของมหำวิทยำลัย น ำส่งศูนย์จัดกำรขยะต้นแบบจังหวัด
พระนครศรีอยุธยำ กระทรวงมหำดไทย  
 - ขยะอินทรีย์ บำงส่วนน ำส่งสำขำเกษตรศำสตร์ เพ่ิอจัดท ำปุ๋ยหมัก 
 - ขยะรีไซเคิล คัดแยก จัดเก็บ ณ จุดพักขยะรีไซเคิล ส่งจ ำหน่ำย โดยบริษัทผู้รับจ้ำงที่ได้รับอนุญำต
ตำมกฎหมำย  
 - ขยะอันตรำย รวบรวมและส่งให้มหำวิทยำลัย  ส่งก ำจัดโดยบริษัทผู้รับจ้ำงที่ได้รับอนุญำตตำม
กฎหมำย 
     จำกเป้ำหมำยกำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ส ำนักจึงมีกำรน ำขยะกลับมำใช้ใหม่ 
โดยกำรจัดกิจกรรม DIY น ำขยะกลับมำประดิษฐ์เป็นวัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ  
 

 
 
 ส ำนักมีกำรจัดกำรน้ ำเสีย โดยกำรคัดแยกเศษอำหำร ก่อนท ำควำมสะอำดภำชนะ ติดตั้งถังดักไขมัน
ประจ ำจุดท ำควำมสะอำดภำชนะทุกชั้น ก ำหนดผู้รับผิดชอบดูแลตรวจสอบถังดักไขมัน น ำเศษอำหำรและ
ตะกอนไขมัน จัดท ำปุ๋ยหมัก  มีกำรตรวจวัดคุณภำพน้ ำเสียประจ ำปี คุณภำพน้ ำทิ้งจำกอำคำรบรรณรำช
นครินทร์ อยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน  ก ำหนดโครงกำรจัดตั้งระบบบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย ในปี 2565 มีกำรจัดท ำน้ ำยำ
ล้ำงจำนจำกธรรมชำติใช้เอง 



 ส ำนักก ำหนดแผนกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ เช่น แผนกำรดูแลรักษำเครื่องปรับอำกำศ เครื่อง
ถ่ำยเอกสำร เครื่องพิมพ์เอกสำร ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรำ เชื้อแบคทีเรีย สำรเคมี ควันบุหรี่  ก ำหนดให้ส ำนัก
เป็นเขตพ้ืนที่ปลอดบุหรี่ ก ำหนดแผนกำรดูแลพ้ืนที่ของส ำนักงำนประจ ำปี (พ้ืนที่บริกำร พ้ืนที่ปฏิบัติงำน        
และพ้ืนที่สีเขียว) ก ำหนดมำตรกำรควบคุมมลพิษทำงเสียงภำยในอำคำรส ำนักงำน มีกำรด ำเนินกำรกิจกรรม  7
ส อย่ำงสม่ ำเสมอเพ่ือจัดพื้นที่บริกำรและพ้ืนที่ส ำนักงำนให้สะอำดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 ส ำนักมีกำรเตรียมพร้อมต่อสภำวะฉุกเฉิน โดยก ำหนดแผนกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย ส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 2564 จัดอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจ ำปี ก ำหนดแผนกำร
ป้องกันและระงับอัคคีภัย มีกำรติดตั้งและเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ติดตั้งระบบสัญญำณแจ้งเตือน และท ำกำร
ตรวจสอบอย่ำงสม่ ำเสมอ จัดท ำแผนผังกำรจัดวำงถังดับเพลิงประจ ำอำคำร 
 
หมวดที ่5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 ส ำนักก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว โดยกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปี พ.ศ.2564  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรและผู้แทนบุคลำกรห้องสมุด 
เพ่ือร่วมกันวำงแผนและก ำหนดแผนงำนพัฒนำห้องสมุดสีเขียวไว้ในแผนงำนประจ ำปี  และมีกำรประชุมเพ่ือ
ก ำกับ ติดตำม ให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผนและมีกำรรำยงำนผลตำมแผนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรจัดสรร
งบประมำณเพ่ือกำรด ำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ ำปี พ.ศ.2564 จ ำนวน 120,000 บำท งบประมำณเพ่ือ
กำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 30,000 บำท 
 ส ำนักมีแผนงำนและจัดกำรฝึกอบรมหรือกำรพัฒนำบุคลำกรห้องสมุด ให้มีควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ประจ ำปี พ.ศ.2564 และจัดท ำรำยงำนสรุปกำรฝึกอบรมตำมแผนกำรฝึกอบรม ส ำนัก
วิทยบริกำรฯ ประจ ำปี พ.ศ.2564 ส ำนักมีแผนงำนและด ำเนินจัดกิจกรรมประหยัดพลังงำนและกำรรักษำ
สิ่งแวดล้อม อย่ำงต่อเนื่องตลอดปี ได้แก่ เพ่ิมพ้ืนที่จัดท ำระบบไฟฟ้ำกระตุก เพ่ือประหยัดพลังงำน อำคำร
บรรณรำชนครินทร์ และจัดท ำแนวทำงกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรประหยัดพลังงำนและทรัพยำกรส ำหรับ
บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร 
 

หมวดที ่6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ส ำนักมีแผนงำนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว โดยผู้บริหำรห้องสมุดรวมทั้ง รับฟังควำมเห็นจำกบุคลำกร
และผู้รับบริกำร และเสนอให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ตลอดจนผู้บริหำรระดับเหนือชั้นขึ้นไปรับทรำบ 
มีกำรก ำกับ ติดตำมและรำยงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ 2564 เพ่ือรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ก ำหนดช่องทำงกำรรับฟังกำรแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ด้วยช่องทำงออนไลน์และกล่อง
รับควำมคิดเห็น  
 ส ำนักจัดมุมห้องสมุดสี เขียว  มีบริกำรสืบค้นสำรสนเทศ ผ่ ำนระบบห้องสมุด อัตโนมัติ  
https://library.aru.ac.th/cgi-bin/koha/opac  และผ่ำน QR Code  

https://library.aru.ac.th/cgi-bin/koha/opac


 ส ำนักก ำหนดแผนกำรฝึกอบรมด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศประจ ำปี พ.ศ.2564 ก ำหนดแผนกำรสื่อสำรด้ำนสิ่งแวดล้อมประจ ำปี พ.ศ. 2564 เพ่ือส่งเสริมกำร
เรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ที่มีรูปแบบหลำกหลำยสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย ก ำหนด
ภำระงำนให้บุคลำกรมีส่วนร่วมด ำเนินงำนในกำรจัดกิจกรรม และกำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
 ส ำนักด ำเนินกำรขอควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำรที่ด ำเนินกำรในอำคำรห้องสมุด หรือ
ผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรห้องสมุด ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับนโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม โดยกำรก ำหนดมำตรกำรกำรใช้ห้องประชุมต้นโมกและห้องประชุมรวงผึ้ง ก ำหนดมำตรฐำนในกำร
บริหำรจัดกำรและด ำเนินกำรด้ำนควำมปลอดภัย อำชีวอนำมัย และสภำพแวดล้อมในกำรท ำงำนเกี่ยวกับงำน
ก่อสร้ำง มีช่องทำงรับฟังควำมคิดเห็นจำกบุคลำกร ผู้ใช้บริกำร ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ เช่น กล่องรับควำมคิดเห็น 
e-mail  และเว็บไซต ์https://docs.google.com/forms/ 
 

หมวดที ่7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
 ส ำนักมีควำมร่วมมือกับนักศึกษำ อำจำรย์  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ในกำรจัดท ำกิจกรรม DIY เพ่ือน ำขยะกลับมำใช้ใหม่ และส่งเสริม
ทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจให้แก่นักศึกษำที่เก่ียวข้องกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
 

หมวดที ่8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว 
 ส ำนักมีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ ปี พ.ศ.2564 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2563     
ผลปรำกฎว่ำส ำนักมีปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำลดลง คิดเป็นร้อยละ 33.67  
 
 ส ำนักก ำหนดเป้ำหมำยกำรจัดกำรขยะ โดยก ำหนดเป้ำหมำยปริมำณของเสียที่น ำกลับมำใช้
ประโยชน์มีมำกกว่ำ 10% ของปริมำณของเสียทั้งหมด จำกกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ ปีพ.ศ.
2564 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2563 คิดเป็นร้อยละ 22.89 
 ส ำนักมีกระบวนกำรจัดกำรน้ ำเสีย โดยกำรติดตั้งถังหักไขมัน ประจ ำจุดล้ำงภำชนะ ครอบคลุมทุกชั้น 
ก ำหนดแผนกำรดูแล ก ำหนดผู้รับผิดชอบในกำรตรวจสอบประสิทธิภำพและท ำควำมมสะอำดถังดักไขมัน และ
มีควำมมุ่งมั่นในกำรปรับปรุงบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 
 ส ำนักจัดท ำแผนกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ ก ำหนดผู้รับผิดชอบท ำควำมสะอำดพ้ืนที่บริกำร พ้ืนที่
ปฏิบัติงำน พ้ืนที่สีเขียว ก ำหนดให้มีหัวหน้ำแม่บ้ำนเพ่ือท ำกำรติดตำม ตรวจสอบกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำร
จัดกำรมลพิษ มีกำรด ำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day กิจกรรม 7ส และกำรตรวจประเมินกิจกรรม 7ส 
ประจ ำปี ก ำหนดแผนกำรท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 2 ครั้ง/ปี  มีแผนกำรควบคุมสัตว์ที่เป็นพำหะ     
น ำโรค ตรวจสอบ ปรับปรุงตำข่ำยกันนกพิรำบ  

https://docs.google.com/forms/


 ส ำนักมีเป้ำหมำยและตัวชี้วัดกำรลดก๊ำซเรือนกระจก  ตั้งเป้ำหมำยกำรลดก๊ำซเรือนกระจก ปี พ.ศ.
2564 ลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ.2563 กำรจัดกำรข้อมูลก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมในส ำนัก 
ประกอบไปด้วย  

1) ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ  
2) กำรใช้เชื้อเพลิงส ำหรับกำรเดินทำง  
3) กำรใช้น้ ำประปำ  
4) กำรใช้กระดำษ  
5) ปริมำณกำรเกิดของเสีย (ฝังกลบ) 
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก ปี พ.ศ.2564 เทียบกับปี พ.ศ.2563 
ประเภททรัพยากร เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

ผล ร้อยละ 
1) พลังงำน     
1.1 ไฟฟ้ำ ลดลง 5% √ 33.67  
1.2 น้ ำมันเชื้อเพลิง ลดลง 5% √ 16.86  
2) น้ ำ ลดลง 5% √ 31.39  
3) กระดำษ ลดลง 5% √ 54.04  
4) ทรัพยำกร (อุปกรณ์ส ำนักงำน)  ลดลง 5% √ 64.56  
5) ปริมำณของเสียที่น ำกลับมำใช้
ประโยชน์ 

มำกกว่ำ 10% ของ
ปริมำณของเสียทั้งหมด 

√ 22.89  

6) ก๊ำซเรือนกระจก ลดลง 5% √ 42.27  
  


