
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี พ.ศ. 2561 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

ด้าน
กายภาพ 

1. ก ำหนดนโยบำยและ
จัดท ำแผนห้องสมุดสีเขียว 

1.1 จัดท ำแผนพัฒนำ
ห้องสมุดสีเขียว 
ประจ ำปี พ.ศ.2561 

1.ส ำนักฯ มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว 
ประจ ำปี พ.ศ. 2561 
2. ส ำนักฯประกำศและประชำสัมพันธ์นโยบำย
ห้องสมุดสีเขียวให้แก่บุคลำกรและผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องผ่ำนทำงเว็บไซต์และป้ำยประกำศ 

ส ำนักฯ มีแผนพัฒนำ
ห้องสมุดสีเขียวประจ ำปี 

พ.ศ. 2561  1 แผน 

 

2. จัดซื้อ/จัดจ้ำงสินค้ำ
และบริกำรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 จัดซื้อ-จัดหำ 
สินค้ำและบริกำรที่
เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส ำนักฯด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดหำสินค้ำและบริกำร
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ วัสดุส ำนักงำน 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เพื่อใช้ในกำรด ำเนินงำน 

รำยกำรสินค้ำที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประจ ำปี 2561 

 

3. โครงกำรปรับปรุงและ
พัฒนำภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว 

3.1 จัดท ำสวนและ
พ้ืนที่สีเขียวทั้งภำยใน
และภำยนอกอำคำร 

1. ส ำนักด ำเนินกำรปรับปรุงพ้ืนที่สีเขียว และปรับ
ภูมิทัศน์รอบนอกให้สวยงำม ก ำหนดมำตรกำรดูแล
บ ำรุงรักษำพ้ืนที่สีเขียว อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 
ให้มีควำมสวยงำม 
 

พ้ืนที่สีเขียวของอำคำร
บรรณรำชนครินทร์ 1 จุด 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

ด้าน
ส่งเสริม

การเรียนรู ้
- ส าหรับ
บุคลากร 

4. พัฒนำบุคลำกรให้มี
ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

4.1 จัดส่งบุคลำกร
เข้ำอบรม สัมมนำ 
และจัดโครงกำร/
กิจกรรมเพ่ือให้
บุคลำกรมีควำมรู้ด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม  

1. ส ำนักฯจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ อบรม
เชิงปฏิบัติกำร “เกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว 
Green Library” วันที่  23 ธันวำคม 2561 ณ 
อำคำรบรรณรำชนครินทร์ ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ วิทยำกรโดย นำงสำวธนำ
ภรณ์ ฉิมแพ ซึ่งในกำรอบรมครั้งนี้ท ำให้ผู้เข้ำรับ
กำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเกณฑ์กำร
พัฒนำห้องสมุดสีเขียว  และสร้ำงควำมตระหนักใน
กำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว
และกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม มีการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดโครงการด้วยแบบ
ประเมินก่อนและหลังการอบรม ผลการประเมิน 
พบว่า ก่อนอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด         สีเขียวอยู่
ในระต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 42.5 หลังจาก
การอบบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับ
พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 60.47 

บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

และสิ่งแวดล้อมในปี 2561 
คิดเป็นร้อยละ 77.5 ของ

บุคลำกรทั้งหมด 
 
 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

2. สังเกตการณ์ การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ปทุมธานี  ซ่ึงได้
เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  ซึ่งมีทั้ง
วิธีตรวจจากเอกสาร จากสถานที่จริงและการ
สัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง  น ามาเป็นแนวทางใน
การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
3. ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่  10–11
พฤษภาคม2561 ณ ส านักวิทยบริการฯ มหาวิมยา
ลัยราชภัฏเพชรุบรี จ.เพชรบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้บุคลากร ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และศึกษา
งานในด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ด้านการ
บริหารจัดการ ด้านการให้บริการ  และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรต่อไป 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง กำรด ำเนินกิจกรรม
บนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ 
(WUNCA) ครั้งที่ 37 วันที่ 18–20 กรกฎำคม 2561 
ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 
โดยเข้ำร่วมรับฟังกำรบรรยำย เรื่อง มำตรฐำน
ห้องสมุดสีเขียวและเกณฑ์พัฒนำห้องสมุดสีเขียว 
วิทยำกรโดย นำงสำวธนำภรณ์ ฉิมแพ 

 5. มีเครือข่ำยควำม
ร่วมมือ ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

5.1 เข้ำร่วมเครือข่ำย
ควำมร่วมมือด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมกับ
ส ำนักหอสมุดมหำ
วิทยำเกษตรศำสตร์ 

1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ลง
นำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำน
กำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียวและฝึกอบรม 
“กำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว” วันที่ 
2 9  ม ก ร ำ ค ม  2 5 6 1  ณ  ส ำ นั ก ห อ ส มุ ด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  กรุงเทพฯ 
2.ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว 
ครั้งที่ 5 (ประจ ำปี 2561) วันที่ 18 กรกฏำคม 
2561 ณ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  กรุงเทพฯ   

เครือข่ำยควำมร่วมมือ
ห้องสมุดสีเขียว (MOU) 

 

- ส าหรับ
ผู้ใช้บริการ 

6. จัดโครงกำร/กิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำนและกำร

6.1 โครงกำรวิทย
วิชำกำร 

ส ำนักฯด ำเนินโครงกำรวิทยวิชำกำร ประจ ำปี 
2561 ซึ่งมีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้และ

โครงกำรวิทยวิชำกำร 2561 
(กำรพัฒนำห้องสมุด) 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

เรียนรู้ด้ำนอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
อย่ำงหลำกหลำย และ
เหมำะสมกับบริบทกำร
ให้บริกำรขององค์กร 

6.2 โครงกำรอบรม
ฐำนข้อมูลออนไลน์ 

สอนกำรเรียนรู้สำรสนเทศ โดยกำรอบรมกำรใช้
ฐำนข้อมูลออนไลน์ เพื่อส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร
สำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน 
   วันที่ 9 สิงหาคม 2561 จัดอบรมการสืบค้น
ข้อมูลออนไลน์  บว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจการใช้บริการและการสืบค้น
ฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง
แวด้อมระดับดี คิดเป็นร้อยละ 59 และหลังอบรม
พบว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนในระดับ
ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 80 

- โครงกำรอบรมฐำนข้อมูล
ออนไลน์ 

7. ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม (นิทรรศกำร, 
บริกำรสืบค้น, ส่งเสริม
กำรอ่ำน) 

7.1 จัดหำทรัพยำกร
สำรสนเทศด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส ำนักฯ จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรจัดหำ
ทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งประเภท หนังสือ   
วำรสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งได้รับ
อภินันทนำกำร เป็นจ ำนวนทั้งหมด 3,393 รำยกำร 
แบ่งตำมประเภท ดังนี้ 
- หนังสือ 69  รำยกำร 
- e-book 75  รำยกำร 

ส ำนักฯมีทรัพยำกร
สำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังำนและสิ่งแวดล้อม เป็น

จ ำนวน 3,393 รำยกำร 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

- วำรสำร 6   รำยกำร 
- ดรรนีวำรสำร 93  รำยกำร 
- EBSCO /Gela/650  รำยกำร 
- IG Library 650  รำยกำร 
- ข้อมูลจำกเว็บไซต์ภำยนอก 
มหำวิทยำลัย 1,850 รำยกำร 

7.2 จัดแหล่งบริกำร
สำรสนเทศด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ส ำนักฯ ด ำเนินกำรจัดมุมห้องสมุดสีเขียว เพื่อ
เผยแพร่และให้บริกำรสำรสนเทศ ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักฯ มีมุมห้องสมุดสีเขียว 
1 จุด 

 

ด้านอ่ืนๆ 8. โครงกำร/กิจกรรม เพ่ือ
กำรประหยัดทรัพยำกร 
พลังงำนและไฟฟ้ำ 

8.1 ก ำหนดมำตรกำร
ประหยัดพลงังำน
และไฟฟ้ำ 

1. ส ำนักฯ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ มีกำรใช้บริ
มำณไฟฟ้ำ จ ำนวน 274,326 (kWh/ปี) ประเมิน
ประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่ -0.62 (EUI) 

ส ำนักฯมีกำรใช้บริมำณ
ไฟฟ้ำที่เกินค่ำมำตรฐำน 

 

8.2 จัดหำ
เครื่องปรับอำกำศ
ทดแทนเครื่องที่
เสื่อมสภำพและไม่
ประหยัดพลังงำน 

1. ส ำนักฯ จัดหำเครื่องปรับอำกำศ ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 
40,000 บีทียู 

 

เครื่องปรับอำกำศจ ำนวน 5 
เครื่อง 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

8.3 เปลี่ยนหลอดไฟ
และอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
แสงสว่ำงที่ประหยัด
พลังงำน 

1. ส ำนักฯ ได้ท ำกำรเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ำ เป็นหลอด 
LED เพ่ือช่วยให้ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ  
- อำคำร 100 ปี จ ำนวน 244 หลอด ชนิดหลอด 
LED tube(60cm) ขนำดไม่เกิน 9 วัตต์  
- อำคำรบรรณรำชนครินทร์ จ ำนวน 1,062 หลอด 

จ ำนวนหลอดไฟฟ้ำที่ได้รับ
กำรเปลี่ยน 1,306 หลอด  

 

8.4 กิจกรรม 5ส ใน
พ้ืนที่บริกำรและ
ส ำนักงำนอย่ำง
สม่ ำเสมอ 

1. ส ำนักฯ ด ำเนินกิจกรรม 5ส ปีละ 2 ครั้ง 
สอดคล้องตำมเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
รำชกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ
พระนครศรีอยุธยำ 

ภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส 
ประจ ำปี 2561 

 

8.5 ท ำควำมสะอำด
ระบบปรับอำกำศท้ัง
ภำยในและภำยนอก
อำคำร 

1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ก ำหนดมำตรกำรดูแลรักษำ
ระบบปรับอำกำศ โดยกำรตรวจเช็คสภำพและท ำ
ควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ ครอบคลุม 3 
อำคำร ในกำรก ำกับดูแลของส ำนักฯ อย่ำงน้อยปี
ละ 2 ครั้ง ได้แก่ 
- อำรคำร  100 ปี 
- อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 
- อำคำรวิทยบริกำร (ห้องสมุดหลังเดิม) 

ภำพกำรด ำเนินกำรล้ำง
เครื่องปรับอำกำศ ท ำให้

เครื่องปรับอำกำศมี
ประสิทธิภำพดีขึ้น 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

8.6 กำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำน 
ด้วยระบบ E-
Document 

1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรใช้ระบบ E-
Documentเพ่ือจัดเก็บเอกสำรค ำสั่งและลดกำร
ส ำเนำเอกสำรค ำสั่งให้บุคลำกร เริ่มใช้เดือนตุลำคม  
2561 สำมำรถลดกำรใช้กระดำษได้ เป็นจ ำนวน 
4,494 แผ่น คิดเป็นรีม 9 รีม คิดเป็นกิโลได้ 22 
กิโลกรัม 

ระบบ E-Document 
จ ำนวน1 ระบบ 

 

 


