
ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

ด้าน
กายภาพ 

1.วิเคราะห์
ประเด็นปัญหาด้าน
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

1.1 วิ เคราะห์การใช้พลั ง งาน
ไฟฟ้าและทรัพยากร 3 อาคาร 
- อาคารบรรณราชนครินทร์ 
- อาคาร 15 ห้องสมุดเดิม 
- อาคาร 100ปี ศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์) 

- บันทึกสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า น ้าอาคาร
บรรณราชนครินทร์  
 
 
 
 
 

-ค่า EUI อาคารบรรณราช
นครินทร์ -0.56 มีการใช้
พลังงานเกินค่ามาตรฐาน 

 

2.ศึกษาปัญหาและ
สภาพอาคารที่เป็น
อุปสรรคต่อการ
อนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

2.1 ส้ารวจสภาพอาคาร ที่เป็น
อุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
2.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพและพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานอาคาร ของพื นที่การ
เรียนรู้ที่เอื อต่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

ส้านักฯ ท้าการศึกษาสภาพปัญหาอาคารใน
การก้ากับของส้านักฯ 3 อาคาร 

ส้านักฯ มีแผนพัฒนาอาคารที่
เอื อต่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
(อาคารบรรณราชนครินทร์) 

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

3.สวนห้องสมุดสี
เขียว ARIT.ARU 

3.1 ก้าหนดพื นที่สีเขียวและการ
จัดภูมิทัศน์ เพ่ิมพื นที่การเรียนรู้
สวนห้องสมุด สีเขียว ARIT.ARU 

- ส้านักฯท้าการส้ารวจพื นที่สีเขียวในการ
ก้ากับดูแล 
- ส้านักฯก้าหนดมาตรการการดูแลรักษา
ต้นไม้และพื นที่สีเขียว 

- ส้านักฯมีพื นที่สีเขียวทั งหมด 
1,965 ตารางเมตร  

2 

ด้าน
ส่งเสริม

การเรียนรู ้
- ส าหรับ
บุคลากร 

1.ส่งบุคลากรร่วม
ประชุม/อบรม/
สัมมนา แบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ 

1.1 ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้
ด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
1.2 ฝึกอบรมให้ผู้ใช้บริการ มี
ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

-ส้านักฯ ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 
ระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ วันอังคาร
ที่18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก  
 

-ผลการประเมิน พบว่า ก่อน
อบรมบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ
พัฒนาห้องสมุด         สีเขียว
อยู่ในระต้องปรับปรุง คิดเป็น
ร้อยละ 42.50 หลังจากการ
อบบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ อยู่ในระดับพอใช้ คิด
เป็นร้อยละ 73.59 
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  -  วันที่25 ธันวาคม 2562 จัดอบรม เชิ ง
ปฏิบั ติ การ  เรื่ อง“แนวทางการอนุ รั กษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งบุคลากรทั ง
ส้านักฯ ได้เข้าร่วมประชุมในครั งนี  เพ่ือให้
บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์

ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ก า ร จั ด
โครงการด้วยแบบประเมิน
ก่อนและหลังการอบรม ซึ่งผล
การประเมินก่อนการอบรม 
พบว่ า  บุ คล ากรมี ค ว าม รู้
เกี่ยวกับแนวทางการอนุรักษ์

 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

พลังงาน สามารถน้าความรู้ไปปฏิบัติงานและ
ใช้ในชีวิตประจ้าวันได้ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม อยู่
ในระดับต้องปรับปรุง คิดเป็น
ร้อยละ 51 เมื่ อได้ รับการ
อบรมบุคลากรได้รับความรู้
แ ละ ได้ แนวปฏิบั ติ ใ นการ
อ นุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง า น แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี คิด
เป็นร้อยละ 76 
 

- ส าหรับ
ผู้ใช้บริการ 

2. ส่งเสริมการอ่าน
และการเรียนรู้ด้าน
การอนุรักษ์
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 จัดแสดงสารสนเทศด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ส้านักฯด้าเนินการพัฒามุมห้องสมุดสีเขียวให้
มีความสวยงาม น่าสนใจ จัดแสดงผลิตภัณฑ์
จากขยะรีไซเคิล และเพ่ิมจ้านวนทรัพยากร
สารสนด้านสิ่งแวดล้อมให้หลากหลายรูปแบบ 

ส้านักฯมีมุมห้องสมุดสีเขียว
สวยงามน่าสนใจ สารสนเทศ
เทศหลากหลาย 
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ด้านอ่ืนๆ 1. การจัดซื อจัด
จ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1.1 มีรายการสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและด้าเนินการจัดซื อ 

ส ำนักฯด ำเนินกำรจัดซื้อ-จัดหำสินค้ำและ
บริกำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ครุภัณฑ์ วัสดุส ำนักงำน วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรให้มี
ประสิทธิภำพ 

ส้านักฯด้าเนินการจัดซื อ-
จัดหาสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
-ครุภัณฑ์ 6 รายการ 
-วัสดุส้านักงาน 5 รายการ 
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

-วัสดุงานบ้านงานครัว  2 
รายการ 

2. การบ้ารุงรักษา
ระบบต่างๆ 

2.1 ด้าเนินการแผนการ
บ้ารุงรักษาระบบต่างๆของส้านัก
วิทยบริการฯ 

ส้านักฯ ด้าเนินการบ้ารุงรักษาระบบต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานและการให้บริการ ในปี 2562 
ดังนี  
1) บ้ารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ  
2) บ้ารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา  
3) บ้ารุงรักษาเครื่องส้ารองไฟ (UPS)  
4) บ้ารุงรักษาเครื่องก้าเนิดไฟฟ้า  
5) บ้ารุงรักษาระบบดับเพลิง  
6) บ้ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร  
7) ก้าจัดปลวก อาคารบรรณราชนครินทร์               
และอาคารวิทยบริการ  
8) ก้าจัดปลวก อาคารศูนย์ภาษาและ
คอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ) 

บ้ารุงรักษาระบบต่างของ
ส้านักฯ  8 รายการ เป็นไป
ตามแผนปฏิบัติราชการปี 
2562 
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 3.บันทึกข้อมูลการ
ใช้ไฟฟ้า  
น ้ามันเชื อเพลิง น ้า 

3.1บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน
และทรัพยากร 

ส ำนักฯ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ มีกำรใช้บ
ริมำณไฟฟ้ำ จ ำนวน 233,760 (kWh/ปี) 
ประเมินประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่ -

รายงานผลการใช้ไฟฟ้า 
น ้าประปา อาคารบรรณราช
นครินทร์ ประจ้าปี 2562 

3 



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

กระดาษ วัสดุ
ส้านักงาน 

0.56 (EUI) กำรใช้น้ ำประปำ จ ำนวน 3,364 
ลูกบำศก์เมตร 

4.รณรงค์การ
ประหยัดน ้า  
ไฟฟ้า ทรัพยากร 

4.1ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพ่ือ
รณรงค์ 
การประหยัดไฟฟ้า น ้า  และ
ทรัพยากร 

ส้านักฯด้าเนินการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า 
น ้า  และทรัพยากร ด้วยการติดป้ายรณรงค์
ตามจุดต่างๆ ของส้านักฯ ลิฟต์ สวิทช์ไฟ ก็อก
น ้า ห้องครัว ห้องน ้า จัดท้าบันไดแคลอรี 
จัดท้าสื่อรณรงค์ วีดีและป้ายออนไลน์ 

ส้านักฯ มีป้ายประชาสัมพันธ์
รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า น ้า  
และทรัพยากร 
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5.การประชุมและ
การสื่อสารผ่าน
ช่องทาง
อิเลคทรอนิกส์ 

5.1ระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส์ 
5.2ระบบประชุมอิเลคทรอนิกส์ 

ส้านักฯก้าหนดให้มีการจัดประชุมด้วยระบบ
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) อย่าง
เต็มรูปแบบ และเพ่ิมการจัดเก็บเอกสารด้วย
ระบบ (E-Document)ให้มากขึ น 

ส้านักฯ มีระบบอเล็กทรอนิกส์
ส้าหรับการประชุมและการ
จัดเก็บเอกสาร ส่งผลให้ในปี 
2562 ส้านักฯสามารถลดการ
ใช้กระดาษ 202 กิโลกรัม 
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 6.การจัดการของ
เสียและมลพิษ 

6.1การจัดการขยะ 
การแยกขยะและส่งก้าจัดอย่าง
ถูกวิธี 

ส้านักฯด้าเนินการบันทึกการคัดแยกตาม
ประเภทของขยะ และมีการชั่งน ้าหนักขยะรี
ไซเคิลและขยะที่ส่งจ้าหน่ายอย่างสม่้าเสมอ 

ผลการบันทึกการคัดแยกขยะ
ประจ้าปี 2562 
- ขยะส่งจ้าหน่าย 1,967 
กิโลกรัม 
- ขยะน้ากลับมาใช้ใหม่ 24.10 
กิโลกรัม 
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

7.ใช้น ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.1รณรงค์และก้าหนดทางการ
ลดปริมาณการใช้น ้า 
7.2ตรวจสอบระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

ส้านักฯด้าเนินการบันทึกสถิติการใช้น ้าประปา
อาคารบรรณราชนครินทร์และท้าการติดป้าย
รณรงค์ 

ผลการบันทึกการใช้น ้าประปา 
อาคารบรรณราชนครินทร์ 
ประจ้าปี 2562 
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8.กิจกรรม 5ส ใน
พื นที่บริการและ
ส้านักงาน 

8.1การแต่งตั งคณะกรรมการ 5 
ส. 

ส้านักฯด้าเนินการจัดท้ากิจกรรม 5ส ปีละ 2 
ครั ง โดยใช้ค้าสั่งคณะกรรมการด้าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียวก้าหนดแนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ส้านักฯ มีการด้าเนินกิจกรรม 
5ส 2ครั ง 
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9.การเตรียมความ
พร้อมและ
ตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน 

9.1จัดท้าแผนป้องกันภาวะ
ฉุกเฉิน 
9.2มีการดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้
พร้อมใช้งาน 

ส้านักฯด้าเนินการเตรียมความพร้อมและ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินโดยการ 
1) จัดท้าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2562 
ส้า 
2) จัดอบรม เรื่องโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรส้านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
ระบบดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ วันอังคาร
ที่18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมต้นโมก 
ผลการประเมิน พบว่า ก่อนอบรมบุคลากรมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การพัฒนา

1) แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย 2562 
2) บุคลากรได้รับการอบรม 
จ้านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 
82 ของบุคลากรทั งหมด 
3) การบ้ารุงรักษาระบบ
ดับเพลิง 3ครั ง/ปี 
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

ห้องสมุด         สีเขียวอยู่ในระต้องปรับปรุง 
คิดเป็นร้อยละ 42.50 หลังจากการอบ
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ในระดับ
พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 73.59 
3) ท้าการบ้ารุงรักษาระบบดับเพลิงตามรอบ
ระยะเวลา 3ครั ง/ปี  

 10.การส้ารวจหา
และจัดหา
ทรัพยากรที่
เกี่ยวข้องกับ
พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 

10.1จัดซื อ-จัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ได้
ตามเกณฑ์ 

ส้านักฯด้าเนินการจัดซื อ-จัดหาสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
ครุภัณฑ์ วัสดุส้านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ 

รายการสินค้าที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ประจ้าปี 2562 
ครุภัณฑ์ จ้านวน 6 รายการ 
วัสดุส้านักงาน จ้านวน 5 
รายการ 
วัสดุงานบ้านงานครัว จ้านวน 
2 รายการ 
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11.การสร้าง
เครือข่ายความ
ร่วมมือในด้านการ
บริหารจัดการและ

11.เข้าร่วมการสัมนาเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว สมาคมห้องสมุด
แห่งประเทศไทย ประจ้าปี 

ส้านักฯ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ของเครือข่าย ประจ้าปี 2562 จ้านวน 3 ครั ง  
1) อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสี
เขียว มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ 
ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2562 มี

จ้านวนการเข้าร่วมกิจกรรม
กับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
ประจ้าปี 2562 จ้านวน 3 
ครั ง 
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด 
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน 
(ท าอะไร/ที่ไหน/อย่างไร) 

ผลการด าเนินงาน 
ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด 

หมายเหตุ 

การให้บริการแบบ
อนุรักษ์ 
พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้าร่วมอบรม จ้านวน 3 คน ผลการเข้าร่วม
อบรมคือ ได้เรียนรู้หลักการและวิธีการตรวจ
ประเมินความสอดคล้องตามข้อก้าหนด
มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวและสามารถพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสี
เขียว 
2) เข้าร่วมประชุมผู้น้าเครือข่ายเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว ประจ้าปี 2562 ณ 
ส้านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
เดือนกรกฎาคม 2562 
3) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดสี
เขียว ประจ้าปี 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัด
สกลนคร 

 


