
ไฟฟ้ามาตรฐาน  = [((0.456 x จ านวนบุคลากร) + (0.132 x เวลาท าการ) + (0.007 x จ านวนผู้เข้ามาใช้บริการ)) x (พ้ืนท่ีใช้สอยภายในอาคาร/1,000)] x อุณหภูมิ

EUI = (ปริมาณการใช้ไฟฟ้ามาตรฐาน - ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง)/ปริมาณการใช้ไฟฟ้าจริง

พ้ืนท่ีใช้สอยใน

อาคาร

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

มาตรฐาน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า

จริง

(ตร.ม.)  (kWh/ปี) (kWh/ปี)

ปี พ.ศ. 2559 0 0 0 3,536 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

ปี พ.ศ. 2560 0 0 0 3,536 #DIV/0! #DIV/0! 0 #DIV/0!

ปี พ.ศ. 2561 38 2,704 93,399 3,536 29 104,693 274,320 -0.62

ปี พ.ศ. 2562 38 2,720 86,551 3,536 29 102,197 233,760 -0.56

ปี พ.ศ. 2563 38 2,576 21,119 3,536 29 51,805 100,560 -0.48

หมายเหตุ ตัวเลขค่าสัมประสิทธ์ิอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.co.th

EUIจ านวนบุคลากร

(คน/ปี)

เวลาท าการ

(ช่ัวโมง/ปี)

จ านวนผู้เข้าใช้

บริการ

(คน/ปี)

อุณหภูมิ

(oC)



ปี 2561

จ านวน
บุคลากร

เวลาท าการ จ านวนผู้เข้าใช้
บริการ

พ้ืนท่ีใช้สอยในอาคาร อุณหภูมิ ปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐาน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
จริง

(คน/ปี) (ช่ัวโมง/ปี) (คน/ปี) (ตร.ม.) (oC)  (kWh/ปี) (kWh/ปี)

มกราคม 38 232 8,224 3,536 26.7 9,962 22,680 -0.56

กุมภาพันธ์ 38 224 7,549 3,536 27.6 9,734 22,800 -0.57

มีนาคม 38 240 7,996 3,536 30.1 11,173 23,520 -0.52

เมษายน 38 176 6,947 3,536 29.6 9,335 24,240 -0.61

พฤษภาคม 38 232 9,171 3,536 30.0 11,897 23,880 -0.50

มิถุนายน 38 240 1,376 3,536 29.7 6,158 23,400 -0.74

กรกฎาคม 38 224 831 3,536 29.0 5,405 22,440 -0.76

สิงหาคม 38 224 9,962 3,536 28.5 11,754 22,680 -0.48

กันยายน 38 240 10,545 3,536 29.2 12,682 22,560 -0.44

ตุลาคม 38 216 12,749 3,536 29.1 13,900 22,560 -0.38

พฤศจิกายน 38 240 11,621 3,536 28.4 13,091 22,200 -0.41

ธันวาคม 38 216 6,428 3,536 27.7 8,897 21,360 -0.58

รวม 0 2,704 93,399 3,536 28.8 102,929 274,320 -0.62

หมายเหตุ อุณหภูมิแต่ละจังหวัดรายเดือน สามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.co.th

เดือน EUI



ปี 2562

จ านวน
บุคลากร

เวลาท าการ จ านวนผู้เข้าใช้
บริการ

พ้ืนท่ีใช้สอยในอาคาร อุณหภูมิ ปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐาน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
จริง

(คน/ปี) (ช่ัวโมง/ปี) (คน/ปี) (ตร.ม.) (oC)  (kWh/ปี) (kWh/ปี)

มกราคม 38 240 7,401 3,536 28.3 10,088 16,800 -0.40

กุมภาพันธ์ 38 208 6,286 3,536 28.6 8,979 14,640 -0.39

มีนาคม 38 248 8,764 3,536 30.5 12,016 26,040 -0.54

เมษายน 38 200 8,836 3,536 32.2 12,021 24,240 -0.50

พฤษภาคม 38 208 7,863 3,536 31.2 11,013 16,200 -0.32

มิถุนายน 38 240 1,230 3,536 30.2 6,153 21,960 -0.72

กรกฎาคม 38 224 742 3,536 30.0 5,526 14,160 -0.61

สิงหาคม 38 240 6,008 3,536 29.0 9,338 20,280 -0.54

กันยายน 38 240 7,795 3,536 29.1 10,657 23,160 -0.54

ตุลาคม 38 232 13,772 3,536 29.8 15,211 24,960 -0.39

พฤศจิกายน 38 240 12,119 3,536 28.1 13,299 21,000 -0.37

ธันวาคม 38 200 5,735 3,536 26.1 7,741 10,320 -0.25

รวม 0 2,720 86,551 0 29.4 0 233,760 -1.00

หมายเหตุ อุณหภูมิแต่ละจังหวัดรายเดือน สามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.co.th

เดือน EUI



ปี 2563

จ านวน
บุคลากร

เวลาท าการ จ านวนผู้เข้าใช้
บริการ

พ้ืนท่ีใช้สอยในอาคาร อุณหภูมิ ปริมาณการใช้
ไฟฟ้ามาตรฐาน

ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
จริง

(คน/ปี) (ช่ัวโมง/ปี) (คน/ปี) (ตร.ม.) (oC)  (kWh/ปี) (kWh/ปี)

มกราคม 38 208 6,512 3,536 28.3 9,043 14,640 -0.38

กุมภาพันธ์ 38 216 7,145 3,536 28.6 9,694 18,480 -0.48

มีนาคม 38 248 6,941 3,536 30.5 10,639 20,040 -0.47

เมษายน 38 160 24 3,536 32.2 4,397 4,800 -0.08

พฤษภาคม 38 136 33 3,536 31.2 3,918 8,760 -0.55

มิถุนายน 38 232 464 3,536 30.2 5,468 16,560 -0.67

กรกฎาคม 38 224 0 3,536 30.0 4,975 17,280 -0.71

สิงหาคม 38 240 0 3,536 29.0 5,025 0 #DIV/0!

กันยายน 38 224 0 3,536 0 0 #DIV/0!

ตุลาคม 38 232 0 3,536 0 0 #DIV/0!

พฤศจิกายน 38 240 0 3,536 0 0 #DIV/0!

ธันวาคม 38 216 0 3,536 0 0 #DIV/0!

รวม 0 2,576 21,119 3,536 30.0 51,753 100,560 -0.49

หมายเหตุ อุณหภูมิแต่ละจังหวัดรายเดือน สามารถตรวจสอบข้อมูลทาง www.e-report.energy.co.th

เดือน EUI



ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2561

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย

ไฟฟ้า บาท (บาท/หน่วย)

มกราคม 22680 0.00

กุมภาพันธ์ 22800 0.00

มีนาคม 23520 0.00

เมษายน 24240 0.00

พฤษภาคม 23880 0.00

มิถุนายน 23400 0.00

กรกฎาคม 22440 0.00

สิงหาคม 22680 0.00

กันยายน 22560 0.00

ตุลาคม 22560 0.00

พฤศจิกายน 22200 0.00

ธันวาคม 21360 0.00

รวม 274,320.00 0.00 0.00

เฉล่ีย 22,860.00 #DIV/0!

เดือน จ านวนหน่วย



ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2562

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย

ไฟฟ้า บาท (บาท/หน่วย)

มกราคม 16,800 0.00

กุมภาพันธ์ 14,640 0.00

มีนาคม 26,040 0.00

เมษายน 24,240 0.00

พฤษภาคม 16,200 0.00

มิถุนายน 21,960 0.00

กรกฎาคม 14,160 0.00

สิงหาคม 20,280 0.00

กันยายน 23,160 0.00

ตุลาคม 24,960 0.00

พฤศจิกายน 21,000 0.00

ธันวาคม 10,320 0.00

รวม 233,760.00 0.00 0.00

เฉล่ีย 19,480.00 #DIV/0!

เดือน จ านวนหน่วย



ปริมาณการใช้ไฟฟ้าปี 2563

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย

ไฟฟ้า บาท (บาท/หน่วย)

มกราคม 14,640.00 0.00

กุมภาพันธ์ 18,480.00 0.00

มีนาคม 20,040.00 0.00

เมษายน 4,800.00 0.00

พฤษภาคม 8,760.00 0.00

มิถุนายน 16,560.00 0.00

กรกฎาคม 17,280.00 0.00

สิงหาคม #DIV/0!

กันยายน #DIV/0!

ตุลาคม #DIV/0!

พฤศจิกายน #DIV/0!

ธันวาคม #DIV/0!

รวม 100,560.00 0.00 0.00

เฉล่ีย 14,365.71 #DIV/0!

เดือน จ านวนหน่วย



หน่วย ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563

จ ำนวนบุคลำกร คน 38 38 38

พ้ืนท่ีใช้งำน

(ไม่รวมพ้ืนท่ีจอดรถในอำคำร)

ตำรำงเมตร 3,536 3,536 3,536 3,536 3,536



ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563

มกราคม 232 240 208

กุมภาพันธ์ 224 208 216

มีนาคม 240 248 248

เมษายน 176 200 160

พฤษภาคม 232 208 136

มิถุนายน 240 240 232

กรกฎาคม 224 224 224

สิงหาคม 224 240 240

กันยายน 240 240 224

ตุลาคม 216 232 232

พฤศจิกายน 240 240 240

ธันวาคม 216 200 216

รวม 0 0 2,704 2,720 2,576

เฉล่ีย #DIV/0! #DIV/0! 225 227 215

จ านวนช่ัวโมงท าการ (ช่ัวโมง)เดือน



ปี พ.ศ. 2559 ปี พ.ศ. 2560 ปี พ.ศ. 2561 ปี พ.ศ. 2562 ปี พ.ศ. 2563

มกราคม 8,224 7,401 6,512

กุมภาพันธ์ 7,549 6,286 7,145

มีนาคม 7,996 8,764 6,941

เมษายน 6,947 8,836 24

พฤษภาคม 9,171 7,863 33

มิถุนายน 1,376 1,230 464

กรกฎาคม 831 742

สิงหาคม 9,962 6,008

กันยายน 10,545 7,795

ตุลาคม 12,749 13,772

พฤศจิกายน 11,621 12,119

ธันวาคม 6,428 5,735

รวม 0 0 93,399 86,551 21,119

เฉล่ีย #DIV/0! #DIV/0! 7,783 7,213 3,520

เดือน จ านวนผู้ใช้บริการ (คน)



หน่วย : กิโลกรัม

ส่งก ำจัด ส่งจ ำหน่ำยน ำกลับมำใช้ใหม่ส่งก ำจัด ส่งจ ำหน่ำย น ำกลับมำใช้ใหม่ ส่งก ำจัด ส่งจ ำหน่ำย น ำกลับมำใช้ใหม่ ส่งก ำจัด ส่งจ ำหน่ำย น ำกลับมำใช้ใหม่ ส่งก ำจัด ส่งจ ำหน่ำย น ำกลับมำใช้ใหม่

มกรำคม 0.00 0.00 0.00 0.00 75.00 1.00 0.00 0.00 0.00

กุมภำพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 55.90 1.00 0.00 0.00 0.00

มีนำคม 0.00 0.00 0.00 0.00 93.50 5.50 0.00 77.50 0.00

เมษำยน 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 5.00 0.00 0.00 0.00

พฤษภำคม 0.00 0.00 0.00 0.00 226.50 6.00 0.00 0.00 55.00

มิถุนำยน 0.00 0.00 0.00 0.00 184.50 0.60 0.00 86.50 25.00

กรกฎำคม 0.00 0.00 0.00 0.00 321.10 5.00 0.00 54.50 25.00

สิงหำคม 0.00 0.00 0.00 0.00 397.40 0.00 0.00 579.50 0.00

กันยำยน 0.00 0.00 0.00 0.00 219.00 0.00 0.00 0.00

ตุลำคม 0.00 173.50 0.00 0.00 179.20 0.00 0.00 1,223.00

พฤศจิกำยน 0.00 130.75 0.00 0.00 14.50 0.00 0.00

ธันวำคม 0.00 108.50 0.00 0.00 160.80 0.00 0.00

รวม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 412.75 0.00 0.00 1,967.40 24.10 0.00 2,021.00 105.00

ประเภท / ปี พ.ศ. 2559 2560 2561 2562 2563
ส่งก ำจัด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

ส่งจ ำหน่ำย 0.00 0.00 412.75 1,967.40 2,021.00
น ำกลับมำใช้ใหม่ 0.00 0.00 0.00 24.10 105.00

กำรลดปริมำณขยะของ (ช่ือหน่วยงำน) ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

เดือน ประจ ำปี พ.ศ. 2559 ประจ ำปี พ.ศ. 2560 ประจ ำปี พ.ศ. 2563ประจ ำปี พ.ศ. 2562ประจ ำปี พ.ศ. 2561



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ

1. ก ำหนดนโยบำย

และจัดท ำแผน

ห้องสมุดสีเขียว

1.1 จัดท ำแผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว

ประจ ำปี พ.ศ.2561
1 แผน 1. มีแผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว 1

2. จัดซ้ือ/จัดจ้ำง

สินค้ำและบริกำรท่ี

เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

2.1 จัดซ้ือ-จัดหำ สินค้ำและบริกำรท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
ร้อยละ 30 ของสินค้ำและบริกำรท้ังหมดท่ีจัดหำต่อปี

1. สินค้ำและบริกำรท่ีจัดหำต้องเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของสินค้ำและบริกำรท้ังหมดท่ี

จัดหำต่อปี

3

3. โครงกำร

ปรับปรุงและพัฒนำ

ภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียว

3.1 จัดท ำสวนและพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังภำยใน

และภำยนอกอำคำร
1 จุด

1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีพ้ืนท่ีสี

เขียว
2

ด้านส่งเสริมการ

เรียนรู้

- ส าหรับบุคลากร

5. มีเครือข่ำยควำม

ร่วมมือ ด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

5.1 เข้ำร่วมเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมกับ

ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำเกษตรศำสตร์

1 แหล่ง 1. เป็นสมำชิกเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว 7

แผนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561

ช่ือหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ด้านกายภาพ

4. พัฒนำบุคลำกร

ให้มีควำมรู้ด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

4.1 จัดส่งบุคลำกรเข้ำอบรม สัมมนำ และจัด

โครงกำร/กิจกรรมเพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้

ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 80 ของบุคลำกรท้ังหมด

1. จ ำนวนร้อยละของบุคลำกรได้รับกำรอบรม      เข้ำ

ร่วมสัมมนำให้มีควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม

5,6



6. จัดโครงกำร/

กิจกรรมส่งเสริม

กำรอ่ำนและกำร

เรียนรู้ด้ำนอนุรักษ์

พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม อย่ำง

หลำกหลำย และ

เหมำะสมกับบริบท

กำรให้บริกำรของ

องค์กร

6.1 โครงกำรวิทยวิชำกำร 1 คร้ัง 1. จัดโครงกำร/กิจกรรม 1 คร้ัง/ปี 5

7.1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม
300 รำยกำร

1. ห้องสมุดมีทรัพยำกรสำรสนเทศ ด้ำนพลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่ำ 300 รำยกำร
5

7.2 จัดแหล่งบริกำรสำรสนเทศด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม
1 แหล่ง

1. มุมห้องสมุดสีเขียวเพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม
5

8.2 จัดหำเคร่ืองปรับอำกำศทดแทนเคร่ืองท่ี

เส่ือมสภำพและไม่ประหยัดพลังงำน
5 เคร่ือง 1. จ ำนวนเคร่ืองปรับอำกำศท่ีจัดหำใหม่ ในปี พ.ศ.2561 3

8.3 เปล่ียนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสง

สว่ำงท่ีประหยัดพลังงำน
3 อำคำร 1. จ ำนวนอำคำรท่ีเปล่ียนหลอดไฟ 3

8.4 กิจกรรม 5ส ในพ้ืนท่ีบริกำรและ

ส ำนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ
2 คร้ัง 1. จ ำนวนคร้ังท่ีด ำเนินกิจกรรม 5ส 4

8.5 ท ำควำมสะอำดระบบปรับอำกำศท้ัง

ภำยในและภำยนอกอำคำร
3 อำคำร 1. จ ำนวนอำคำรท่ีได้รับกำรล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ 4

8.6 กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน ด้วยระบบ

ระบบ E-Document
1 ระบบ

1. ผลกำรลดกำรใช้กระดำษจำกกำรใช้ระบบ 

E-Document
1

1. ปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำไม่เกินค่ำมำตรฐำนท่ีก ำหนด 

(EUI)
4,8

- ส าหรับผู้ใช้บริการ

7. ส่งเสริมกำร

เรียนรู้ด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม 

(นิทรรศกำร, 

บริกำรสืบค้น, 

ส่งเสริมกำรอ่ำน)

ด้านอ่ืนๆ

8. โครงกำร/

กิจกรรม เพ่ือกำร

ประหยัดทรัพยำกร

 พลังงำนและไฟฟ้ำ

8.1 ก ำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำนและ

ไฟฟ้ำ
> 0



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

(ท าอะไร/ท่ีไหน/อย่างไร)

ผลการด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

หมายเหตุ

1.ส ำนักฯ มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปี พ.ศ. 

2561

2. ส ำนักฯประกำศและประชำสัมพันธ์นโยบำยห้องสมุดสีเขียว

ให้แก่บุคลำกรและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องผ่ำนทำงเว็บไซต์และป้ำย

ประกำศ

2. จัดซ้ือ/จัดจ้ำง

สินค้ำและบริกำรท่ี

เป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม

2.1 จัดซ้ือ-จัดหำ สินค้ำและบริกำรท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม

1. ส ำนักฯด ำเนินกำรจัดซ้ือ-จัดหำสินค้ำและบริกำรท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ วัสดุส ำนักงำน วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว เพ่ือใช้ใน

กำรด ำเนินงำน

รำยกำรสินค้ำท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2561

ด้านส่งเสริมการ

เรียนรู้

1. ส ำนักฯจัดโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร

และเทคโนโลยีสำรสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติกำร “เกณฑ์กำร

พัฒนำห้องสมุดสีเขียว Green Library” วันท่ี 23 ธันวำคม 2561

 ณ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ วิทยำกรโดย นำงสำวธนำภรณ์ ฉิมแพ ซ่ึงในกำร

อบรมคร้ังน้ีท ำให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ

เกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว  และสร้ำงควำมตระหนักในกำร

มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียวและกำรอนุรักษ์

พลังงำนและส่ิงแวดล้อม มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการจัด

โครงการด้วยแบบประเมินก่อนและหลังการอบรม ผลการ

ประเมิน พบว่า ก่อนอบรมบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ

เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด         สีเขียวอยู่ในระต้องปรับปรุง คิด

เป็นร้อยละ 42.5 หลังจากการอบบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ

อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 60.47

พ้ืนท่ีสีเขียวของอำคำรบรรณรำชนครินทร์ 1 จุด

4. พัฒนำบุคลำกร

ให้มีควำมรู้ด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

4.1 จัดส่งบุคลำกรเข้ำอบรม สัมมนำ และจัด

โครงกำร/กิจกรรมเพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้

ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อมในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 77.5 ของ

บุคลำกรท้ังหมด

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2561

ช่ือหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ด้านกายภาพ

1. ก ำหนดนโยบำย

และจัดท ำแผน

ห้องสมุดสีเขียว

1.1 จัดท ำแผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว 

ประจ ำปี พ.ศ.2561

ส ำนักฯ มีแผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียวประจ ำปี พ.ศ. 

2561  1 แผน

3. โครงกำร

ปรับปรุงและพัฒนำ

ภูมิทัศน์เพ่ือเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียว

3.1 จัดท ำสวนและพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังภำยใน

และภำยนอกอำคำร

1. ส ำนักด ำเนินกำรปรับปรุงพ้ืนท่ีสีเขียว และปรับภูมิทัศน์รอบ

นอกให้สวยงำม ก ำหนดมำตรกำรดูแลบ ำรุงรักษำพ้ืนท่ีสีเขียว 

อำคำรบรรณรำชนครินทร์ ให้มีควำมสวยงำม



- ส าหรับบุคลากร

2. สังเกตการณ์ การตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว วันท่ี 11

ตุลาคม 2561 ณ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.

ปทุมธานี  ซ่ึงได้เรียนรู้วิธีการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  ซ่ึงมี

ท้ังวิธีตรวจจากเอกสาร จากสถานท่ีจริงและการสัมภาษณ์บุคคลท่ี

เก่ียวข้อง  น ามาเป็นแนวทางในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว

3. ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาบุคลากรส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ วันท่ี  10–11พฤษภาคม2561 ณ ส านัก

วิทยบริการฯ มหาวิมยาลัยราชภัฏเพชรุบรี จ.เพชรบุรี  โดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากร ได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ และศึกษางาน

ในด้านการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ด้านการบริหารจัดการ ด้าน

การให้บริการ  และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือน ามา

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรต่อไป

4. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรด ำเนินกิจกรรมบนระบบ

เครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ (WUNCA) คร้ังท่ี 37 
1. ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ลงนำมบันทึก

ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำย

ห้องสมุดสีเขียวและฝึกอบรม “กำรพัฒนำผู้ตรวจประเมิน

ห้องสมุดสีเขียว” วันท่ี 29 มกรำคม 2561 ณ ส ำนักหอสมุด

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  กรุงเทพฯ

2.ประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว คร้ังท่ี 5

(ประจ ำปี 2561) วันท่ี 18 กรกฏำคม 2561 ณ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  กรุงเทพฯ

6.1 โครงกำรวิทยวิชำกำร

ส ำนักฯด ำเนินโครงกำรวิทยวิชำกำร ประจ ำปี 2561 ซ่ึงมีกำรจัด

กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้และสอนกำรเรียนรู้สำรสนเทศ โดย

กำรอบรมกำรใช้ฐำนข้อมูลออนไลน์ เพ่ือส่งเสริมกำรใช้ทรัพยำกร

สำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

โครงกำรวิทยวิชำกำร 2561

5. มีเครือข่ำยควำม

ร่วมมือ ด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

5.1 เข้ำร่วมเครือข่ำยควำมร่วมมือด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมกับ

ส ำนักหอสมุดมหำวิทยำเกษตรศำสตร์

เครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดสีเขียว (MOU)

- ส าหรับผู้ใช้บริการ

6. จัดโครงกำร/

กิจกรรมส่งเสริม

กำรอ่ำนและกำร

เรียนรู้ด้ำนอนุรักษ์

พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม อย่ำง

หลำกหลำย และ

เหมำะสมกับบริบท

กำรให้บริกำรของ

องค์กร

4. พัฒนำบุคลำกร

ให้มีควำมรู้ด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

4.1 จัดส่งบุคลำกรเข้ำอบรม สัมมนำ และจัด

โครงกำร/กิจกรรมเพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้

ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อมในปี 2561 คิดเป็นร้อยละ 77.5 ของ

บุคลำกรท้ังหมด



6.2 โครงกำรอบรมฐำนข้อมูลออนไลน์

   วันท่ี 9 สิงหาคม 2561 จัดอบรมการสืบค้นข้อมูลออนไลน์

บว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจการใช้

บริการและการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน

และส่ิงแวด้อมระดับดี คิดเป็นร้อยละ 59 และหลังอบรมพบว่า

นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพ่ิมข้ึนในระดับดีมาก คิดเป็นร้อย

ละ 80

(กำรพัฒนำห้องสมุด)

- โครงกำรอบรมฐำนข้อมูลออนไลน์
1. ส ำนักฯ จัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรจัดหำทรัพยำกร

สำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม ท้ังประเภท 
วำรสำร ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมท้ังได้รับอภินันทนำกำร เป็น

จ ำนวนท้ังหมด 3,393 รำยกำร แบ่งตำมประเภท ดังน้ี

- หนังสือ 69  รำยกำร

- e-book 75  รำยกำร

- วำรสำร 6   รำยกำร

- ดรรนีวำรสำร 93  รำยกำร

- EBSCO /Gela/650  รำยกำร

- IG Library 650  รำยกำร

- ข้อมูลจำกเว็บไซต์ภำยนอก

มหำวิทยำลัย 1,850 รำยกำร

7.2 จัดแหล่งบริกำรสำรสนเทศด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

1. ส ำนักฯ ด ำเนินกำรจัดมุมห้องสมุดสีเขียว เพ่ือเผยแพร่และ

ให้บริกำรสำรสนเทศ ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม
ส ำนักฯ มีมุมห้องสมุดสีเขียว 1 จุด

8.1 ก ำหนดมำตรกำรประหยัดพลังงำนและ

ไฟฟ้ำ

1. ส ำนักฯ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ มีกำรใช้บริมำณไฟฟ้ำ 

จ ำนวน 274,326 (kWh/ปี) ประเมินประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน

ไฟฟ้ำท่ี -0.62 (EUI)

ส ำนักฯมีกำรใช้บริมำณไฟฟ้ำท่ีเกินค่ำมำตรฐำน

1. ส ำนักฯ ได้ท ำกำรเปล่ียนหลอดไฟฟ้ำ เป็นหลอด LED เพ่ือช่วย

ให้ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ

- อำคำร 100 ปี จ ำนวน 244 หลอด ชนิดหลอด LED 

tube(60cm) ขนำดไม่เกิน 9 วัตต์

- อำคำรบรรณรำชนครินทร์ จ ำนวน 1,062 หลอด

ส ำนักฯมีทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังำน

และส่ิงแวดล้อม เป็นจ ำนวน 3,393 รำยกำร

ด้านอ่ืนๆ

8. โครงกำร/

กิจกรรม เพ่ือกำร

ประหยัดทรัพยำกร

 พลังงำนและไฟฟ้ำ

8.2 จัดหำเคร่ืองปรับอำกำศทดแทนเคร่ืองท่ี

เส่ือมสภำพและไม่ประหยัดพลังงำน
1. ส ำนักฯ จัดหำเคร่ืองปรับอำกำศ ขนำดไม่ต่ ำกว่ำ 40,000 บีทียู เคร่ืองปรับอำกำศจ ำนวน 5 เคร่ือง

8.3 เปล่ียนหลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสง

สว่ำงท่ีประหยัดพลังงำน
จ ำนวนหลอดไฟฟ้ำท่ีได้รับกำรเปล่ียน 1,306 หลอด

- ส าหรับผู้ใช้บริการ

6. จัดโครงกำร/

กิจกรรมส่งเสริม

กำรอ่ำนและกำร

เรียนรู้ด้ำนอนุรักษ์

พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม อย่ำง

หลำกหลำย และ

เหมำะสมกับบริบท

กำรให้บริกำรของ

องค์กร

7. ส่งเสริมกำร

เรียนรู้ด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม 

(นิทรรศกำร, 

บริกำรสืบค้น, 

ส่งเสริมกำรอ่ำน)

7.1 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม



8.4 กิจกรรม 5ส ในพ้ืนท่ีบริกำรและ

ส ำนักงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ

1. ส ำนักฯ ด ำเนินกิจกรรม 5ส ปีละ 2 คร้ัง สอดคล้องตำมเกณฑ์

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครศรีอยุธยำ

ภำพกำรด ำเนินกิจกรรม 5ส ประจ ำปี 2561

1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ ก ำหนดมำตรกำรดูแลรักษำระบบปรับ

อำกำศ โดยกำรตรวจเช็คสภำพและท ำควำมสะอำด

เคร่ืองปรับอำกำศ ครอบคลุม 3 อำคำร ในกำรก ำกับดูแลของ

ส ำนักฯ อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง ได้แก่

- อำรคำร  100 ปี

- อำคำรบรรณรำชนครินทร์

- อำคำรวิทยบริกำร (ห้องสมุดหลังเดิม)

8.6 กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน ด้วยระบบ 

E-Document

1. ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรใช้ระบบ E-Documentเพ่ือจัดเก็บ

เอกสำรค ำส่ังและลดกำรส ำเนำเอกสำรค ำส่ังให้บุคลำกร เร่ิมใช้

เดือนตุลำคม  2561 สำมำรถลดกำรใช้กระดำษได้ เป็นจ ำนวน 

4,494 แผ่น คิดเป็นรีม 9 รีม คิดเป็นกิโลได้ 22 กิโลกรัม

ระบบ E-Document จ ำนวน1 ระบบ

ภำพกำรด ำเนินกำรล้ำงเคร่ืองปรับอำกำศ ท ำให้

เคร่ืองปรับอำกำศมีประสิทธิภำพดีข้ึน

ด้านอ่ืนๆ

8. โครงกำร/

กิจกรรม เพ่ือกำร

ประหยัดทรัพยำกร

 พลังงำนและไฟฟ้ำ

8.5 ท ำควำมสะอำดระบบปรับอำกำศท้ัง

ภำยในและภำยนอกอำคำร



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ

1.1 วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและ

ทรัพยากร 3 อาคาร
- ผลวิเคราะห์การใช้

- อาคารบรรณราชนครินทร์ พลังงานและทรัพยากร 3 อาคาร

- อาคาร 15 ห้องสมุดเดิม

- อาคาร 100ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)

2.1 ส ารวจสภาพอาคาร ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- ผลการส ารวจปัญหาและสภาพอาคาร 

3 อาคาร

- แผนการปรับปรุงอาคารให้ประหยัดพลังงาน

มากข้ึน

2.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพและ

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอาคาร ของพ้ืนท่ีการ

เรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการอนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม

- สภาพแวดล้อมของอาคารได้มาตรฐาน

 มีสุขลักษณะท่ีดี ส่งเสริมสุขภาพของ

บุคลากรและผู้ใช้บริการ

- แผนงานการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างท่ี

ประหยัดพลังงาน

- สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยและสวยงาม

- ปลูกพืชช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก - มีพ้ืนท่ีสีเขียวและมีแหล่งเรียนรู้

- จัดพ้ืนท่ีสวนห้องสมุดสีเขียว มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม

ด้านส่งเสริมการ

เรียนรู้

1.1 ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการ

พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

- ส าหรับบุคลากร
1.2 ฝึกอบรมให้ผู้ใช้บริการ มีความรู้ด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- ส าหรับผู้ใช้บริการ

2. ส่งเสริมการอ่านและ

การเรียนรู้ด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม

2.1 จัดแสดงสารสนเทศด้านการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการอนุรักษ์

พลังงานไม่น้อยกว่า 300 รายการ
5

1. การจัดซ้ือจัดจ้าง

สินค้าและบริการท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม

1.1 มีรายการสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

และด าเนินการจัดซ้ือ

- เพ่ือการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ
- ชนิดของสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 3

2

1.ส่งบุคลากรร่วม

ประชุม/อบรม/สัมมนา 

แบ่งปัน แลกเปล่ียนองค์

ความรู้

- บุคลากรได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อมทุกปี
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้มากข้ึน 5,6

ด้านอ่ืนๆ

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2562

ช่ือหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ด้านกายภาพ

1.วิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาด้านพลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม

- ข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากรเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้

พลังงานในองค์กร

2,8

2.ศึกษาปัญหาและสภาพ

อาคารท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การอนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม

2

3.สวนห้องสมุดสีเขียว 

ARIT.ARU

3.1 ก าหนดพ้ืนท่ีสีเขียวและการจัดภูมิทัศน์

เพ่ิมพ้ืนท่ีการเรียนรู้สวนห้องสมุด สีเขียว

ARIT.ARU



2. การบ ารุงรักษาระบบ

ต่างๆ

2.1 ด าเนินการแผนการบ ารุงรักษาระบบต่างๆ

ของส านักวิทยบริการฯ

- เพ่ือการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ
- รายงานการบ ารุงรักษาระบบต่างๆของห้องสมุด 4

3.บันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

น้ ามันเช้ือเพลิง น้ า

กระดาษ วัสดุส านักงาน

4.รณรงค์การประหยัดน้ า 4.1ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพ่ือรณรงค์ - การใช้ทรัพยากรและพลังงาน - จ านวนเอกสาร ส่ือรณรงค์

ไฟฟ้า ทรัพยากร การประหยัดน้ า ไฟฟ้า และทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้ความเข้าใจของบุคลากร

และผู้รับบริการเพ่ิมข้ึน

5.1ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์ - การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

5.2ระบบประชุมอิเลคทรอนิกส์ อย่างมีประสิทธิภาพ

- ลดการใช้กระดาษ

6.1การจัดการขยะ

การแยกขยะและส่งก าจัดอย่างถูกวิธี

7.1รณรงค์และก าหนดทางการลดปริมาณการ

ใช้น้ า

7.2ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย

- มีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ

ปฏิบัติงาน

9.1จัดท าแผนป้องกันภาวะฉุกเฉิน

9.2มีการดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน
10.การส ารวจหาและ

จัดหาทรัพยากรท่ี

เก่ียวข้องกับพลังงาน
และส่ิงแวดล้อม

11.การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในด้านการ

บริหารจัดการและการ

ให้บริการแบบอนุรักษ์

11เพ่ิมกิจกรรมห้องสมุดสีเขียวในโครงการ

บริการวิชาการประจ าปี
- รายงานผลการจัดกิจกรรม 7

- มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

9.การเตรียมความพร้อม

และตอบสนองต่อภาวะ

ฉุกเฉิน

- บุคลากรมีทักษะการป้องกันอัคคีภัย

และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
- บุคลากรได้รับความรู้มากข้ึน 4,6

10.1จัดซ้ือ-จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ี

เก่ียวข้องกับพลังงานและส่ิงแวดล้อมให้ได้ตาม

เกณฑ์

- ทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวข้องกับ

พลังงานและส่ิงแวดล้อมหลากหลาย ไม่

น้อยกว่า 300 รายการ

- จ านวนทรัพยากรสารสนเทศเก่ียวข้องกับ

พลังงานและส่ิงแวดล้อม
5

7.ใช้น้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพ
- ใช้น้ าอย่างประหยัด

- ร้อยละของการใช้น้ าต่อพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

ส านักวิทยบริการฯ
4

8.กิจกรรม 5ส ในพ้ืนท่ี

บริการและส านักงาน
8.1การแต่งต้ังคณะกรรมการ 5 ส. -ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 4

3

5.การประชุมและการ

ส่ือสารผ่านช่องทาง

อิเลคทรอนิกส์

- จ านวนระบบการประชุม 3

6.การจัดการของเสียและ

มลพิษ

- ส านักฯลดปริมาณของเสียและส่ง

ก าจัดอย่างถูกวิธี
- สถิติปริมาณของเสียและส่งก าจัดอย่างถูกวิธี 4

ด้านอ่ืนๆ

3.1บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร
- เพ่ือการใช้ทรัพยากรและพลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ
- รายงานการใช้ทรัพยากรและพลังงาน 3



พลังงานและส่ิงแวดล้อม
12.2เข้าร่วมการสัมนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจ าปี

ผู้รับบริการได้รับความรู้มากข้ึนและมีความพึง

พอใจต่อกิจกรรมในระดับดี

- รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว

8

- มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

(ท าอะไร/ท่ีไหน/อย่างไร)

ผลการด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

หมายเหตุ
1.1 วิเคราะห์การใช้พลังงานไฟฟ้าและ

ทรัพยากร 3 อาคาร
- อาคารบรรณราชนครินทร์

- อาคาร 15 ห้องสมุดเดิม

- อาคาร 100ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)

2.1 ส ารวจสภาพอาคาร ท่ีเป็นอุปสรรคต่อ

การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ส านักฯ มีแผนพัฒนาอาคารท่ีเอ้ือต่อการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

2.2 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ

และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอาคาร ของ
(อาคารบรรณราชนครินทร์)

- ส านักฯท าการส ารวจพ้ืนท่ีสีเขียวในการก ากับดูแล

- ส านักฯก าหนดมาตรการการดูแลรักษาต้นไม้และพ้ืนท่ีสีเขียว

ด้านส่งเสริมการ

เรียนรู้

1.1 ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการ

พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

- ส าหรับบุคลากร
1.2 ฝึกอบรมให้ผู้ใช้บริการ มีความรู้ด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- ส าหรับผู้ใช้บริการ
2. ส่งเสริมการอ่าน

และการเรียนรู้ด้าน

2.1 จัดแสดงสารสนเทศด้านการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ส านักฯด าเนินการพัฒามุมห้องสมุดสีเขียวให้มีความสวยงาม 

น่าสนใจ จัดแสดงผลิตภัณฑ์จากขยะรีไซเคิล และเพ่ิมจ านวน

ส านักฯมีมุมห้องสมุดสีเขียวสวยงามน่าสนใจ 

สารสนเทศเทศหลากหลาย
5

- วันท่ี25 ธันวาคม 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง“แนว

ทางการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม” ซ่ึงบุคลากรท้ังส านักฯ

ได้เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ

ในการอนุรักษ์พลังงาน สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานและใช้ใน

ชีวิตประจ าวันได้

ผลสัมฤทธ์ิของการจัดโครงการด้วยแบบประเมินก่อน

และหลังการอบรม ซ่ึงผลการประเมินก่อนการอบรม

พบว่า บุคลากรมีความรู้เก่ียวกับแนวทางการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม อยู่ในระดับต้องปรับปรุง คิด

เป็นร้อยละ 51 เม่ือได้รับการอบรมบุคลากรได้รับ

ความรู้และได้แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 76

3.สวนห้องสมุดสี

เขียว ARIT.ARU

3.1 ก าหนดพ้ืนท่ีสีเขียวและการจัดภูมิทัศน์

เพ่ิมพ้ืนท่ีการเรียนรู้สวนห้องสมุด สีเขียว

ARIT.ARU

- ส านักฯมีพ้ืนท่ีสีเขียวท้ังหมด 1,965 ตารางเมตร 2

1.ส่งบุคลากรร่วม

ประชุม/อบรม/

สัมมนา แบ่งปัน 

แลกเปล่ียนองค์

ความรู้

-ส านักฯ ได้จัด อบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ระบบดับเพลิงและการ

อพยพหนีไฟ วันอังคารท่ี18 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมต้น

โมก

-ผลการประเมิน พบว่า ก่อนอบรมบุคลากรมีความรู้

ความเข้าใจเก่ียวกับเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุด         สี

เขียวอยู่ในระต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 42.50 

หลังจากการอบบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ อยู่ใน

ระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 73.59

5,6

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2562

ช่ือหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ด้านกายภาพ

1.วิเคราะห์ประเด็น

ปัญหาด้านพลังงาน

และส่ิงแวดล้อม

- บันทึกสถิติการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ าอาคารบรรณราชนครินทร์
-ค่า EUI อาคารบรรณราชนครินทร์ -0.56 มีการใช้

พลังงานเกินค่ามาตรฐาน

2.ศึกษาปัญหาและ

สภาพอาคารท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการ

อนุรักษ์พลังงาน

และส่ิงแวดล้อม

ส านักฯ ท าการศึกษาสภาพปัญหาอาคารในการก ากับของส านักฯ

 3 อาคาร



ส านักฯด าเนินการจัดซ้ือ-จัดหาสินค้าและบริการท่ีเป็น

มิตรต่อส่ิงแวดล้อม
-ครุภัณฑ์ 6 รายการ

-วัสดุส านักงาน 5 รายการ

-วัสดุงานบ้านงานครัว  2 รายการ
ส านักฯ ด าเนินการบ ารุงรักษาระบบต่างๆ ในการปฏิบัติงานและ

การให้บริการ ในปี 2562 ดังน้ี
1) บ ารุงรักษาห้องสมุดอัตโนมัติ

2) บ ารุงรักษาระบบบริหารการศึกษา

3) บ ารุงรักษาเคร่ืองส ารองไฟ (UPS)

4) บ ารุงรักษาเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า

5) บ ารุงรักษาระบบดับเพลิง

6) บ ารุงรักษาลิฟต์โดยสาร
7) ก าจัดปลวก อาคารบรรณราชนครินทร์               และ

อาคารวิทยบริการ
8) ก าจัดปลวก อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 )

3.บันทึกข้อมูลการ

ใช้ไฟฟ้า

น้ ามันเช้ือเพลิง น้ า
กระดาษ วัสดุ

ส านักงาน
4.รณรงค์การ

ประหยัดน้ า
4.1ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพ่ือรณรงค์

ไฟฟ้า ทรัพยากร การประหยัดไฟฟ้า น้ า  และทรัพยากร

5.1ระบบสารบรรณอิเลคทรอนิกส์

5.2ระบบประชุมอิเลคทรอนิกส์

6.1การจัดการขยะ ผลการบันทึกการคัดแยกขยะประจ าปี 2562

การแยกขยะและส่งก าจัดอย่างถูกวิธี - ขยะส่งจ าหน่าย 1,967 กิโลกรัม

- ขยะน ากลับมาใช้ใหม่ 24.10 กิโลกรัม
7.1รณรงค์และก าหนดทางการลดปริมาณ

การใช้น้ า
7.2ตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย

8.กิจกรรม 5ส ใน

พ้ืนท่ีบริการและ
8.1การแต่งต้ังคณะกรรมการ 5 ส.

ส านักฯด าเนินการจัดท ากิจกรรม 5ส ปีละ 2 คร้ัง โดยใช้ค าส่ัง

คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวก าหนดแนวทางการ
ส านักฯ มีการด าเนินกิจกรรม 5ส 2คร้ัง 4

6.การจัดการของ

เสียและมลพิษ

ส านักฯด าเนินการบันทึกการคัดแยกตามประเภทของขยะ และมี

การช่ังน้ าหนักขยะรีไซเคิลและขยะท่ีส่งจ าหน่ายอย่างสม่ าเสมอ
4

7.ใช้น้ าอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ส านักฯด าเนินการบันทึกสถิติการใช้น้ าประปาอาคารบรรณราช

นครินทร์และท าการติดป้ายรณรงค์

ผลการบันทึกการใช้น้ าประปา อาคารบรรณราช

นครินทร์ ประจ าปี 2562
4

ส านักฯ มีป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า

 น้ า  และทรัพยากร
3

5.การประชุมและ

การส่ือสารผ่าน

ช่องทาง

อิเลคทรอนิกส์

ส านักฯก าหนดให้มีการจัดประชุมด้วยระบบการประชุม

อิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) อย่างเต็มรูปแบบ และเพ่ิมการ

จัดเก็บเอกสารด้วยระบบ (E-Document)ให้มากข้ึน

ส านักฯ มีระบบอเล็กทรอนิกส์ส าหรับการประชุมและ

การจัดเก็บเอกสาร ส่งผลให้ในปี 2562 ส านักฯสามารถ

ลดการใช้กระดาษ 202 กิโลกรัม

3

2. การบ ารุงรักษา

ระบบต่างๆ

2.1 ด าเนินการแผนการบ ารุงรักษาระบบ

ต่างๆของส านักวิทยบริการฯ

บ ารุงรักษาระบบต่างของส านักฯ  8 รายการ เป็นไป

ตามแผนปฏิบัติราชการปี 2562
4

3.1บันทึกข้อมูลการใช้พลังงานและทรัพยากร

ส ำนักฯ อำคำรบรรณรำชนครินทร์ มีกำรใช้บริมำณไฟฟ้ำ จ ำนวน

 233,760 (kWh/ปี) ประเมินประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำท่ี

 -0.56 (EUI) กำรใช้น  ำประปำ จ ำนวน 3,364 ลูกบำศก์เมตร

รายงานผลการใช้ไฟฟ้า น้ าประปา อาคารบรรณราช

นครินทร์ ประจ าปี 2562
3

ส านักฯด าเนินการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้า น้ า  และทรัพยากร 

ด้วยการติดป้ายรณรงค์ตามจุดต่างๆ ของส านักฯ ลิฟต์ สวิทช์ไฟ 

ก็อกน้ า ห้องครัว ห้องน้ า จัดท าบันไดแคลอรี จัดท าส่ือรณรงค์ วี

ดีและป้ายออนไลน์

ด้านอ่ืนๆ

1. การจัดซ้ือจัดจ้าง

สินค้าและบริการท่ี

เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

1.1 มีรายการสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

และด าเนินการจัดซ้ือ

ส ำนักฯด ำเนินกำรจัดซื อ-จัดหำสินค้ำและบริกำรท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ครุภัณฑ์ วัสดุส ำนักงำน วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 

เพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำรให้มีประสิทธิภำพ

3



9.1จัดท าแผนป้องกันภาวะฉุกเฉิน
ส านักฯด าเนินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะ

ฉุกเฉินโดยการ
1) แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2562

9.2มีการดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน 1) จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2562 ส า
2) บุคลากรได้รับการอบรม จ านวน 39 คน คิดเป็น

ร้อยละ 82 ของบุคลากรท้ังหมด2) จัดอบรม เร่ืองโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเชิงปฏิบัติการ 
3) การบ ารุงรักษาระบบดับเพลิง 3คร้ัง/ปี

3) ท าการบ ารุงรักษาระบบดับเพลิงตามรอบระยะเวลา 3คร้ัง/ปี
10.การส ารวจหา

และจัดหา
รายการสินค้าท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ประจ าปี 2562

และส่ิงแวดล้อม ครุภัณฑ์ จ านวน 6 รายการ

วัสดุส านักงาน จ านวน 5 รายการ

วัสดุงานบ้านงานครัว จ านวน 2 รายการ

11.การสร้าง

เครือข่ายความ

ส านักฯ จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่าย 

ประจ าปี 2562 จ านวน 3 คร้ัง
7

พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม

1) อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันท่ี 28 – 29 ตุลาคม 2562 มี2) เข้าร่วมประชุมผู้น าเครือข่ายเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 

ประจ าปี 2562 ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 3) เข้าร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 

2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตจังหวัดสกลนคร
8

10.1จัดซ้ือ-จัดหาทรัพยากรสารสนเทศท่ี

เก่ียวข้องกับพลังงานและส่ิงแวดล้อมให้ได้

ตามเกณฑ์

ส านักฯด าเนินการจัดซ้ือ-จัดหาสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ ครุภัณฑ์ วัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการ

5

11.เข้าร่วมการสัมนาเครือข่ายห้องสมุดสี

เขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

ประจ าปี

จ านวนการเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

 ประจ าปี 2562 จ านวน 3 คร้ัง

9.การเตรียมความ

พร้อมและ

ตอบสนองต่อภาวะ

ฉุกเฉิน

4,6



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ

ด้านกายภาพ

1. ศึกษาปัญหาและ

สภาพอาคาร และ

สภาพแวดล้อมท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

1.1 ส ารวจ วิเคราะห์ทบทวนสภาพโครงสร้าง

อาคาร ปัญหาด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม ท่ี

เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม

- มีข้อมูลสภาพโครงสร้างอาคาร ปัญหา

ด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม ท่ีเป็น

อุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม

- รายงานสภาพโครงสร้างอาคาร ปัญหาด้าน

พลังงานและส่ิงแวดล้อม ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการ

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 1 เล่ม

2.1 เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงแนวทางการ

จัดภูมิทัศน์ สวนห้องสมุดสีเขียว ARIT.ARU

- มีพ้ืนท่ีสีเขียวและแหล่งเรียนรู้ มีภูมิ

ทัศน์ท่ีสวยงาม
- ส านักวิทยบริการฯมีสวนห้องสมุดสีเขียว 2 พ้ืนท่ี

- ปลูกพืชช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก

- จัดสวนแนวต้ัง

3. ก าหนดแนวปฏิบัติ

ห้องสมุดสีเขียวเพ่ือการ

อนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม

3.1 ก าหนดขอบเขต ภาระงานและช้ีแจงแนว

ทางการด าเนินงานห้องสมุด สีเขียวเพ่ือการ

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน

แก่บุคลากร

- บุคลากรมีภาระงานและมีส่วนร่วมใน

การด าเนินงาน กิจกรรมเก่ียวกับการ

อนุรักษ์พลังงานแลส่ิงแวดล้อม

- แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

ด้านส่งเสริมการเรียนรู้

1.ส่งบุคลากรร่วม

ประชุม/อบรม/สัมมนา 

แบ่งปัน แลกเปล่ียนองค์

ความรู้

1.1 ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการ

พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

- บุคลากรมีความรู้ด้านการด าเนินงาน

ห้องสมุดสีเขียว

- จ านวนบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศได้รับการอบรมการพัฒนาห้องสมุดสี

เขียว อย่างน้อย 40 คน

- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถประชุมถ่ายทอด

ความรู้แก่บุคลากรให้ด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว  8 

หมวด

- ส านักวิทยบริการฯผ่านการประเมินห้องสมุดสี

เขียวภายในปี 2563

- อบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสี

เขียว

- บุคลากรมีความรู้ด้านการด าเนินงาน

ห้องสมุดสีเขียว

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2563

ช่ือหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. สวนห้องสมุดสีเขียว 

ARIT.ARU



- ฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้ด้านการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- บุคลากรมีความรู้ด้านการด าเนินงาน

ห้องสมุดสีเขียว

- จ านวนบุคลากรส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศได้รับการอบรมการพัฒนาห้องสมุดสี

เขียว อย่างน้อย 40 คน

- ประชุมสัมมนาและอบรมเครือข่ายห้องสมุดสี

เขียวประจ าปี

- บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาและ

อบรมผู้น าเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

- ส านักวิทยบริการฯเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ

 1 คร้ัง

- ประชุมสัมมนาและอบรมผู้น าเครือข่าย

ห้องสมุดสีเขียว

- บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาและ

อบรมผู้น าเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

- ส านักวิทยบริการฯเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ

 1 คร้ัง

- ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว
- บุคลากรเข้าร่วมการศึกษาดูงาน

ห้องสมุดสีเขียว
- เข้าร่วมศึกษาดูงานอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง

2. ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม
2.1 ส ารวจและจัดหาทรัพยากรท่ีเก่ียวข้องกับ

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

จัดแสดงสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และส่ิงแวดล้อม

- ส านักวิทยบริการฯมีทรัพยากร

สารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อมส าหรับบริการ

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- มีทรัพยากรสารสนเทศด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

(หนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์  ส่ือออนไลน์)

- จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการอนุรักษ์

พลังงานไม่น้อยกว่า 300 รายการต่อปี

(ไตรมาสละ 1 คร้ัง)
- มีการจัดหาทรัพยากรการอนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม 30,000 บาท

- จัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- จ านวนทรัพยากรสารสนเทศ ด้านการอนุรักษ์

พลังงานไม่น้อยกว่า 300 รายการต่อปี

(ไตรมาสละ 1 คร้ัง)
- มีการจัดหาทรัพยากรการอนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม 30,000 บาท

- มีทรัพยากรสารสนเทศด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

(หนังสือ วารสาร ส่ือส่ิงพิมพ์ หนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์  ส่ือออนไลน์)

- ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ

การบริหารจัดการและการให้บริการท่ีเก่ียวข้อง

กับการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม ไม่น้อย

กว่าร้อยละ 85



- จัดอบรมการสืบค้นสารสนเทศด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- ผู้ใช้บริการมีทักษะการสืบค้น

สารสนเทศด้านพลังงานและส่ิงแวดล้อม
- มีการจัดอบรมการสืบค้นอย่างน้อยปีละ 3 คร้ัง

2.2 จัดกิจกรรมประหยัดพลังงานและการ

รักษาส่ิงแวดล้อม

(ท้ังปี)

- จัดโครงการ DIY ร่วมบุญเพ่ือผู้ป่วยติดเตียง”

หมอนสุขภาพด้วยหลอดกาแฟ”
- ปริมาณขยะลดลง

- น าหลอดกาแฟมาผลิตเป็นหมอนบริจาคให้

โรงพยาบาลปีละ 50 ใบ

- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ

ตระหนักและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- มีส่ือและช่องทางการรณรงค์และ

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม

- มีช่องทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์  ไม่

น้อยกว่า 2 ช่องทาง

- จัดท าโครงเหล็กเพ่ือคัดแยกขยะ Recycle ให้

เพียงพอและเหมาะสม
- มีจุดคัดแยกและจัดเก็บขยะ - จ านวน 2 จุด

3.พัฒนาระบบจัดเก็บและ

เผยแพร่สารสนเทศ

ห้องสมุดสีเขียว

3.1 พัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวส านักวิทย

บริการและเคโนโลยีสารสนเทศ

- มีแหล่งจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลและ

สารสนเทศของห้องสมุดสีเขียว

- เว็บไซต้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านอ่ืนๆ

1. การจัดซ้ือจัดจ้าง

สินค้าและบริการท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม

1.1 จัดซ้ือ-จัดหา สินค้าท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม
- มีสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

- มีสินค้าท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 20

2. การบ ารุงรักษาระบบ

ต่างๆ

2.1 ก าหนดแผนการบ ารุงรักษาระบบต่างๆ

ของส านักวิทยบริการฯ

- มีแผนการบ ารุงรักษาระบบท่ีใช้ใน

ส านักวิทยบริการฯ
- มีแผนการบ ารุงรักษาระบบ 8 แผน

-ลิฟต์

-เคร่ืองปรับอากาศ

-เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า(GEN)

-ระบบดับเพลิง FM-200

(ห้องserver)

- ถังและอุปกรณ์ดับเพลิง ระบบสัญญาณเตือน

ภัย

-เคร่ืองส ารองไฟฟ้า(UPS)

-ระบบไฟฟ้าและแสงสว่างภายในอาคาร

-ระบบประปา

- บุคลากรและผู้ใช้มีความร่วมมือในการ

อนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- มาตรการประหยัดพลังงานไฟฟ้า น้ า กระดาษ

และทรัพยากรอ่ืนๆ 1 มาตรการ



- ระบบสารสนเทศ

3.บันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า 3.1 บันทึกการใช้พลังงานและทรัพยากร

น้ ามันเช้ือเพลิง น้ า - น้ าประปา

กระดาษ วัสดุส านักงาน - ไฟฟ้า

- กระดาษ

- น้ ามัน

(รายเดือน)

4.รณรงค์การประหยัดน้ า

 ไฟฟ้า ทรัพยากร
4.1 รณรงค์และประชาสัมพันธ์

การประหยัดน้ า ไฟฟ้า และทรัพยากร

5.การประชุมและการ

ส่ือสารผ่านช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์

5.1 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-document)
- มีระบบ e-document - 1 ระบบ

5.2 ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์        

(e-meeting)
- มีระบบ e-meeting - 1 ระบบ

6.การจัดการของเสียและ

มลพิษ
6.1 การจัดการขยะ - มีการจัดการของเสียและส่งก าจัด - วันละ 1 คร้ัง

การแยกขยะและส่งก าจัดอย่างถูกวิธี

7.กิจกรรม 5ส. ในพ้ืนท่ี

บริการและส านักงาน
7.1 แต่งต้ังคณะกรรมการ 5 ส. - มีค าส่ังคณะกรรมการ 5 ส. - 1 ค าส่ัง

5 ส.รายบุคคล พ้ืนท่ีการท างานสะอาด
ร้อยละของระดับความส าเร็จของ 5 ส.รายบุคคล 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75

5 ส.ภาพรวมของส านักวิทยบริการฯ 1) ท าความสะอาดอาคาร 1) อาคารบรรณราชนครินทร์  อาคารวิทยบริการ

กิจกรรม Big Cleaning Day 2) อาคาร 100ปีศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์

มีการด าเนินกิจกรรม 5 ส. ไม่น้อยกว่า 2คร้ัง/ปี

8.1 จัดท าแผนป้องกันภาวะฉุกเฉิน

และการดูแลอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมใช้งาน

8.2 อบรม ซักซ้อม บุคลากรเพ่ือเตรียมความ

พร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

- บุคลากรมีทักษะการป้องกันอัคคีภัย

และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

- อบรม ซักซ้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมและ

ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ปีละ 1 คร้ัง

- มีแผนป้องกันภาวะฉุกเฉิน 1 แผน
8.การเตรียมความพร้อม

และตอบสนองต่อภาวะ
- มีแผนป้องกันภาวะฉุกเฉิน

- รายงานข้อมูลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน  

เดือนละ 1 คร้ัง

มีส่ือและช่องทางการรณรงค์และ

ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม

มีช่องทางการรณรงค์และประชาสัมพันธ์  ไม่น้อย

กว่า 2 ช่องทาง

- มีสถิติการใช้พลังงานและทรัพยากร



9.1 ช้ีแจงนโยบายและแผนการ

ด าเนินงานการพัฒนาห้องสมุด

สีเขียวให้กับผู้ประกอบการ

- ก าหนดTOR เพ่ือควบคุมหน่วยงานภายนอกท่ี

เข้ามาใช้ห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดเพ่ือ

การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- แจ้งข้อก าหนดและแนวทางการปฏิบัติการใช้

ห้องประชุมของส านักฯให้สอดคล้องกับเกณฑ์

พัฒนาห้องสมุด    สีเขียว

10.การสร้างเครือข่าย

ความร่วมมือในด้านการ

บริหารจัดการและการ

ให้บริการแบบอนุรักษ์

10.1 เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานท้ังภายใน

และภายนอกด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อม

- มีความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภายใน

และภายนอกเพ่ือการด าเนินกิจกรรม

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม

- มีการเข้าร่วมเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 

อย่างน้อย 1 เครือข่าย

10.2 เข้าร่วมการสัมนาเครือข่ายห้องสมุดสี

เขียว สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 

ประจ าปี 2563

- มีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

- มีการเข้าร่วมเครือข่ายท้ังภายในและภายนอก 

อย่างน้อย 1 เครือข่าย

9.ช้ีแจงนโยบายการ

อนุรักษ์พลังงานและ

ส่ิงแวดล้อมให้กับ

ผู้ประกอบการ

- ช้ีแจงข้อก าหนดและแนวทางการใช้

ห้องประชุมของส านักฯให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว

- มีหนังสือแจ้งนโยบายห้องสมุดสีเขียวกับ

ผู้ประกอบการ



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม

ผลการด าเนินงาน

(ท าอะไร/ท่ีไหน/อย่างไร)

ผลการด าเนินงาน

ตามเป้าหมาย/ตัวช้ีวัด

หมายเหตุ

1.ส ำรวจ วิเครำะห์ทบทวนสภำพโครงสร้ำง

อำคำร ปัญหำด้ำนพลังงำนและส่ิงแวดล้อม ท่ี

เป็นอุปสรรคต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม

(ตุลำคม 2562)

2.เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและปรับปรุงแนวทำงกำร

จัดภูมิทัศน์ สวนห้องสมุดสีเขียว ARIT.ARU

(ไตรมำสละ1คร้ัง)

3.ก ำหนดขอบเขต ภำระงำนและช้ีแจงแนว

ทำงกำรด ำเนินงำนห้องสมุด สีเขียวเพ่ือกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมตำม

มำตรฐำนแก่บุคลำกร

(พฤศจิกำยน 2562)

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2563

ช่ือหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านกายภาพ

1. ศึกษำปัญหำและ

สภำพอำคำร และ

สภำพแวดล้อมท่ี

เป็นอุปสรรคต่อกำร

อนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

- คณะกรรมกำรห้องสมุดสีเขียว ส ำนักฯ ประชุมวิเครำะห์สถำพ

ปัญหำอำคำรบรรณรำชนครินทร์ท่ีเป็นอุปสรรคต่อกำรอนุรักษ์

พลังงำนและส่ิงแวดล้อมเพ่ือจัดท ำแผนพัฒนำอำคำรให้เป็น

อำคำรเพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

- แผนพัฒนำอำคำรบรรณรำชนครินทร์ให้เอ้ือต่อกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม 1 เล่ม

2. สวนห้องสมุด     

   สีเขียว ARIT.ARU

- ส ำนักฯ ส ำรวจพ้ืนท่ีสีเขียวท้ัง 3อำคำรและด ำเนินกำรปรับปรุง

พ้ืนท่ีสีเขียวให้มีควำมสวยงำมอย่ำงสม่ ำเสมอ จัดเวรแม่บ้ำนรด

น้ ำดูแลต้นไม้วันละ 1 คน และร่วมกับบุคลำกรทุกคนปรับปรุงภูมิ

ทัศน์ ในกิจกรรม 5ส อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง

- ส ำนักฯมีสวนห้องสมุดสีเขียว  จ ำนวน  1,965 ตำรำง

เมตร

2.1 ปลูกพืชช่วยดูดซับก๊ำซเรือนกระจก
ส ำนักฯด ำเนินกำรจัดกิจกรรมปลูกพืชช่วยดูดซับก๊ำซเรือนกระจก 

เช่น ต้นกวักมรกต จัดท ำวีดีโอแนะน ำกำรปลูกต้นกวักมรกต

- ส ำนักฯ มีวีดีโอแนะน ำกำรปลูกต้นกวักมรกตและได้

ท ำกำรเผยแพร่บน 

https://www.youtube.com/watch?v=6iQeS5dQI

C0

2.2 จัดสวนแนวต้ัง

ส ำนักฯได้รับงบประมำณจำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏ

พระนครศรีอยุธยำ ในโครงกำรมหำวิทยำลัยสีเขียว ในกำร

ปรับปรุงสวนห้องสมุดสีเขียวและจัดท ำสวนแนวต้ัง

ส ำนักฯมีสวนแนวต้ังท่ีสวยงำม 1จุด ส่งผลให้ภูมิทัศน์

ห้องสมุดสวยงำม

3. ก ำหนดแนว

ปฏิบัติห้องสมุดสี

เขียวเพ่ือกำร

อนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

- แต่งต้ังค ำส่ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปี

 2563 สอดคล้องเกณฑ์กำรด ำเนินงำน 8 หมวด เพ่ือด ำเนินกำร

ประชุม ติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรด ำเนินงำน

- ค ำส่ัง ท่ี 31/2562 แต่งต้ังคณกรรมกำรด ำเนินงำน

ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)



ด้านส่งเสริมการ

เรียนรู้

 1) อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดท่ีเป็นมิตร

กับส่ิงแวดล้อมด้วยระบบ ICT วันท่ี 17 มกรำคม 2563 ณ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏกำญจนบุรี มีผู้เข้ำร่วมอบรม 5 คน ซ่ึงเป็น

กำร Workshop ในงำนประชุมเชิงปฏิบัติกำร เร่ือง กำรด ำเนิน

กิจกรรมบนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศเพ่ือพัฒนำกำรศึกษำ คร้ังท่ี

 40 (WUNCA)

- ส าหรับบุคลากร

2) สัมมนำทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว

คร้ังท่ี7 ประจ ำปี 2563ณส ำนักฯหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น

 ระหว่ำงวันท่ี 20 – 22 กุมภำพันธ์ 2563  มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำ

จ ำนวน 5 คน ซ่ึงได้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์ในกำร

บริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว ในกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม

3) สัมมนำเครือข่ำยส ำนักฯมหำวิทยำลัยรำชภัฏท่ัวประเทศ คร้ัง

ท่ี9 ณ วิทยำลัยนำนำชำติกำรท่องเท่ียว มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ

รำษฎร์ธำนี อ.เกำะสมุย จ.สุรำษฎร์ธำนี ระหว่ำงวันท่ี 10–14

มีนำคม 2563 มีผู้เข้ำร่วมสัมมนำ จ ำนวน 6 คน มีกำรแบ่งกลุ่ม

Workshop ในกลุ่มงำนหอสมุด  ได้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

ส่วนท่ีเก่ียวกับห้องสมุดสีเขียว

- ส ำนักฯส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมกำรเป็นผู้ตรวจประเมิน

ห้องสมุดสีเขียว 1 คร้ัง จ ำนวน 3 คน เพ่ือให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ

เกณฑ์กำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด ณ ส ำนักหอสมุด 

มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ วันท่ี 28-29 ตุลำคม 2562

-บุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมผู้ตรวจประเมิน 3 คน แต่

ไม่ได้เข้ำร่วมทดสอบเน่ืองด้วยส ำนักฯยังไม่ผ่ำนกำร

ประเมินห้องสมุดสีเขียว

- วันท่ี25 ธันวำคม 2562 ส ำนักฯ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำร 

เร่ือง“แนวทำงกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม” มีบุคลำกร

ส ำนักฯ เข้ำร่วมอบรม 45 คน เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำม

เข้ำใจในกำรอนุรักษ์พลังงำน สำมำรถน ำควำมรู้ไปปฏิบัติงำนและ

ใช้ในชีวิตประจ ำวันได้ มีกำรประเมินประสิทธิผลด้วยแบบ

ประเมินก่อนและหลังกำรอบรม

- จ ำนวนบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม จ ำนวน 45 คน 

พบว่ำ บุคลำกรมีควำมรู้เก่ียวกับแนวทำงกำรอนุรักษ์

พลังงำนและส่ิงแวดล้อม ก่อนกำรอบรม อยู่ในระดับ

ต้องปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 51 เม่ือได้รับกำรอบรม

บุคลำกรได้รับควำมรู้และได้แนวปฏิบัติในกำรอนุรักษ์

พลังงำนและส่ิงแวดล้อมอยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 76

1.ส่งบุคลำกรร่วม

ประชุม/อบรม/

สัมมนำ แบ่งปัน 

แลกเปล่ียนองค์

ควำมรู้

1. ฝึกอบรมให้บุคลำกรมีควำมรู้ด้ำนกำร

พัฒนำห้องสมุดสีเขียว

 ในปี 2563 บุคลำกรท้ังหมด 47 คน เข้ำรับกำรอบรม

45 คิดเป็นร้อยละ 95.74 ของบุคลำกรท้ังหมด

2.อบรมกำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสี

เขียว

3.ฝึกอบรมให้บุคลำกรมีควำมรู้ด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม



4.ประชุมสัมมนำและอบรมเครือข่ำย

ห้องสมุดสีเขียวประจ ำปี

(มีนำคม 2563)

1.จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

(ไตรมำสละ 1 คร้ัง)

2.จัดอบรมกำรสืบค้นสำรสนเทศด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

1) วันท่ี 25,27-28 สิงหำคม 2563 จัดอบรมกำรสืบค้น

ฐำนข้อมูลออนไลน์

( 4 เดือน 1 คร้ัง)     25 สิงหำคม 2563

ไม่เป็นไปตำมไตรมำส

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์

ระบำดของเช้ือไวรัสโคโร

น่ำ โควิด-19

- ส ำนักฯ ส่งบุคลำกร จ ำนวน 5 คน เข้ำร่วมสัมมนำทำงวิชำกำร

ด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว คร้ังท่ี7 ประจ ำปี 2563

 ณ ส ำนักฯหอสมุด มหำวิทยำลัยขอนแก่น  ระหว่ำงวันท่ี 20 –

22 กุมภำพันธ์ 2563  ซ่ึงได้มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบกำรณ์

ในกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว ในกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

- ส ำนักฯ ได้เข้ำร่วมสัมมนำกับเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว

 1 คร้ัง

1.ส่งบุคลำกรร่วม

ประชุม/อบรม/

สัมมนำ แบ่งปัน 

แลกเปล่ียนองค์

ควำมรู้

5.ประชุมผู้น ำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว

- วันท่ี 8 กรกฎำคม 2563 ผู้บริหำรและบุคลำกรของส ำนักฯ เข้ำ

ร่วมประชุมผู้บริหำรเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปี 2563 

(ประชุมออนไลน์)

- ผู้บริหำรและบุคลำกรเข้ำร่วมประชุมผู้บริหำร

เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว 1 คร้ัง 11 คน

6.ศึกษำดูงำนห้องสมุดสีเขียว

- ตำมแผนบริหำรและพัฒนำบุคลำกร 2561-2565 ของส ำนักฯ 

ส ำนักฯต้องมีกำรด ำเนินงำนน ำบุคลำกรเข้ำศึกษำงำนห้องสมุด 

และงำนห้องสมุดสีเขียว ปีละ 1 คร้ัง แต่เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์

แพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ โควิด-19 ท ำให้ไม่สำมำรถ

ด ำเนินกำรในเร่ืองน้ีได้

- ไม่มีกำรด ำเนินกำร เน่ืองด้วยสถำนกำรณ์แพร่ระบำด

ของเช้ือไวรัสโคโรน่ำ โควิด-19

- ส าหรับผู้ใช้บริการ

2. ส่งเสริมกำรอ่ำน

และกำรเรียนรู้ด้ำน

กำรอนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

- ส ำนักฯ มีกำรจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือทรัพยำกร

สำรสนเทศด้ำนกำรกำรอนุรักษ์พลังงำนจ ำนวน 30,000 บำท 

และมีกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อมเพ่ิมเติมจำกกำรอภินันทนำกำรและกำรท ำควำม

ร่วมมือกับสถำบันอ่ืนๆ ท้ังแบบตีพิมพ์และแบบออนไลน์

- ในปี 2563 จัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมได้จ ำนวน 5,136 

รำยกำร

- บรรลุเป้ำหมำย มำกกว่ำ 3 คร้ัง



    พบว่ำก่อนเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำร

ใช้บริกำรและกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์เพ่ือกำรอนุรักษ์

พลังงำนและส่ิงแวด้อมระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 57 และ

หลังอบรมพบว่ำนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมข้ึนในระดับดี

มำก คิดเป็นร้อยละ 80

    27 สิงหำคม 2563

    พบว่ำก่อนเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำร

ใช้บริกำรและกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์เพ่ือกำรอนุรักษ์

พลังงำนและส่ิงแวด้อมระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 55และหลัง

อบรมพบว่ำนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมข้ึนในระดับดี คิด

เป็นร้อยละ 70

    28 สิงหำคม 2563

    พบว่ำก่อนเข้ำร่วมกิจกรรมนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำร

ใช้บริกำรและกำรสืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์เพ่ือกำรอนุรักษ์

พลังงำนและส่ิงแวด้อมระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 52 และ

หลังอบรมพบว่ำนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมข้ึนในระดับ

พอใช้ คิดเป็นร้อยละ 63

2) วันท่ี 1-28 กุมภำพันธ์ 2563 จัดอบรม “กิจกรรมกำรเรียนรู้

สำรสนเทศ”

ไม่เป็นไปตำมไตรมำส

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์

ระบำดของเช้ือไวรัสโคโร

น่ำ โควิด-19

- ส าหรับผู้ใช้บริการ

2. ส่งเสริมกำรอ่ำน

และกำรเรียนรู้ด้ำน

กำรอนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

- บรรลุเป้ำหมำย มำกกว่ำ 3 คร้ัง



ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  ให้แก่นักศึกษำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ พบว่ำก่อนเข้ำร่วม

กิจกรรมนักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรใช้บริกำรและกำร

สืบค้นฐำนข้อมูลออนไลน์เพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวด้อม

ระดับปรับปรุง คิดเป็นร้อยละ 48 และหลังอบรมพบว่ำนักศึกษำ

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมข้ึนในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 64

3.จัดแสดงสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์

พลังงำนและส่ิงแวดล้อม
- มีมุมห้องสมุดสีเขียว 1 จุด

(จัดแสดงท้ังปี) - https://www.aru.ac.th/arit/index-

green.php?pages=greenlibrary2

4.จัดกิจกรรมประหยัดพลังงำนและกำรรักษำ

ส่ิงแวดล้อม

(ท้ังปี)

5. จัดโครงกำร DIY ร่วมบุญเพ่ือผู้ป่วยติด

เตียง”หมอนสุขภำพด้วยหลอดกำแฟ”

(ไตรมำสท่ี 1)

6. DIY กระเป๋ำจำกป้ำยไวนิล

(ไตรมำสท่ี 2)

- ส ำนักฯปรับปรุงมุมห้องสมุดสีเขียวให้มีทรัพยำกรสำรสนเทศ

ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมท่ีมีควำมหลำกหลำย

และจัดท ำเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

ไม่เป็นไปตำมไตรมำส

เน่ืองจำกสถำนกำรณ์

ระบำดของเช้ือไวรัสโคโร

น่ำ โควิด-19

ประชำสัมพันธ์มำตรกำรพลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำ กระดำษและ

ทรัพยำกรอ่ืนๆ ผ่ำนทำงป้ำยประกำศ เว็บไซต์ ไลน์

- มำตรกำรพลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำ กระดำษและทรัพยำกร

อ่ืนๆ

ส ำนักฯมีกำรคัดแยกหลอดกำแฟจำกกำรคัดแยกขยะ น ำมำ

ประดิษฐ์เป็นหมอนหลอดและส่งมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง 

โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 

ด้วยควำมร่วมมือจำกบุคลำกร อำจำรย์และนักศึกษำ

- จ ำนวนหมอนหลอด 20 ใบ

- ส าหรับผู้ใช้บริการ

2. ส่งเสริมกำรอ่ำน

และกำรเรียนรู้ด้ำน

กำรอนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

- บรรลุเป้ำหมำย มำกกว่ำ 3 คร้ัง

- กระเป๋ำ DIY จำกป้ำยไวนิลส ำหรับให้บริกำร  20 ใบ
ส ำนักฯ ผลิตกระเป๋ำจำกป้ำยไวนิล เพ่ือให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำร

และพัฒนำให้มีควำมสวยงำมย่ิงข้ึนเพ่ือจ ำหน่ำย



7.รณรงค์และประชำสัมพันธ์ให้ผู้รับบริกำร

ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

ส ำนักฯจัดท ำส่ือวีดีโอเพ่ือรณรงค์และประชำสัมพันธ์กำรอนุรักษ์

พลังงำนและส่ิงแวดล้อมให้แก่บุคลำกร ผู้ใช้บริกำร และบุคคลม่ี

เก่ียวข้อง ผ่ำนช่องทำง

(ท้ังปี) - เว็บไซต์มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

- เว็บไซต์ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

https://www.aru.ac.th/arit/index.php

- เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว
https://www.aru.ac.th/arit/index-

green.php?pages=greenlibrary

- เพจส ำนักฯ
Facebook.com/ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ-

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ
- ARU YouTube Chanel

https://www.youtube.com/watch?v=07VJMCH1aX0

3.พัฒนำระบบ

จัดเก็บและเผยแพร่

สำรสนเทศห้องสมุด

 สีเขียว

1. พัฒนำเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

- ส ำนักฯมีกำรพัฒนำเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียวเพ่ือเป็นแหล่ง

เผยแพร่สำรสนเทศ กิจกรรมและกำรรณรงค์ ด้ำนกำรอนุรักษ์

พลังงำนและส่ิงแวดล้อมของส ำนักฯ

- https://www.aru.ac.th/arit/index-

green.php?pages=greenlibrary

1.จัดซ้ือ-จัดหำ สินค้ำท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม - วัสดุส ำนักงำน คิดเป็นร้อยละ 100

(ทุกไตรมำส) - วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว คิดเป็นร้อยละ 93.75

- ส าหรับผู้ใช้บริการ

2. ส่งเสริมกำรอ่ำน

และกำรเรียนรู้ด้ำน

กำรอนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

- ส ำนักฯ มีช่องทำงกำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์   4 

ช่องทำง

8.จัดท ำกรงเหล็กเพ่ือคัดแยกขยะ Recycle 

ให้เพียงพอและเหมำะสม

- ส ำนักฯ ด ำเนินกำรจัดท ำกรงเหล็ก 1 ชุด ส ำหรับแยกขยะรี

ไซเคิล วำงประจ ำอำคำรบรรณรำชนครินทร์ เพ่ือให้บุคลำกร 

นักศึกษำและผู้ใช้บริกำรร่วมมือกันแยกขยะให้ถูกต้องตำม

ประเภท และเพ่ือกำรน ำกลับมำใช้ใหม่หรือจ ำหน่ำยท ำได้ง่ำย

และสะดวกข้ึน

- ไม่บรรลุในปี 2563 แต่ได้มีกำรก ำหนดจัดหำเพ่ิมในปี

 2564 อีก 1  ชุด

ด้านอ่ืนๆ

1. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สินค้ำและบริกำรท่ี

เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

- ส ำนักฯจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือ-จัดหำ วัสดุส ำนักงำน

และวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน

https://www.aru.ac.th/arit/index.php#
https://www.aru.ac.th/arit/index-green.php?pages=greenlibrary#
https://www.aru.ac.th/arit/index-green.php?pages=greenlibrary#
https://www.aru.ac.th/arit/index-green.php?pages=greenlibrary#
https://www.aru.ac.th/arit/index-green.php?pages=greenlibrary#


- ส ำนักฯ ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำระบบต่ำงๆ ของส ำนักฯ ตำม

รอบระยะเวลำ

1.บ ำรุงรักษำห้องสมุดอัตโนมัติ

2.บ ำรุงรักษำระบบบริหำรกำรศึกษำ

3.บ ำรุงรักษำเคร่ืองส ำรองไฟ (UPS) ประจ ำปี 2563

4.บ ำรุงรักษำเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ ประจ ำปี 2563

5.บ ำรุงรักษำระบบดับเพลิง ประจ ำปี 2563

6.บ ำรุงรักษำลิฟต์โดยสำร ประจ ำปี 2563

7.ก ำจัดปลวก อำคำรบรรณรำชนครินทร์               และอำคำร

วิทยบริกำร

8.ก ำจัดปลวก อำคำรศูนย์ภำษำและคอมพิวเตอร์ (อำคำร 100 )

3.บันทึกข้อมูลกำร

ใช้ไฟฟ้ำ
1. บันทึกกำรใช้พลังงำนและทรัพยำกร - ส ำนักฯมีกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำเกินค่ำมำตรฐำน

น้ ำมันเช้ือเพลิง น้ ำ - น้ ำประปำ
- มีปริมำณกำรลดกำรใช้กระดำษโดยกำรใช้ระบบ

ออนไลน์ในกำรจัดเก็บ เผยแพร่ เอกสำร ข้อมูล

กระดำษ วัสดุ

ส ำนักงำน
- ไฟฟ้ำ

- กระดำษ

1. ระบบจัดเก็บเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-document)
รวมคิดเป็น

(รำยเดือน) 46 รีม

2. ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์        

(e-meeting)

- จำกกำรใช้ระบบช่วยลดกำรใช้กระดำษในปี 2563 

เป็นจ ำนวน 8,382 แผ่น คิดเป็นรีม 17 รีม

ด้านอ่ืนๆ

1. กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง

สินค้ำและบริกำรท่ี

เป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

- ส ำนักฯจัดสรรงบประมำณเพ่ือกำรจัดซ้ือ-จัดหำ วัสดุส ำนักงำน

และวัสดุงำนบ้ำนงำนครัวท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมเพ่ือใช้ในกำร

ปฏิบัติงำน

2. กำรบ ำรุงรักษำ

ระบบต่ำงๆ

1 ก ำหนดแผนกำรบ ำรุงรักษำระบบต่ำงๆ

ของส ำนักวิทยบริกำรฯ
- มีกำรบ ำรุงรักษำระบบต่ำงๆ 8 ระบบ

- ส ำนักฯ ท ำกำรบันทึกกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำ กระดำษ เป็น

ประจ ำทุกเดือน และมีกำรติดตำมโดยกำรประชุมคณะกรรมกำร

ด ำเนินงำนประจ ำเดือน

4.กำรประชุมและ

กำรส่ือสำรผ่ำน

ช่องทำง

อิเล็กทรอนิกส์

- ส ำนักฯ มีกำรพัฒนำระบบจัดเก็บเอกสำร e-document เพ่ือ

จัดเก็บและลดกำรส ำเนำเอกสำรให้บุคลำกรของส ำนักฯ

- จำกกำรใช้ระบบ ช่วยลดกำรใช้กระดำษในปี 2563 

เป็นจ ำนวน 10,375 แผ่น คิดเป็นรีม 21 รีม

- ส ำนักฯมีกำรใช้ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในกำร

จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ



(รำยเดือน)

- ส ำนักฯให้บุคลำกรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี

 2563 ด้วยกำรใช้ Google Drive ท ำให้สำมำรถลดกำร

ใช้กระดำษเป็นจ ำนวน 4,099 แผ่น ประมำณ 8 รีม

1. กำรจัดกำรขยะ
- ส ำนักฯแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจประเมินกำรจัดกำรมลพิษ

ทำงอำกำศ
- ค ำส่ังท่ี 11/2563 28 กุมภำพันธ์ 2563

กำรแยกขยะและส่งก ำจัดอย่ำงถูกวิธี
- ส ำนักฯด ำเนินกำรจัดหำถังขยะตำมประเภทของขยะ มีกำรคัด

แยกขยะท่ัวไป ขยะรีไซเคิล ขยะเปียกและขยะอันตรำย ขยะ

อันตรำยแยกส่งให้คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

- บันทึกสถิติกำรคัดแยกขยะประจ ำปี 2563

(ทุกวัน/รำยงำนรำยเดือน)
- ลดจุดท้ิงขยะของส ำนักฯ ให้ลดน้อยลง เพ่ือให้ภูมิทัศน์ของ

ส ำนักฯสวยงำม

- ติดป้ำยประกำศให้ส ำนักฯเป็นเขตปลอดบุหร่ี

1. แต่งต้ังคณะกรรมกำร 5ส - ค ำส่ังท่ี 9/2563 13 กุมภำพันธ์ 2563

(พฤศจิกำยน 2562)
- ร้อยละของระดับควำมส ำเร็จของ 5ส ของส ำนักฯ 

ร้อยละ 84.8

ด้านอ่ืนๆ

7.กิจกรรม 5ส ใน

พ้ืนท่ีบริกำรและ

ส ำนักงำน

- ส ำนักฯ จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน 5ส และ

ก ำหนดแผนกำรด ำเนินงำน 5ส อย่ำงน้อยปีละ 2 คร้ัง ในปี 2563

 มีกำรตรวจประเมินผลกำรด ำเนินงำน 5 ส คร้ังท่ี1 วันท่ี 9 

มีนำคม 2563 คิดเป็นร้อยละ 82.6 อยู่ในระดับดี คร้ังท่ี 2 วันท่ี 

13 กรกฎำคม 2563 ร้อยละ 87 อยู่ในระดับดีมำก

- ส ำนักฯมีกำรใช้ระบบกำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้ในกำร

จัดประชุมคณะกรรมกำรด ำเนินงำนของส ำนักฯ

6.กำรจัดกำรของ

เสียและมลพิษ



1. จัดท ำแผนป้องกันภำวะฉุกเฉิน

    ส ำนักฯ มีแผนงำนและด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมและ

ตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน โดยกำรจัดท ำแผนรองรับสถำนกำรณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ.2561และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย พ.ศ.2562 และ

จัดท ำค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย

ประจ ำปีงบประมำณ2563 ก ำหนดให้มีมำตรกำรตรวจสอบ

สภำพอุปกรณ์ท่ีใช้ระงับเหตุฉุกเฉิน ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ เช่น

ถังดับเพลิง ระบบสัญญำณเตือนภัย จัดให้มีกำรอบรมเชิง

ปฏิบัติกำรระบบดับเพลิงและกำรอพยพหนีไฟ เพ่ือให้บุคลำกรมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจ สำมำรถใช้อุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินได้อย่ำง

ถูกวิธี ไม่ก่อให้เกิดอันตรำยต่อตัวบุคคล อำคำร สถำนท่ีและ

ทรัพย์สิน รวมท้ังเข้ำใจวิธีกำรอพยพหนีไฟ ผลกำรอบรมบุคลำกร

มีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรอพยพหนีไฟเพ่ิมข้ึน

- ส ำนักฯ มีกำรปรับปรุงแผนรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน

 พ.ศ.2561และแผนป้องกันระงับอัคคีภัย พ.ศ.2562

และกำรดูแลอุปกรณ์ต่ำงๆให้พร้อมใช้งำน
     ส ำนักฯ ก ำหนดจุดรวมพล บริเวณด้ำนข้ำงอำคำรบรรณรำช

นครินทร์  และก ำหนดผู้รับผิดชอบตำมแผนกำรด ำเนินงำน

- ค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ประจ ำปีงบประมำณ2563

    วันท่ี 14 กรกฎำคม 2563 บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ เข้ำรับกำรอบรม ซักซ้อมและเรียนรู้แนว

ปฏิบัติ หำกมีเหตุฉุกเฉิน กรณีลิฟต์ค้ำงหรือขัดข้อง  ณ อำคำร

บรรณรำชนครินทร์

     ส ำนักฯ ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมโครงกำรควำมปลอดภัย

สู่สถำนศึกษำ ซ่ึงจัดโดยส ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยรำช

ภัฏพระนครศรีอยุธยำ

1. ช้ีแจงนโยบำยและแผนกำร

ด ำเนินงำนกำรพัฒนำห้องสมุด

สีเขียวให้กับผู้ประกอบกำร

ด้านอ่ืนๆ

8.กำรเตรียมควำม

พร้อมและ

ตอบสนองต่อภำวะ

ฉุกเฉิน

2. อบรม ซักซ้อม บุคลำกรเพ่ือเตรียมควำม

พร้อมและตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน

- ซักซ้อม เรียนรู้วิธีกำรป้องกันและแก้ไขแนวปฏิบัติ 

หำกมีเหตุฉุกเฉิน กรณีลิฟต์ค้ำงหรือขัดข้อง  ณ อำคำร

บรรณรำชนครินทร์ 1 คร้ัง

9.ช้ีแจงนโยบำย

กำรอนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

ให้กับผู้ประกอบกำร

- TOR มหำวิทยำลัย  



- ก ำหนดTOR เพ่ือควบคุมหน่วยงำน

ภำยนอกท่ีเข้ำมำใช้ห้องสมุดให้ปฏิบัติตำม

ข้อก ำหนดเพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม

-   มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ได้มีข้อก ำหนดและ

เง่ือนไขกำรว่ำจ้ำงพนักงำนท ำควำมสะอำดของบริษัท ซ่ึงมี

ข้อก ำหนดและมำตรกำรเก่ียวกับส่ิงแวดล้อม ในกำรใช้น้ ำยำท ำ

ควำมสะอำดท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

10.กำรสร้ำง

เครือข่ำยควำม

ร่วมมือในด้ำนกำร

บริหำรจัดกำรและ

กำรให้บริกำรแบบ

อนุรักษ์

ควำมร่วมมือกับมหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำและ

หน่วยงำนภำยใน
- ส ำนักฯ มีเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยใน  1 เครือข่ำย

พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม

 1) บุคลำกรของส ำนักฯ เป็นส่วนหน่ึงในคณะกรรมกำร

มหำวิทยำลัยสีเขียว มีควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม เช่น กำรจัดกิจกรรมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ กำรจัดกำรขยะ อำคำรประหยัดพลังงำน (จัดท ำประตู

ห้องสมุดอัตโนมัติ และกำรเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว(สวนแนวต้ัง)

- มีค ำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมกำรมหำอวทยำลัยสีเขียว

ประจ ำปี 2563

ด้านอ่ืนๆ

9.ช้ีแจงนโยบำย

กำรอนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

ให้กับผู้ประกอบกำร

- TOR มหำวิทยำลัย  

- แจ้งข้อก ำหนดและแนวทำงกำรปฏิบัติกำร

ใช้ห้องประชุมของส ำนักฯให้สอดคล้องกับ

เกณฑ์พัฒนำห้องสมุด    สีเขียว

    - ส ำนักฯขอควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกท่ี

ต้องกำรใช้ห้องประชุมของส ำนักฯ ให้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดกำร

ใช้ห้องประชุม โดยกำรท ำหนังสือแจ้งและจัดท ำป้ำย

ประชำสัมพันธ์

- หนังสือแจ้งข้อก ำหนดกำรใช้ห้องประชุมส ำนักวิทย

บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ

1. เข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนท้ังภำยใน

และภำยนอกด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม



   2) ส ำนักฯและคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีมีควำมร่วมมือ

ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมอย่ำง

ต่อเน่ือง เม่ือวันท่ี 1 กรกฎำคม 2563 จึงท ำบันทึกควำมร่วมมือ

ทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว โดยควำมร่วมมือ

ดังกล่ำวจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกำรพัฒนำและกำรให้บริกำร

ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม และเป็น

ประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทักษะวิชำชีพของนักศึกษำคณะ

วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรใช้

ทรัพยำกร กำรจัดกิจกรรม โครงกำร กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมระหว่ำงท้ังสองฝ่ำย

 3) ควำมร่วมมือกับโรงเรียนในชุมชนและท้องถ่ิน
   ส ำนักฯ  มีกำรสร้ำงควำมร่วมมือกับโรงเรียนในชุมชน ในกำร

บริหำรจัดกำรห้องสมุด พัฒนำปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นแหล่ง

เรียนรู้ท่ีมีมำตรฐำน มีกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน เผยแพร่

ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมให้กับนักเรียนใน

โรงเรียนต่ำง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยำและอ่ำงทอง
   ส ำนักฯ สร้ำงควำมร่วมมือกับโรงเรียนสอนดี (ประชำรัฐ

อนุสรณ์) ในกำรพัฒนำห้องสมุดและจัดกิจกรรมเพ่ือกำรเรียนรู้

ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

  ร่วมกับผู้น ำชุมชนจัดกิจกรรมเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์

พลังงำนและส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชำชน หมู่บ้ำนส่ีขำ ต.บ้ำนกรด

 อ.บำงปะอิน

1) เข้ำร่วมประชุมผู้บริหำรเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปี 

2563 ระบบออนไลน์  วันท่ี 8 กรกฎำคม 2563

2) เข้ำร่วมประชุมสัมมนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปี 

2563 ณ มหำวิทยำลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ด้านอ่ืนๆ

2. เข้ำร่วมกำรสัมนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว

 สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ประจ ำปี 

2563

- ส ำนักฯเข้ำร่วมกิจกรรมของเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว

 ประจ ำปี 2563 2 คร้ัง

1. เข้ำร่วมกิจกรรมกับหน่วยงำนท้ังภำยใน

และภำยนอกด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม



แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หมายเหตุ

- ส ำนักฯมีระบบควบคุม

อำคำรอัจฉริยะ ด้วย

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

ของสรรพส่ิง (Internet

of Things :IOT)

สำมำรถตรวจวัดผลกำร

ใช้พลังงำนของส ำนักฯได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ

1 ระบบ

- อำคำรวิทยบริกำร
- สถิติกำรใช้น  ำประปำ

ของอำคำรวิทยบริกำร

(อำคำร 15 ห้องสมุดหลัง

เดิม) มีมิเตอร์วัดน  ำ

เพ่ือให้ทรำบปริมำณกำร

ใช้น  ำ

(อำคำร 15 ห้องสมุดหลัง

เดิม)

3. สวนห้องสมุดสีเขียว 

ARIT.ARU

3.ปรับปรุงสวนห้องสมุดสี

เขียวให้สวยงำม แนว

ทำงกำรจัดภูมิทัศน์ สวน

ห้องสมุดสีเขียว

ARIT.ARU

- มีพื นท่ีสีเขียวและแหล่ง

เรียนรู้ มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงำม

- ส ำนักฯมีพื นท่ีสีเขียวท่ี

สวยงำมได้เกณฑ์

มำตรฐำนพื นท่ีสีเขียว

4.กรงเหล็กคัดแยกขยะ

4. จัดหำกรงเหล็กเพ่ือคัด

แยกขยะรีไซเคิลประจ ำ

อำคำร 100 ปี ศูนย์

ภำษำและคอมพิวเตอร์

- ส ำนักฯมีกรงเหล็กเพ่ิม 

1 ชุด ประจ ำอำคำร 100

 ปี ศูนย์ภำษำและ

คอมพิวเตอร์

- สถิติกำรคัดแยกขยะรี

ไซเคิลประจ ำอำคำร 100

 ปี ศูนย์ภำษำและ

คอมพิวเตอร์

ด้านส่งเสริมการเรียนรู้

5. น ำบุคลำกรศึกษำดูงำน

 หรือจัดฝึกอบรมให้

บุคลำกรมีควำมรู้ด้ำน

กำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม

- บุคลำกรมีควำมรู้ด้ำน

กำรด ำเนินงำนห้องสมุดสี

เขียว

- จ ำนวนบุคลำกรส ำนักฯ 

ได้รับกำรอบรมด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 80/ปี

- ส าหรับบุคลากร
- ประชุมสัมมนำ

เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว

- ประชุมผู้บริหำร

เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว

- เครือข่ำยควำมร่วมมือ

ส ำนักวิทยบริกำรฯ  1 ครั ง

ด้านกายภาพ

1. พัฒนำอำคำรบรรณ

รำชนครินทร์ให้เป็น

อำคำรประหยัดพลังงำน

1.จัดหำระบบควบคุม

อำคำรอัจฉริยะ ด้วย

เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต

ของสรรพส่ิง (Internet

of Things :IOT)

- อำคำรบรรณรำช

นครินทร์ ของส ำนักฯมี

ระบบควบคุมอำคำร

อัจฉริยะ 1 ระบบ

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2564

ช่ือหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

2.ติดตั งระบบมิเตอร์น  ำ 

อำคำร 15 (ห้องสมุดหลัง

เดิม)

2.จัดหำมิเตอร์ติดตั ง

อำคำรวิทยบริกำร

(อำคำร15 ห้องสมุดหลัง

เดิม)

1.ส่งบุคลำกรร่วม

ประชุม/อบรม/สัมมนำ 

แบ่งปัน แลกเปล่ียนองค์

ควำมรู้

6. เข้ำร่วมกิจกรรมของ

เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว

ประจ ำปี 2564

- ส ำนักฯเข้ำร่วมกิจกรรม

ของเครือข่ำยอย่ำงน้อยปี

 ละ 2 ครั ง

7. เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน

กำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อมของห้องสมุด

สถำบันอ่ืนหรือหน่วยงำน

อ่ืนๆ

- ส ำนักฯส่งบุคลำกรเข้ำ

ร่วมกิจกรรมด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อมของห้องสมุด

สถำบันอ่ืนหรือหน่วยงำน

อ่ืนๆ อย่ำงน้อยปีละ 2 

ครั ง



- WUNCA 1 ครั ง

- พัฒนำนิทรรศกำรและ

มุมห้องมุมห้องสมุดสีเขียว

- เว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว

ได้รับกำรปรับปรุง

- กระถำง DIY

- โต๊ะ-เก้ำอี  DIY

12. รณรงค์และ

ประชำสัมพันธ์ให้

ผู้รับบริกำรตระหนักและ

เห็นควำมส ำคัญของกำร

อนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม

- มีส่ือเพ่ือรณรงค์และ

ประชำสัมพันธ์กำร

อนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม

- จัดท ำส่ือวีดีโอรณรงค์

และประชำสัมพันธ์ กำร

อนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม ไม่น้อยกว่ำ 3

 เร่ือง

1.ส่งบุคลำกรร่วม

ประชุม/อบรม/สัมมนำ 

แบ่งปัน แลกเปล่ียนองค์

ควำมรู้

7. เข้ำร่วมกิจกรรมด้ำน

กำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อมของห้องสมุด

สถำบันอ่ืนหรือหน่วยงำน

อ่ืนๆ

- ส ำนักฯส่งบุคลำกรเข้ำ

ร่วมกิจกรรมด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อมของห้องสมุด

สถำบันอ่ืนหรือหน่วยงำน

อ่ืนๆ อย่ำงน้อยปีละ 2 

ครั ง

- ส าหรับผู้ใช้บริการ

2. ส่งเสริมกำรอ่ำนและ

กำรเรียนรู้ด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม

8. จัดหำทรัพยำกร

สำรสนเทศด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม

- มีทรัพยำกรสำรสนเทศ

ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม (หนังสือ

 วำรสำร ส่ือส่ิงพิมพ์ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

ส่ือออนไลน์)

- จ ำนวนทรัพยำกร

สำรสนเทศ ด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนไม่น้อย

กว่ำ 300 รำยกำรต่อปี

9. จัดอบรมกำรสืบค้น

สำรสนเทศด้ำนกำร

อนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม

- ผู้ใช้บริกำรมีทักษะกำร

สืบค้นสำรสนเทศด้ำน

พลังงำนและส่ิงแวดล้อม

- ผู้เข้ำรับกำรอบรมมี

ควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำร

สืบค้นสำรสนเทศด้ำน

กำรอนุรักษ์พลังงำนและ

ส่ิงแวดล้อม เพ่ิมมำกขึ น

หลังจำกอบรม

10. จัดแสดงสำรสนเทศ

ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม(มุม

ห้องสมุดสีเขียว)

- มีแหล่งค้นคว้ำ

ทรัพยำกรสำรสนเทศ

ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน

และส่ิงแวดล้อม

11. จัดกิจกรรม DIY จำก

ขยะและวัสดุเหลือใช้

- ส ำนักจัดกิจกรรม DIY 

จำกขยะและวัสดุเหลือใช้ 

เพ่ือรณรงค์และส่งเสริม

ให้บุคลำกรและ

ผู้ใช้บริกำรสำมำรถ

ประดิษฐ์ส่ิงของขยะและ

วัสดุเหลือใช้ ส่งผลให้

ปริมำณขยะท่ีจะถูกก ำจัด

ลดลง



3.พัฒนำระบบจัดเก็บและ

เผยแพร่สำรสนเทศ

ห้องสมุดสีเขียว

13. พัฒนำเว็บไซต์

ห้องสมุดสีเขียวส ำนัก

วิทยบริกำรและเคโนโลยี

- มีแหล่งจัดเก็บและ

เผยแพร่ข้อมูลและ

สำรสนเทศของห้องสมุดสี

- เว็บไซต้องสมุดสีเขียว 

ส ำนักวิทยบริกำรและ

เทคโนโลยีสำรสนเทศ

2. กำรบ ำรุงรักษำระบบ

ต่ำงๆ

15. ก ำหนดแผนกำร

บ ำรุงรักษำระบบต่ำงๆ

ของส ำนักวิทยบริกำรฯ

- ส ำนักฯ มีกำร

บ ำรุงรักษำระบบต่ำงๆ ท่ี

ใช้ในกำรด ำเนินงำนของ

ส ำนักฯให้เป็นปกติมี

ประสิทธิภำพ

- ระบบต่ำงๆของส ำนักฯ

ได้รับกำรบ ำรุงรักษำตำม

รอบระยะเวลำ

3.บันทึกข้อมูลกำรใช้ไฟฟ้ำ

น  ำมันเชื อเพลิง น  ำ

กระดำษ วัสดุส ำนักงำน

4.กำรประชุมและกำร

ส่ือสำรผ่ำนช่องทำง

อิเล็กทรอนิกส์

17. ส ำนักฯ มีระบบ 

Digital Work Flow 

(ระบบสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ)

- ส ำนักฯ มีระบบ Digital

 Work Flow (ระบบสำร

บรรณอิเล็กทรอนิกส์เต็ม

รูปแบบ)

- ระบบ Digital Work 

Flow (ระบบสำรบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์เต็ม

รูปแบบ)1 ระบบ

18. กำรจัดกำรขยะ

กำรแยกขยะและส่ง

ก ำจัดอย่ำงถูกวิธี

7.กิจกรรม 7ส ในพื นท่ี

บริกำรและส ำนักงำน

19. กิจกรรม 7ส และ

กำรตรวจประเมินผลกำร

ด ำเนินงำน

- ส ำนักฯมีกำรจัดกิจกรรม

 7ส ไม่น้อยกว่ำปีละ 2 

ครั ง และมีผลกำร

ประเมินกำรด ำเนินงำน 7

ส ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

- รำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำน 7ส ประจ ำปี 

2564

8.กำรเตรียมควำมพร้อม

และตอบสนองต่อภำวะ

ฉุกเฉิน

20. อบรม ซักซ้อม 

บุคลำกรเพ่ือเตรียมควำม

พร้อมและตอบสนองต่อ

ภำวะฉุกเฉิน

- บุคลำกรมีทักษะกำร

ป้องกันอัคคีภัยและ

ตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน

- อบรม ซักซ้อม เพ่ือ

เตรียมควำมพร้อมและ

ตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน

 ปีละ 1 ครั ง

- ส าหรับผู้ใช้บริการ

16. พัฒนำระบบบันทึก

กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ น  ำ 

และกระดำษ แบบ

ออนไลน์

- ส ำนักฯ มีระบบบันทึก

สถิติและรำยงำนผลกำร

ใช้พลังงำนไฟฟ้ำ น  ำ และ

กระดำษ ท่ีบุคลำกร

สำมำรถตรวจสอบได้

- ผลกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ

 น  ำ กระดำษ ด้วยระบบ

ออนไลน์

5.กำรจัดกำรของเสียและ

มลพิษ

- ส ำนักฯเพ่ิมมำตรกำร

กำรบันทึกและช่ังปริมำณ

ขยะท่ัวไป

- สถิติกำรบันทึกผลกำร

ช่ังปริมำณขยะท่ัวไป

ด้านอ่ืนๆ

1. กำรจัดซื อจัดจ้ำง

สินค้ำและบริกำรท่ีเป็น

มิตรกับส่ิงแวดล้อม

14. จัดซื อ-จัดหำ สินค้ำท่ี

เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม

- มีสินค้ำท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม

- มีสินค้ำท่ีเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อมไม่น้อยกว่ำ

ร้อยละ 20



ช่ือองค์กร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

ขอบเขตกำร

ด ำเนินงำน

รำยกำร ปริมาณ หน่วยการเก็บ

ข้อมูล

EF หน่วย CF หน่วย

1. กำรเผำไหม้แบบอยู่กับท่ี (Stationary Combustion)

กำรใช้น  ำมันส ำหรับงำนอำคำร

ประเภท 1 Diesel (Generator) 0 ลิตร 2.7080 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e
Diesel (Fire pump) 0 ลิตร 2.7080 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e
2. กำรเผำไหม้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Combustion)
กำรใช้น  ำมันส ำหรับกำรเดินทำง (รถตู้  รถมอเตอร์ไซค์)
น ้ามัน Diesel 0 ลิตร 2.7446 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e
น ้ามัน Gasohol 91 0 ลิตร 2.2376 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e
น ้ามัน Gasohol 95 0 ลิตร 2.2376 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e
3. กำรปล่อยสำรมีเทนจำกระบบ septic tank 0.00 kg 25.0000 kg CO2e/kg 0.00 kgCO2e
4. กำรปล่อยสำรมีเทนจำกบ่อบ ำบัดน  ำเสียแบบไม่เติมอำกำศ 0 kgCH4 25.0000 kg CO2e/kgCH4 0.00 kgCO2e
5. กำรใช้สำรท ำควำมเย็นชนิด R134a 0 kgCH2FCF3 1430.0000 kg CO2e/kgCH2FCF3 0.00 kgCO2e

ประเภท 2 การใช้พลังงานไฟฟ้า 100560 kWh 0.5821 kg CO2e/kWh 58,535.98 kgCO2e

ประเภท 3 การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) 215 kg 1.1400 kg CO2e/kg 245.10 kgCO2e

การใช้น ้าประปา 1999 m3 0.5081 kg CO2e/m3 1,015.69 kgCO2e

ขยะของเสีย (ฝังกลบ) 0 kg 2.3200 kg CO2e/kg 0.00 kgCO2e

59,796.77 kgCO2e

ขอบเขตกำร

ด ำเนินงำน

GHG หน่วย

ประเภท 1 0.00 tCO2e

ประเภท 2 58.54 tCO2e

ประเภท 3 1.26 tCO2e

พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2563



ช่ือองค์กร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

ขอบเขตกำร

ด ำเนินงำน

รำยกำร ปริมาณ หน่วยการเก็บ

ข้อมูล

EF หน่วย CF หน่วย

1. กำรเผำไหม้แบบอยู่กับท่ี (Stationary Combustion)

กำรใช้น  ำมันส ำหรับงำนอำคำร

ประเภท 1 Diesel (Generator) 0 ลิตร 2.7080 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

Diesel (Fire pump) 0 ลิตร 2.7080 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

2. กำรเผำไหม้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Combustion)

กำรใช้น  ำมันส ำหรับกำรเดินทำง (รถตู้  รถมอเตอร์ไซค์)

น ้ามัน Diesel 0 ลิตร 2.7446 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

น ้ามัน Gasohol 91 0 ลิตร 2.2376 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

น ้ามัน Gasohol 95 0 ลิตร 2.2376 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

3. กำรปล่อยสำรมีเทนจำกระบบ septic tank 0.00 kg 25.0000 kg CO2e/kg 0.00 kgCO2e

4. กำรปล่อยสำรมีเทนจำกบ่อบ ำบัดน  ำเสียแบบไม่เติมอำกำศ #REF! kgCH4 25.0000 kg CO2e/kgCH4 #REF! kgCO2e

5. กำรใช้สำรท ำควำมเย็นชนิด R134a 0 kgCH2FCF3 1430.0000 kg CO2e/kgCH2FCF3 0.00 kgCO2e

ประเภท 2 การใช้พลังงานไฟฟ้า 122042 kWh 0.5821 kg CO2e/kWh 71,040.65 kgCO2e

ประเภท 3 การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) 302.5 kg 1.1400 kg CO2e/kg 344.85 kgCO2e

การใช้น ้าประปา 3364 m3 0.5081 kg CO2e/m3 1,709.25 kgCO2e

ขยะของเสีย (ฝังกลบ) 0 kg 2.3200 kg CO2e/kg 0.00 kgCO2e

#REF! kgCO2e

ขอบเขตกำร

ด ำเนินงำน

GHG หน่วย

ประเภท 1 #REF! tCO2e

ประเภท 2 71.04 tCO2e

ประเภท 3 2.05 tCO2e

พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

2562



ช่ือองค์กร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

ขอบเขตกำร

ด ำเนินงำน

รำยกำร ปริมาณ หน่วยการเก็บ

ข้อมูล

EF หน่วย CF หน่วย

1. กำรเผำไหม้แบบอยู่กับท่ี (Stationary Combustion)

กำรใช้น  ำมันส ำหรับงำนอำคำร

ประเภท 1 Diesel (Generator) 0 ลิตร 2.7080 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

Diesel (Fire pump) 0 ลิตร 2.7080 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

2. กำรเผำไหม้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Combustion)

กำรใช้น  ำมันส ำหรับกำรเดินทำง (รถตู้  รถมอเตอร์ไซค์)

น ้ามัน Diesel 0 ลิตร 2.7446 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

น ้ามัน Gasohol 91 0 ลิตร 2.2376 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

น ้ามัน Gasohol 95 0 ลิตร 2.2376 kg CO2e/ลิตร 0.00 kgCO2e

3. กำรปล่อยสำรมีเทนจำกระบบ septic tank 0.00 kg 25.0000 kg CO2e/kg 0.00 kgCO2e

4. กำรปล่อยสำรมีเทนจำกบ่อบ ำบัดน  ำเสียแบบไม่เติมอำกำศ 0 kgCH4 25.0000 kg CO2e/kgCH4 0.00 kgCO2e

5. กำรใช้สำรท ำควำมเย็นชนิด R134a 0 kgCH2FCF3 1430.0000 kg CO2e/kgCH2FCF3 0.00 kgCO2e

ประเภท 2 การใช้พลังงานไฟฟ้า 273320 kWh 0.5821 kg CO2e/kWh 159,099.57 kgCO2e

ประเภท 3 การใช้กระดาษ A4 และ A3 (สีขาว) 367.5 kg 1.1400 kg CO2e/kg 418.95 kgCO2e

การใช้น ้าประปา 3673 m3 0.5081 kg CO2e/m3 1,866.25 kgCO2e

ขยะของเสีย (ฝังกลบ) 0 kg 2.3200 kg CO2e/kg 0.00 kgCO2e

161,384.77 kgCO2e

ขอบเขตกำร

ด ำเนินงำน

GHG หน่วย

ประเภท 1 0.00 tCO2e

ประเภท 2 159.10 tCO2e

ประเภท 3 2.29 tCO2e

พัฒนาโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

1. การเผาไหม้แบบอยู่กับท่ี (Stationary Combustion)

การใช้น ้ามันส้าหรับงานอาคาร

Diesel (Generator) กก. 0

Diesel (Fire pump) ลิตร 0

2. การเผาไหม้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Combustion)

การใช้น ้ามันส้าหรับการเดินทาง (รถตู้  รถมอเตอร์ไซค์)

น ้ำมัน Diesel ลิตร 0

น ้ำมัน Gasohol 91 ลิตร 0

น ้ำมัน Gasohol 95 ลิตร 0

3. การปล่อยสารมีเทนจากระบบ septic tank kg

4. การปล่อยสารมีเทนจากบ่อบ้าบัดน ้าเสียแบบไม่เติมอากาศ kgCH4 0

5.การใช้สารท้าความเย็นชนิด R134a kgCH2FCF3 0

ประเภท 2
ปริมำณไฟฟ้ำ kWh 14640 18480 20040 4800 8760 16560 17280 100560

กำรใช้กระดำษ A4 และ A3 (สีขำว) kg 25 50 25 12.5 62.5 0 40 0 0 0 0 0 215

น ้ำประปำ m3 289 250 279 304 204 215 228 230 0 0 0 0 1999

ขยะของเสีย (ฝังกลบ) kg 0

ประเภท
รำยกำร

ปี พ.ศ. 2563

ประเภท 1

กรอกข้อมูลใน Sheet CH4จำกระบบ septic tank

ประเภท 3



หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

1. การเผาไหม้แบบอยู่กับท่ี (Stationary Combustion)

การใช้น ้ามันส้าหรับงานอาคาร

Diesel (Generator) กก. 0

Diesel (Fire pump) ลิตร 0

2. การเผาไหม้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Combustion)

การใช้น ้ามันส้าหรับการเดินทาง (รถตู้  รถมอเตอร์ไซค์)

น ้ำมัน Diesel ลิตร 0

น ้ำมัน Gasohol 91 ลิตร 0

น ้ำมัน Gasohol 95 ลิตร 0

3. การปล่อยสารมีเทนจากระบบ septic tank kg

4. การปล่อยสารมีเทนจากบ่อบ้าบัดน ้าเสียแบบไม่เติมอากาศ kgCH4 0

5.การใช้สารท้าความเย็นชนิด R134a kgCH2FCF3 0

ประเภท 2
ปริมำณไฟฟ้ำ kWh 10088 8979 12016 12021 11013 6153 5526 9338 10657 15211 13299 7741 122042

กำรใช้กระดำษ A4 และ A3 (สีขำว) kg 62.5 0 87.5 0 0 45 27.5 37.5 0 2.5 0 40 302.5

น ้ำประปำ m3 379 301 314 176 174 368 320 256 230 237 318 291 3364

ขยะของเสีย (ฝังกลบ) kg 0

ประเภท
รำยกำร

ปี พ.ศ. 2562

ประเภท 1

กรอกข้อมูลใน Sheet CH4จำกระบบ septic tank

ประเภท 3



หน่วย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม

1. การเผาไหม้แบบอยู่กับท่ี (Stationary Combustion)

การใช้น ้ามันส้าหรับงานอาคาร

Diesel (Generator) กก. 0

Diesel (Fire pump) ลิตร 0

2. การเผาไหม้แบบเคล่ือนท่ี (Mobile Combustion)

การใช้น ้ามันส้าหรับการเดินทาง (รถตู้  รถมอเตอร์ไซค์)

น ้ำมัน Diesel ลิตร 0

น ้ำมัน Gasohol 91 ลิตร 0

น ้ำมัน Gasohol 95 ลิตร 0

3. การปล่อยสารมีเทนจากระบบ septic tank kg

4. การปล่อยสารมีเทนจากบ่อบ้าบัดน ้าเสียแบบไม่เติมอากาศ kgCH4 0

5.การใช้สารท้าความเย็นชนิด R134a kgCH2FCF3 0

ประเภท 2
ปริมำณไฟฟ้ำ kWh 22680 22800 23520 24240 23880 23400 22440 22680 22560 22560 22200 21360 274320

กำรใช้กระดำษ A4 และ A3 (สีขำว) kg 25 0 50 0 62.5 75 0 62.5 62.5 12.5 2.5 15 367.5

น ้ำประปำ m3 384 339 335 223 230 382 350 280 260 250 330 310 3673

ขยะของเสีย (ฝังกลบ) kg 0

ประเภท
รำยกำร

ปี พ.ศ. 2561

ประเภท 1

กรอกข้อมูลใน Sheet CH4จำกระบบ septic tank

ประเภท 3



การค านวณ CH4 จาก Septic tank ข้อมูล มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

จ านวนวันเปิดบริการ 29 28 30

จ านวนบุคลากรห้องสมุด 38 38 38

หมายเหตุ -  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ septic tank ของหอสมุด ค านวณเฉพาะประชากรบุคลากรห้องสมุดเท่าน้ัน

หมายหตุ

การเลือกค่า T (degree of utilization of 

treatment/discharge) เน่ืองจากมีระบบเดียว เน่ืองจากมี

ระบบเดียว ใช้ระบบ Septic Tank เพราะฉะน้ัน จึงใช้ T = 1

การเลือกค่า U (fraction of population in income group

 in inventory year) เน่ืองจากสัดส่วนพนักงานมีแบบเดียว 

เพราะฉะน้ัน  จึงใช้ U = 1

EF   =  0.6 kg CH4 / kg BOD  x  0.5  

      =  0.3 kg CH4 / kg BOD



Ui 

CH4 Emission kg 150.48   1



เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม

22 21 30 28 28 30 27 30 27 330

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38         
หมายเหตุ -  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ septic tank ของหอสมุด ค านวณเฉพาะประชากรบุคลากรห้องสมุดเท่าน้ัน



 tow

Tij Efj

จ านวน

พนักงานเฉล่ีย BOD 0.001 จ านวนวันท างาน

1 0.3 38              40 0.001 330



การค านวณ CH4 จาก Septic tank ข้อมูล มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

จ านวนวันเปิดบริการ 30 26 31

จ านวนบุคลากรห้องสมุด 38 38 38

หมายเหตุ -  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ septic tank ของหอสมุด ค านวณเฉพาะประชากรบุคลากรห้องสมุดเท่าน้ัน

หมายหตุ

การเลือกค่า T (degree of utilization of 

treatment/discharge) เน่ืองจากมีระบบเดียว เน่ืองจากมี

ระบบเดียว ใช้ระบบ Septic Tank เพราะฉะน้ัน จึงใช้ T = 1

การเลือกค่า U (fraction of population in income group

 in inventory year) เน่ืองจากสัดส่วนพนักงานมีแบบเดียว 

เพราะฉะน้ัน  จึงใช้ U = 1

EF   =  0.6 kg CH4 / kg BOD  x  0.5  

      =  0.3 kg CH4 / kg BOD



Ui 

CH4 Emission kg 155.50   1



เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม

26 26 30 28 30 30 29 30 25 341

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38         
หมายเหตุ -  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ septic tank ของหอสมุด ค านวณเฉพาะประชากรบุคลากรห้องสมุดเท่าน้ัน



 tow

Tij Efj

จ านวน

พนักงานเฉล่ีย BOD 0.001 จ านวนวันท างาน

1 0.3 38              40 0.001 341



การค านวณ CH4 จาก Septic tank ข้อมูล มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม

จ านวนวันเปิดบริการ 26 27 31

จ านวนบุคลากรห้องสมุด 38 38 38

หมายเหตุ -  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ septic tank ของหอสมุด ค านวณเฉพาะประชากรบุคลากรห้องสมุดเท่าน้ัน

หมายหตุ

การเลือกค่า T (degree of utilization of 

treatment/discharge) เน่ืองจากมีระบบเดียว เน่ืองจากมี

ระบบเดียว ใช้ระบบ Septic Tank เพราะฉะน้ัน จึงใช้ T = 1

การเลือกค่า U (fraction of population in income group

 in inventory year) เน่ืองจากสัดส่วนพนักงานมีแบบเดียว 

เพราะฉะน้ัน  จึงใช้ U = 1

EF   =  0.6 kg CH4 / kg BOD  x  0.5  

      =  0.3 kg CH4 / kg BOD



Ui 

CH4 Emission kg 146.83   1



เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฏาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม รวม

20 17 29 28 30 28 29 30 27 322

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38         
หมายเหตุ -  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากระบบ septic tank ของหอสมุด ค านวณเฉพาะประชากรบุคลากรห้องสมุดเท่าน้ัน



 tow

Tij Efj

จ านวน

พนักงานเฉล่ีย BOD 0.001 จ านวนวันท างาน

1 0.3 38              40 0.001 322


