
 
 

รายงานการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม  
 (ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และส านักงานสีเขียว (Green Office)  

ครั้งที่ 5/2564 วันอังคารที่ 6 กรฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมออนไลน์ (Google Meet) 

(ประชุมทบทวนฝ่ายบริหาร) 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย รองประธาน 
3. อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  กรรมการ 
4. อาจารย์กัญญาลักษณ์  โพธิ์ดง  กรรมการ 
5. นางสาวเพลินตา   โมสกุล  กรรมการ 
6. นายสายชน   คงคะพันธ์ กรรมการ 
7. นางละเอียด   รามคุณ  กรรมการ 
8. นางพรทิพย์   เดชรอด  กรรมการ 
9. นางสาวพัชราภรณ์   ต่อดอก  กรรมการ 
10. นางนภารัตน์   จ าเนียร  กรรมการ 
11. นางสาวนัยนา               เพียรคงทอง กรรมการ 
12. นายอรรถสิทธิ์   กิจที่พ่ึง  กรรมการ 
13. นายนิทัศน์    รสโอชา  กรรมการ 
14. นายกสิพงษ์   กสิพันธ์  กรรมการ 
15. นายณเรศน์   จิตรัตน์  กรรมการ 
16. นายเจษฎา    สุขสมพืช กรรมการ 
17. นายมานิช    โชติช่วง  กรรมการ 
18. นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ กรรมการ 
19. นายจิรทีปต์   น้อยดี  กรรมการ 
20. นางสาวมัทนียา   หามาลัย  กรรมการ 
21. นางศศินันท์   เล้าประเสริฐ กรรมการ 
22. นางสาวอญชรีพร   เหลืองธรรมชาติ กรรมการ 
23. นายอ านาจ    แก้วภูผา  กรรมการ 
24. นายเจษฎา    สุขสมพืช กรรมการ 
25. นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ 
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26. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางยุพิน    กิจที่พ่ึง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ที่ไม่มาประชุม  

1. นางสาวเมตตา   สังข์ทอง  กรรมการ ลาคลอด 
 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว
Green Library) และส านักงานสีเขียว Green Office) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
5/2564 วันอังคารที ่6 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. การประชุมแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Google Meet 
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องการติดตามผลการด าเนินงานปรับปรุงระบบฯ ที่ผ่านมา 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เรื่องก าหนดการและแนวทางการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564   
 นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ ผู้ประสานงานส านักงานสีเขียว แจ้งก าหนดการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียวประจ าปี พ.ศ.2564 จากการโคชชิง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ดังนี้ 
 1) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แจ้งให้หน่วยงานที่เข้ารับการตรวจประเมิน ท าการกรอกข้อมูล
หลักฐานทั้ง 6 หมวด เข้าระบบของกรมส่งเสริมเริ่มประมาณ 15 กรกฎาคม ระบบจะปิดวันที่ 31 กรกฎาคม 
2564 ในวันที่ตรวจประเมินสามารถเพ่ิมเติมข้อมูลการด าเนินงานหลังจากส่งรายงานได้ 
   2) รูปแบบการตรวจประเมิน ใช้รูปแบบการตรวจประเมินแบบผสมผสาน ผ่านระบบออนไลน์ และ
มีคณะกรรมการ 1 ท่าน เข้าตรวจพื้นที่จริง น าคะแนนสรุปผลรวมกัน 
  3) ใช้เวลาในการตรวจประเมินประมาณ 3 ชั่วโมง ให้มีการน าเสนอข้อมูลประมาณ 15 นาที ไม่เกิน 
20 นาที หลังจากนั้นเป็นการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และผู้ด าเนินงานแต่ละหมวด ประมาณ 1 ชั่วโมง 
 4) ส ารวจพ้ืนที่จริง คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมสรุปผลการประเมิน และแจ้งผลการตรวจ
ประเมิน 

ข้อมูลในการตรวจประเมินมี 2 ส่วน  
1. ข้อมูลเชิงเทคนิค ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ปริมาณกระดาษ ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 2563 – 2564 
2. ข้อมูลในการด าเนินการ เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม ถ้ามีกิจกรรมช่วง 

กรกฎาคม สามารถน าเสนอระหว่างตรวจประเมินให้กรรมการรับทราบได้ 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2 แนวทางการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 จากการ Caching 
วันที่ 15 มิถุนายน 2564   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
    เพ่ือให้คณะผู้บริหาร บุคลากรและคณะกรรมการมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการตรวจประเมิน
ส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 ในทิศทางเดียวกัน  
 ข้อเสนอ/ญัตติ  
 จึงขอให้คณะผู้บริหาร บุคลากรและคณะกรรมการ แนวทางการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว 
ป ร ะ จ า ปี  พ . ศ . 2 5 6 4  จ า ก ก า ร  Caching วั น ที่  1 5  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 4   ผ่ า น ช่ อ ง ท า ง 
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_v9bijoPsLMGLMSaHk7p2MCkRFEjJHF- 

 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1_v9bijoPsLMGLMSaHk7p2MCkRFEjJHF-
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ระเบียบวาระท่ี 1.3 การปรับปรุงรูปแบบการจัดวางถังดับเพลิงและจัดหาถังดับเพลิงเพิ่มเติมให้
ครอบคลุมพื้นที่ส านักวิทยบริการฯ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
   เพ่ือให้การป้องกันอุบัติภัยและการระงับอัคคีภัย ของส านักวิทยบริการฯ มีความถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์การป้องกันอัคคีภัยระดับเบื้องต้นและระดับสูง จึงมีความร่วมมือ กับสาขาอาชีวอนามัยและควม
ปลอดภัย โดยอาจารย์เพ็ญนภา พู่กันงาน ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ให้ความรู้และแนวทางการจัดวางถังดับเพลิงและการป้องกันอุบัติภัย ด้านสถานที่ และแนวทางการจัดท า 7ส 
ของส านักวิทยบริการฯ และได้จัดหาถังดับเพลิง 1) ประเภทผงเคมีแห้ง จ านวน 10 ถัง 2) ถังฮาโรตรอน ออ
โต้ จ านวน 20 ถัง (ราคาประมาณ 8,000-12,000บาท/ถัง) และจะน าเจ้าหน้าที่มาส ารวจสถานที่เพ่ือท าการ
ติดตั้งให้เหมาะสมกับพ้ืนที่และการใช้งาน     
 ข้อเสนอ/ญัตติ  
 จึงขอให้ส านักวิทยบริการฯ จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ถังดับเพลิงไปยังบริษัทแมรีกอท 
จัวเวลรี่(ประเทศไทย) จ ากัด 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องนโยบายสิ่งแวดล้อม       
 ระเบียบวาระท่ี 2.1 การก าหนดนโยบาย การวางแผนการด าเนินงานและ การปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

1) ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม 
สาระส าคัญโดยย่อ 
ตามส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มี 

นโยบายในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เพ่ือน าไปสู่การเป็นส านักงานสีเขียว (Green Office) 
เพ่ือให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย จึงประกาศนโยบาย
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานนั้น  
  ข้อเสนอ/ญัตติ  
  เพ่ือให้นโยบายดังกล่าว มีความเป็นปัจจุบัน จึงเสนอให้มีการทบทวนนโยบาย การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ของส านักวิทยบริการฯ  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  เห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข 
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2) ทบทวนเป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ประจ าปี พ.ศ.2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 
เพ่ือให้การบริหารจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยาการของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามแนวทาง
ส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนด
เป้าหมายการจัดการพลังงาน การใช้ทรัพยากร และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของ ปี พ.ศ. 2564  
โดยเทียบกับปริมาณการใช้ในปี พ.ศ. 2563 

ข้อเสนอ/ญัตติ  
 เพ่ือให้เป้าหมายการจัดการพลังงาน การใช้ทรัพยากร และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก       
ปี พ.ศ. 2564 ของส านักวิทยบริการฯ สอดคล้องตามเกณฑ์การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงเสนอให้มีการทบทวน เป้าหมายการจัดการพลังงาน การใช้ทรัพยากร และการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  เห็นชอบ โดยมีการแก้ไขข้อความและเป้าหมายการลดการใช้พลังงาน เป็น 5% จากเดิม 2% 

1. พลังงาน 
1.1 ไฟฟ้า    ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 5% 
1.2 น้ ามันเชื้อเพลิง   ปริมาณการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงลดลง 5% 
(หมายเหตุ : ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีรถยนต์ประจ าส านักงาน)   

 2. น้ า     ปริมาณการใช้น้ าลดลง 5% 
3. กระดาษ    ปริมาณการใช้กระดาษลดลง 5% 

 4. ทรัพยากร (อุปกรณ์ส านักงาน)  ปริมาณการใช้ทรัพยากรลดลง 5% 
5. ปริมาณของเสียที่น ากลับมาใช้ประโยชน์ มากกว่า 10% ของปริมาณของเสียทั้งหมด 
6. ก๊าซเรือนกระจก   ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่เกิน 5% 
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3) ทบทวนแผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 

 เพ่ือให้แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 มีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม
แนวทางการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มีการปรับปรุงแผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 

ข้อเสนอ/ญัตติ  
 เพ่ือให้แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 ของส านักวิทยบริการฯ ประสบ
ผลส าเร็จ สอดคล้องตามเกณฑ์การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงเสนอ
ให้มีการทบทวน แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ โดยมีการปรับแก้แผน เลื่อนการจัดกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนเนื่องจาก
สถานการณแ์พร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

4) ทบทวนทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ.2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามที่ส านักวิทยบริการฯ มีแผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มีการทบทวนทะเบียนระบุและ
ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ.2564 
 ข้อเสนอ/ญัตติ  
 เพ่ือให้แผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 ของส านักวิทยบริการฯ ประสบ
ผลส าเร็จ สอดคล้องตามเกณฑ์การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงเสนอ
ให้มีการทบทวนทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ.2564 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ โดยมีการแก้ไขให้สอดคล้องตามค าเสนอแนะ 
 

5) ทบทวนแผนงานโครงการและกิจกรรม ประจ าปี พ.ศ.2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามที่ส านักวิทยบริการฯ มีแผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 และมีการ
วิเคราะห์และระบุทะเบียนปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีพ.ศ.2564 เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงต้อ ง
ก าหนดให้มีการทบทวนแผนงานและโครงการกิจกรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ประจ าปีพ.ศ.2564  
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ข้อเสนอ/ญัตติ  
 เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 ของส านักวิทยบริการฯ ประสบ
ผลส าเร็จ สอดคล้องตามเกณฑ์การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงเสนอ
ให้มีการ ทบทวนแผนงานโครงการและกิจกรรม ประจ าปี พ.ศ.2564  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ โดยมีการแก้ไขให้สอดคล้องตามค าเสนอแนะ โดยโครงการ/กิจกรรม จะต้องแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2564 ได้ 
 

6)  ทบทวนมาตรการใช้ห้องประชุมต้นโมก ประจ าปี พ.ศ.2564 
สาระส าคัญโดยย่อ 

 ตามท่ีส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 และมีการก าหนด
มาตรการการใช้ห้องประชุม และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานภายนอกและภายใน
มหาวิทยาลัย ซึ่งปรากฏว่าหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยไม่ให้ความร่วมมือในการใช้วัสดุอุปกรณ์การจัดที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ข้อเสนอ/ญัตติ  
 เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 ของส านักวิทยบริการฯ ประสบ
ผลส าเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงขอให้คณะกรรมการทบทวนมาตรการการใช้ห้องประชุมต้น
โมก 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

  เห็นชอบ โดยมีการแก้ไข เพ่ิมเติมข้อที่ 8. หากไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด พิจารณางด 
ให้บริการ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการหรือทีมงานด้านสิ่งแวดล้อม ความ
เพียงพอ และเหมาะสม        
 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่องทบทวนค าสั่งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องเกณฑ์การประเมิน
ส านักงานสีเขียว และสอดคล้องกับภาระงานของบุคลากร จึงเสนอทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ.2564 
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ข้อเสนอ/ญัตติ  
 จึงขอให้คณะกรรมการพิจารณาและทบทวนค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ.2564  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ โดยไมม่ีการแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องการติดตามผลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม การสื่อสาร และข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงแนวทางแก้ไขปรับปรุง      
 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องติดตามผลการด าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

1) เรื่องติดตามผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 8 หมวด 
2) เรื่องติดตามผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) 6 หมวด 

 3) รายงานสถิติการใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดการขยะประจ าเดือน 
สถิติการใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดการขยะ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

อาคารบรรณราชนครินทร์ 
รายการ ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.

64 
ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

หน่วย ผู้รายงาน 

น้ า 262 208 289 208 189 292 214 320 328    ลูกบาศก์เมตร ยุธิดา 

ไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ) 109 110 83 16 92 166 88 65 68    กิโลวัตต์ จิรทีปต์ 

ไฟฟ้า  ( เครื่ อง ใช้ ไฟ ฟ้า
อ่ืนๆ) 

18 18 16 5 13 12 21 2 4    กิโลวัตต์ จิรทีปต์ 

น้ ามันเชื้อเพลิง 290.85 179.27 138.61 0 0 0 0 0 0    ลิตร รสสุคนธ์ 

จ านวนการเบิกกระดาษ 50 2.5 37.5 0 27.50 27.50 25.00 0 5.0    กิโลกรัม ศิริพร 

ขยะทั่วไป 0 219.6 262.8 63 233 494 203 50 117.7    กิโลกรัม นัยนา 

ขยะพลาสติก 29 11.2 29.2 0 19.5 29 11 0 4    กิโลกรัม นัยนา 

ขยะอินทรีย์ 0 152.1 213 126 424 535 124 121 43    กิโลกรัม นัยนา 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก - - - - - - - - -    ตันคาร์บอน อัจฉริยะณัฐ 
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รายการ ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.
64 

ก.พ.
64 

มี.ค.
64 

เม.ย.
64 

พ.ค.
64 

มิ.ย.
64 

ก.ค.
64 

ส.ค.
64 

ก.ย.
64 

หน่วย ผู้รายงาน 

การลดกระดาษจากการใช้ 
ระบบdigital workflow 

- - - - - - - - -    แผ่น กัลยา 
(เพ่ิงเพ่ิมข้อมูล) 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ โดยให้มีการตรวจสอบปริมาณการใช้น้ าเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีการใช้ปริมาณมากกว่าปกติ สาเหตุมาจากการย้ายต้นไม้ของอาคารวิทย
บริการ มาจัดวางที่อาคารบรรณราชนครินทร์ เนื่องจากมีการปรับปรุงอาคารวิทยบริการ จึงท าให้ปริมาณการใช้น้ าของอาคารบรรณราชนครินทร์มีปริมาณมากขึ้น 
 
 
 



 
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.2 การสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

ตามท่ีส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้การ 
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดให้มีแผนการสื่อสารและข้อคิดเห็นด้านสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร 
ทราบนโยบายและแนวทางการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ จึงก าหนดช่องทางการสื่อสารและข้อคิดเห็นด้าน
สิ่งแวดล้อม ให้มีความหลากหลาย ดังนี้ 

ข้อเสนอ/ญัตติ  
1. ไลน์กลุ่ม สวท.2560 
2. Arit Green  
3. ไลน์กลุ่มคณะ/มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. เพจส านักวิทยบริการ 
5. ก าหนดให้บุคลากรทุกคน กดไลค์ กดแชร์ ข้อมูลของส านักเพ่ือประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม 

ของส านักวิทยบริการฯ  และเป็นการรณรงค์กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
 ระเบียบวาระท่ี 4.3 การปฏิบัติตามกฎหมาย 

1) ทบทวนทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ.2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีส านักวิทยบริการฯ มีแผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงก าหนดให้มีการทบทวนทะเบียน
กฎหมายและข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ.2564 ให้มีความเป็นปัจจุบัน 
 ข้อเสนอ/ญัตติ  
 เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 ของส านักวิทยบริการฯ ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องตาม
เกณฑ์การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงเสนอให้มีทบทวนทะเบียนกฎหมายและข้อก าหนด
ด้านสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ.2564 ให้มีความเป็นปัจจุบัน (ดังเอกสารแนบ)   
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4 แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีส านักวิทยบริการฯ มีแผนการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงก าหนดให้มีการติดตามผลการ
ด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และก าหนดแนวทางการปรุบปรุงแก้ไขการด าเนินงาน 

ข้อเสนอ/ญัตติ  
หมวดที่ หมวดงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 

1 หมวดที่ 1 การก าหนดนโยบาย
การวางแผนการด าเนินงานและ
การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

1. ผู้ใช้บริการห้องประชุม 
ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ปฏิบัติตามมาตรการใช้
ห้องประชุม 

1.ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อก าหนด
แนวทางและขอความร่วมมือให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการการใช้ห้องประชุม 

2 หมวดที่ 2 การสื่อสารและสร้าง
จิตส านึก  

1 .  ข้ อ มู ล ที่ ท า ก า ร
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ อ ยู่ ใ น
วงจ ากัด 

1. ให้บุคลากรทุกท่านกดติดตาม ถูกใจ
เพจส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
2. เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างของ
ส านักวิทยบริการฯทุกด้าน ทุกเรื่อง ให้
บุคลากรทุกคนศึกษาข้อมูลนั้นๆ กดถูกใจ 
และกดแชร์ข้อมูลข่าวสารนั้น 

3 หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน  

1. การใช้น้ ายังมีปริมาณท่ี
สูงขึ้น โดยในเดือนพ.ค. 
พบว่ามีการใช้น้ าปริมาณ
มากกว่าเดือนเม.ย. ถึง 
106 หน่วย และตั้ งแต่
เดือน พ.ค.-มิ.ย. พบว่า
ปริมาณการใช้น้ ามากกว่า
ช่วง ต.ค.-ธ.ค. 2563 ซึ่ง
เ ป็ น ช่ ว ง ที่ มี ก า ร เ ปิ ด
บริการปกติ   

1 .  ก าหนดแนวทางการใช้น้ า อย่ าง
ประหยัด ได้แก่  
- ปรับระดับน้ าสุขภัณฑ์ 
- ใช้น้ าบ่อน้ ารดน้ าต้นไม้ 
- ใช้ระบบเซนเซอร์ 

4 หมวดที่ 4 การจัดการของเสีย 1. ขยะทั่วไปยังมีปริมาณ
เยอะ ทั้งที่เป็นช่วงที่ไม่มี
ก า ร เ ปิ ด ให้ บ ริ ก า รแก่
นักศึกษา อาจารย์และ
บุคคลภายนอก ส่งผลต่อ

1.  ผู้บริหารและบุคลากร งดน าแก้ว
พลาสติกเข้ามาภายในอาคารโดยเด็ดขาด 
2. ก าหนดให้ทุกคนมีแก้วเยติ ประจ าตัว 
เพื่อเป็นการลดขยะ 
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หมวดที่ หมวดงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข 
ปริมาณการปล่อยก๊ าซ
เ รื อ น ก ร ะ จก ที่ สู ง  ไ ม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 
2. พบว่าขยะทั่ ว ไปที่มี
ปริมาณเยอะ เกิดจากการ
ใช้บริการห้องประชุมต้น
โมกของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

3. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) บุคลากรควรงดใช้แก้วน้ ารวม ควรใช้
เป็นของส่วนตัว 
4. ลดการน าถุงพลาสติกเข้ามาภายใน
อาคาร เช่น การจากการซื้อขนม ซื้อ
อาหาร หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ ให้น าขยะที่
เกิดจากตัวเองกลับไปทิ้งที่อื่น ไม่ควรทิ้ง
รวมกับขยะที่เกิดจากภายในอาคาร 
5. ให้ใช้กล่องข้าว ปิ่นโต แทนกล่องโฟม 

5 หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 

1. เนื่องจากสถานการณ์
แพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  ท า ให้ต้อง
เลื่อนการท ากิจกรรม Big 
Cleaning Day 

1 . ด า เ นิ น ม าต รก า ร จั ด ต า ร า ง ก า ร
ปฏิบัติ งานแบบเหลื่อมเวลา  และให้
บุคลากรจัดกิจกรรม 7ส เคาน์ เตอร์
บริการและพื้นที่บริการที่รับผิดชอบ 

6 หมวดที่ 6 การจัดซื้อและจัดจ้างที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้ อ ก า ห น ด  เ ก ณ ฑ์  
ข้อก าหนด การจัดซื้อและ
จั ด จ้ า ง ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม มีรายละเอียด
มาก 

1. ศึกษาข้อมูลและสร้างความรู้ความ
เข้าใจสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม   
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงก าหนดให้มีการพิจารณา ติดตาม 
การเปลี่ยนแปลงที่จะส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของส านักวิทยบริการฯ อย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 1. เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ท าให้ต้องด าเนินการแบบเวิร์กฟรอมโฮมและท าให้จ านวนบุคลากรที่
สามารถมาด าเนินงานไม่เป็นไปตามอัตราก าลังปกติ 
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2. การไม่เข้าใจแนวทางการปฏิบัติ ทั้งบุคลากรภายในและบุคลากรภายนอก 
3. สร้างแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ของส านักวิทยบริการฯ 
4. จากที่มีการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ท าให้พ้ืนที่สีเขียวของส านักวิทยบริการฯ ลดลง 
5. การจัดวางเครื่องถ่ายเอกสารและอุปกรณ์การท างานภายในส านักงาน ยังไม่ถูกต้องตามหลักการ  

7ส และความปลอดภัย 
6. ความสว่าง จัดพื้นที่/โต๊ะท างานให้ตรงแนวไฟ เพ่ือให้แสงสว่างเพียงพอในการปฏิบัติงาน 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากที่ประชุม และวิสัยทัศน์ แนวคิดของผู้บริหารของการด าเนินงานส านักงานสีเขียวอย่าง
ต่อเนื่อง                                                      
 ระเบียบวาระท่ี 6.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ 
 1. ขอให้บุคลากรร่วมแรงร่วมใจในการด าเนินงานส านักงานสีเขียวให้ประสบผส าเร็จ 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 6.2 ข้อเสนอแนะจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย 
 มติที่ประชุม  - ไม่มี- 
 ระเบียบวาระท่ี 6.3 ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์  
 มติที่ประชุม  - ไม่มี- 
 ระเบียบวาระท่ี 6.4 ข้อเสนอแนะจากอาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง 
 มติที่ประชุม  - ไม่มี- 
 ระเบียบวาระท่ี 6.5 ข้อเสนอแนะจากคุณเพลินตา โมสกุล หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 

1. อยากให้น าวงจร PDCA มาใช้ในการด าเนินงานขององค์กรให้มีความยั่งยืน  
2. การรายงานผลการด าเนินงาน ท าอย่างไรให้เห็นผลลัพธ์การด าเนินงาน เพ่ือส่งผลต่อการ 

ก าหนดนโยบาย มาตรการ 
 3.  การเทียบเกณฑ์ ทบทววนโจทย์ เช่น การด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ ต้องเปรียบเทียบกับเกณฑ์การด าเนินงาน เพ่ือดู
ข้อมูลย้อนหลังได้อย่างชัดเจน 

  4.  สร้างแรงจูงใจในการด าเนินงาน แก่บุคลากร ทีม องค์กร 
  5.  การสื่อสาร ให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ สื่อสารข้อมูล ของหน่วยงาน 
  6.  การด าเนินงานส านักงานสีเขียว เป็นการด าเนินงานเพ่ือหน่วยงาน เป็นจุดเด่นของหน่วยงาน 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องอ่ืนๆ 
 ระเบียบวาระที่ 7.1 เรื่องปฏิทินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)และส านักงานสีเขียว (Green Office)) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 งานห้องสมุดสีเขียวและงานส านักงานสีเขียว ได้ก าหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการฯ ประจ าปี งบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เพ่ือวางแผนการด าเนินงานและรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงาน หากมีการเปลี่ยนแปลงงานห้องสมุดสีเขียว
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   
 ปฏิทินอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยงานห้องสมุดสีเขียว จะแจ้งให้คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทราบล่วงหน้า 
 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
  

ว.ด.ป. 
ครั้งที ่

วัน วันที่ เดือน พ.ศ. 

ครั้งที่ 1 พุธ 10 กุมภาพันธ์ 2564 

ครั้งที่ 2 พุธ 31 มีนาคม 2564 

ครั้งที่ 3 จันทร์ 26 เมษายน 2564 

ครั้งที่ 4 อังคาร 1 มิถุนายน 2564 

ครั้งที่ 5 อังคาร 7 กรกฎาคม 2564 

ครั้งที่ 6 พุธ 11 สิงหาคม 2564 

ครั้งที่ 7 พุธ 18 สิงหาคม 2564 

ครั้งที่ 8 พุธ 27 สิงหาคม 2564 

ครั้งที่ 9 พุธ 25 สิงหาคม 2564 

ครั้งที่ 10 จันทร์ 30 สิงหาคม 2564 

ครั้งที่ 11 พุธ 8 กันยายน 2564 

ครั้งที่ 12 พุธ 6 ตุลาคม 2564 
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ระเบียบวาระท่ี 7.2 เรื่อง ก าหนดวันจัดกิจกรรม Big Cleaning day และกิจกรรมตรวจประเมิน 7ส 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตามที่ส านักวิทยบริการฯ มีการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้การด าเนินงาน มีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จึงก าหนดให้มีการจัดกิจกรรม Big 
Cleaning day และตรวจประเมิน 7ส วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00-16.00 น. 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.  
 
           

      ลงชื่อ ..................................................  ผู้บันทึก 
                          (นางสาวอัจฉริยะณัฐ    จันทร์สิงห์) 
 
 
      ลงชื่อ .............................................................. 
                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุรสิังคหะ)     

       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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                 ภาพประกอบการประชุม 
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