
บันทึกขอความ  

สวนราชการ   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ที่   อว ๐๖๒๙.๘.๑/๔๘  วันที่    ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

เรื่อง   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหองสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียว สํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ 

เรียน   คณะกรรมการดําเนินงานหองสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียว สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

                

                  เหตุการณ/ขอเท็จจริง/เรื่องเดิม 

                 ดวยงานหองสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียว สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได

กําหนดจัดประชุมตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหองสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียว สํานัก

วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เพื่อรายงานความคืบหนาของการดําเนินงาน ในวันพุธ

ที่ ๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดวยระบบ Google Meet นั้น 

                    

                  ขอกฎหมาย 

               พรบ. มรภ. พ.ศ.๒๕๔๗ ม.๔๑ ใหผูอํานวยการสถาบัน/สํานักเปนผูบังคับบัญชาและ             

 รับผิดชอบงานในสวนราชการนั้น 

 

                  ขอเสนอ/ความเห็น 

                 เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานหองสมุดสีเขียวและสํานักงานสีเขียว สํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน

 

 

   (ผูชวยศาสตราจารยสาโรช ปุริสังคหะ)

   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดวน

(นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทรสิงห)

ผูบันทึกเสนอ

(นางสาวเพลินตา โมสกุล)

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

(นางทัศนี สุทธิวงศ)

รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   



 
1 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว และคณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว          

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 1/2564 

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. (แบบออนไลน์) 
ด้วย Google Meet 

****************************** 
ผู้มาประชุม 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ ประธาน 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย รองประธาน 
 3. อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ ์ กรรมการ 
 4. อาจารย์กัญญาลักษณ์  โพธิ์ดง  กรรมการ 
 5. นางสาวเพลินตา   โมสกุล  กรรมการ  
 6. นางนภารัตน์   จ าเนียร  กรรมการ 
 7. นางละเอียด    รามคุณ  กรรมการ 
 8. นางสาวเมตตา   สังข์ทอง  กรรมการ 
 9. นางสาวพัชราภรณ์   ต่อดอก  กรรมการ 
 10. นายนิทัศน์    รสโอชา  กรรมการ 
 11.นายกสิพงษ์    กสิพันธ์  กรรมการ 
 12.นายจิรทีปต์    น้อยดี  กรรมการ 
 13.นายมานิช    โชติช่วง  กรรมการ 
 14.นายสายชน    คงคะพันธ์ กรรมการ 
 15.นางพรทิพย์    เดชรอด  กรรมการ 
 16.นางสาวนัยนา               เพียรคงทอง กรรมการ 
 17.นายณเรศน์    จิตรัตน์  กรรมการ 
 18.นางสาวมัทนียา   หามาลัย  กรรมการ 
 19.นายภูวนาถ    นาควรรณกิจ กรรมการ 
 20.นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ 
 21.นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 22.นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
 
 



 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม  
1. นางสาวฐิติรัตน์  ขาวบริสุทธิ์ กรรมการ (ติดภารกิจ) 
2. นายอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง  กรรมการ (ลาพักร้อน) 
3. นางยุพิน    กิจที่พ่ึง  กรรมการ (ลาพักร้อน) 

 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มอบหมายให้อาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ เป็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและคณะกรรมการส านักงานสีเขียว ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 แบบออนไลน์ ด้วย Google 
Meet กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้บริหาร 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
 - ไม่มี – 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 เรื่องเพื่อทราบจากอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
 - ไม่มี – 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 เรื่องเพื่อทราบจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย เสนอแนะ ดังนี้ 
 1. เสนอแนะให้ด ำเนินกำรเรื่องของที่จัดเก็บเศษอำหำรหรือขยะอินทรีย์ ให้มีควำมสวยงำม โดย
ให้ศึกษำรูปแบบของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 2. อยำกให้เตรียมกำรจัดท ำงบประมำณ เพื่อกำรท ำงำนวิจัยสถำบันเก่ียวกับงำนห้องสมุดสีเขียว 

หรืองำนวิจัยที่เก่ียวกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้บริหำรอำจจะมีกำรประชุมเพ่ือปรึกษำหำรือในเรื่องนี้ 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับทราบ 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.4 เรื่องเพื่อทราบจากอาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง   

 -ไม่มี- 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.5 เรื่องเพื่อทราบจากนางสาวเพลินตา โมสกุล หัวหน้าส านักงานฯ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
1. คุณเพลินตำ โมสกุล เสนอให้ ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำโครงตำข่ำยเหล็ก และโครงกำร

ธนำคำรขยะ และจัดเป็นโซนให้สวยงำมและเห็นได้อย่ำงชัดเจนขึ้น  
2. คุณเพลินตำ โมสกุล ได้ท ำกำรค้นคว้ำเนื้อหำและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรอบรมกำรจัดขยะ

โดยใช้กำรออกแบบ และได้ให้อัจฉริยะณัฐ จัดท ำลิงค์ส ำหรับให้บุคลำกรได้ศึกษำค้นคว้ำ เพ่ิมเติม เพ่ือน ำ
เนื้อหำมำประยุกต์ใช้ทั้งในงำนห้องสมุดสีเขียว และกำรด ำเนินงำนอ่ืนๆ  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 11/2563 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
11/2563 เมื่อวันศุกร์ที ่27 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 อาคารบรรณราช
นครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือขอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ  ครั้งที่ 
11/2563 โดยไมม่ีการแก้ไข  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11/2563 
  สาระส าคัญโดยย่อ  
  

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฝฏิบัติตามมติ 
ระเบียบวำระที่ 
4.1.1 

แผนพัฒนำห้องสมุดสี เขี ยวและ
ส ำนักงำนสีเขียว ระยะ 5  ปี พ.ศ. 
2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ยุทธศำสตร์ที่ 6  ส ำนักงำนสีเขียว 
(Green Office) 
“พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้เป็น
องค์กรชั้นน ำที่มีกำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงชำญฉลำดที่มุ่งเน้นกำรพัฒนำที่
ตอบโจทย์โลกแห่งอนำคต Smart 
University โดยค ำนึงถึงควำมยั่งยืน
และผลกระทบด้ ำนสิ่ งแวดล้ อม 
Green Library & Green Office”  

เ สนอให้ ผู้ ด ำ เนิ น งำน
ศึกษำหลัก เกณฑ์และ
ม ำ ต ร ฐ ำ น วั ด แ ล ะ
ประเมินยุทธศำสตร์ที่ 6 
ร้อยละปริมาณการใช้
พลังงานลดลงจากเดิม  
1. ไฟฟ้า 
2. น้ ามันเชื้อเพลิง 
3. น้ า 
4. การใช้กระดาษ 
5. ปริมาณของเสีย 
6. ปริมาณก๊าซเรือน
กระจก 
 

หลักเกณฑ์กำรประเมิน 
1.ไฟฟ้ำ 
2.น้ ำมันเชื้อเพลิง 
3.น้ ำ 
4.กำรใช้กระดำษ 
5.ปริมำณของเสีย 
6.ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก 

 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย เสนอให้ผู้ด าเนินงาน ไปท าการศึกษา
เกณฑ์การลดการใช้พลังงานที่เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดตัวชี้วัดการลดการใช้พลังงาน
ของส านักวิทยบริการฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 ผลจากการศึกษาและสอบถามข้อมูลจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งจากบุคลากรของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินห้องสมุดสีเขียว ส านักงานสีเขียว       ไม่
มีเกณฑ์หรือมาตรฐานกลางในการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ า เนื่องจากบริบทของแต่ละ
หน่วยงานมีความแตกต่างกัน โดยทั่วไปใช้ปริมาณการใช้ของปีที่ผ่านมาเป็นตัวตั้ง  
 การตั้งเป้าหมายเราต้องดูจากการบริหารจัดการของเรา เราอยากเห็นผลส าเร็จของเราในระดับ
ไหน ถ้าเรามองว่าเราจัดการได้ดีมีมาตรการดี ก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้สูงหน่อยเป็นการท้าทาย แต่ถ้าไม่แน่ใจ
ก็อาจตั้งเป้าไว้ตามที่เราคิดว่าจะท าได้ดี 
 



 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณางานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
 ระเบียบวาระที่ 4.1.1 ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรม 7ส ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 
1/2564  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส ำนักวิทยบริกำรฯ สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวและ
ส ำนักงำนสีเขียว ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศต้องมีกำรด ำเนินกิจกรรม 7ส เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนดังกล่ำวมีประสิทธิภำพจึงขอให้คณะกรรมกำรพิจำรณำแนวทำงกำรด ำเนินงำน 7ส  
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 ขอให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว น ำข้อบกพร่องและข้อเสนอแนะ ในปี 2563 
ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน 7ส ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ  
 

 ระเบียบวาระท่ี 4.2 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณางานส านักงานสีเขียว (Green Office)  
 ระเบียบวาระท่ี 4.2.1  ร่างรายงานผลการประเมินตนเองเบื้องต้น ส านักงานสีเขียวประจ าปี 
พ.ศ. 2564  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และน ำผลกำรด ำเนินงำน
ส ำนักงำนสีเขียวรำยงำนข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือสมัครเข้ำรับกำรตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว ประจ ำปี พ.ศ.
2564  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอให้คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ร่วมพิจำรณำร่ำงรำยงำนผลกำรประเมินตนเองเบื้องต้น 
ส ำนักงำนสีเขียวประจ ำปี พ.ศ.2564  
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ โดยให้มีการเพิ่มเติมเนื้อหา ข้อมูลการด าเนินงาน 7ส ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ให้เห็น
ถึงความแตกต่างจากการด าเนินงาน 5ส ซึ่งผลจากการด าเนินงานการตรวจประเมิน7ส ส านักวิทยบริการฯ 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 ส านักวิทยบริการฯ มีการปรับแนวทางการตรวจประเมิน             
โดยการคัดเลือกตัวแทนพ้ืนที่ปฏิบัติงานและหัวหน้างาน เพ่ือเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน และมีการ
จัดท ามาตรฐานกลางการด าเนินงาน 7ส เพ่ือเป็นแนวทางและเกณฑ์การด าเนินงาน 7ส ให้แก่บุคลากร
ด าเนินการเป็นรูปแบบเดียวกัน                       
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 
 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องเพื่อทราบจากคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 สาระส าคัญโดยย่อ 

รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว เดือน มกราคม 2564 
 

ระเบียบวาระที่ หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

5.1.1 หมวดที่ 1 ทั่วไป  
ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร
ห้องสมุด   

1. ด ำเนินกำรเชิญผู้รับจ้ำงเสนอรำคำและให้
ยื่นซองระบบควบคุมอำคำรอัจฉริยะ ด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet 
of Things : IOT) ภำยในวันพฤหัสบดี ที่ 11 
ก.พ.64 
2.  ด ำ เนินกำรจั ดกรง เหล็กคัดแยกขยะ
ด ำเนินกำรซื้อจ้ำง-เบิกจ้ำง และติดตั้งเรียบรอ้ย
แล้ว 
3. ถังดักไขมันด ำเนินกำรติดตั้งเรียบร้อยแล้ว  
2 อำคำร ได้แก่ อำคำรวิทยบริกำรและอำคำร
บรรณรำชนครินทร์ 
4. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้
ด้ำนอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมโดยกำร
จั ด อบรม เ ชิ งปฏิ บั ติ ก ำ ร  ก ำ ร ประ เ มิ น
ประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ ส ำนักวิทย
บริกำรฯ (ด้วยกระบวนกำร Design Thinking) 

- - 1.นำยสำยชน   
คงคะพันธ์ 
2.นำงยุพิน กิจที่พึ่ง 
3 .นำงสำว อัจฉริ ย ะ
ณัฐ จันทร์สิงห์ 

5.1.2 หมวดที่  2  โครงสร้ ำง
พื้นฐำนทำงด้ำนกำยภำพ
และเทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1.เครื่องปรับอำกำศ 
   - ล้ำงฟิลเตอร์และคอยล์ร้อน จ ำนวน 2 
อำคำร ได้แก่ อำคำรบรรณรำชนครินท์ 
และอำคำรวิทยบริกำร (อำคำรเก่ำ) 

- - 1.นำยกสิพงษ์ กสิพันธ์ 
2.นำยนิทัศน์ รสโอชำ 
3.นำงสำวพัชรำภรณ์   
ต่อดอก 



 
 

ระเบียบวาระที่ หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

2. บ ำรุงรักษำลิฟท์ 
   - เปลี่ยนประตูเซนเซอร์ เมื่อวันที่ 20 
มกรำคม 2564 
3. ถังดับเพลิง  
   - ด ำเนินกำรเติมน้ ำยำ จ ำนวน 1 ถัง 
(เบอร์ 6 ชั้น 3) 

5.1.3 หมวดที่  3 กำรจัดกำร
ทรัพยำกรและพลังงำน               

   1. นำงสำวเพลินตำ 
โมสกุล 
2.นำงพรทิพย์  เดชรอด 
3.นำงสำวยุธิดำ 
เข็มปัญญำ                   

5.1.4 หมวดที่  4 กำรจัดกำร
ของเสียและมลพิษ 

 -  1. นำยสำยชน  
คงคะพันธ์ 
2. นำงสำวนัยนำ  
เพียรคงทอง 

5.1.5 หมวดที่  5 กำรบริหำร
จัดกำรและกำรให้บริกำร
ห้องสมุดเพื่อส่งเสริม กำร
อนุ รั กษ์ พ ลั ง ง ำนและ
สิ่งแวดล้อม 

ด ำเนินกำรจัดหำทรพัยำกรสำรสนเทศ
ด้วยวิธีต่ำงๆ จ ำนวน 5 รำยกำร และ
ประชำสัมพันธ์ผ่ำนรำยชื่อหนังสือใหม่
ประจ ำเดือน มกรำคม 2564 : 
http://library.aru.ac.th/cgi-
bin/koha/opac-
search.pl?q=y64+m01 

ในช่วงเดือนมกรำคม เกิด
กำรแพร่ระบำดเชื้อไวรัสโคโร
นำ 2019 (COVID-19)   ท ำ
ให้ ไม่สำมำรถจัดกิจกรรม
ต่ำงๆได้ (ไม่มีผู้ร่วมกิจกรรม) 

เปลี่ยนแผนกำรจัดกิจกรรม
ในช่วงเดือนถัดไป (ก.พ.-
มี.ค. 2564) 

1. นำงละเอียด  
รำมคุณ 
2. นำยอรรถสิทธิ์ 
กิจที่พ่ึง 
3. นำงสำวเมตตำ   
สังข์ทอง 
4. นำงนภำรัตน์  



 
 

ระเบียบวาระที่ หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

จ ำเนียร 
5.1.6 หมวดที่ 6 บทบำทของ

บุคลำกรห้องสมุดและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

ยังไม่มีกำรด ำเนนิกำรจัดสง่บุคลำกรเข้ำ
รับกำรอบรม  เนือ่งจำกอยูใ่นช่วง
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของเชือ้ไวรสั
โคโรนำ 2019 (COVID-19)   

- - 1. นำงสำวรสสุคนธ์ 
ค ำสอน 
2 .  นำงสำวฐิ ติ รั ตน์   
ขำวบริสุทธิ์ 
3. นำงศิริพร แจ่มจ ำรัส
  

5.1.7 หมวดที่ 7 เครือข่ำยและ
ควำมร่ วมมือระหว่ ำ ง
ห้องสมุด 

   1. นำงสำวอัจฉริยะณัฐ  
จันทร์สิงห์ 
2. นำงสำวรสสุคนธ์ 
ค ำสอน 

5.1.8 หมวดที่ 8 กำรประเมิน
คุณภำพห้องสมุดสีเขียว 

ก ำหนดตัวชี้วัด ตำมยุทธศำสตร์ที่ 6  
ร้อยละปริมำณกำรใช้พลังงำนลดลงจำก
เดิม 
- ไฟฟ้า 

- น า้มนัเชือ้เพลิง 
- น า้ 

- การใช้กระดาษ 

- ปริมาณของเสยี 

- ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

  1. นำงสำวอัจฉริยะณัฐ 
จันทร์สิงห์ 
2. นำงยุพิน กิจที่พ่ึง 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 



 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1.9 เรื่องเพื่อทราบจากคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 สถิติกำรใช้ทรัพยำกร พลังงำนและกำรจัดกำรขยะ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 อำคำรบรรณรำชนครินทร์ 

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 ำ 262 208 289 208         ลูกบำศก์เมตร ยุธิดำ 

ไฟฟ้ำ (เครื่องปรับอำกำศ) 109 110 83 16         กิโลวัตต์ จิรทีปต์ 

ไฟฟ้ำ (เครื่องใช้ไฟฟ้ำอ่ืนๆ) 18 18 16 5         กิโลวัตต์ จิรทีปต์ 

น้ ำมันเชื้อเพลิง             ลิตร รสสุคนธ์ 

กระดำษ 50 2.5 37.5 0         กิโลกรัม ศิริพร 

ขยะทั่วไป 0 219.6 262.8 63         กิโลกรัม นัยนำ 

ขยะพลำสติก 29 11.2 29.2 0         กิโลกรัม นัยนำ 

ขยะอินทรีย์ 0 152.1 213 126         กิโลกรัม นัยนำ 

ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก - - - -         ตัน 
คำร์บอน 

อัจฉริยะณัฐ 

รวม               
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.1.10 เรื่องเสนอเพื่อทราบ ร่างรายงานผลการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ตำมที่ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ ได้เข้ำรั บ
กำรตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ตำมเกณฑ์มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว เครือข่ำยห้องสมุดแห่งประเทศไทย       
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ฯ เมื่อวันที่ 10 กันยำยน 2563  นั้น 
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทรำบ โดยก ำหนดให้มีกำรน ำข้อมูลกำรรำยงำนไปปรับเพ่ิมเติมในแผน QIP  ของห้องสมุดสีเขียว 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประจ ำปี พ.ศ. 2564 (ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดท ำไป เมื่อเดือนตุลำคม 
2563)  
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แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ.2564 
(จากผลการประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี พ.ศ.2563) 

 
 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน พ.ศ 

2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค 

หมวด 1 ทั่วไป 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรน ำเสนอเป็นกรำฟให้มี
ควำมสวยงำมและน่ำสนใจ 
 

1.ปรับปรุงกำรน ำเสนอผลกำร
ด ำเนินงำนในปี 2564 ให้มี
ควำมชัดเจน สร้ำงกรำฟ
เปรียบเทียบน ำเสนอให้
สวยงำม น่ำสนใจ และ
ครอบคลุมผลกำรด ำเนินงำน 

- 2564 คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน

ห้องสมุดสีเขียว 
1. อัจฉริยะณัฐ 
จันทร์สิงห์ 
2. เจษฎำ สุข
สมพืช 
3. ธีระ  เอ็งวงษ์
ตระกูล 

       ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรแต่งตั้งค ำสั่งคณะกรรมกำร
ด ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ (PR) ส ำนักวิทยบริกำรฯ เพื่อ
พัฒนำรูปแบบกำรน ำเสนอข้อมูลและประชำสัมพันธ์
สำรสนเทศของส ำนักวิทยบริกำรฯให้มีควำมชัดเจน สร้ำง
กรำฟเปรียบเทียบน ำเสนอให้สวยงำม น่ำสนใจ และ
ครอบคลุมผลกำรด ำเนินงำน  

หมวด 2 โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนกำยภำพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะ 
1.ควรมีแผนป้องกันและ
บ ำรุงรักษำ
เครื่องปรับอำกำศเป็นกำร
เฉพำะ 

 
1.จัดท ำแผนป้องกันและ
บ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ  
 

 
- 

 
2564 

 
คณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน
ห้องสมุดสีเขียว 

หมวด 2 
 

      ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแผนป้องกันและ
บ ำรุงรักษำเครื่องปรับอำกำศ ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
ประจ ำปี พ.ศ.2564 เพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบ กำรซ่อม
บ ำรุงเครื่องปรับอำกำศ ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน 
 



 
 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน พ.ศ 

2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค 

 2.จัดท ำใบแจ้งซ่อม
เครื่องปรับอำกำศ 

- 2564        ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม
เครื่องปรับอำกำศให้ผู้รับผิดชอบ ด ำเนนิกำรบนัทึกผลกำร
ด ำเนินงำน 

2.ควรมีแผนป้องกันและ
บ ำรุงรักษำระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

จัดท ำแผนป้องกันและ
บ ำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย ส ำนักวิทย
บริกำรฯ  

- 2564 หมวด 2       ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแผนป้องกันและ
บ ำรุงรักษำระบบและอุปกรณ์ดับเพลิง ส ำนักวิทยบริกำร
ฯ ประจ ำปี พ.ศ.2564 เพ่ือวำงแผนกำรตรวจสอบ ระบบ
และอุปกรณ์ดับเพลิง  

3.ควรมีใบแจ้งซ่อม และต้อง
ปรับปรุงให้ง่ำย เช่น ระบบ 
google form 

จัดท ำใบแจ้งซ่อม ระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และ
ระบบเครื่องปรับอำกำศ ด้วย
ระบบ google form 

- 2564 หมวด 2       ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแบบฟอร์มแจ้งซ่อม ระบบ
และอุปกรณ์ดับเพลิง และระบบเครื่องปรับอำกำศ ด้วย
ระบบ google form เพื่อให้ส ำนักวิทยบริกำรฯ สำมำรถ
ติดตำม ตรวจสอบและรำยงำนผลกำรด ำเนนิงำนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ รวดเร็ว 

หมวด 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 

ข้อเสนอแนะ 
1.เปรียบเทียบกำรใช้ไฟฟ้ำ 
ให้มีควำมชัดเจนมำกกว่ำนี้ 

 
จัดท ำแบบฟอร์มและแดช
บอร์ด (Dashboard)  

        ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแบบฟอร์มและแดช บอร์ด 
(Dashboard) เพ่ือเปรียบเทียบกำรจัดซื้อ-จัดหำ
ทรัพยำกรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ น้ ำ พลังงำนเชื้อเพลิง กระดำษ ของส ำนักวิทย
บริกำรฯ  

2.กำรขอใช้รถ ควรมีกำร
รำยงำนด้วยว่ำระยะเท่ำไหร่ 
เสียน้ ำมันไปเท่ำไหร่ 

จัดท ำแบบฟอร์มจัดเก็บสถิติ
กำรเดินทำงไปรำชกำร และ

        ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแบบฟอร์มจัดเก็บสถิติกำร
เดินทำงไปรำชกำร อบรม ประชุมสัมมนำ เพ่ือรำยงำน
ผลกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิงของส ำนักวิทยบริกำรฯ      



 
 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน พ.ศ 

2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค 

รำยงำนผลในรูปแบบแดช
บอร์ด (Dashboard) 

หมวด 4 การจัดการของเสียและมลพิษ 
ข้อเสนอแนะ 
1.ขยะของส ำนักวิทยบริกำร
ฯ ทีท่ิ้งร่วมกับมหำวิทยำลัย  
จะต้องท ำกำรชั่งน้ ำหนัก
ก่อนทุกครั้ง 
2.ให้อธิบำยเรื่องขยะ ส่ง
ก ำจัดคืออะไร ส่งจ ำหน่ำย
คืออะไร น ำมำใช้ใหม่คือ
อะไร 
3.ขยะที่น ำไปทิ้ง เช่น ขยะ
ทั่วไป เศษอำหำร จะต้องมี
กำรชั่งน้ ำหนักด้วย 
4.จ ำนวนบุคลำกรที่
ก่อให้เกิดขยะเท่ำไหร่ เน้น
หน่วย 
5.บอกเส้นทำงขยะด้วย 

 
จัดท ำแผนกำรจัดกำรขยะ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

       
      ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแผนกำรจัดกำรขยะ 
เส้นทำงขยะ แบบฟอร์มบันทึกสถิติกำรคัดแยก และ
จัดท ำแดชบอร์ด (Dashboard) เพ่ือรำยงำนผลกำรคัด
แยก และกำรจัดกำรขยะของ ส ำนักวิทยบริกำรฯ   



 
 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน พ.ศ 

2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค 

6.กิจกรรมซ้อมดับเพลิง ไม่
ควรที่จะซ้อมกันเอง เพรำะ
ผิดกฎหมำย ควรมีวิทยำกร
ด้วยทุกครั้ง 

จัดอบรมหรือส่งบุคลำกรเข้ำ
รับกำรอบรมกำรป้องกัน
อัคคีภัย โดยเชิญวิทยำกร
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรป้องกัน
อัคคีภัย 

  รสสุคนธ ์      ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดอบรมหรือส่งบุคลำกรเข้ำรับ
กำรอบรม กำรป้องกันภัย จำกภัยพิบัติต่ำงๆ  

7.เพ่ิมถังดักไขมัน 
 

จัดหำถังดักไขมัน  2564 พัชรำภรณ ์      ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดหำถังดักไขมัน ครอบคลุม 3 
อำคำรในกำรก ำกับดูแลของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือให้
เป็นไปตำมมำตรกำรกำรจัดกำรน้ ำเสีย 

8.ควรมีแผนบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย 
 

จัดหำระบบบ่อบ ำบัดน้ ำเสีย  2564        ส ำนักวิทยบริกำรฯ ด ำเนินกำรจัดหำระบบบ่อ
บ ำบัดน้ ำเสีย เมื่อปี พ.ศ. 2563 ซึ่งอยู่ระหว่ำง
กระบวนกำรจัดหำ  

9.กำรจัดกำรมลพิษจำกกำร
ก่อสร้ำง ควรมีมำตรกำร
อย่ำงไรบ้ำง 

จัดท ำมำตรกำรกำรจัดกำร
มลพิษทำงอำกำศ ของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ 

- 2564        ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำมำตรกำรกำรจัดกำร
มลพิษทำงอำกำศ ให้ครอบคลุมกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ ทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร 

หมวด 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ข้อเสนอแนะ 
1.ขำดแผนกำรจัดกิจกรรมที่
ชัดเจน (มีแต่ไม่เอำใส่ไว้ใน
เอกสำรประกอบ) 

 
1. น ำแผนกำรด ำเนินกิจกรรม
กำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม แนบ
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

 
- 

 
2564 

 
คณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน
ห้องสมุดสีเขียว 

หมวด 5 

      ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแผนกำรด ำเนินกิจกรรม 
เพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
ประจ ำปี พ.ศ.2564 เพ่ือให้บุคลำกร และผู้ใช้บริกำร มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ 



 
 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน พ.ศ 

2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค 

ห้องสมุดสีเขียวประจ ำปี พ.ศ.
2564  

2.มีเล่มรำยงำนกิจกรรมที่ไม่
สมบูรณ์ (ส่วนมำกเป็นภำพ
กิจกรรม ขำดกำรประเมิน
กิจกรรมว่ำท ำแล้วได้อะไร 
ควรท ำต่อหรือไม่)  
3.ขำดสรุปกิจกรรมว่ำเป็นไป
ตำมแผนหรือไม่ 

2. ก ำหนดแบบฟอร์มกำร
รำยงำนผลกำรด ำเนิน
กิจกรรมและประเมินผลกำร
จัดกิจกรรม กำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ของ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

 
- 

 
2564 

คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน

ห้องสมุดสีเขียว 
หมวด 5 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ก ำหนดแบบฟอร์มกำรรำยงำนผล
กำรด ำเนินกิจกรรมและประเมินผลกำรจัดกิจกรรม กำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ให้ครอบคลุม
วัตถุประสงค์กำรด ำเนินงำน 

4.ขำดกำรเชื่อมโยงของ
ข้อมูล 
 (อยู่ที่หมวดอื่นบ้ำง) 

จัดท ำลิงค์ข้อมูลกำรน ำเสนอ
ให้เชื่อมโยงตำมหมวดกำร
ด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง 

    

5.ควรมีสถิติกำรเข้ำใช้-ยืม
คืน (ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม) 

จัดท ำรำยงำนสถิติกำรยืม-คืน 
และกำรน ำมำใช้บริกำร
ภำยในห้องสมุด ด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม และน ำเสนอผล
ในรูปแบบแดชบอร์ด 
(Dashboard) 

- 2564         ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดท ำแดชบอร์ด 
(Dashboard) สถิติกำรเข้ำใช้ยืม-คืน และกำรน ำมำใช้
บริกำรภำยในห้องสมุดทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  



 
 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน พ.ศ 

2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค 

6.ควรส่งเสริมให้บุคลำกรมี
ส่วนร่วมและรู้ข้อมูลภำยใน
หมวดมำกกว่ำนี้ (สร้ำงควำม
ตระหนักให้กับบุคลำกร) 

สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจและ
ประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
ของบุคลำกร  

90,000 
 

2564 อัจฉริยะณัฐ 
รสสุคนธ ์

       ส ำนักวิทยบริกำรฯ จัดโครงกำร/กิจกรรมให้
บุคลำกรมีส่วนร่วม หรือได้รับควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม  
- จัดอบรมส ำนักงำนสีเขียว ประจ ำปี พ.ศ.2564 ไตรมำส 
1 (เลื่อน เนื่องจำกโควิด-19) 
- จัดศึกษำดูงำนส ำนักงำนสีเขียว ประจ ำปี พ.ศ.2564 
ไตรมำส 1 (เลื่อน เนื่องจำกโควิด-19) 
- จัดศึกษำดูงำนด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
ประจ ำปี พ.ศ.2564 ไตรมำส 2 (เลื่อน เนื่องจำกโควิด-
19) 
- จัดอบรมด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
ประจ ำปี พ.ศ.2564 ด ำเนินกำรเมื่อ 18 ธันวำคม 2563 

หมวด 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะ 
1.ขำดกำรตั้งเป้ำหมำย
ตัวชี้วัดควำมรู้ของบุคลำกร
และผู้เข้ำร่วม หลังจำกกำร
อบรม 
 

 
วัดควำมรู้ควำมเข้ำใจของ
บุคลำกรก่อนและหลังกำร
อบรม  โดยหลังจำกอบรม
จะต้องมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 
 

 
- 
 

 
2564 

 
คณะกรรมกำร

ด ำเนินงำน
ห้องสมุดสีเขียว 

       
      ส ำนักวิทยบริกำรฯ ก ำหนดเป้ำหมำยของตัวชี้วัด 
กำรจัดอบรมส ำนักงำนสีเขียว ให้กับบุคลำกร ของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ เพื่อให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกณฑ์
กำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว และประชำสัมพันธ์
เกณฑ์กำรด ำเนินให้ผู้เข้ำร่วมกำรอบรม 
 



 
 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน พ.ศ 

2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค 

  
 
 

หมวด 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

ข้อเสนอแนะ 
1.มีเครือข่ำยที่ชัดเจน
มองเห็นเป็นรูปธรรมอยู่แล้ว 
จุดเด่น คือ ห้องสมุดมนุษย์ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
     - 

หมวด 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว 

ข้อเสนอแนะ 
1.ขำดกำรก ำหนดเป้ำหมำย
ของตัวชี้วัด 
 

 
ก ำหนดตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำน
ในแต่ละด้ำนให้ชัดเจน  ได้แก่ 
1. ตัวชี้วัดกำรพัฒนำบุคลำกร  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมขึ้น 
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 15 
2. ตัวชี้วัดกำรพัฒนำผู้เข้ำร่วม
กิจกรรมหรือผู้ใช้บริกำร มี
ควำมรู้ควำมเข้ำใจเพ่ิมข้ึน ไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 10 

- 2564 คณะกรรมกำร
ด ำเนินงำน
ห้องสมุดสีเขียว 

      ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดท ำแผนเพ่ือทบทวน
ตัวชี้วัดและก ำหนดค่ำเป้ำหมำย ในกำรด ำเนินงำน
ห้องสมุดสีเขียว ในวันที่ 28-30 ตุลำคม 2563 ณ พบ
ทะเล โฮเทล รีสอร์ท จังหวัดตรำด 
ตำมเกณฑ์ต้องก ำหนดให้ครอบคลุมตัวชี้วัด ดังนี้ 
1. ตัวชี้วัดกำรพัฒนำบุคลำกรและผู้ใช้บริกำร 
2. ตัวชี้วัดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำ กระดำษ 
3. ตัวชี้วัดกำรจัดกำรขยะ 
4. ตัวชี้วัดกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 



 
 

ข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการประเมิน พ.ศ 

2563 
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน/ปญัหาอุปสรรค 

2. ตัวชี้วัดกำรใช้พลังงำน
ไฟฟ้ำ น้ ำ กระดำษ ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ลดกำรใช้พลังงำน 
ไฟฟ้ำ น้ ำ กระดำษ ได้
มำกกว่ำร้อยละ 2 
3. ตัวชี้วัดกำรจัดกำรขยะ 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ สำมำรถ
ลดปริมำณกำรน ำขยะ
พลำสติกเข้ำภำยในส ำนัก
ลดลง ร้อยละ 5    
4. ตัวชี้วัดกำรจัดกำรก๊ำซ
เรือนกระจก  ส ำนักวิทย
บริกำรฯ ลดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจก ไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ1 

 

 
 
 
 

 



 
 

ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเพื่อทราบจากคณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว เดือน มกรำคม 2564 

ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบรายงาน 

5.2.1 หมวดที่ 1 กำรก ำหนด
นโยบำยกำรวำงแผนกำร
ด ำเนินงำนและกำร
ปรับปรุงอย่ำงต่อเนื่อง  

1.แต่งค ำสั่งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนส ำนักงำนสีเขียว 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีพ.ศ.2564 

  นำงยุพิน กิจที่พ่ึง 
นำงสำวอัจฉริยะณัฐ 
จันทร์สิงห์ 

5.2.2 หมวดที่ 2 กำรสื่อสำร
และสร้ำงจิตส ำนึก  

อยู่ระหว่ำงศึกษำเกณฑ์กำรด ำเนินงำนหมวดที่ 2 โดย
จะต้องด ำเนินกำรตำมเกณฑ์ จ ำนวน 5 หัวข้อหลัก 
ดังนี้ 
2.1 กำรสื่อสำรและกำรฝึกอบรมด้ำนสิ่งแวดล้อม 
2.2 กำรประชุมและกำรจัดนิทรรศกำร 
2.3 ควำมสะอำดและควำมเป็นระเบียบในส ำนักงำน 
2.4 กำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก 
2.5 กำรขนส่งและกำรเดินทำง 

- - นำงสำวรสสุคนธ์  
ค ำสอน 
นำงสำวพัชรำภรณ์  
ต่อดอก 

5.2.3 หมวดที่ 3 กำรใช้
ทรัพยำกรและพลังงำน  

   นำยกสิพงษ์      
กสิพันธ์ 
นำงสำวยุธิดำ   
เข็มปัญญำ 

5.2.4 หมวดที่ 4 กำรจัดกำรของ
เสีย 

   นำงละเอียด    
รำมคุณ 



 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบรายงาน 

น ำ ง น ภ ำ รั ต น์    
จ ำเนียร 

5.2.5 หมวดที่ 5 สภำพแวดล้อม
และควำมปลอดภัย 

   นำยสำยชน   
คงคะพันธ์ 
นำยอรรถสิทธิ์  
กิจที่พ่ึง 

5.2.6 หมวดที่ 6 กำรจัดซื้อและ
จั ด จ้ ำ ง ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

ก ำลังอยู่ในช่วงด ำเนินกำรจัดซื้อวัสดุ/สินค้ำที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในไตรมำสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2564) 

  นำงพรทิพย์     
เดชรอด 
นำงสำวเมตตำ  
สังข์ทอง 

 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทรำบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่องเพื่อทราบจากคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพ 2.5 การบริหารจัดการ
ห้องสมุดสีเขียว 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ประกันคุณภำพ 2.5 กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดสีเขียว ได้ท ำกำรปรับเกณฑ์กำรด ำเนินงำนของ
ตัวบ่งชี้ 2.5 กำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด เพ่ือให้สอดคล้องกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว และอยู่ระหว่ำง
รอมติจำกงำนประกันคุณภำพของมหมำวิทยำลัยรำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ  
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทรำบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง รายงานผลการจัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมิน
ประสิทธิภาพการจัดการขยะส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (ด้วยกระบวนการ Design 
Thinking) เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ หอเฉลิมพระเกียรติ อาคารวิทยบริการ 
 

 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือประเมินประสิทธิภำพกำรจัดโครงกำร อบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรประเมินประสิทธิภำพกำร
จัดกำรขยะ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ (ด้วยกระบวนกำร Design Thinking) เมื่อวันที่ 
18 ธันวำคม 2563 และเพ่ือน ำผลกำรด ำเนินงำนดังกล่ำววำงแผนปรับปรุงกำรด ำเนินงำนในครั้งถัดไปให้มี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น ผู้รับผิดชอบจึงด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดโครงกำรดังกล่ำว  
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทรำบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 
และคณะกรรมการด าเนินงานส 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 หาก
มีการเปล่ียนแปลงงานห้องสมุดสีเขียวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 15.30 น.         
     

      ลงชื่อ ..................................................  ผู้บันทึก 
                          (นางสาวอัจฉริยะณัฐ    จันทร์สิงห์) 
 

 
      ลงชื่อ .............................................................. 
                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุรสิังคหะ)     

       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ว.ด.ป. 
คร้ังท่ี 

วัน วันที ่ เดือน พ.ศ. 

ครั้งท่ี 1 พุธ 10 กุมภาพันธ ์ 2564 
ครั้งท่ี 2 พุธ 31 มีนาคม 2564 
ครั้งท่ี 3 พุธ 28 เมษายน 2564 
ครั้งท่ี 4 พฤหัสบด ี 27 พฤษภาคม 2564 
ครั้งท่ี 5 พฤหัสบด ี 30 มิถุนายน 2564 
ครั้งท่ี 6 พฤหัสบด ี 29 กรกฎาคม 2564 
ครั้งท่ี 7 พุธ 25 สิงหาคม 2564 
ครั้งท่ี 8 พุธ 29 กันยายน 2564 
ครั้งท่ี 9 พุธ 27 ตุลาคม 2564 
ครั้งท่ี 10 พุธ 24 พฤศจิกายน 2564 
ครั้งท่ี 11 พุธ 29 ธันวาคม 2564 



 
 

ภาพประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว และคณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว          

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 2/2564 

วันพุธที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.  
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารบรรณราชนครินทร์ 

****************************** 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย รองประธาน 
3. อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  กรรมการ 
4. นางสาวเพลินตา   โมสกุล  กรรมการ 
5. นางนภารัตน์   จ าเนียร  กรรมการ 
6. นางละเอียด   รามคุณ  กรรมการ 
7. นางพรทิพย์   เดชรอด  กรรมการ 
8. นางสาวเมตตา   สังข์ทอง  กรรมการ 
9. นางสาวพัชราภรณ์   ต่อดอก  กรรมการ 
10. นางสาวนัยนา               เพียรคงทอง กรรมการ 
11. นายอรรถสิทธิ์   กิจที่พ่ึง  กรรมการ 
12. นายนิทัศน์    รสโอชา  กรรมการ 
13. นายกสิพงษ์   กสิพันธ์  กรรมการ 
14. นายณเรศน์   จิตรัตน์  กรรมการ 
15. นายเจษฎา    สุขสมพืช กรรมการ 
16. นายมานิช    โชติช่วง  กรรมการ 
17. นางสาวฐิติรัตน์   ขาวบริสุทธิ์ กรรมการ 
18. นายจิรทีปต์   น้อยดี  กรรมการ 
19. นางสาวมัทนียา   หามาลัย  กรรมการ 
20. นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ 
21. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางยุพิน    กิจที่พ่ึง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ที่ไม่มาประชุม  

1. อาจารย์กัญญาลักษณ์  โพธิ์ดง  ติดภารกิจ 
2.  นายสายชน   คงคะพันธ์ ติดภารกิจ 
3. นายอ านาจ    แก้วภูผา  ติดภารกิจ 

 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและคณะกรรมการส านักงานสีเขียว ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2564 วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 
อาคารบรรณราชนครินทร์ (ชั้น4) กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้บริหาร 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 

1. ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคน ให้ร่วมแรงแรงใจในการจัดหาข้อมูล และการจัดการ 
ข้อมูลให้สัมฤทธิ์ผล เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศให้ประสบความส าเร็จ 

2. การจัดประชุมที่ต้องการให้ผู้บริหารเข้าร่วมประชุม ขอให้เป็นวันจันทร์ 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 เรื่องเพื่อทราบจากอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
1. ขอให้ผู้บริหารแจ้งตารางการสอนและตารางประชุม/ภารกิจ เพ่ือให้เลขาส านักงานท าการ 

รวบรวม และขอให้ผู้จัดประชุมแจ้งผู้บริหารทุกคนทราบล่วงหน้าก่อนการจัดประชุมทุกครั้ง 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 เรื่องเพื่อทราบจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย  
 - ไม่มี- 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.4 เรื่องเพื่อทราบจากอาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง   

 -ไม่มี- 
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.5 เรื่องเพื่อทราบจาก  คุณเพลินตา โมสกุล หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
 -ไม่มี- 
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ด้วยระบบออนไลน์ (Google Meet) เพ่ือขอให้ที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุม  
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ  
 ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ  ครั้งที่ 
1/2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ  ครั้งที่ 
1/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 1/2564 
  สาระส าคัญโดยย่อ  

ระเบียบวาระ เรื่อง มติที่ประชุม ผลการปฝฏิบัติตามมติ 
ระเบียบวาระ
ที่ 1.3 
ระเบียบวาระ
ที่ 1.5 

ข้อเสนอแนะจากรอง อ.สุภาพร ณ หนองคาย และ
หัวหน้าส านักงาน คุณเพลินตาโมสกุล เรื่อง การจัด
จุดทิ้งเศษอาหาร และขยะรีไซเคิล ให้เป็นสวนที่มี
ความสวยงามและโดดเด่น  

เ ส น อ ใ ห้ ห า
แ น ว ท า ง
ด าเนินงาน 

1. อยู่ระหว่างด าเนินการ
จัดหาต้นไม้เพ่ือจัดสวนให้
สวยงาม  
2. รอด าเนินการหลังจาก
ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ  

ระเบียบวาระ
ที่ 4.1.1 

แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว 
ระยะ 5  ปี พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง 2564) 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ส านักงานสีเขียว (Green Office) 
“พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เป็นองค์กรชั้นน าที่มี
การบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดที่มุ่งเน้นการ
พั ฒ น า ที่ ต อบ โ จ ท ย์ โ ล ก แ ห่ ง อ น า ค ต  Smart 
University โดยค านึงถึงความยั่งยืนและผลกระทบ
ด้านสิ่งแวดล้อม Green Library & Green Office”  

เ ส น อ ใ ห้ ผู้
ด าเนินงานศึกษา
หลัก เกณฑ์และ
มาตรฐานวัดและ
ป ร ะ เ มิ น
ยุทธศาสตร์ที่ 6 

หลักเกณฑ์การตั้งเป้าหมาย
เพ่ือเป็นตัวชี้วัดการประหยัด
พลังงาน ได้แก่ 
1.ไฟฟ้า 
2.น้ ามันเชื้อเพลิง 
3.น้ า 
4.การใช้กระดาษ 
5.ปริมาณของเสีย 
6.ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 เห็นชอบ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย เสนอให้ผู้ด าเนินงาน ไปท าการศึกษาเกณฑ์
การลดการใช้พลังงานที่เป็นมาตรฐานกลาง เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ก าหนดตัวชี้วัดการลดการใช้พลังงานของส านัก
วิทยบริการฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564  
 ผลจากการศึกษาและสอบถามข้อมูลจากบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งจากบุคลากรของหน่วยงานที่ผ่านการประเมินห้องสมุดสีเขียว ส านักงานสีเขียว        ปรากฎว่า ไม่มี
เกณฑ์มาตรฐานกลางในการลดปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าหรือน้ า เนื่องจากบริบทของ แต่ละหน่วยงานมี
ความแตกต่างกัน โดยทั่วไปใช้ปริมาณการใช้ของปีที่ผ่านมาเป็นตัวตั้ง  
 การตั้งเป้าหมายเราต้องดูจากการบริหารจัดการของเรา เราอยากเห็นผลส าเร็จของเราในระดับ
ไหน ถ้าเรามองว่าเราจัดการได้ดีมีมาตรการดี ก็ต้องตั้งเป้าหมายไว้สูงหน่อยเป็นการท้าทาย แต่ถ้าไม่แน่ใจก็
อาจตั้งเป้าไว้ตามท่ีเราคาดว่าจะท าได้ดี 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาทบทวนมาตรการการประหยัดพลังงานและลด
การใช้ทรัพยากร 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว ประสบผลส าเร็จบรรลุตามตัวชี้วัดที่
ก าหนดไว้ เรื่องการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรของส านักวิทยบริการฯ  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและมาตรการการประหยัดพลังงานและลด
การใช้ทรัพยากร ของส านักวิทยบริการฯ  
 

การประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากรของส านักวิทยบริการฯ 

ตัวชี้วัด 
หน่วยนับ เป้าหมายของตัวชี้วัด 

2561 2562 2563 2564 2565 

ไฟฟ้า ร้อยละ - - - 1 1 
น้ ามันเชื้อเพลิง ร้อยละ - - - 1 1 
น้ า ร้อยละ - - - 1 1 
การใช้กระดาษ ร้อยละ - - - 5 5 
ปริมาณของเสีย ร้อยละ - - - 5 5 
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ - - - 1 1 

  
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ โดยให้เพ่ิมหมายเหตุของการตั้งค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หมายเหตุ :เทียบจากสถิติปริมาณ
การใช้พลังงานและทรัพยากรของส านักวิทยบริการฯ ปี พ.ศ. 2563 
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มาตรการการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายการ
บริหารจัดการ เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว โดย
มุ่งเน้นการจัดการสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร ผู้ใช้บริการ 
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร ให้สอดคล้องตามแนวทางการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือให้นโยบายดังกล่าว บรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนด ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงก าหนดมาตรการการประหยัดพลังงาน
และลดการใช้ทรัพยากร โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 

1. มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
1.1 เครื่องปรับอากาศ 

1.1.1 เวลาเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ ณ พื้นที่ให้บริการและพ้ืนที่ส านักงาน 

 ช่วงวันจันทร์ – ศุกร์     เปิดเวลา 09.00 น. – 16.00 น. 
 ช่วงวันเสาร์               เปิดเวลา 09.00 น. – 16.00 น. (เปิดเฉพาะ ชั้น 1 และชั้น 3) 
1.1.2 เวลาเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศ ณ พื้นที่ห้องประชุม 

ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 15 นาที และเมื่อเลิกการ
ประชุม 

ให้ปิดเครื่องปรับอากาศทันที 
1.1.3 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 °C-27°C (องศาเซลเซียส) ห้ามปรับเปลี่ยนค่า

อุณหภูมิ 
1.1.4 เปิด/ปิดประตูเข้า-ออกเท่าท่ีจ าเป็น และระมัดระวังไม่ให้ประตูเปิดค้างไว้ 
1.1.5 ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศทุกเดือน 
และล้างท าความสะอาดชุดระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศทุก 6 เดือน 

 

 1.2 แสงสว่าง 
 1.2.1 เปิดไฟฟ้าแสงสว่างในส่วนที่จ าเป็นเท่านั้น 
 1.2.2 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน 
 1.2.3 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดที่ไม่มีผู้ใช้บริการนั่งอ่าน หรือเกินความจ าเป็น 
 1.2.4 จัดท าแผนผังหลอดไฟส่องสว่าง ให้ทราบว่าสวิตช์ไฟส าหรับเปิด/ปิดหลอดดวงไหน 
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 1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ (Printer) 
 1.3.1 ตั้งเวลาปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 15 นาที  
 1.3.2 ปิดคอมพิวเตอร์เมื่อไม่มีการใช้งานเกิน 30 นาที และปิดอุปกรณ์เครื่องต่อพ่วงหลังเลิก
งานและ 
 ถอดปลั๊กออก 
   

 1.4 เครื่องถ่ายเอกสาร 
 1.4.1 กดปุ่มพักเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จแล้ว 
 1.4.2 ถ่ายเอกสารเฉพาะเท่าที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 
 1.4.3 ตรวจเอกสารให้ถูกต้องก่อนพิมพ์หรือถ่ายเอกสารเพื่อประหยัดพลังงานและหมึกพิมพ์ 
 1.4.4 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารเมื่อหมดเวลาท างานในแต่ละวัน 
 

 1.5 เครื่องใช้ไฟฟ้า 
 1.5.1 ปิดและถอดปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อเลิกใช้งาน   
 1.5.2 เลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพโดยค านึงถึงฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 

1.5.3 ตรวจตราและปิดอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จ าเป็น และถอดปลั๊กไฟหรือปิดสวิตช์  
  เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด 
 

2. มาตรการการใช้น้ าอย่างประหยัด 
 2.1 ปิดก๊อกน้ าให้สนิทหลังจากใช้งานแล้ว 
 2.2 ตรวจสอบระบบประปาอย่างสม่ าเสมอ หากพบเห็นอุปกรณ์ ระบบประปาช ารุดให้แจ้งหน่วยงาน 

อาคารสถานที่เพ่ือซ่อมบ ารุงทันที 
 2.3 ใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ า 
 2.4 มีการรวบรวมเศษอาหารและน าไปก าจัดถูกวิธีเพ่ือป้องกันการอุดตันของท่อน้ า 
 2.5 ใช้ไม้กวาดในการกวาดพ้ืนแทนการใช้น้ าฉีดเพ่ือท าความสะอาด 
 2.6 ปิดก๊อกน้ าระหว่างท าความสะอาดภาชนะ 
 2.7 ปรับระดับน้ าช าระให้ลดลง 
 

3. มาตรการการใช้วัสดุ การจัดประชุม และการสื่อสาร 
 3.1 เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.2 น ากระดาษใช้แล้ว 1 หน้ามาท าเอกสารส าเนาหรือเอกสารที่ไม่ส าคัญที่ใช้ภายในส านักงาน 
 3.3 เลือกใช้ภาชนะและอุปกรณ์ท่ีสามารถใช้ซ้ าได้แทนการใช้ภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ครั้งเดียว 
 3.4 ให้ใช้ระบบการประชุมแบบ E-Meeting และเอกสารประกอบการประชุมในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.5 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารโดยละเอียดก่อนท าการพิมพ์ 
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 3.6 ใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับการจัดการงานเอกสารในส านักงาน 
3.7 การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การบริการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก 
เช่น Line, Facebook จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และจดหมายข่าวออนไลน์ เป็นต้น 

 

4. มาตรการการประหยัดน้ ามัน 
 4.1 จัดท าทะเบียนคุมและท าสถิติการใช้ปริมาณน้ ามันเชื้อเพลิง 
 4.2 การเดินทางไปราชการคนเดียว ให้เดินทางโดยรถโดยสารประจ าทาง 
 4.3 การเดินทางไปราชการเป็นหมู่คณะ ให้ใช้รถราชการ 
 4.4 ขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
 4.5 ศึกษาเส้นทางและวางแผนการเดินทางก่อนทุกครั้งโดยใช้เส้นทางที่ใกล้ที่สุด 
 4.6 ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งาน 
 
5. มาตรการการรักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ 
 5.1 ห้ามน าอาหารมาทานในพ้ืนที่ห้องปฏิบัติงาน ควรนั่งทานที่ห้องอาหาร 
 5.2 ให้บุคลากรทุกคนด าเนินกิจกรรม 7ส ในพ้ืนที่ฝ่ายงานของตนเองและพ้ืนที่บริการให้เป็นไปตาม
เกณฑ ์
 5.3 ให้บุคลากรปฏิบัติตามแนวทางการจัดการขยะด้วยวิธีการที่เหมาะสม 
 5.4 ปรับภูมิทัศน์ให้มีพ้ืนที่สีเขียวและรักษาให้คงไว้ จัดพ้ืนที่บริการให้มีความเป็นระเบียบและ
สวยงาม  
 

 ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
 

     ประกาศ ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

 

                                                           (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ) 

   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ โดยให้มีการปรับข้อความให้มีถูกต้องชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การประหยัดพลัง
และการลดการใช้ทรัพยากร 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาปฏิทินการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office)  
ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสบ
ผลส าเร็จ ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินส านักงานสีเขียว กรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินงานร่วมพิจารณาแผนการด าเนินงาน ส านักงานสีเขียว ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ โดยให้มีการเพิ่มเติมกิจกรรมให้สอดคล้องและครอบคลุมเกณฑ์การด าเนินงาน 
ปรับเปลี่ยนปฏิทินการด าเนินงานเป็นปี พ.ศ. 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (จากรายงานผลการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี พ.ศ. 
2563) 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้องตาม
ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี พ.ศ. 2563 จึงจัดท าแผนพัฒนาห้องสมุด      สี
เขียวประจ าปี พ.ศ. 2564  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินงานร่วมพิจารณาแผนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ  โดยคณะกรรมการให้มีการจัดประชุมเพ่ือปรับแก้ไขให้สอดคล้องกับค าแนะน าของคุณ
ธนาภรณ์ ฉิมแพ ผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว  
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือมอบหมายและก าหนดภาระงาน แก่ผู้บริหารและบุคลากร ในการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งในด้านห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งงานในโครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน และสอดคล้องตามเกณฑ์
การด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินงานร่วมพิจารณา (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ  โดยคณะกรรมการมีมตใิห้เพ่ิมและปรับแก้ไข ดังนี้ 
 - ผู้อ านวยการฯ ให้เพ่ิมสาระส าคัญของการตั้งค าสั่งคณะกรรมการฯ 
 - ผู้อ านวยการฯให้ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการด้านนโยบายและแผนการด าเนินงานโดยไม่ควรมีชื่อ
ผู้บริหาร 
 - เปลี่ยนเป็นค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 - ปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการแต่ละด้านให้สอดคล้องกับการด าเนินงานประจ า 
 
ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาร่างบริบทการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือก าหนดบริบทการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ให้สอดคล้องเกณฑ์ส านักงานสีเขียวหมวดที่ 1
ด้านนโยบายและแผนการด าเนินงาน ให้เกิดประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน  
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินงานร่วมพิจารณา (ร่าง) บริบทการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ  โดยคณะกรรมการมีมติให้เพ่ิมและปรับแก้ไขข้อมูลพ้ืนที่และจ านวนบุคลากรให้ตรงกับ
ปัจจุบัน 
 
 
 



 
 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องเพื่อทราบรายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
   สาระส าคัญโดยย่อ 

 

 รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
 

ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

5.1.1 หมวดที่ 1 ทั่วไป  
การบริหารจัดการ
ห้องสมุด   

1. ด าเนินการทบทวนมาตรการการใช้ห้องประชุมต้นโมก 
ห้องประชุมรวงผึ้ง 
2. ทบทวนมาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้
ทรัพยากร 
3. ทบทวนนโยบายห้องสมุดสีเขียว 

- - คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 1 

5.1.2 หมวดที่ 2 โครงสร้าง
พื้ น ฐ า น ท า ง ด้ า น
ก า ย ภ า พ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

1. เครื่องปรับอากาศ 
   - ได้ด านินการย้ายเครื่องปรับอากาศไปที่อาคาร 100 ปี 
จ านวน 1 เครื่อง 
   - วันที่ 2 ก.พ. 2564 ด าเนินการซ่อมเครื่องปรับอากาศที่
หนูกัดสาย 
2. บ ารุงรักษาลิฟท์ 
   - เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2564 ได้ด าเนินการซ่อมลิฟท์ 
เนื่องจากกระแสไฟฟ้าขัดข้อง ท าให้เปิด-ปิดเอง 
3. ถังดับเพลิง  
   - เมื่อวันที่ 3 ก.พ. 2563 ด าเนินการตรวจเช็ค 

- - คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 2 
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ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

  - ถังเบอร์ 6 ยังไม่มีการเติม เนื่องจากท าการซ้อมหนีไฟ 
4. เมื่อวันที่ 5 ก.พ.2564 ซ่อมไฟทางเดินอาคารวิทยบริการ 
(เก่า) ชั้น1 

5.1.3 หมวดที่ 3 การจัดการ
ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
พลังงาน               

1. มีการบันทึกสถิติการใช้ไฟฟ้า น้ า น้ ามันประจ าเดือน 
2. ประมาณขยะประจ าเดือนกุมภาพันธ์ ขยะทั่วไป 233 
กิโลกรัม ขยะพลาสติก 19.5 โลกรัม ขยะอินทรีย์ 424 
กิโลกรัม ) เนื่องจากเป็นฤดูร้อน ต้นไม้มีการผลิใบเป็น
จ านวนมาก) 
3. ตรวจรับงานจ้างออกแบบปรับปรุงอาคารวิทยบรการ 
จ านวน 1 งาน งวดที่ 1 
4. ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานต่างๆ 
โดยใช้ระบบอเิล็กทรอนิกส์และใช้ไฟลเ์อกสาร
อเิลก็ทรอนกิส์ประกอบการประชุม เพื่อลดการใช้กระดาษ 
ได้แก่ 
- การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 2/2564 1 ครั้ง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เอกสาร
ประกอบการประชุมมีจ านวน 60 หน้า จ านวนผู้ต้องเข้า
ประชุม 25 คน สามารถลดการใช้กระดาษ เป็นจ านวน  
1,500 หน้า 

- - คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 3 
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ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

- จัดประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่ใช้
เอกสารประกอบการประชุม 
- การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสเีขียวและ
ส านักงานสีเขียว ครั้งที่1/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
(ระบบgoogle meet)  เอกสารประกอบการประชุมมี
จ านวน 122 หน้า จ านวน จ านวนผู้ต้องเข้าประชุม 26 คน  
สามารถลดการใช้กระดาษ เปน็จ านวน 3,172 หน้า 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน KM การจัดการความรู้ 
(ARIT KM TEAM) (แบบออนไลน์) 17 กุมภาพันธ์ 2564  
เอกสารประกอบการประชุมมีจ านวน 9 หน้า จ านวนผูเ้ข้า
ประชุม 23 คน สามารถลดการใช้กระดาษ เป็นจ านวน 
207 หน้า 
- ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 
ปี ส านักวิทยบรกิารฯ วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2564  เอกสาร
ประกอบการประชุมมีจ านวน 42 หน้า จ านวนผู้ต้องเข้า
ประชุม  21 คน  สามารถลดการใช้กระดาษ เป็นจ านวน 
882 หน้า 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารฯ วันที่ 22 กมุภาพันธ์ 2564  เอกสาร
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ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

ประกอบการประชุมมีจ านวน 8 หน้า จ านวนผู้ต้องเข้า
ประชุม 25 คน  สามารถลดการใช้กระดาษ เป็นจ านวน 
200 หน้า 

5.1.4 หมวดที่ 4 การจัดการ
ของเสียและมลพิษ 

1. ด าเนินการจัดท ากิจกรรมตรวจประเมิน 7ส เมื่อวันศุกร์
ที่ 5 มีนาคม 2564 และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 7
ส ผลการประเมิน ส านักวิทยบริการมีผลการประเมินอยู่ที่
ระดับดีมาก คิดเป็นร้อยละ 86.36  
2. วันที่ 3-4 ก.พ.64 ติดตั้งเครื่องดักจับไขมัน ชั้นที่ 1-4 
อาคารบรรณาราชนครินทร์ 
3. วันที่ 9-11 ก.พ.64  ลอกท่อระบายน้ าด้านข้างอาคาร
บรรณาราชนครินทร์ 
4. ล้างท าความสะอาดถังดักไขมันทุกวันศุกร์ 

- - คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 4 

5.1.5 หมวดที่ 5 การบริหาร
จั ด ก า ร แ ล ะ ก า ร
ให้บริการห้องสมุด
เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
อนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

3. ด าเนินการจัดกิจกรรม DIY การท ากระเป๋าด้วยหลอด
พลาสติก ร่วมกับนักศึกษา ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
 

- - คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 5 
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ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

5.1.6 หมวดที่  6 บทบาท
ของบุคลากรห้องสมุด
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. ส านักวิทยบริการฯ ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานต่างๆ เพื่อติดตามผลการด าเนินงานจาก
บุคลากรแต่ละฝ่ายที่ได้รับมอบหมายตามภาระงาน ด้าน
การบริหารจัดการเพือ่การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม  
ได้แก่ 
- ประชุมบรรณารักษ์และกลุ่มงานห้องสมุด วันที่ 1 
กุมภาพันธ์ 2564 
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานและประกนัคุณภาพครัง้
ที่ 2/2564 1 ครั้ง วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  
- จัดประชุมคณะกรรมการขบัเคลื่อนการใช้งานระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564  
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสเีขียวและ
ส านักงานสีเขียว ครั้งที่1/2564 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
(ระบบgoogle meet)   
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน KM การจัดการความรู้ 
(ARIT KM TEAM) (แบบออนไลน์) 17 กุมภาพันธ์ 2564   
- ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 
ป ีส านักวิทยบรกิารฯ วันที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2564   
- ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานแผนบริหารความเสี่ยง 
ส านักวิทยบรกิารฯ วันที่ 22 กมุภาพันธ์ 2564   

- - คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 6 
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ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

- ประชุมวพิากษ์ (ร่าง) องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานสนับสนุน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564" วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 
2564   

5.1.7 หมวดที่ 7 เครือข่าย
แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว มมื อ
ระหว่างห้องสมุด 

- เข้าร่วมโครงการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (Green 
Office) ประจ าปี พ.ศ.2564 ของกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม 
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 

- - คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 7 

5.1.8 ห ม ว ด ที่  8  ก า ร
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ
ห้องสมุดสีเขียว 

ด าเนินการจัดประชุมเพือ่ทบทวนตัวชี้วัดและทบทวน
มาตรการประหยัดพลังงานและลดการใช้ทรัพยากร ส านกั
วิทยบริการฯ ประจ าปี 2564 

- - คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 8 

 
  มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
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 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเพื่อทราบ รายผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบรายงาน 

5.2.1 หมวดที่ 1 การก าหนด
นโยบายการวางแผนการ
ด าเนินงานและการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  

1. ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานได้ท าการส่งรายงานผล
การประเมินตนเองเบื้องต้น การด าเนินงานส านักงาน
สีเขียว ของส านักวิทยบริการฯ ไปยังกรมส่งเสริม
สิ่งแวดล้อม ซึ่งส านักวิทยบริการฯ ผ่านการคัดเลือก
พิจารณาให้เข้ารับการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว 
ประจ าปี พ.ศ.2564  ผู้ด าเนินการได้ท าการประสาน
ไปยังคุณลลิดา เลี้ยงพรม ผู้รับผิดชอบประสานงานกบั
ส านักวิทยบริการฯ ทางกรมก าลังจัดท าปฏิทิน ปรับ
เกณฑ์การด าเนินงาน ในวันที่ 23 มีนาคม 2564 และ
จะท าการแจ้งแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ผ่านการพิจารณา
เข้ารับการตรวจประเมินได้ทราบในล าดับต่อไป 
ทั้งนี้แต่ละหน่วยงานต้องส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
หน่วยงานละ 1 คน ไม่เกิน 2 คน ภายในวันที่ 8 
เมษายน 2564 
2. ก าหนดมาตรการการใช้ห้องประชุมรวงผึ้ง 1 
รายการ 
3. ก าหนดมาตรการการใช้ห้องประชุมต้นโมก 1 
รายการ 

- - ยุพิน กิจที่พ่ึง 
อัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบรายงาน 

5.2.2 หมวดที่ 2 การสื่อสาร
และสร้างจิตส านึก  

1. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน วันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมต้นโมก 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดย
บุคลากรได้รับความรู้ในเรื่อง การพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว  เกณฑ์การด าเนินงานส านักงานสีเขียว และ
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด เ ก็ บ ข้ อ มู ล ใ ห้ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพ 
2. ประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การ
จัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงาน วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2564 
3. จัดท าสื่อรณรงค์เพื่อการอนรุักษ์พลงังานและ
สิ่งแวดลอ้ม และเผยแพร่ผ่านเพจส านกัวิทยบรกิารฯ  
2 รายการ 
-  ขยะ.ลดง่ายๆ แค่ช่วยกันแยกกอ่นท้ิง วนัที่ 23 
กุมภาพันธ์ 2564  
- ร่วมใจใชถุ้งผ้า...เพือ่ช่วยลดขยะกัน วันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 

- - รสสุคนธ์ ค าสอน 
พัชราภรณ์ ต่อดอก 

5.2.3 หมวดที่ 3 การใช้
ทรัพยากรและพลังงาน  

1. บันทึกการใช้ปริมาณพลังงานและทรัพยากร 
ประจ าเดือน 

- - กสิพงษ์   กสิพันธ์ 
ยุธิดา  เข็มปัญญา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบรายงาน 

5.2.4 หมวดที่ 4 การจัดการของ
เสีย 

1. ติดตั้งเครื่องดักจับไขมัน ชั้นที่ 1-4 อาคารบรรณ
ราชนครินทร์ วันที่ 3-4 ก.พ.64 
2. ลอกท่อระบายน้ าข้างอาคารบรรณาราชนครินทร์ 
วันที่ 9-11 ก.พ.64   
3. ล้างท าความสะอาดถังดักไขมันทุกวันศุกร์ 
4. บันทึกสถิติการคัดแยกขยะ 3 ประเภท ได้แก่   ขยะ
ทั่วไป 233 กิโลกรัม ขยะพลาสติก 19.5 กิโลกรัม ขยะ
อินทรีย์ 424 กิโลกรัม 

- - ละเอียด   รามคุณ 
นภารัตน์   จ าเนียร 

5.2.5 หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อม
และความปลอดภัย 

1. ตรวจสอบการท าความสะอาดบริเวณพื้นที่บริการ 
โถงบริการ ชั้นหนังสือ พื้นที่นั่งอ่าน ห้องประชุมย่อย 
ประจ าเดือน 
2. ตรวจสอบการท าความสะอาดบริเวณพื้นที่ทางเดิน
และห้องน้ า ประจ าเดือน 
3. ตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ดับเพลิง 
4. ก าหนดผู้รับผิดชอบการดูแล รดน้ าต้นไม้ เพื่อรักษา
พื้นที่สีเขียว รอบอาคารห้องสมุด 
5. ปรับเปลี่ยนต้นไม้ในอาคารให้เหมาะสมกับสภาพ
อากาศและให้มีความสวยงาม   

- - สายชน  คงคะ พัน ธ์
อรรถสิทธิ์ กิจที่พ่ึง 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบรายงาน 

5.2.6 หมวดที่ 6 การจัดซื้อและ
จั ด จ้ า ง ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม 

ก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการจัดซื้อวัสดุ/สินค้าที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค. 2564) 

- - พรทิพย์ เดชรอด 
เมตตา สังข์ทอง 

 
  มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
 
 



 
 

 ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานสถิติการใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดการขยะประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้อง
และผ่านเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียวประจ าปี พ.ศ. 2564  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ รายงานสถิติการใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดการขยะประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 
2564  
 

 ระเบียบวาระท่ี 5.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบ รายงานผลการตรวจประเมิน 7ส ครั้งที่ 1/2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 จากการด าเนินกิจกรรมการตรวจประเมิน 7ส ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 5 
มีนาคม 2564 ส านักวิทยบริการฯ มีผลการตรวจประเมินคิดเป็นร้อยละ 86.36  อยู่ในระดับดีมาก 

  

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ โดย ผู้อ านวยการฯ เสนอให้รายงานจุดเด่นของแต่ละพ้ืนที่ที่ด าเนินการ 7ส และให้
ปรับตารางการรายงานคะแนนเป็นระดับ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
(Green Library) และคณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 งานห้องสมุดสีเขียวและงานส านักงานสีเขียว ได้ก าหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการฯ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือวางแผนการด าเนินงานและรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
หากมีการเปลี่ยนแปลงงานห้องสมุดสีเขียวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 - เพ่ือให้การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามปฏิทิน
การด าเนินงาน จึงขอแจ้งการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3/2564 วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม
รวงผึ้ง อาคารบรรณราชนครินทร์ 
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 - เลขานุการ แจ้งให้ทราบ เรื่องกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม งานส านักงานสีเขียว จะมาท าการตรวจ
ประเมินผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของส านักวิทยบริการฯ เบื้องต้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 
พฤษภาคม 2564  และท าการตรวจประเมินจริง ในช่วงเดือนกรฎาคม-สิงหาคม 2564  
  

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.         
     

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

       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาพประกอบการประชุม 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว และคณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว          

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ครั้งที่ 3/2564 

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.  
ประชุมออนไลน์ (Google Meet) 

****************************** 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย รองประธาน 
3. อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ ์ กรรมการ 
4. อาจารย์กัญญาลักษณ์  โพธิ์ดง  กรรมการ 
5. นางสาวเพลินตา   โมสกุล  กรรมการ 
6. นางนภารัตน์   จ าเนียร  กรรมการ 
7. นางละเอียด   รามคุณ  กรรมการ 
8. นางพรทิพย์   เดชรอด  กรรมการ 
9. นางสาวเมตตา   สังข์ทอง  กรรมการ 
10. นางสาวพัชราภรณ์   ต่อดอก  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. นายสายชน   คงคะพันธ์ กรรมการ 
22. นางศศินันท์   เล้าประเสริฐ กรรมการ 
23. นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ 
24. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 



2 
 

25. นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางยุพิน    กิจที่พ่ึง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ที่ไม่มาประชุม  

1. - 
 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและคณะกรรมการส านักงานสีเขียว ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 3/2564 วันจัทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. รูปแบบ
การประชุมแบบออนไลน์ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้บริหาร 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 

1. ขอให้ด าเนินงานประจ าอย่างต่อเนื่อง แต่ให้เปลี่ยนวิธีการเป็นออนไลน์ ใช้สื่อออนไลน์ 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 เรื่องเพื่อทราบจากอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
 - ไม่มี -  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 เรื่องเพื่อทราบจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย  
 - ไม่มี- 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.4 เรื่องเพื่อทราบจากอาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง   

 -ไม่มี- 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.5 เรื่องเพื่อทราบจาก  คุณเพลินตา โมสกุล หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
 1. ประสานหน่วยงานอ่ืนๆ เรื่องของการมาปฏิบัติงาน ซึ่งขึ้นอยู่กับภาระงานของแต่ละหน่วยงาน 
บางหน่วยสลับกันมา ของส านักวิทยบริการฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ส านักวิทยบริการฯ ก าหนด 
 2. ให้รายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นปกติ  
 3. ไดอ้อกแบบตาราง การรายงานไทม์ไลน์ 
 4. แจ้งให้ส านักงานติดตามประสานเรื่องการส ารวจความต้องการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -
19 ส าหรับบุคลากร เพ่ือไม่ให้บุคลากรของส านักวิทยบริการฯ เสียโอกาส 
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น.ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง (ชั้น4) เพ่ือขอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม  
 

 ข้อเสนอ/ญัตติ  
 ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว ส านัก
วิทยบริการฯ ครั้ งที่  2/2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ   ครั้งที่ 
2/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2564 
  สาระส าคัญโดยย่อ  

- ไม่มี - 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 

- ไม่มี - 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้
ทรัพยากร  ส าหรับปี พ.ศ. 2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การบริหารจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยาก่รของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตามแนวทาง
ส านักงานสีเขียว ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ส านักหอสมุดจึงก าหนดเป้าหมายการจัดการพลังงาน 
การใช้ทรัพยากร และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส าหรับปี พ.ศ. 2564 โดยเทียบกับปี พ.ศ.2563 ดังนี้  
 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาทบทวนเป้าหมายการจัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร
ของส านักวิทยบริการฯ ปี พ.ศ. 2564  
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ โดยให้เพ่ิมหมายเหตุเรื่องของการใช้น้ ามันเชื้อเพลิง เนื่องจากส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่มีรถยนต์ส าหรับการใช้งานของส านัก  
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณาประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีนโยบายใน
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เ พ่ือน าไปสู่การเป็นส านักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือให้
นโยบายดังกล่าวเกิดผลเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมาย จึงประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บุคลากร นักศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอให้คณะกรรมการด าเนินงานร่วมพิจารณาประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2564 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องเพื่อทราบจากคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 8 หมวด   
รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าเดือน มีนาคม 2564 

 

ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

5.1.1 หมวดที่ 1 ทั่วไป  
การบริหารจัดการห้องสมุด   

1. ทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม 
2. ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดการลดการใช้
พลังงาน 

- - คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 1 

5.1.2 หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน
ท า ง ด้ า น ก า ย ภ า พ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่ เ ป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

1. จัดหาต้นไม้ฟอกอากาศ 
2. เครื่องปรับอากาศ 
   - ไม่มีการด าเนินการ 
3. บ ารุงรักษาลิฟท์ 
   - เปลี่ยนแบตส ารองไฟ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2564 
4. ถังดับเพลิง  
   - เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้ด าเนินการ
เช็คถังดับเพลิงทุกตัว 
5. ด าเนินการปรับปรุงห้องน้ านักศึกษา ชาย-
หญิง อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้น3 และ ชั้น
4 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม – 16 เมษายน 2564 
6. วันที่ 31 มีนาคม 2564 ซ่อมห้องน้ าชาย 
อาคารเก่า 

- - คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 2 
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ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

5.1.3 ห ม ว ด ที่  3  ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรและพลังงาน               

1. บันทึกการใช้พลังงานไฟฟ้า น้ า กระดาษ 
2. ซ่อมระบบไฟกระตุก 
3. ท าความสะอาดหลอดไฟ อาคารบรรณราช
นครินทร์ 

1. แสงสว่างชั้นหนังสือ
บางจุดไม่เพียงพอ 

1. ท าความสะอาดฝาครอบราง
หลอดไฟ 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 3 

5.1.4 หมวดที่ 4 การจัดการของ
เสียและมลพิษ 

1. บันทึกการคัดแยกขยะ 
2. บันทึกการตรวจสอบการท าความสะอาด
พื้นที่บริการและห้องน้ า 
3. ล้างท าความสะอาดถังดักไขมัน 5,12,19,26 
มีนาคม 2564  
4. บันทึกปริมาณเศษอาหาร 

1. ถังดักไขมันมกีลิ่น
เหม็น 

1. ท าความสะอาดถังดักไขมันทุก
วัน หรือ1-2 วัน/ครั้ง 
2. จ ากัดพื้นที่การรับประทาน
อาหาร 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 4 

5.1.5 หมวดที่ 5 การบริหารจัดการ
และการให้บริการห้องสมุด
เพื่ อ ส่ ง เส ริ มการอนุ รั กษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. ให้บริการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม 
2 .  ด า เนิ นการจั ดอบรมส่ ง เ ส ริ มการ ใช้
ทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 ณ. ห้อง 31109 
อาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 
3.  ด า เนินการกิจกรรม DIY การท าปลา
ตะเพียนด้วยหลอด และกิจกรรมการประกวด
การแต่งกลอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ในงานสัปดาห์ห้องสมุด Library & IT Fair ใน
วันนี้ 24-25 มีนาคม 2564 

1. เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของ ไวรัสโคโรนา (โค
วิด-19) ท าให้ต้อง
ให้บริการเฉพาะใน
รูปแบบออนไลน ์

1. ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 5 
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ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

5.1.6 ห มว ดที่  6  บทบาทขอ ง
บุคลากรห้องสมุดและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัตกิารให้แก่บุคลากร เรือ่ง 
การพฒันาห้องสมุดสเีขียว เพือ่การอนุรักษ์
พลงังานและสิง่แวดล้อมอย่างยั่งยืน วันที่ 26 
มีนาคม 2564 
2. บุคลากรร่วมจัดโครงการงานสัปดาห์
ห้องสมุด Library &IT Fair เพือ่
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สารสนเทศด้าน
การอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม 24-25 
มีนาคม 2564 

- - คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 6 

5.1.7 หมวดที่  7 เครือข่ายและ
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
ห้องสมุด 

1. ลงพื้นที่จัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริม
อาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน 13 ครั้ง 

1. เนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาด
ของ ไวรัสโคโรนา (โค
วิด-19)  

1. เพิ่มมาตรการการป้องกันทั้ง
บุคลากรที่ลงพื้นที่และประชาชน
ในชุมชน ในการลงพื้นที่ให้บริการ
ให้เข้มงวดขึ้น 

คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 7 

5.1.8 หมวดที่  8  ก ารประ เมิ น
คุณภาพห้องสมุดสีเขียว 

1. บันทึกรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดลอ้ม 

- - คณะกรรมการ
ด าเนินงานหมวด 8 

 
  มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับทราบ  รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวประจ าเดือน มีนาคม 2564 
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 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเพื่อทราบ รายผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) เดือน มีนาคม 2564 
  สาระส าคัญโดยย่อ 
 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว เดือน มีนาคม 2564 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบรายงาน 

5.2.1 หมวดที่ 1 การ
ก าหนดนโยบายการ
วางแผนการ
ด าเนินงานและการ
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  

- ประชุมทบทวนนโยบายสิ่งแวดล้อม 
- ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง 
นโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2564 
- ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เป้าหมายการ
จัดการพลังงานและการใช้ทรัพยากร ปีพ.ศ. 2564 
- ก าหนดมาตรการการใช้ห้องประชุมต้นโมก 
- ก าหนดมาตรการการใช้ห้องประชุมรวงผึ้ง 
- ก าหนดมาตรการการประหยัดพลังงานและลดการใช้
ทรัพยากร ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
- ปรับปรุงแผนด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2564 
- จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด้านสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 
2564 

1. เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของ ไวรสัโคโรนา (โควิด-
19) ท าให้การจัดอบรม/โครงการ
ศึกษาดูงานไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามระยะเวลา 

1. จัดรูปแบบการ
ป ร ะ ชุ ม / อ บ รม
เป็นแบบออนไลน์ 

ยุพิน กิจที่พ่ึง 
อัจฉริยะณัฐ  
จันทร์สิงห์ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบรายงาน 

- ก าหนดบริบทองค์กรและขอบเขตของการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ในการด าเนินงานส านักงานสีเขียว 

5.2.2 หมวดที่ 2 การ
สื่อสารและสร้าง
จิตส านึก  

- จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการสื่อสารและสร้าง
จิตส านึก ประจ าปี 2564 
-ด าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการด้านการสื่อสารและ
สร้างจิตส านึก เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ  วันที่ 19 เมษายน 2564 

1. เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของ ไวรสัโคโรนา (โควิด-
19) ท าให้การจัดอบรม/โครงการ
ศึกษาดูงานไม่สามารถด าเนินการ
ได้ตามระยะเวลา 

1. จัดรูปแบบการ
ป ร ะ ชุ ม / อ บ รม
เป็นแบบออนไลน์ 

รสสุคนธ์ ค าสอน 
พัชราภรณ์ ต่อดอก 

5.2.3 หมวดที่ 3 การใช้
ทรัพยากรและ
พลังงาน  

- จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการใช้ทรัพยากรและ
พลังงาน ประจ าปี 2564 

- - กสิพงษ์   กสิพันธ์ 
ยุธิดา  เข็มปัญญา 

5.2.4 ห ม ว ด ที่  4  ก า ร
จัดการของเสีย 

- จัดท าแผนการด าเนินงานด้านการการจัดการของเสีย 
ประจ าปี 2564 
- ด าเนินการลอกท่อระบายน้ า เพื่อให้การระบายน้ ามี
ประสิทธิภาพ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น 
- ด าเนินการน าเอาวัสดุมาใช้ใหม่ โดยการน าใบไม้ท าปุ่ย
อินทรีย์ 
- ร่วมมือกับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเกษตรศาสตร์ 
จัดกิจกรรมน าขวดพลาสติกที่ ใช้แล้ว จัดท าเป็นที่ดัก
แมลงวันทอง เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 และน าไปบริจาค
ให้กับประชาชนที่เป็นเกษตรกร เพื่อใช้ดักแมลงวันทอง 

- บ่อบ าบัดน้ าเสียยังไม่สามารถ
บ าบัดน้ าเสียได้ 
 

- เร่งประสานกับผู้
ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง
ก า ร จั ด ห า บ่ อ
บ าบัดน้ าเสีย 
 

ละเอียด   รามคุณ 
นภารัตน์   จ าเนียร 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบรายงาน 

แมลงศัตรูพืชที่สร้างความเสียหายให้กับผลผลิตทางาร
เกษตรของเกษตรกรในชุมชน ซึ่งได้รับผลตอบที่ดีจาก
ประชาชน และจะมีการขยายผลไปยังชุมชนอื่น ๆ  

5.2.5 ห ม ว ด ที่  5 
สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 

- จัดท าแผนการด าเนินงานด้านสภาพแวดล้อมและความ
ปลอดภัย ประจ าปี 2564 

1. เนื่องจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของ ไวรสัโคโรนา (โควิด-
19) ท าให้การด าเนินการไม่เปน็ไป
ตามแผนหรือระยะเวลาที่ก าหนด 

1. จัดรูปแบบการ
ป ร ะ ชุ ม / อ บ รม
เป็นแบบออนไลน์ 

สายชน  คงคะพันธ์
อรรถสิทธิ์ กิจที่พ่ึง 

5.2.6 หมวดที่ 6 การจัดซื้อ
และจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

-  จัดท าแผนการการจัดซื้อและจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2564 
- อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท าบัญชีรายการจัดซื้อ-จัดหา
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1.  เนื่ อ งจากสถานการณ์แพร่
ระบาดของ ไวรัสโคโรนา (โควิด-
19) ท าให้การด าเนินการจัดซื้อ-
จัดหาไม่ เป็นไปตามแผนหรือ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

1 .  ด า เ นิ น ก า ร
เ ร่ ง รั ด
ประสานงานกับผู้
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

พ ร ทิ พ ย์  เ ด ช ร อ ด
เมตตา สังข์ทอง 

 
  มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าเดือน มีนาคม 2564 
 
 



 
 

 ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานสถิติการใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดการขยะประจ าเดือน 
มีนาคม 2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สอดคล้อง
และผ่านเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียวประจ าปี พ.ศ. 2564  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ รายงานสถิติการใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดการขยะประจ าเดือน มีนาคม 2564  
 

 ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบตารางประชุมกลุ่มย่อยเพื่อด าเนินงานส านักงาน         
สีเขียว      
     สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานสี เขียว ประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด          
ผู้ด าเนินงานจึงก าหนดตารางการประชุมกลุ่มย่อย   

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอแจ้งตารางการประชุมกลุ่มย่อย งานส านักงานสีเขียว  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ  
 
ระเบียบวาระที่ 5.5 เรื่องเสนอเพื่อทราบการจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ห้องสมุด     
สีเขียวและส านักงานสีเขียว          
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ผู้
ด าเนินงานจึงแจ้งแหล่งจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว          

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอแจ้งแหล่งจัดเก็บข้อมูลการด าเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสี
เขียว คือ https://drive.google.com/drive/folders/1_v9bijoPsLMGLMSaHk7p2MCkRFEjJHF-
?usp=sharing 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
(Green Library) และคณะกรรมการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 งานห้องสมุดสีเขียวและงานส านักงานสีเขียว ได้ก าหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการฯ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือวางแผนการด าเนินงานและรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
หากมีการเปลี่ยนแปลงงานห้องสมุดสีเขียวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 - เพ่ือให้การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามปฏิทิน
การด าเนินงาน จึงขอแจ้งการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ส านักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 4/2564 วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. ณ              
ห้องประชุมรวงผึ้ง อาคารบรรณราชนครินทร์ 
 - เลขานุการ แจ้งให้ทราบ เรื่องกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม งานส านักงานสีเขียว เลื่อนการตรวจ
ประเมินผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว ของส านักวิทยบริการฯ เบื้องต้น (Coaching) จากวัน
พฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564  อย่างไม่มีก าหนด  

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 
ปิดประชุม เวลา 14.30 น.         
     

      ลงชื่อ ..................................................  ผู้บันทึก 
                          (นางสาวอัจฉริยะณัฐ    จันทร์สิงห์) 
 
 

                ลงชื่อ......................................................    ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
               (นางสาวเพลินตา  โมสกุล) 
 
      ลงชื่อ .............................................................. 
                                                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุรสิังคหะ)     

       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ภาพประกอบการประชุมครั้งที่ 3/2564 
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รายงานการประชุม 

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

ครั้งที่ 4/2564 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.  
ประชุมออนไลน์ (Google Meet) 

****************************** 
ผู้มาประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช  ปุริสังคหะ ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร  ณ หนองคาย รองประธาน 
3. อาจารย์ทัศนี   สุทธิวงศ์  กรรมการ 
4. อาจารย์กัญญาลักษณ์  โพธิ์ดง  กรรมการ 
5. นางสาวเพลินตา   โมสกุล  กรรมการ 
6. นางนภารัตน์   จ าเนียร  กรรมการ 
7. นางละเอียด   รามคุณ  กรรมการ 
8. นางพรทิพย์   เดชรอด  กรรมการ 
9. นางสาวเมตตา   สังข์ทอง  กรรมการ 
10. นางสาวพัชราภรณ์   ต่อดอก  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. นายสายชน   คงคะพันธ์ กรรมการ 
22. นางศศินันท์   เล้าประเสริฐ กรรมการ 
23. นางสาวอัจฉริยะณัฐ   จันทร์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ 
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24. นางสาวรสสุคนธ์   ค าสอน  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
25. นางสาวยุธิดา   เข็มปัญญา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางยุพิน    กิจที่พ่ึง  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ที่ไม่มาประชุม  

1. - 
 

เปิดประชุมเวลา 13.00 น. 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว
Green Library) และส านักงานสีเขียว Green Office) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 
4/2564 วันอังคารที ่1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. การประชุมแบบออนไลน์ ด้วยระบบ Google Meet 
กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้บริหาร 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เรื่องเพื่อทราบจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 

1. การให้บุคลากรท างานรูปแบบ Work from Home หมายถึง การท างานที่บ้าน เพราะฉะนั้น 
การสื่อสาร หรือประสิทธิภาพการท างานต้อง 100% เหมือนปกติ อย่าให้เกิดปัญหา 

2. บริษัทก าลังจะด าเนินการเข้าปรับปรุงพื้นท่ีอาคาร 15  เพราะฉะนั้นเรื่องของการย้ายพ้ืนที่หรือ 
ย้ายของเบื้องต้นคงต้องคุยกันในทีมอีกทีระหว่างสายชนและพ่ีเอียด ว่าจะต้องมีการจัดเก็บอะไร ส่วน
บุคลากรที่อยู่ที่อาคาร 15 พลอยนภัสให้มาท างานแทนจุดของเบญจา ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ ส่วน
นิทัศน์กับพัชราภรณ์  ให้ไปอยู่ชั้น 3 กับนภารัตน์ เพราะตรงจุดนั้นอาจจะมีกิจกรรมหรือเด็กเข้ามากกว่าชั้น
อ่ืนๆ และให้ไปช่วยงานอัจฉริยะณัฐ 1 คน ให้ท าการตกลงกันระหว่าง 2 คน ใครจะอยู่ชั้น3 และชั้น 4  
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.2 เรื่องเพื่อทราบจากผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาพร ณ หนองคาย มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
1. เน้นย้ าเรื่องการท างานรูปแบบ  Work from Home ให้ท างานให้มีประสิทธิภาพ ต้องติดต่อได้ 

งานไม่สะดุด ส่วนคนที่มีปัญหาสุขภาพเราก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าจะต้องท ายังไง  
 2. การลาให้ท าตามระเบียบของการลาให้ถูกต้อง ไม่ต้องส่งขึ้นมาถึงระดับรอง หรือระดับ ผอ. หากมี
ความจ าเป็นต้องลา ให้ลาตามในส่วนของระเบียบ ช่วงนี้ที่เราเห็นกันก็คือว่า ในช่วงโควิดเราต้องระวังด้วย 
สมมติว่าเราลาป่วย แล้วเราต้องรายงาน Timeline แล้ว Timeline ของเราไม่ได้ป่วย ไปตรงโน้นตรงนี้ มันก็
อันตรายต่อตัวเราและคนอื่นด้วย เพราะฉะนั้นก็อยากให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
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3. การใช้งบประมาณ มหาวิทยาลัยติดตามงบประมาณเป็นระยะๆ แม้กระทั่งในส่วนนี้ ถึงแม้เราจะ
เจอสถานการณ์โควิด แต่รายการไหนที่ด าเนินการได้ มหาวิทยาลัยก็ยังคงให้เราด าเนินการเหมือนเดิม คือรีบ
ใช้งบประมาณเท่าที่ใช้งานได้มากที่สุด เท่าท่ีได้รับการเน้นย้ าจากในส่วนของมหาวิทยาลัย แต่ในส่วนไหนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ก็ให้ปรับรูปแบบของการด าเนินการไปตามล าดับ  
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.3 เรื่องเพื่อทราบจากเรื่องเพื่อทราบจากอาจารย์ทัศนี สุทธิวงศ์ มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
 -ไม่มี- 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.4 เรื่องเพื่อทราบจากอาจารย์กันยาลักษณ์ โพธิ์ดง  มีเรื่องแจ้ง ดังนี้ 
 

 -ไม่มี- 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.5 เรื่องเพื่อทราบจาก  คุณเพลินตา โมสกุล หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ มีเรื่องแจ้ง 
ดังนี้ 
 จากการอบรมเรื่องส านักงานสีเขียว เท่าที่ฟังแล้วสรุปผลได้ ก็คือ ห้องสมุดสีเขียวเดิม แต่เป็นการ
ท าเสริม จริงๆ เราก็ท ากันอยู่แล้ว อยากจะเน้นย้ าในส่วนของอัจฉริยะณัฐ และหัวหน้าหมวดต่าง ๆ ต้องเร่งลง
มือท าตามค าแนะน าของวิทยากร สรุปประเด็น มีอยู่ 2 หัวข้อใหญ่ 6 ประเด็น ดังนี้ 
 1. สิ่งท่ีส าคัญในการท าส านักงานสีเขียว 
  1.1 ท างานด้วยกระบวนการ PDCA เป็นหลัก ต้องใช้วงจร PDCA เพ่ือพัฒนางานให้สูงขึ้น แล้ว
ก็ประเมินไปตามสภาพที่เป็นจริง  
  1.2 ต้องใช้องค์ความรู้ อย่างที่อัจฉริยะณัฐได้จัดอบรม ถ่ายทอดความรู้ต่าง ๆ ต้องเอามาใช้ 
เราต้องศึกษาเกณฑ์ เพราะฉะนั้นถึงจะท าห้องสมุดสีเขียว ส านักงานสีเขียว ทิ้งเกณฑ์ไม่ได้  รายละเอียดที่
จะต้องเอามาประกอบผลการด าเนินงาน 
  1.3 เรื่องการเก็บข้อมูล เป็นการเก็บข้อมูลที่จะต้องเปลี่ยนวิธีการบ้างตามสถานการณ์ ไม่ใช่
เก็บแบบเดิมๆ บางทีเก็บแบบเดิมๆ เราก็รู้ว่ามันไม่ได้ผล ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการให้ดีขึ้น หรืออะไรที่มันได้ผลแล้ว
พัฒนาให้มันดีขึ้น   
  1.4 การถ่ายรูปประกอบนี่ส าคัญ จะท าอะไรก็ตาม การสร้างภาพ การเก็บภาพ เพ่ือให้เห็นผล
การด าเนินงานเชิงประจักษ์  
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  1.5 การท างานที่ต้องมีการเชื่อมโยงกัน (Flow)  
  1.6 การท างานเป็นทีม อย่างที่วิทยากรท่านพูด อะไรๆ ก็อย่าเป็นคนเดียวตอบทุกหมวดเลย
ไม่ได้ ทีม ก็คือ หวัหน้าหมวด หัวหน้าทีม ต้องช่วยกันท างานเป็นทีม ผู้บริหารท าหน้าที่ให้การสนับสนุนเต็มที่
อยู่แล้ว ทั้ง ผอ. รองผอ. ทุกคน พยายามที่จะช่วย มีอะไรก็ต้องบอกกันมา อยากจะปรับปรุงตรงโน้น ต้องใช้
งบประมาณเท่านี้เสริมต้องบอก พวกเราต้องแชร์ความคิดเห็น 
 2. การท างานส านักงานสีเขียว สิ่งท่ีเราทุกคนจะได้ คือ  
  ส่วนที่ 1 ตัวเราเอง สุขลักษณะที่ดีของตัวบุคคล พวกเราเองก็จะมีสภาพแวดล้อมที่ดี มี
ส านักงานที่น่าอยู่ การท างานก็จะมีความสุขมากข้ึน  
  ส่วนที่ 2 ส่วนของส านักงาน บรรยากาศ อากาศที่ไร้มลพิษ การลดการใช้พลังงานต่างๆ ท าให้
คนมาใช้บริการเกิดความพึงพอใจมากข้ึน  
  ส่วนที่ 3 ส่วนของมหาลัย เรื่องมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University ในระดับนี้ จะเป็นใน      
เชิงลักษณะ บวกห้องสมุดสีเขียว ส านักงานสีเขียวของเราไป แต่เหมือนเราเป็นต้นแบบ ต้องพูดชมส านักงาน
เรานะว่า ห้องสมุดเราค่อนข้างเป็นต้นแบบที่ครบวงจรในการส่งต่อให้มหาวิทยาลัยสีเขียว มีคุณภาพที่ในการ
ด าเนินงานในส่วนอ่ืนของเขาด้วย อย่างเช่น อาจารย์ที่มาอบรมให้เรา เวลาเขาพูดเขาจะเชื่อมโยงไปถึงการ
เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้วย รวมทั้ง นโยบายของ ผอ. ที่ก าลังเซทระบบต่าง ๆ อย่างเช่น ARU Digital 
Workflow ช่วยลดเรื่องกระดาษ เรื่องมลพิษ เป็นผลทางอ้อม อยากให้ทุกคนตระหนักแล้วก็ช่วยกัน 
โดยเฉพาะเรื่องการท างานเป็นทีม เป็นสิ่งส าคัญ 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 ระเบียบวาระท่ี 2.1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทร์สิงห์ กรรมการและเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
3/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ด้วยระบบ Google Meet เพ่ือขอให้ที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม  
 ข้อเสนอ/ญัตติ  
 ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว ส านัก
วิทยบริการฯ ครั้ งที่  3/2564 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการฯ  ครั้งที่ 
3/2564 โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม  
 ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2564 
  สาระส าคัญโดยย่อ  

- ไม่มี - 
 ข้อเสนอ/ญัตติ 

- ไม่มี - 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2564  
 สาระส าคัญโดยย่อ 
    เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประสบผลส าเร็จ สอดคล้องตามเกณฑ์การประเมิน หมวดที่ 
1 การก าหนดนโยบายการวางแผนการด าเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง  หัวข้อทะเบียนระบุและ
ประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2564 
  

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอให้คณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณา ทะเบียนระบุและประเมินปัญหาสิ่งแวดล้อม ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี พ.ศ. 2564  
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 เห็นชอบ โดยไม่มีการแก้ไข  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องเพื่อทราบจากคณะกรรมการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 8 หมวด   
รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจ าเดือน เมษายน 2564 

 

ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

5.1.1 หมวดที่ 1 ทั่วไป  
การบริหารจัดการห้องสมุด   

1. จัดท าประกาศเป้าหมายและตัวชี้วัดการลด
การใช้พลังงานและพลังงาน ประจ าปี พ.ศ. 
2564 
2. จัดท าประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม ส านัก
วิทยบริการฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
3. จัดท าเอกสารประกอบการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 
4/2564   
(งานห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว) 

  อัจฉริยะณัฐ 
ยุพิน 

5.1.2 หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน
ท า ง ด้ า น ก า ย ภ า พ แ ล ะ
เทคโนโลยีที่ เ ป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

มีการด าเนินงานดังนี้ 
1. มีการเตรียมพร้อมในการปรับปรุงอาคารเกา่ 
2. ปลูกพืชที่ช่วยฟอกอากาศภายในอาคาร 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 
3. ตรวจเช็คอุปกรณ์ระบบดับเพลิง เมื่อวันที่ 
2-5 เมษายน 2564 

  พัชราภรณ ์
นิทัศน์ 
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ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

4. วันที่ 1 เมษายน 2564 ด าเนินการซ่อมก๊อก
น้ า อ่างล้างจานห้องประชุมต้นโมก จ านวน 2 
ตัว 

5.1.3 ห ม ว ด ที่  3  ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรและพลังงาน               

1. ด าเนินการจัดซื้อระบบควบคุมอาคาร
อัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพ
สิ่ง จ านวน 1 ระบบ ผู้รับจ้างเข้ามาด าเนินการ
เก็บข้อมูล อยู่ระหว่างด าเนินการ ก าหนดส่ง
มอบภายใน 150 วัน สัญญาสิ้นสุด 23 ส.ค. 64 
2. การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย 
จ านวน 1  ระบบ อยู่ ระหว่ าง  ขออนุมัติ
งบประมาณ งบเงินรายได้ 
3. จัดซื้อวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 
5 รายการ 

1. เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 ท า ให้ ก าร
เข้าด า เนินงานของผู้
รับจ้างมีความยุ่งยาก
และมีขั้นตอนซับซ้อน
มากขึ้น 

1 .  ใ ช้ รู ป แบบการ
ด าเนินงานออนไลน์ 

พรทิพย ์
ยุธิดา 

5.1.4 หมวดที่ 4 การจัดการของ
เสียและมลพิษ 

1. ท าความสะอาดถังดักไขมัน2,9,16,20,23 
เมษายน 2564 
2. บันทึกปริมาณเศษอาหาร 

  กสพิงษ ์
ยุธิดา 

5.1.5 หมวดที่ 5 การบริหารจัดการ
และการให้บริการห้องสมุด
เพื่ อ ส่ ง เส ริ มการอนุ รั กษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. ร่วมกับนักศึกษาและอาจารย์ สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา จัดท า DIY จากขวด

1. การร่วมมือสามารถ
ท าได้น้อยครั้ง เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่

1. จัดท าคลิปวีดีโอ 
การท าท่ีดักแมลงวัน
ทองจากขวดพลาสตกิ  
 

ละเอียด 
เมตตา 
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ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

พลาสตกิท าที่ดักแมลงวนัทอง เพือ่ลดปริมาณ
ขยะจากขวดพลาสติก 
 

2. ด าเนินการปลูกผักสวนครัว โดยการใชใ้บไม้
แห้งมาผสมการปลูกและปกคลุมหน้าดินท าให้
ดินชุ่มชื้น 
3. ประชาสัมพัน์ทรพัยากรสารสนเทศเกี่ยวกบั
สิ่งแวดลอ้ม 2 ช่องทาง ผ่านเพจส านักวิทย
บริการฯและ Line 
4. ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอ้ม  

ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
2.มี ใบไม้แห้ งจ านวน
มาก 

 
 
 
2. น าใบไม้แห้งมาใช้
ประโยชน์ โดยการท า
เป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

5.1.6 ห มว ดที่  6  บทบาทขอ ง
บุคลากรห้องสมุดและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง 

1. ไม่มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารบัการอบรม/
ประชุม/สัมมนา 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ จั ด ส่ ง
บุ คลากร เข้ า รั บการ
อบรม/ประชุม/สัมมนา
ได้ครบตามหัวข้อการ
อบรมด้านสิ่งแวดล้อม 
เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรค
ติด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 
2019 

ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการประชุม/
อบรม/สัมมนา แบบ
ออนไลน์ ในช่วงเดือน
พฤษภาคม 2564 เป็น
ต้นไป 

รสสุคนธ ์
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ระเบียบ 
วาระที่ 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข รายช่ือผู้รายงาน 

5.1.7 หมวดที่  7 เครือข่ายและ
ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง
ห้องสมุด 

1. เข้าร่วมรับฟังข้อมูลสารสนเทศ กับเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียวผ่านช่องทาง Line GreenLib 
Net 

1. ไม่สามารถเข้าร่วม
ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า กั บ
เ ค รื อ ข่ า ย เ นื่ อ ง จ าก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 

1. เข้าประชุมสัมมนา
ด้วยระบบออนไลน์ 

อัจฉริยะณัฐ 

5.1.8 หมวดที่  8  ก ารประ เมิ น
คุณภาพห้องสมุดสีเขียว 

1. บันทึกรวบรวมขอ้มูลการด าเนินงานด้าน
สิ่งแวดลอ้มประจ าเดอืนเมษายน 2564 

  อัจฉริยะณัฐ 

 
  มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับทราบ  โดยให้มีการรายงานตัวเลขสถิติการด าเนินที่บันทึกได้ เช่น ปริมาณเศษอาหาร  
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 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องเพื่อทราบ รายผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office)  
  สาระส าคัญโดยย่อ 
 

รายงานผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว เดือนเมษายน 2564 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ
รายงาน 

5.2.1 หมวดที่ 1 การ
ก าหนดนโยบายการ
วางแผนการ
ด าเนินงานและการ
ปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง  

1. จัดท าประกาศเป้าหมายและตัวชี้วัดการลดการใช้
พลังงานและพลังงาน ประจ าปี พ.ศ. 2564 
2. จัดท าประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม ส านักวิทยบริการ
ฯ ประจ าปี พ.ศ. 2564 
3. จัดท าเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 4/2564   
(งานห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว) 
4. จัดอบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาส านักงานสีเขียว 
เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม วันที่ 25 
พฤษภาคม 2564 
5. จัดท า/จัดหา เอกสารประกอบการเบิกจ่ายโครงการ
อบรมออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาส านักงานสีเขียว เพื่อ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

  ยุพิน  
อัจฉริยะณัฐ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ
รายงาน 

6. จัดท าทะเบียนและวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
อาคารบรรณราชนครินทร์ 
7. จัดท าทเบียนและวิเคราะห์กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม
ที่เก่ียวข้องกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
8. ประสานจัดหาใบเสนอราคาการตรวจประเมิน
คุณภาพแสงสว่างอาคารบรรณราชนครินทร์ 
9. บันทึกการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าเดือน 

5.2.2 หมวดที่ 2 การ
สื่อสารและสร้าง
จิตส านึก  

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ในเพจ 
Facebook ของส านั ก วิ ทยบริ ก ารและ เทคโน โลยี
สารสนเทศ จ านวน 4 เรื่อง ได้แก่ 
1. เผยแพร่คลิปวิดีโอ D.I.Y. ขวดน้ าพลาสติก ให้เป็นกับ
ดักแมลงวันทอง 
2. แนะน าหนังสือ e-Book วิถีชุมชนลดขยะ ลดโลกร้อน 
3. การจัดการขยะอันตราย 
4. การจัดการขยะอินทรีย์ 

ยังไม่สามารถด าเนินการจัด
อบรมให้กับบุคลากร ครบ
ทุกเนื้อหาตามเกณฑ์การ
ประเมินส านักงานสีเขียว 
เ นื่ อ ง จ ากส ถ านการณ์  
COVID-19 

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัด
อบรมเป็นแบบออนไลน์  

รสสุคนธ์  
พัชราภรณ์  

5.2.3 หมวดที่ 3 การใช้
ทรัพยากรและ
พลังงาน  

1.บันทึกสถิติการใช้น้ าประปา ไฟฟ้า ประจ าเดือน   กสิพงษ์    
ยุธิดา   
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ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ
รายงาน 

5.2.4 หมวดที่ 4 การ
จัดการของเสีย 

1.ตรวจสอบถังดักไขมัน 
2.ตรวจสอบท่อระบายน้ ารอบบริเวณอาคาร 
3. ฝ่ายส านักงาน ได้จัดท าบันทึกขออนุญาตในการซ่อม
บ่อบ าบัดน้ า เสีย  และอยู่ ในช่ วงด า เนินการจั ดตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
4. ร่วมกับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น า
ใบไม้ที่กวาดจากบริเวณรอบอาคารห้องสมุดหลังเก่า
จัดท าปุ๋ยอินทรีย์ 

1. มีกลิ่นเหม็น 
 
 
 
 
 
2. ฝาท่อระบายน้ าช ารุด ผุ
พัง 

1. ได้รับข้อเสนอแนะจาก
อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
สิ่งแวดลอ้ม ให้ด าเนนิการ
ล้างและตกัไขมัน สัปดาห์
ละ 2 ครั้ง 
2.ติดต่อประสานกับฝ่าย
อ า ค า ร ส ถ า น ที่ ข อ ง
มหาวิทยาลัย ส่งเจ้าหน้าที่
ม า ท า ก า ร ส า ร ว จ แ ล ะ
ตรวจสอบ เพื่อด าเนินการ
ปรับปรุงต่อไป 

ละเอียด    
นภารัตน์    

5.2.5 หมวดที่ 5 
สภาพแวดล้อมและ
ความปลอดภัย 

1. ด าเนินการตามมาตรการท าความสะอาดจุดบริการยืม-
คืน ชั้น และบริเวณที่สัมผัสบ่อยๆ  ตามมาตราการป้องกนั
โรคโควิดทุก 2-3 ชม.  

1 .  ยั งขาดความรู้ ความ
เข้าใจในการด าเนินงาน 
เนื่องจากยังไม่มี เวลาใน
การด าเนินการศึกษาท า
ความเข้าใจแนวทางการ
ด าเนินงาน 

 สายชน   
อรรถสิทธิ์  
นัยนา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

หมวดงาน ผลการด าเนินงาน ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข ผู้รับผิดชอบ
รายงาน 

5.2.6 หมวดที่ 6 การจัดซื้อ
และจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิง่แวดล้อม 

1. ด าเนินการจัดซื้อระบบควบคุมอาคารอัจฉริยะ ด้วย
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง จ านวน 1 ระบบ 
ผู้ รับจ้ าง เข้ ามาด า เนินการเก็บข้อมูล  อยู่ ระหว่ าง
ด าเนินการ ก าหนดส่งมอบภายใน 150 วัน สัญญาสิ้นสุด 
23 ส.ค. 64 
2. การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบบ่อบ าบัดน้ าเสีย จ านวน 1 
ระบบ อยู่ระหว่าง ขออนุมัติงบประมาณ งบเงินรายได้ 
3. จัดซื้อวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จ านวน 5 รายการ 

1. เนื่องจากสถานการณ์ 
COVID-19 ท าให้การเข้า
ด าเนินงานของผู้รับจ้างมี
ความยุ่งยากและมีขั้นตอน
ซับซ้อนมากขึ้น2. ได้รับ
ห นั ง สื อ ด่ ว น ที่ สุ ด ข อ ง
กรมบัญชีกลาง การซื้ อ
วัสดุ จะต้องเป็นส่วนในซื้อ
ของ SME  แล้วเป็นของ 
Made in Thailand 
ตอนนี้ก าลังศึกษาระเบียบ
กับพัสดุ 

1 .  ใ ช้ รู ป แ บ บ ก า ร
ด าเนินงานออนไลน์ 

พรทิพย์ 
เมตตา 

 
  มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับทราบ รายงานผลการด าเนินงานส านักงานสีเขียว (Green Office) ประจ าเดือน เมษายน 2564 
 
 



 
 

 ระเบียบวาระที่ 5.3 รายงานสถิติการใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดการขยะประจ าเดือน เมายน 2564 
  สถิติการใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดการขยะ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีารสนเทศ 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     ลูกบาศก์เมตร ยุธิดา 

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

ไฟฟ้า (เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่ืนๆ) 18 18 16 5 13 12 21 2     กิโลวัตต์ จิรทีปต์ 

น้ ามันเชื้อเพลิง 0 0 0 0 0 0 0 0     ลิตร รสสุคนธ์ 

กระดาษ 50 2.5 37.5 0 27.50 27.50 25.00      กิโลกรัม ศิริพร 

ขยะทั่วไป 0 219.6 262.8 63 233 494 203      กิโลกรัม นัยนา 

ขยะพลาสติก 29 11.2 29.2 0 19.5 29 11      กิโลกรัม นัยนา 

ขยะอินทรีย์ 0 152.1 213 126 424 535 124      กิโลกรัม นัยนา 

ปริมาณก๊าซเรือนกระจก - - - - - -       ตันคาร์บอน อัจฉริยะณัฐ 

การลดกระดาษจากการใช้ 
ระบบdigital workflow 

- - - - - -       แผ่น กัลยา 
(เพ่ิงเพ่ิมข้อมูล) 

 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ รายงานสถิติการใช้ทรัพยากร พลังงานและการจัดการขยะประจ าเดือน เมษายน 2564 



 
 

 ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่องเสนอเพื่อทราบตารางประชุมกลุ่มย่อยเพื่อด าเนินงานส านักงาน         
สีเขียว      
     สาระส าคัญโดยย่อ 
 เพ่ือให้การด าเนินงานส านักงานสีเขียว ประสบผลส าเร็จ เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดผู้ด าเนินงาน
จึงก าหนดตารางการประชุมกลุ่มย่อย   

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 จึงขอแจ้งตารางการประชุมกลุ่มย่อย งานส านักงานสีเขียว  
 

ตารางประชุมหมวด เพื่อติดตามการด าเนินงานส านักงานสีเขียว เดือนมิถุนายน 2564 (เร่งด่วน) 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม เวลา สถานที่ รายช่ือ/หมายเหตุ 
ประชุมด าเนินการหมวดที่ 1 

1/06/2564 - จัดท าทะเบียนระบุและประเมินปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

13.00-16.00  ออนไลน์  

2/06/2564 - จัดท าทะเบียนและประเมินความสอดคล้อง
ของฎหมาย 

09.00-12.00  ห้อง
รวงผึ้ง 

 

9/06/2564 - จัดท าบริบทขององค์การและแผนผัง
คณะกรรมการ 
- จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรม 

09.00-16.00  ห้อง
รวงผึ้ง 

 

ประชุมด าเนินการหมวดที่ 2 
10/06/2564 - จัดท าแผนการฝึกอบรมและรวบรวมข้อมูลการ

อบรมที่ผ่านมา 
- จัดท าแผนการสื่อสารส านักงานสีเขียว 

09.00-16.00  ห้อง
รวงผึ้ง 

 

ประชุมด าเนินการหมวดที่ 3 

10/06/2564 - ก าหนดรูปแบบการใช้น้ า ไฟฟ้า กระดาษ 
น้ ามันเชื้อเพลิง หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน 
และวัสดุอุปกรณ์ส านักงาน 
- ก าหนดการจัดการประชุมและนิทรรศการที่มี
การใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

09.00-12.00  ห้อง
รวงผึ้ง 

 

ประชุมด าเนินการหมวดที่ 4 

4/06/2564 - ก าหนดแนวทางการคัดแยก รวบรวม และ
ก าจัดขยะ 

09.00-16.00  ห้อง
รวงผึ้ง 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม เวลา สถานที่ รายช่ือ/หมายเหตุ 

- ก าหนดแนวทางการน าขยะกลับมาใช้
ประโยชน์ และการบันทึกข้อมูลการน าขยะ
กลับมาใช้ประโยชน์ 
- ก าหนดแนวทางการจัดการน้ าเสียของ
ส านักงาน 
- ก าหนดการบันทึกข้อมูลการดูแลอุปกรณ์
บ าบัดน้ าเสีย 

ประชุมด าเนินการหมวดที่ 5 

11/06/2564 - ก าหนดแผนการควบคุมมลพิษทางอากาศใน
ส านักงาน ได้แก่ แผนการดูแลรักษา
เครื่องปรับอากาศ เครื่องถ่ายเอกสาร 
เครื่องพิมพ์เอกสาร พรมปูพื้นห้อง และอ่ืนๆที่
ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศ 
- ก าหนดแนวทางการแก้ไขความเข้มของแสง
สว่างให้เพียงพอและผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
- ก าหนดแนวทางการควบคุมมลพิษทางเสียง
ภายในอาคาร 
- จัดท าแผนผังของของส านักงานทั้งในตัวอาคาร 
และนอกอาคาร โดยมีพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
พ้ืนที่สีเขียว พื้นที่ส่วนรวมและพ้ืนที่ท างาน 
- ก าหนดแผนงานเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวและคงรักษา
ไว้ 
- ประเมินร้อยละการใช้สอยพ้ืนที่ 
- ประเมินร้อยละการดูแลบ ารุงรักษาพ้ืนที่ต่างๆ 
- ก าหนดแนวทางการควบคุมสัตว์พาหะน าโรค
และท าการบันทึก ตรวจสอบข้อมูล 
- จัดท าแผนการฝึกอบรมและอพยพหนีไฟ 
- จัดท าแผนฉุกเฉินที่เป็นปัจจุบัน 
- จัดท าประเมินความเสี่ยงของอุปกรณ์ระบบ
ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

09.00-16.30 ห้อง
รวงผึ้ง 
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วัน/เดือน/ปี กิจกรรม เวลา สถานที่ รายช่ือ/หมายเหตุ 

- ก าหนดรูปแบบ แนวทางการตรวจสอบ
อุปกรณ์ระบบดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัยและ
ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

ประชุมด าเนินการหมวดที่ 6 

14/06/2564 - จัดท าบัญชีการจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าท่ีเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- สรุปข้อมูลการจัดประชุม สัมมนา โรงแรมหรือ
สถานที่บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- จัดท าข้อมูลโรงแรม สถานที่จัดประชุมของ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นมิตตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

09.30-16.00 ห้อง
รวงผึ้ง 

 

15/06/2564 - ประชุมโค้ชชิงส านักงานสีเขียว 09.00-12.00 ออนไลน์ กรมส่งเสริมฯ 

** รายช่ือประธานหมวด รองประธาน เลขา ผู้ช่วยเลขา และตามท่ีแจ้งเพิ่ม** 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ โดยให้มีการตรวจสอบปฏิทินการด าเนินหรือการประชุมของส านักวิทยบริการฯ ไม่ให้ชน
กัน  
 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และส านักงานสีเขียว (Green Office) 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 สาระส าคัญโดยย่อ 
 งานห้องสมุดสีเขียวและงานส านักงานสีเขียว ได้ก าหนดปฏิทินการประชุมของคณะกรรมการฯ 
ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 เพ่ือวางแผนการด าเนินงานและรายงานความคืบหน้าในการด าเนินงาน 
หากมีการเปลี่ยนแปลงงานห้องสมุดสีเขียวจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 ข้อเสนอ/ญัตติ 
 - เพ่ือให้การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวและส านักงานสีเขียว ประสบผลส าเร็จเป็นไปตามปฏิทินการ
ด าเนินงาน จึงขอแจ้งการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านัก
วิทยบริการฯ ครั้งที่ 5/2564 วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. รูปแบบออนไลน์              
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
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 ระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่องอ่ืนๆ เพิ่มเติมจากรองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ผศ.สุภาพร ณ 
หนองคาย  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 สาระส าคัญโดยย่อ 

1. รองผู้อ านวยการส านักวิทยบริการฯ ผศ.สุภาพร ณ หนองคาย  
 - ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกลุ่มไปกระจายข้อมูลในส่วนที่รับผิดชอบแต่ละหมวด อยากย้ าว่าส านักงาน 
สีเขียวเป็นเรื่องของทุกคน ไม่ใช่คนรับผิดชอบในหมวดนั้น ๆ หรือไม่ใช่แค่คนในส านักงาน หรือหนักไปที่  
Head อย่างเดียว ไม่ใช่แค่คนใดคนหนึ่ง เพราะเวลาประเมิน กรรมการก็ต้องมาสอบถามจากเราทุก ๆ คน 
เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกัน เราต้องเข้าใจทุกองค์ประกอบของสิ่งที่เราก าลังท าอยู่ สิ่งที่เราท าอยู่เป็นเรื่องดีกับ
ตัวเราเอง พอเราไปถึงเป้าหมายของเรา เราจะเห็นว่าเราพัฒนาขึ้นมาอีกขั้นแล้ว หน่วยงานหรือมหาวิทยาลัยก็
จะมองเห็นว่าเราไม่ได้หยุดอยู่กับที่ แม้ว่าเราจะเจอสถานการณ์โควิดหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่เราก็ยังมีงาน
พัฒนาไปตลอด 
 2. คุณเพลินตา โมสกุล หัวหน้าส านักงาน 
 - เป็นการเห็นภาพเท่าที่ใจรายงานมาโดยเฉพาะครั้งนี้ ที่ ผอ. พูด รองปู พูด รองจิ๊บพูด รองปูก็
พยายามเน้นย้ าว่า ทุกคนต้องช่วยกัน เราก็เห็นภาพตั้งแต่ที่ใจรายงานวาระที่ผ่านมาก็มีปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแก้ไข มีรายการย่อยๆ ลงมาแล้ว เราเห็นการด าเนินงานเป็นยังไง เห็นความคืบหน้าพอสมควร เท่าที่เห็น
จากที่เราประเมินกันปีที่แล้ว ต้องชื่นชมทุกคนด้วย ที่ช่วยกันพยายามเก็บข้อมูล พยายามที่จะพัฒนาวิธีการ
ท างานเดิมให้สามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ได้เร็วขึ้น ดีขึ้น และการจะท าเป็นกิจกรรมในหมวดต่างๆ อันนี้เห็นด้วย 
ตรงที่ว่าแต่ละหมวดจะได้มาช่วยกันคิด ว่าเราควรจะก าหนดอะไร เราควรท าป้ายประชาสัมพันธ์ ให้เป็น
รูปธรรม ต้องนัดกลุ่มแต่ละกลุ่มาช่วยกันคิด มาช่วยกันท า ให้เกิดข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
 

ปิดประชุม เวลา 14.30 น.         

   

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

       ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 



ภาพประกอบการประชุม 

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

ครั้งที่ 4/2564 วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.  

ประชุมออนไลน์ (Google Meet) 
****************************** 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



บันทึกขอความ  

สวนราชการ   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กลุมงานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ

ที่   อว 0629.8.1/140  วันที่    28 พฤษภาคม 2564

เรื่อง   ขอเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (หองสมุดสีเขียว 

(Green Library) และสํานักงานสีเขียว (Green Office) ครั้งที่ 4/2564

เรียน   คณะกรรมการดําเนินงานเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม

                เหตุการณ/ขอเท็จจริง/เรื่องเดิม

              ดวยงานหองสมุดสีเขียว (Green Library) และงานสํานักงานสีเขียว (Green Office) สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกําหนดจัดประชุมตามปฏิทินการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อการ

อนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 เพื่อติดตามและ

รายงานผลความคืบหนาการดําเนินงานหองสมุดสีเขียว (Green Library) และงานสํานักงานสีเขียว (Green

Office) ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ดวยระบบออนไลน นั้น

                ขอกฎหมาย

              พรบ. มรภ. พ.ศ.2547 ม.41 ใหผูอํานวยการสถาบัน/สํานักเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานใน

สวนราชการนั้น

               ขอเสนอ/ความเห็น

              เพื่อใหการดําเนินงานของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปอยาง มีประสิทธิภาพ

จึงขอเชิญทานเขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเพื่อการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4/2564 ในวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเขารวมประชุมโดยพรอมเพรียงกัน

 

 

   (ผูชวยศาสตราจารยสาโรช ปุริสังคหะ)

   ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดวน

(นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทรสิงห)

ผูบันทึกเสนอ

(นางสาวเพลินตา โมสกุล)

หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ

ผูบริหาร ระดับผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา

(ผูชวยศาสตราจารยสุภาพร ณ หนองคาย)

รองผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก

   



 
 

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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