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 “ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) สู่การพัฒนาเป็นส านักงานสีเขียว (Green Office): 

เพื่อการเป็นหน่วยงานต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” 

 

บทน า 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กรให้เป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 

ตำมนโยบำยมหำวิทยำลัยสีเขียว (Green University) ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ โดยมุ่งเน้นกำรส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมภำยในองค์กร สร้ำงสรรค์สภำพแวดล้อม

เพื่อส่งเสริมกำรเรียนรู้ เรื่อง กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม เพื่อจุดประกำยควำมคิดและสร้ำงควำม

ตระหนักรู้ให้เกิดกับนักศึกษำและบุคลำกร ในมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 

ตลอดจนผู้ใช้บริกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศโดยก ำหนดนโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและ

สิ่งแวดล้อม ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม

รำชูปถัมภ์ ดังนี้ 

1. ส่งเสริมให้บุคลำกรส ำนักและผู้รับบริกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำร

อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ท ำกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ จัดนิทรรศกำร และจัดกิจกรรมส่งเสริมกำร

เรียนรู้ เรื่อง กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลำกรและผู้ใช้บริกำร 

2. จัดกำรโครงกำรสร้ำงพื้นฐำนหรือลักษณะทำงกำยภำพ ให้เอื้อต่อกำรลดกำรใช้พลังงำนและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งกำรจัดกำรภูมิทัศน์และกำรเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบห้องสมุด 

3. บริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ และให้บริกำรห้องสมุด สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์

พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

4. บริหำรจัดกำรส ำนักให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ที่

เกี่ยวข้องอย่ำงชัดเจนเพื่อดำเนินกำรตำมมำตรฐำนและข้อก ำหนดด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม  ลดกำรใช้

สำรเคมี กำรจัดกำรขยะ  น้ ำเสีย และมลพิษ กำรประหยัดไฟฟ้ำ น้ ำ และทรัพยำกร รวมทั้งกำรใช้พลังงำน

ทดแทนในส ำนัก 

5. จัดซื้อ/จัดจ้ำงสินคำ้และบริกำร โดยพิจำรณำถึงกำรอนุรักษพ์ลังงำนงำนและผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม  
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6. บริหำรจัดกำรกำรขนส่งและกำรเดินทำงให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดกำรใช้พลังงำนเชื้อเพลิง
และลดกำรเดินทำงที่ไม่จ ำเป็นโดยใช้กำรติดต่อสื่อสำรผ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส์ 

7. พัฒนำควำมร่วมมือในลักษณะเครือข่ำย เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์
และจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน 

8. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยผู้บริหำรร่วมให้
กำรสนับสนุนและมีกำรติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง 

ด้วยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีบุคลำกรที่ดีมีคุณภำพสำมำรถปฏิบัติงำนตำม
นโยบำยของมหำวิทยำลัยที่มีกำรอนุรักษ์พลังงำน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรเรียนรู้ในเรื่องกำร
ประหยัดพลังงำน และกำรอนุรักษ์พลังงำนให้กับอำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำมำระยะเวลำหนึ่ง ตั้งแต่  
ปี พ.ศ. 2560 ดังนั้นทำงส ำนักจึงได้จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ เรื่อง กำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว (Green 
Library) สู่กำรเป็นส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) 

 

ปรัชญา 
“แหล่งรวมองค์ควำมรู้ ภมูิปัญญำสู่สังคม” 
 

วิสัยทัศน์ 
“ส ำนักวิทยบริกำร เป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้ชั้นน ำของสังคม” 
 

พันธกิจ 
1. พัฒนำส ำนักวิทยบรกิำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ในทุกๆ ด้ำน เพื่อเป็นศูนย์กลำงองค์ควำมรู้

แหล่งรวมควำมรู้ชั้นน ำของสังคม 
2. จัดหำทรพัยำกรสำรสนเทศ และด ำเนินกำรใหส้อดคล้องตำมหลักสูตร ตำมควำมต้องกำรของ

สังคม 
3. บริกำรทรพัยำกรสำรสนเทศ และวิชำกำรอย่ำงมีคุณภำพและเกิดประโยชน์สูงสุกกับสังคม 
4. สืบสำนกำรเรียนรู้โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำร ิและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของสังคม 
5. สรำ้งพันธมติร เครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดภำคีตำ่ง ๆ ทั้งภำยใน และภำยนอกให้

ก้ำวหน้ำทันประชำคมอำเซียน 
6. พัฒนำระบบกำรบริกำรจดักำรที่ด ีตำมหลักธรรมำภิบำล และระบบกำรประกันคุณภำพ

กำรศกึษำ โดยค ำนึกถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของสังคม 
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เป้าประสงค์ 

1. จัดหำทรพัยำกรในกำรให้บริกำรองค์ควำมรูต้รงตำมควำมต้องกำรของสงัคม 

2. จัดสภำพแวดล้อมเพื่อส่งเสริมกำรเรียนรูท้ี่สะดวกสบำยและมีมำตรฐำน 

3. ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อเพิ่มช่องทำงกำรให้บริกำรที่มีประสิทธิภำพ 

4. ยกระดับกำรบรกิำรห้องสมุดให้ได้มำตรฐำนระดับชำติ 

 

ตัวชี้วัด 

1. ผลกำรตรวจประเมินส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี

สำรสนเทศ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 (≥ 70 %) 

2. รำยงำนสรุปผลกำรประเมิน ต่อคณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

 

การติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรห้องสมุดสีเขียว/ส ำนักงำนสีเขียวของส ำนักวิทยบริกำรฯ 

ก ำหนดให้มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู ้โดยได้ท ำกำรแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 

คือ 

1. กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนรอบ 6 เดือน โดยติดตำมรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนและ

รำยงำนให้มหำวิทยำลัยทรำบ 

2. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรอบ 12 เดือน โดยรำยงำนกำรด ำเนินงำนเมื่อสิ้นสุดรอบ

ระยะเวลำของแผนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมปีปฏิทิน 

ดังนั้นส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เมื่อผ่ำนกำรตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 

(Green Library) ในป ีพ.ศ. 2561 นั้น  จึงได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว (Green Library) สู่กำร

เป็นส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) ขึ้นในปี พ.ศ. 2562  เพื่อให้เกิดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

“เทคนิคและแนวทำงกำรจัดท ำส ำนักงำนสีเขียว” เป็นหน่วยงำนต้นแบบของมหำวิทยำลัยต่อไป 
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ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ
มหำวิทยำลัยทีต่อบสนองต่อพันธกจิของมหำวิทยำลัยไว้ ดังนี้ 

 
พันธกิจ 

1. ยกระดับกำรผลิตครูและพัฒนำศักยภำพมนุษย์ โดยกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ 
(Productive Learning) สร้ำงเครือข่ำย ควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำท้องถิ่นโดยยึดหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. พัฒนำกำรวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำของท้องถิ่นและเป็นต้นแบบ 
ที่สำมำรถนำไปใช้ประโยชน์ในพัฒนำคุณภำพชีวิต และควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น 

3. ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อพัฒนำงำนพันธกิจสัมพันธ์ 
และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำร อันเนื่องมำจำกพระรำชดำริเพื่อขยำยผลกำรปฏิบัติไปสู่ประชำชนในท้องถิ่น
อย่ำงเป็นรูปธรรม 

4. ส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค์ สร้ำงจิตสำนึกทำงวัฒนธรรมและกำรเรียนรู้  
ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรม  
ที่น ำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

5. พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล เพื่อเป็นต้นแบบของกำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยอย่ำงยั่งยืน 

 
วิสัยทัศน์  
 มหำวิทยำลัยต้นแบบแห่งกำรผลติคร ูพัฒนำศกัยภำพมนุษย์โดยยดึหลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง และสรำ้งนวัตกรรมเพื่อพัฒนำท้องถิ่นให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 

เป้าประสงค์  
1. บัณฑิตมีคุณภำพมำตรฐำนมีทักษะในกำรคดิวเิครำะห์และกำรเรียนรูต้ลอดชีวติ มีศักยภำพ

สอดคล้องกับกำรพัฒนำประเทศ 
2. วิจัยและนวตักรรมสำมำรถแก้ไขปัญหำหรือเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของท้องถิ่น เพื่อควำมมั่นคง 

มั่งคั่ง ยั่งยืนของประเทศ 
3. ประชำชนสำมำรถดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

ประชำชนมีควำมสุข และมีรำยได้เพิ่มขึ้น 
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4. บัณฑิต และผู้มีส่วนได้เสียมีคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม จติสำนึกทีด่ตี่อสังคมโดยรวมรักษำ
มรดกทำงวัฒนธรรมและเข้ำใจในสังคมพหุวัฒนธรรม 

5. มหำวิทยำลัยมีคุณภำพ มำตรฐำน โปร่งใส และธรรมำภิบำลตอบสนองต่อควำมต้องกำรประเทศ
และเป็นที่ยอมรับของประชำชน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
  ยุทธศำสตร์ที ่1 กำรผลิตบัณฑิตโดยกระบวนกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) สร้ำง
เครือข่ำยควำมร่วมมือตำมรูปแบบประชำรัฐเพื่อพฒันำท้องถิ่น โดยยึดหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธ ์
1.1 พัฒนำปรับปรุงหลักสูตร กระบวนกำรจดักำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) 
1.2 พัฒนำสมรรถนะกำรจัดกำรเรียนรู้เชิงผลิตภำพ (Productive Learning) เพื่อพัฒนำ

นักศึกษำให้มีควำมพร้อมต่อกำรทำงำนระดับสำกล 
1.3 ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนำสมรรถนะทักษะด้ำนภำษำสำกล 
1.4 สรำ้งเครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐเพื่อพัฒนำคุณภำพบัณฑิต 
1.5 พัฒนำต้นแบบกำรผลิตครูโดยยึดหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 พัฒนำกำรจัดกำรเรยีนกำรสอนของโรงเรียนสำธิตเพื่อให้ได้มำตรฐำนสำกล 
 

 ยุทธศำสตร์ที ่2 กำรวิจัยและนวัตกรรมเพือ่ตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำท้องถิ่น 
กลยุทธ ์
2.1 จัดหำสนับสนุนงบประมำณทุนวจิัย 
2.2 สรำ้งผลงำนวจิัยที่เป็นองค์ควำมรูใ้หม่ตอบโจทย์ระดับชำติและท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนกำร

พัฒนำประชำรัฐลดควำมเหลื่อมล้ำ สร้ำงควำมมัง่คั่ง และยั่งยืนของท้องถ่ินประเทศชำต ิ
2.3 พัฒนำกำรผลิตผลงำนวิจัยของอำจำรย์ดำ้นกำรผลิตหรือพัฒนำครู 
2.4 พัฒนำองคก์รแห่งกำรเรียนรู้โดยสรำ้งชุมชนอุดมปัญญำ 
 

ยุทธศำสตร์ที ่3 กำรพัฒนำงำนพันธกจิสัมพันธ ์และถ่ำยทอด เผยแพร่โครงกำรอันเนื่องมำจำก 
พระรำชดำร ิ

กลยุทธ ์
3.1 สรำ้งเครือข่ำยชุมชนนักปฏิบัติจำกภำยในและภำยนอกเพื่อร่วมกันศึกษำแก้ไขปัญหำของ

ชุมชนท้องถ่ินและเสริมพลังให้ชุมชนท้องถิ่นสำมำรถดำรงอยู่ได้อย่ำงยั่งยืน  
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3.2 พัฒนำศูนย์เรียนรู้โครงกำรตำมแนวพระรำชดำริหลักปรชัญำของเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงกำรอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชฯ และ เฉลิมพระเกียรตพิระบรมวงศำนุวงศ์ 

3.3 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้เกิดกำรเรียนรูร้องรับกำรปฏิรปูกำรศึกษำ และ
สร้ำงเครือข่ำยกำรพัฒนำครูประจำกำรแบบ Coaching 

3.4 พัฒนำโรงเรียนสำธติให้เป็นศูนย์ปฏิบัติกำรและกำรวจิัยเป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนใน
ท้องถิ่น 

 
ยุทธศำสตร์ที ่4 กำรส่งเสริมศำสนำ ศิลปวัฒนธรรม รณรงค ์สร้ำงจิตสำนึกทำงวัฒนธรรมกำรเรียนรู้

ต่ำงวัฒนธรรม อนุรักษฟ์ืน้ฟูและเผยแพร่มรดกทำงวัฒนธรรม พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่
นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกจิสร้ำงสรรค ์

กลยุทธ ์
4.1 บริหำรจัดกำรงำนส่งเสริมศำสนำ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งกำรอนรุักษ์ ฟื้นฟู สืบ

สำน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย 
4.2 สรำ้งเครือข่ำยหรือแลกเปลี่ยนด้ำนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่นในระดับท้องถิ่น

และระดับนำนำชำต ิ
4.3 พัฒนำระบบกลไกกำรบริหำรจัดกำรศิลปวัฒนธรรมที่นำไปต่อยอดสู่เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ 

 
ยุทธศำสตร์ที ่5 กำรพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นเลิศมีธรรมำภิบำล 

กลยุทธ ์
5.1 ดึงดูดบุคลำกรที่มีควำมสำมำรถให้เข้ำทำงำนในมหำวิทยำลัย พัฒนำขดีสมรรถนะของ

ทรัพยำกรบุคคลอยำ่งต่อเน่ืองทันต่อ ควำมเปลี่ยนแปลง 
5.2 เสริมสรำ้งธรรมำภิบำลเพื่อเป็นมหำวิทยำลัยที่รับผิดชอบต่อสังคม 
5.3 พัฒนำมำตรฐำนกำรศึกษำสู่ควำมเป็นเลิศ 
5.4 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรสำนักงำน 
5.5 พัฒนำมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยสีเขียวที่มีสุนทรียะ กำรอนำมัยสุขำภิบำล และกำร

จัดกำรสิ่งแวดลอ้มที่ด ีและมีควำมพร้อมดำ้นอำคำรสถำนที่ 
5.6 จัดหำและพัฒนำทรพัยำกรสนับสนุนกำรเรียนรู้เทคโนโลยีสำรสนเทศ สิ่งอำนวยควำม

สะดวก และบริกำรขั้นพืน้ฐำนภำยในมหำวิทยำลยัให้พร้อมตอ่กำรเป็น Semi residential University 
5.7 กำรบริหำรจัดกำรรำยได้จำกสินทรัพย ์
5.8 พัฒนำประสิทธิผลกำรบริหำรโรงเรียนสำธิต
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ความเชื่อมโยงนโยบายสภามหาวิทยาลัยกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 
ที่มา: แผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชปูถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562, หน้ำ 102. 
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เพื่อให้บทบำทของห้องสมุดที่จะต้องด ำเนินกำรสู่กำรบริกำรที่มีประสิทธิภำพ ตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) นั้น ห้องสมุดต้องก ำหนดนโยบำย วำงแผนบริหำรจัดกำรให้มีกำรอนุรักษ์

พลังงำน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมกำรเรียนรู้ในเรื่องกำรประหยัดพลังงำน และกำรอนุรักษ์พลังงำน 

ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ได้ เข้ำ

ร่วมกับเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว มำตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557  เพื่อพัฒนำส ำนักให้เป็นหน่วยงำนสนับสนุน 

กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมของมหำวิทยำลัย 

ในกำรเข้ำร่วมเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ซึ่งเป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือของห้องสมุดที่ให้ควำมสนใจ

ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพัฒนำสำรสนเทศและให้บริกำรควำมรู้

ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และสิ่งแวดล้อม ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กำรบริหำรจัดกำรพลังงำน และสิ่งแวดล้อมระหว่ำงหน่วยงำนงำนควำมร่วมมือ โดยมีมหำวิทยำลัย  

เกษตรศำสตร์ กรมส่งเสริมคุณภำพ สิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 

กระทรวงพลังงำน และสมำคมห้องสมุด แห่งประเทศไทยฯ เป็นที่ปรึกษำ หน่วยงำนเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

ได้ร่วมกันพัฒนำห้องสมุดสู่กำรเป็นศูนย์ เรียนรู้และคลังควำมรู้ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม  มำตรฐำน

ห้องสมุดสีเขียว มีสำระส ำคัญ ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ว่ำด้วยเรื่องนโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยก ำหนดให้เป็นส่วนหนึ่ง 

ของนโยบำยกำรบริหำรงำนห้องสมุด 

หมวดที่ 2 ว่ำด้วยเรื่องโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนกำยภำพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

หมวดที่ 3 ว่ำด้วยเรื่องกำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน  

หมวดที่ 4 ว่ำด้วยเรื่องกำรจัดกำรของเสียและมลพิษ  

หมวดที่ 5 ว่ำด้วยเรื่องกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุดเพื่อส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำน

และสิ่งแวดล้อม  

หมวดที่ 6 ว่ำด้วยเรื่องบทบำทของบุคลำกรห้องสมุด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

หมวดที่ 7  ว่ำด้วยควำมร่วมมือเครือข่ำยห้องสมุดที่สำมำรถแลกเปลี่ยนทรัพยำกรสำรสนเทศ  

หมวดที่ 8  ว่ำด้วยเรื่องกำรประเมินคุณภำพ (อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ; 2562) 
 

ส ำนักงำนสีเขียว (Green Office) หมำยถึง ส ำนักงำนที่กิจกรรมต่ำงๆ ภำยในส ำนักงำนมีกำรบริหำร
จัดกำรที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยกำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำนอย่ำงรู้คุณค่ำ มีแนวทำงในกำร
จัดกำรของเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมไปถึงกำรเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ส ำนักงำนที่เป็นมิตรกับ  
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สิ่งแวดล้อม และปล่อยก๊ำซเรือนกระจกออกมำในปริมำณต่ ำ รวมถึงมีกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและกำรมีส่วนร่วม
ของพนักงำนกำรประเมิน  6 หมวด 23 ประเด็น 63 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 

หมวด 1 นโยบำยวำงแผนกำรด ำเนินงำนและกำรปรับปรุงอย่ำงต่อเน่ือง  ร้อยละ  20 
หมวด 2 กำรสื่อสำรและสร้ำงจติส ำนึก                                        ร้อยละ  20 
หมวด 3 กำรใช้ทรัพยำกรและพลังงำน                                 ร้อยละ  15 
หมวด 4 กำรจัดกำรของเสีย                                             ร้อยละ  15 

 หมวด 5 สภำพแวดล้อมและควำมปลอดภัย                           ร้อยละ  15 
หมวด 6 กำรจัดซื้อและจดัจ้ำง                                           ร้อยละ  15 
** คำ่คะแนน 0 – 4 (แต่ละตัวชี้วดัคะแนนเต็ม 4 คะแนน) 

 

กำรแบ่งระดับผลกำรประเมิน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ตำมชว่งชั้นคะแนน ดังนี้ 
ระดับดีเยี่ยม (ทอง)  ร้อยละ 90 ขึ้นไป 
ระดับดีมำก (เงิน)  ร้อยละ 80-89 

ระดับดี (ทองแดง)  ร้อยละ 60-79 

ไม่ผ่ำนกำรรับรอง  ต่ ำกว่ำรอ้ยละ 60 

 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้มอบหมำยผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลผลกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนส ำนักงำน 

สีเขียว เพื่อด ำเนินกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ประกอบกำรพิจำรณำประเมินผลส ำนักสีเขียว ซึ่งแบ่ง

ออกเป็นหมวดต่ำงๆ ทั้งหมด 6 หมวด ที่มีผู้รับผิดชอบก ำกับดูแลและรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนตำมหมวด

ต่ำงๆ ในกำรรวบรวมผลกำรด ำเนินงำนข้อมูลย้อนหลัง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560-2562  
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ระบบและกลไกลการพัฒนาสู่ห้องสมุดสีเขียว/ส านักงานสีเขียว 
ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

มหาวิทยาลยัราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์
 

 

 

       -  ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

 

 

 

       -  ส ำนักงำนเลขำนุกำร 

 

 

-  คณะกรรมกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำร 

   ห้องสมุดสีเขียว/ส ำนักงำนสีเขียว 

 

 

-  คณะกรรมกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำร    

   ห้องสมุดสีเขียว/ส ำนักงำนสีเขียว 

       - คณะกรรมกำรบริหำรส ำนักวิทยบริกำร 

 

-  คณะกรรมกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำร   

   ห้องสมุดสีเขียว/ส ำนักงำนสีเขียว 

       -  คณะกรรมกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ    

 

 

 

       - คณะกรรมกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรฯ 

จุดเริ่มต้น 

ผู้บริหารส านักวิทยบริการฯ ประชุมวางแผนการ

ก าหนดบริบท และขอบเขตการจัดการทรัพยากร 

พลังงาน และส่ิงแวดล้อม  

     เสนอแผน นโยบาย/มาตรการ/

เป้าหมายต่อคณะกรรมการบริหารฯ                                      

เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 

แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาส านักวิทยบริการฯ สู่

ห้องสมุดสีเขียว/ส านักงานสีเขียว 

 

ประเมินส านัก/วิเคราะห์ข้อมูลท่ีเก่ียวข้องเพื่อจัดท า

แผนการด าเนินงาน  ก าหนดนโยบาย/มาตรการ การ

พัฒนาห้องสมุดสีเขียว/ส านักงานสีเขียว 

ด าเนินการตามแผน นโยบาย/มาตรการ/

เป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ติดตามผล/ประเมินผลการด าเนินงาน 2 ระยะ 

สรปุ/รายงานผลการด าเนินงาน ต่อ

คณะกรรมการบริหารฯ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

สิ้นสุดปีพ.ศ. 
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แผนพัฒนาห้องสมดุสีเขียว ประจ าปี 2562 

ชื่อหน่วยงาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ หมายเหตุ 
ด้านกายภาพ กิจกรรม 1 กิจกรรม

เตรียมพร้อมกับภำวะฉุกเฉิน 
เพื่อให้บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร
รับรู้และเข้ำใจกำรเตรียมพร้อม
ทั้งร่ำงกำยและกำรใช้อุปกรณ์
ภำวะฉุกเฉิน ที่ติดตั้งในจุดตำ่งๆ 
ของส ำนัก 

บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร รับรู้
และเข้ำใจกำรใช้อุปกรณ์ใน
ภำวะฉุกเฉิน ที่ติดตั้งในจุดต่ำงๆ 
ของส ำนัก   

1. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อกิจกรรมเตรียมพร้อม
ทั้งร่ำงกำยและกำรใช้อุปกรณ์ภำวะ
ฉุกเฉินของส ำนักวิทยบริกำรฯ 
(≥4.51)           
2. บุคลำกรและผู้ใช้บริกำร ร้อยละ 
50  สำมำรถบอกควำมหมำยและ
กิจกรรม เตรียมพร้อมท้ังร่ำงกำย
และกำรใช้อุปกรณ์ภำวะฉุกเฉินได ้

 

กิจกรรม 3 กิจกรรม DIY. กำร
ประดิษฐ์สิ่งของต่ำงๆ ของ 
ส ำนักฯ "DIY by ARIT" 

เพื่อบุคลำกรของส ำนักและ
ผู้ใช้บริกำรใส่ใจรักษำ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น  ด้วยกำรจัด
ให้มีกิจกิจกรรมกำรประดิษฐ์
สิ่งของต่ำงๆ ของส ำนักฯ "DIY 
by ARIT" 

เพื่อบุคลำกรของส ำนักและ
ผู้ใช้บริกำรใส่ใจรักษำ
สิ่งแวดล้อมมำกขึ้น 

1. บุคลำกร ร้อยละ 80 ของส ำนัก
เข้ำร่วมกิจกรรมและมีช้ินงำน
ประดิษฐ์จำกเศษวัสดุ  
2. ร้อยละ 20 ของผู้ใช้บริกำรเข้ำ
ร่วมกิจกรรม DIY  ได้รับ 1 ชิ้นงำน 
3. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อกิจกรรมอนุรักษ์
พลังงำนและส่ิงแวดล้อม  
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ (≥4.51) 
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แผนงาน โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ หมายเหตุ 
ด้ำนส่งเสริมกำรเรียนรู้ กิจกรรม 4 กิจกรรมเพิ่มพื้นที่ 

สีเขียวภำยในส ำนัก 
เพื่อบุคลำกรของส ำนักและ
ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมรู้และใส่ใจ
รักษำส่ิงแวดล้อม ด้วยจัด
กิจกรรมกำรปลูกต้นไม้ภำยใน
ส ำนักงำน 

เพื่อบุคลำกรของส ำนักและ
ผู้ใช้บริกำรได้รับควำมรู้และใส่
ใจรักษำส่ิงแวดล้อมมำกขึ้น 

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวของส ำนักวิทย
บริกำรฯ 1 แห่ง 
2. บุคลำกรของส ำนักมีควำมรู้
เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 

 

ด้ำนอื่นๆ กิจกรรม 2 กำรซ้อมใช้อุปกรณ์
ภำวะฉุกเฉิน และกำรอพยพหนี
ไฟ 

เพื่อบุคลำกรของส ำนักใส่ใจกำร
ซักซ้อมใช้อุปกรณ์ภำวะฉุกเฉิน 
และกำรอพยพหนีไฟจำก
หน่วยงำนภำยนอก 

เพื่อบุคลำกรของส ำนักใส่ใจกำร
ซักซ้อมใช้อุปกรณ์ภำวะฉุกเฉิน 
และกำรอพยพหนีไฟมำกขึ้น 

1. บุคลำกรร้อยละ 80  ของส ำนัก
กำรซักซ้อมใช้อุปกรณ์ภำวะฉุกเฉิน 
และกำรอพยพหนีไฟ   
2. ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรต่อกิจกรรมกำรซักซ้อม
ใช้อุปกรณ์ภำวะฉุกเฉิน และกำร
อพยพหนีไฟ (≥4.51) 
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ประกาศนโยบาย มาตรการ ที่เกี่ยวกับห้องสมุดสีเขียว 
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มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 
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ที่มา : ประกำศสมำคมหอ้งสมุดแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ  

สยำมบรมรำชกุมำรี เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. ๒๕๕๘. สืบค้นข้อมูลได้ที่ 

http://conference.tgo.or.th/download/tgo_or_th/news/2015/apr/20150408-greenlib-

criteria-final-format.pdf 
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เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว 2019
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ที่มา: กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม.  เกณฑก์ารประเมินส านักงานสีเขียว 2019.  สืบค้นข้อมูลที่ 

https://www.deqp.go.th/service-portal/g-green/greenoffice/downloadgreenoffice2019/ 
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บรรณานุกรม 

กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม. เกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว 2019.  สืบค้นข้อมูลที่ 
https://www.deqp.go.th/service-portal/g-green/greenoffice/ 
downloadgreenoffice2019/ 

ประกำศสมำคมห้องสมดุแห่งประเทศไทย ในพระบรมรำชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสดุำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำรี ที ่8/2558 เรื่องมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 
สืบค้นข้อมูลที่ http://www.tla.or.th/index.php/announcement 

แผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 สืบค้นข้อมูลได้ที่ http://plan.vru.ac.th/?page_id=3302 

แผนปฏิบัติกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 สืบค้นข้อมูลได้ที่ 
http://plan.vru.ac.th/?page_id=3302 
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ภาคผนวก 

  



47 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library 

Standard) ปีการศึกษา 2562  
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ภาคผนวก ข 

ค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรฐานส านักงานสีเขียว (Green Office Standard) 

 ปีการศึกษา 2562 
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