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คํานํา
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ได้จัดทําเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกําหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน
เพื่อเป็นคู่มือสําหรับการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ให้เป็นมาตรฐาน โดยคณะทํางานจัดทําเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียวจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดทําเกณฑ์การพัฒนา แนวทางเชิงปฏิบัติและการ
ตรวจสอบประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณคณะทํางานฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาและจัดทําเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เพื่อให้
ห้อ งสมุดต่า ง ๆ สามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการพัฒ นาห้อ งสมุดสี เ ขี ยว เกณฑ์ก ารพัฒ นา ข้ อกํา หนด
แนวทางเชิงปฏิบัติพร้อมตัวชี้วัดความสําเร็จอันจะเป็นการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของประเทศและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกอีกทางหนึ่ง
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ หวังอย่างยิ่งว่า เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว จะเป็น
เสมือนหนึ่งคู่มือในการนําห้องสมุดของประเทศ สู่ห้องสมุดสีเขียว และก้าวสู่เวทีโลกต่อไป

(ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต)
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ที่มาและความสําคัญ
ห้องสมุดเป็นพื้นที่เรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ของสังคมและ
สร้างสรรค์ปัญญาให้กับชุมชนและสังคม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมี
ความจําเป็นเร่งด่วนในสภาวการณ์ที่ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกําลังทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบ
ในวงกว้าง การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นต้นแบบของสังคมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่อง
ที่มีความสําคัญ การจัดทํามาตรฐานและเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวจะช่วยให้ห้องสมุดสามารถบริหารจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานวิชาการด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และเครือข่ายห้ องสมุดสีเขียว จัดทํามาตรฐานห้ องสมุ ดสีเขียว รวมทั้ ง ข้อกําหนดมาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และแนวทางการตรวจ
ประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขี ยว เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จในการ
ดําเนินงานห้องสมุดสีเขียว สนับสนุนแนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศและทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลก
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มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
สมาคมห้ อ งสมุ ด แห่ ง ประเทศไทยฯ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานพั ฒ นามาตรฐานห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 ดังรายนามต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
รองศาสตราจารย์ ดร.สิรี ชัยเสรี
ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
นายสากล ฐินะกุล
นางประเสริฐสุข จามรมาน
นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน
นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล
นางละเอียด ศรีวรนันท์
นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต
ดร.สุจิณณา กรรณสูต
ดร.พรพิมล วราทร
นางสาวกําไล ลิ่มสอน
นางสาวภคมน สุภาพพันธ์
รองศาสตราจารย์ ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี
นางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์
นางวรนุช สุนทรวินิต
ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
นางช่อทิพย์ มงคลมาลย์
นางศสิญา เสือดี

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
ประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะทํ า งานพั ฒ นามาตรฐานห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย วดํ า เนิ น การยกร่ า งมาตรฐานห้ อ งสมุ ด สี เ ขี ย ว
โดยประชุมจัดทําและแก้ไขร่างมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 3
ครั้ง เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557, วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 และวันที่ 8 เมษายน 2558 โดยในการประชุมครั้ง
ที่ 3 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 เป็นการประชุมเพื่อปรับแก้ร่างมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ตามข้อคิดเห็นที่
รวบรวมได้จากการประชาพิจารณ์
ทั้งนี้ คณะทํางานฯ ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดให้มีการประชาพิจารณ์ทาง
ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2558 และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับ
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว จัดทําประชาพิจารณ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 1 ในการประชุมสามัญประจําปี
ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 และจัดการ
ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ 2 ในการสัมมนาห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
เพื่ อ เป็ น กิ จ กรรมเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เนื่ อ งในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 จัดพิมพ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวในวารสาร
ห้องสมุด และจัดทําเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ

3

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดทําขึ้นเพื่อส่งเสริมให้หอ้ งสมุดเพิ่มบทบาทในการเป็นหน่วยบริการ
ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการดําเนินงานอย่างถูกต้องตามหลักวิชาและมีมาตรฐาน
สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จึงกําหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. ๒๕๕๘”
ข้อ ๒ ให้ใช้ประกาศนี้ ถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
ห้องสมุดสีเขียว หมายถึง ห้องสมุดทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้บริการทรัพยากร
สารสนเทศ อาจมีชื่อเรียกว่า หอสมุด ห้องสมุด สํานักหอสมุด สถาบันวิทยบริการ สํานักวิทยบริการ ศูนย์บรรณสาร ศูนย์
สารสนเทศ หรือชื่ออื่นใดที่มีภารกิจในทํานองเดียวกัน ทีม่ ีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มี
การบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม ตามทีก่ ําหนดไว้ในประกาศฉบับนี้
บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฎิบัติงานในห้องสมุด
ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการห้องสมุด
ทรัพยากร หมายถึง วัสดุ หรือวัตถุสิ่งของที่ใช้เพื่อการดําเนินงานหรือเพื่อการให้บริการห้องสมุด
ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกสารสนเทศในห้องสมุด ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ วัสดุไม่
ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๔ กําหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังต่อไปนี้
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หมวดที่ ๑
ทั่วไป
ห้องสมุดที่ประสงค์เป็นห้องสมุดสีเขียว พึงกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
ห้องสมุดสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริการความรู้ที่
สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ
พันธกิจ
๑. เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทนั สมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
และตรงตามต้องการของชุมชนและสังคม
๒. จัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๓. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรูด้ ้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย
๑. ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการให้บริการ
ความรู้ตามบริบทของแต่ละห้องสมุด
๒. ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ และตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม
๓. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๔. บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
๕. ห้องสมุดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะและของเสีย โดยใช้
หลักการและเครื่องมือที่เหมาะสม
ยุทธศาสตร์
๑. กําหนดให้นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุด
๒. แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
๓. สร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๕. ประเมินผลการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม
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หมวดที่ ๒
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อาคารห้องสมุดสีเขียว ควรมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพ ที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหารจัดการห้องสมุด มีการ
ใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการพลังงาน การจัดการขยะ การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งการจัดการภูมิทัศน์และการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบอาคาร ดังนี้
๒.๑. มีการออกแบบ ก่อสร้าง หรือปรับปรุงกรอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
๒.๒. มีการติดตั้งหรือปรับปรุง ระบบปรับอากาศ ให้มีประสิทธิภาพ
๒.๓. มีการติดตั้งหรือปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ประหยัดพลังงาน
๒.๔. มีการจัดสรรหรือบริหารจัดการพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม
๒.๕. มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
๒.๖. มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว และจัดการภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม
หมวดที่ ๓
การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
ห้องสมุดสีเขียวจะต้องกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการรณรงค์
และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ลดปริมาณของเสีย และหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด โดยหมายรวมถึงการควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่
ภายในห้องสมุด ดังนี้
๓.๑.
๓.๒.
๓.๓.
๓.๔.

๓.๕.
๓.๖.
๓.๗.
๓.๘.

มีการกําหนดนโยบาย ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และประกาศให้ทราบทัว่ กัน
มีการกําหนดแผนงาน และมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ํา และทรัพยากร
มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้รับบริการ ลดปริมาณขยะ ใช้ไฟฟ้าและน้ําอย่างประหยัด
มีการจัดซื้อ/จัดจ้าง
สินค้าและบริการ
โดยพิจารณาถึงการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิล การเลือกใช้อุปกรณ์โดยพิจารณาจากฉลากประหยัดพลังงานและ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
หรือเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีการบํารุงรักษา (Maintenance) เครื่องจักร อุปกรณ์ อย่างเหมาะสม
มีการรวบรวมและบันทึกข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้า น้ํา กระดาษ เชื้อเพลิงในการขนส่งและการเดินทาง
รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ
มีการวางแผนการขนส่งและการเดินทางให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง และลด
การเดินทางที่ไม่จําเป็นโดยใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์
ส่งเสริมให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ เพื่อกําหนดเป้าหมายใน
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และขยายผลไปสู่กิจกรรมการชดเชยคาร์บอนในอนาคต
ตามความเหมาะสม
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หมวดที่ ๔
การจัดการของเสียและมลพิษ
ห้องสมุดสีเขียว จะต้องมีการจัดการขยะ จัดการน้ําเสีย และจัดการมลพิษทางอากาศ ดังนี้
๔.๑ การจัดการขยะ
ห้องสมุดสีเขียวจะต้องมีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการปฏิบัติงานและการให้บริการ
เพื่อ
ควบคุมปริมาณขยะและอันตรายที่จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการ ต่อสิ่งแวดล้อม และต่อชุมชน
รอบข้าง โดยห้องสมุดสีเขียวจะต้องเลือกวิธีการจัดการขยะที่เหมาะสม ลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) การ
นําของเสียกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) มีการตรวจสอบ ความถูกต้องในการคัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ มีพื้นที่รวบรวม
ขยะก่อนส่งกําจัดและวิธีการกําจัดขยะที่เหมาะสมสําหรับขยะแต่ละประเภท
๔.๒ การจัดการน้ําเสีย
ห้องสมุดสีเขียวจะต้องดําเนินการจัดการน้ําเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมการปฏิบัติงานและการให้บริการ
โดยเลือกแนวทางในการจัดการน้ําเสียอย่างเหมาะสม โดยการลดปริมาณการใช้น้ําหรือใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ เลือกใช้
น้ํายาทําความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และควรมีการบําบัดน้ําเสียอย่างเหมาะสม
๔.๓ การจัดการมลพิษทางอากาศ
ห้องสมุดสีเขียวจะต้องมีการจัดการสิ่งเจือปนในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย
สารเคมี ควันบุหรี่ เป็นต้น รวมทั้งการจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย มีสภาพอากาศ
ที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทํางาน และสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้ปฏิบัติงานหรือ
ผู้รับบริการ
หมวดที่ ๕
การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ห้องสมุดมีสีเขียว มีหน้าที่ในการให้บริการความรู้ตามบริบทและนโยบายขององค์กร โดยเพิ่มเติมในส่วนของการ
ให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีการบริหารจัดการในด้านต่างๆ ดังนี้
การบริหารจัดการ
มีคณะกรรมการ
- ผู้บริหารองค์กรมีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
ประกอบด้วย ผู้บริหารห้องสมุด บุคลากรห้องสมุด และ/หรือบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้อง ทํา
หน้าที่กําหนดนโยบาย และดําเนินงานห้องสมุดสีเขียว
- มีแผนการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการเป็นห้องสมุดสีเขียว และมีการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง
- เปิดโอกาสให้บุคลากร ผู้รับบริการ และผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
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ทรัพยากรสารสนเทศ
- มีการจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับบริบทการให้บริการขององค์กร และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้รับบริการ
- จัดหาและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และสาขาที่
เกี่ยวข้อง ที่มีความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบ ตามแผนงานที่กําหนด
- มีการแลกเปลีย่ นและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างห้องสมุด
การบริการ
- มีการให้บริการสารสนเทศทีส่ ่งเสริมการเรียนรู้ ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้
เหมาะสมกับบริบทการให้บริการขององค์กร และทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
- มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่าง
หลากหลาย และเหมาะสมกับบริบทการให้บริการขององค์กร
- มีการจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
- มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ ๖
บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
บทบาทของผูบ้ ริหาร หรือ คณะกรรมการบริหารห้องสมุด
กําหนดนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และ
ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการ
บทบาทของบุคลากรห้องสมุดสีเขียว
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรูค้ วามเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียว
บทบาทผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องสมุด ด้องดําเนินงานโดยคํานึงถึงนโยบายการเป็นห้องสมุดสีเขียว
และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียว
ผู้รับบริการ ต้องให้ความร่วมมือในการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียว
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หมวดที่ ๗
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและ
การให้บริการแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมวดที่ ๘
การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
ห้องสมุดสีเขียวต้องมีตัวชี้วัดและระบบการติดตามประเมินผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการใช้ไฟฟ้า น้ํา กระดาษ เชื้อเพลิง การใช้ทรัพยากร และปริมาณของเสีย โดยมีการบันทึกข้อมูล
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต)
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
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การจัดทําเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้แต่งตั้งคณะทํางานจัดทําเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559เพื่อทําหน้าที่ศึกษาข้อมูลเกณฑ์การพัฒนาที่เกี่ยวข้อง วางแผนงาน กําหนดแนวทาง
และยกร่างเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเพื่อเสนอสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ โดยได้มีการประชุม
คณะทํางานฯ เพื่อกําหนดแผนงานการดําเนินงานและยกร่างเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ทําการประชา
พิจารณ์ออนไลน์ ระหว่างวันที่ 10-25 กรกฎาคม 2559 และประชาพิจารณ์ในเวทีการสัมมนา ที่ศูนย์วิทย
พัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 ในการสัมมนาห้องสมุด
สีเขียว ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยในการประชุม
คณะทํางานฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 คณะทํางานฯ ได้ปรับแก้เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
ตามข้ อเสนอแนะจากการประชาพิ จ ารณ์ แ ละได้ส่ งเกณฑ์ ก ารพั ฒนาห้ องสมุ ดสีเ ขีย วฉบับ ร่างที่ ผ่า นความ
เห็นชอบของคณะทํางานจัดทําเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เสนอสมาคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ดําเนินการต่อไป
คณะทํางานจัดทําเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวได้ดําเนินการจัดทําข้อกําหนดมาตรฐานห้องสมุดสี
เขียว อ้างอิงตามประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ 8/2558 เรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน
2558 ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของระบบการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของการดําเนินงาน
ของห้องสมุด โดยกําหนดให้มีนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว ที่แสดงทิศทางการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม อันประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน
ทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการทรัพยากรและพลังงาน การจัดการของ
เสียและมลพิษอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง มีการประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการ
ความรู้ร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการความรู้เพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มี
ความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีข้อกําหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวรวม 8 หมวด
ดังนี้
หมวดที่
1
2
3
4
5
6
7
8

หัวข้อ
ทั่วไป
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
การจัดการของเสียและมลพิษ
การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
10

ข้อกําหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
ข้อกําหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวในแต่ละหมวดมีรายละเอียด ดังนี้
หมวดที่ 1 ทั่วไป
มีก ารกํ า หนดนโยบายด้ า นการอนุ รั กษ์ พลัง งานและสิ่ง แวดล้ อ มให้ เป็ นส่ว นหนึ่ งของนโยบายการ
บริหารงานห้องสมุด โดยผู้บริหารระดับสูง รวมทั้ง มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพของห้องสมุด ที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหารจัดการ
ห้องสมุด
หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
มีการจําแนกประเด็นปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน กําหนดมาตรการใช้ทรัพยากรและการ
ใช้พลังงานของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด ตลอดจน บันทึก ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อ
ประเมินผล
หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
มีการจําแนกประเด็นปัญหาด้านของเสียและมลพิษ กําหนดมาตรการการจัดการของเสียและมลพิษได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ห้องสมุด ตลอดจน บันทึก ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อประเมินผล
หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการ และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีการกําหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด
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หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
มีความร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
มีการกําหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยทําการติดตาม ประเมินผลเป็นประจําทุก
ปี
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แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
แนวทางเชิ ง ปฏิ บั ติเพื่ อให้ ส อดคล้ อ งตามมาตรฐานห้ อ งสมุด สีเ ขีย วในแต่ ล ะหมวด มีร ายละเอีย ด
การดําเนินงาน ดังนี้
หมวดที่ 1 ทั่วไป
ผู้บริหารระดับสูงของห้องสมุด กําหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วน
หนึ่งของนโยบายการบริหารงานห้องสมุด รวมทั้ง มีการกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ตลอดจนแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
แนวทางเชิงปฏิบัติ
1.1 กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ดังนี้
1.1.1 กําหนดวิสัยทัศน์
พัฒนาห้องสมุดสีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และให้บริการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ
ชาติ
1.1.2 กําหนดพันธกิจ
1.1.2.1 เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ และตรงตามความต้องการของชุมชนและสังคม
1.1.2.2 จั ด หาและจัด การทรั พ ยากรสารสนเทศเพื่อ สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ด้ า นการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.1.2.3 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.1.2.4 ส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีความ
ตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.1.2.5 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1.1.3 กําหนดเป้าหมาย
1.1.3.1 ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
นอกเหนือจากการให้บริการความรู้ตามบริบทของแต่ละห้องสมุด
1.1.3.2 ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศด้ านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และตรงตามความต้องการ
ของชุมชนและสังคม
1.1.3.3 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.1.3.4 บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ใน
เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.1.3.5 ห้องสมุดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลด
ปริมาณขยะและของเสีย โดยใช้หลักการและเครื่องมือที่เหมาะสม
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1.1.4 กําหนดยุทธศาสตร์
1.1.4.1 กํ า หนดให้ น โยบายการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและสิ่ ง แวดล้ อ มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ใน
นโยบายการบริหารจัดการห้องสมุด
1.1.4.2 แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกัน
1.1.4.3 สร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
1.1.4.4 แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ แ ละศึ ก ษาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ใ นการอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งานและ
สิ่งแวดล้อม
1.1.4.5 ประเมินผลการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสม
1.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ และนําไปสู่การกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
การเป็นห้องสมุดสีเขียว
1.3 กําหนดขอบเขตการดําเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งสามารถดําเนินการทั้งหมด
หรื อ เฉพาะส่ ว น โดยไม่ นั บ รวมกิ จ กรรมของห้ อ งสมุ ด ที่ ไ ม่ มี นั ย สํ า คั ญ ในการก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีการชี้แจงเหตุผลประกอบใน
กรณีที่ไม่ดําเนินการทั้งหมด
หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหารจัดการ
ห้องสมุดโดยมีการพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้
กรณีเป็นอาคารสร้างใหม่
ห้องสมุดที่เป็นอาคารสร้างใหม่ต้องออกแบบก่อสร้างอาคารโดยคํานึงถึงข้อกําหนดและข้อกฎหมาย
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้วัสดุก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือ
วัสดุประกอบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้อ้างอิงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องภายใต้เกณฑ์การประเมินความ
ยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability:
TREES) ของสถาบันอาคารเขียวไทย
ทั้งนี้ อาคารสร้างใหม่ คือ อาคารที่ได้รับการอนุมัติก่อสร้าง หลังจากที่มีการประกาศเกณฑ์การพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2559 ไปแล้ว 180 วัน
แนวทางเชิงปฏิบัติ
1. ศึกษามาตรฐานและข้อกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้วัสดุ
ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้ อ้ า งอิ ง ข้ อ กํ า หนดที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายใต้ เ กณฑ์ ก ารประเมิ น ความยั่ ง ยื น ทางพลั ง งานและ
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สิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability: TREES)
ของสถาบันอาคารเขียวไทย
2. กําหนดให้มีแผนงานและมาตรการกําหนดโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร
หรือ มาตรการอื่นใดที่เทียบเท่า ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 กําหนดโครงสร้ างอาคารและวั ส ดุป ระกอบอาคารที่ เอื้อต่ อการอนุ รั กษ์พ ลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม
2.2 ติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
2.3 ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
2.4 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชพื้นถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือน
กระจก หรือปลูกพืชใช้น้ําน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการภูมิทัศน์
ให้มีความร่มรื่นสวยงาม
กรณีเป็นอาคารเก่า
ห้องสมุดที่เป็นอาคารเก่า ต้องมีแผนงานและมาตรการการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุ
ประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
แนวทางเชิงปฏิบัติ
1. ศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิม ที่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. กําหนดให้มีแผนงานปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องต่อไปนี้
2.1 ปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
2.2 ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ
2.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
2.4 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชพื้นถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือน
กระจก หรือปลูกพืชใช้น้ําน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการภูมิทัศน์
ให้มีความร่มรื่นสวยงาม
หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
มีการจําแนกประเด็นปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน กําหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรและ
การใช้พลังงานของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด ตลอดจน บันทึก ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อ
ประเมินผล
แนวทางเชิงปฏิบัติ
3.1 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการตามมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ํา และทรัพยากร
3.2 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการลดปริมาณของเสีย
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3.3 กําหนดให้มีข้อกําหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) เพื่อควบคุม
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3.4 กําหนดให้ มี การสื่อสารและรณรงค์ใ ห้ผู้รั บบริการและบุคลากรห้ องสมุด ประหยั ดไฟฟ้า
ประหยัดน้ํา และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่กําหนด
3.5 มี ก ารกํ า หนดแผนงานและดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และบริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้ อม (อ้างอิงบัญ ชีรายการสิ นค้ าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในคู่มือการ
จัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด หรือสินค้าชุมชนเพื่อใช้
ในกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการ
3.6 กําหนดให้มีแผนการและดําเนินการบํารุงรักษาระบบต่างๆที่มีในห้องสมุด ตามแผนอย่าง
ต่อเนื่อง
3.7 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง
น้ํา กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ โดยมีการรายงานผลเป็นประจําทุกปี พร้อมกับเปรียบเทียบ
ข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ
3.8 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการด้านการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหาร
จัดการระบบรถร่วม หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (eMail), การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
(eMeeting) หรือระบบอื่นๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมา
ประชุม
3.9 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จําแนกจุด
หรือกิจกรรมการปรับปรุง วางแผนและดําเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และ/หรือการทํากิจกรรมชดเชยคาร์บอน
หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ
จําแนกประเด็นปัญหาด้านของเสียและมลพิษ กําหนดมาตรการการจัดการของเสียและมลพิษได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ห้องสมุด ตลอดจน บันทึก ติดตาม ตรวจสอบเพื่อประเมินผล
แนวทางเชิงปฏิบัติ
4.1 กําหนดให้มี แผนงานและดําเนินการจัดการขยะ โดยเลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม ลด
ปริมาณขยะ (reduce) การใช้ซ้ํา (reuse) การนํากลับมาใช้ใหม่ (recycle) มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องในการคัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ มีพื้นที่รวบรวมขยะก่อนส่งกําจัดและมี
วิธีการส่งกําจัดที่เหมาะสมสําหรับขยะแต่ละประเภท
4.2 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการจัดการน้ําเสียโดยเริ่มจากการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา เพื่อ
เลือกแนวทางในการจัดการน้ําเสียอย่างเหมาะสม เช่น การเลือกใช้น้ํายาทําความสะอาดที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย เป็นต้น มีการดูแลและตรวจสอบระบบ
บําบัดน้ําเสียอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการลดปริมาณการใช้น้ํา หรือใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการจัดการมลพิษทางอากาศเช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา
เชื้อแบคทีเรีย สารเคมี ควันบุหรี่ เป็นต้น มีการจัดพื้นที่ให้อากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอ
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และถ่ายเทโดยสะดวก มีการกําจัดฝุ่นบนชั้นหนังสืออย่างสม่ําเสมอ รวมทั้งมีการกําหนดและ
ตรวจตราให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ ตลอดจนมีการจัดการเพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด
4.4 มีการดําเนินกิจกรรม 5 ส.อย่างสม่ําเสมอเพื่อจัดพื้นที่บริการและพื้นที่สํานักงานให้สะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย
4.5 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อ
ป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น ตาม
กรอบระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ง การดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้
ระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่าว ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
มีการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการ และการส่งเสริมการเรียนรู้
ของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางเชิงปฏิบัติ
5.1 กํ า หนดให้ มี น โยบายการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ดสี เขีย ว มีก ารจัด สรรงบประมาณสนั บสนุ น การ
ดําเนินงาน แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
และผู้แทนบุคลากรห้องสมุด เพื่อร่วมกันวางแผนและกําหนดแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
ไว้ในแผนงานประจําปี มีการกํากับติดตามให้มีการดําเนินการตามแผนและมีการรายงานผล
ตามแผนไม่ต่ํากว่าปีละ 2 ครั้ง
5.2 กําหนดให้มีแผนงานและการจัดกิจกรรมให้บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น
5.3 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ที่มีความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด และจัดเตรียมให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ
5.4 กําหนดให้มี บริการสื บค้ นสารสนเทศ การสอนการรู้ส ารสนเทศ และการส่ งเสริ ม การใช้
สารสนเทศ รวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5.5 กําหนดให้มีแผนงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
5.6 กําหนดให้มีแผนงานและจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นประจําทุกปี
5.7 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องตลอดปี
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หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
มีการกําหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด
แนวทางเชิงปฏิบัติ
6.1 กําหนดให้มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยผู้บริหารห้องสมุด รวมทั้งรับฟังความเห็นจาก
บุคลากรและผู้รับบริการ และเสนอให้คณะกรรมการประจําหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหาร
ระดับเหนือชั้นขึ้นไปรับทราบ ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรับทราบ ได้แก่ บุคลากรผู้รับบริการและผู้ประกอบการ
6.2 กําหนดให้มีแผนงานพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร โดยบุคลากรห้องสมุดจะต้องเข้าร่วมการ
อบรมที่หน่วยงานจัด หรือเข้าร่วมการประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อ
การเรียนรู้ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม และกําหนดภาระงานให้
บุคลากรมี ส่วนร่วมดําเนิ นงานในการจัดกิ จกรรม และ/หรือ การให้บริการสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
6.3 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ดําเนินการในอาคาร
ห้องสมุด หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด ดําเนินการให้สอดคล้องกับ
นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) หรือตาม
รายละเอียดที่ห้องสมุดกําหนด
6.4 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบนโยบายและขอความร่วมมือ
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
ร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
แนวทางเชิงปฏิบัติ
เข้าร่วมในเครือข่ายความร่วมมือห้องสมุดสีเขียว หรือเครือข่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับห้องสมุด
อื่นๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น การจัดการ
ประชุม การสัมมนา และ/หรือ การเข้าร่วมประชุม เข้าร่วมสัมมนา ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว
กําหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการติดตาม ประเมินผลเป็นประจําทุกปี
แนวทางเชิงปฏิบัติ
ผู้บริหารห้องสมุด ต้องกําหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยติดตาม ประเมินผลเป็น
ประจําทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในเรื่องต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย
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8.1 ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม เช่น Energy Utilization Index(EUI)
8.2 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ เช่น ปริมาณขยะลดลง และร้อยละของปริมาณขยะ
ที่นํามา reuse, recycle เพิ่มขึ้น
8.3 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสีย
8.4 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ เช่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการ
เกี่ยวกับสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร จํานวนครั้งของการล้างระบบปรับ
อากาศต่อปี เป็นต้น
8.5 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่น ร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรต่อจํานวนผู้มารับบริการ เป็นต้น
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แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
แนวทางการตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวกําหนดให้มีระดับคะแนนรวม 100 คะแนน
โดยแบ่งตามหมวด ดังนี้
หมวดที่
1
2
3
4
5
6
7
8

รายละเอียด
ทั่วไป
โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
การจัดการของเสียและมลพิษ
การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด
การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

คะแนน
10
10
20
10
20
10
10
10
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รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด ดังนี้
หมวด
1.ทั่วไป
(10 คะแนน)

2.โครงสร้าง
พื้นฐานทางด้าน
กายภาพและ
เทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
(10 คะแนน)

ข้อกําหนด
ผู้บริหารห้องสมุดมีการกําหนด
นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของนโยบายการบริหารงาน
ห้องสมุด รวมทั้งกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุด
สีเขียว และมีการประกาศให้ทราบ
ทั่วกัน
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การสัมภาษณ์ (5 คะแนน)
การสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดสีเขียว
รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตาม
ข้อกําหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)
การตรวจสอบเอกสารแสดงนโยบายห้องสมุดสีเขียว
รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตาม
ข้อกําหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน
หรือลักษณะทางกายภาพ ที่เอื้อต่อ กรณีเป็นอาคารสร้างใหม่
การลดการใช้พลังงานและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้ การตรวจสอบเอกสาร
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1. แบบแปลนแสดงการออกแบบและก่อสร้างอาคาร
ในการให้บริการและการบริหาร
ให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย
จัดการห้องสมุด
เลือกใช้วัสดุก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารที่เป็นมิตร
กรณีเป็นอาคารสร้างใหม่
ต่อสิ่งแวดล้อมให้ อ้างอิงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
มีการออกแบบก่อสร้างอาคารโดย
ภายใต้เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงาน
คํานึงถึงมาตรฐานและข้อกฎหมาย
และสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
and Environmental Sustainability: TREES)
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้วัสดุ
ของสถาบันอาคารเขียวไทย (5 คะแนน)
ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง
2. มีแผนงานและมาตรการกําหนดโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบ
สถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร หรือ
อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้
มาตรการอื่นใดที่เทียบเท่า ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์
อ้างอิงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องภายใต้
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในเรือ่ งต่อไปนี้
(3 คะแนน)
เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทาง
พลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย
1. มีการกําหนดโครงสร้างอาคารและวัสดุ
(Thai's Rating of Energy and
ประกอบอาคารที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงาน
Environmental Sustainability:
และสิ่งแวดล้อม
TREES) ของสถาบันอาคารเขียว
2. มีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
ไทย
3. มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัด
พลังงาน
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หมวด

ข้อกําหนด

วิธีการตรวจประเมิน
4. มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือก
ปลูกพืชพื้นถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือน
กระจก หรือปลูกพืชใช้น้ําน้อย หรือพืชที่ใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการภูมิทัศน์ให้
มีความร่มรื่นสวยงาม
การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์
มีการดําเนินการตามมาตรการกําหนดโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร หรือ
มาตรการอื่นใดที่เทียบเท่า ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม (2 คะแนน)
1. มีการกําหนดโครงสร้างอาคารและวัสดุ
ประกอบอาคารที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
2. มีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
3. มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัด
พลังงาน
4. มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือก
ปลูกพืชพื้นถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือน
กระจก หรือปลูกพืชใช้น้ําน้อย หรือพืชที่ใช้
ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการภูมิทัศน์ให้
มีความร่มรื่นสวยงาม

กรณีเป็นอาคารเก่า
มีแผนงานและมาตรการ ในการ
ปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรม
หรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อ
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

กรณีเป็นอาคารเก่า
การตรวจสอบเอกสาร
- มีการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิมที่เป็น
อุปสรรคต่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
(3 คะแนน)
- มีแผนงานและมาตรการการปรับปรุงโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร หรือมาตรการ
อื่นที่เทียบเท่า ให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมในเรื่องต่อไปนี้ (2 คะแนน)
1. มีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุ
ประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
2. มีการปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มี
ประสิทธิภาพ
22

หมวด

ข้อกําหนด

วิธีการตรวจประเมิน
3. มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่
ประหยัดพลังงาน
4. มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดย
เลือกปลูกพืชพื้นถิ่น หรือพืชทีช่ ่วยดูดซับก๊าซ
เรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้น้ําน้อย หรือพืช
ที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการภูมิ
ทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม
การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์
มีการดําเนินงานตามแผนงานและมาตรการการ
ปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบ
อาคาร หรือมาตรการอื่นที่เทียบเท่า ให้เอื้อต่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามเอกสารใน
เชิงประจักษ์ (5 คะแนน)

3.การจัดการ
ทรัพยากรและ
พลังงาน
(20 คะแนน)

ห้องสมุดมีการกําหนดมาตรการใน การตรวจสอบเอกสาร (10 คะแนน)
การใช้ทรัพยากรและการใช้
1. มีแผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ํา และ
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ทรัพยากร
2. มีแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย
3. มีข้อกําหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of
Reference: TOR) เพื่อควบคุมหน่วยงานภายนอก
ที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
4. มีเอกสารการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์
ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัด
ไฟฟ้า ประหยัดน้ํา และประหยัดทรัพยากร ตาม
แผนงานที่กําหนด
5. มีเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในคู่มือการจัดซื้อ/
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ฉบับล่าสุด หรือสินค้าชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรมการ
ให้บริการของห้องสมุด รวมทั้ง กิจกรรมการ
ประชุมและจัดนิทรรศการ
6. มีแผนการบํารุงรักษาระบบต่างๆ ที่มใี นห้องสมุด
และมีเอกสารแสดงการกํากับติดตามให้ดําเนินการ
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ตามแผนอย่างต่อเนื่อง
7. มีเอกสารการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า
เชื้อเพลิง น้ํา กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ และมี
รายงานผลประจําทุกปี พร้อมแสดงการ
เปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ
8. มีแผนการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการ
บริหารจัดการระบบรถร่วม หรือหลักฐานการใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์, การประชุมอิเล็กทรอนิกส์
หรือระบบอื่นๆเพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่ง
เอกสารหรือการเดินทางมาประชุม
9. มีแผนและรายงานผลการประเมินปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จําแนกจุดปรับปรุง มีแผน
และมาตรการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และ/หรือ การทํากิจกรรมชดเชยคาร์บอน
การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์
(10 คะแนน)
1. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า
น้ํา และทรัพยากร ตลอดจนดําเนินการตาม
แผนงานและมาตรการที่กําหนด
2. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการลดปริมาณ
ของเสีย ตลอดจนดําเนินการตามแผนงานและ
มาตรการที่กําหนด
3. มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการควบคุม
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุด
ให้ปฏิบัติตามข้อกําหนดด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
4. มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการสื่อสารและ
จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากร
ห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ํา และ
ประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่กําหนด
5. มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการจัดซื้อ/จัด
จ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในคู่มือการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด หรือ
สินค้าชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรมการให้บริการของ
24

หมวด

ข้อกําหนด
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4.การจัดการของ ห้องสมุดมีการจัดการของเสียและ
เสียและมลพิษ มลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ
(10 คะแนน)
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ห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมการประชุมและจัด
นิทรรศการ
มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการบํารุงรักษา
ระบบต่างๆ ที่มีในห้องสมุด และมีการกํากับ
ติดตามให้ดําเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง
มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการรวบรวมและ
บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ํา
กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ โดยมีการรายงานผล
เป็นประจําทุกปี พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูล
ย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ
มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการด้านการส่ง
เอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการ
ระบบรถร่วม หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์,
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอื่นๆ เพื่อลด
เวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทาง
มาประชุม
มีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จําแนกจุดปรับปรุง วางแผนและดําเนินมาตรการ
เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/
หรือ การทํากิจกรรมชดเชยคาร์บอน

การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)
1. แผนงานการจัดการขยะ
2. แผนงานการจัดการน้ําเสีย
3. แผนงานการจัดการมลพิษทางอากาศ
4. แผนงานกิจกรรม 5 ส.
5. แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะ
ฉุกเฉิน
การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์
(5 คะแนน)
1. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการการจัดการขยะ
อย่างเหมาะสม
- ลดปริมาณขยะ (reduce) การใช้ซ้ํา (reuse)
การนํากลับมาใช้ใหม่ (recycle)
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- ตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกและ
บันทึกปริมาณขยะ
- มีพื้นที่รวบรวมขยะก่อนส่งกําจัดและการส่ง
กําจัดที่เหมาะสมสําหรับขยะแต่ละประเภท
2. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการจัดการน้ําเสีย
อย่างเหมาะสม
- ลดปริมาณการใช้น้ําหรือใช้น้ําอย่างมี
ประสิทธิภาพ
- เลือกใช้น้ํายาทําความสะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
- มีการบําบัดน้ําเสียอย่างเหมาะสม
3. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการจัดการมลพิษ
ทางอากาศอย่างเหมาะสม
- มีการจัดการสิง่ เจือปนในอากาศ เช่น ฝุ่น
ละออง ไรฝุ่น เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย สารเคมี
ควันบุหรี่ เป็นต้น
- มีการจัดการสภาพอากาศที่ดี อากาศถ่ายเท
สะดวก
- มีการจัดการเพื่อควบคุมเสียง
4. มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการกิจกรรม 5 ส.
อย่างสม่ําเสมอเพื่อจัดพื้นที่บริการและพื้นที่สํานักงาน
ให้สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
5. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการเตรียมความ
พร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน
- มีการวางแผนจัดการในการป้องกันปัญหา
สิ่งแวดล้อม ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย
อุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น
- มีการปรับปรุงแผนตามรอบระยะเวลาที่
เหมาะสมและตามกฎหมายที่กําหนด
- มีการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉิน

ห้องสมุดมีการบริหารจัดการด้าน การตรวจสอบเอกสาร (10 คะแนน)
1. มีประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุด
การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
สีเขียว และมีแผนงบประมาณสนับสนุนการ
การให้บริการ และการส่งเสริมการ
ดําเนินงานห้องสมุดสีเขียว มีเอกสารแต่งตั้ง
เรียนรู้ ที่สนับสนุนการอนุรักษ์
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ประกอบด้วยผู้บริหารและผูแ้ ทนบุคลากรห้องสมุด
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แต่ละฝ่าย มีแผนการดําเนินงานและมีรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนอย่างน้อยทุก 6 เดือน
มีแผนงานและเอกสารแสดงผลการจัดกิจกรรมให้
บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการ และ
ผู้เกี่ยวข้อง มีสว่ นร่วมและมีเอกสารสํารวจหรือ
หลักฐานการแสดงความคิดเห็น
มีแผนงานและรายงานการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ทัง้ ที่จัดซื้อ และ/หรือการขอรับบริจาค
ในแต่ละปีงบประมาณ และมีรายงานแสดง
ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่พร้อม
ให้บริการ
มีแผนงานและรายงานผลการให้บริการสืบค้น
สารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และการ
ส่งเสริมการใช้สารสนเทศรวมทั้งให้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุดหรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีแผนงานและรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม สําหรับผูร้ ับบริการแต่ละกลุ่มที่มี
ความสนใจแตกต่างกัน
มีแผนงานและมาตรการรายงานผลการจัดการ
ฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มี
ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นประจําทุกปี
มีแผนงานและมาตรการรายงานผลการจัดกิจกรรม
ประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่จัด
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์
(10 คะแนน)
1. มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน
แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ซึง่ ประกอบด้วยผู้บริหารและผูแ้ ทน
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ข้อกําหนด

2.

3.

4.

5.

6.

7.

6. บทบาทของ
บุคลากรห้องสมุด
และผู้มสี ่วน
เกี่ยวข้อง
(10 คะแนน)

วิธีการตรวจประเมิน
บุคลากรห้องสมุดแต่ละฝ่าย เพื่อร่วมกันวางแผน
และกํากับติดตามการดําเนินงานและให้มีการ
รายงานผลตามแผนไม่ต่ํากว่าปีละ 2 ครั้ง
มีการกําหนดแผนงานและจัดกิจกรรมให้บุคลากร
ห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีสว่ นร่วมและมีสว่ นในการแสดงความ
คิดเห็น
มีการกําหนดแผนงานและมาตรการจัดหา
ทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม จํานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของ
รายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด โดยการจัดซื้อ
หรือการขอรับบริจาค และจัดเตรียมให้พร้อม
บริการ
มีการกําหนดแผนงานและมาตรการให้บริการ
สืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และ
การส่งเสริมการใช้สารสนเทศรวมทั้งให้บริการยืม
ระหว่างห้องสมุดหรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่าง
ห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีการกําหนดแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม สําหรับผู้รับบริการแต่ละ
กลุ่มที่มคี วามสนใจแตกต่างกัน
มีการกําหนดแผนงานและมาตรการจัดการ
ฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มี
ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เป็นประจําทุกปี
มีการกําหนดแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรม
ประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่าง
ต่อเนื่องตลอดทั้งปี

ห้องสมุดมีการกําหนดบทบาทของ การสัมภาษณ์ (5 คะแนน)
1. สัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะกรรมการประจํา
ผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุด และ
หน่วยงาน เกี่ยวกับแผนการพัฒนาห้องสมุดสี
ผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงาน
เขียว
และสิ่งแวดล้อม
2. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ดําเนินการในอาคาร
ห้องสมุด หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
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วิธีการตรวจประเมิน
กิจการห้องสมุด ว่ารับทราบนโยบายการเป็น
ห้องสมุดสีเขียว และให้ความร่วมมือในการ
ดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกําหนดและ
เงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR)
หรือตามรายละเอียดที่ห้องสมุดกําหนด
การตรวจสอบเอกสาร (2 คะแนน)
1. มีเอกสารแสดงสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของ
บุคลากร รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมการอบรมที่
หน่วยงานจัด หรือการประชุมสัมมนา หรือศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
2. มีเอกสารแสดงหลักฐานการมอบหมายให้บุคลากร
มีส่วนร่วมดําเนินงานในการจัดกิจกรรม และ/หรือ
การให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. มีเอกสารแสดงหลักฐานการแจ้งผู้ประกอบการ
และการร่วมกิจกรรม
การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์
(3 คะแนน)
ตรวจหลักฐานและประเมินว่าผู้รับบริการ
ให้ความร่วมมือในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการที่ห้องสมุดกําหนด

7. เครือข่ายและ
ความร่วมมือ
ระหว่างห้องสมุด
(10 คะแนน)

ห้องสมุดจะต้องมีความร่วมมือกับ
ห้องสมุดอื่นๆ หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือ
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ร่วมกัน ใน
เรื่องการบริหารจัดการและการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม

การสัมภาษณ์ (5 คะแนน)
สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการ
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้
ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการ
แบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)
มีเอกสารแสดงการจัดกิจกรรม และ/หรือ เข้าร่วม
กิจกรรมเครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์
และจัดการความรู้ร่วมกัน ในเรื่องพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยมีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและ
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8. การประเมิน
คุณภาพห้องสมุด
สีเขียว
(10 คะแนน)

ข้อกําหนด

ผู้บริหารห้องสมุด ต้องกําหนด
ตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยติดตาม
ประเมินผลเป็นประจําทุกปี
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

วิธีการตรวจประเมิน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม
การสัมภาษณ์(5 คะแนน)
สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือก
ตัวชี้วัดและระบบการติดตามประเมินผลด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)
มีเอกสารแสดงว่ามีการรายงานและตรวจสอบรายงาน
ผลการติดตามประเมินผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่อง
ต่อไปนี้
1. ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่
เหมาะสม เช่น Energy Utilization Index (EUI)
2. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ เช่น ปริมาณ
ขยะลดลง และร้อยละของปริมาณขยะที่นาํ มา
reuse และ recycle เพิ่มขึ้น
3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสีย
4. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ
เช่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับ
สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร
จํานวนครั้งของการล้างระบบปรับอากาศต่อปี
5. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก
เช่น ร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรต่อจํานวนผู้มารับ
บริการ เป็นต้น
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รายนามคณะทํางานจัดทําเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว
1. ศาสตราจารย์พิเศษ คุณหญิงแม้นมาส ชวลิต
นายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

ที่ปรึกษา

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ลิลลี่ กาวีต๊ะ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่ปรึกษา

3. ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร
ที่ปรึกษา
ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
4. นายสากล ฐินะกุล
ที่ปรึกษา
ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. นางประเสริฐสุข จามรมาน
ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

ที่ปรึกษา

6. นางสาวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยาน
ประธานคณะทํางาน
ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ คนที่ 1 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
7. นางสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์
อุปนายกคนที่ 1 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

คณะทํางาน

8. นางสาวกรองกาญจน์ ถนอมพล
เลขานุการคนที่ 2 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

คณะทํางาน

9. ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล
คณะทํางาน
ประธานแผนกมาตรฐานวิชาชีพ คนที่ 3 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
10. นางสาวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ
คณะทํางาน
ประธานแผนกวิชาการ คนที่ 1 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ
11. นางสาวพิณทิมา เลิศสมบูรณ์
นายทะเบียนสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

คณะทํางาน

12. นายปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ อินทรชูโต
คณะทํางาน
หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และอาจารย์ภาควิชานวัตกรรมอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิณณา กรรณสูต
คณะทํางาน
อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16. รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต
คณะทํางาน
อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17. ดร.พรพิมล วราทร
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการส่วนส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สํานักส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
18. นางสาวกําไล ลิ่มสอน
บรรณารักษ์ชํานาญการ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

คณะทํางาน

19. นางสาวภคมน สุภาพพันธ์
คณะทํางาน
ผู้จัดการโครงการฉลากคาร์บอนองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
20. นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี
ผู้อํานวยการหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทํางาน

21. นางสาวแจ่มจันทร์ นพบุตรกานต์
หัวหน้าหอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะทํางาน

22. นางวรนุช สุนทรวินิต
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการสํานักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
23. นางปิยวรรณ คุสินธุ์
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
24. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ
ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะทํางานและเลขานุการ

25. นางสาวธนาภรณ์ ฉิมแพ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านบริหารและประกันคุณภาพ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
26. นางศสิญา เสือดี
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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