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รายงานการศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียว Green Library 
 ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 

1. ข้อมูลทั่วไป มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 1 เพศ 
 เพศ     จ านวน     ร้อยละ  
 ชาย          2         9.1  
 หญิง        20       90.9  

รวม        22       100  
 จากตารางที ่1 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียวจ านวน 22 คน แบ่งเป็น 
เพศชาย 2คน (คิดเป็นร้อยละ 9.1) และเพศหญิง จ านวน 22 คน (คิดเป็นร้อยละ 90.9) 
 

2. ความรู้ความเข้าใจ ความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2ความรู้ความเข้าใจความพึงพอใจ และการน าความรู้ไปใช้ 
 ประเด็นการประเมิน      S.D.  แปลผล 
1. ความรู้ความเข้าใจโครงการห้องสมุดสีเขียว "ก่อน" 2.68  0.47   ปานกลาง 
การศึกษาดูงาน 
2. ความรู้ความเข้าใจโครงการห้องสมุดสีเขียว "หลัง"  4.09  0.61  มาก 
การศึกษาดูงาน 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานโครงการ  4.22  0.68  มาก 
ห้องสมุดสีเขียว 
4. การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน  4.09  0.75  มาก 
หน่วยงานของท่าน  
5. ความรู้ความเข้าใจที่ได้รับจากศึกษาดูงานและแลก 4.00  0.92  มาก 
เปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการห้องสมุดสีเขียว  
6. ความรู้และความสามารถของวิทยากร   4.31  0.94  มาก 
7. ความเหมาะสมของเนื้อหาการบรรยายกับเป้าหมาย 4.18  0.73  มาก 
ของการเข้าร่วมโครงการ 
8. ความเหมาะสมของระยะเวลา และสถานที่ในการจัด 3.86  0.88  มาก 
กิจกรรม 
9. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม   4.27  0.88  มาก 
10. ระดับความพึงพอใจของท่านหลังจากการเข้าร่วม 4.18  0.85  มาก 
กิจกรรม 

รวม                                                      3.98               0.77              มาก         

X



 

 

 

  
 จากตาราง ที่ 2 พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียวโดยภาพรวมมีความรู้
ความเข้าใจ และการน าความรู้ไปใช้ อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ผู้เข้าร่วมโครงการ ศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียว มีความรู้ความเข้าใจโครงการห้องสมุดสีเขียว "ก่อน"
การศึกษาดูงาน อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.68) และหลังจากศึกษาดูงานมีความรู้ความเข้าใจโครงการ
ห้องสมุดสีเขียว อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.09)และความรู้และความสามารถของวิทยากร (ค่าเฉลี่ย 4.31)
ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียว (ค่าเฉลี่ย 4.22) ระดับความพึงพอใจหลังจาก
การเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงาน (ค่าเฉลี่ย 4.18) ทุกข้ออยู่ในระดับมากตามล าดับ 
 
สรุปผลการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว Green Library 
 มาตรฐานห้องสมุดสีเขียวส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้บรรยายสรุป ความเป็นมา ขั้นตอนการ
ด าเนินการ การบริหารโครงการห้องสมุดสีเขียวเพ่ือรับการตรวจประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ดังนี้  
 

หมวดที่1ทั่วไป 
 ห้องสมุดที่ประสงค์เป็นห้องสมุดสีเขียวพึงก าหนดแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธ
กิจเป้าหมายและยุทธศาสตร์ 
 
ผลจากการศึกษาดูงานพบว่า 
 1. ส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีการประกาศนโยบายเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 2. มีการประชุมวางแผนและให้ความตระหนักรู้ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย
ก าหนดให้บุคลากรมีส่วนร่วมด าเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด ตามความสามารถของตนเอง 
 3. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยบุคลากรของส านักหอสมุดจะมีแก้วน  า
ส่วนตัวมาจากบ้าน ไม่ใช้กล่องบรรจุอาหารที่เป็นกล่องโฟม รู้จักวิธีคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ส่งเอกสารส านักงาน
อธิการบดีในช่วงเวลาที่ก าหนด มีบริการให้ยืมรถจักรยานส าหรับส่งเอกสาร 
 

หมวดที่ 2 โครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 อาคารห้องสมุดสีเขียวควรมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทางกายภาพที่เอ้ือต่อการลดการใช้
พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการ
บริหารจัดการห้องสมุดมีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการพลังงานการจัดการขยะการลดปริมาณก๊าซเรือน
กระจกรวมทั้งการจัดการภูมิทัศน์และการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวโดยรอบอาคารดังนี้  
 2.1มีการออกแบบก่อสร้างหรือปรับปรุงกรอบอาคารให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 2.2 มีการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ  
 2.3 มีการติดตั้งหรือปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้ประหยัดพลังงาน  
 2.4 มีการจัดสรรหรือบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อ  
สิ่งแวดล้อม 
 2.5 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ /หรือเทคโนโลยีอ่ืนๆเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม 



 

 

 

 2.6 มีการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและจัดการภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม  
 
ผลจากการศึกษาดูงานพบว่า 
 1. มีแผนมาตรการปรับปรุงอาคารเก่าให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 2. มีการปรับปรุงอาคารเก่า ท าประตูก้ันระหว่างชั้นเพ่ือป้องกันแอร์ออก  
 3. ก าหนดแผนการล้างท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามระยะเวลาก าหนดแบ่งออกเป็น ล้าง
เครื่องใหญ่ ปีละ 1 ครั้ง และล้างไส้กรอกอากาศ ปีละ 3 ครั้ง 
 4. เปลี่ยนการใช้หลอดไฟแบบ T5 มาเป็นหลอด LED 
 5. มีการปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวทั้งภายในและนอกอาคาร เช่น การปลูกต้นตะบองเพชรเพื่อ
ฟอกอากาศภายในอากาศ 
 6. แยกมิเตอร์ไฟฟ้าออกจากส่วนกลาง ท าให้ทราบปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน  
 

หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 
 ห้องสมุดสีเขียวจะต้องก าหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมี
การรณรงค์และสร้างความตระหนักรู้ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าลดปริมาณของเสียและหลีกเลี่ยงกิจกรรม
ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุดโดยหมายรวมถึงการควบคุม
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ภายในห้องสมุดดังนี้ 
 3.1 มีการก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและประกาศให้ทราบทั่วกัน  
 3.2 มีการก าหนดแผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้าน้ าและทรัพยากร  
 3.3 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้รับบริการลดปริมาณขยะใช้ไฟฟ้าและน้ าอย่าง
ประหยัด 
 3.4 มีการจัดซื้อ /จัดจ้างสินค้าและบริการโดยพิจารณาถึงการอนุรักษ์พลังงานและผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมเช่นการใช้วัสดุรีไซเคิลการเลือกใช้อุปกรณ์โดยพิจารณาจากฉลากประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมหรือเลือกใช้บริการจากผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 3.5 มีการบ ารุงรักษา  (Maintenance) เครื่องจักรอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 
 3.6 มีการรวบรวมและบันทึกข้อมูลด้านการใช้ไฟฟ้าน้ ากระดาษเชื้อเพลิงในการขนส่งและการเดินทาง
รวมทั้งทรัพยากรต่างๆ 
 3.7  มีการวางแผนการขนส่งและการเดินทางให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง
และลดการเดินทางท่ีไม่จ าเป็นโดยใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.8 ส่งเสริมให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อก าหนดเป้าหมาย
ในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขยายผลไปสู่กิจกรรมการชดเชยคาร์บอนในอนาคต 
ตามความเหมาะสม 
 
ผลจากการศึกษาดูงานพบว่า 
 1.มีการก าหนดแผนการจัดการพลังงาน/ของเสียและมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ า และทรัพยากร 
 2. มีการจัดท าสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้รับบริการลดปริมาณขยะใช้ไฟฟ้าและน้ า
อย่างประหยัดเช่น มีป้ายการคัดแยกขยะอย่างชัดเจน มีห้องคัดแยกกระดาษเช่นกระดาษใช้แล้ว 2 
หน้ากระดาษหน้าเดียว กล่องกระดาษ เศษกระดาษ ติดตั้งก๊อกน้ าระบบอัตโนมัติ ติดตั้งระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ  



 

 

 

3. ส านักหอสมุด ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการจัดซื้อวัสดุ และครุภัณฑ์ทุกอย่างที่มีการรับรองจาก 
หน่วยงานหรือบริษัทว่าเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติในการช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เช่น กระดาษ ไอเดียกรีนนวัตกรรมกระดาษเพ่ือสิ่งแวดล้อม ด้วยการน า EcoFiber มาเป็น
ส่วนประกอบในการผลิตแทนการใช้เยื่อจากต้นไม้ จึงช่วยลดการใช้ต้นไม้ใหม่ลงกว่า 40% และยังเป็นกระดาษ
ถ่ายเอกสารระดับพรีเมี่ยมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน “ฉลากเขียว” จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยเป็นรายแรก 
ด้วยคุณภาพเนื้อกระดาษท่ีขาว สะอาด และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กระดาษไอเดียกรีน จึงเหมาะส าหรับ
ผู้บริโภคท่ีต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีข้ึน 
 4. การจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทท าความสะอาด ส านักหอสมุดได้จัดท า TOR ข้อก าหนดของผู้ว่าจ้างในการ
ท าความสะอาด บริษัทต้องใช้ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 5. มีการรวบรวมจดบันทึกข้อมูลEUI ประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า ประปา และการจัดการขยะ/ของเสีย/
การใช้กระดาษ และน้ ามันเชื้อเพลิงในแต่ละเดือน 
 6. ติดต่อสื่อสารผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ มีการวางแผนการขนส่งและการเดินทางให้เกิดประโยชน์
สูงสุด เช่น รับ-ส่งเอกสารราชการส านักงานอธิการบดีตามเวลา วันละ 2 ครั้งจดบันทึกการยืมพาหนะในการส่ง
เอกสารหรือการใช้งานอื่นๆ 
 7. ส่งเสริมให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์เพื่อก าหนดเป้าหมายใน
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและขยายผลไปสู่กิจกรรมการชดเชยคาร์บอน  ในชีวิตประจ าวัน
บุคลากรจนไปถึงในระดับหน่วยงาน 
 8. มีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้กับบุคลากรในเรื่องการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอน
ฟุตพริ้นท ์และกิจกรรมการชดเชยคาร์บอน 
 

หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ 
 ห้องสมุดสีเขียวจะต้องมีการจัดการขยะจัดการน้ าเสียและจัดการมลพิษทางอากาศดังนี้  
4.1 การจัดการขยะ 
 ห้องสมุดสีเขียวจะต้องมีการจัดการขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการปฏิบัติงานและการให้บริการเพ่ือ
ควบคุม ปริมาณขยะและอันตรายที่จะส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการต่อสิ่งแวดล้อม
และต่อชุมชนรอบข้างโดยห้องสมุดสีเขียวจะต้องเลือกวิธีการจัดการขยะท่ีเหมาะสมลดปริมาณขยะ  (Reduce) 
การใช้ซ้ า (Reuse) การน าของเสียกลับมาใช้ใหม่  (Recycle) มีการตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกและ
บันทึกปริมาณขยะมีพ้ืนที่รวบรวมขยะก่อนส่งก าจัดและวิธีการก าจัดขยะที่เหมาะสมส าหรับขยะแต่ละประเภท 
4.2 การจัดการน้ าเสีย 
 ห้องสมุดสีเขียวจะต้องด าเนินการจัดการน้ าเสียที่เกิดจากทุกกิจกรรมการปฏิบัติงานและการให้บริการ  
โดยเลือกแนวทางในการจัดการน้ าเสียอย่างเหมาะสมโดยการลดปริมาณการใช้น้ าหรือใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพเลือกใช้น้ ายาท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและควรมีการบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสม 
4.3 การจัดการมลพิษทางอากาศ 
 ห้องสมุดสีเขียวจะต้องมีการจัดการสิ่งเจือปนในอากาศเช่นฝุ่นละอองไรฝุ่นเชื้อราเชื้อแบคทีเรีย  
สารเคมีควันบุหรี่เป็นต้นรวมทั้งการจัดการสภาพแวดล้อมภายในอาคารให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยมีสภาพ
อากาศที่ดีอากาศถ่ายเทสะดวกเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานและสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับบริการ 
 



 

 

 

 
ผลจากการศึกษาดูงานพบว่า 

1.การจัดการขยะมีการลดปริมาณขยะ การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ มีการจัดพื้นที่ส าหรับรวบรวม
ขยะแต่ละประเภท ได้แก่ ห้องเก็บกระดาษ จุดพักขยะรีไซเคิล จุดพักขยะก่อนส่งก าจัด  มีการตรวจสอบความ
ถูกต้องในการคัดแยกขยะ 

2. มีห้องคัดแยกกระดาษเช่นกระดาษใช้แล้ว 2 หน้ากระดาษหน้าเดียว กล่องกระดาษ เศษกระดาษ 
3. มีระบบการบ าบัดน้ าเสียโดยน าน้ าเสียผ่านทางท่อระบายใหญ่เข้าสู่โรงบ าบัดน้ าเสีย 
4. ส่วนการจัดการน้ าเสียของส านักหอสมุดได้ด าเนินการติดตั้งถังดักไขมันเพื่อเป็นการก าจัดของเสีย

ขั้นต้น โดยมอบหมายให้แม่บ้านเป็นผู้รับผิดชอบในบริเวณดังกล่าวท าการล้างท าความสะอาดถังดักไขมันและมี
การใช้จุลินทรีย์ (EM) เพ่ือก าจัดกลิ่นทุกอาทิตย์ 

5. ส านักหอสมุดได้ขอความร่วมมือหน่วยงานภายนอกท าการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ และการ
ตรวจวัดปริมาณแสงสว่างภายในส านักหอสมุด 

6. ในส่วนของตัวอาคารส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นอาคารปิดไม่สามารถเปิดหน้าต่างได้ จึง
มอบหมายให้แม่บ้านก าจัดฝุ่นบนชั้นหนังสือ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ 

7. ส านักหอสุดได้แบ่งพ้ืนที่การใช้เสียงและมีป้ายงดสูบบุหรี่ และจัดพื้นที่ส าหรับสูบบุหรี่ภายนอก
อาคาร 

8. มีการด าเนินกิจกรรม 5ส อย่างสม่ าเสมอในพ้ืนที่ส านักงานและส่วนพื้นที่บริการให้มีความสะอาด มี
ป้ายบอกก ากับอย่างชัดเจน 

9. ส านักหอสมุดได้มีการให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตนในกรณีเกิดอัคคีภัย มีแผนบันไดหนีไฟ อาคารทุก
ชั้นมีตู้หัวฉีดน้ าดับเพลิง ภายในอาคารมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณหนีไฟที่มีเสียง มีป้ายบอกทางหนีไฟที่ชัดเจน 
 

หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการของห้องสมุด 
 ห้องสมุดมีสีเขียวมีหน้าที่ในการให้บริการความรู้ตามบริบทและนโยบายขององค์กรโดยเพิ่มเติมในส่วน
ของการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและมีการบริหารจัดการในด้านต่างๆดังนี้ 
การบริหารจัดการ 
 - ผู้บริหารองค์กรมีนโยบายสนับสนุนการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวมีคณะกรรมการประกอบด้วย
ผู้บริหารห้องสมุดบุคลากรห้องสมุดและ /หรือบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและ
ด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
 - มีแผนการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนการเป็นห้องสมุดสีเขียวและมีการปฏิบัติตามแผนอย่างต่อเนื่อง 
 - เปิดโอกาสให้บุคลากรผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและร่วม
กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรสารสนเทศ 
 - มีการจัดท าแผนพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับบริบทการให้บริการขององค์กรและสอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการ 
 - จัดหาและจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและสาขาที่
เกี่ยวข้องที่มีความทันสมัยและหลากหลายรูปแบบตามแผนงานที่ก าหนด 
 - มีการแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ร่วมกันระหว่างห้องสมุด 



 

 

 

 
การบริการ 
 - มีการให้บริการสารสนเทศท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม
กับบริบทการให้บริการขององค์กรและทันต่อความต้องการของผู้รับบริการ 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
 - มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
หลากหลายและเหมาะสมกับบริบทการให้บริการขององค์กร 
 - มีการจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุดให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 - มีการจัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลจากการศึกษาดูงานพบว่า 
ด้านบริหารจัดการ 
 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละส่วนงานอย่างชัดเจน และทุกคนสามารถเลือกรับผิดชอบงานใน
ส่วนที่ตนสนใจ 
 - มีนโยบายการด าเนินการอย่างชัดเจน ท าให้มีแนวทางการปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมสนองตอบตาม
นโยบาย และบุคลากรทุกคนเข้าใจนโยบาย 
ด้านทรัพยากรสารสนเทศ 
 - ได้รับแนวทางจากหอสมุดแม่โจ้ ให้นับรวมทรัพยากรทุกประเภท และ link จากหน่วยงานต่างๆ 
เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นการเพ่ิมจ านวนทรัพยากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
ห้องสมุดสีเขียว 
ด้านการบริการ 
 - เน้นการให้ความรู้เพื่อสร้างจิตส านึกกับผู้ใช้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา เช่น การท าที่ค่ัน
หนังสือเกี่ยวกับการประหยัดน้ า ประหยัดไฟ  
 - การให้ยืมถุงผ้าใส่หนังสือ  
 - การแนะน าการสืบค้น opac ให้กับนักศึกษาปี 1 จะสอดแทรกค าค้นเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากร 
การประหยัดพลังงานต่างๆ เข้าไปด้วย ก็สามารถใช้เป็นหลักฐานตามเกณฑ์ได้เหมือนกัน  
 - การแนะน าหนังสือด้านพลังงานเพิ่มเติมให้กับอาจารย์  
ด้านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ 
 - จัดมุมแนะน าหนังสือโดยท า QR Code และสแกนปกหนังสือ เกี่ยวกับ Green libraryเพ่ือให้ผู้ใช้
สามารถเข้าถึงแหล่งได้ทันที 
 - ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ให้นักศึกษาท่ีเข้าใช้ห้องสมุดได้มีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมการคัดแยกขยะ การ
ท าสิ่งของจากของเหลือใช้ต่าง เป็นต้น 
 - แต่กิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดท าให้กับนักศึกษาได้นั้น บุคลากรเจ้าหน้าที่จะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่าง
และเข้าใจสาระส าคัญของการเป็น Green library เป็นอย่างด ี



 

 

 

 - การสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับการประหยัดแม้แต่ในห้องน้ า ที่ให้ประหยัดกระดาษช าระ การช่วยกัน
รักษาความสะอาด 
 

หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
บทบาทของผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหารห้องสมุด 
ก าหนดนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ  
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการ 
บทบาทของบุคลากรห้องสมุดสีเขียว 
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว  
บทบาทผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องสมุดด้องด าเนินงานโดยค านึงถึงนโยบายการเป็นห้องสมุดสีเขียว  
และให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวผู้รับบริการต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินงาน
ห้องสมุดสีเขียว 
 
ผลจากการศึกษาดูงานพบว่า 
 1. มีการก าหนดนโยบายการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนื่องและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคลากรห้องสมุด ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละหมวด
ต่างๆและสร้างความรู้ ความเข้าใจจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่องหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วม 
 2. มีการจัดอบรมเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียวของ
บุคลากร ทั้งหน่วยงานภายนอกและภายใน 
 3. จัดประชุมผู้ประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องสมุด รับทราบนโยบายการเป็นห้องสมุดสีเขียว 
และให้ความร่วมมือสนับสนุนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
 

หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 
 มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกันในเรื่องการบริหาร
จัดการและการให้บริการแบบอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
ผลจากการศึกษาดูงานพบว่า 
 ส านักหอสมุดจัดฝึกอบรมให้กับบุคลากรทั้งภายในและภายนอก มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการและการให้บริการแบบอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยมีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น การประชุม
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
 
 
 



 

 

 

หมวดที ่8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว 
การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว 
 ห้องสมุดสีเขียวต้องมีตัวชี วัดและระบบการติดตามประเมินผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมเช่นตัวชี วัดและค่าเป้าหมายการใช้ไฟฟ้าน  ากระดาษเชื อเพลิงการใช้ทรัพยากรและปริมาณของเสีย
โดยมีการบันทึกข้อมูลติดตามตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลจากการศึกษาดูงานพบว่า  
 มีการบันทึก ข้อมูล EUI ติดตามการใช้ไฟฟ้าน  ากระดาษเชื อเพลิงการใช้ทรัพยากรและปริมาณของเสีย
อย่างต่อเนื่อง  
 
การน ากลับมาใช้กับส านักวิทยบริการฯ 

1. การจัดท านโยบายที่เป็นรูปแบบ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการจัดกิจกรรมรองรับได้อย่างต่อเนื่อง 
 2. การสร้างจิตส านึกให้บุคลากรเข้าใจในเรื่อง Green library เช่น การคัดแยกขยะในส านักงาน ที่ทุก
วันนี้ทุกอย่างรวมอยู่ในถุงเดียวกันหมด การร่วมกันประหยัดน้ า ประหยัดไฟ แต่ต้องค านึงถึงผู้ใช้บริการเป็น
ส าคัญ 
 3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส านักหอสมุดจะมีห้องรับประทานอาหารส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าที่อย่างเป็นสัดส่วนที่เดียว ท าให้สามารถจัดการแยกขยะได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 4. การให้ยืมถุงผ้าใส่หนังสือกลับบ้าน  
 5. สอดแทรกค าค้นเก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน ในการสอนการใช้ opac  
 6. จัดท ากิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง 
 7. จัดท าพ้ืนที่ส าหรับเก็บกระดาษ มีการคัดแยกกระดาษเพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่  

8. จัดท าพ้ืนที่การคัดแยกขยะรีไซเคิล จัดท าจุดพักขยะรีไซเคิล ขยะส่งก าจัด และตรวจสอบความ
ถูกต้องในการคัดแยก 

9. ติดตั้ง CT: Current Transformer วัดกระแสไฟฟ้าจากสาย Main ต่อเข้ากับมิเตอร์เพื่อให้ทราบว่า
ทั้งอาคารมีการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนจ านวนกี่หน่วย โดยไม่เกี่ยวกับการไฟฟ้าเพ่ือท าการแยกหม้อแปลงไฟฟ้า  

10. การจัดท าฟอร์มการท าความสะอาดของแม่บ้าน คือ ท าความสะอาดอ่าง โถสุขภัณฑ์ ห้องน้ าไม่มี 
กลิ่นเหม็น กระจกใสไม่มีคราบ พื้นแห้งผนังสะอาด พื้นแห้งไม่มีคราบน้ า ผนังไม่มีคราบน้ า ผู้ตรวจ เจ้าหน้าที่
ฝ่ายอาคาร  ระยะเวลาใน 1 วัน 08.00 10.00 12.00 14.00 16.00  

11. จัดเก็บน้ ายาท าความสะอาด ให้เป็นระเบียบง่ายต่อการใช้สอย ควบคุมการเบิกจ่ายอย่างเคร่งครัด 
12. จัดท าแผนการลดปริมาณของเสีย  
13. วัสดุและอุปกรณ์จะต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน

ที่ไม่เป็นมลพิษ และขอหนังสือรับรองจากบริษัทผู้ผลิตว่าเป็นวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่มีคุณสมบัติในการช่วยรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติจริง 

14. จัดท าป้ายประกาศติดหน้าจอคอมพิวเตอร์ “ปิดหน้าจอหลังการใช้งาน” 
15. จัดเก็บเอกสารที่เป็นหลักฐานการตรวจสอบได้ว่า การจัดซื้อจัดจ้างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือ 

Eco 



 

 

 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

1. การจัดท าเว็บไซต์ของส านักฯ และ Green library ให้น่าดึงดูดเข้ามาใช้ และมีการ Update อย่าง
สม่ าเสมอ เพราะปัจจุบันกิจกรรมทุกอย่างต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทอย่างมาก 
 2. มีห้องคัดแยกกระดาษอย่างเป็นสัดส่วน ทุกส่วนงานให้ความร่วมมือในการคัดแยกกระดาษเป็น
อย่างดี 
 3. การปรับปรุงห้องน้ าใหม่  

4. ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ “Green Library” ให้กับบุคลากรมีความรู้และเข้าใจอย่างแท้จริง 
 5. ควรมีการน ามาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างชัดเจน มีการเปรียบเทียบอย่างชัดเจนทั้งก่อนและหลังด าเนิน
โครงการ Green Library 
 6. ควรมีสื่อประชาสัมพันธ์เป็นระยะๆ ให้กับผู้เข้าใช้บริการห้องสมุดปฏิบัติตาม ซึ่งอาจจะต้องใช้
ระยะเวลาในการท าความเข้าใจกับผู้เข้าใช้มาก เพราะจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ต้องใช้ระยะเวลาในการประชาสัมพันธ์นานประมาณ 3 เดือนเป็นอย่างน้อย นักศึกษา/ผู้เข้า
ใช้บริการถึงให้ความร่วมมือ 
          7. จัดท ากิจกรรมการจัดการของเสียและมลพิษ มีการจัดท าข้ันตอนการท ากิจกรรม มีตารางการ
ตรวจสอบมีเอกสารรายงานผลอย่างสม่ าเสมอ 
 8. ท าประตูกั้นแอร์ตรงบันได 
 9. ติดตั้งบ่อดักไขมันตรงอ่างล้างจานเพื่อป้องกันท่อตัน  

10. การที่จะประสบความส าเร็จส าหรับโครงการ Green Library จ าเป็นและขึ้นอยู่กับการก าหนด
นโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานการบริหารจัดการการจัดการทรัพยากรสารสนเทศการบริการส่งเสริมการ
เรียนรู้เครือข่ายและความร่วมมือและจริงจังกับโครงการนี้ ร่วมมือร่วมแรง และสร้างพลังเพ่ือช่วยกันผลักดันให้
โครงการประสบความส าเร็จ  
 
ข้อเสนอแนะการศึกษาดูงานครั้งต่อไป 
 จากข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้สามารถสรุปได้ ดังนี้ คือ เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้จากการศึกษาดู
งานครั้ง ผู้ตอบแบบสอบถามต้องการศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ที่ได้ผ่านการประเมินมาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และ Green Officeเช่น ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยหัว
เฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
การศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียวGreen Library 

 ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และส านักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องคัดแยกกระดาษ บริการถุงผ้าใส่หนังสือ 

DIY IDEA DIY IDEA 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ่อดักไขมัน 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบ่งกลุ่มประชุมย่อย 


