
 
สรุปผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
2560-ปัจจุบัน (2562) 

 
 
ประวัติการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นอำคำรเก่ำ 2 อำคำรเชื่อมต่อกัน อำคำรด้ำนหน้ำเป็น
อำคำร 2 ชั้น ก่อสร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2516 อำคำรด้ำนหลัง เป็นอำคำร 8 ชั้น ก่อสร้ำงเมื่อปี พ.ศ. 2542 ก่อนที่จะมี
กำรด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรประหยัด
พลังงำนไฟฟ้ำ น้ ำประปำ คือ มีป้ำยประกำศรณรงค์กำรลดปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ น้ ำประปำ และก ำหนดให้ห้องสมุด
เป็นเขตปลอดบุหรี่ 
 วันที่ 9 มีนำคม 2556 ได้เริ่ม ท ำควำมสะอำด สะสำง ก ำจัดขยะ และสิ่งที่ไม่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้
ออกจำกห้องสมุด ต่อมำ เริ่มมีกำรปรับภูมิทัศน์ภำยในห้องสมุด จัดกิจกรรม Happy Workplace  ปรับขยำยพ้ืนที่
ส่วนงำนให้บริกำร ชั้น 1 ชั้ น 2 ชั้น 3 และชั้น 4 ระบบอำกำศมีกำรจ ำกัดฝุ่น ระบบอำกำศ ปรับเปลี่ยน
เครื่องปรับอำกำศระบบประหยัดไฟ ซ่อมบ ำรุงและล้ำงเครื่องปรับอำกำศอย่ำงสม่ ำเสมอ  
 พ.ศ. 2560  เข้ำร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุด
สีเขียว เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2560 และเริ่มด ำเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว แต่งตั้งคณะท ำงำน  
จัดท ำประกำศส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี  เรื่อง นโยบำยกำรพัฒนำ
ห้องสมุดสีเขียว ลงวันที่ 1 กรกฎำคม 2560 จัดท ำแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2560 และจัดท ำแผนพัฒนำห้องสมุด
สีเขียว  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565 
 พ.ศ. 2561  จัดท ำแผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปี 2561 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2561 ก ำหนดตัวชี้วัด เป้ำหมำย ด ำเนินโครงกำร และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือติดตำมควำมคืบหน้ำ 
และประชำสัมพันธ์โครงกำรผ่ำนสื่อทุกรูปแบบ และจัดท ำรำยงำนประจ ำปีงบประมำณ 2561  
 พ.ศ. 2562  จัดท ำแผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปี 2562 แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 
2562 และจัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน และด ำเนินกำรกิจกรรมส ำคัญต่ำงๆ เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำร
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ได้มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ ด้ำนห้องสมุดสีเขียว ให้สอดคล้องกับ ประกำศสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี  เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 
คือ 
 
 
 



 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561-2565 
วิสัยทัศน์  วิสัยทัศน์  
ห้องสมุดสีเขียวเป็นแหล่งเรียนรู้ มีกำรบริหำรจัดกำรที่
เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม และให้บริกำรควำมรู้ที่
สอดคล้องกับนโยบำยกำรอนุ รักษ์พลั งงำนและ
สิ่งแวดล้อมของชำติ 

เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต มีกำรบริหำรจัดกำรและ
ให้บริกำรสำรสนเทศที่สอดคล้องกับนโยบำยกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมของชำติ 
 

พันธกิจ  พันธกิจ  
1 . เป็ น แห ล่ งบ ริ ก ำรควำมรู้ ด้ ำนพ ลั งงำน และ
สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำ
ประเทศ และตรงตำมต้องกำรของชุมชนและสังคม 

1. จัดหำ จัดกำร และให้บริกำรสำรสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 

2. จั ดหำและจัดกำรทรัพยำกรส ำรสน เทศเพ่ื อ
สนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

2. จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริมให้บุคลำกรห้องสมุดและผู้รับบริกำรมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และมีควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

3. ส่งเสริมให้บุคลำกรและผู้รับบริกำรมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจ และมีควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

5. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4. ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมาย  เป้าหมาย  
1. ห้องสมุดเป็นแหล่งบริกำควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจำกกำรให้บริกำร
ควำมรู้ตำมบริบทของแต่ละห้องสมุด 

1. เป็นแหล่งบริกำรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจำกกำรให้บริกำร
สนับสนุนพันธกิจหลักของมหำวิทยำลัย 

2. ห้องสมุดมีทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศ
ทำงกำรพัฒนำประเทศ และตรงตำมควำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม 

2. มีทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย เพียงพอต่อควำมต้องกำรใน
กำรใช้ประโยชน์ของผู้ใช้บริกำร 

3. ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม 

 

4. บุคลำกรและผู้รับบริกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ตระหนักรู้ในเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

3. บุคลำกรและผู้รับบริกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
ตระหนักรู้ในเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

5. ห้องสมุดสำมำรถเพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน 4. เพ่ิมประสิทธิภำพกำรใช้พลั งงำน ลดกำรใช้



ลดกำรใช้ทรัพยำกร ลดปริมำณขยะและของเสีย โดย
หลักกำรและเครื่องมือที่เหมำะสม 

ทรัพยำกร ลดปริมำณขยะและของเสีย โดยวิธีกำรที่
เหมำะสมกับบริบทของส ำนั กวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 
1. ก ำหนดให้ น โยบำยกำรอนุ รักษ์ พลั งงำนและ
สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร
ห้องสมุด 

1. ก ำหนดให้น โยบำยกำรอนุ รักษ์พลั งงำนและ
สิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบำยกำรบริหำรจัดกำร 
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

2. แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสำรสนเทศ
ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

2. มีกำรแลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยำกร
สำรสนเทศด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

3. สร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว พัฒนำควำมร่วมมือ
กับชุมชนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3. สร้ำงควำมร่วมมือในเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว และ
พัฒ นำควำมร่วมมือกับชุมชนและหน่ วยงำนที่
เกี่ยวข้อง 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำแนวปฏิบัติที่ดีในกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

4. มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำแนวปฏิบัติที่ดีใน
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

5. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว โดยใช้
ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมำะสม 

5. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว 
โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่เหมำะสม 

     
     
การด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ซึ่งเป็นห้องสมุดของ
มหำวิทยำลัย ท ำหน้ำที่แหล่งเรียนรู้ ที่มีบทบำทส ำคัญต่อกำรพัฒนำควำมรู้และสร้ำงสรรค์ปัญญำให้กับนักศึกษำ 
และบุคคลในชุมชนในสำขำวิชำต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับภำรกิจของมหำวิทยำลัย รวมทั้งเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญและจ ำเป็นเร่งด่วนที่ทุกภำคส่วนต้องให้ควำมส ำคัญ และช่วยกันแก้ไข ในสภำวกำรณ์
ทีป่ัญหำด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ก ำลังทวีควำมรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้ำง  
 ดังนั้น ส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงให้ควำมส ำคัญในกำรพัฒนำห้องสมุดเพ่ือเป็นต้นแบบของหน่วยงำน 
เรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยพิจำรณำเข้ำร่วม “เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว หรือ Green Library” 
ซึ่ งเป็ นควำมร่วมมื อระหว่ำง สมำคมห้ องสมุ ดแห่ งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์ ฯ  ส ำนั กหอสมุ ด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ หน่วยงำนวิชำกำรด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม และห้องสมุดที่เข้ำร่วมในเครือข่ำย
ห้องสมุดสีเขียว และได้ร่วมลงนำม “บันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสี
เขียว” เพ่ือเป็นหนึ่งในสมำชิกเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว (Green Library Partners) เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน พ.ศ.  
2560  
 ในกำรด ำเนินงำน ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี ได้
ด ำเนินงำนมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พุทธศักรำช 2558 และเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ข้อก ำหนด แนวทำง
เชิงปฏิบัติ และวิธีกำรตรวจประเมิน พุทธศักรำช 2559 ของสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เพ่ือใช้เป็นแนว
ทำงการพัฒนาและเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จในการด าเนินงาน ซึ่งส ำนักวิทยบริกำรฯ ได้ตั้งเป้ำหมำยในกำรขอรับ
กำรประเมิน ภำยในปีพุทธศักรำช 2562 
 



 
 
 
ขั้นตอนและวิธีการด าเนินงาน 
 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรด ำเนินงำนเพ่ือกำรเป็นห้องสมุดสีเขียว โดย
ประยุกต์ใช้หลักวงจรกำรบริหำรงำนคุณภำพ PDCA เพ่ือกำรพัฒนำห้องสมุดไปสู่ห้องสมุดสีเขียวตำมประกำศ
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ฯ เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 ทั้ง 8 หมวด 
ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1.  ขั้นตอนการวางแผน (Plan) 
  ด ำเนินกำรวำงแผน เพ่ือกำรพัฒนำห้องสมุดสู่ห้องสมุดสีเขียว ตำมประกำศสมำคมห้องสมุดแห่ง
ประเทศไทยฯ เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 ตรงกับมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว หมวดที่ 1   
  หมวดที่ 1 ทั่วไป  
    เกี่ยวกับแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับห้องสมุดสีเขียว มีประกำศนโยบำย 
แผนพัฒนำห้องสมุดสีเขียวที่ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจเป้ำหมำย และยุทธศำสตร์ ประกำศแนวปฏิบัติ และ
แผนปฏิบัติกำรห้องสมุดสีเขียวเพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม กำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริกำร
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทรำบ ผ่ำนช่องกำรสื่อสำรต่ำง ๆ โดยด ำเนินกำร คือ 
    1.1  ลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสี
เขียว เมื่อวันที่ 9 มิถุนำยน 2560 เพ่ือเป็นแนวทำงส ำหรับกำรด ำเนินงำนและจัดกิจกรรม 

 



    1.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว เพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน 
ซึ่งผู้บริหำรและบุคลำกรห้องสมุดทุกคนเข้ำร่วมเป็นกรรมกำร มีกำรประชุมคณะกรรมกำรเพ่ือถ่ำยทอดและชี้แจง
แนวทำงกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว 
    1.3 ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน จัดท ำประกำศนโยบำยห้องสมุดสีเขียวที่มุ่งเน้น
กำรพัฒนำและส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม กำรบริหำรจัดกำรขยะ กำรเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว กำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือสภำพแวดล้อมที่ดี กำรส่งเสริมและให้ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมให้แก่
ผู้รับบริกำร ผู้ปฏิบัติงำน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และประกำศแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
    1.4 สร้ำงควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวทำงกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียวให้กับ
บุคลำกร โดยกำรส่งบุคลำกรเข้ำอบรม สัมมนำ ศึกษำดูงำนจำกห้องสมุดต้นแบบ และประชุมแลกเปลี่ยนรู้ของ
เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว เพ่ือให้บุคลำกรเกิดองค์ควำมรู้และแนวทำงในกำรด ำเนินงำน หลังจำกบุคลำกรเข้ำร่วม
อบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน กลับมำ จะน ำมำพูดคุยสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันเพื่อเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำน 
 2. ข้ันตอนการปฏิบัติ (Do) 
   ด ำเนินกำรพัฒนำห้องสมุดตำมแผนที่วำงไว้ ตำมประกำศสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง 
มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 หมวดที่ 2, 3 และ 4 ดังนี้ 
  หมวดที่ 2 โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงด้ำนกำยภำพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
    2.1  ศึกษำปัญหำและสภำพอำคำรเดิม ที่เป็นอุปสรรคต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม โดยจัดท ำแผนพัฒนำอำคำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561–2565  
    2.2 ระบุโครงกำรและกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับกำรปรับปรุงโครงสร้ำงและวัสดุ
ประกอบอำคำรให้เอ้ือต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม เช่น โครงกำรปรับปรุงห้องสุขำภำยในอำคำรทุกชั้นที่
ให้บริกำร  ซ่อมแซมรอยรั่วซึมของน้ ำฝนโดยรอบอำคำร เป็นต้น 
    2.3 ก ำหนดแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีกำรปรับปรุงระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพ 
เช่น กำรเปลี่ยนเครื่องปรับอำกำศที่เก่ำ ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ กิจกรรม Happy workplace: 5ส กำร
ก ำหนดเวลำเปิด-ปิด เครื่องปรับอำกำศ เป็นต้น 
    2.4 กำรปลูกต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว โครงกำรห้องสมุดสีเขียว กำรปรับภูมิทัศน์
ภำยในอำคำร กำรท ำสวนหย่อม กำรปลูกต้นไม้ภำยในอำคำร และโครงกำรปลูกต้นไม้ “ลดร้อนรักษ์โลก”  เป็นต้น   
    2.5 กำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ประหยัดพลังงำน ส ำรวจประเภทหลอดไฟที่
ใช้ในอำคำรบริเวณที่ใช้งำนมำกตลอดเวลำเปิดท ำกำรและเปลี่ยนเป็นหลอด LED จ ำนวน 300 หลอด และติดตั้ง
ระบบไฟฟ้ำเชือกกระตุก เพ่ือควบคุมกำรใช้แสงสว่ำงบริเวณท่ีต้องกำรใช้งำน กำรติดตั้งระบบเซลล์สุริยะ 1 ระบบ 
  หมวดที่ 3 กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน  
    3.1 ก ำหนดนโยบำย มำตรกำรด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ และประกำศให้ทรำบทั่วกัน โดยจัดท ำแผนงำนและด ำเนินกำรตำมมำตรกำรจัดกำรทรัพยำกรและ
พลังงำน ประกำศแนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพ่ือกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 15 สิงหำคม 2560 
และถือปฏิบัติ ประกอบด้วยแนวปฏิบัติทั้งหมด 5 ด้ำน ได้แก่  
     1) อำคำรสถำนที ่ 
     2) สำธำรณูปโภค ประกอบด้วย ไฟฟ้ำ แสงสว่ำง น้ ำประปำ 



     3) สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ประกอบด้วย เครื่องปรับอำกำศ คอมพิวเตอร์ ลิฟต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้ำอ่ืนๆ  
     4) สภำพแวดล้อม ประกอบด้วย ขยะ น้ ำเสีย อำกำศ ภำวะฉุกเฉิน เอกสำรและ
อุปกรณ์ในกำรปฏิบัติงำน  
     5) อ่ืนๆ  
    3.2 ด้ำนกำรส่งเอกสำรและกำรเดินทำง มีกำรใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (email) 
และระบบกำรสื่อสำรอ่ืนๆ เพ่ือลดเวลำ และลดต้นทุนกำรส่งเอกสำร มีกำรบริหำรจัดกำรระบบรถร่วมโดย
มหำวิทยำลัยมีระเบียบปฏิบัติ คือ หำกมีผู้เดินทำงน้อยกว่ำ 3 คน ให้ใช้บริกำรขนส่งมวลชนแทนกำรใช้รถรำชกำร 
เป็นต้น 
    3.3 จัดท ำแผนงำนและด ำเนินกำรโครงกำรห้องสมุดสีเขียว กิจกรรมปลูกต้นไม้ “ลด
ร้อนรักษ์โลก” ณ อุทยำนวิทยำศำสตร์สมเด็จพระนำรำยณ์  มีกำรประเมินปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก เป็นต้น 
    3.4 กำรสื่อสำร รณรงค์ และสร้ำงควำมตระหนักรู้ในกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงรู้คุณค่ำ 
ลดปริมำณของเสีย ไฟฟ้ำ และน้ ำ มีกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง สินค้ำและบริกำร หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบ
กับสิ่งแวดล้อม  เช่น กำรใช้วัสดุรีไซเคิล กำรเลือกใช้อุปกรณ์โดยพิจำรณำจำกฉลำกประหยัดพลังงำนและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม มีกำรบ ำรุงรักษำ เครื่องจักร อุปกรณ์ อย่ำงเหมำะสมทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร เพ่ือสื่อสำรกับ
ผู้รับบริกำร บุคลำกรห้องสมุด ให้รับทรำบและถือเป็นแนวปฏิบัติผ่ำนช่องทำงสื่อสำรต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ส ำนักฯ 
ป้ำยประชำสัมพันธ์ เป็นต้น 
    3.5 รวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ เชื้อเพลิง น้ ำ กระดำษ และ
ทรัพยำกรอ่ืนๆ โดยมีกำรรำยงำนผลเป็นประจ ำทุกปี เพ่ือให้สำมำรถดูข้อมูลย้อนได้ 
  หมวดที่ 4 กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ 
    ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรจัดกำรขยะ น้ ำเสีย และมลพิษ อย่ำงต่อเนื่อง คือ  
    4.1 มีกำรจัดกำรขยะที่เกิดขึ้นจำกกิจกรรมกำรปฏิบัติงำนและกำรให้บริกำร  ที่
เหมำะสม เพ่ือควบคุมปริมำณขยะ มีกำรคัดแยกขยะภำยในอำคำร โดยจัดตั้งถังขยะส ำหรับขยะแต่ละประเภท มี
วิธีกำรจัดกำรที่เหมำะสมในกำรลดปริมำณขยะ (Reduce) กำรใช้ซ้ ำ (Reuse) กำรน ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle) มี
กำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรคัดแยกและบันทึกปริมำณขยะ มีพ้ืนที่รวบรวมขยะก่อนส่งก ำจัด  มีวิธีกำรก ำจัด
ขยะที่เหมำะสมส ำหรับขยะแต่ละประเภท เช่น กิจกรรม DIY กำรผลิตสมุดบันทึกจำกกระดำษใช้แล้ว มีจุดรับ
บริจำคกระดำษโดยแยกประเภทของกระดำษ มีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกำรคัดแยกและบันทึกปริมำณขยะ 
ก่อนที่จะส่งไปยังพื้นท่ีรวบรวมขยะก่อนส่งก ำจัดของมหำวิทยำลัย เป็นต้น 
    4.2 มีกำรจัดกำรน้ ำเสียอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรติดตั้งเครื่องดักไขมัน จ ำนวน 2 ชุด 
มหำวิทยำลัยก ำหนด TOR กับบริษัทท ำควำมสะอำดกำรเลือกใช้น้ ำยำท ำควำมสะอำดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กำรติดตั้งระบบบ ำบัดน้ ำเสียของมหำวิทยำลัย มีกำรรณรงคก์ำรใช้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ เป็นต้น 
    4.3  มีกำรด ำเนินกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ มีกำรจัดกำรสิ่งเจือปนในอำกำศ เช่น 
จัดพ้ืนที่ให้อำกำศหมุนเวียนอย่ำงเพียงพอและถ่ำยเทสะดวก ก ำจัดฝุ่นบนชั้นหนังสืออย่ำงสม่ ำเสมอ ก ำหนดให้เป็น
เขตปลอดบุหรี่ ก ำหนดเขตที่ห้ำมใช้เสียงในห้องสมุด จัดกำรสภำพแวดล้อมภำยในอำคำรให้สะอำด เป็นระเบียบ มี
สภำพอำกำศที่ดี อำกำศถ่ำยเทสะดวก ด ำเนินกิจกรรม 5ส อย่ำงสม่ ำเสมอ มีกำรปลูกต้นลิ้นมังกร และต้นไม้ในร่ม
ภำยในอำคำร      



    4.4 ด ำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมและตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน เพ่ือป้องกันเหตุ
ฉุกเฉินโดยเฉพำะอัคคีภัย ตำมกรอบระยะเวลำที่เหมำะสม โดยตรวจสอบอุปกรณ์ชุดดับเพลิงภำยในอำคำรให้
พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ และเปลี่ยนน้ ำยำดับเพลิงตำมวงรอบ มีกำรซ้อมระงับเหตุอัคคีภัย วิธีกำรใช้ถังดับเพลิงและฉีด
น้ ำยำดับเพลิง อย่ำงสม่ ำเสมอ 
 3. ข้ันตอนการตรวจสอบ (Check) 
  เป็นขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียวให้เป็นตำมแผนที่วำงไว้ ตำมประกำศสมำคม
ห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 หมวดที่ 5, 6 และ 7 ดังนี้ 
  หมวดที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม  
    ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรบริหำรและให้บริกำรสำรสนเทศตำมบริบทและนโยบำยของ
มหำวิทยำลัย โดยเพ่ิมเติมในส่วนของกำรให้บริกำรควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และมีกำร
บริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ คือ 
    5.1 กำรบริหำรจัดกำร  ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดสี
เขียว มีนโยบำยกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว มีคณะกรรมกำรห้องสมุดสีเขียว ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรและบุคลำกร 
ท ำหน้ำที่ด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว จัดท ำแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีโครงกำรห้องสมุดสีเขียว เสนอต่อผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเพ่ือกำรจัดสรรงบประมำณอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรก ำกับติดตำมโดยรำยงำนผลกำรด ำเนินต่อที่ประชุม
คณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ อย่ำงสม่ ำเสมอ ไม่ต่ ำกว่ำปีละ 2 ครั้ง  
    5.2 มีแผนงำนและจัดกิจกรรมให้บุคลำกร ผู้รับบริกำร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ผ่ำนช่องทำงกำรสื่อสำรของส ำนักฯ และร่วมกิจกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม  
    5.3 มีแผนงำนและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงำน
และสิ่งแวดล้อมทั้งที่จัดซื้อและขอรับบริจำคในแต่ละปีงบประมำณ ให้ทันสมัยและหลำกหลำยรูปแบบ สอดคล้อง
กับควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร จัดท ำรำยกำรทรัพยำกรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือสำมำรถสืบค้นได้ผ่ำนระบบ OPAC ไม่น้อยกว่ำ 300 รำยกำร พร้อมจัดเตรียมให้อยู่ในสภำพพร้อมให้บริกำร  
จัดมุมห้องสมุดสีเขียวส ำหรับให้บริกำรบริเวณชั้น 1 จัดท ำเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว มีกำรจัดนิทรรศกำรด้ำน
สิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์พลังงำน อบรมกำรประดิษฐ์สิ่งของจำกวัสดุเหลือใช้แก่ผู้รับบริกำรและโรงเรียนในชุมชน
อย่ำงต่อเนื่อง 
    5.4  มีแผนงำนและจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม หลำกหลำยรูปแบบ สอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย ทั้งกำรจัดกิจกรรมภำยใน
ห้องสมุด ชุมชน และโรงเรียนในชุมชน 
    5.5 มีแผนงำนและจัดกำรฝึกอบรมหรือกำรพัฒนำบุคลำกรห้องสมุด ให้มีควำมรู้ด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม เป็นประจ ำทุกปีอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้ำนกำรศึกษำดูงำน กำรเข้ำร่วมประชุม สัมมนำ 
เป็นต้น 
  หมวดที่ 6 บทบำทของบุคลำกรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  
    6.1 บทบำทของผู้บริหำร ท ำหน้ำที่ก ำหนดนโยบำย แผนงำนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว 
โดยผู้บริหำรและบุคลำกรมีส่วนร่วม และน ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำส ำนักวิทยบริกำรฯ และน ำเสนอแผนปฏิบัติ
กำรประจ ำปี กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ต่อผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ชี้แจงบทบำทด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ



สิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทรำบ ในรูปแบต่ำงๆ เช่น เว็บไซต์ นิทรรศกำร ป้ำยประชำสัมพันธ์ ให้กับบุคลำกร
ผู้รับบริกำร และผู้เกี่ยวข้อง 
    6.2 บทบำทของบุคลำกร มีแผนงำนพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้เข้ำร่วมประชุม อบรม 
สัมมนำ ศึกษำดูงำน ทั้งที่ด ำเนินกำรเองและเข้ำร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน
ห้องสมุดสีเขียว 
    6.3 ผู้ประกอบกำรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับห้องสมุด มีกำรด ำเนินงำนโดยค ำนึงถึง
นโยบำยกำรเป็นห้องสมุดสีเขียว  และให้ควำมร่วมมือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว ซึ่งมหำวิทยำลัยมี
ข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรว่ำจ้ำง (TOR) บริษัทท ำควำมสะอำด โดยใช้น้ ำยำท ำควำมสะอำดที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และแนวปฏิบัติเรื่องกำรท ำควำมสะอำด 
    6.4 ผู้รับบริกำร ห้องสมุดมีกำรจัดกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี รวมทั้งจัดท ำ
สื่อและป้ำยประชำสัมพันธ์ต่ำงๆ  เพ่ือให้ควำมรู้กับให้ผู้รับบริกำรทรำบนโยบำยและขอควำมร่วมมือในกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม พร้อมมีกำรสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรม   
  หมวดที่ 7 เครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด  
    ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรสร้ำงเครือข่ำยโดยเข้ำร่วมเครือข่ำยพัฒนำห้องสมุดสีเขียว  
เพ่ือด ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน  มีควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมท ำบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว ลงวันที่ 9 
มิถุนำยน 2560 พร้อมทั้งเข้ำร่วมประชุม อบรม สัมมนำ และศึกษำดูงำน ร่วมกับห้องสมุดในเครือข่ำยอย่ำง
สม่ ำเสมอ เช่น 
    -ร่วมฟังบรรยำยพิเศษ เรื่อง ควำมท้ำทำย ของห้องสมุดสีเขียวกับกำรจัดกำรพลังงำน 
ในยุค Thailand 4.0 และประชุมหน่วยงำน ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ เครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ครั้ง
ที่ 4 (ประจ ำปี 2560) ณ ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
กรุงเทพมหำนครฯ วันที่18 กรกฎำคม 2560 
    -โครงกำรศึกษำดูงำน ณ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยแม่โจ้ วันที่ 7 ธันวำคม 2560  
    -โครงกำรฝึกอบรม “กำรพัฒนำผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว” ในระหว่ำงวันที่ ณ 
ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อำคำรเทพรัตน์วิทยำโชติ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรุงเทพมหำนครฯ  
วันที่ 19-20 มกรำคม 2561 
    -ศึกษำดูงำนห้องสมุดสีเขียว ณ ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 27-28 มีนำคม 2561 
    -ร่วมกำรสัมมนำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว 
ครั้งที่ 5  ณ มหำวิทยำลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมรำช วันที่ 29-31 มีนำคม 2561 
    -เข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำรเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 (ประจ ำปี 2561) ณ 
ห้องประชุมก ำพล อดุลวิทย์ อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ กรุงเทพมหำนคร วันที่ 18 
กรกฎำคม 2561 
    -ศึกษำดูงำนห้องสมุดสีเขียว หอสมุดและคลังควำมรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล และ
โครงกำรอัมพวำ ชัยพัฒนำนุรักษ์ ณ หอสมุดและคลังควำมรู้ มหำวิทยำลัยมหิดล อ ำเภอศำลำยำ จังหวัดนครปฐม 



และโครงกำรอัมพวำ   ชัยพัฒนำนุรักษ์ ต ำบลอัมพวำ อ ำเภออัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม วันที่ 4 -15 สิงหำคม 
2561 
    -กำรสัมมนำเครือข่ำยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหวิทยำลัยรำชภัฏ
ทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระหว่ำงวันที่ 6-8 กุมภำพันธ์ 2562 ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 
    -โครงกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับรองรับกำรตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจ ำปี 
2562 ระหว่ำงวันที่ 7-8 มีนำคม 2562 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเทพสตรี 
    -กำรสัมมนำควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 
6 ระหว่ำงวันที่ 29-30 มีนำคม 2562 ณ ส ำนักงำนวิทยำเขต มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ วิทยำเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 
    -ประชุมผู้บริหำรเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่  6 ประจ ำปี  2562 วันที่  22 
กรกฎำคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้และหอสมุด มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 4.  การปรับปรุงแก้ไข (Action = A) 
                 เป็นกำรปรับปรุงแก้ไขหลังกำรตรวจสอบ (Check) ว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมมีปัญหำหรือข้อบกพร่อง
อย่ำงไร และด ำเนินกำรแก้ไขอย่ำงไร หรือพัฒนำสิ่งที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนกำรประเมินคุณภำพ ตำม
ประกำศสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมรำชูปถัมภ์ฯ เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 
หมวดที่ 8 ดังนี้ 
  หมวดที่ 8 กำรประเมินคุณภำพห้องสมุดสีเขียว  
    ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดและระบบกำรติดตำมประเมินผลด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม อย่ำงต่อเนื่อง มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยเพ่ือกำรขอรับกำรตรวจประเมินห้องสมุด
สีเขียว ในปี พ.ศ.2562  
    8.1 มีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่เหมำะสม โดย รำยงำนผล 
EUI รำยปี และ EUI รำยเดือน มีกำรสรุปผลอัตรำควำมประหยัดพลังงำน หลอด LED T8 TUBE กำรค ำนวณผล
กำรประหยัดพลังงำนจำกกำรติดตั้งแผงเซลล์สุริยะ เป็นต้น 
     8.2 มีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ โดยกำรจัดท ำรำยงำนบันทึกปริมำณ
ขยะ รำยเดือน และปริมำณขยะท่ีน ำกลับมำใช้และกำรส่งออกจ ำหน่ำย เป็นต้น  
    8.3  มีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรน้ ำเสีย ในภำพรวมมหำวิทยำลัยมีกำร
บ ำบัดน้ ำเสียอย่ำงเหมำะสม มีกำรระบุเงื่อนไขจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำรและสถำนที่  ดูแลบริเวณมหำวิทยำลัย ที่
ส ำนักวิทยบริกำรฯ มีกำรติดตั้งถังดักไขมันที่ท่อน้ ำทิ้ง ชั้น 1 และชั้น 2 และกำรเลือกใช้น้ ำยำท ำควำมสะอำดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
    8.4 มีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ ส ำนักวิทยบริกำรฯ  ไม่
มีเรื่องร้องเรียนจำกผู้รับบริกำรเกี่ยวกับสภำพอำกำศและสภำพแวดล้อมภำยในอำคำร มีกำรรำยงำนผลกำรจัดกำร
มลพิษ มีกำรจัดโครงกำร Big Cleaning Day และกิจกรรม 5ส อย่ำงสม่ ำเสมอ ในแต่ละปีมีกำรบ ำรุงรักษำระบบ
ปรับอำกำศ อย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี เป็นต้น 
    8.5 มีกำรประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก มีกำรรำยงำนผลกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ค่ำคำร์บอนฟุตพริ้นองค์กรต่อจ ำนวนผู้มำรับบริกำร เป็นต้น 
    8.6 มีกำรประเมินผลสัมฤทธิ์กำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ในกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมได้ก ำหนดผลสัมฤทธิ์ คือ ผู้ร่วม



กิจกรรมผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 80 ซึ่งทุกกิจกรรมส่วนใหญ่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมผ่ำนเกณฑ์ประเมินทั้งหมด เช่น โครงกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ส ำนักวิทยบริกำรฯ เรื่อง กำรพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนห้องสมุดสีเขียว กิจกรรม 3R ลดโลก
ร้อน ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ โครงกำรปลูกต้นไม้ “ลดร้อนรักษ์โลก” โครงกำร 3R Green and Clean TRU 
กิจกรรมประดิษฐ์กระทงที่ท ำจำกวัสดุธรรมชำติ  โครงกำรกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์กำรเข้ำใช้บริกำรจัด
นิทรรศกำรวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวำคม 2561 เป็นต้น 
 
 จากการด าเนินการพัฒนาห้องสมุดห้องสีเขียวของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พบว่า สามารถสะท้อนภาพลักษณ์ของห้องสมุดที่มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งที่ได้รับ
มากกว่าภาพลักษณ์ของห้องสมุด คือ การมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง ให้ตระหนัก
และมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมของสังคม 
 


