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หัวข้อ 



 ปัจจุบันการใช้พลังงานและทรัพยากรมีปริมาณเพ่ิมข้ึน ซ่ึงปัญหา
ดังกล่าวต้องมีการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพและให้เกิดความ
ยั่งยืน เพ่ือให้ทุกคนมีพลังงานและทรัพยากรใช้อย่างต่อเนื่อง และสมดุล
กับการด าเนินชีวิต 

 นอกจากนี้ยังพบว่า ขยะก็เป็นปัญหาหนึ่งที่มีปริมาณมากข้ึนเพ่ิม
ในแต่ละปีเช่นกัน ปัญหาที่เกิดข้ึนเหล่านี้ทุกคนจะต้องร่วมแรงร่วมใจกัน
แก้ไข เพื่อให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ 

ความเป็นมา 



 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม           
มีนโยบายเพ่ือให้มีการพัฒนาสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตามประเด็นยุทธศาสตร์
การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ที่มุ่งเน้นให้มีการ
พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการจัดการขยะ การน ากลับมาใช้
ประโยชน์ การเพิ่มพื้นที่สีเขียว การปรับปรุงภูมิทัศน์ เพ่ือสภาพแวดล้อมที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับ
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย เป็นการพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
ให้บริการความรูด้้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   

ความเป็นมา (ต่อ) 



 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ท าบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เม่ือวันที่  25 มิถุนายน 2557 และในปี  

2559 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้เริ่มบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน เพ่ือใช้เป็นข้อมูลส าหรับ

การวางแผนการลดการใช้พลังงาน  เพ่ือพัฒนาก าหนดนโยบายการพัฒนาองค์กรให้เป็นห้องสมุดสีเขียว 

(Green Library) ตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เร่ือง การอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพ่ือจุดประกายความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้เกิดกับบุคลากร และนักศึกษา

ภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้ใช้บริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และต่อมาในปี 2561           

ได้ด าเนินการเต็มรูปแบบ  โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 3 ด้าน 

 1. การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 

 2. การจัดการขยะและของเสยี 

 3. ส่งเสรมิการเรยีนรู้การประหยัดพลังงาน และการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

ความเป็นมา (ต่อ) 



แนวทางเชิงปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้อง 
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 

 
 แนวทางเชิงปฏิบัตเิพ่ือให้สอดคล้องตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวในแต่ละหมวด 
มีรายละเอยีดการด าเนนิงาน ดังนี้  

 
หมวดท่ี 1 ทั่วไป 

 ผู้บริหารระดับสูงของห้องสมุด ก าหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานห้องสมุด รวมทั้ง มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวตลอดจนแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกจิ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว 
  



1. พัฒนาประสิทธิภาพการท างานและการให้บริการของบุคคลในองคก์ร 

2. แสวงหาทรัพยากรสารสนเทศที่ตรงตามความตอ้งการของผูใ้ช้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3. ให้บริการทรัพยากรขององค์กร เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่
สังคมกับทุกหน่วยงาน 

4. สร้างแหล่งเรียนรู้สรรพวิทยาท้องถิ่น เพ่ือเป็นคลังความรู้และแหล่งศึกษาด้านภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

5. ขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล เป็นหน่วยงานที่ประหยัดพลังงานและ
รักษาสิ่งแวดล้อม 

พันธกิจ 



เป้าหมาย 

1. เป็นองค์กรต้นแบบในการท างานและการบริหารที่ดี โดยพัฒนาประสิทธิภาพ ความรู้ สมรรถนะ และ
การท างานของบุคลากร ให้สามารถก าหนดเป้าหมายของการท างานที่ชัดเจน สามารถวัดประเมินได้ 
ท้าทายความสามารถ มีก าหนดเวลา รู้จักการใช้เทคโนโลยี ที่ส าคัญคือ จะต้องมีจิตบริการที่ดี จนเป็น
แบบอย่างในการท างานให้กับหน่วยงานบริการอ่ืน ๆ ได้ 

2. สร้างสังคมพิบูลสงคราม ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิคส์ ส าหรับการบริการ
ทรัพยากรสารสนเทศยังบุคลากรทั้งภายในและภายนอก และกระจายทรัพยากรสารสนเทศสู่ หน่วย 
งานหลัก รวมถึงมีระบบอิเล็กทรอนิคส์ส าหรับการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศให้สามารถใช้
ข้อมูลร่วมกันได้ 

3. เป็นหน่วยงานหลักในการให้บริการทรัพยากร เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการบริการวิชาการแก่สังคม
กับทุกหน่วยงาน 

4. สร้างแหล่งเรียนรู้สรรพวิทยาท้องถิ่น เพ่ือเป็นคลังความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. เป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล ประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 



 ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานหรือลักษณะทางกายภาพที่เอ้ือต่อการลดการใช้พลังงานและ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหาร
จัดการห้องสมุดโดยมีการพิจารณารายละเอียดต่อไปนี้ 

หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  
กรณีเป็น
อาคารใหม่  

  

ห้องสมุดที่เป็นอาคารเก่า ต้องมีแผนงานและมาตรการการ
ปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้
เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 



 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้ย้ายมาอยู่ที่อาคาร

หอสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) หลังใหม่  เม่ือ ปี พ.ศ. 2557 แทนอาคารหลังเดิมที่เริ่มเปิดด าเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2523  

• โครงสร้างอาคารเป็นปูน ติดกระจกรอบอาคารเพ่ือใหแ้สงส่องผ่านเข้าภายในตัวอาคารลดการใช้แหล่งก าเนิดแสงจาก
ภายในตัวอาคาร  

• พิกัดที่ตั้งที่อยูต่ิดกับแหล่งน้ าขนาดใหญ่ของมหาวิทยาลัยท าให้ช่วยลดความร้อนจากภายนอกอาคาร  

 

 



หมวดท่ี 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 

 มีการจ าแนกประเด็นปัญหาด้านการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ก าหนดมาตรการการใช้
ทรัพยากรและการใช้พลังงานของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือหลีกเลี่ยง
กิจกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด ตลอดจน บันทึก 
ติดตาม ตรวจสอบ เพ่ือประเมนิผล 







หมวดท่ี 4 การจัดการของเสียและมลพิษ 

 จ าแนกประเด็นปัญหาด้านของเสียและมลพิษ ก าหนดมาตรการการจัดการของเสีย
และมลพิษไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ เพ่ือหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่กอ่ให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกอาคารห้องสมุด ตลอดจน บันทกึ ตดิตาม ตรวจสอบเพื่อประเมินผล 







หมวดท่ี 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุด
เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 มีการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ การให้บริการ และ                  
การส่งเสริมการเรียนรู้ของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุดที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



   มีการบริการจัดการด้านการให้บริการผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือลดการใช้พลังงาน อาทิ 
การใช้ระบบยืม-คืนอัตโนมัต ิและแจ้งรายการหนังสือยืมผา่นระบบ Line Application 



  

มกีารใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูล ข่าวสาร  ประชาสัมพันธ์ 



 จัดกิจกรรม workshop ท่ีสอดแทรกแนวคิดด้านการอนุรักษ์พลังงานและรักษา
สิ่งแวดล้อม เชน่ การท าสมุดท ามือ การเพ้นทถ์ุงผ้ารักษโ์ลก 



หมวดท่ี 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

 มีการก าหนดบทบาทของผู้บริหาร บุคลากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง  
ในการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมของกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด 





แผนงาน โครงการ/กจิกรรม รายละเอยีด 
โครงการ/กจิกรรม 

เป้าหมาย ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ด้านกายภาพ         

จัดการสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ
ห้องสมุดเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ท า
บ้านเราใหน่้าอยู่ 

สง่เสริมการปรับเปลี่ยน     
พฤตกิรรมในส านักงาน เพื่อลด
การ ใช้พลังงาน ด าเนินกิจกรรมท่ี
เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ลด 
ปรมิาณขยะโดยการลดการใช้ 
การใช้ซ้ า การน ากลับมาใช้ใหม่ 
การลดและเลกิใช้สารเคมอัีนตราย 
รวมท้ังการจัดซือ้ จัดจา้ง สนิค้าที่
เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

ผู้บรหิารและบุคลากร รอ้ยละความพึงพอใจไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 80 

  

กิจกรรมปลูกผักสวนครัวแค่
พอเพียงก็เพียงพอ 

ปรับปรุงพืน้ท่ีบรเิวณโดยรอบเพื่อ
สง่เสริมให้มีการบรโิภคท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

ผู้บรหิารและบุคลากร รอ้ยละความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 80 

ด้านส่งเสริมการเรียนรู้         

สง่เสริมการเรียนรูด้า้นการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

  ฝึกอบรมดับเพลงิขั้นต้น ฝึกซ้อม
ดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนไีฟ 
จากวิทยาการผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้บรหิารและบุคลากร รอ้ยละความพงึพอใจ ไมน้่อยกว่า
รอ้ยละ 80 

            แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 2561   
              ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 
 



หมวดท่ี 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่าง
ห้องสมุด 

 ร่วมมือกับห้องสมุดอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือ                

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเร่ืองการบริหารจัดการและการให้บริการของกิจกรรม
การให้บริการของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 



 ส านักวิทยบริการการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มีความเห็นชอบร่วมกันในการ

ร่วมมือกับห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดการความรู้/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในเร่ือง การบริหารจัดการและการ
ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมในการประชุมความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย
หอ้งสมุดสเีขียว (บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการดา้นการพัฒนาเครือข่ายหอ้งสมุดสีเขียว)  



ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแผนงานพัฒนาบุคลากร โดยส่งเสริมให้บุคลากร

ของส านักเข้าร่วมอบรม/ประชุม/สัมมนาอย่างสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี  



หมวดท่ี 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว 

 ก าหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม โดยการติดตาม 
ประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 



มีการบันทึกปริมาณการใช้ไฟฟ้า 

มีการบันทึกปริมาณขยะ 



มกีารจัดท ารายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  



จัดท าเว็บไซต์ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)  
http://library.psru.ac.th/GreenLib 



แนวทางการตรวจประเมินตาม
มาตรฐานห้ อ ง สมุ ด สี เ ขี ย ว
ก าหนดให้มีระดับคะแนนรวม 
100 คะแนน โดยแบ่งตามหมวด 
ดังนี้ 



หมวดที ่ รายละเอียด คะแนน 

1 ทั่วไป 10 

2 โครงสร้างพ้ืนฐานทางดา้นกายภาพและ 
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

10 

3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 20 

4 การจัดการของเสียและมลพิษ 10 

5 การบริหารจัดการและการให้บรกิารห้องสมุด 
เพื่อส่งเสริมการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อม 

20 

6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผูม้สี่วนเกี่ยวข้อง 10 

7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 10 

8 การประเมินคุณภาพห้องสมุด 10 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน 



รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 

หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

1. ทั่วไป 
(10 คะแนน) 
 

ผู้บริหารห้องสมุดมีการก าหนดนโยบาย
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ใ ห้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ข อ ง น โ ยบายกา ร
บริหารงานห้องสมุด รวมทั้งก าหนดแนว
ทางการด า เนินงานที่ สอดคล้องกับ
วิ สั ย ทั ศน์  พั น ธกิ จ  เ ป้ าหมายและ
ยุทธศาสตร์ตามมาตรฐานห้องสมุดสี
เขียว และมกีารประกาศใหท้ราบทั่วกัน 
 

การสัมภาษณ์ (5 คะแนน) 
การสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดสีเขียว
รวมทั้งแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามข้อก าหนด
มาตรฐานห้องสมุด สีเขียว 
การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน) 
การตรวจสอบเอกสารแสดงนโยบายห้องสมุด สีเขียว
รวมทั้งแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามข้อก าหนด
มาตรฐานห้องสมุด   สีเขยีว 



รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 

หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

2. โครงสร้าง 
พ้ืนฐานทางด้าน 
กายภาพและ 
เทคโนโลยทีี่เป็น 
มิตรกับ 
สิ่งแวดลอ้ม 
(10 คะแนน) 

ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพ้ืนฐานหรือ
ลักษณะทางกายภาพ ที่เอ้ือต่อการลด
การใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการ
บริหารจัดการหอ้งสมุด 
กรณีเป็นอาคารเก่า 
มีแผนงานและมาตรการ ในการปรับปรุง
โครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุ
ประกอบอาคารให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

กรณเีป็นอาคารเก่า 
การตรวจสอบเอกสาร 
- มีการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิมที่เป็นอุปสรรค
ต่อการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (3 คะแนน) 
- มีแผนงานและมาตรการการปรับปรุงโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร หรือมาตรการ
อ่ืนที่ เทียบเท่า ให้ เ อ้ือต่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดลอ้มในเร่ืองต่อไปนี ้(2 คะแนน) 
   1. มีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบ
อาคารให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดลอ้ม 
   2. มีการปรับปรุงระบบปรับอากาศใหม้ีประสิทธิภาพ 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

        3. มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน 
        4. มีการปลูกต้นไม้เพ่ือเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืช           
พ้ืนถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือกระจก หรือปลูกพืชใช้น้ าน้อย 
หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นอาหารและจัดการภูมิทัศน์ให้มีความ    
ร่มร่ืนสวยงาม 
การตรวจหลักฐานการด าเนินงานเชิงประจักษ์   
(10 คะแนน) 
        มีการด าเนินงานตามแผนงานและมาตรการการปรับปรุง
โครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร หรือมาตรการอ่ืน
ที่เทียบเท่า ให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตาม
เอกสารในเชงิประจักษ์ (5 คะแนน) 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธกีารตรวจประเมิน 

3. การจัดการ 
ทรัพยากรและ 
พลังงาน 
(20 คะแนน) 

หอ้งสมุดมีการก าหนดมาตรการใน
การใช้ทรัพยากรและการใช้ 
พลังงานอย่างมปีระสิทธิภาพ 

การตรวจสอบเอกสาร (10 คะแนน) 
        1. มีแผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ า และ
ทรัพยากร 
        2. มีแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสยี 
        3. มีข้อก าหนดและเง่ือนไขการว่าจ้าง เ พ่ือควบคุม
หน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใชพ้ื้นที่ภายในหอ้งสมุดให้ปฏบิัติตาม
ข้อก าหนดด้านการอนุรักษพ์ลังงานและส่ิงแวดลอ้ม 
        4. มีเอกสารการส่ือสารประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้
ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ า 
และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่ก าหนด 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

        5. มีเอกสารการจัดซ้ือ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม (อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมในคู่มือการจัดซ้ือ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด หรือสินค้าชุมชนเพ่ือใช้ในกิจกรรมการ
ให้บริการของห้องสมุด รวมทั้ง กิจกรรมการประชุมและจัด
นิทรรศการ 
        6. มีแผนการบ ารุงรักษาระบบต่างๆ ที่มีในห้องสมุดและมี
เอกสารแสดงการก ากับติดตามใหด้ าเนินการตามแผนอยา่งต่อเน่ือง 
        7. มีเอกสารการบันทึกข้อมูลปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าเช้ือเพลิง น้ า 
กระดาษ และทรัพยากรอ่ืนๆ และมี 
รายงานผลประจ าทุกปี พรอ้มแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง
เพ่ือดูพัฒนาการ 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

        8. มีแผนการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหาร
จัดการระบบรถร่วม หรือหลักฐานการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส ์
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอ่ืนๆ เพ่ือลดเวลา และลดต้นทุน
การส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม 
        9. มีแผนและรายงานผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก จ าแนกจุดปรับปรุง มีแผนและมาตรการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ การท ากิจกรรมชดเชยคาร์บอน
การตรวจหลักฐานการด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
(10 คะแนน) 
        1. มีการก าหนดแผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ า และ
ทรัพยากร ตลอดจนด าเนินการตามแผนงานและมาตรการที่ก าหนด 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

        2. มีการก าหนดแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย 
ตลอดจนด าเนินการตามแผนงานและมาตรการที่ก าหนด 
        3. มีการก าหนดแผนงานและด าเนินการควบคุมหน่วยงาน
ภายนอกที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
        4. มีการก าหนดแผนงานและด าเนินการส่ือสารและจัดกิจกรรม
รณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัด
น้ า และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่ก าหนด 
        5. มีการก าหนดแผนงานและด าเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม(อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในคู่มือการจัดซ้ือ/จัดจ้างสินค้าและ
บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด หรือสินค้าชุมชนเพ่ือใช้ใน
กิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมการประชุมและ
จัดนิทรรศการ 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

        6. มีการก าหนดแผนงานและด าเนินการบ ารุงรักษาระบบต่างๆ 
ที่มีในห้องสมุด และมีการก ากับติดตามให้ด าเนินการตามแผนอย่าง
ต่อเน่ือง 
        7. มีการก าหนดแผนงานและด าเนินการรวบรวมและบันทึก
ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เช้ือเพลิง น้ ากระดาษ และทรัพยากรอ่ืนๆ 
โดยมีการรายงานผลเป็นประจ าทุกปี พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูล
ยอ้นหลังเพ่ือดูพัฒนาการ 
        8. มีการก าหนดแผนงานและด าเนินการด้านการส่งเอกสาร 
และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือการใช้
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบอ่ืนๆ 
เพ่ือลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม 
        9. มีการประเมนิปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจ าแนกจุด
ปรับปรุง วางแผนและด าเนินมาตรการเพ่ือลดปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก และ/หรือ การท ากจิกรรมชดเชยคาร์บอน 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

4. การจัดการของ 
เสยีและมลพิษ 
(10 คะแนน) 

หอ้งสมุดมีการจัดการของเสยี
และมลพิษอยา่งมีประสทิธิภาพ 

การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน) 
1. แผนงานการจัดการขยะ 
2. แผนงานการจัดการน้ าเสีย 
3. แผนงานการจัดการมลพิษทางอากาศ 
4. แผนงานกิจกรรม 5 ส. 
5. แผนการเตรียมความพรอ้มและตอบสนองต่อภาวะ 
ฉุกเฉนิ 
การตรวจหลักฐานการด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
(5 คะแนน) 
1. มีการก าหนดแผนงานและมาตรการการจัดการขยะอย่าง
เหมาะสม 
- ลดปริมาณขยะ (reduce) การใช้ซ้ า (reuse) 
การน ากลับมาใชใ้หม่ (recycle) 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

- ตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ 
- มีพ้ืนที่รวบรวมขยะก่อนส่งก าจัดและการส่งก าจัดที่เหมาะสม
ส าหรับขยะแต่ละประเภท 
2. มีการก าหนดแผนงานและมาตรการจัดการน้ าเสียอย่างเหมาะสม 
- ลดปริมาณการใช้น้ าหรือใช้น้ าอย่างมปีระสิทธิภาพ 
- เลือกใชน้้ ายาท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดลอ้ม 
- มีการบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสม 
3. มีการก าหนดแผนงานและมาตรการจัดการมลพิษทางอากาศ
อย่างเหมาะสม 
- มีการจัดการสิ่งเจือปนในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เช้ือรา  
เช้ือแบคทีเรีย สารเคมีควันบุหรี่ เป็นต้น 
- มีการจัดการสภาพอากาศที่ดี อากาศถา่ยเทสะดวก 
- มีการจัดการเพ่ือควบคุมเสียง 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

4. มีการก าหนดแผนงานและด าเนินการกิจกรรม 5 ส.อย่าง
สม่ าเสมอเพ่ือจัดพ้ืนที่บริการและพ้ืนที่ส านักงานให้สะอาดและ
เป็นระเบียบเรียบร้อย 
5. มีการก าหนดแผนงานและมาตรการเตรียมความพร้อมและ
ตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 
- มีการวางแผนจัดการในการป้องกันปัญหาส่ิงแวดล้อม ระงับ
เหตุฉุกเฉนิ เชน่ อัคคีภัยอุทกภัย และวาตภัย เป็นต้น 
- มีการปรับปรุงแผนตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและตาม
กฎหมายที่ก าหนด 
- มีการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉิน 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วธิีการตรวจประเมิน 

5. การบริหาร 
จัดการและการ 
ให้บรกิาร
ห้องสมุด 
(20 คะแนน) 

ห้องสมุดมีการบริหารจัดการด้านการ
จัดการทรัพยากรสารสนเทศการ
ให้บริการ และการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดลอ้ม 

การตรวจสอบเอกสาร (10 คะแนน) 
        1. มีประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และมีแผน
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว มีเอกสารแต่งตั้ง
คณะกรรมการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร
และผู้แทนบุคลากรห้องสมุดแต่ละฝ่าย มีแผนการด าเนินงานและ              
มีรายงานผลการด าเนินงานตามแผนอย่างน้อยทุก 6 เดือน 
        2. มีแผนงานและเอกสารแสดงผลการจัดกิจกรรมให้บุคลากร
ห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการ และผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมี
เอกสารส ารวจหรือหลักฐานการแสดงความคิดเห็น 
        3. มีแผนงานและรายงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่จัดซื้อ และ/หรือการ
ขอรับบริจาคในแต่ละปีงบประมาณ และมีรายงานแสดงทรัพยากร
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อมจ านวนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทัง้หมดที่พร้อมให้บรกิาร 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

        4 .  มี แผนงานและรายงานผลการให้บริการ สืบค้ น
สารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้
สารสนเทศรวมทั้ งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        5. มีแผนงานและรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
ส าหรับผู้รับบริการแต่ละกลุ่มที่มคีวามสนใจแตกต่างกัน 
        6. มีแผนงานและมาตรการรายงานผลการจัดการฝึกอบรม
หรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

        7. มีแผนงานและมาตรการรายงานผลการจัดกิจกรรมประหยัด
พลังงาน และการรักษาส่ิงแวดลอ้ม ที่จัดต่อเนื่องตลอดทัง้ปี 
 
การตรวจหลักฐานการด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
(10 คะแนน) 
        1. มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากร
ห้องสมุดแต่ละฝ่าย เพ่ือร่วมกันวางแผนและก ากับติดตามการ
ด าเนินงานและให้มกีารรายงานผลตามแผนไมต่่ ากวา่ปีละ 2 ครั้ง 
        2. มีการก าหนดแผนงานและจัดกิจกรรมให้บุคลากรห้องสมุด 
ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีส่วนในการ
แสดงความคิดเห็น 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

        3. มีการก าหนดแผนงานและมาตรการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองพลังงานและส่ิงแวดลอ้ม จ านวนไม่น้อย
กวา่รอ้ยละ 5 ของรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด โดยการจัดซ้ือ
หรือการขอรับบริจาค และจัดเตรียมให้พร้อมบริการ 
        4. มีการก าหนดแผนงานและมาตรการให้บริการสืบค้น
สารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้
สารสนเทศรวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการแลกเปลี่ยน
สารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุด
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

        5. มีการก าหนดแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ส าหรับผู้รับบริการแต่ละกลุ่มที่มีความสนใจแตกต่างกัน 
        6. มีการก าหนดแผนงานและมาตรการจัดการฝึกอบรม
หรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี 
        7. มีการก าหนดแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรม
ประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเน่ืองตลอด
ทั้งป ี

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

6. บทบาทของ 
บุคลากรห้องสมุด 
และผูม้ีส่วน 
เกี่ยวข้อง 
(10 คะแนน) 

หอ้งสมุดมีการก าหนดบทบาทของ 
ผู้บริหาร บุคลากรหอ้งสมุด และ 
ผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์พลังงาน 
และส่ิงแวดลอ้ม 

การสัมภาษณ์ (5 คะแนน) 
        1 .  สัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะกรรมการประจ า
หน่วยงาน เกี่ยวกับแผนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
        2. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ด าเนินการในอาคาร
ห้องสมุด หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจกาห้องสมุด                  
ว่ารับทราบนโยบายการเป็นห้องสมุดสีเขียว และให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามข้อก าหนดและ
เง่ือนไขการว่าจ้างหรือตามรายละเอยีดที่หอ้งสมุดก าหนด 
การตรวจสอบเอกสาร (2 คะแนน) 
        1. มีเอกสารแสดงสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร 
รายช่ือผู้ร่วมกิจกรรมการอบรมที่หน่วยงานจัด หรือการ
ประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากส่ือการเรียนรู้
ต่าง ๆ ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับเร่ืองพลังงานหรือสิ่งแวดลอ้ม 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

        2. มีเอกสารแสดงหลักฐานการมอบหมายให้บุคลากรมี
ส่วนร่วมด าเนินงานในการจัดกิจกรรม และ/หรือการให้บริการ
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
        3. มีเอกสารแสดงหลักฐานการแจ้งผู้ประกอบการและ
การรว่มกจิกรรม 
การตรวจหลักฐานการด าเนินงานเชิงประจักษ์ 
(3 คะแนน) 
        ตรวจหลักฐานและประเมินว่าผู้รับบริการให้ความร่วมมือ
ในการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ
ที่หอ้งสมุดก าหนด 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วธิีการตรวจประเมิน 

7. เครอืข่ายและ 
ความร่วมมือ 
ระหว่างห้องสมุด 
(10 คะแนน) 

        ห้ อ ง ส มุ ด จ ะ ต้ อ ง มี ค ว า ม
ร่ วมมื อกั บห้ อ งสมุ ดอื่ น ๆ  หรื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการ
ความรู้หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน ในเรื่องการบริหารจัดการ
และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

การสัมภาษณ์ (5 คะแนน) 
        สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ ยวกับการสร้าง เครือ ข่ายการเรียนรู ้
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหาร
จัดการและการให้บรกิารแบบอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้ม โดยมีความ
ร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูร้่วมกัน ในเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกับการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 
ตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน) 
       การมีเอกสารแสดงการจัดกิจกรรม และ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรม
เครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน 
ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธีการตรวจประเมิน 

8. การประเมิน 
คุณภาพห้องสมุด 
สเีขียว 
(10 คะแนน) 

        ผู้บริหารห้องสมุด ต้องก าหนด
ตั วชี้ วั ดการอนุ รั กษ์พลั ง ง านและ
สิ่งแวดล้อม โดยติดตามประเมินผล
เป็นประจ าทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

การสัมภาษณ์(5 คะแนน) 
        สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดและ
ระบบการตดิตามประเมินผลด้านการอนุรักษพ์ลังงานและส่ิงแวดล้อม 
 
การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน) 
        มีเอกสารแสดงว่ามีการรายงานและตรวจสอบรายงานผลการ
ติดตามประเมินผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจ าปี 
อย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง ในเรื่องต่อไปน้ี 
        1. ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม เช่น 
Energy Utilization Index (EUI) 
        2. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ เช่น ปริมาณขยะลดลง 
และรอ้ยละของปรมิาณขยะท่ีน ามา reuse และ recycle เพิ่มขึน้ 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



หมวด ข้อก าหนด  วิธกีารตรวจประเมิน 

               3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสยี 
        4. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ 
เช่น ไม่มีเร่ืองร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับสภาพอากาศ
และสภาพแวดลอ้มภายในอาคารจ านวนครั้งของการล้างระบบ
ปรับอากาศต่อป ี
        5. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก 
เช่น ร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่าคาร์บอน
ฟุตพริน้ท์องค์กรต่อจ านวนผู้มารับบริการ เป็นต้น 

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมิน (ต่อ) 



PLAN 

• ร่วมวางแผน 

DO 

• ร่วมปฏิบัต ิ

CHECK 

• ร่วมประเมนิ 

ACT 

• ร่วมปรับปรุง 

วิธีด าเนินการ 



ด้านนโยบาย 

• บรรจุในแผนการปฏิบัตงิาน

ประจ าปี 

• ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านการพัฒนาห้องสมุดสเีขียว 

• ประกาศนโยบายการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

• แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินงาน 

PLAN 

(ร่วมวางแผน) 

วิธีด าเนินการ (ต่อ) 



ด้านบุคลากร 
• สร้างความรู้ เกี่ยวกับแนวทางการ

พัฒนาและการด าเนินงานห้องสมุด 

สเีขียว 

PLAN 

(ร่วมวางแผน) 

วิธีด าเนินการ (ต่อ) 



DO 

(ร่วมปฏิบัติ) 

หมวดที่ 1 ทั่วไป 

หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐาน

ทางด้านกายภาพและ

เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

หมวดที่ 3 การจัดการ

ทรัพยากรและพลังงาน 

หมวดท่ี 4 การจัดการของ

เสียและมลพษิ 

วิธีด าเนินการ (ต่อ) 



DO 

(ร่วมปฏิบัติ) 

หมวดที่ 5 การบริหารจัดการ

และการให้บริการห้องสมุด

เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานและส่ิงแวดล้อม 

หมวดที่ 6 บทบาทของ

บุคลากรห้องสมุดและผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 

หมวดที่ 7 เครือข่ายและ

ความร่วมมือระหว่าง

ห้องสมุด 

หมวดท่ี 8 การประเมิน

คุณภาพห้องสมุดสเีขียว 

วิธีด าเนินการ (ต่อ) 



CHECK (ร่วมประเมิน) 

1. สมัครและส่งข้อมูลพ้ืนฐานของ
หอ้งสมุดเพ่ือรับการตรวจประเมิน 

2. รวบรวม  ตรวจสอบความถูก
ตอ้ง และความสมบูรณ์ของขอ้มูล 

3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของ

สถานที่ 

4. รับการตรวจประเมิน 

วิธีด าเนินการ (ต่อ) 



ACT 

(ร่วมปรับปรุง) 1. ตรวจวัดแสงสว่าง 

2. การดูแลอุปกรณบ์ าบัดน้ าเสีย 
และตักคาบน้ ามัน และไขมัน 

ออกจากถังดักไขมัน 

3. ตรวจวัดคุณภาพน้ า  

4. จัดท าฐานข้อมูลวัสดทุี่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

5. จัดท าแผนอพยพหนีไฟ 

6. เปลี่ยนหลอดไฟฟ้า  FFL T8 
เป็น FFL T5   

7. เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใน
ห้องสมุด 

8.คัดแยก รวบรวม และ
ก าจัดขยะตามประเภท 

วิธีด าเนินการ (ต่อ) 



สรุปผลการด าเนินงาน 
รับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว 



   
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านการรับรองการเป็นห้องสมุดสีเขียว (Green 
Library) ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561 และเข้ารับประทานเกียรติบัตรรางวัลห้องสมุดสีเขียวฯ จากพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในโอกาสที่ส านักวิทยบรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เป็น 1 ใน 10 ห้องสมุดที่
เข้ารับการตรวจประเมิน โดยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้รับ
คะแนนผ่านตามเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 อย่างไรก็ตาม รางวัลนี้
เป็นรางวัลที่น าความภาคภูมิใจของบุคลากรทุกคน และผู้ใช้บริการห้องสมุดที่มีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งผลให้
ห้องสมุดสีเขยีวเกิดผลอย่างยั่งยืน และประสบความส าเร็จไดใ้นวันนี้ 

สรุปผลการด าเนินงาน (ต่อ) 



ก้าวสู่การเป็นส านักงานสีเขียว 

 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม                    

ได้สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมส านักงานสีเขียว (GreeOffice) ปี 2563 เพ่ือส่งเสริมให้
หน่วยงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในส านักงาน ลดการใช้พลังงาน ด าเนินกจิกรรมที่เป็นมติรกับ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานที่ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน
ส านักงาน ลดการใช้พลังงานและทรัพยากร ลดการเกิดของเสีย ลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Green House Gases: GHG) ออกสู่บรรยากาศ และด าเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเน่ือง เบื้องต้นผลการพิจารณาคัดกรองส านักงานที่เข้าร่วมโครงการ
ร่วมกับคณะกรรมการการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว ระดับประเทศ โดยได้มีผลการ

พิจารณา “ผ่าน” การคัดกรองเบื้องต้นเม่ือวันที่ 17 มนีาคม 2563  



การประเมินส านักงานสีเขียว 



การประเมินส านักงานสีเขียว (ต่อ) 



 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ได้เข้ารับ
การตรวจประเมินรับรองตามเกณฑ์ส านักงานสีเขียว  (Green Office) ปี 2563 เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 27 
สิงหาคม  พ.ศ. 2563 ซึ่งคณะกรรมการตรวจประเมินส านักงานสีเขียว (Green Office) ระดับประเทศ 
ได้พิจารณาผลการตรวจประเมินส านักงานที่ขอรับการรับรอง เม่ือวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2563 โดย
ผลการตรวจประเมินที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ผ่านเกณฑ์การประเมินส านักสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม 
(เหรียญทอง)  จากกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

การตรวจประเมินส านักงานสีเขยีว 



จบการน าเสนอ 


