
โครงการศึกษาดูงานด้านบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ : การบริหารจดัการห้องสมุดสีเขียว  

ณ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 

จดัโดย คณะทํางานกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ   

คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบันอดุมศึกษาเอกชน  (อพส.) 

วนัพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 

 

หลกัการและเหตุผล 

 เน่ืองจากปัจจุบนัห้องสมุดต่างๆ ได้ตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนท่ีนับวนัจะทวีความรุนแรงมาก

ยิง่ข้ึน ห้องสมุดหลายแห่งนอกจากจะเป็นคลงัขอ้มูล เป็นแหล่งคน้ควา้และศึกษาเรียนรู้ดว้ยตนเองแลว้ ยงั

เป็นตน้ทางในการสร้างความตระหนกัรู้ ส่งต่อความร่วมมือในการช่วยกนัลดโลกร้อน เพ่ือสร้างความย ัง่ยืน

ในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีกาํลงัเปล่ียนแปลงไป อีกทั้ งยงัเป็นแหล่งความคิด

สร้างสรรคเ์พ่ือเพ่ิมคุณค่าเศษวสัดุเหลือใชท่ี้ถูกมองว่าเป็นขยะใหส้ามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้ 

 สํานักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต ซ่ึงเป็นสมาชิกกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เป็นสถาบันแห่ง

หน่ึงท่ีได้รับการประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ

ราชูปถมัภส์มเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ ประจาํปี 2560 และไดรั้บเกียรติบตัรเม่ือเดือนมีนาคม 2561 ดงันั้น 

เพ่ือให้สมาชิกและผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดรั้บความรู้และมีโอกาสแลกเปล่ียนประสบการณ์เก่ียวกบัการเตรียม

ตวัเขา้สู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว จึงจดัให้มีการเยี่ยมชมและศึกษาดูงานดา้นการบริหารจดัการห้องสมุด        

สีเขียวข้ึน ณ สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต  

ผู้รับผดิชอบโครงการ 

 กลุ่มงานบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ คณะอนุกรรมการพฒันาระบบและเครือข่ายหอ้งสมุด

สถาบนัอุดมศึกษาเอกชน (อพส.) 

วตัถุประสงค์  

 1. เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อพส.) ได้ศึกษาแนวทาง เพ่ิมพูน

ความรู้และประสบการณ์ ในการบริหารจดัการหอ้งสมุดของตนเองเพ่ือกา้วไปสู่การเป็นหอ้งสมุดสีเขียว 



 2. เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อพส.) สามารถนาํความรู้ท่ีไดรั้บจาก

การศึกษาดูงานไปแบ่งปันและประยกุตใ์ชใ้นหน่วยงานของตนเองไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

 วนัพุธท่ี 12 ธนัวาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น.  

สถานที ่

 สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต 

งบประมาณ 

 ไม่มีค่าใชจ่้าย  

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดแ้นวคิดในการบริหารจดัการห้องสมุดสีเขียวและสามารถนาํไปปฏิบติัใน

หอ้งสมุดของตนเองใหป้ระสบความสาํเร็จต่อไป 

 2. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการสามารถนําความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานไปแบ่งปันให้บุคลากรใน

หน่วยงานของตนเองและนาํไปประยกุตใ์ชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

สรุปผลการประเมนิโครงการศึกษาดูงาน 

วทิยากรบรรยายและนําชม : นางนฤมล พฤกษศิลป์  รองผูอ้าํนวยการฝ่ายเทคนิคและบริการ  

ผู้เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานทั้งส้ิน 26 คน 

กาํหนดการศึกษาดูงาน 

13.30 – 14.15 น.  รับฟังการบรรยายการบริหารจดัการหอ้งสมุดสีเขียว  

14.15 – 14.30 น.  รับประทานของว่าง 

14.30 – 15.30 น.  ศึกษาดูงานกิจกรรมและผลงานการดาํเนินงานหอ้งสมุดสีเขียว 

 

 



สรุปผลการประเมนิแบบสอบถามความคดิเห็นในการศึกษาดูงาน 

 เกณฑค่์าเฉล่ีย 5 ระดบั 

ค่าเฉล่ีย 4.21 – 5.00           หมายถึง                อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ีย 3.41 – 4.20           หมายถึง                อยูใ่นระดบัมาก 

ค่าเฉล่ีย 2.61 – 3.40           หมายถึง                อยูใ่นระดบัปานกลาง 

ค่าเฉล่ีย 1.81 – 2.60           หมายถึง                อยูใ่นระดบันอ้ย 

ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.80           หมายถึง                อยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตอนที่ 1  ขอ้มูลทัว่ไป  

ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพของผูเ้ขา้ร่วมโครงการศึกษาดูงาน 

สถานภาพ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

1. ผูบ้ริหาร 3 11.5 

2. บรรณารักษ ์ 18 69.2 

3. นกัเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 3.8 

4. เจา้หนา้ท่ี   4 15.3 

รวม 26 100 

สถานภาพของผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงาน ส่วนใหญ่เป็นบรรณารักษ ์จาํนวน 18 คน คิดเป็น ร้อยละ 69.2 

รองลงมา เป็นเจา้หน้าท่ี จาํนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 15.3 และผูบ้ริหาร จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5 

ตามลาํดบั 

 

 

 

 

 

 



ตอนที่ 2  การประเมินผลการจดัโครงการ 

 

รายการ 

ระดบัความคิดเห็น 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด ค่าเฉล่ีย 

1. ก่อนการศึกษาดูงาน มีความรู้ 

ความเขา้ใจโครงการหอ้งสมุดสี

เขียว  

7.7% 

(2) 

26.9% 

(7) 

26.9% 

(7) 

30.8% 

(8) 

7.7% 

(2) 

2.96 

2. หลงัการศึกษาดูงาน มีความรู้ 

ความเขา้ใจโครงการหอ้งสมุดสี

เขียว 

26.9% 

(7) 

61.5% 

(16) 

11.5% 

(3) 

- - 4.15 

3. สามารถนาํความรู้ไปประยกุต ์

ใชใ้นการปฏิบติังาน 

38.5% 

(10) 

53.8% 

(14) 

7.7% 

(2) 

- - 4.31 

4. ประโยชน์ท่ีไดรั้บจาก

การศึกษาดูงาน 

50.0% 

(13) 

50.0% 

(13) 

- - - 4.50 

5. วิทยากรอธิบายเน้ือหาได้

ชดัเจน ตรงประเด็น 

69.2% 

(18) 

30.8% 

(8) 

- - - 4.69 

6. ความเหมาะสมของระยะเวลา

ในการศึกษาดูงาน 

30.8% 

(8) 

53.8% 

(14) 

15.4% 

(4) 

- - 4.15 

7. ความเหมาะสมของสถานท่ีใน

การศึกษาดูงาน 

 46.2% 

(12) 

53.8% 

(14) 

- - - 4.46 

8. การบรรลุวตัถุประสงคข์อง

โครงการศึกษาดูงาน 

38.5% 

(10) 

61.5% 

(16) 

- - - 4.38 

การประเมินผลการจัดโครงการศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียว เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ 

สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

ผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานโครงการหอ้งสมุดสีเขียว  “ก่อน” การศึกษาดูงาน มีความรู้ความเขา้ใจ  

อยูใ่นระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.96   

ผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานโครงการหอ้งสมุดสีเขียว “หลงั” การศึกษาดูงาน มีความรู้ความเขา้ใจ  

อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 



ผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานโครงการหอ้งสมุดสีเขียวสามารถนาํความรู้ไปประยกุตใ์ชใ้นการ 

ปฏิบติังาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.31 

ผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานโครงการหอ้งสมุดสีเขียวไดรั้บประโยชน์จากการศึกษาดูงาน อยูใ่น 

ระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.50 

วิทยากรอธิบายเน้ือหาไดช้ดัเจน ตรงประเด็น อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.69   

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงาน อยูใ่นระดบัมาก มีค่าเฉล่ีย 4.15 

ความเหมาะสมของสถานท่ีในการศึกษาดูงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.46 

การบรรลุวตัถุประสงคข์องโครงการศึกษาดูงาน อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด มีค่าเฉล่ีย 4.38 

   ผูเ้ขา้ร่วมศึกษาดูงานมีความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียว 

ว่าเป็นโครงการศึกษาดูงานท่ีดี สามารถมองเห็นภาพและนาํไปปรับใชไ้ดจ้ริง และตอ้งการให้มีการจดัให ้   

ดูงานแบบ 1 ต่อ 1 เพ่ือท่ีจะสามารถศึกษารายละเอียดการทาํงานและกระบวนการอยา่งละเอียด 

 

สรุปผลความรู้ทีไ่ด้รับจากการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขยีว 

การดําเนินการบริหารจดัการห้องสมุดสีเขียว 

สาํนกัหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิตร่วมลงนามความร่วมมือ "เครือข่ายหอ้งสมุดสีเขียว”  เม่ือวนัพุธท่ี  

8 เมษายน 2558 ณ สาํนกัหอสมุดมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ซ่ึงหน่วยงานความร่วมมือในเครือข่ายหอ้งสมุด

สีเขียว จาํนวนทั้งส้ิน 31 แห่ง ปัจจุบนัเครือข่ายหอ้งสมุดสีเขียวมีจาํนวน 53 แห่ง 

ข้อกาํหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวรวม 8 หมวด 

1. ทัว่ไป (นโยบาย) 

2. โครงสร้างพ้ืนฐาน  

3. การจดัการทรัพยากรและพลงังาน 

4. การจดัการของเสียและมลพิษ  

5. การบริหารจดัการและการใหบ้ริการของหอ้งสมุด 

6. บทบาทของบุคลลากรหอ้งสมุดและผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง  

7. เครือข่ายและความร่วมมือระหวา่งหอ้งสมุด  

8. การประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียว 



กจิกรรมที่สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต ดําเนินการ 

1. การใหค้วามรู้ ความเขา้ใจส่งเสริมการเรียนรู้ดา้นการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

      1.1 จดัมุมใหค้วามรู้เก่ียวกบัขอ้มูลการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม (Green Corner) 

      1.2 จดับอร์ดนิทรรศการใหค้วามรู้เร่ืองส่ิงแวดลอ้ม 

      1.3 จดับอร์ดใหค้วามรู้เร่ืองการอนุรักษพ์ลงังานและส่ิงแวดลอ้ม 

2. การบริหารจดัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

      2.1 ดาํเนินกิจกรรม 7ส  

     2.2 Big Cleaning 

3. การพฒันาองคก์รดว้ยหลกั 1A3Rs     

      A = Avoid การหลีกเล่ียงหรืองดการใชพ้ลงังานอยา่งฟุ่มเฟือย  

      R = Reduce การลด  

      R = Reuse นาํวสัดุท่ีใชแ้ลว้มาใชซ้ํ้า  

      R = Recycle การนาํวสัดุท่ีใชแ้ลว้กลบัมาใหม่ 

4. การพฒันาปรับปรุงลานพ้ืนท่ีมีเขียว 

5. การบริหารจดัการดา้นอนุรักษแ์ละการประหยดัพลงังาน 

      5.1 ประชาสมัพนัธร์ณรงคก์ารอนุรักษพ์ลงังานและทรัพยากรส่ิงแวดลอ้มในส่วนของ

บุคลากรและผูใ้ชบ้ริการ 

     5.2 ทาํสต๊ิกเกอร์ประหยดัพลงังานและเผาผลาญแคลอรีในการข้ึน-ลงบนัได 

     5.3 รณรงคก์ารประหยดัไฟฟ้า  

     5.4 เปล่ียนหลอดไฟจากหลอดไฟนีออนเป็นหลอดไฟ LED บริเวณหอ้งบริการการอ่าน 

     5.5 ติดไฟกระตุกบริเวณชั้น 2 และชั้น 3 (หอ้ง Group Study) 

6. การจดัการมลพิษทางอากาศ 

7. การบริหารจดัการขยะและส่ิงแวดลอ้ม 

      7.1 รณรงคค์ดัแยกขยะและท้ิงขยะในถงัขยะใหถู้กประเภท 

      7.2 จดักิจกรรม DIY ประดิษฐส่ิ์งของจากขวดนํ้ าพลาสติก (รีไซเคิลหรือการนาํวสัดุเหลือ

ใชม้าใชใ้หม่)      

 



ปัญหาและอุปสรรค 

1. บุคลากรไม่เขา้ใจเร่ืองการบริหารจดัการหอ้งสมุดสีเขียวไดอ้ยา่งชดัเจนลึกซ้ึง 

2. ขาดข้อมูลท่ีสําคัญในการนําเสนอ เน่ืองจากข้อมูลบางอย่างไม่สามารถเก็บข้อมูลได้โดย

สํานักหอสมุด เช่น การใช้นํ้ า การใช้ไฟฟ้า ซ่ึงข้อมูลดังกล่าวต้องมาจากส่วนกลาง คือ หน่วยงานท่ี

รับผดิชอบ 

3. ข้อมูลของสํานักหอสมุดเองไม่มีการจดัเก็บท่ีเป็นระเบียบ เช่น การบันทึกการแจ้งซ่อม การ

บนัทึกการชัง่ขยะ การแยกขยะ ฯลฯ 

4. การจดัหาวสัดุอุปกรณ์ตอ้งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

5. ผูป้ระกอบการยงัขาดการส่ือสารหรือมีขอ้กาํหนดในเร่ืองของมาตรฐานท่ีเก่ียวขอ้ง 

การตรวจประเมนิ 

สาํนักหอสมุด มหาวิทยาลยัรังสิต รับการตรวจประเมิน "ห้องสมุดสีเขียว" เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 

2560 และผ่านการประเมินตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระ

ราชูปถมัภส์มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจาํปี 2560 และไดรั้บเกียรติบตัรเม่ือเดือนมีนาคม 2561 

โครงการต่อไป 

  กา้วสู่การเป็นสาํนกังานสีเขียว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประมวลภาพ 

โครงการศึกษาดูงานด้านบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ : การบริหารจดัการห้องสมุดสีเขียว  

ณ สํานักหอสมุด มหาวทิยาลยัรังสิต 

   

   

   

 



  

  


