
 

เลขที่....................... 
แบบรายงานการเข้าอบรม / ประชุม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 

  รายบุคคล    กลุม่บุคคล 
 

ชื่อ  -  สกุล  :  นางมัณฑนา  เจริญแพทย์  
และนางสมพิศ พรวิริยกุล 

ต าแหน่ง  :  บรรณารักษ์ 

งาน  :  งานวารสารและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ส านักหอสมุดกลาง 
ชื่อหลักสูตร / ประชุม  โครงการฝึกอบรมเรื่อง Green Library : การบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว 
วันเดือนปี                                                            25-26  มิถุนายน  2557         เวลา   8.30-16.30  น. 
สถานที่จัด ห้องประชุมชั้น 5 ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
หน่วยงานผู้จัด ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ค่าใช้จ่าย                    ไม่มี      มี  จ านวน......................บาท                          

เบิกจ่ายจากงบประมาณ  แผ่นดิน  เงินรายได้ งบอ่ืนๆ (ระบุ)............................ 
ใบเกียรติบัตร/วุฒิบัตร    ได้รับ     ไม่ได้รับ  เนื่องจาก...........................................................................                         

  ไม่มี 
สรุปสาระส าคัญ 
การบริหารจัดการ Green Library:ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อ านวยการส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ได้มาเล่าถึงประสบการณ์การท าให้ห้องสมุดเป็นห้องสมุดสีเขียว มี 4 ด้าน คือ 

1. Green environment เช่น การจัดท าห้องสมุดในสวน สวนพฤกษศาสตร์ อาคารประหยัดพลังงาน ทีจ่อด
รถจักรยานรอบห้องสมุด 

2. Green service  คือ การเพ่ิม electronics ลดการใช้ print ด้วยการผลิต e-book ให้มากขึ้น ท า animation เพ่ือ
อธิบายสิ่งที่ยากให้เข้าใจง่าย จัดกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม จัด green collection เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
และท่ีส าคัญคือ การท า Eco-Library ห้องสมุดเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการน าเอาครุภัณฑ์เก่าของห้องสมุด
มาดัดแปลง และออกแบบให้มีความสวยงาม 

3. Green management  โดยการ Recycle น าหนังสือท่ีช ารุดจากน้ าท่วมมาอัดให้แน่นและท าเป็นโต๊ะอ่านหนังสือ,  
Reduce เช่น การท าปุ๋ยหมักจากขยะ และขายเพื่อน าเงินมาซื้อหนังสือส าหรับชุมชน, Reuse น าเอากระดาษหน้า
เดียวมาผลิตเป็นสมุดฉีก และใช้บัตรอวยพรปีใหม่มาท าเป็นปกเพ่ือให้สวยงาม 

4. Green heart คือ การสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร สร้างทีมงาน สร้างแรงจูงใจ โดยการแข่งขันการประหยัด
พลังงานในแต่ละฝ่าย และมีเงินรางวัลมอบให้ 

การเสวนาเรื่อง Eco Design โดย ผศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อมและศูนย์
ปฏิบัติการออกแบบจากเศษวัสดุ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
         วิทยากรได้เล่าถึงแนวคิดในการออกแบบ Eco Library ดังนี้ 

- จะต้องประหยัดพลังงาน หมายถึงครุภัณฑ์ที่ใช้ จะต้องไม่ปล่อยสารที่ก่อมะเร็ง  ซึ่งครุภัณฑ์เก่าจะไม่ค่อยมีการ
ปล่อยสารประเภทนี้มากนัก  

- จะต้องน าของเก่ามา reuse  
- Eco Library เป็นห้องสมุดชุมชนที่เปิดโอกาสให้นักเรียน ประชาชนสามารถเข้ามาใช้ห้องสมุดได้โดยไม่เสีย

ค่าใช้จ่าย  และมีการออกแบบเพื่อให้ผู้ใช้ได้รู้สึกถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



Carbon Neutral Library : How to keep it? และ Strategy for eco library ท าอย่างไรให้เป็นห้องสมุดที่ไม่
ปล่อยคาร์บอน โดย ผศ.ดร. รัตนวรรณ มั่งค่ัง ผู้อ านวยการศูนย์เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  จาก
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
     วิทยากรได้กล่าวว่า  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นต้นแบบของห้องสมุดสีเขียว (Eco Library) แห่งแรก
ของประเทศไทยที่มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับรางวัลอนุรักษ์พลังงาน “ด้านการมี
ส่วนร่วม” ในปี พ.ศ. 2555  และในปี พ.ศ. 2557 ส านักหอสมุดได้ต่อยอดเพ่ือขยายผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยการจัดท าคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร (Carbon footprint of organization) และเข้าร่วมกิจกรรมชดเชย
คาร์บอน (carbon offset) ด้วยการสมัครขอรับการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกเข้าราวมเป็นองค์กรน าร่องในการด าเนิน
โครงการ “องค์กรต้นแบบธุรกิจลดโลกร้อนเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน” 

ส านักหอสมุดมุ่งเป้าสู่การเป็น Carbon neutral library รายแรกของประเทศไทยที่จะมีการประเมินการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก หน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่าจากกิจกรรมการให้บริการของห้องสมุด จากการใช้พลังงาน การใช้
สารท าความเย็น การใช้กระดาษ เป็นต้น  ซึ่งจะท าให้สามารถระบุกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างมี
นัยส าคัญ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาแผนการจัดการลดก๊าซเรือนกระจก  รวมถึงจัดซื้อคาร์บอนเครดิตจากโครงการก๊าซเรือน
กระจกที่ด าเนินการในประเทศไทย  เพ่ือมาชดเชยคาร์บอนเพ่ิมเติมจากท่ีด าเนินการลดด้วยตัวเอง   ตลอดจนขอผลรับรอง
และติดฉลากคาร์บอนนิวทรัล (ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือยกระจกเป็นศูนย์) 
ห้องสมุดสีเขียว : พรรณไม้และภูมิทัศน์  โดยอาจารย์ปณิธาน แก้วดวงเทียน  จากบริษัท ดิน หิน น้ า ไม้ จ ากัด 
     วิทยากรได้เล่าถึงประสบการณ์ในการจัดท าสวนพฤกษศาสตร์  โครงการห้องสมุดในสวนของส านักหอสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า มีการจัดการอย่างไร  ประเภทของต้นไม้ต่างๆ ที่น ามาปลูก  การจัดระบบการให้น้ า 
แก่ต้นไม้  การจัดสวนแนวตั้ง  
การจัดการขยะและของเสีย ส าหรับห้องสมุดสีเขียว โดย ดร.สุจิณณา กรรณสูต  ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและ
พัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
    วิทยากรได้เล่าถึงประสบการณ์การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อท าให้เป็น KU Green Campus 
โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
     1. มหาวิทยาลัยร่วมมือกับ กทม.จัดตั้งศูนย์รวบรวมขยะอันตราย (E-waste เพ่ือสิ่งแวดล้อม)  โดยมีการคัดแบกขยะ
อันตรายออกมาได้แก่ ขวดน้ ายาล้างห้องน้ า ขวดน้ ายาเช็ดกระจก กระป๋องสเปรย์ ยาหมดอายุ เครื่องส าอางค์ ถ่านไฟฉาย  
หลอดไฟ แบตเตอรี่ เป็นต้น และน าส่งให้กับบริษัท อัคคีปราการ จ ากัด (ตั้งอยู้ที่บางปู สมุทรปราการ) 
เพ่ือด าเนินการก าจัดต่อไป 
     2. ให้นิสิตรว่มท ากิจกรรม “โครงการคลองสวยน้ าใส” ด้วยการน าผักตบชวาขึ้นมาจากคูน้ าภายในมหาวิทยาลัย  
และมีการให้คะแนนการเข้าร่วมกิจกรรม เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้แก่นิสิตและปลูกฝังให้มีจิตอาสา มีการแบ่งปันสังคม มีจิตใจ
ที่มีคุณภาพ  
     3. น าผักตบชวามาผลิตเปน็แก๊สชีวภาพและปุ๋ยชีวภาพ  รวมทั้งเก็บขยะสดจากโรงอาหารมาท าเป็นปุ๋ย 
     4. จัดท าโครงการจัดการขยะรีไซเคิลครบวงจร โดยวางตู้ขยะไว้ตามหอพัก ฝึกการคัดแยกขยะ 
     5. โครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในมหาวิทยาลัย โดยการท าช่องเดินรถจักรยาน  และมีการมอบจักรยานจากรุ่นพี่สู่รุ่น
น้อง 
     6. โครงการ e-office ลดการใช้กระดาษ 
เทคนิคน่ารูเ้พื่อการอนุรักษ์พลังงานในห้องสมุด โดยอาจารย์ปัญญวัตร์ โกมุทบุตร ผู้อ านวยการสถาบันวิศวกรรมพลังงาน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 



    วิทยากรได้กล่าวว่า ในการจัดการพลังงานส าหรับห้องสมุด ควรมีข้ันตอนดังนี้ 
                                 1.แต่งตั้งคณะท างาน   
                                    โดยประธานคณะท างานควรเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจในการสั่งการ  
                                 2.ประกาศนโยบายให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ  
                                 3. ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย (KPI & Target) ซึ่งต้องยอมรับได้และชัดเจน  
                                 4. เข้าสู่กระบวนการ PDCA  
                                        Plan = ก าหนดมาตรการ  คณะท างานต้องค้นหามาตรการแบบทุกคนมีส่วนร่วม 
                                                  เพ่ือให้ช่วยกัน และเกิดการยอมรับ  รวมถึงการระดมสมองแบบมีส่วนร่วม 
                                        Do   = กระตุ้นให้มีการน าไปปฏิบัติ 
                                        Check = ติดตาม ตรวจสอบ 
                                        Act     = วัดผลและปรับปรุงแก้ไข                         
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
      1. ได้รับความรู้เรื่องการบริหารจัดการห้องสมุดเพ่ือให้เป็น Green Library 
 
น าความรู้ที่ได้รับมาใช้ปรับปรุงการท างาน  ดังต่อไปนี้ 

หัวข้อการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง / พัฒนา ภายในวันที่ 
  
  
  
  
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
........................................................................................... .............................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 

 
ผู้รายงาน........................................ 

(นางมัณฑนา  เจริญแพทย์) 
วันที่....8..../...กรกฎาคม......./..2557..... 

ความคิดเห็นของหัวหน้าหน่วยงาน 
............................................................................. ...........................................................................................................  
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................... 

 
ลงชื่อ........................................ 

(.........................................) 
วันที่................/.........................../........... 

 



ความคิดเห็นของผู้บริหารที่ก ากับดูแลหน่วยงาน 
............................................................................................................................. ........................................................... 
............................................................................................................................................................................ ............ 
...................................................................................................................... .................................................................. 

............................................................................................................................. ...........................................................  
ลงชื่อ........................................ 

(.........................................) 
วันที่................/.........................../........... 

หมายเหตุ  :  1. จัดท ารายงานฯ หลังจากเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน ภายใน 15 วัน เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
                2. หัวหน้าหน่วยงานเสนอความเห็น  ภายใน 3 วัน เสนอผู้บริหารที่ก ากับดูแล 
                3. แจ้งผู้รายงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้ม  รายงานการเข้าอบรม / สัมมนา / ศึกษาดูงาน 
                4. หัวหน้าหน่วยงานติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา   

 
 


