
 
  

สรุปผลการจดักิจกรรมการจัดการความรู้                 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

จัดทำโดย คณะทำงานห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
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สรุปผลการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : คณะทำงานห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

ตามที่ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้รับอนุมัติให้ดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ชื่อโครงการจัดการความรู้ : การปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ดำเนินการโดยคณะทำงานห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เพื่อนำมาใช้ใน
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จึงได้จัดกิจกรรม 

1. ประชุมคณะทำงานห้องสมุดสีเขียว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 
09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมบรรณสาร ชั้น 1 เพื่อกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ วิเคราะห์ 
จัดรูปแบบการนำเสนอเพื่อเตรียมนำองค์ความรู้ร่วมแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสานและเป็นการสร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียวกับหน่วยงานภายนอก 
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2. ดำเนินกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปฏิบัติงานขององค์กรที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 09.00-11.00 น. ณ 
ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 อาคาร 12C สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รูปแบบเป็นการฟังบรรยายให้ความรู้แนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์
การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว บรรยายโดย นายบดินทร์ ยางราชย์ ประธานคณะทำงานและหัวหน้า
หมวดโครงการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวของศูนย์บรรณสารฯ จำนวน 8 หมวด รวมทั้งแลกเปลี่ยน
ตัวอย่างการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประเมินผลการจัดกิจกรรมด้วยการตอบ
แบบประเมินหลังเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น 32 คน แบ่งเป็น
บุคลากรของศูนย์บรรณสารฯ จำนวน 10 คน และบุคลากรของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 22 คน  

  
 
ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

นายบดินทร์ ยางราชย์ ประธานคณะทำงาน ไดน้ำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การ
พัฒนาห้องสมุดสีเขียวในภาพรวม ดังนี้ 

1. การจัดระเบียบการดำเนินงานแบบ PDCA ประกอบด้วย 4 ส่วน  
1.1 การวางแผน (Plan) ได้แก่ การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม การแต่งตั้งคณะทำงาน การ

จัดทำ/กำหนดแผนดำเนินงาน การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อม การกำหนด
เป้าหมาย และกำหนดมาตรการ 

1.2 การปฏิบัติ (Do) ได้แก ่การสร้างเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว การฝึกอบรมให้ความรู้ การ
จัดทำโครงการและจัดกิจกรรม การสื่อสารและสร้างจิตสำนึกผู้รับบริการ บุคลากร และ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1.3 การตรวจสอบ (Check) ได้แก่ การติดตามและประเมินการดำเนินกิจกรรมตาม
แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
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1.4 การปรับปรุงการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง (Act) ได้แก ่การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เช่น 
ทบทวนนโยบายและแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้เกิดการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

2. คณะทำงานฯ ของศูนย์บรรณสารฯ แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สอดคล้องกับเกณฑ์การ
พัฒนาห้องสมุดสีเขียว และตัวอย่างการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ดังนี้ 

หมวด แนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอย่างการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

หมวดที่ 1  
ความรู้ทั่วไป 

1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ เป้าหมายและ
ยุทธศาสตร ์
 

1.1.1 การกำหนดวิสัยทัศน์ศนูยบ์รรณสารฯ กำหนดเปน็ 
“แหล่งเรียนรู้และบริการสื่อการศึกษาอย่างมืออาชีพ ที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนบัสนนุให้มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารีเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศ 
และ 200 อันดับแรกของเอเชีย” 
1.1.2 พันธกิจกำหนดให้มี 4 ข้อ ประกอบด้วย 1) บริการ
สารสนเทศและส่งเสริมการรู้สารสนเทศ เพื่อสนับสนุน
การเรียนการสอน การวิจัย กิจกรรมของ 
มหาวิทยาลยัโดยใช้เทคโนโลยีทีท่ันสมัยและเป็น 
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 2) บริการและส่งเสริมการใช ้
สื่อการศึกษาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และ 
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยโดยใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยและเปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม 3) พัฒนาระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ
และการบริหารจัดการของหน่วยงาน 4) ส่งเสริมการ
บริหารจัดการ การปฏิบัตงิานที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 
1.1.3 ยุทธศาสตร์กำหนดให้มี 7 ยุทธศาสตร์ ประกอบ 
1) กำหนดให้การอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อมเป็น
ส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารงานจัดการศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษา 2) จัดลักษณะทางกายภาพให้เอ้ือ
ต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพิ่มพื้นทีส่ี
เขียวให้แก่ศูนย์บรรณสารและสือ่การศึกษา 3) 
พัฒนาการให้บริการและการด าเนินงานโดยการใช้
ทรัพยากรและพลงังานอย่างมปีระสิทธิภาพ 4) ส่งเสริม
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หมวด แนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอย่างการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

การดำเนินกิจกรรมของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดผลกระทบกับสิง่แวดล้อม 5) 
ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ 
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม 6) 
พัฒนาแนวทางการบริหารจัดการและส่งเสริมการเป็น
ห้องสมุดสีเขียว 7) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 1.2 การวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาด้านพลงังานและ
สิ่งแวดล้อม 

การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาให้มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ ศูนย์บรรณสารฯ กำหนดให้เนื้อหา
ครอบคลุมนโยบาย / มาตรการ / ผลงาน/ทรัพยากร
สารสนเทศ ส่วนรายละเอียดอื่นๆ ประกอบด้วย ความ
ต้องการใช้พลังงานและทรัพยากร ผลิตภัณฑ์9ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม มลพิษ การตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การรับรู้ 

 1.3 การกำหนดขอบเขตการ
ดำเนินงานตามมาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว 

ขอบเขตการดำเนินงานที่ศูนย์บรรณสารฯ กำหนด
ครอบคลุมอาคารบรรณสาร 1 และ 2 โดยมีขนาดพื้นที่
รวม 19,421 ตารางเมตร ประกอบด้วย พื้นทีส่ำนักงาน 
14,821 ตรม. และพื้นที่รอบสำนักงานที่เก่ียวข้อง 4,600 
ตรม. 

หมวดที่ 2 
โครงสร้าง
พื้นฐานทางด้าน
กายภาพและ
เทคโนโลยทีี่เป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

2.1 การศึกษาสภาพอาคาร
เก่าที่เป็นอุปสรรคต่อการจัด
การพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกำหนดแนวทาง "รวมบริการ
ประสานภารกิจ" เพื่อมุ่งใช้ทรัพยากรทุกประเภทและ
ความชำนาญการร่วมกัน ศูนยบ์รรณสารฯ จึงใช้วิธีศึกษา
ข้อมูลจาก MIS Database มาเป็นองค์ประกอบในการ
วิเคราะห์สภาพอาคารบรรณสารที่เป็นอุปสรรคต่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และขอความอนุเคราะห์
จากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีภารกิจดูแลที่
เก่ียวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพ เช่น 
ส่วนอาคารสถานที่ซึ่งมีภารกิจดแูลอาคารสถานที่และ
สาธารณปูโภคของมหาวิทยาลัย โดยขอความอนุเคราะห์
ปรับปรุงระบบปรับอากาศ เปลีย่นหลอดไฟเปน็แบบ 
LED สวิตซ์ไฟกระตุก เซ็นเซอร์ตรวจจับวัตถุและแสง 
และขอความอนุเคราะห์คณบดสีำนักวชิา
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หมวด แนวปฏิบัติที่ด ี ตัวอย่างการจัดกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์รอย
แตกร้าวอาคารบรรณสาร 1 และนำผลจากการ
ตรวจสอบไปเป็นเอกสารประกอบการศึกษาสภาพอาคาร
เก่า 

 2.2 การปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่ม
พื้นที่สีเขียว 

ศูนย์บรรณสารฯ จดักิจกรรมการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่
สีเขียวในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกและกิจกรรม 5ส 
และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศประกอบการตัดสินใจการ
ปลูกต้นไม้ เช่น ฐานข้อมูลพฤกษาพรรณบรรณสาร 
เว็บไซต์ของส่วนผลิตกลา้ไม้ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า 
กรมป่าไม ้

หมวดที่ 3  
การจัดการ
ทรัพยากรและ
พลังงาน 

3.1 มาตรการประหยัดไฟฟ้า 
น้ำ และทรัพยากร 

การกำหนดมาตรการประหยัดไฟฟ้า นำ้ และทรัพยากร 
ศูนย์บรรณสารฯ กำหนดรายละเอียดครอบคลุมการ
ประหยัดกระดาษ วสัดุสิน้เปลือง การลดของเสียใน
สำนักงาน การประหยัดนำ้มันเชื้อเพลิง การใช้นำ้ ใช้
ไฟฟ้า และมีการรวบรวมข้อมูลปริมาณการใชไ้ฟฟ้า 
เชื้อเพลิง น้ำ กระดาษ และทรัพยากรอ่ืนๆ โดยมีการ
รายงานผลเปน็ประจำทุกปี รวมทั้งเปรียบเทียบข้อมูล
ย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ 

 3.2 การจัดซื้อ/จัดจ้างสินคา้
และบริการที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกำหนดแนวทาง "รวมบริการ
ประสานภารกิจ" และมีนโยบายเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว 
จึงมีส่วนพสัดุของมหาวิทยาลัยทำหน้าที่ดูแลการจัดซื้อ/
จัดจ้างสนิค้าและการจา้งเหมาบริการให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาจ้าง ทั้งนี้ศนูย์
บรรณสารฯ ได้กำกับดูแล ตรวจสอบการทำความสะอาด
ของแม่บ้าน เครื่องพิมพ์และเครื่องถ่ายเอกสารของ
บริษัทจ้างเหมา ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  

 3.3 การจัดทำแผนบำรุงรักษา
ระบบตา่งๆ 

การจัดทำแผนบำรุงรักษาระบบต่างๆ ของศูนยบ์รรณ
สารฯ เพื่อให้การจัดการทรัพยากรและพลังงานมี
ประสิทธิภาพ เช่น การปรับปรุงระบบปรับอากาศรวม
ศูนย์/แยกส่วน ระบบไฟฉุกเฉิน ถังดับเพลิง ระบบลฟิท์
ขนส่ง 
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 3.4 การปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

ศูนย์บรรณสารฯ ได้เปรียบเทียบข้อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
โดยกำหนดเปา้หมายร้อยละ 5 ซึ่งกรรมการผู้ตรวจ
ประเมินให้ข้อเสนอแนะให้ลดเป้าหมายเหลือร้อยละ 1-2  

หมวดที่ 4  
การจัดการของ
เสียและมลพิษ 

การจัดการของเสีย ศูนย์บรรณสารฯ ได้จัดทำแผนงานการจัดการขยะที่
เหมาะสม แผนการจัดการน้ำเสยี แผนจัดการมลพิษทาง
อากาศ และดำเนินกิจกรรม เช่น การกำหนดจุดคัดแยก
ขยะ การแยกประเภทขยะ การเปรียบเทียบปริมาณขยะ 
การแสดงขั้นตอนการจัดการคุณภาพนำ้ของ มทส. ผล
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำ มทส.โดยได้รับความอนุเคราะห์
จากงานระบบประปา ส่วนอาคารสถานที่ของ
มหาวิทยาลยั การตรวจวัดเชื้อรา เชื้อแบคทีเรียโดย
นักศึกษาสาขาวิชาอาชวีอนามัย และความปลอดภัย ชัน้
ปีที่ 4 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

หมวดที่ 5  
การบริหาร
จัดการและการ
ให้บริการของ
ห้องสมุด 

5.1 การจัดกิจกรรมให้
บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ 
ผู้ประกอบการ มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตามแผนพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว 

ศูนย์บรรณสารฯ ได้กำหนดนโยบายสง่เสริมศูนย์บรรณ
สารและสื่อการศึกษาสู่ห้องสมุดสีเขียว จัดสรร
งบประมาณสนับสนนุการดำเนนิงาน แต่งตั้งคณะทำงาน
ให้ดำเนินงานตามแผนพฒันาห้องสมุดสีเขียว รวมทั้งมี
แผนงานและดำเนนิกิจกรรมให้แก่บุคลากร 
ผู้ประกอบการ เช่น กิจกรรมพบนักเขียน ห้องสมุด
เคลื่อนที่ DIY by waste materials สื่อความห่วงใย…
ผ่านถุงใสย่า จัดการความรู้เรื่อง: 
“การจัดการขยะด้วยวิธีการ 3R” และมีการติดตาม
รายงานผลการดำเนนิงานอย่างต่อเนื่อง 

 5.2 การบริการทรัพยากร
สารสนเทศที่เก่ียวข้องกับ
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์บรรณสารฯ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศที่
เก่ียวข้องกับพลังงานและสิง่แวดล้อม จำนวนประมาณ 
10,000 รายการ หรือประมาณร้อยละ 6 ของทรัพยากร
สารสนเทศทัง้หมด โดยสบืค้นได้จากฐานข้อมูล
บรรณานุกรมทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (SUTCat) 
รวมทั้งเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แยกตามปีที่จัดซื้อ 
และสืบคน้ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ e-book, 
e-journal และ online database จากฐานข้อมูลทีจ่ัด
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ให้บริการ ผ่านเว็บไซต์ศูนยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา
ได้ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั และจากคลัง
ปัญญามหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี (SUTIR) 

 5.3 การบริการสืบค้น
สารสนเทศ การสอนการรู้
สารสนเทศ 

ศูนย์บรรณสารฯ จดัอบรมการค้นข้อมูลสารสนเทศ 
สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม ส่งเสรมิการใช้ทรัพยากร 
สารสนเทศ “Energy & Environment Corner” ยืม-
คืนระหว่างห้องสมุดสถาบนัอุดมศึกษา/ห้องสมุด 
เฉพาะและข่ายงานความร่วมมอืห้องสมุดส่วนภูมิภาค
และประชาสัมพันธ์ Facebook ศูนย์บรรณสารฯ 
และ SUT Green library  

หมวดที่ 6 
บทบาทของ
บุคลากร
ห้องสมุดและผู้มี
ส่วนเก่ียวข้อง 

6.1 การพัฒนาความรู้
บุคลากร  

การดำเนินการในขัน้เตรียมการพัฒนาความรู้ฯ ศูนย์
บรรณสารฯ ไดส้ำรวจข้อมูลพืน้ฐานของบุคลากร และ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาความรู้บุคลากร เชน่ 
เอกสาร หลักสูตรการฝึกอบรม หรือกิจกรรมที่มีความ
เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อมจาก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้
มีส่วนร่วมในกิจกรรม รวมทั้งเพือ่ให้ทราบปัจจัยหรือ
ข้อจำกัดต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการพัฒนาความรูบุ้คลากร 
อีกทั้งได้สำรวจหลักสตูรการฝึกอบรมแหล่งสารสนเทศ
จากหน่วยงานภายนอก เพื่อนำไปเปน็ข้อมูล
ประกอบการพิจารณาในการจัดทำแผนพัฒนาความรู้
บุคลากรให้บรรลุวัตถุประสงค ์

 6.2 การขอความร่วมมือจาก
การขอความร่วมมือ  

การขอความร่วมมือจากการขอความร่วมมือโดยส่วน
ใหญ่เป็นการแนะนำให้ความรู้การดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมกับผู้ประกอบการแบบไม่เป็น
ทางการ และจัดกิจกรรมกระตุ้นด้วยการถาม-ตอบ และ
มอบของรางวัลแบบไม่เปน็ทางการเพื่อสร้างแรงใจจูงให้
ในการให้ความร่วมมือดำเนินกิจกรรม  

หมวดที่ 7 
เครือข่ายและ
ความร่วมมือ

การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือห้องสมุดสีเขียว 

ศูนย์บรรณสารฯ สร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ โดยเข้า
ร่วมดำเนินกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั เช่น การร่วมออกบูธนิทรรศการใน 
กิจกรรม SUT Zero Waste Day การส่งผู้แทน
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ระหว่าง
ห้องสมุด 

คณะทำงานเข้าร่วมประชุมผู้บรหิารเครือข่ายห้องสมุดสี
เขียว ประธานและคณะทำงานเป็นวิทยากรให้ความรู้ใน
เร่ืองหลักการและการวางแผนงานจัดทำ Green Office 
แก่ศูนย์สหกิจศึกษาและพฒันาอาชีพ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยสีุรนารี การบรรยายเรื่องการคัดแยกขยะให้ถูก
วธิีในกิจกรรม SUT Green Library Fair 2019 การ
มอบถุงใส่ยา 
มอบให้กับโรงพยาบาลมหาวทิยาลัยเทคโนโลยสีุรนารี
และโรงพยาบาลเทพรัตนน์ครราชสีมา 

หมวดที่ 8  
การประเมิน
คุณภาพ
ห้องสมุดสีเขียว 

8.1 การประเมินประสิทธิภาพ ศูนย์บรรณสารฯ ได้ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลงังาน
ไฟฟ้าที่เหมาะสม การจัดการขยะ การจัดการนำ้เสีย การ
จัดการมลพิษทางอากาศ 

 8.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้ด้านพลงังานและ
สิ่งแวดล้อม 

ศูนย์บรรณสารฯ ได้ประเมินผลสัมฤทธิ์มีการประเมินผล
สัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ทีก่ำหนดไว้ในแผนพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว ได้แก่ กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม อบรมเชิงปฏิบตัิการเร่ือง 
“เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว”และศึกษาดูงาน
ห้องสมุดสีเขียวต้นแบบที่มีสมรรถนะการบริหารงานและ
ดำเนินการห้องสมุดสีเขียว 

 
ทั้งนี ้นางสาวกัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ บรรณารักษ์ แผนกงานห้องสมุด สำนักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ได้แลกเปลี่ยนกิจกรรม ซึ่งทางสถาบันได้ดำเนินโครงการห้องสมุดสีเขียว ระหว่าง
วันที่ 3-28 ก.พ. 2563 ในรอบปีที่ผ่านมา ดังนี้ 
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1. การให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ภายใน 
ห้องสมุด เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการ 

 
 

2. กิจกรรมรับบริจาคขวดน้ำ แก้วนำพลาสติก และขยะรีไซเคิล 

 
3. การพับถุงใส่ยาจากกระดาษรีไซเคิล แทนการใช้ถุงพลาสติก เพื่อลดสภาวะโลกร้อน และ 

นำไปมอบผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ส่งมอบกำลังใจให้ผู้ป่วยผ่านถุงใส่ยา โดยมี
บุคลากรของสำนักสำนักวิทยบริการฯ และนักศึกษาเข้าร่วมพับถุงใส่ยา จำนวน 35 คน ส่วนผลการ
ประเมินความพึงพอใจหลังจากการจัดกิจกรรมพบว่า ภาพรวมมีความพึงพอใจระดับ “มาก” ค่าเฉลี่ย 
3.96 (ร้อยละ 79.20) ซึ่งมีความพึงพอใจในเนื้อหาการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสมเพียงพอและน่าสนใจ
มากที่สุด รองลงมา คือ ความพร้อมของสถานที่ และอุปกรณ์ จัดกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว และวิทยากรมี
ความสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้เหมาะสมกับเวลาที่กำหนด และมีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ได้แก่ อยากได้กระดาษท่ีแข็งมากกว่านี้ ควรมีอาหารและน้ำดื่มแจก เป็นโครงการดีและสนุกสนานมาก 
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4. การประหยัดพลังงานด้วยการรณรงค์ ลดการใช้ลิฟท์และการลดแคลอรี่ในร่างกายด้วยการ 

ติดป้ายการเผาผลาญปริมาณแคลอรี่ที่ขั้นบันได 

 
5. การจัดพ้ืนที่บริการ ณ บริเวณแผนกงานห้องสมุดชั้น 2 ให้มีบรรยากาศสดชื่นสบายตา เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการตกแต่งและจัดพื้นที่ด้วยวัสดุเหลือใช้จากห้องสมุดและวัสดุจากธรรมชาติ 

ต้นไม้ดูดสารพิษ 
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ภาคผนวก 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
เรื่องการปฏิบัติงานขององค์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
1. นายบดินทร์ ยางราชย์  
2. นางสาวณัชชา บวรพานิชย์  
3. นางดวงใจ กาญจนศิลป์  
4. นางขวัญแก้ว เทพวิชิต  
5. นางสาวจันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์  
6. นางสาวพุทธชาติ เรืองศิริ  
7. นางสาวนงลักษณ์ จันตา  
8. นางคนึงนิตย์ หีบแก้ว  
9. นางสาวพรรณิภา อู่ผลเจริญ  
10. นายพันธ์วิรา ปริญญาศรีเศวต 

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
1. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิทยบริการ 
2. หัวหน้างานวิทยบริการ 
3. หัวหน้างานแผนกห้องสมุด 
4. หัวหน้าแผนกงานศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
5. นางรติมา ปลั่งกลาง 
6. นางสาววิลาวัณย์ แสนสุข 
7. นางสาวอุดมลักษณ์ พ่ึงอารมณ์ 
8. นายศุภกร จันทเสวต 
9. นางสาวกัญญาภัทร ชูพุทธพงษ์ 
10. นางรัชดาพร บุญไมตรี 
11. นางจิตตรัตน์ มาบจะบก 
12. นายวินิจ การชงัด 
13. นายไพล เพราะผักแว่น 
14. นางสาวยุพาวดี เพ็ชรขุนทด 
15. นางสาวกิติยา นิวาศานนท์ 
16. นางสาวสุวรรณา ตุ้ยดา 
17. นางสาวอัจฉรา เทือกพุดซา 
18. นายพีระยุทธ หมื่นบุญมี 
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19. นายกฤษฏา ยงย่วน 
20. นางสาวนาตยา ธารณะกลาง 
21. นางสาวพรทิพย์ บั้งจันอัด 
22. นายภัทร ยังวารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


