โครงการศึกษาดูงานด้ านบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : การบริหารจัดการห้ องสมุดสีเขียว
ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดโดย คณะทํางานกลุ่มงานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ ายห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561
หลักการและเหตุผล
เนื่ องจากปั จจุ บนั ห้องสมุดต่ างๆ ได้ตระหนัก ถึงปั ญ หาโลกร้ อนที่นับวัน จะทวีความรุ น แรงมาก
ยิง่ ขึ้ น ห้องสมุดหลายแห่ งนอกจากจะเป็ นคลังข้อมูล เป็ นแหล่งค้นคว้าและศึกษาเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองแล้ว ยัง
เป็ นต้นทางในการสร้างความตระหนักรู ้ ส่ งต่อความร่ วมมือในการช่วยกันลดโลกร้อน เพื่อสร้างความยัง่ ยืน
ในการดู แ ลทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมที่ ก าํ ลังเปลี่ ย นแปลงไป อีก ทั้งยัง เป็ นแหล่ งความคิ ด
สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มคุณค่าเศษวัสดุเหลือใช้ที่ถูกมองว่าเป็ นขยะให้สามารถนํากลับมาใช้ใหม่ได้
สํานัก หอสมุ ด มหาวิท ยาลัย รั งสิ ต ซึ่ งเป็ นสมาชิ ก กลุ่ ม งานบริ ก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะอนุ กรรมการพัฒ นาระบบและเครื อข่ายห้องสมุดสถาบัน อุดมศึกษาเอกชน (อพส.) เป็ นสถาบันแห่ ง
หนึ่ งที่ ได้รับการประเมิ น ตามมาตรฐานห้องสมุด สี เขี ยว ของสมาคมห้องสมุดแห่ งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ ประจําปี 2560 และได้รับเกียรติบตั รเมื่อเดือนมีนาคม 2561 ดังนั้น
เพื่อให้สมาชิกและผูเ้ ข้าร่ วมกิจกรรมได้รับความรู ้และมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการเตรี ยม
ตัวเข้าสู่ ก ารเป็ นห้องสมุดสี เขี ยว จึ งจัด ให้มีการเยี่ยมชมและศึกษาดู งานด้านการบริ หารจัด การห้องสมุด
สีเขียวขึ้น ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้รับผิดชอบโครงการ
กลุ่มงานบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบและเครื อข่ายห้องสมุด
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (อพส.)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้สมาชิ กกลุ่มงานบริ ก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อพส.) ได้ศึก ษาแนวทาง เพิ่ มพู น
ความรู ้และประสบการณ์ ในการบริ หารจัดการห้องสมุดของตนเองเพื่อก้าวไปสู่การเป็ นห้องสมุดสีเขียว

2. เพื่อให้สมาชิกกลุ่มงานบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศ (อพส.) สามารถนําความรู ้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงานไปแบ่งปันและประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดําเนินการ
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น.
สถานที่
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต
งบประมาณ
ไม่มีค่าใช้จ่าย
ผลที่คาดว่าจะได้ รับ
1. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการได้แนวคิดในการบริ หารจัดการห้องสมุดสี เขียวและสามารถนําไปปฏิบตั ิใน
ห้องสมุดของตนเองให้ประสบความสําเร็ จต่อไป
2. ผูเ้ ข้าร่ ว มโครงการสามารถนําความรู ้ ที่ ได้รั บ จากการศึก ษาดู งานไปแบ่ งปั น ให้บุ ค ลากรใน
หน่วยงานของตนเองและนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการประเมินโครงการศึกษาดูงาน
วิทยากรบรรยายและนําชม : นางนฤมล พฤกษศิลป์ รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายเทคนิคและบริ การ
ผู้เข้ าร่ วมโครงการศึกษาดูงานทั้งสิ้น 26 คน
กําหนดการศึกษาดูงาน
13.30 – 14.15 น. รับฟังการบรรยายการบริ หารจัดการห้องสมุดสีเขียว
14.15 – 14.30 น. รับประทานของว่าง
14.30 – 15.30 น. ศึกษาดูงานกิจกรรมและผลงานการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียว

สรุปผลการประเมินแบบสอบถามความคิดเห็นในการศึกษาดูงาน
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ
ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00
ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20
ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40
ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

อยูใ่ นระดับมากที่สุด
อยูใ่ นระดับมาก
อยูใ่ นระดับปานกลาง
อยูใ่ นระดับน้อย
อยูใ่ นระดับน้อยที่สุด

ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
ตารางที่ 1 แสดงสถานภาพของผูเ้ ข้าร่ วมโครงการศึกษาดูงาน
สถานภาพ

จํานวน (คน)

ร้ อยละ

1. ผูบ้ ริ หาร

3

11.5

2. บรรณารักษ์

18

69.2

3. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

1

3.8

4. เจ้าหน้าที่

4

15.3

26

100

รวม

สถานภาพของผูเ้ ข้าร่ วมศึกษาดูงาน ส่ วนใหญ่เป็ นบรรณารักษ์ จํานวน 18 คน คิดเป็ น ร้อยละ 69.2
รองลงมา เป็ นเจ้าหน้าที่ จํานวน 4 คน คิดเป็ นร้อยละ 15.3 และผูบ้ ริ หาร จํานวน 3 คน คิดเป็ นร้อยละ 11.5
ตามลําดับ

ตอนที่ 2 การประเมินผลการจัดโครงการ
ระดับความคิดเห็น
รายการ

มากที่สุด

มาก

ปานกลาง

น้อย

น้อยที่สุด

ค่าเฉลี่ย

1. ก่อนการศึกษาดูงาน มีความรู ้

7.7%

26.9%

26.9%

30.8%

7.7%

2.96

ความเข้าใจโครงการห้องสมุดสี

(2)

(7)

(7)

(8)

(2)

2. หลังการศึกษาดูงาน มีความรู ้

26.9%

61.5%

11.5%

-

-

4.15

ความเข้าใจโครงการห้องสมุดสี

(7)

(16)

(3)

3. สามารถนําความรู ้ไปประยุกต์

38.5%

53.8%

7.7%

-

-

4.31

ใช้ในการปฏิบตั ิงาน

(10)

(14)

(2)

4. ประโยชน์ที่ได้รับจาก

50.0%

50.0%

-

-

-

4.50

การศึกษาดูงาน

(13)

(13)

5. วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้

69.2%

30.8%

-

-

-

4.69

ชัดเจน ตรงประเด็น

(18)

(8)

6. ความเหมาะสมของระยะเวลา

30.8%

53.8%

15.4%

-

-

4.15

(8)

(14)

(4)

7. ความเหมาะสมของสถานที่ใน

46.2%

53.8%

-

-

-

4.46

การศึกษาดูงาน

(12)

(14)

8. การบรรลุวตั ถุประสงค์ของ

38.5%

61.5%

-

-

-

4.38

โครงการศึกษาดูงาน

(10)

(16)

เขียว

เขียว

ในการศึกษาดูงาน

การประเมิน ผลการจัด โครงการศึก ษาดู งานโครงการห้องสมุด สี เขี ยว เมื่อพิ จารณาเป็ นรายข้อ
สามารถสรุ ปได้ดงั นี้
ผูเ้ ข้าร่ วมศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียว “ก่อน” การศึกษาดูงาน มีความรู ้ความเข้าใจ
อยูใ่ นระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 2.96
ผูเ้ ข้าร่ วมศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียว “หลัง” การศึกษาดูงาน มีความรู ้ความเข้าใจ
อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15

ผูเ้ ข้าร่ วมศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียวสามารถนําความรู ้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั ิงาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.31
ผูเ้ ข้าร่ วมศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสีเขียวได้รับประโยชน์จากการศึกษาดูงาน อยูใ่ น
ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.50
วิทยากรอธิบายเนื้อหาได้ชดั เจน ตรงประเด็น อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.69
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการศึกษาดูงาน อยูใ่ นระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.15
ความเหมาะสมของสถานที่ในการศึกษาดูงาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.46
การบรรลุวตั ถุประสงค์ของโครงการศึกษาดูงาน อยูใ่ นระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.38
ผูเ้ ข้าร่ วมศึกษาดูงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการศึกษาดูงานโครงการห้องสมุดสี เขียว
ว่าเป็ นโครงการศึกษาดูงานที่ ดี สามารถมองเห็นภาพและนําไปปรับใช้ได้จริ ง และต้องการให้มีการจัดให้
ดูงานแบบ 1 ต่อ 1 เพื่อที่จะสามารถศึกษารายละเอียดการทํางานและกระบวนการอย่างละเอียด
สรุ ปผลความรู้ทไี่ ด้ รับจากการศึกษาดูงานห้ องสมุดสีเขียว
การดําเนินการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิตร่ วมลงนามความร่ วมมือ "เครื อข่ายห้องสมุดสีเขียว” เมื่อวันพุธที่
8 เมษายน 2558 ณ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งหน่วยงานความร่ วมมือในเครื อข่ายห้องสมุด
สีเขียว จํานวนทั้งสิ้น 31 แห่ง ปัจจุบนั เครื อข่ายห้องสมุดสีเขียวมีจาํ นวน 53 แห่ง
ข้ อกําหนดมาตรฐานห้ องสมุดสีเขียวรวม 8 หมวด
1. ทัว่ ไป (นโยบาย)
2. โครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดการทรัพยากรและพลังงาน
4. การจัดการของเสียและมลพิษ
5. การบริ หารจัดการและการให้บริ การของห้องสมุด
6. บทบาทของบุคลลากรห้องสมุดและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
7. เครื อข่ายและความร่ วมมือระหว่างห้องสมุด
8. การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

กิจกรรมที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ดําเนินการ
1. การให้ความรู ้ ความเข้าใจส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ดา้ นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
1.1 จัดมุมให้ความรู ้เกี่ยวกับข้อมูลการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Green Corner)
1.2 จัดบอร์ดนิทรรศการให้ความรู ้เรื่ องสิ่งแวดล้อม
1.3 จัดบอร์ดให้ความรู ้เรื่ องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. การบริ หารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
2.1 ดําเนินกิจกรรม 7ส
2.2 Big Cleaning
3. การพัฒนาองค์กรด้วยหลัก 1A3Rs
A = Avoid การหลีกเลี่ยงหรื องดการใช้พลังงานอย่างฟุ่ มเฟื อย
R = Reduce การลด
R = Reuse นําวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ าํ
R = Recycle การนําวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใหม่
4. การพัฒนาปรับปรุ งลานพื้นที่มีเขียว
5. การบริ หารจัดการด้านอนุรักษ์และการประหยัดพลังงาน
5.1 ประชาสัมพันธ์รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในส่วนของ
บุคลากรและผูใ้ ช้บริ การ
5.2 ทําสติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงานและเผาผลาญแคลอรี ในการขึ้น-ลงบันได
5.3 รณรงค์การประหยัดไฟฟ้า
5.4 เปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไฟนีออนเป็ นหลอดไฟ LED บริ เวณห้องบริ การการอ่าน
5.5 ติดไฟกระตุกบริ เวณชั้น 2 และชั้น 3 (ห้อง Group Study)
6. การจัดการมลพิษทางอากาศ
7. การบริ หารจัดการขยะและสิ่ งแวดล้อม
7.1 รณรงค์คดั แยกขยะและทิ้งขยะในถังขยะให้ถูกประเภท
7.2 จัดกิจกรรม DIY ประดิษฐ์ส่ิงของจากขวดนํ้าพลาสติก (รี ไซเคิลหรื อการนําวัสดุเหลือ
ใช้มาใช้ใหม่)

ปัญหาและอุปสรรค
1. บุคลากรไม่เข้าใจเรื่ องการบริ หารจัดการห้องสมุดสีเขียวได้อย่างชัดเจนลึกซึ้ง
2. ขาดข้อ มู ล ที่ สําคัญ ในการนําเสนอ เนื่ อ งจากข้อ มู ล บางอย่างไม่ ส ามารถเก็ บ ข้อ มู ล ได้โ ดย
สํานัก หอสมุ ด เช่ น การใช้น้ ํ า การใช้ไฟฟ้ า ซึ่ งข้อ มู ล ดังกล่ าวต้อ งมาจากส่ ว นกลาง คื อ หน่ ว ยงานที่
รับผิดชอบ
3. ข้อมู ลของสํานักหอสมุด เองไม่มีก ารจัดเก็บที่ เป็ นระเบี ยบ เช่ น การบัน ทึ ก การแจ้งซ่ อม การ
บันทึกการชัง่ ขยะ การแยกขยะ ฯลฯ
4. การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ตอ้ งเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
5. ผูป้ ระกอบการยังขาดการสื่อสารหรื อมีขอ้ กําหนดในเรื่ องของมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
การตรวจประเมิน
สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิ ต รับการตรวจประเมิน "ห้องสมุดสี เขียว" เมื่อวันที่ 19 ธัน วาคม
2560 และผ่านการประเมิน ตามมาตรฐานห้องสมุดสี เขียว ของสมาคมห้องสมุด แห่ งประเทศไทย ในพระ
ราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจําปี 2560 และได้รับเกียรติบตั รเมื่อเดือนมีนาคม 2561
โครงการต่อไป
ก้าวสู่การเป็ นสํานักงานสีเขียว

ประมวลภาพ
โครงการศึกษาดูงานด้ านบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ : การบริหารจัดการห้ องสมุดสีเขียว
ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต

