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ห้องสมุดสีเขียว
หลักการและวิธีการตรวจประเมิน

วันที่ 29 ม.ค. 2561 ณ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มัง่ค่ัง
ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (วีกรีน) 

คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ที่มำและควำมส ำคัญ

• ห้องสมุด เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม

• กิจกรรมกำรให้บริกำรของห้องสมุด ควรค ำนึงถึงกำร
อนุรักษ์พลังงำนและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็น
ตัวอย่ำงชี้น ำสังคม

• สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ตลอดจน เครือข่ำยห้องสมุด
สีเขียว จึงร่วมพัฒนำเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว เพื่อใช้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำสู่ห้องสมุดสีเขียว 
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คณะท ำงำนพัฒนำมำตรฐำนห้องสมดุสเีขียว (1)

• ศำสตรำจำรย์พิเศษคุณหญิงแม้นมำส ชวลิต ที่ปรึกษำ

นำยกสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

• รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ ที่ปรึกษำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• ดร.ทวำรัฐ สูตะบุตร ที่ปรึกษำ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน

• นำยสำกล ฐินะกุล ที่ปรึกษำ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

• นำงประเสริฐสุข จำมรมำน ที่ปรึกษำ

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

คณะท ำงำนพัฒนำมำตรฐำนห้องสมดุสเีขียว (2)
• นำงสำวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยำน ประธำนคณะท ำงำน

กรรมกำรสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

• นำงสำวกรองกำญจน์ ถนอมพล คณะท ำงำน

กรรมกำรสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

• นำงละเอียด ศรีวรนันท์ คณะท ำงำน

กรรมกำรสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 

• นำยปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร คณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำร สถำบันวิศวกรรมพลังงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต คณะท ำงำน

หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรออกแบบจำกเศษวัสดุ 

และอำจำรย์ ภำควิชำนวัตกรรมอำคำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• ผศ.ดร.รัตนำวรรณ มั่งค่ัง คณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำร ศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

และ อำจำรย์ ภำควิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรส่ิงแวดลอ้ม คณะส่ิงแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• ผศ.ดร. สุจิณณำ กรรณสูต คณะท ำงำน

อำจำรย์ภำควิชำวิทยำศำสตร์ส่ิงแวดล้อม คณะส่ิงแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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คณะท ำงำนพัฒนำมำตรฐำนห้องสมดุสเีขียว (3)
• ดร.พรพิมล วรำทร คณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ส ำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

• นำงสำวภคมน สุภำพพันธ์ คณะท ำงำน

ผู้จัดกำรโครงกำรฉลำกคำร์บอน 

องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน)

• นำงสำวก ำไล ลิ่มสอน  คณะท ำงำน

• บรรณำรักษ์ช ำนำญกำร 

• นำงสำวฉวีวรรณ สวัสดี คณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำรหอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล 

• นำงสำวแจ่มจันทร์ นพบุตรกำนต์ คณะท ำงำน

หัวหน้ำหอสมุดป๋วย อึ๊งภำกรณ์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์

• นำงวรนุช สุนทรวินิต คณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

คณะท ำงำนพัฒนำมำตรฐำนห้องสมดุสเีขียว (4)
• ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• นำงช่อทิพย์ มงคลมำลย์ คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

กรรมกำรสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

• นำงศสิญำ เสือดี คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
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มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 

• มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว ประกำศใช้เมื่อวันที่ 30 เม.ย. พ.ศ. 
2558 ประกอบด้วย หลักกำรของห้องสมุดสีเขียว 8 หมวด

1. ทั่วไป

2. โครงสร้ำงพื้นฐำน

3. กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน

4. กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ

5. กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของห้องสมุด

6. บทบำทของบุคลลำกรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

7. เครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด

8. กำรประเมินคุณภำพห้องสมุดสีเขียว

หลักกำรพัฒนำ
ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมดุสเีขียว

1. ทั่วไป (นโยบำย)

2. โครงสร้ำงพื้นฐำน
3. กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน

4. กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ

5. กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของห้องสมุด
6. บทบำทของบุคลลำกรห้องสมุดและผู้มีส่วนเก่ียวข้อง

7. เครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด
8. กำรประเมินคุณภำพห้องสมุดสีเขียว
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คณะท ำงำนจัดท ำเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว (1)

• ศำสตรำจำรย์พิเศษคุณหญิงแม้นมำส ชวลิต ที่ปรึกษำ

นำยกสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ

• รองศำสตรำจำรย์ ดร.ลิลลี่ กำวีต๊ะ ที่ปรึกษำ

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• ดร.ทวำรัฐ สูตะบุตร ที่ปรึกษำ

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กระทรวงพลังงำน

• นำยสำกล ฐินะกุล ที่ปรึกษำ

รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

• นำงประเสริฐสุข จำมรมำน ที่ปรึกษำ

ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก

• นำงสำวรุ้งทิพย์ ห่อวโนทยำน ประธำนคณะท ำงำน

ประธำนแผนกมำตรฐำนวิชำชีพ คนที่ 1 สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ

• นำงสำวกรองกำญจน์ ถนอมพล คณะท ำงำน

เลขำนุกำรคนที่ 2 สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ

• นำงสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ คณะท ำงำน

อุปนำยกคนที่ 1 สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ

• ดร.บุษกร เลิศวีระศิริกุล คณะท ำงำน

ประธำนแผนกมำตรฐำนวิชำชีพ คนที่ 3 สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ

• นำงสำวพูลสุข ปริวัตรวรวุฒิ คณะท ำงำน

ประธำนแผนกวิชำกำร คนที่ 1 สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ

• นำงสำวพิณทิมำ เลิศสมบูรณ์ คณะท ำงำน

ประธำนแผนกวิชำกำร คนที่ 1 สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ

คณะท ำงำนจัดท ำเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว (2)
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• นำยปัญญวัฒน์ โกมุทบุตร คณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำร สถำบันวิศวกรรมพลังงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต คณะท ำงำน

หัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำรออกแบบจำกเศษวัสดุ 

และ อำจำรย์ ภำควิชำนวัตกรรมอำคำร คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• ผศ.ดร.รัตนำวรรณ มั่งคั่ง คณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำร ศูนย์เชี่ยวชำญเฉพำะทำงด้ำนกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

และ อำจำรย์ ภำควิชำเทคโนโลยีและกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• ผศ.ดร. สุจิณณำ กรรณสูต คณะท ำงำน

อำจำรย์ภำควิชำวิทยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• รองศำสตรำจำรย์ สยำม อรุณศรีมรกต คณะท ำงำน

อำจำรย์คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ มหำวิทยำลัยมหิดล

คณะท ำงำนจัดท ำเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว (3)

• ดร.พรพิมล วรำทร คณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมกำรผลิตและกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ส ำนักส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม

• นำงสำวภคมน สุภำพพันธ์ คณะท ำงำน

ผู้จัดกำรโครงกำรฉลำกคำร์บอน องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน) 

• นำงสำวก ำไล ลิ่มสอน  คณะท ำงำน

บรรณำรักษ์ช ำนำญกำร 

• นำงสำวฉวีวรรณ สวัสดี คณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำรหอสมุดและคลังควำมรู้มหำวิทยำลัยมหิดล 

• นำงสำวแจ่มจันทร์ นพบุตรกำนต์ คณะท ำงำน

หัวหน้ำหอสมุดป๋วย อึ๊งภำกรณ์ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

• นำงวรนุช สุนทรวินิต คณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักบรรณสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยสุโขทัยธรรมำธิรำช

• นำงปิยวรรณ คุสินธุ์ คณะท ำงำน

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี

คณะท ำงำนจัดท ำเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว (4)



1/26/2018

7

• ดร.อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร

ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• นำงสำวธนำภรณ์ ฉิมแพ คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนบริหำรและประกันคุณภำพ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

• นำงศสิญำ เสือดี คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรด้ำนส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์

คณะท ำงำนจัดท ำเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว (5)

วิธีกำรพัฒนำ 
(ร่ำง) ข้อก ำหนด แนวทำงเชิงปฏิบัติ และวิธีกำรตรวจประเมิน (1)

พัฒนำและประกำศใช้มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว

พัฒนำข้อก ำหนด แนวทำงเชิงปฏิบติั และวิธีกำร
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

รับฟังข้อคิดเห็นจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

คณะกรรมกำรสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

คณะท ำงำนจัดท ำเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว 

คณะท ำงำนจัดท ำเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว 

ประกำศใช้ข้อก ำหนด แนวทำงเชิงปฏิบัติ และวิธีกำร
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

คณะกรรมกำรสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย
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คัดเลือกห้องสมุดน ำร่อง จ ำนวน 10 แห่ง 
(ทุกประเภท และ ทุกขนำด)

ประยุกต์ใช้ข้อก ำหนด แนวทำงเชิงปฏิบัติ และวิธีกำร
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

จ ำแนกประเด็นปัญหำเชิงปฏิบัติ

คณะกรรมกำรสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

คณะที่ปรึกษำโครงกำร

คณะที่ปรึกษำโครงกำร

ปรับปรุงข้อก ำหนด แนวทำงเชิงปฏิบัติ และวิธีกำร
ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว

คณะท ำงำนจัดท ำเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว 

วิธีกำรพัฒนำ 
(ร่ำง) ข้อก ำหนด แนวทำงเชิงปฏิบัติ และวิธีกำรตรวจประเมิน (2)

เอกสำรอ้ำงอิง
• กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. 2551. เกณฑ์กำรประเมินอำคำรเขียวภำครัฐ (กรณี

อำคำรเ ดิม ) . โครงกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรสิ่ งแวดล้อมของภำครัฐ  (อำคำรเขียว ) . แหล่ง ท่ีมำ 
http://greenbuilding.pcd.go.th/download/6_old_30082012.pdf, 1 พฤษภำคม 2559.

• กรมควบคุมมลพิษกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม. 2551. เกณฑ์กำรประเมินอำคำรเขียวภำครัฐ (กรณีท่ีจะมี
กำรก่อสร้ำงอำคำรใหม่). โครงกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมของภำครัฐ (อำคำรเขียว). แหล่งท่ีมำ 
http://greenbuilding.pcd.go.th/download/7_new_30082012.pdf, 1 พฤษภำคม 2559.

• คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์  มหำวิทยำลัยมหิดล .  2558. คู่มือกำรประ เมินส ำ นักงำนสี เขีย ว
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม . แหล่งท่ีมำ http://www.deqp.go.th/media/green-office-18-12-2557.pdf, 1
พฤษภำคม 2559.

• สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ. 2558. ประกำศสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เรื่อง มำตรฐำนห้องสมุดสเีขยีว พ.ศ. 2558. ลงวันท่ี 30 เมษำยน 2559, กรุงเทพฯ.

• สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ ในพระรำชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ ฯ สยำมบรมรำชกุมำรี. 2559. ประกำศ
สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำเกณฑ์กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว , 27 กุมภำพันธ์ 
พ.ศ. 2559.

• ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม. นโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำคณุภำพสิง่แวดล้อม
แห่งชำติ พ.ศ. 2540-2559. แหล่งท่ีมำ http://www.onep.go.th, 1 พฤษภำคม 2559.

• องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน). 2555. คู่มือศักยภำพของพรรณไม้ ส ำหรับส่งเสริมภำยใต้
โครงกำรกลไกกำรพัฒนำท่ีสะอำดภำคป่ำไม้. กรุงเทพฯ.

• องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน). 2556. แนวทำงกำรท ำกิจกรรมชดเชยคำร์บอนและกำรให้กำร
รับรอง. พิมพ์ครั้งท่ี 2, กรุงเทพฯ.

• องค์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (องค์กำรมหำชน). 2558. แนวทำงกำรประเมินคำร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร.
พิมพ์ครั้งท่ี 4 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 2). กรุงเทพฯ.

• ISO 14001 (2015): Environmental Management System – Requirements with guidance for use. 
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คณะผู้ตรวจประเมิน
ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนหอ้งสมดุสีเขียว

• ส่งเอกสำรแสดงคุณสมบัติมำยังฝ่ำยเลขำนุกำรฯ

• ผ่ำนเลขำนุกำรฯ เสนอให้ สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศ
ไทย รับรองคุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน

• สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ขึ้นทะเบียนผู้ตรวจ
ประเมิน

หมำยเหตุ ผู้ตรวจประเมินต้องเข้ำรับกำรอบรมเกี่ยวกับ
หลักกำร ข้อก ำหนด และวิธีกำรตรวจประเมิน 

คุณสมบัติของผู้ตรวจประเมิน
ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนหอ้งสมดุสีเขียว

คณะผู้ตรวจประเมิน จ ำนวน 3 ท่ำน ได้แก่

• ผู้ เชี่ยวชำญด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม (รวมทั้ง 
คำร์บอนฟุตพริ้นท์) 

• ผู้เชี่ยวชำญด้ำนส ำนักงำนสีเขียว

• ผู้เชี่ยวชำญด้ำนห้องสมุด
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วิธีกำรตรวจประเมิน
ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนหอ้งสมดุสีเขียว

• ตรวจเอกสำร (แผนงำน บันทึก ผลกำรตรวจประเมิน)

• สัมภำษณ์ผู้บริหำร ผู้รับผิดชอบข้อมูล และผู้เกี่ยวข้อง

• ประเมินผลเชิงประจักษ์ด้วยสำยตำ

ระดับคะแนน
ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมดุสเีขียว

ข้อก าหนด คะแนน

1. ทั่วไป (นโยบำย) 10

2. โครงสร้ำงพื้นฐำน 10

3. กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน 20

4. กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ 10

5. กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของห้องสมุด 20

6. บทบำทของบุคลลำกรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 10

7. เครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด 10

8. กำรประเมินคุณภำพห้องสมุดสีเขียว 10
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แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน

• ผู้ตรวจประเมินอ้ำงอิงแบบฟอร์มรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน
ตำมรูปแบบที่ก ำหนด

• ผู้ตรวจแจ้งข้อบกพร่องที่พบในกำรตรวจประเมิน และ ก ำหนดเวลำ
ในกำรแก้ไข (เฉพำะกรณีที่มีคะแนนรวม ไม่ผ่ำน หำกแก้ไขจึงจะ 
ผ่ำน เช่น ส่งเอกสำรเพิ่มเติม)

• ผู้สมัครขอรับกำรรับรองส่งเอกสำรเพิ่มเติมให้กับผู้ตรวจประเมิน

กำรจัดส่งรำยงำนผลกำรตรวจประเมิน

• ผู้ตรวจประเมินส่งแบบฟอร์มรำยงำนผลกำรตรวจประเมินไปยัง
ฝ่ำยเลขำนุกำร หลังด ำเนินกำรตรวจประเมิน ภำยใน 5 วันท ำกำร 
หลังวันตรวจประเมินเสร็จส้ิน
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กระบวนกำรตรวจประเมินตำมข้อก ำหนด
มำตรฐำนห้องสมุดสีเขียวและรับรองผล

ผู้สมัครยื่นใบสมัครที่ฝ่ำยเลขำนุกำร

ผู้สมัครติดต่อผู้ตรวจประเมินเพื่อยื่นส่งเอกสำร
ประกอบกำรขอรับรอง และ ก ำหนดวันตรวจประเมิน

ผู้ตรวจประเมินส่งผลกำรตรวจประเมิน
ที่ฝ่ำยเลขำนุกำร

ฝ่ำยเลขำนุกำรน ำเสนอผลกำรตรวจประเมิน
ต่อสมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
พิจำรณำรับรองผลกำรตรวจประเมิน

สมำคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ออกใบรับรองผลกำรตรวจประเมิน

การตรวจประเมนิหอ้งสมดุสเีขยีว

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
วนัที ่17 มกราคม 2560 
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คณะผูต้รวจประเมนิ
มาตรฐานหอ้งสมดุสเีขยีว

(1) ผศ.ดร.รตันาวรรณ ม ัง่ค ัง่ (หวัหนา้คณะผูต้รวจประเมนิ)
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นพลงังานและสิง่แวดลอ้ม

(3) นส.ธนาภรณ์ ฉมิแพ (ผูต้รวจประเมนิ)
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหอ้งสมดุสเีขยีว

(2) ดร.อารยี ์ ธญักจิจานุกจิ (ผูต้รวจประเมนิ)
ผูเ้ชีย่วชาญดา้นหอ้งสมดุสเีขยีวและส านกังานสเีขยีว

ก าหนดการตรวจประเมนิ (เชา้)
เวลา กจิกรรมการตรวจประเมนิ

08.30-09.00 น. Welcome coffee

ตอ้นรับดว้ยชาและกาแฟ

09.00-09.15 น. Opening meeting

เปิดประชมุ (แนะน าคณะผูต้รวจประเมนิและโปรแกรมการตรวจประเมนิ) โดย หัวหนา้คณะผูต้รวจประเมนิ

09.15-09.30 น. Introduction of the library 

แนะน าหอ้งสมดุ

โดย ผูบ้รหิาร/ตัวแทนของหอ้งสมดุ

09.30-10.00 น. Overview of green library practices and compliances

สรปุผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานหอ้งสมดุสเีขยีว

โดย ผูบ้รหิาร/ตัวแทนของหอ้งสมดุ

10.00-10.30 น. Interviewing the executive (Criterion #1)

คณะผูต้รวจประเมนิสมัภาษณ์ผูบ้รหิารของหอ้งสมดุ

10.30-10.45 น. Coffee break

พักรับประทานอาหารวา่ง

10.30-12.00 น. Document reviewing

ตรวจประเมนิเอกสาร

Group 1: Policy and Performance Evaluation (Criterion #1, 8)

กลุม่ที ่1 (ผูต้รวจประเมนิคนที ่1) นโยบายและการประเมนิคณุภาพหอ้งสมดุสเีขยีว เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้ง

ตามเกณฑข์อ้ก าหนดที ่1 และ 8

Group 2: Energy and Environment (Criterion #2, 3, 4)

กลุม่ที ่2 (ผูต้รวจประเมนิคนที ่2) พลังงานและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้งตามเกณฑข์อ้ก าหนดที ่ 2  

3 และ 4

Group 3: Library Resources and Management (Criterion #5, 6, 7)

กลุม่ที ่3 (ผูต้รวจประเมนิคนที ่3)  ทรัพยากรหอ้งสมดุและการบรหิารจัดการ เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้งตาม

เกณฑข์อ้ก าหนดที ่ 5  6 และ 7
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ก าหนดการตรวจประเมนิ (บา่ย)
เวลา กจิกรรมการตรวจประเมนิ

12.00-13.00 น. Lunch break

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น. Site tour

เยีย่มชมหอ้งสมดุ

Group 1: Policy and Performance Evaluation (Criterion #1, 8)

กลุม่ที ่1 (ผูต้รวจประเมนิคนที ่1) นโยบายและการประเมนิคณุภาพหอ้งสมดุสเีขยีว เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้ง

ตามเกณฑข์อ้ก าหนดที ่1 และ 8

Group 2: Energy and Environment (Criterion #2, 3, 4)

กลุม่ที ่2 (ผูต้รวจประเมนิคนที ่2) พลังงานและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้งตามเกณฑข์อ้ก าหนดที ่ 2  

3 และ 4

Group 3: Library Resources and Management (Criterion #5, 6, 7)

กลุม่ที ่3 (ผูต้รวจประเมนิคนที ่3)  ทรัพยากรหอ้งสมดุและการบรหิารจัดการ เพือ่ประเมนิความสอดคลอ้งตาม

เกณฑข์อ้ก าหนดที ่ 5  6 และ 7

15.00-15.15 น. Coffee break

พักรับประทานอาหารวา่ง

15.15-15.30 น. Internal meeting of the auditors

การประชมุภายในของคณะผูต้รวจประเมนิ

15.30-16.00 น. Closing meeting

ปิดประชมุ (หวัหนา้คณะผูต้รวจประเมนิสรปุผลการตรวจประเมนิ สิง่ทีพ่บ ขอ้บกพรอ่ง 

และ คะแนนทีไ่ด)้

ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว (1)

• มีกำรก ำหนดนโยบำยด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยกำรบริหำรงำน
ห้องสมุด โดยผู้บริหำรระดับสูง รวมทั้ง มีกำรก ำหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์  ตำม
มำตรฐำนห้องสมุดสี เขียว ตลอดจน แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำย
และยุทธศำสตร์ตำมมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 
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ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว (2)

• มี โครงสร้ำงพื้นฐำนหรือลักษณะทำงกำยภำพของ
ห้องสมุด ที่ เ อื้ อต่อกำรลดกำรใช้พ ลังงำนและลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมในกำรให้บริกำรและกำรบริหำรจัดกำร
ห้องสมุด

ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว (3)

• มีกำรจ ำแนกประเด็นปัญหำด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรและ
พลังงำน ก ำหนดมำตรกำรกำรใช้ทรัพยำกรและกำรใช้
พลังงำนของกิจกรรมกำรให้บริกำรของห้องสมุดได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ เพื่อหลีกเ ล่ียงกิจกรรมที่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร
ห้องสมุด ตลอดจน บันทึก ติดตำม ตรวจสอบ เพื่อ
ประเมินผล 
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ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว (4)

• มีกำรจ ำแนกประเด็นปัญหำด้ำนของเสียและมลพิษ 
ก ำหนดมำตรกำรกำรจัดกำรของเสียและมลพิษได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เพื่ อห ลีก เ ล่ียงกิจกรรมที่ ก่ อ ให้ เกิด
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมทั้งภำยในและภำยนอกอำคำร
ห้องสมุด ตลอดจน บันทึก ติดตำม ตรวจสอบ เพื่อ
ประเมินผล 

ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว (5)

• มีกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ 
กำรให้บริกำร และกำรส่งเสริมกำรเรียนรู้ ของกิจกรรม
กำรให้บริกำรของห้องสมุดที่สนับสนุนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว (6)

• มีกำรก ำหนด บทบำทของผู้บริหำร บุคลำกรห้องสมุด 
และผู้เกี่ยวข้อง ในกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
ของกิจกรรมกำรให้บริกำรของห้องสมุด 

ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว (7)

• มีควำมร่วมมือกับห้องสมุดอ่ืนๆหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
ในกำรจัดกำรควำมรู้หรือมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
ในเรื่องกำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของกิจกรรม
กำรให้บริกำรของห้องสมุดที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
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ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว (8)

• มีกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
โดยท ำกำรติดตำม ประเมินผล เป็นประจ ำทุกปี 

ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว

ข้อก าหนด จ านวนหัวข้อย่อย

1. ทั่วไป (นโยบำย) 4

2. โครงสร้ำงพื้นฐำน 6

3. กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน 6

4. กำรจัดกำรของเสียและมลพิษ 9

5. กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรของห้องสมุด 4

6. บทบำทของบุคลลำกรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 3

7. เครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด 1

8. กำรประเมินคุณภำพห้องสมุดสีเขียว 1
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แนวทำงเชิงปฏิบัติมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
1. ทั่วไป

1 .  มีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์  พันธกิ จ  เป้ ำหมำย แล ะ
ยุทธศำสตร์ 

1.1 ก ำหนดวิสัยทัศน์ 

• กำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียวให้เป็นแหล่งเรียนรู้ มีกำร
บริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้บริกำร
ควำมรู้ที่สอดคล้องกับนโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมของชำติ

แนวทำงเชิงปฏิบัติมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
1. ทั่วไป

1.2 ก ำหนดพันธกิจ
• เป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย 
สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ และตรงตำมต้องกำรของ
ชุมชนและสังคม

• จัดหำและจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรเรียนรู้ด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

• จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริมให้บุคลำกรห้องสมุดและผู้รบับริกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
มีควำมตระหนักรู้ในเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

• ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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แนวทำงเชิงปฏิบัติมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
1. ทั่วไป

1.3 ก ำหนดเป้ำหมำย
• ห้องสมุดเป็นแหล่งบริกำรควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจำกกำรให้บริกำรควำมรู้ตำมบริบทของแต่ละ
ห้องสมุด

• ห้องสมุดมีทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย สอดคล้องกับทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ และ
ตรงตำมควำมต้องกำรของชุมชนและสังคม 

• ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
• บุคลำกรห้องสมุดและผู้รับบริกำรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจและมีควำม
ตระหนักรู้ในเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

• ห้องสมุดสำมำรถเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำน ลดกำรใช้
ทรัพยำกร ลดปริมำณขยะและของเสยี โดยใช้หลักกำรและเครื่องมือที่
เหมำะสม 

แนวทำงเชิงปฏิบัติมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
1. ทั่วไป

1.4 ก ำหนดยุทธศำสตร์
• ก ำหนดให้นโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมเป็น
ส่วนหนึ่งในนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุด

• แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์ทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนพลังงำน
และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

• สร้ำงเครือข่ำยห้องสมุดสีเขียว พัฒนำควำมร่วมมือกับชุมชน
และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

• แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษำแนวปฏิบัติที่ดีในกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

• ประเมินผลกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์ที่เหมำะสม
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แนวทำงเชิงปฏิบัติมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
1. ทั่วไป

2. มีกำรวิ เครำะห์ประ เด็นปัญหำ ด้ำนพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดเป้ำหมำย 
ยุทธศำสตร์  และน ำ ไปสู่กำรก ำหนดแนวทำงกำร
ด ำเนินงำนท่ีสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ กำรเป็น
ห้องสมุดสีเขียว

3. ก ำหนดขอบเขตกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนห้องสมุด
สีเขียว ซึ่งสำมำรถด ำเนินกำรทั้งหมด หรือ เฉพำะส่วน 
โดยไม่นับรวมกิจกรรมของห้องสมุดที่ไม่มีนัยส ำคัญใน
กำรก่อให้เกิดผลกระทบต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ต้องมีกำรชี้แจงเหตุผลประกอบในกรณี
ที่ไม่ด ำเนินกำรทั้งหมด

วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
1. ทั่วไป

กำรสัมภำษณ์ (5 คะแนน)

• กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรเกี่ยวกับนโยบำยห้องสมุดสีเขียว รวมทั้ง แนว
ทำงกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและ
ยุทธศำสตร์ตำมข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 

กำรตรวจสอบเอกสำร (5 คะแนน)

• กำรตรวจสอบเอกสำรแสดงนโยบำยห้องสมุดสีเขียว รวมทั้ง แนวทำงกำร
ด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ตำม
ข้อก ำหนดมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว 
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แนวทำงเชิงปฏิบัติมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
2. โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำ้นกำยภำพและ

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

กรณีเป็นอำคำรสร้ำงใหม่

• ห้องสมุดที่เป็นอำคำรสร้ำงใหม่ต้องมี กำรออกแบบก่อสร้ำง
อำคำรโดยค ำนึงถึงข้อก ำหนดและข้อกฎหมำยด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพำะ กำรใช้วัสดุ
ก่อสร้ำงส่วนที่ เป็นโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมหรือวัสดุ
ประกอบอำคำรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้อ้ำงอิงข้อก ำหนด
ที่เกี่ยวข้องภำยใต้เกณฑ์กำรประเมินควำมยั่งยืนทำงพลังงำน
และสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and 
Environmental Sustainability, TREES) ของสถำบันอำคำร
เขียวไทย 
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แนวทำงเชิงปฏิบัติมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
2. โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำ้นกำยภำพและ

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
กรณีเป็นอำคำรสร้ำงใหม่
1. ศึกษำมำตรฐำนและข้อกฎหมำยด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดย

เลือกใช้วัสดุก่อสร้ำงส่วนที่เป็นโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอำคำรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้ อ้ำงอิงข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องภำยใต้เกณฑ์กำรประเมิน
ควำมย่ังยืนทำงพลังงำนและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and 
Environmental Sustainability : TREES) ของสถำบันอำคำรเขียวไทย 

2. ก ำหนดให้มีแผนงำนและมำตรกำรก ำหนดโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมหรือวัสดุ
ประกอบอำคำร หรือ มำตรกำรอ่ืนใดที่เทียบเท่ำ ที่เอ้ือต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ในเรื่องต่อไปนี้ 

2.1. ก ำหนดโครงสร้ำงอำคำรและวัสดุประกอบอำคำรที่ เอื้อต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
ส่ิงแวดล้อม

2.2. ติดตั้งระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพ
2.3. ติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ประหยัดพลังงำน
2.4. ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชที่ช่วยดูดซับก๊ำซเรือนกระจก หรือปลูก
พืชใช้น้ ำน้อย หรือพืชที่ ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอำหำรและจัดกำรภูมิทัศน์ให้มีควำมร่มรื่น
สวยงำม

แนวทำงเชิงปฏิบัติมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
2. โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำ้นกำยภำพและ

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

กรณีเป็นอำคำรเก่ำ

• ห้องสมุดที่ เป็นอำคำรเก่ำ ต้องมี แผนงำนและมำตรกำรกำร
ปรับปรุงโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอำคำร ให้เอ้ือ
ต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม
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แนวทำงเชิงปฏิบัติมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
2. โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำ้นกำยภำพและ

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
กรณีเป็นอำคำรเก่ำ
1. ศึกษำปัญหำและสภำพอำคำรเดิมที่เป็นอุปสรรคต่อกำรอนุรักษ์พลังงำน

และสิ่งแวดล้อม
2. ก ำหนดให้มี แผนงำนปรับปรุงโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบ

อำคำร ให้เอื้อต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ในเรื่องต่อไปนี้ 
2.1. ปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำรและวัสดุประกอบอำคำรให้เอ้ือต่อกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

2.2. ปรับปรุงระบบปรับอำกำศให้มีประสิทธิภำพ
2.3. ปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ประหยัดพลังงำน
2.4. ปรับปรุงกำรปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชที่ช่วยดูดซับ
ก๊ำซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้น้ ำน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอำหำรและ
จัดกำรภูมิทัศน์ให้มีควำมร่มรื่นสวยงำม

วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
2. โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำ้นกำยภำพและ

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
กรณีเป็นอำคำรสร้ำงใหม่

กำรตรวจสอบเอกสำร
1. แบบแปลนแสดงกำรออกแบบและก่อสร้ำงอำคำรให้เอื้อต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม 

โดยเลือกใช้วัสดุก่อสร้ำงส่วนที่เป็นโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอำคำรที่เป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อมให้ อ้ำงอิงข้อก ำหนดที่เก่ียวข้องภำยใต้เกณฑ์กำรประเมินควำมยั่งยืนทำงพลังงำน
และส่ิงแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and Environmental Sustainability, TREES) ของ
สถำบันอำคำรเขียวไทย(5 คะแนน)

2. มีแผนงำนและมำตรกำรก ำหนดโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอำคำร หรือ 
มำตรกำรอื่นใดที่เทียบเท่ำ ที่เอื้อต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม ในเรื่องต่อไปนี้ (3
คะแนน)

1. มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงอำคำรและวัสดุประกอบอำคำรท่ีเอ้ือต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

2. มีกำรติดตั้งระบบปรับอำกำศท่ีมีประสิทธิภำพ

3. มีกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงท่ีประหยัดพลังงำน

4. มีกำรปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว โดยเลือกปลูกพืชท่ีช่วยดูดซับก๊ำซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้น้ ำ
น้อย หรือพืชท่ีใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอำหำรและจัดกำรภูมิทัศน์ให้มีควำมร่มรื่นสวยงำม



1/26/2018

25

วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
2. โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำ้นกำยภำพและ

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
กรณีเป็นอำคำรสร้ำงใหม่

กำรตรวจหลักฐำนกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์

• มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรก ำหนดโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมหรือวัสดุ
ประกอบอำคำร หรือ มำตรกำรอื่นใดที่ เทียบเท่ำ ที่ เอื้อต่อกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม (2 คะแนน)

1. มีกำรก ำหนดโครงสร้ำงอำคำรและวัสดุประกอบอำคำรที่เอื้อต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
ส่ิงแวดล้อม

2. มีกำรติดตั้งระบบปรับอำกำศที่มีประสิทธิภำพ

3. มีกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ประหยัดพลังงำน

4. มีกำรปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชที่ช่วยดูดซับก๊ำซเรือนกระจก หรือ
ปลูกพืชใช้น้ ำน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอำหำรและจัดกำรภูมิทัศน์ให้มีควำมร่มรื่น
สวยงำม

วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
2. โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำ้นกำยภำพและ

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
กรณีเป็นอำคำรสร้ำงเก่ำ

• มีกำรศึกษำปัญหำและสภำพอำคำรเ ดิมที่ เป็นอุปสรรคต่อกำรจัด
กำรพลังงำนและสิ่งแวดล้อม (3 คะแนน)

• มีแผนงำนและมำตรกำรกำรปรับปรุงโครงสร้ำงสถำปัตยกรรมหรือวัสดุ
ประกอบอำคำร หรือมำตรกำรอื่นที่เทียบเท่ำ ให้เอื้อต่อกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อมในเร่ืองต่อไปน้ี (2 คะแนน)

1. มีกำรปรับปรุงโครงสร้ำงอำคำรและวัสดุประกอบอำคำรให้เอื้อต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
ส่ิงแวดล้อม

2. มีกำรปรับปรุงระบบปรับอำกำศให้มีประสิทธิภำพ

3. มีกำรปรับปรุงระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงที่ประหยัดพลังงำน

4. มีกำรปรับปรุงกำรปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชที่ช่วยดูดซับก๊ำซเรือน
กระจก หรือปลูกพืชใช้น้ ำน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอำหำรและจัดกำรภูมิทัศน์ให้มี
ควำมร่มรื่นสวยงำม
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วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
2. โครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดำ้นกำยภำพและ

เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม
กรณีเป็นอำคำรสร้ำงเก่ำ

กำรตรวจหลักฐำนกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์

• มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนและมำตรกำรกำรปรับปรุงโครงสร้ำง
สถำปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอำคำร หรือมำตรกำรอื่นที่เทียบเท่ำ ให้เอื้อ
ต่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ตำมเอกสำรในเชิงประจักษ์ (5 
คะแนน)
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แนวทำงเชิงปฏิบัติมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
3. กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินกำรตำมมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ น้ ำ และทรัพยำกร

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินกำรลดปริมำณของเสีย

• ก ำหนดให้มีข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรว่ำจำ้ง (Term of Reference : TOR) เพื่อควบคุมหน่วยงำนภำยนอกท่ีเข้ำมำใช้
พื้นท่ีภำยในห้องสมุดให้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

• ก ำหนดให้มีกำรสื่อสำรและรณรงค์ให้ผู้รับบริกำรและบุคลำกรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้ำ ประหยัดน้ ำ และประหยัด
ทรัพยำกร ตำมแผนงำนท่ีก ำหนด

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินกำรกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง สินค้ำและบริกำร รวมท้ังกิจกรรมกำรประชุมและจัด
นิทรรศกำรโดยพิจำรณำถึงกำรอนุรักษ์พลังงำนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

• ก ำหนดให้มีแผนกำรและด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำระบบต่ำงๆ ท่ีมีในห้องสมุดอย่ำงต่อเน่ือง

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินกำรรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ เชื้อเพลิง  น้ ำ กระดำษ และ
ทรัพยำกรอ่ืนๆ โดยมีกำรรำยงำนผลเป็นประจ ำทุกปี พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนำกำร

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินกำรด้ำนกำรส่งเอกสำร และกำรเดินทำง โดยกำรบริหำรจัดกำรระบบรถร่วม หรือ
กำรใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ (eMail), กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (eMeeting) หรือระบบอ่ืนๆเพื่อลดเวลำ และลด
ต้นทุนกำรส่งเอกสำรหรือกำรเดินทำงมำประชุม

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินกำรประเมินปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จ ำแนกจุดปรับปรุง วำงแผนและ
ด ำเนินมำตรกำรเพื่อลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และ/หรือ กำรท ำกิจกรรมชดเชยคำร์บอน 

วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
3. กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน

กำรตรวจเอกสำร
1. มีแผนงำนและมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ น้ ำ และทรัพยำกร
2. มีแผนงำนและมำตรกำรลดปริมำณของเสีย 
3. มีข้อก ำหนดและเง่ือนไขกำรว่ำจ้ำง (Term of Reference: TOR) เพ่ือควบคุมหน่วยงำนภำยนอกที่

เข้ำมำใช้พ้ืนที่ภำยในห้องสมุดให้ปฏิบัติตำมข้อก ำหนดด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
4. มีเอกสำรกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์ในกำรรณรงค์ให้ผู้รับบริกำรและบุคลำกรห้องสมุด ประหยัด

ไฟฟ้ำ ประหยัดน้ ำ และประหยัดทรัพยำกร ตำมแผนงำนที่ก ำหนด
5. มีเอกสำรกำรจัดซื้อ/จัดจ้ำง สินค้ำและบริกำรรวมทั้งกิจกรรมกำรประชุมและจัดนิทรรศกำรโดย

พิจำรณำถึงกำรอนุรักษ์พลังงำนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
6. มีแผนกำรบ ำรุงรักษำระบบต่ำงๆที่มีในห้องสมุด และมีเอกสำรแสดงกำรก ำกับติดตำมให้

ด ำเนินกำรตำมแผนอย่ำงต่อเนื่อง
7. มีเอกสำรกำรบันทึกข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ เชื้อเพลิง  น้ ำ กระดำษ และทรัพยำกรอื่นๆ และมี

รำยงำนผลประจ ำทุกปี พร้อมแสดงกำรเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพ่ือดูพัฒนำกำร
8. มีแผนกำรส่งเอกสำร และกำรเดินทำง โดยกำรบริหำรจัดกำรระบบรถร่วม หรือหลักฐำนกำรใช้

จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ eMail, กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ eMeeting หรือระบบอื่นๆเพ่ือลดเวลำ 
และลดต้นทุนกำรส่งเอกสำรหรือกำรเดินทำงมำประชุม

9. มีแผนและรำยงำนผลกำรประเมินปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จ ำแนกจุดปรับปรุง มีแผน
และมำตรกำรลดปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และ/หรือ กำรท ำกิจกรรมชดเชยคำร์บอน 
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วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
3. กำรจัดกำรทรัพยำกรและพลังงำน

กำรตรวจหลักฐำนกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์ (10 คะแนน)
1. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรประหยัดไฟฟ้ำ น้ ำ และทรัพยำกร ตลอดจน ด ำเนินกำรตำมแผนงำนและ

มำตรกำรท่ีก ำหนด
2. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรลดปริมำณของเสีย ตลอดจน ด ำเนินกำรตำมแผนงำนและมำตรกำรท่ีก ำหนด
3. มีกำรก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรควบคุมหน่วยงำนภำยนอกท่ีเข้ำมำใช้พื้นท่ีภำยในห้องสมุดให้ปฏิบัติตำม

ข้อก ำหนดด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
4. มีกำรก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรสื่อสำรและจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ผู้รับบริกำรและบุคลำกรห้องสมุด ประหยัด

ไฟฟ้ำ ประหยัดน้ ำ และประหยัดทรัพยำกร ตำมแผนงำนท่ีก ำหนด
5. มีกำรก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรจัดซ้ือ/จัดจ้ำง สินค้ำและบริกำร รวมท้ัง กิจกรรมกำรประชุมและจัดนิทรรศกำร

โดยใช้บัญชีรำยกำร สินค้ำและบริกำรท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อ้ำงอิงรำยกำรสินค้ำและบริกำรท่ีพิจำรณำใน 
Green Product Procurement)

6. มีกำรก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำระบบต่ำงๆท่ีมีในห้องสมุด และมีกำรก ำกับติดตำมให้ด ำเนินกำร
ตำมแผนอย่ำงต่อเน่ือง

7. มีกำรก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรรวบรวมและบันทึกข้อมูลปริมำณกำรใช้ไฟฟ้ำ เชื้อเพลิง  น้ ำ กระดำษ และ
ทรัพยำกรอ่ืนๆ โดยมีกำรรำยงำนผลเป็นประจ ำทุกปี พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนำกำร

8. มีกำรก ำหนดแผนงำนและด ำเนินกำรด้ำนกำรส่งเอกสำร และกำรเดินทำง โดยกำรบริหำรจัดกำรระบบรถร่วม หรือ
กำรใช้จดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ eMail, กำรประชุมอิเล็กทรอนิกส์ eMeeting หรือระบบอ่ืนๆเพื่อลดเวลำ และลดต้นทุน
กำรส่งเอกสำรหรือกำรเดินทำงมำประชุม

9. มีกำรประเมินปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก จ ำแนกจุดปรับปรุง วำงแผนและด ำเนินมำตรกำรเพื่อลดปริมำณ
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และ/หรือ กำรท ำกิจกรรมชดเชยคำร์บอน 
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คาร์บอนฟุตพริ้นท์
CARBON FOOTPRINT

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประเมินอย่างไร

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiPiqbNn5_LAhUEGI4KHbPhC_8QjRwIBw&url=http://sccr.ch2m.com/corporate/sr/our-planet/carbon-emissions-and-energy-use.asp&bvm=bv.115339255,d.dGY&psig=AFQjCNF1PCBaZpdN1-W7xrgKd0FFGR9f4Q&ust=1456913382806796
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การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

โดยตรง

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประเมินอย่างไร

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากการจัดซื้อพลังงาน

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประเมินอย่างไร
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คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประเมินอย่างไร

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากกิจกรรมอืน่ๆ

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร ประเมินอย่างไร
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก 

= ข้อมูลกิจกรรม x ค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
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แนวทำงเชิงปฏิบัติมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
4. กำรจัดกำรของเสยีและมลพษิ

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินกำรจัดกำรขยะ โดยเลือกวิธีกำรจัดกำรที่ เหมำะสม ลด
ปริมำณขยะ (Reduce) กำรใช้ซ้ ำ (Reuse) กำรน ำกลับมำใช้ใหม่ (Recycle)  มีกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องในกำรคัดแยกและบันทึกปริมำณขยะ มีพื้นที่รวบรวมขยะก่อนส่งก ำจัดและมี
วิธีกำรส่งก ำจัดที่เหมำะสมส ำหรับขยะแต่ละประเภท

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินกำรจัดกำรน้ ำเสียโดยเร่ิมจำกกำรวิเครำะห์คุณภำพน้ ำ เพื่อ
เลือกแนวทำงในกำรจัดกำรน ้ำเสียอย่ำงเหมำะสม เช่น กำรเลือกใช้น ้ำยำท ำควำมสะอำดที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรติดตั้งระบบบ ำบัดน ้ำเสีย เป็นต้น มีกำรดูแลและตรวจสอบระบบ
บ ำบัดน ้ำเสียอย่ำงต่อเนื่องรวมทั้งกำรลดปริมำณกำรใช้น ้ำ หรือใช้น ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรำ 
เชื้อแบคทีเรีย สำรเคมี ควันบุหร่ี เป็นต้น มีจัดพื้นที่ให้อำกำศหมุนเวียนและถ่ำยเทโดยสะดวก 
มีก ำจัดฝุ่นบนชั้นหนังสือ รวมทั้งกำรตรวจตรำให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหร่ี มีกำรจัดกำร
เพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด และมีกำรจัดพื้นที่บริกำรและพื้นที่ส ำนักงำนให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย โดยกำรจัดกิจกรรม 5 ส.  

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินกำรเตรียมควำมพรัอมและตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน เพื่อ
ป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อม ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และวำตภัย เป็นต้น ตำม
กรอบระยะเวลำที่เหมำะสมหรือตำมที่กฎหมำยก ำหนด รวมทั้ง กำรดูแลอุปกรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้
ระงับเหตุฉุกเฉินดังกล่ำว ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ

วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
4. กำรจัดกำรของเสยีและมลพษิ

กำรตรวจสอบเอกสำร (5 คะแนน)

1. แผนงำนกำรจัดกำรขยะ

2. แผนงำนกำรจัดกำรน้ ำเสีย

3. แผนงำนกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ

4. แผนกำรเตรียมควำมพรัอมและตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉนิ
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วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
4. กำรจัดกำรของเสยีและมลพษิ

กำรตรวจหลักฐำนกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์ (5 คะแนน)
1. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรกำรจดักำรขยะอย่ำงเหมำะสม
- ลดปริมำณขยะ (Reduce) กำรใช้ซ้ ำ (Reuse) กำรน ำกลับมำใช้ใหม ่(Recycle)  
- ตรวจสอบ ควำมถูกต้องในกำรคดัแยกและบันทึกปริมำณขยะ
- มีพื้นท่ีรวบรวมขยะก่อนส่งก ำจัดและกำรส่งก ำจัดท่ีเหมำะสมส ำหรับขยะแตล่ะประเภท
2. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรจดักำรน้ ำเสียอย่ำงเหมำะสม
- ลดปริมำณกำรใช้น้ ำหรือใช้น้ ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ
- เลือกใช้น้ ำยำท ำควำมสะอำดท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- มีกำรบ ำบัดน้ ำเสียอย่ำงเหมำะสม 
3. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรจดักำรมลพษิทำงอำกำศอย่ำงเหมำะสม
- มีกำรจัดกำรสิ่งเจือปนในอำกำศ เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรำ เชื้อแบคทีเรีย สำรเคมี ควันบุหรี่ เป็นต้น 
- มีกำรจัดกำรสภำพแวดล้อมภำยในอำคำรให้สะอำด เป็นระเบียบเรียบร้อย 
- มีกำรจัดกำรสภำพอำกำศท่ีดี อำกำศถ่ำยเทสะดวก 
- มีกำรจัดกำรเพื่อควบคมุเสียง
4. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรเตรียมควำมพรัอมและตอบสนองต่อภำวะฉุกเฉิน 
- มีกำรวำงแผนจัดกำรในกำรป้องกันปัญหำสิ่งแวดล้อม ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย อุทกภัย และวำตภัย เป็นต้น 
- มีกำรปรับปรุงแผนตำมรอบระยะเวลำท่ีเหมำะสม และตำมกฎหมำยท่ีก ำหนด
- มีกำรดูแลอุปกรณ์ต่ำงๆ ท่ีใช้ระงับเหตุฉุกเฉิน
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แนวทำงเชิงปฏิบัติมำตรฐำนห้องสมุดสีเขียว
5. กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุด

• ก ำหนดให้มีนโยบำยกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว มีกำรจัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
แต่งต้ังคณะกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรและผู้แทนบุคลำกร
ห้องสมุด เพื่อร่วมกันวำงแผนและก ำหนดแผนงำนพัฒนำห้องสมุดสีเขียวไว้ในแผนงำนประจ ำปี มีกำร
ก ำกับติดตำมให้มีกำรด ำเนินกำรตำมแผน และมีกำรรำยงำนผลตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำปีละ 2 ครั้ง

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและกำรจัดกิจกรรมให้บุคลำกรห้องสมุด ผู้รับบริกำร ผู้ประกอบกำรและ
ผู้เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมและมีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็น

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศด้ำนพลังงำนและส่ิงแวดล้อมที่มีควำม
ทันสมัยและหลำกหลำยรูปแบบอย่ำงต่อเนื่อง จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของรำยชื่อทรัพยำกร
สำรสนเทศทั้งหมด และจัดเตรียมให้อยู่ในสภำพพร้อมให้บริกำร 

• ก ำหนดให้มีบริกำรสืบค้นสำรสนเทศ กำรสอนกำรรู้สำรสนเทศ และกำรส่งเสริมกำรใช้สำรสนเทศ
รวมทั้งให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดหรือกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
ส่ิงแวดล้อมระหว่ำงห้องสมุดหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน กิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและส่ิงแวดล้อม ที่มีรูปแบบหลำกหลำยสอดคล้องกับกลุ่มเป้ำหมำย

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและจัดกำรฝึกอบรมหรือกำรพัฒนำบุคลำกรห้องสมุด ให้มีควำมรู้ด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม เป็นประจ ำทุกปี

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินจัดกิจกรรมประหยัดพลังงำน และกำรรักษำส่ิงแวดล้อม อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดปี

วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
5. กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุด

กำรตรวจสอบเอกสำร (10 คะแนน)
1. มีประกำศนโยบำยกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว และมีแผนงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำนห้องสมุดสี

เขียว มีเอกสำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรและผู้แทน
บุคลำกรห้องสมุด แต่ละฝ่ำย มีแผนกำรด ำเนินงำน และมีรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนอย่ำงน้อยทุก 
6 เดือน

2. กำรก ำหนดแผนงำนและเอกสำรแสดงผลกำรจัดกิจกรรมให้บุคลำกรห้องสมุด ผู้รับบริกำร ผู้ประกอบกำร 
และผู้เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมและมีเอกสำรส ำรวจหรือหลักฐำนกำรแสดงควำมคิดเห็น

3. มีกำรก ำหนดแผนงำนและรำยงำนกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่ เ ก่ียวข้องกับเร่ืองพลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งที่จัดซื้อ และ/หรือกำรขอรับบริจำค ใน

4. แต่ละปีงบประมำณ และมีรำยงำนแสดงทรัพยำกรสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับเร่ืองพลังงำนและสิ่งแวดล้อม
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมด ที่พร้อมให้บริกำร

5. มีกำรก ำหนดแผนงำนและรำยงำนผลกำรให้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ กำรสอนกำรรู้สำรสนเทศ และกำร
ส่งเสริมกำรใช้สำรสนเทศรวมทั้งให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดหรือกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อมระหว่ำงห้องสมุดหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง

6. มีกำรก ำหนดแผนงำนและรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและส่ิงแวดล้อม ส ำหรับผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่มที่มีควำมสนใจแตกต่ำงกัน

7. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรรำยงำนผลกำรจัดกำรฝึกอบรมหรือกำรพัฒนำบุคลำกรห้องสมุด ให้มี
ควำมรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม เป็นประจ ำทุกปี

8. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรรำยงำนผลกำรจัดกิจกรรมประหยัดพลังงำน และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม 
ที่จัดต่อเนื่องตลอดทั้งปี
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5. กำรบริหำรจัดกำรและกำรให้บริกำรห้องสมุด

กำรตรวจหลักฐำนกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์ (10 คะแนน)
1. มีกำรก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว จัดสรรงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำน แต่งตั้ง

คณะกรรมกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหำรและผู้แทนบุคลำกรห้องสมุดแต่ละ
ฝ่ำย เพ่ือร่วมกันวำงแผนและก ำกับติดตำมกำรด ำเนินงำนและให้มีกำรรำยงำนผลตำมแผนไม่ต่ ำกว่ำปีละ 2
คร้ัง

2. มีกำรก ำหนดแผนงำนและจัดกิจกรรมให้บุคลำกรห้องสมุด ผู้รับบริกำร ผู้ประกอบกำรและผู้เก่ียวข้อง มีส่วน
ร่วมและมีส่วนในกำรแสดงควำมคิดเห็น

3. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรจัดหำทรัพยำกรสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับเร่ืองพลังงำนและสิ่งแวดล้อม 
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของรำยชื่อทรัพยำกรสำรสนเทศทั้งหมดโดยกำรจัดซื้อหรือกำรขอรับบริจำค และ
จัดเตรียมให้พร้อมบริกำร

4. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรให้บริกำรสืบค้นสำรสนเทศ กำรสอนกำรรู้สำรสนเทศ และกำรส่งเสริม
กำรใช้สำรสนเทศ รวมทั้งให้บริกำรยืมระหว่ำงห้องสมุดหรือกำรแลกเปลี่ยนสำรสนเทศด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและส่ิงแวดล้อมระหว่ำงห้องสมุดหรือหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง

5. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรจัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนและกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและ
สิ่งแวดล้อม ส ำหรับผู้รับบริกำรแต่ละกลุ่มที่มีควำมสนใจแตกต่ำงกัน

6. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรจัดกำรฝึกอบรมหรือกำรพัฒนำบุคลำกรห้องสมุด ให้มีควำมรู้ด้ำนกำร
อนุรักษ์พลังงำนและส่ิงแวดล้อม เป็นประจ ำทุกปี

7. มีกำรก ำหนดแผนงำนและมำตรกำรจัดกิจกรรมประหยัดพลังงำน และกำรรักษำสิ่งแวดล้อม อย่ำงต่อเนื่อง
ตลอดทั้งปี
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6. บทบำทของบุคลำกรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

• ก ำหนดให้มีแผนงำนพัฒนำห้องสมุดสีเขียว โดยผู้บริหำรห้องสมุด รวมทั้ง รับฟังควำมเห็น
จำกบุคลำกรและผู้รับบริกำร และเสนอให้คณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน ตลอดจนผู้บริหำร
ระดับเหนือชั้นขึ้นไปรับทรำบ ชี้แจงบทบำทด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มรับทรำบ ได้แก่ บุคลำกรผู้รับบริกำรและผู้ประกอบกำร

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินแจ้งบุคลำกรห้องสมุดจะต้องเข้ำร่วมกำรอบรมที่หน่วยงำนจัด 
หรือเข้ำร่วมกำรประชุมสัมมนำ หรือศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมจำกสื่อกำรเรียนรู้ต่ำงๆ ในเร่ือง
ที่ เกี่ยวข้องกับพลังงำนหรือสิ่งแวดล้อม และก ำหนดภำระงำนให้บุคลำกรมีส่วนร่วม
ด ำเนินงำนในกำรจัดกิจกรรม และ/หรือ กำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินกำรขอควำมร่วมมือจำกผู้ประกอบกำรที่ด ำเนินกำรในอำคำร
ห้องสมุด หรือผู้ประกอบกำรที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรห้องสมุด ด ำเนินกำรให้สอดคล้องกับ
นโยบำยกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม และให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมที่
เกี่ยวข้องตำมข้อก ำหนดและเงื่อนไขกำรว่ำจ้ำง (Term of Reference : TOR) หรือตำม
รำยละเอียดที่ห้องสมุดก ำหนด

• ก ำหนดให้มีแผนงำนและด ำเนินแจ้งให้ผู้รับบริกำรรับทรำบนโยบำยและขอควำมร่วมมือในกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม 

วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
6. บทบำทของบุคลำกรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กำรสัมภำษณ์ (5 คะแนน)

1. สัมภำษณ์ผู้บริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำหน่วยงำน เกี่ยวกับแผนกำร
พัฒนำห้องสมุดสีเขียว

2. สัมภำษณ์ผู้ประกอบกำรที่ด ำเนินกำรในอำคำรห้องสมุด หรือผู้ประกอบกำร
ที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรห้องสมุด ว่ำรับทรำบนโยบำยกำรเป็นห้องสมุดสีเขียว 
และให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตำมข้อก ำหนดและ
เงื่อนไขกำรว่ำจ้ำง (Term of Reference: TOR) หรือตำมรำยละเอียดที่
ห้องสมุดก ำหนด



1/26/2018

37

วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
6. บทบำทของบุคลำกรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

กำรตรวจสอบเอกสำร (2 คะแนน)

1. มีเอกสำรแสดงสถิติกำรเข้ำร่วมกิจกรรมของบุคลำกร รำยชื่อผู้ร่วมกิจกรรม

กำรอบรมที่หน่วยงำนจัด หรือกำรประชุมสัมมนำ หรือศึกษำหำควำมรู้เพิ่มเติมจำก
สื่อกำรเรียนรู้ต่ำง ๆ ในเรื่องที่เก่ียวข้องกับเรื่องพลังงำนหรือสิ่งแวดล้อม

2. มีเอกสำรแสดงหลักฐำนกำรมอบหมำยให้บุคลำกรมีส่วนร่วมด ำเนินงำนในกำรจัด
กิจกรรม และ/หรือ กำรให้บริกำรสำรสนเทศที่เก่ียวข้องกับกำรอนุรักษ์พลังงำน
และสิ่งแวดล้อม

3. มีเอกสำรแสดงหลักฐำนกำรแจ้งผู้ประกอบกำร และกำรร่วมกิจกรรม

กำรตรวจหลักฐำนกำรด ำเนินงำนเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)

1. ตรวจหลักฐำนและประเมินว่ำผู้รับบริกำรให้ควำมร่วมมือในกำรประหยัดพลังงำนและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตำมมำตรกำรที่ห้องสมุดก ำหนด
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7. เครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด

• เข้ำร่วมในเครือข่ำยควำมร่วมมือห้องสมุดสีเขียว หรือเครือข่ำยอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง ร่วมมือกับห้องสมุดอื่นๆหรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรจัดกำร
ควำมรู้หรือมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เช่น กำรจัดกำรประชุม กำร
สัมมนำ และ/หรือ กำรเข้ำร่วมประชุม เข้ำร่วมสัมมนำ ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
7. เครือข่ำยและควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุด

กำรสัมภำษณ์ (5 คะแนน)
สัมภำษณ์ผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้ แลกเปลี่ยน
ประสบกำรณ์และจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน ในเร่ืองกำรบริหำรจัดกำรและกำร
ให้บริกำรแบบอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำง
ห้องสมุดและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง หรือมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ใน
เร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

กำรตรวจสอบเอกสำร (5 คะแนน)
มีเอกสำรแสดงกำรจัดกิจกรรม และ/หรือ เข้ำร่วมกิจกรรมเครือข่ำยกำร
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์และจัดกำรควำมรู้ร่วมกัน ในเร่ืองพลังงำน
และสิ่งแวดล้อม  โดยมีควำมร่วมมือระหว่ำงห้องสมุดและหน่วยงำนที่
เกี่ยวข้อง หรือมีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับกำร
อนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม
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8. กำรประเมินคุณภำพห้องสมุดสีเขียว

• ประเมินประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำทีเ่หมำะสม เช่น Energy Utilization Index

• ประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะเช่น ปริมำณขยะลดลง และ ร้อยละของปริมำณ
ขยะที่น ำมำ Reuse, Recycle เพิ่มขึ้น

• ประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรน้ ำเสีย

• ประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ เช่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนจำก
ผู้รับบริกำรเก่ียวกับสภำพอำกำศและสภำพแวดล้อมภำยในอำคำร เป็นต้น

• ประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก เช่น ร้อยละของกำรลดกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจก ค่ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรต่อจ ำนวนผู้มำรับบริกำร เป็นต้น
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วิธีตรวจประเมินมำตรฐำนห้องสมุดสเีขียว
8. กำรประเมินคุณภำพห้องสมุดสีเขียว

กำรสัมภำษณ์ (5 คะแนน)
สัมภำษณ์ผู้บริหำรเกี่ยวกับกำรพิจำรณำคัดเลือกตัวชี้วัดและระบบกำรติดตำมประเมินผลด้ำน
กำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม

กำรตรวจสอบเอกสำร (5 คะแนน)
มีเอกสำรแสดงว่ำมีกำรรำยงำนและตรวจสอบรำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผลด้ำนกำรอนุรักษ์
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมประจ ำปี อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องต่อไปนี้ 

• ประเมินประสิทธิภำพกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำที่เหมำะสม เช่น Energy Utilization Index (EUI)
• ประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรขยะ เช่น ปริมำณขยะลดลง และร้อยละของปริมำณขยะที่
น ำมำ Reuse, Recycle เพิ่มขึ้น

• ประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรน้ ำเสีย
• ประเมินประสิทธิภำพกำรจัดกำรมลพิษทำงอำกำศ เช่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนจำกผู้รับบริกำร
เก่ียวกับสภำพอำกำศและสภำพแวดล้อมภำยในอำคำร จ ำนวนครั้งของกำรล้ำงระบบปรับ
อำกำศต่อปี 

• ปร ะ เ มิ นปร ะ สิ ทธิ ภ ำพกำร จั ดกำร ก๊ ำซ เ รื อนกร ะจก  เ ช่ น  ร้ อย ล ะ ของกำรลด
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ค่ำคำร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรต่อจ ำนวนผู้มำรับบริกำร เป็นต้น

จ านวนบคุลากร
(คน/ปี)

เวลาท าการ
(ช ัว่โมง/ปี)

จ านวนผูเ้ขา้ใช้

บรกิาร
(คน/ปี)

พืน้ทีใ่ชส้อยในอาคาร อณุหภมูิ
(oC)

ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้า
มาตรฐาน 

ปรมิาณการใช้

ไฟฟ้าจรงิ EUI

(ตร.ม.) (kWh/ปี) (kWh/ปี)

128 4,496 1,235,483 20,894 29 5,682,166 2,138,000 1.66

129 4,632 676,762 20,894 30 3,363,714 1,587,000 1.12

ไฟฟ้ามาตรฐาน = [((0.456 x จ านวนบคุลากร) + (0.132 x เวลาท าการ) + (0.007 x จ านวนผูเ้ขา้
มาใชบ้รกิาร)) x (พืน้ทีใ่ชส้อยภายในอาคาร/1,000)] x อณุหภมูิ

EUI = (ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้ามาตรฐาน - ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ)/ปรมิาณการใชไ้ฟฟ้าจรงิ

ปรมิาณขยะ (กโิลกรมั) 
2557 2558 2559

สง่ก าจดั สง่จ าหนา่ย น ากลบั
มาใชใ้หม่

สง่ก าจดั สง่จ าหนา่ย น ากลบั
มาใชใ้หม่

สง่ก าจดั สง่จ าหนา่ย น ากลบั
มาใชใ้หม่

4,652.10 2,143.00 
1,623.00 8,881.57 

12,014.00 
9,221.00 

15,433.40 5,579.00 
5,003.00 

92.15

1,062.62

9.95
 -

 200

 400

 600

 800

 1,000

 1,200

ขอบเขต 1 ขอบเขต 2 ขอบเขต 3



1/26/2018

41

ผลการตรวจประเมนิหอ้งสมดุสเีขยีว

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
วนัที ่17 มกราคม 2560 

ผลการตรวจประเมนิ

หมวดที่ รายละเอยีด คะแนน

1 ทั่วไป

2 โครงสรา้งพืน้ฐานทางดา้นกายภาพและเทคโนโลยี

ทีเ่ป็นมติรกับสิง่แวดลอ้ม

3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

4 การจัดการของเสยีและมลพษิ

5 การบรหิารจัดการและการใหบ้รกิารหอ้งสมุดเพื่อ

สง่เสรมิการอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดลอ้ม

6 บทบาทของบคุลากรหอ้งสมดุและผูม้สีว่นเกีย่วขอ้ง

7 เครอืขา่ยและความรว่มมอืระหวา่งหอ้งสมดุ

8 การประเมนิคณุภาพหอ้งสมดุสเีขยีว

คะแนนรวม
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จดัท ารายงานผลการตรวจประเมนิ
*ตามรปูแบบทีก่ าหนด *

ขอแสดงความยนิดี

หอ้งสมดุสเีขยีว

มหาวทิยาลยัแมโ่จ ้
วนัที ่17 มกราคม 2560 
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Growing GREEN with VGREEN
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