
มาตรฐานห้องสมุดสีเขยีว
ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย

(Green Library Standard)

10 เมษายน 2562
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     ห้องสมุดเป็นพื้นที่เรียนรู้และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาความรู้ของสังคมและสร้างสรรค์
ปัญญาให้กับชุมชนและสังคม การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีความจําเป็น

เร่งด่วนในสภาวการณ์ที่ปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมกําลังทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง 

     การพัฒนาห้องสมุดให้เป็นต้นแบบของสังคมในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่มีความ

สําคัญ การจัดทํา มาตรฐานและเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว จะช่วยให้ห้องสมุดสามารถบริหารจัดการ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อมเชิงระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น

รูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ห้องสมุดสีเขียว : ที่มาและความสําคญั

2



     สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ร่วมกับ

1) สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) หน่วยงานวิชาการด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  

3) เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 

แต่งตั้ง คณะทํางานพัฒนามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยมีบุคคลสําคัญของ

เครือข่ายเป็นคณะทํางาน ได้แก่

1. ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2. ผศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อํานวยการศูนย์ VGREEN คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3. รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

4. คุณกําไล ลิ่มสอน บรรณารักษ์ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว: ที่มาและความสําคัญ
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     คณะทํางานพัฒนาฯ ได้ดําเนินการยกร่างมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว โดยประชุมจัดทําและแก้ไขร่างมาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว ที่สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จํานวน 3 ครั้ง 

       ครั้งที่ 1 วันที่ 31 ตุลาคม 2557

       ครั้งที่ 2 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 

       ครั้งที่ 3 วันที่ 8 เมษายน 2558 

       คณะทํางานพัฒนาฯ ร่วมกับสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดให้มีการประชาพิจารณ์ทางออนไลน์ 

ระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ – 25 มีนาคม 2558  จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้

       ครั้งที่ 1 ในการประชุมสามัญประจําปีของสมาคมห้องสมดุแห่งประเทศไทยฯ ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ 

วันที่ 19 มีนาคม 2558 

       ครั้งที่ 2 ในการสัมมนาห้องสมดุสีเขียว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ มีการดําเนินการปรับแก้ร่างมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ตามข้อคิดเห็นที่รวบรวมได้จากการประชา

พิจารณ์

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว: ที่มาและความสําคัญ

4



     สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ได้ประกาศใช้ มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558  เมื่อวันที่ 30 
เมษายน 2558  เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558  จัดพิมพ์มาตรฐานห้องสมดุสีเขียวในวารสารห้อง 

สมุด และจัดทําเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมฯ

ต่อมา ในปี 2559 ได้มีการแต่งตั้ง คณะทํางานจัดทําเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ดําเนินการจัดทํา

ประกาศ เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกําหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559 โดย

อ้างอิงมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 กําหนดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนน  
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เครือข่ายห้องสมุดสเีขียว  Green Library Partner

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เกิดจากความร่วมมือของห้องสมุดที่ให้ความสนใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โดยสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ

           จัดให้มีการลงนามความร่วมมือ เป็นครั้งแรกของประเทศ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2557 หอสมุดและคลัง

ความรู้มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมเป็นเครือข่าย ตั้งแต่ปี 2557 โดยผู้ลงนามความร่วมมือ คือ อดีตผู้อํานวยการ 

นางสาวฉวีวรรณ สวัสดี

ความร่วมมือดังกล่าว จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด กําหนดความร่วมมือไว้ ดังนี้

- ความรว่มมือในการพัฒนาการให้บริการสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานเครือข่าย

ความร่วมมือ

- ความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

- ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว

- การดําเนินกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง



     ตราสัญลักษณ์เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว หมายถึง ต้นไม้ใหญ่สัญลักษณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(Green) เติบโตบนความรู้/หนังสือ (Library) ใบไม้ใหญ่เล็ก รายล้อมเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย (Network) โดยมี

ศูนย์กลางเป็น 3R (Reduce Reuse Recycle)
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หน่วยงานที่ปรึกษาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ +66 (0) 2579 0113, 

+66 (0) 2942 8500-1

เว็บไซต์ www.ku.ac.th

http://kulc.lib.ku.ac.th/ku

greencampus/

กระทรวงพลงังาน 555/2, สํานักงานปลดักระทรวงพลังงาน ศูนย์ Energy Complex อาคาร บี 

ชั้น 3, ถนนวิภาวดรีงัสติ, แขวงจัตุจักร เขตจัตุจักร กรงุเทพมหานคร, 10900

เบอร์โทรศัพท์ : 02 140 6286

เว็บไซต์ www.energy.go.th

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1346 ถนนอาคารสงเคราะห์ 5 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

เบอร์โทรศัพท์ : 02-734-9022-3, 089-893-9397

โทรสาร 02-734-9021 

e-mail : tla2497@yahoo.com

เว็บไซต์ tla.or.th/

กรมส่งเสรมิคุณภาพสิง่แวดลอ้ม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

49 พระราม 6 ซอย 30 พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทรศัพท์ : 0-2278-8400-19 

หรือ E-mail : info@deqp.mail.go.th

เว็บไซต์ http://www.deqp.g

o.th/

องค์การบริหารจดัการกา๊ซเรอืนกระจก (องค์การ

มหาชน): TGO

120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภกัด ีศูนย์ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ 

ถนนแจ้ง วัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

โทรศัพท์ : 02-141-9790 

โทรสาร : 02-143-8400

อีเมล์ : info@tgo.or.th

เว็บไซต์ www.tgo.or.th



    เกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ข้อกําหนด แนวทางเชิงปฏิบัติ และวิธีการตรวจประเมิน พ.ศ.2559 กําหนด

แนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนน    

     หมวดที่ 1 ทั่วไป

หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยทีี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ

หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการของห้องสมุด

หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมอืระหว่างห้องสมดุ

หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว
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 ข้อกําหนดมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

10

ข้อกําหนด จํานวน

หัวข้อย่อย

คะแนน

1. ทั่วไป (นโยบาย) 4 10

2. โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยทีี่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6 10

3. การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 6 20

4. การจัดการของเสียและมลพิษ 9 10

5. การบริหารจัดการและการให้บริการของห้องสมุด 4 20

6. บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 3 10

7. เครือข่ายและความร่วมมอืระหว่างห้องสมดุ 1 10

8. การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว 1 10



 ห้องสมุดสีเขียว หมายถึง ห้องสมุดทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ ให้บริการ

ทรัพยากรสารสนเทศ อาจมีชื่อเรียกว่า หอสมุด ห้องสมุด สํานัก หอสมุด 

สถาบันวิทยบริการ สํานักวิทยบริการ ศูนย์บรรณสาร ศูนย์สารสนเทศ หรือ

ชื่ออื่นใดที่มีภารกิจในทํานองเดียวกัน ที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ

อนุรักษ์ พลัง งานและสิ่งแวดล้อม มีการบริหารจัดการเพื่อการประหยัด

พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม 

 บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติงานในห้องสมุด

 ผู้รับบริการ หมายถึง ผู้ใช้บริการห้องสมุด

 ทรัพยากร หมายถึง วัสดุ หรือวัตถุสิ่งของที่ใช้เพื่อการดําเนินงานหรือเพื่อการให้บริการห้องสมุด

 ทรัพยากรสารสนเทศ หมายถึง สื่อหรือวัสดุที่ใช้เก็บบันทึกสารสนเทศในห้องสมุด ทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์ 

วัสดุไมต่ีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว : คํานิยาม
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แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวดที่ 1 : ทั่วไป
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รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด

13

หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

1. ทั่วไป

(10 คะแนน)

ผู้บริหารห้องสมุดมีการกําหนดนโยบายด้านการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของนโยบายการบริหาร งานห้องสมุด รวมทั้ง

กําหนดแนวทาง การดําเนินงานที่สอดคล้องกับ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตาม

มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว และมีการประกาศให้

ทราบทั่วกัน

การสัมภาษณ์ (5 คะแนน)

การสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับนโยบายห้องสมุดสีเขียว 

รวมทั้งแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าหมายและยุทธ ศาสตร์ตามข้อกําหนดมาตรฐาน

ห้องสมุดสีเขียว

การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)

การตรวจสอบเอกสารแสดงนโยบายห้องสมุดสีเขียว รวมทั้ง

แนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 

เป้าหมายและยุทธศาสตร์ตามข้อกําหนดมาตรฐานห้องสมุด

สีเขียว



วิสัยทัศน์หอสมุดและคลงัความรู้มหาวิทยาลยัมหิดล

คําขวัญ :                                                  คําขวัญ: นโยบายสิ่งแวดล้อม

Green & Intelligent Library - We Mahidol

ปรัชญา :

หนังสือเป็นออมสิน เป็นสิ่งที่จะทําใหม้นุษย์กา้วหน้าได้โดยแท้

ปณิธาน :

แหล่งเรยีนรูเ้พือ่พฒันาปัญญาของแผ่นดิน

วิสัยทัศน์ :

มุ่งมั่นที่จะเป็นห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ชั้นนํา เพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยมหิดลสู่ระดับโลก

พันธกิจ :

พัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและคลังความรู้ มุ่งสู่คุณภาพการบริการ

14
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กําหนดเป้าหมาย
วัตถุดิบ มีการจัดซื้อ จัดจ้าง สินค้า หรือบริการที่

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80

น้ํา ปริมาณการใช้ลดลง 2 %

อาคาร การปรับปรุงอาคาร พื้นที่ ใช้วัสดุ 

อุปกรณ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ไม่น้อยกว่า 2%

พลังงาน ไฟฟ้า น้ํามัน ไม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา

กากของเสีย ขยะ Recycle มากกว่าขยะทั่วไป 2%

ก๊าซเรือนกระจก ปริมาณปล่อยก๊าซเรอืนกระจกไม่เพิ่มขึ้น



ค่านิยมองคก์ร / วัฒนธรรมองค์กร :

M Minded บริการด้วยใจ

U Utilization ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า

L Learning เรียนรู้ตลอดเวลา

K Knowledge  พัฒนาความรู้

C Customer เน้นผู้รับบริการเป็นสําคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 4    Sustainable ORGANIZATION

เป้าประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน

ขององค์กร

กลยุทธ์ที่ 6 จัดการด้านอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอยา่งคุม้คา่ เพื่อมุ่งสู่การ

รับรองมาตรฐานการเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ (Eco Library) ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) 

และสํานักงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office)

16

ยุทธศาสตร์หอสมุดและคลงัความรู้ฯ 



ประกาศนโยบายการเป็นห้องสมุดสเีขียว

17
นโยบายการเป็นห้องสมุดสีเขียว



 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และ

นําไปสู่การกําหนดแนวทางการดําเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ การเป็นห้องสมุดสีเขียว

18

หมวดที่ 1 : ทั่วไป
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แนวทางการดําเนินงาน



 กําหนดขอบเขตการดําเนินงานตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ซึ่งสามารถดําเนินการทั้งหมด หรือเฉพาะส่วน 

โดยไม่นับรวมกิจกรรมของห้องสมดุที่ไมม่นีัยสําคัญในการก่อให้เกิดผลกระทบต่อการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ต้องมีการชี้แจงเหตุผลประกอบในกรณีที่ไม่ดําเนินการทั้งหมด

20

ที่ตั้ง 25/25 ถ.พุทธมณฑล สาย 4 

ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม

ความสูงอาคาร 3 ชั้น ชั้นใต้ดิน 1 ชั้น

จํานวนพื้นที่โดยรวม 14,000 ตารางเมตร

จํานวนพื้นที่ใช้สอย 7,600 ตารางเมตร

พื้นที่จอดรถ 150 ตารางเมตร

กําหนดขอบเขตการดําเนินงาน
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อาคารประกอบด้วย 4 ส่วน
1. ส่วนบริการ
2. ส่วนสํานักงาน
3. พื้นที่ส่วนกลาง
4. พื้นที่จอดรถ

ชั้นใต้ดิน  ประกอบด้วย

1. พื้นที่สีเขียว

2. ร้านค้าสวัสดิการ

3. รปภ. 

  

ชั้น 1 ประกอบด้วย

สํานักงานผู้อํานวยการ และส่วนบริการ คลังพัสดุ ระบบไฟฟ้า 

เครื่องกําเนิดไฟฟ้า

พื้นที่ชั้นล่างสดุของอาคาร ส่วนตดิพืน้ดนิมีขนาด 7,600 ตารางเมตร

บริเวณชั้น 1 พื้นที่ 4,284 ตารางเมตร

หมวดที่ 1 : ทั่วไป



แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

22
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

2. โครงสร้าง

พื้นฐานทางด้าน

กายภาพและ

เทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

(10 คะแนน)

ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทาง

กายภาพ ที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหาร

จัดการห้องสมุด

กรณีเป็นอาคารสร้างใหม่

มีการออกแบบก่อสร้างอาคารโดยคํานึงถึงมาตรฐาน

และข้อกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้วัสดุก่อสร้างส่วนที่เป็น

โครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้อ้างอิงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง

ภายใต้เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ

สิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and

Environmental Sustainability:TREES) ของ

สถาบันอาคารเขียวไทย

กรณีเป็นอาคารสร้างใหม่  การตรวจสอบเอกสาร

1. แบบแปลนแสดงการออกแบบและก่อสร้างอาคาร

    ให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดย

    เลือกใช้วัสดุก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้างสถาปัตย 

    กรรมหรือวัสดุประกอบอาคารที่เป็นมิตรต่อ

    สิ่งแวดล้อมให้ อ้างอิงข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องภายใต้ 

    เกณฑ์การประเมินความยั่งยืนทางพลังงานและ

    สิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating of Energy and 

Environmental Sustainability: TREES) ของ

    สถาบันอาคารเขียวไทย  (5 คะแนน)

2. มีแผนงานและมาตรการกําหนดโครงสร้างสถาปัตย 

    กรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร หรือมาตรการอื่นใดที่

    เทียบเท่า ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวด 

    ล้อมในเรื่องต่อไปนี้  (3 คะแนน)

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

2. โครงสร้าง

พื้นฐานทางด้าน

กายภาพและ

เทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

(10 คะแนน)

ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทาง

กายภาพ ที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหาร

จัดการห้องสมุด

กรณีเป็นอาคารสร้างใหม่

มีการออกแบบก่อสร้างอาคารโดยคํานึงถึงมาตร 

ฐานและข้อกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้วัสดุก่อสร้างส่วนที่

เป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบ

อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้อ้างอิงข้อกําหนด

ที่เกี่ยวข้องภายใต้เกณฑ์การประเมินความยั่งยืน

ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating 

of Energy and Environmental Sustaina

bility:TREES) ของสถาบันอาคารเขียวไทย

1. มีการกําหนดโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคาร

    ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. มีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ

3. มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน

4. มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชพื้น

    ถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้

    น้ําน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการ

    ภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์

มีการดําเนินการตามมาตรการกําหนดโครงสร้างสถาปัตย 

กรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร หรือมาตรการอื่นใดที่

เทียบเท่า ที่เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

(2 คะแนน)

1. มีการกําหนดโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคารที่

เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

2. โครงสร้าง

พื้นฐานทางด้าน

กายภาพและ

เทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

(10 คะแนน)

ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพื้นฐานหรือลักษณะทาง

กายภาพ ที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหาร

จัดการห้องสมุด

กรณีเป็นอาคารสร้างใหม่

มีการออกแบบก่อสร้างอาคารโดยคํานึงถึงมาตร 

ฐานและข้อกฎหมายด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการใช้วัสดุก่อสร้างส่วนที่

เป็นโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบ

อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้อ้างอิงข้อกําหนด

ที่เกี่ยวข้องภายใต้เกณฑ์การประเมินความยั่งยืน

ทางพลังงานและสิ่งแวดล้อมไทย (Thai's Rating 

of Energy and Environmental Sustaina

bility:TREES) ของสถาบันอาคารเขียวไทย

2. มีการติดตั้งระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ

3. มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน

4. มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชพื้น

    ถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้

    น้ําน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการ

    ภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

2. โครงสร้าง

พื้นฐานทางด้าน

กายภาพและ

เทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

(10 คะแนน)

ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน หรือลักษณะทาง

กายภาพ ที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหาร

จัดการห้องสมุด

กรณีเป็นอาคารเก่า

มีแผนงานและมาตรการ ในการปรับปรุงโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อ

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบเอกสาร  (5 คะแนน)

- มีการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิมทีเป็นอุปสรรคต่อ

การจัดการพลังงานและ สิ่งแวดล้อม  (3 คะแนน)

- มีแผนงานและมาตรการการปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตย 

กรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร หรือมาตรการอื่นที่เทียบ 

เท่า ให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมใน

เรื่อง ต่อไปนี้ (2 คะแนน)

1. มีการปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบ อาคาร

ให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

2. มีการปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ

3. มีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน

4. มีการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชพื้น

    ถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูกพืชใช้

    น้ําน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการ

    ภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงาม

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

2. โครงสร้าง

พื้นฐานทางด้าน

กายภาพและ

เทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม

(10 คะแนน)

ห้องสมุดต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน หรือลักษณะทาง

กายภาพ ที่เอื้อต่อการลดการใช้พลังงานและลด

ผลกระทบต่อสิ่งแวด ล้อม โดยใช้เทคโนโลยีที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมในการให้บริการและการบริหาร

จัดการห้องสมุด

กรณีเป็นอาคารเก่า

มีแผนงานและมาตรการ ในการปรับปรุงโครงสร้าง

สถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อ

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์  (5 คะแนน)

- มีการดําเนินงานตามแผนงานและมาตรการการปรับปรุง

โครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคาร หรือ

มาตรการอื่นที่เทียบเท่า ให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมตามเอกสารในเชิงประจักษ์

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด



กรณีเป็นอาคารเก่า

 ศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิม ที่เป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 กําหนดให้มีแผนงานปรับปรุงโครงสร้างสถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม ในเรื่องต่อไปนี้

 ปรับปรุงโครงสร้างอาคารและวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 ปรับปรุงระบบปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ

 ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน

 ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว โดยเลือกปลูกพืชพื้นถิ่น หรือพืชที่ช่วยดูดซับก๊าซเรือนกระจก หรือปลูก

พืชใช้น้าน้อย หรือพืชที่ใช้ประโยชน์เพื่อเป็นอาหารและจัดการภูมิทัศน์ให้มคีวามร่มรื่นสวยงาม

28

หมวดที่ 2 โครงสร้างพืน้ฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม



แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน

29
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

3.การจัดการ

ทรัพยากรและ

พลังงาน

(20 คะแนน)

ห้องสมุดมีการกําหนดมาตรการในการใช้

ทรัพยากรและการใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

การตรวจสอบเอกสาร  (10 คะแนน)

1. มีแผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ํา และทรัพยากร

2. มีแผนงานและมาตรการลดปริมาณของเสีย

3. มีข้อกําหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) 

เพื่อควบคุมหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้

    ปฏิบัติตามข้อกําหนด ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

4. มีเอกสารการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในการรณรงค์ให้ผู้รับบริการ

    และบุคลากรห้องสมุดประหยัดไฟฟ้า  ประหยัดน้ํา และ ประหยัด

    ทรัพยากร ตามแผนงานที่กําหนด

5. มีเอกสารการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ

    สิ่งแวดล้อม (อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ

    สิ่งแวดล้อมในคู่มือการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อ

    สิ่งแวดล้อมฉบับล่าสุด หรือสินค้าชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรมการให้ 

    บริการของห้องสมุด รวมทั้ง กิจกรรมการประชุมและจัดนิทรรศการ

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

3.การจัดการ

ทรัพยากรและ

พลังงาน

(20 คะแนน)

ห้องสมุดมีการกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากร

และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบเอกสาร  (10 คะแนน)

6. มีแผนการบํารุงรักษาระบบต่างๆ ที่มีในห้องสมุดและมี

    เอกสารแสดงการกํากับติดตามให้ดําเนินการตามแผน

    อย่างต่อเนื่อง

7. มีเอกสารการบันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง 

    น้ํา กระดาษ และทรัพยากรอื่นๆ และมีรายงานผลประจํา

    ทุกปี พร้อมแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดู

    พัฒนาการ

8. มีแผนการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหาร

    จัดการระบบรถร่วม หรือหลักฐานการใช้จดหมาย

    อิเล็กทรอนิกส์, การประชุมอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบอื่นๆ

    เพื่อลดเวลา และ ลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดิน 

    ทางมาประชุม

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

3.การจัดการ

ทรัพยากรและ

พลังงาน

(20 คะแนน)

ห้องสมุดมีการกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากร

และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบเอกสาร  (10 คะแนน)

9. มีแผนและรายงานผลการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซ

    เรือนกระจก จําแนกจุดปรับปรุง มีแผนและมาตรการลด

    ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ การทํา

    กิจกรรมชดเชยคาร์บอน

การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน)

1. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการประหยัดไฟฟ้า น้ํา 

    และทรัพยากร ตลอดจนดําเนินการตามแผนงานและ

    มาตรการที่กําหนด

2. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการลดปริมาณ ของเสีย 

    ตลอดจนดําเนินการตามแผนงานและมาตรการที่กําหนด

3. มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการควบคุมหน่วยงาน

    ภายนอกที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้ปฏิบัติตาม

    ข้อกําหนดด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

3.การจัดการ

ทรัพยากรและ

พลังงาน

(20 คะแนน)

ห้องสมุดมีการกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากร

และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน)

4. มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการสื่อสารและจัด

    กิจกรรมรณรงค์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรห้องสมุด 

    ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ํา และประหยัดทรัพยากร ตาม

    แผนงานที่กําหนด

5. มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้า

    และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงบัญชีราย 

    การสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในคู่มือการ

    จัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

    ฉบับล่าสุด หรือสินค้าชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรมการให้ 

    บริการของห้องสมุด รวมทั้งกิจกรรมการประชุมและจัด

    นิทรรศการ

6. มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการบํารุงรักษาระบบ

    ต่างๆ ที่มีในห้องสมุด และมีการกํากับติดตามให้ดําเนิน 

    การตามแผนอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

3.การจัดการ

ทรัพยากรและ

พลังงาน

(20 คะแนน)

ห้องสมุดมีการกําหนดมาตรการในการใช้ทรัพยากร

และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน)

7. มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการรวบรวมและบันทึก

    ข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า  เชื้อเพลิง น้ํา กระดาษ และ

    ทรัพยากรอื่นๆ โดยมีการรายงานผลเป็นประจําทุกปี 

    พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ

8. มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการด้านการส่งเอกสาร 

    และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม หรือ

    การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์,การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 

    หรือระบบอื่นๆ เพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสาร

    หรือการเดินทางมาประชุม

9. มีการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจําแนกจุด 

    ปรับปรุง วางแผนและดําเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณการ

    ปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ การทํากิจกรรมชดเชย

    คาร์บอน

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวดที่ 3 การจัดการทรพัยากรและพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน นโยบายลดการใช้พลังงาน



การสื่อสารและรณรงค์

36

ช่องทางการสื่อสาร :

- บอร์ดประชาสัมพันธ์

- จอประชาสัมพันธ์

- เว็บไซต์

- LINE กลุ่มสื่อสารองคก์ร

- แผ่นป้ายสติ๊กเกอร์

- วิดีโอคลิป

- การฝึกอบรม (ภายใน) 

- การฝึกอบรม/ดูงาน (ภายนอก)
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การสื่อสารและรณรงค์
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การสื่อสารและรณรงค์
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กิจกรรมส่งเสริมความเป็น “คนไทยหัวใจไร้คาร์บอน” ด้วย Carbon Footprint Calculator App.



 กําหนดให้มีแผนการและดําเนินการบํารุงรักษาระบบต่างๆที่มีในห้องสมุด ตามแผนอย่างต่อเนื่อง

 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการรวบรวมและ บันทึกข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้า เชื้อเพลิง น้ํา กระดาษ 

และทรัพยากรอื่นๆ โดยมีการรายงานผลเป็นประจําทุกปี พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลังเพื่อดู

พัฒนาการ

 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการด้านการส่งเอกสาร และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถร่วม 

หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (eMail), การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือระบบอื่นๆ เพื่อลด

เวลา และลดต้นทุนการส่งเอกสารหรือการเดินทางมาประชุม

 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการประเมินปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จําแนกจุดหรือกิจกรรมการ

ปรับปรุง วางแผนและดําเนินมาตรการเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือการทํากิจกรรม

ชดเชยคาร์บอน

40

หมวดที่ 3 การจัดการทรพัยากรและพลังงาน
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หมวดที่ 3 การจัดการทรพัยากรและพลังงาน



42

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือน

เปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายปี

หมวดที่ 3 การจัดการทรพัยากรและพลังงาน



43

การใช้

ไฟฟ้า

ต่อพื้นที่

บริการ

การใช้ไฟฟ้า

ต่อบุคลากร

การใช้ไฟฟ้า

ต่อ

ผู้ใช้บริการ

การใช้

ไฟฟ้า

ต่อขั่วโมง

หมวดที่ 3 การจัดการทรพัยากรและพลังงาน
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เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ํารายเดือน เปรียบเทียบปริมาณการใช้น้ํารายเดือน

หมวดที่ 3 การจัดการทรพัยากรและพลังงาน



45

การใช้น้ํา

ต่อหัว

บุคลากร

การใช้น้ํา

ต่อ

ผู้ใช้บริการ

การใช้น้ําต่อ

ขั่วโมงบริการ

หมวดที่ 3 การจัดการทรพัยากรและพลังงาน



46

เปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษรายเดือน เปรียบเทียบปริมาณการใช้กระดาษรายปี

หมวดที่ 3 การจัดการทรพัยากรและพลังงาน



แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ

47
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

4.การจัดการของ

เสียและมลพิษ

(10 คะแนน)

ห้องสมุดมีการจัดการของเสียและมลพิษ

อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)

1. แผนงานการจัดการขยะ

2. แผนงานการจัดการน้ําเสีย

3. แผนงานการจัดการมลพิษทางอากาศ

4. แผนงานกิจกรรม 5 ส.

5. แผนการเตรียมความพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์  (5 คะแนน)

1. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการการจัดการขยะอย่าง

เหมาะสม

   - ลดปริมาณขยะ (reduce) การใช้ซ้ํา (reuse) การนํากลับมาใช้

ใหม่ (recycle)

   - ตรวจสอบความถูกต้องในการคัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ

   - มีพื้นที่รวบรวมขยะก่อนส่งกําจัดและการส่ง กําจัดที่เหมาะสม

สําหรับขยะแต่ละประเภท

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

4.การจัดการของ

เสียและมลพิษ

(10 คะแนน)

ห้องสมุดมีการจัดการของเสียและมลพิษอย่างมี

ประสิทธิภาพ

การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์

(5 คะแนน)

2. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการจัดการน้ําเสียอย่าง

เหมาะสม

   - ลดปริมาณการใช้น้ําหรือใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ

   - เลือกใช้น้ํายาทําความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

   - มีการบําบัดน้ําเสียอย่างเหมาะสม

3. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการจัดการมลพิษทาง

อากาศอย่างเหมาะสม

   - มีการจัดการสิ่งเจือปนในอากาศ เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น 

เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย สารเคมี  ควันบุหรี่ เป็นต้น

   - มีการจัดการสภาพอากาศที่ดี อากาศถ่ายเทสะดวก

   - มีการจัดการเพื่อควบคุมเสียง

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

4.การจัดการของ

เสียและมลพิษ

(10 คะแนน)

ห้องสมุดมีการจัดการของเสียและ

มลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์

(5 คะแนน)

4. มีการกําหนดแผนงานและดําเนินการกิจกรรม 5 ส. อย่าง

    สม่ําเสมอเพื่อจัดพื้นที่บริการและพื้นที่สํานักงานให้

    สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย

5. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการเตรียมความพร้อม

    และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

   - มีการวางแผนจัดการในการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม 

     ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย  อุทกภัย และวาตภัย 

   - มีการปรับปรุงแผนตามรอบระยะเวลาที่เหมาะสมและ

     ตามกฎหมายที่กําหนด

   - มีการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ระงับเหตุฉุกเฉิน

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพษิ



52

เปรียบเทียบปริมาณขยะต่อหัวผู้ใช้บริการ
เปรียบเทียบปริมาณขยะต่อหัวบุคลากร

หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพษิ



53

เปรียบเทียบการลดปริมาณขยะ เปรียบเทียบการลดปริมาณขยะ

หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพษิ



54

หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพษิ
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หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพษิ



56

หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพษิ



57
มาตรฐานการจัดทํา 5 ส

หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพษิ
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หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพษิ
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หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพษิ
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หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพษิ
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หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพษิ



62

แผนภาวะฉุกเฉิน

หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพษิ



แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

63



64

หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

5. การบริหาร

จัดการและการ

ให้บริการห้อง สมุด 

(20 คะแนน)

ห้องสมุดมีการบริหารจัดการด้านการ จัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ การให้ บริการ และการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบเอกสาร (10 คะแนน)

1. มีประกาศนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว และมีแผน

    งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานห้องสมุดสีเขียว มี

    เอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและ

    สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทนบุคลากร

    ห้องสมุดแต่ละฝ่าย มีแผนการดําเนินงานและมีรายงาน

    ผลการดําเนินงานตามแผนอย่างน้อยทุก 6 เดือน

2. มีแผนงานและเอกสารแสดงผลการจัดกิจกรรมให้

    บุคลากรห้องสมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการ และ

    ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีเอกสารสํารวจหรือหลักฐาน

    การแสดงความคิดเห็น

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

5. การบริหาร

จัดการและการ

ให้บริการห้อง สมุด 

(20 คะแนน)

ห้องสมุดมีการบริหารจัดการด้านการ จัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ การให้ บริการ และการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบเอกสาร (10 คะแนน)

3. มีแผนงานและรายงานการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่

    เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม ทั้งที่จัดซื้อ 

    และ/หรือการขอรับบริจาคในแต่ละปีงบประมาณ และมี

    รายงานแสดงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง

    พลังงานและสิ่งแวดล้อมจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

    ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่พร้อมให้ 

    บริการ

4. มีแผนงานและรายงานผลการให้บริการสืบค้นสารสนเทศ 

    การสอนการรู้สารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้สาร 

    สนเทศรวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการ

    แลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

    สิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

5. การบริหาร

จัดการและการ

ให้บริการห้อง สมุด 

(20 คะแนน)

ห้องสมุดมีการบริหารจัดการด้านการ จัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ การให้ บริการ และการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบเอกสาร (10 คะแนน)

5. มีแผนงานและรายงานผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน

    และการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

    สําหรับผู้รับบริการแต่ละกลุ่มที่มีความสนใจแตกต่างกัน

6. มีแผนงานและมาตรการรายงานผลการจัดการฝึกอบรม

    หรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการ

    อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจําทุกปี

7. มีแผนงานและมาตรการรายงานผลการจัดกิจกรรม

    ประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่จัด

    ต่อเนื่อง ตลอดทั้งปี

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

5. การบริหาร

จัดการและการ

ให้บริการห้อง สมุด 

(20 คะแนน)

ห้องสมุดมีการบริหารจัดการด้านการ จัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ การให้ บริการ และการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม

การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน)

1. มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวจัดสรร

    งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานแต่งตั้งคณะกรรม 

    การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย

    ผู้บริหารและผู้แทนบคุลากรห้องสมุดแต่ละฝ่าย เพื่อร่วม 

    กันวางแผนและกํากับติดตามการดําเนินงานและให้มีการ

    รายงานผลตามแผนไม่ต่ํากว่าปีละ 2 ครั้ง

2. มีการกําหนดแผนงานและจัดกิจกรรมให้บุคลากรห้อง 

    สมุด ผู้รับบริการ ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วน

    ร่วมและมีส่วนในการแสดงความคิดเห็น

3. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการจัดหาทรัพยากร

    สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

    จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อทรัพยากร

    สารสนเทศทั้งหมด โดยการจัดซื้อหรือการขอรับบริจาค 

    และจัดเตรียมให้พร้อมบริการ

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

5. การบริหาร

จัดการและการ

ให้บริการห้อง สมุด 

(20 คะแนน)

ห้องสมุดมีการบริหารจัดการด้านการ จัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ การให้ บริการ และการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ที่สนับสนุนการอนุรักษ์ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์ (10 คะแนน)

4. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการให้บริการสืบค้นสารสน 

    เทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้สาร 

    สนเทศรวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการแลก 

    เปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

    ระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรมส่งเสริมการ

    อ่านและการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

    สําหรับผู้รับบริการแต่ละกลุ่มที่มีความสนใจแตกต่างกัน

6. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการจัดการฝึกอบรมหรือการ 

    พัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลัง 

    งานและสิ่งแวดล้อมเป็นประจําทุกปี

7. มีการกําหนดแผนงานและมาตรการจัดกิจกรรมประหยัด

    พลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด



 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มคีวามทันสมยั

และหลากหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่อง จํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของรายชื่อทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมด 

หรือ ไม่น้อยกว่า 300 รายการและจัดเตรียมให้อยูใ่นสภาพพร้อมให้บริการ

 กําหนดให้มีบริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้สารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ รวมทั้ง

ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการแลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมระหว่าง

ห้องสมุดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 กาํหนดให้มีแผนงานและจดักิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม ที่มีรูปแบบหลากหลายสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย

 กําหนดให้มีแผนงานและจดัการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นประจําทุกปี

 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินจัดกิจกรรมประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องตลอดปี

69

หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บรกิารห้องสมุดเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานและสิง่แวดลอ้ม



กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

 จัดมุมคอเล็กชั่นแนะนําทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงาน

 จัดนิทรรศการออนไลน์ แนะนํายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และแผนงาน

 การจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนาบุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

อย่างต่อเนื่อง 

 ส่งต่อความรู้ เรื่อง การจัดทําคาร์บอนฟุตปริ๊นท์องค์กร

 ส่งต่อความรู้ เรื่อง พลังงานสีเขียว

 ส่งต่อความรู้ เรื่อง การอนุรักษ์ พลังงานในระบบปรับอากาศ

 การจัดกิจกรรมรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 ทําป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน 

 โครงการหลังคาเขียว

 โครงการมุมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ECO Corner) 70

หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บรกิารห้องสมุดเพือ่ส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงานและสิง่แวดลอ้ม



แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุด
และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

71
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

6. บทบาทของ

บุคลากรห้อง สมุด

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

(10 คะแนน)

ห้องสมุดมีการกําหนดบทบาทของผู้บริหาร 

บุคลากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การสัมภาษณ์  (5 คะแนน)

1. สัมภาษณ์ผู้บริหารและคณะกรรมการประจําหน่วยงาน 

เกี่ยวกับแผนการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

2. สัมภาษณ์ผู้ประกอบการที่ดําเนินการในอาคารห้องสมุด 

    หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด ว่า

    รับทราบนโยบายการเป็นห้องสมุดสีเขียว และให้ความ

    ร่วมมือในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ตามข้อกําหนด

    และเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: TOR) 

หรือตามรายละเอียดที่ห้องสมุดกําหนด

การตรวจสอบเอกสาร (2 คะแนน)

1. มีเอกสารแสดงสถิติการเข้าร่วมกิจกรรมของบุคลากร 

    รายชื่อผู้ร่วมกิจกรรมการอบรมที่หน่วยงานจัด หรือการ

    ประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากสื่อการ

    เรียนรู้ต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานหรือ

    สิ่งแวดล้อม

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

6. บทบาทของ

บุคลากรห้อง สมุด

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

(10 คะแนน)

ห้องสมุดมีการกําหนดบทบาทของผู้บริหาร 

บุคลากรห้องสมุด และผู้เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบเอกสาร (2 คะแนน)

2. มีเอกสารแสดงหลักฐานการมอบหมายให้บุคลากรมีส่วน

    ร่วมดําเนินงานในการจัดกิจกรรม และ/หรือการให้ 

    บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและ

    สิ่งแวดล้อม

3. มีเอกสารแสดงหลักฐานการแจ้งผู้ประกอบการและการ

    ร่วมกิจกรรม

การตรวจหลักฐานการดําเนินงานเชิงประจักษ์ (3 คะแนน)

ตรวจหลักฐานและประเมินว่าผู้รับบริการให้ความร่วมมือใน

การประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ

ที่ห้องสมุดกําหนด

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด



 กําหนดให้มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยผู้บริหารห้องสมุด 

 กําหนดให้มีแผนงานพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากร 

 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการขอความร่วมมอืจากผู้ประกอบการที่ดําเนินการในอาคารห้องสมุด 

     หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

     ให้ความร่วมมอืในการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามข้อกําหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of 

     Reference: TOR) 

 กําหนดให้มีแผนงานและดําเนินการแจ้งให้ผู้รับบริการรับทราบนโยบายและขอความร่วมมอืในการอนรุักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

74

หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง



แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมอืระหวา่งห้องสมุด

75
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

7. เครือข่ายและ

ความร่วมมือ

ระหว่างห้องสมุด

(10 คะแนน)

ห้องสมุดจะต้องมีความร่วมมือกับห้อง สมุดอื่นๆ 

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการความรู้หรือ

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหาร

จัดการและการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม

การสัมภาษณ์ (5 คะแนน)

สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้ร่วมกัน ในเรื่อง

การบริหารจัดการและการให้บริการแบบอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม โดยมีความร่วมมือระหว่างห้องสมุดและ

หน่วย งานที่เกี่ยวข้องหรือมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลัง งานและสิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)

มีเอกสารแสดงการจัดกิจกรรม และ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรม

เครือข่ายการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการ

ความรู้ร่วมกัน ในเรื่องพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีความ

ร่วมมือระหว่างห้องสมุดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการ

อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด



หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด

 สนับสนุนให้บุคลากรเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน และเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการจัด

การพลังงาน

77

เป็นแหล่งศึกษาดูงาน ให้กับสมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 



แนวทางเชิงปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว

78
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

8. การประเมิน

คุณภาพห้อง สมุดสี

เขียว

(10 คะแนน)

ผู้บริหารห้องสมุด ต้องกําหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยติดตามประเมินผล

เป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การสัมภาษณ์  (5 คะแนน)

สัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกตัวชี้วัดและ

ระบบการติดตามประเมินผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อม

การตรวจสอบเอกสาร   (5 คะแนน)

มีเอกสารแสดงว่ามีการรายงานและตรวจสอบรายงานผล

การติดตามประเมินผลด้านการอนุรักษ์พลังงานและ

สิ่งแวดล้อมประจําปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในเรื่องต่อไปนี้

1. ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม 

เช่น Energy Utilization Index (EUI)

2. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ เช่น ปริมาณขยะ

    ลดลง และร้อยละของปริมาณขยะที่นํามา reuse และ 

    recycle เพิ่มขึ้น

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด
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หมวด ข้อกําหนด วิธีการตรวจประเมิน

8. การประเมิน

คุณภาพห้อง สมุดสี

เขียว

(10 คะแนน)

ผู้บริหารห้องสมุด ต้องกําหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์

พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยติดตามประเมินผล

เป็นประจําทุกปีอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

การตรวจสอบเอกสาร (5 คะแนน)

3. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสีย

4. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ เช่น 

    ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับสภาพอากาศ

    และสภาพแวดล้อมภายในอาคารจํานวนครั้งของการล้าง

    ระบบปรับอากาศต่อปี

5. ประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่น 

    ร้อยละของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกค่าคาร์บอน

    ฟุตพริ้นท์องค์กรต่อจํานวนผู้มารับบริการ เป็นต้น

รายละเอียดแนวทางการตรวจประเมินและการให้คะแนนแยกตามรายหมวด



กําหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการติดตาม ประเมินผลเป็นประจําทุกปี

 ผู้บริหารห้องสมุด ต้องกําหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยติดตาม ประเมินผลเป็นประจํา

ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1ครั้งในเรื่องต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

 ประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสม เช่น EnergyUtilization Index(EUI)

 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ เช่น ปริมาณขยะลดลง และร้อยละของปริมาณขยะที่นํามา reuse, 

recycle เพิ่มขึ้น

 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ําเสีย

 ผู้บริหารห้องสมุด ต้องกําหนดตัวชี้วัดการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยติดตาม ประเมินผลเป็นประจํา

ทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งในเรื่องต่อไปนี้ เป็นอย่างน้อย

 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางอากาศ เช่น ไม่มีเรื่องร้องเรียนจากผู้รับบริการเกี่ยวกับสภาพ

อากาศและสภาพแวดล้อมภายในอาคาร จํานวนครั้งของการล้างระบบปรับอากาศต่อปี เป็นต้น

 ประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซเรือนกระจก เช่น ร้อยละของการลดการปล่อยกา๊ซเรือนกระจก ค่า

คาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กรต่อจํานวนผู้มารับบริการ เป็นต้น
81

หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียว
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หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียว
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หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียว
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หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพหอ้งสมุดสีเขียว
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รางวัลแห่งความสําเรจ็
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