
การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

การพัฒนาห้องสมุดสีเขียวสู่ศูนย์การเรียนรู้ที่ยั่งยืน 
 

Developing a Green Library for a Sustainable Learning Center 
 

ขนิษฐา จูมลี,  อนวัช กาทอง 
 

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
kanistha.j@ubu.ac.th 
anawat.k@ubu.ac.th 

 

 บทคัดย่อ 
 สํานักวิทยบริการ ได้เผชิญกับความท้าทายในด้านการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
จํานวนทรัพยากรสารสนเทศเพ่ิมข้ึนทุกปีภายใต้กรอบงบประมาณท่ีจํากัดในการบริหารจัดการ ในขณะท่ีพ้ืนท่ี
ให้บริการคงเดิม สํานักวิทยบริการจึงได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานเพ่ือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ได้แก่ 1) 
การจัดสภาพการเรียนรู้ (Learning Environment) ภายใต้แนวคิด Green Library และ Green Office และ
นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) เพ่ืออํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการและสร้าง
บรรยากาศให้เป็น Green Library  2) การก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) เน้นการบริการ
อิเล็กทรอนิกส์ พัฒนาสื่อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร กลุ่มผู้เรียนและเทคโนโลยีท่ี
เปลี่ยนแปลง ตามกลยุทธ์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning และ 
3) เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดย การขยายผลสู่ชุมชนภายใต้แนวคิด “การส่งเสริม
การรู้สารสนเทศ และพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายการเป็นองค์กรสีเขียว (Green 
Organization) ของสํานักวิทยบริการซ่ึงจะนําไปสู่ศูนย์การเรียนรู้ท่ียั่งยืนในอนาคต 
 
คําสําคัญ: ห้องสมุดสเีขียว, สํานักงานสีเขียว, องค์กรสเีขียว, ห้องสมุดดิจิทัล, ความยั่งยืน 

 
ABSTRACT 
          The Office of Academic Resources is facing challenge of users’ behavior change 
regarding amount usage of information resources which has been increasing every year with the 
limitation on budgetary framework for management and unchanged service areas. Therefore, the 
Office of Academic Resources has initiated three changes of its operations in order to provide better 
services to the users. 1) Learning Environment under the concept of Green Library and Green Office 
has been arranged in accordance with the policy of Green University to facilitate the users and to 
create the atmosphere of Green Library. 2) The transition to Digital Library has been advanced by 
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emphasizing on electronics service, media development and learning facilities which are suitable 
for various curriculum contexts, different student users and ongoing technology development, 
according to the university strategy regarding teaching development and Active Learning approach. 
3) Being an Energy and Environmental Conservation Learning Center has been focused by expanding 
the performance results to community under the concept of “Information Resources Promotion 
and Development of School Library”, in conformity with Green Organization policy set by the Office 
of Academic Resources in the hope of being an energy and environmental conservation sustainale 
learning center in the future. 
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บทนํา 
  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (Office of Academic Resources, Ubon 
Ratchathani University) เป็นหน่วยสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย มีหน้าท่ี จัดหา 
จัดเก็บและให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้แก่ผู้ใช้บริการ ในการสนับสนุนภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิต โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560-2564 เน้นการพัฒนาการเรียน การสอนและการ
เรียนรู้แบบ Active Learning  ซ่ึงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทําให้รูปแบบ
การเรียนการสอนเปลี่ยนไป ช่วยอํานวยความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ขยายเวลาเรียนได้ตลอด 24 
ช่ัวโมง ขยายการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของผู้เรียน (ยืน ภู่วรวรรณ และสมชาย นําประเสริฐชัย, 2546, 
น. 21) และมีแนวโน้มท่ีเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้หลายอย่างจะถูกผนวกเข้าด้วยกันอันจะนําไปสู่การพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน (Hasegawa & Kashihara, 2002, p. 1281-
1282; He et al., 2006, p. 2845-2852)  

  การจัดสภาพการเรียนรู้ (Learning Environment) เป็นแนวคิดท่ีสําคัญท่ีได้นํามาปรับใช้ในการ
ดําเนินงานและการให้บริการ เพ่ือเป็นแหล่งการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ใช้บริการ มีสภาพแวดล้อมท่ีดีจะส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและการเรียนรู้ (ปกรณ์ ดิษฐกิจ และคณะ, 2560, น. 159) ปัจจุบันพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ 
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป มีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อการเรียนรู้ ดังน้ันสิ่งท่ีผู้ให้บริการควรทําคือการสร้างสรรค์
สิ่งแวดล้อมท่ีดีและจัดวิธีการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม สิ่งแวดล้อมของการเรียนรู้ประกอบด้วย 3 ส่วนท่ีสําคัญได้แก่ ส่วน
แรกคือผู้ใช้บริการ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีต้องการเรียนรู้ เพ่ือบรรลุเป้าหมายอย่างใดอย่างหน่ึง ส่วนต่อมาคือ แหล่งการเรียนรู้ท่ี
จะช่วยให้เข้าถึงความรู้ ซ่ึงองค์ความรู้ต้องมีการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ส่วนสุดท้าย คือวิธีการเรียนรู้ เป็น
กระบวนการท่ีทําให้ผู้ใช้บริการได้รับประสบการณ์จนก่อให้เกิดการเรียนรู้ข้ึนในตนเอง (สุภาพ กัญญาคํา, 2553, น. 
82)   

  ห้องสมุดสีเขียว สํานักวิทยบริการ เป็นห้องสมุดท่ีให้ความสําคัญในการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวให้กับตัว
อาคาร พ้ืนท่ีโดยรอบอาคาร ตลอดจนปรับปรุงระบบต่าง ๆ ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ ใช้แนวคิดท่ีมีการจัดการห้องสมุด
ท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีนโยบายท่ีครอบคลุมการรักษาสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกโดยการลดมลพิษ 
ลดการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรในห้องสมุด เพ่ือสร้างความมั่นใจได้ว่าการใช้ห้องสมุดจะมีผลกระทบต่อ
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สุขภาพน้อยท่ีสุด นําแนวคิดและหลักการของห้องสมุดสีเขียวมาปรับใช้ในการออกแบบและขยายพ้ืนท่ีการเรียนรู้
ร่วมกัน โดยเน้นพ้ืนท่ี ท่ีมีความผ่อนคลาย สบาย อากาศถ่ายเทสะดวก เข้าถึงได้ง่าย ทันสมัยและสวยงาม กระตุ้นให้
เกิดความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ร่วมกัน ปรับปรุงพ้ืนท่ีสําหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นสถานท่ีน่าอยู่ 
น่าทํางาน มีความสะอาด สะดวกสบาย ปลอดภัยและมีความสุขในการทํางาน  

 ดังน้ัน เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการ และจัดระบบการบริการของสํานักวิทยบริการ จึง
ดําเนินการปรับปรุงการบริการ ประกอบด้วย 1) การจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ ภายใต้แนวคิด Green 
Library Green Office นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) และนโยบายการเป็นองค์กรสี
เขียวของสํานักวิทยบริการ 2) การก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) และ 3) การเป็นศูนย์การเรียนรู้ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

 
 วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมการบริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  
  2. เพ่ือเข้าสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
  3. เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรูด้้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม     
                   

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 
  1. จัดสภาพแวดล้อมการบริการท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้  

  1.1 ลงนามความร่วมมือข้อตกลงทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่าย “ห้องสมุดสีเขียว 
(Green Library)” และสมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมสํานักงานสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)” 
เพ่ือนํานโยบาย แนวคิด เกณฑ์มาตรฐาน มาดําเนินการ 

 1.2 กําหนดนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นส่วนหน่ึงของนโยบาย
การบริหารงาน โดยกําหนดในแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560 -2564 จากการประชุมระดมความคิดเห็นจาก
นักศึกษาผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้บริหาร บุคลากร และร้านกาแฟ กําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย กลยุทธ์ และ
จัดทําแผนการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library) เกณฑ์มาตรฐานสํานักงานสีเขียว 
(Green Office)   

 1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทํางาน เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีพ้ืนท่ี ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
การอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด ผู้บริหาร บุคลากร พนักงานจ้างเหมา ทุกคนมีส่วนร่วม และได้รับความร่วมมือ
จากคณะ/หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน เช่น อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ อบรมให้
ความรู้ด้านการประหยัดพลังงาน และเรื่องศาสตร์ลมและแสง อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ อบรมให้ความรู้เรื่อง การ
คัดแยกขยะ บุคลากรสังกัดสํานักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นคณะทํางานโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
กายภาพและเทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

 1.4 คณะทํางานประชุม เพ่ือกําหนดแนวทางการปรับปรุงพ้ืนท่ี โดยเน้นการขยายพ้ืนท่ีจาก
ภายในห้องสมุด ปรับเป็นพ้ืนท่ีสีเขียวรอบอาคาร รวมท้ังการปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในอาคาร เพ่ืออนุรักษ์
พลังงาน ประชุมหารือ การปรับปรุงอาคาร ร่วมกับผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
แก้ปัญหาอาคารเก่าท่ีเป็นอุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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 1.5 ผู้รับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการ โดยคํานึงข้อเสนอแนะจาก
ผู้รับบริการ ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของบุคลากร ขนาดของพ้ืนท่ี โดยเน้นเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว การอนุรักษ์
พลังงานไฟฟ้า และการจัดการมลพิษทางอากาศ คือ 
  1.5.1 ปรับปรุงพ้ืนท่ีการให้บริการภายในอาคาร ให้มีความสวยงาม สะอาด สะดวก 
ประหยัดพลังงาน โดย เปลี่ยนจากหลอดฟูลออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ปรับปรุงห้องบริการโสตทัศน์โดยติดม่านบัง
แดด จัดทําประตูก้ันพ้ืนท่ีบริเวณช้ัน 2 และช้ัน 3 เพ่ือลดการใช้พลังงานจากเครื่องปรับอากาศ ปรับเปลี่ยนสวิตช์
เปิด-ปิดโคมชุดหลอดไฟบริเวณพ้ืนท่ีอ่านหนังสือ เป็นชนิดกระตุกเปิด-ปิดโคมเดี่ยว เพ่ิมแสงสว่างรอบอาคารด้วย
ระบบโซล่าเซลล์ และติดตั้งเครื่องป้ัมนํ้าโซล่าเซลล์ ภายใต้ “โครงการพัฒนาห้องสมุดและฝ่ายเทคโนโลยีทาง
การศึกษาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษามหาวิทยาลัย” งบประมาณ จํานวน 146,720 บาท ซ่ึงผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ด้านอาคารสถานท่ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉลี่ยระดับ 4.50   
 

  
     
ภาพท่ี 1 ปรับพ้ืนท่ีอ่านหนังสือเป็นหลอดชนิดกระตุก เปิด-ปิดโคมเดี่ยว 
 

  
   
ภาพท่ี 2 ปรับปรุงแสงสว่างรอบอาคารด้วยระบบโซลา่เซลล์ และเครื่องป้ัมนํ้าระบบโซลา่เซลล ์
  
  1.5.2 ขยายพ้ืนท่ีและระยะเวลาการให้บริการ โดยการจัดทําพ้ืนท่ีบริการ 24 ช่ัวโมง Co-
working Space ดําเนินการโดยอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริหารจัดการโดยสํานักวิทยบริการ  
บริเวณช้ัน 2 อาคารข้อมูลท้องถ่ิน เพ่ือเป็นพ้ืนท่ีการทํางานร่วมกัน และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตลอด 24 ช่ัวโมง   
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ภาพท่ี 3 พ้ืนท่ีบริการ Co-working Space  
 1.5.3 สร้างบรรยากาศให้เป็น Green Library โดยการเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว สร้างความผ่อน
คลายในการเรียนรู้ของผู้รับบริการ โดยผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันปลูกต้นไม้ ดอกไม้และพืชผักสวนครัวบริเวณ
ด้านข้างอาคารข้อมูลท้องถ่ิน เพ่ิมพ้ืนท่ีน่ังอ่านหนังสือภายนอกอาคาร เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า อีกท้ังยัง
ส่งเสริมการเรียนรู้ท่ามกลางธรรมชาติภายใต้ “โครงการจัดทําห้องสมุดในสวน” งบประมาณ จํานวน 300,000 บาท  
 

    
  
ภาพท่ี 4 พ้ืนท่ีน่ังอ่านภายนอกอาคาร  
  

 
 
 ภาพท่ี 5 พ้ืนท่ีห้องสมุดในสวน 
 

  2. การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) 
  สํานักวิทยบริการ ได้ดําเนินการปรับรูปแบบการบริการเพ่ือเป็นห้องสมุดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตามองค์ประกอบของห้องสมุดดิจิทัล ท่ีสําคัญ ดังน้ี  
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 1. คอลเลคช่ันดิจิทัล มีดังน้ี 
  1.1 เอกสารหรือสารสนเทศท่ีห้องสมุดเก็บรวบรวมไว้ ผู้ใช้สามารถค้นคืนได้จากระบบสืบค้น

ข้อมูลสารสนเทศผ่าน Web OPAC (Walai Autolib 2.0) 
 1.2 เอกสารฉบับเต็ม หรือตัวแทนเอกสาร เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป ให้บริการ

ในรูปแบบออนไลน์ท้ังภายในและภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน (VPN) 
                1.3 เอกสารรูปแบบดิจิทัล เช่น ไฟล์ข้อความ ไฟล์เสียง ไฟล์ภาพ เว็บเพ็จ  ให้บริการใน

รูปแบบออนไลน์ท้ังภายในและภายในนอกเครือข่ายของมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายส่วนบุคคลเสมือน (VPN) 
 รูปแบบของเอกสารคอลเลคช่ันดิจิทัลน้ัน สํานักวิทยบริการได้จัดหา/บอกรับทรัพยากร
สารสนเทศประเภทฉบับพิมพ์ต่อดิจิทัล คือ ร้อยละ 70.28 ต่อ 29.72 และในปีงบประมาณ 2563 จัดทําแผนการ
ดําเนินงานไว้ท่ีประเภทฉบับพิมพ์ต่อดิจิทัล คือ ร้อยละ 30.00 ต่อ 70.00 ท้ังน้ีสํานักวิทยบริการได้มีการจัดทํา 
Weeding และ Inventory ตามอายุหนังสือและวารสารเพ่ือให้ทรัพยากรสารสนเทศท่ีมีอยู่มีความพร้อมใช้งาน และ
เป็นปัจจุบันให้มากท่ีสุด 

  2. กระบวนการจัดเก็บสารสนเทศ 
  การจัดเก็บสารสนเทศเชิงกายภาพ เช่น ข้อความ ภาพลักษณ์ เสียง สํานักวิทยบริการ มีการ

จัดเก็บด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib 2.0 และระบบสืบค้นข้อมูลสารสนเทศผ่าน Web OPAC และ 
Ebsco Discovery Service (EDS) 

  3. บริการสารสนเทศ 
  การบริการสารสนเทศ จัดทําข้ึนเพ่ือช่วยให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงสารสนเทศท่ีต้องการได้อย่างถูกต้อง 

และรวดเร็วโดยแบ่งออกเป็น 2 งาน คือ 
  3.1 งานบริการเทคนิค หรือ งานวิเคราะห์สารสนเทศ ซ่ึงครอบคลุมการคัดเลือก การจัด

หมวดหมู่ การทํารายการ การทําเมตาดาตา การทําดรรชนี/สาระสังเขป เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วยค้นเน้ือหาสารสนเทศ
ในฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วด้วยระบบห้องสมุดอัตโนมัติ Walai Autolib 2.0 

  3.2 งานบริการผู้ใช้บริการ ครอบคลุมงานท่ีประสานและติดต่อกับผู้ใช้บริการ เช่น การค้นหา 
การยืม-คืน การประชาสัมพันธ์ การยืมระหว่างห้องสมุด การจองห้องประชุมกลุ่มย่อย ซ่ึงผลการประเมินความพึง
พอใจจากผู้รับบริการด้านทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เฉลี่ยระดับ 4.61 

  4. ผู้ใช้บริการ 
  ผู้ใช้บริการ คือ กลุ่มเป้าหมายสําคัญท่ีจะใช้ประโยชน์จากห้องสมุดดิจิทัล ดังน้ันในการออกแบบ

และพัฒนาห้องสมุดดิจิทัลจําเป็นต้องพิจารณาความต้องการ และลักษณะของผู้ใช้บริการ ซ่ึงในปัจจุบันกลุ่มผู้ใช้ส่วน
ใหญ่เป็นคนท่ีอยู่ใน Gen Z คนกลุ่มน้ีมีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่าง ๆ และเรียนรู้ได้เร็ว โดยพฤติกรรม
ส่วนใหญ่จะติดโลกออนไลน์ จึงรับข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว ใช้สื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก (ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา, 2562) ดังน้ันการดึงคนกลุ่มน้ีเข้ามาใช้บริการจึงมีความสําคัญอย่างยิ่ง สํานักวิทยบริการ จึงได้พัฒนารูปแบบ
การบริการให้เป็นแบบดิจิทัลให้ได้มากท่ีสุดเพ่ือรองรับการใช้บริการของคนกลุ่มน้ี เช่น การค้นหา การยืม-คืน การยืม
ระหว่างห้องสมุด การจองห้องประชุมกลุ่มย่อย ระบบทางเข้าออก ฐานข้อมูลออนไลน์สื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  
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 5. เทคโนโลยสีารสนเทศ 
  สํานักวิทยบริการ ได้มีการโอนถ่ายข้อมูลต่างๆของเครื่องแม่ข่ายท่ีเคยประจําอยู่ท่ีสํานักวิทย

บริการ ไปไว้ท่ีสํานักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย เพ่ือให้บริการระบบเครือข่ายท่ีพร้อมใช้ เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว 
เสถียร และมีความปลอดภัยต่อการใช้งาน  
  3. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

              สํานักวิทยบริการ เป็นหน่วยงานแรกในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท่ีเข้าร่วมโครงการ Green 
Library (สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2562) โดยผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2561 คะแนน 89 
จาก 100 คะแนน (เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว, 2561) และเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสํานักงานสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Office) โดยผ่านการประเมินในปีงบประมาณ 2562 คะแนน 92.47 จาก 100 คะแนน ระดับดี
เยี่ยม (G ทอง) (กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม, 2562) จึงคํานึงถึงการปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม คือ 

 3.1 การปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง โดยการวางนโยบาย ในการเป็นองค์กรสีเขียว กําหนดในแผน
กลยุทธ์สํานักวิทยบริการ  ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 บริหารองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล    
กลยุทธ์ท่ี  5.4 เป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) และในปีงบประมาณ 2563 ได้บรรจุแผนปฏิบัติงานและ
แผนรายจ่ายประจําปี โครงการ“การเป็นองค์กรสีเขียว”งบประมาณ 430,000 บาท “โครงการ Green Library for 
Life” งบประมาณ 80,000 บาท กลุ่มเป้าหมายคือ ครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 10 โรงเรียน โรงเรียนละ 30 คน 

 3.2 เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยการขยายผลไปสู่ชุมชน 
ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ได้มีการถ่ายทอดความรู้ในการดําเนินการตามมาตรฐาน Green Library ใน
การประชุมพบปะบรรณารักษ์คณะ เรื่องการลด คัดแยก และการใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย อบรมให้ความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การคัดแยกขยะให้กับครูและนักเรียนโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ร่วมกับกิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน “โครงการมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนข้ันพ้ืนฐานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี” อบรมให้ความรู้
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผ่านกิจกรรม “ส่งเสริมการรู้
สารสนเทศ”  

 

  
 
ภาพท่ี 7 กิจกรรมการส่งเสริมการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดโรงเรยีน 
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 ภาพท่ี 8 การอบรมการรู้สารสนเทศ  

 
สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ และการนําไปใช้ประโยชน ์
  สํานักวิทยบริการจึงได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนการบริการ ในการจัดสภาพการเรียนรู้ (Learning 
Environment) ภายใต้แนวคิด ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และ สํานักงานสีเขียว (Green Office) รวมท้ัง
นโยบายการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีน่ังอ่านหนังสือ 
อํานวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ สร้างบรรยากาศให้เป็นห้องสมุดท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยภายนอกอาคาร
ปรับให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีความผ่อนคลาย ปรับปรุงพ้ืนท่ีภายในโดยจัดมุมต่าง ๆ ให้มีความสะดวก 
สบาย อนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า และก้าวสู่การเป็นห้องสมุดดิจิทัล (Digital Library) โดยเน้นการบริการอิเล็กทรอนิกส์ 
พัฒนาสื่อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร กลุ่มผู้เรียน และเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลง ซ่ึง
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาการเรียนการสอน และการเรียนรู้แบบ Active Learning รวมท้ัง
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการสร้างจิตสํานึกไปยังบุคลากร นักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัย รวมท้ังโรงเรียนในเครือข่ายมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรม “ส่งเสริมการรู้สารสนเทศ และกิจกรรมการ
พัฒนาห้องสมุดโรงเรียน” สอดคล้องกับนโยบายการเป็นองค์กรสีเขียว (Green Organization) ของสํานักวิทย
บริการซ่ึงจะนําไปสู่การเป็นศูนย์การเรียนรู้ท่ียั่งยืนต่อไป   
  ข้อเสนอแนะ 
   1. ร่วมมือกับสโมสรนักศึกษา หรือชมรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
   2. เผยแพร่แนวปฏิบัติ ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบ 
   3. ส่งเสริมการบอกรับประเภทดิจิทัลให้มากข้ึน และการใช้งานระบบเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคล 
(VPN) ในการทําวิจัย ซ่ึงสามารถใช้ได้ทุกท่ี ทุกเวลาและทุกอุปกรณ์ (Anytime  Anywhere Anydevice) 
   4. จัดทําแอปพลิเคชันเพ่ือการบริการห้องสมุดโดยเฉพาะเพราะปัจจุบันการระบบการสื่อสารได้
เปลี่ยนแปลงไปตามคนกลุ่ม Gen Z 
   5. พัฒนาบุคลากรเพ่ือการบริการให้รู้เท่าทันสื่อในปัจจุบันจึงจะคุยกับคนกลุ่ม Gen Z ได้เข้าใจ
ตรงกัน   

  6. มีระบบ Access Control เพ่ือวิเคราะห์กลุ่มผู้ใช้บริการ ประกอบการจัดกิจกรรมให้
ครอบคลุมผู้ใช้บริการทุกกลุ่ม  

  



การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET คร้ังท่ี 10 : Library Transformation in a Disrupted World, 8-9 มกราคม 2563, สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

   การนําไปใช้ประโยชน ์
         1. สามารถพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ีให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการใน
อนาคตได้ 
         2. เป็นการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้บริการ ท้ังทาง
กายภาพและพฤติกรรม 

   3. เป็นแนวทางการบริหารจัดการของห้องสมุดคณะ ในการเป็นห้องสมุดดิจิทัล 
         4. เป็นการขยายผลการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมท้ังชุมชนรอบมหาวิทยาลัย 
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