
แบบแสดงความจ านงขอส่งผลงานเข้าร่วมโครงการรางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 6 ประจ าปี 
2555 

ประเภทท่ี 4 : แนวปฏิบัติที่ดี หรือนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ประกวดระดับคณะวิชา/สถาบัน/ส านัก/หน่วยงานย่อย/คณะบุคคล/บุคคล 

ชื่อผลงาน :  KU Eco-Library ห้องสมุดเพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

  4.1 แนวปฏิบัติที่ดี 

 4.2 นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 
ชื่อผู้เสนอ :   ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ 

ชื่อหน่วยงานที่สังกัด :  ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

1.  ความเป็นมา/หลักการ 
ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นหน่วยงำนแม่ข่ำยโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยได้มีกำรลงนำมควำมร่วมมือของ 7 หน่วยงำนภำคีส่งเสริมกำร
อ่ำน ในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ซึ่งเป็นวันรักกำรอ่ำน เมื่อวันที่ 
2 เมษำยน 2553 ประกอบกับมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้เสนอให้ส ำนักหอสมุดเข้ำร่วมประกวดโครงกำรอำคำร
อนุรักษ์พลังงำน (BEAT 2010)  ซึ่งส ำนักหอสมุดมีนโยบำยกำรพัฒนำห้องสมุดสีเขียว สอดคล้องกับนโยบำยวิทยำ
เขตสีเขียวของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยได้ก ำหนดแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรอ่ำน และกำรให้บริกำรควำมรู้
ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต อำจำรย์ บุคลำกร และประชำชนในชุมชนรอบมหำวิทยำลัย ผ่ำน
บริกำรของ “ห้องสมุดเพ่ือชีวิตและสิ่งแวดล้อม (KU Eco-Library)” 
1.1 วิธีการก าหนดแผน/แนวทาง/โครงการ 

แนวคิดในกำรพัฒนำบริกำรของ KU Eco-Library  มีหลักกำรอยู่ 4 ประกำรคือ  
ประกำรที่1 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ตำมนโยบำย KU Green Campus 

ด้วยกำรพัฒนำ KU Eco-Library  จำกวัสดุเหลือใช้ และบริกำรควำมรู้คู่กำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีส่ำมำรถสัมผัสได้ 
และก่อให้เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน  

ประกำรที่2 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยให้บริกำรนิสิตปัจจุบันและศิษย์เก่ำของมหำวิทยำลัยที่จบ
กำรศึกษำไปแล้ว 

ประกำรที่3 ส่งเสริมกำรอ่ำนทั้งครอบครัวโดยบริกำรหนังสือส ำหรับผู้ใช้บริกำรทุกวัย ตั้งแต่วัยเด็ก เยำวชน 
ผู้ใหญ่ และผู้สูงอำยุ 

ประกำรที่4 ส่งเสริมกำรพ่ึงพำตนเองทำงเทคโนโลยี โดยใช้ระบบห้องสมุดเปิดเผยรหัส (Open Source) 
“จินดำมณี” ซึ่งเป็นผลงำนวิจัยของส ำนักหอสมุด 
1.2 แผนงาน และเป้าหมายของหน่วยงาน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมในโครงกำรส่งเสริมกำรอ่ำน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรม
รำชกุมำรี  

2. เพ่ือพัฒนำต้นแบบ  Eco-Library ของประเทศไทย  
3. เพ่ือพัฒนำต้นแบบห้องสมุด Open Source ของประเทศไทย 
4. เพ่ือเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้ของศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ (KU Alumni Service) 
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5. เพ่ือเป็นศูนย์รวมกำรให้บริกำรควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของนิสิต บุคลำกรและสมำชิกใน
ครอบครัว 

6. เพ่ือเป็นศูนย์บริกำรควำมรู้สู่สังคม ให้กับชุมชนรอบมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เป้าหมาย 
 KU Eco-Library เป็นแบบอย่ำงที่ดีของกำรบริหำรจัดกำรห้องสมุดด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 
ที่ให้บริกำรด้วยแนวคิดสร้ำงสรรค์เชิงอนุรักษ์ เพ่ือกำรบริกำรควำมรู้สู่สังคม 

2.  ปัจจัยน าเข้า (Input) (หมำยถึง งบประมำณ และทรัพยำกรต่ำงๆ ที่ก่อให้เกิดผลผลิต) 
2.1 งบประมำณสนับสนุนจำกมหำวิทยำลัย ภำยใต้โครงกำรเกษตรศำสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม ผ่ำนศูนย์ปฏิบัติกำร

ออกแบบจำกวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lab) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
2.2 งบประมำณรำยได้ของส ำนักหอสมุด เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์โดยกำรใช้อุปกรณ์เดิม 

และติดตั้งระบบแสงสว่ำงแบบประหยัดพลังงำน รวม ๕๐๐,๐๐๐ บำท 
2.3 วัตถุดิบในกำรจัดท ำเฟอร์นิเจอร์จำกบริษัทผู้ให้กำรสนับสนุนรวม 3 หนว่ยงำน และบริษัทเอกชนจ ำนวน 10 

บริษัท มูลค่ำประมำณ ๒ ล้ำนบำท 
2.4 หนังสือที่ขอรับบริจำคจำกส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ มูลค่ำรวม 200,000 บำท 

3.  วิธีการด าเนินงาน  

 กำรด ำเนินงำนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 กำรออกแบบ KU Eco-Library  

ศูนย์ปฏิบัติกำรออกแบบจำกวัสดุเหลือใช้ (Scrap Lab) คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดย ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต เป็นผู้รับผิดชอบ กำรออกแบบตกแต่งพ้ืนที่ให้บริกำร ก ำกับ
ดูแลและควบคุมกำรผลิตครุภัณฑ์จำกวัสดุเหลือใช้ 
 ส่วนที่ 2 กำรพัฒนำพ้ืนที่และพัฒนำบริกำร KU Eco-Library  
  ส ำนักหอสมุด มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดย ดร. อำรีย์ ธัญกิจจำนุกิจ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุด 
รับผิดชอบกำรก ำหนดพ้ืนที่ให้บริกำร ก ำหนดแนวคิดและรูปแบบกำรให้บริกำร บริหำรจัดกำร และพัฒนำ
กระบวนงำนกำรให้บริกำรใน KU Eco-Library 

กำรก ำหนดรูปแบบกำรให้บริกำรใน KU Eco-Library 
1. KU Alumni Service    จัดเตรียมพ้ืนที่เพ่ือให้บริกำรศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ดังนี้ 

บริกำรข่ำวสำร ควำมรู้ เพ่ือกำรศึกษำต่อทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ บริกำรข่ำวสำร ควำมรู้ เพ่ือกำรสมัครงำน 
บริกำรควำมรู้ เพ่ือกำรพัฒนำกำรท ำงำนจำกแหล่งควำมรู้ทั้งในรูปของหนังสือ และฐำนข้อมูลวิชำกำร บริกำรควำมรู้
ในเชิงสร้ำงสรรค์ เพ่ือกำรพัฒนำควำมคิดและกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดี ซึ่งสำมำรถให้บริกำรได้ทั้งนิสิตปัจจุบัน 
และศิษย์เก่ำ  บริกำรข่ำวสำรของสมำคมศิษย์เก่ำ และเป็นจุดเชื่อมต่อควำมสัมพันธ์ระหว่ำงศิษย์เก่ำและ
มหำวิทยำลัย 

2. Eco Collection รวบรวมทรัพยำกรสำรสนเทศและสื่อกำรเรียนรู้เพื่อให้บริกำร ดังนี้ บริกำรหนังสือ
และสื่อกำรเรียนรู้ ด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นที่ศึกษำหำควำมรู้ส ำหรับ นิสิต นักศึกษำ 
นักเรียน และประชำชนทั่วไป จัดนิทรรศกำร จัดแสดงสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

3. Life Style Collection    จัดเตรียมพ้ืนที่ให้บริกำรสื่อกำรเรียนรู้เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 
ดังนี้ บริกำรหนังสือเพ่ือกำรพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ และกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตที่ดีของนิสิต บุคลำกร และ
ประชำชนในชุมชนรอบมหำวิทยำลัย บริกำรหนังสืออ่ำนเล่นส ำหรับเด็ก หนังสือธรรมะและสุขภำพส ำหรับ
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ผู้สูงอำยุซึ่งเป็นสมำชิกในครอบครัวของบุคลำกร มก. และชุมชนรอบมหำวิทยำลัย บริกำรหนังสือมือสอง ส ำหรับ
นิสิตและผู้สนใจ ให้สำมำรถซื้อหนังสือรำคำถูกไว้ใช้ประโยชน์ โดยบริจำคค่ำหนังสือเข้ำโครงกำรห้องสมุดชุมชน 
เพ่ือใช้เป็นทุนในกำรจัดซื้อหนังสือให้นักเรียนในชนบทที่ขำดแคลนทุนทรัพย์ 

4. Jindamanee Open Source Library  
ติดตั้งอุปกรณ์และระบบห้องสมุดอัตโนมัติ เพ่ือใช้งำนกับระบบ “จินดำมณี” ซึ่งพัฒนำมำจำกระบบ

ห้องสมุดอัตโนมัติแบบเปิดเผยรหัส Koha  ที่ส ำนักหอสมุดได้ศึกษำพัฒนำ เพ่ือติดตั้งและใช้งำนจริง และเป็น
ต้นแบบกำรให้บริกำรห้องสมุด Open Source ของประเทศไทย 

5. กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
  จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้กับนิสิต และประชำคม
มหำวิทยำลัย รวมถึงชุมชนรอบมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

3.1 รูปแบบการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน  
 KU Eco-Library เป็นห้องสมุดที่ด ำเนินงำนภำยใต้แนวคิดกำรมีส่วนร่วมอย่ำงสร้ำงสรรค์ โดยมีควำมร่วมมือกับ
หน่วยงำนต่ำงๆ ดังนี้ 

3.1.1. กำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนด้ำนสิ่งแวดล้อม 
 ควำมร่วมมือด้ำนเครือข่ำยสิ่งแวดล้อม โดยได้มีกำรลงนำมควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรพัฒนำ

เครือข่ำยสำรสนเทศและส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ 
กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ในพิธีเปิด KU Eco-Library เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกรำคม 2555  

 ควำมร่วมมือในกำรเผยแพร่และให้บริกำรสื่อควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน ร่วมกับหน่วยงำน
ต่ำงๆ เช่น กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กรมพัฒนำพลังงำน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน ฯลฯ 

3.1.2. กำรมีส่วนร่วมของภำคเอกชนและหน่วยงำนต่ำงๆภำยนอกมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 ควำมร่วมมือจำกภำคเอกชน ในกำรขอวัตถุดิบและวัสดุเหลือใช้ เพ่ือใช้ในกำรผลิตวัสดุ ครุภัณฑ์ ใน 

KU Eco-Library โดยมีองค์กรเอกชนและหน่วยงำนภำครัฐ ที่ให้ควำมสนับสนุน รวม 11 หน่วยงำน 
ดังนี้ ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกัด (มหำชน), มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ วิทยำเขตปัตตำนี โดย ดร.
ณัฐพงษ์ นิธิอุทัย, Furnitech Co.,Ltd, BSG Thai Techno Glass Co., Ltd.Grandness Co.,Ltd., 
Natural Niche Co.,Ltd., ST Classic Co.,Ltd., Modernform Group Public Co.,Ltd., Sonite 
Innovative Surfaces Co.,Ltd., OsisuCo.,Ltd., Mobella Galleria Co.,Ltd., 

 ควำมร่วมมือจำกส ำนักพิมพ์และผู้ใช้บริกำร ในกำรบริจำคหนังสือเพ่ือให้บริกำรใน KU Eco-Library 
ได้แก่ ส ำนักพิมพ์สถำพรบุ๊ค จ ำกัด บริจำคหนังสือมูลค่ำรวม 200,000 บำท และร่วมสนับสนุนกำร
จัดกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนของ KU Eco-Library และควำมสนับสนุนจำกผู้ใช้บริกำรจ ำนวนมำก 

3.1.3. กำรมีส่วนร่วมของผู้ใช้บริกำร 
   ผู้ใช้บริกำร KU Eco-Library มีส่วนร่วมในกำรใช้บริกำรสีเขียวแบบประหยัดพลังงำน และ

บริกำรตนเอง ในกำรช่วยเก็บ ช่วยจัดหนังสือเข้ำชั้น และยืมหนังสือด้วยตนเอง ผ่ำนเครื่องยืมอัตโนมัติ 
เนื่องจำกส ำนักหอสมุดมีบุคลำกรจ ำกัด จึงขอให้ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมในกำรใช้บริกำร และร่วมกันดูแล
รักษำ KU Eco-Library 

3.1.4. กำรมีส่วนร่วมภำยในมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยอธิกำรบดี ให้กำรสนับสนุนทุนกำรออกแบบ KU Eco-Library 

ภำยใต้โครงกำรเกษตรศำสตร์รักษ์สิ่งแวดล้อม 
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 ควำมร่วมมือจำกคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ โดยศูนย์ปฏิบัติกำรออกแบบจำกวัสดุเหลือใช้ (Scrap 
Lab) และ ผศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต ในกำรออกแบบและขอทุนจำกมหำวิทยำลัยในส่วนของกำร
ออกแบบตกแต่ง KU Eco-Library 

 ควำมร่วมมือจำกภำควิชำคหกรรมศำสตร์ คณะเกษตร โดยอำจำรย์รุ่งทิพย์ ลุยเลำ ร่วมออกแบบวัสดุ
ที่ใช้ในกำรตกแต่ง KU Eco-Library เช่น หมอนมะเฟือง ผ้ำคั่นชั้นหนังสือ ผ้ำม่ำน ฯลฯ 

 ควำมร่วมมือจำกสถำบันวิศวกรรมพลังงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรเป็นที่ปรึกษำด้ำนกำร
ติดตั้งอุปกรณ์และระบบแสงสว่ำงเพ่ือกำรประหยัดพลังงำน 

 ควำมร่วมมือจำกกองกิจกำรนิสิต ในกำรร่วมให้บริกำรข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์ให้กับศิษย์เก่ำ 
ส ำหรับบริกำร KU Alumni Service 

 ควำมร่วมมือจำกสมำคมศิษย์เก่ำ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ นิสิตเก่ำคณะเกษตร และ กองกิจกำร
นิสิต ในกำรจัดกิจกรรม และประชำสัมพันธ์ บริกำร KU Alumni Service ใน KU Eco-Library 

 ควำมร่วมมือจำกนิสิตมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ในกำรเป็นอำสำสมัครร่วมบันทึกข้อมูลหนังสือใน
ระบบห้องสมุดจินดำมณี 

 ควำมร่วมมือจำกนักเรียนโรงเรียนสำธิตแห่งมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เป็นจิตอำสำท ำโครงกำร
ส่งเสริมกำรอ่ำนใน Kid Reading Space, KU Eco-Library 

3.1.5. กำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรส ำนักหอสมุด 
   ส ำนักหอสมุด มีนโยบำยสร้ำงควำมมีส่วนร่วมของบุคลำกรตั้งแต่ระดับบริหำรจนถึงระดับ

ปฏิบัติกำรในกำรพัฒนำ KU Eco-Library ดังนี้ 
 ควำมมีส่วนร่วมในกำรวำงแผน โดยผู้อ ำนวยกำร ส ำนักหอสมุด ได้ให้คณะผู้บริหำรส ำนักหอสมุด 

และผู้รับผิดชอบจำกฝ่ำยบริกำร มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำ KU Eco-Library ตั้งแต่เริ่มวำงแผน 
ออกแบบ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นร่วมกับคณะท ำงำนออกแบบ จนได้ข้อสรุปร่วมกัน 

 ควำมมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำระบบงำน โดยให้หัวหน้ำฝ่ำยบริกำร และผู้ปฏิบัติงำนที่รับผิดชอบพื้นท่ี 
มีส่วนร่วมในกำรก ำหนดรูปแบบกำรให้บริกำร ตำมนโยบำยที่ก ำหนดไว้ 

 ควำมมีส่วนร่วมกำรพัฒนำคอลเลคชั่น ใน KU Eco-Library โดยเปิดโอกำสให้ฝ่ำยจัดกำรทรัพยำกร
สำรสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบกำรจัดซื้อ และกำรจัดหมวดหมู่หนังสือ ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมวำงแผนกำร
พัฒนำคอลเลคชั่นที่จะให้บริกำร 

 ควำมมีส่วนร่วมในกำรเรียนรู้ระบบห้องสมุดจินดำมณี ใน KU Eco-Library  โดยได้จัดกำรฝึกอบรม
กำรใช้งำนระบบ และเปิดโอกำสให้บุคลำกรผู้สนใจจำกทุกฝ่ำยงำนได้มีส่วนร่วมในกำรบันทึกข้อมูล
หนังสือ กำรเตรียมตัวเล่ม และเรียนรู้กระบวนงำนกำรจัดเตรียมหนังสือเพ่ือออกให้บริกำร 

4.  การส่งเสริมการกระจายความรู้ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
 KU Eco-Library เป็นสถำนที่ศึกษำ ดูงำน ที่หน่วยงำนต่ำงๆทั้งที่อยู่ในวงกำรห้องสมุด และผู้สนใจทั่วไป ให้
ควำมสนใจ เข้ำมำขอเยี่ยมชมอย่ำงต่อเนื่อง โดยในช่วงเวลำ 9 เดือนที่ผ่ำนมำ ตั้งแต่เริ่มเปิดบริกำรในวันที่ 27 
มกรำคม 2555 มีผู้ติดต่อเข้ำศึกษำ ดูงำน  แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์อย่ำงเป็นทำงกำร จ ำนวน 16 ครั้ง ประมำณ 
242 คน และมีผู้สนใจเยี่ยมชม KU Eco-Library อย่ำงไม่เป็นทำงกำรเกือบทุกวันท ำกำร  นอกจำกนี้ ยังได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน และส่งเสริมกำรเรียนรู้ ให้กับนิสิต บุคลำกร ผู้สนใจ และประชำชนทั่วไป อย่ำงต่อเนื่อง 
จ ำนวน 12 ครั้ง มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมรวม 418 คน 
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 สื่อมวลที่ให้ควำมสนใจ ติดต่อขอเข้ำมำท ำข่ำว จัดท ำรำยกำร และสัมภำษณ์แนวคิดกำรพัฒนำ KU Eco-Library 
มีจ ำนวน 22 รำย โดยมีรำยกำรและสื่อสิ่งพิมพ์ที่กระจำยควำมรู้และแนวคิดกำรพัฒนำห้องสมุดเพ่ือสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ประกอบด้วยสื่อวำรสำร/นิตยกำร 3 รำย  สื่อหนังสือพิมพ์ 6 รำย สื่อโทรทัศน์และวิทยุ 13 รำย  

5. ผลการด าเนินงาน (Output) ที่ส าคัญ 
 ผลกำรด ำเนินงำนของ KU Eco-Library สำมำรถสรุปผลกำรด ำเนินงำนได้ใน 4 ด้ำน ดังนี้  
ด้านที่ 1 : Eco-Design 
 แนวคิดในกำรพัฒนำ KU Eco-Library คือ กำรพัฒนำห้องสมุดเพ่ือส่งเสริมกำรอ่ำนและส่งเสริมกำรเรียนรู้ด้ำน
สิ่งแวดล้อม องค์ประกอบทุกอย่ำงที่ประกอบขึ้นเป็น KU Eco-Library จึงถูกออกแบบให้สอดรับกับแนวคิดดังกล่ำว 
วัสดุและเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้น ที่ให้บริกำรใน KU Eco-Library จะต้องผลิตมำจำกวัสดุเหลือใช้ และสำมำรถอ้ำงอิง
แหล่งที่มำของวัสดุเหลือใช้นั้นๆได้  นอกจำกนี้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หรือให้บริกำรล้วนแล้วแต่เป็นวัสดุเหลือใช้หรือใช้แล้ว
ทั้งสิ้น เช่น คอมพิวเตอร์และเครื่องยืมอัตโนมัติ เป็นเครื่องเก่ำเหลือใช้ของส ำนักหอสมุดซึ่งน ำมำปรับปรุงใหม่ ขำตั้ง
โชว์หนังสือท ำจำกกระดำษกล่อง ดอกไม้ที่ใช้ประดับผลิตจำกเกร็ดปลำเหลือทิ้งในตลำดสด ซึ่งคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนอนุบำลวังม่วง จังหวัดสระบุรี ประดิษฐ์ขึ้น สมุดฉีก ส.ค.ส. reuse ท ำจำกกระดำษเหลือใช้และปกสมุดท ำ
จำก ส.ค.ส. ใช้แล้ว หนังสือต ำรำรำคำแพงที่ได้รับบริจำคมำ ถูกน ำมำขำยเป็นหนังสือมือสองรำคำถูก เพ่ือให้นิสิตได้
ซื้อไว้อ่ำนในรำคำประหยัด 
ด้านที่ 2 : Eco-Collection 
 หนังสือด้ำนสิ่งแวดล้อมและพลังงำน ได้ถูกรวบรวมเพ่ือให้บริกำรใน Eco-Collection โดยมุ่งเน้นหนังสือด้ำน
พลังงำนและสิ่งแวดล้อมที่เป็นหนังสืออ่ำนง่ำย หรือหนังสือกำร์ตูน เพ่ือดึงดูดควำมสนใจเด็กและเยำวชนให้หันมำหำ
ควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมให้มำกขึ้น (ส ำหรับหนังสือด้ำนพลังงำนและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นหนังสือวิชำกำร หรือต ำรำเรียน 
จัดให้บริกำรบนชั้นหนังสือปกติของส ำนักหอสมุด)  หนังสือและสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยำและ
พลังงำน ที่ KU Eco-Library จัดไว้ให้บริกำร ได้แก่ หนังสือและสื่อกำรเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม 608 เล่ม และ
ฐำนควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ 300 รำยกำร 
ด้านที่ 3 : Eco-Collaboration 
 ผลส ำเร็จจำกควำมร่วมมือของหน่วยงำนและองค์กรเอกชน ที่ให้ควำมสนับสนุนและร่วมพัฒนำ KU Eco-Library 
สำมำรถแบ่งได้เป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

1. ควำมร่วมมือด้ำนวัสดุส ำหรับผลิตเฟอร์นิเจอร์ และตกแต่ง KU Eco-Library  
2. ควำมร่วมมือด้ำนสื่อกำรศึกษำ โดยหน่วยงำนทั้งภำครัฐจ ำนวนหลำยหน่วยงำน เช่น กรมส่งเสริมคุณภำพ

สิ่งแวดล้อม ส ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน ฯลฯ รวมทั้งส ำนักพิมพ์และหน่วยงำนเอกชน เช่น 
ส ำนักพิมพ์สถำพรบุ๊ค เจ้ำของหนังสือ และส ำนักพิมพ์ต่ำงๆ ให้ควำมอนุเครำะห์หนังสือและสื่อกำรศึกษำด้ำน
สิ่งแวดล้อมและกำรอนุรักษ์พลังงำน รวมถึงหนังสือและวรรณกรรมต่ำงๆ เพื่อให้บริกำรใน KU Eco-Library 

3. ควำมร่วมมือด้ำนอุปกรณ์ RFID โดยบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ RFID ได้ช่วยปรับปรุงแก้ไขอุปกรณ์เดิมของ
ส ำนักหอสมุด ให้สำมำรถน ำมำใช้ได้ใหม่ใน KU Eco-Library 

4. ควำมร่วมมือด้ำนกำรใช้บริกำร จำกผู้ใช้บริกำร โดยได้รับควำมร่วมมือในกำรให้บริกำรตนเอง ทั้งช่วยงำนและ
ช่วยสนับสนุนกำรให้บริกำรในรูปแบบต่ำงๆ 

ด้านที่ 4 : Eco-Service 
 KU Eco-Library มีผลกำรด ำเนินงำนในกำรให้บริกำรด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. บริการพื้นที่นั่งอ่าน และส่งเสริมการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
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ในช่วงเวลำเพียง 9 เดือน ทั้งแต่เปิดให้บริกำรเมื่อวันที่ 27 มกรำคม 2555 จนถึงวันที่ 30 กันยำยน 2555 มีผู้เข้ำ
ใช้บริกำร KU Eco-Library จ ำนวน 180,000 คน เฉลี่ยวันละ 666 คน 

2. บริการหนังสือด้านสิ่งแวดล้อมและหนังสือวรรณกรรม เรื่องสั้น เรื่องแปล หัตถกรรม งำนบ้ำนงำนครัว และ
หนังสือทั่วไปที่ให้ควำมรู้และพัฒนำควำมคิดสร้ำงสรรค์ โดยได้ย้ำยหนังสือดังกล่ำว ซึ่งไม่ใช่หนังสือวิชำกำรจำกชั้นปกติใน
ส ำนักหอสมุด มำให้บริกำรใน KU Eco-Library เพ่ือขยำยพื้นท่ีจัดเก็บหนังสือวิชำกำรซึ่งมีไม่เพียงพอ และขยำยโอกำส
กำรส่งเสริมกำรอ่ำน ให้กับประชำชนทั่วไป เมื่อรวมหนังสือที่ย้ำยจำกห้องสมุดกลำง รวมกับหนังสือท่ีจัดซื้อและขอรับ
บริจำค ท ำให้ในปัจจุบัน มีหนังสือท่ัวไป ที่ให้บริกำรใน KU Eco-Library จ ำนวนกว่ำ 18,000 เล่ม  

3. บริการหนังสือส าหรับผู้สูงอายุ หนังสือที่จัดเตรียมไว้ให้บริกำร ได้แก่ หนังสือธรรมะ หนังสือด้ำน
อำหำรและสุขภำพ เพ่ือให้ KU Eco-Library สำมำรถส่งเสริมกำรอ่ำนทั้งครอบครัว ตั้งแต่สมำชิกรุ่นเยำว์จนถึงผู้สูงอำยุ 

4. บริการห้องอ่านหนังสือเด็ก โดยรวบรวมหนังสือส ำหรับเด็กเล็ก จนถึงเด็กโตอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ไว้
ให้บริกำร ซึ่งมีท้ังหนังสือกำร์ตูน หนังสือกำรฝึกทักษะและหนังสือควำมรู้รอบตัว เพ่ือให้บริกำรเด็กเล็กและนักเรียนใน
ชุมชนรอบมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ โดยเฉพำะลูกหลำนของผู้ใช้บริกำรห้องสมุด ซึ่งติดตำมพ่อแม่มำห้องสมุด จะได้มี
พ้ืนที่นั่งอ่ำนหนังสือ ระหว่ำงที่รอให้ผู้ปกครองเข้ำไปใช้บริกำรในห้องสมุดกลำง เนื่องจำกส ำนักหอสมุด เป็นห้องสมุด
มหำวิทยำลัย ที่ผ่ำนมำไม่มีพ้ืนที่บริกำรเด็กเล็ก และในหอสมุดกลำงไม่มีหนังสือเด็ก เมื่อผู้ปกครองมีควำมจ ำเป็นต้องมำ
ค้นคว้ำหำข้อมูลที่ส ำนักหอสมุดและต้องพำบุตรหลำนมำด้วย มักจะประสบปัญหำเด็กส่งเสียงรบกวน และท ำให้ขำดสมำธิ
ในกำรใช้ห้องสมุด 

5. บริการศิษย์เก่า KU Alumni Service โดยจัดพื้นที่ให้บริกำรศิษย์เก่ำมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
เป็นกำรเฉพำะ มีบริกำรให้ยืมใช้คอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้นข้อมูล นอกจำกหนังสือวรรณกรรมใน KU Eco-Library ที่
ศิษย์เก่ำสำมำรถใช้ประโยชน์แล้ว ยังได้จัดหำหนังสือเพ่ือกำรพัฒนำบุคลิกภำพ หนังสือแนะน ำกำรสมัครงำน กำรศึกษำ
ต่อ หนังสือสร้ำงแรงบันดำลใจ และหนังสือน่ำอ่ำนส ำหรับบัณฑิต ซึ่งเป็นหนังสือที่คัดสรรมำจำกกำรเสนอแนะของ
อำจำรย์และผู้ใช้บริกำรว่ำเป็นหนังสือท่ีเป็นประโยชน์กับบัณฑิตใหม่ 

6.  บริการยืมหนังสือด้วยตนเอง และบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศด้วยระบบห้องสมุดจินดำมณี 
ซึ่งเป็นระบบห้องสมุด Open source ทีส่ ำนักหอสมุดน ำมำประยุกต์ใช้และท ำกำรศึกษำวิจัย โดยเริ่มทดลองใช้ที่ศูนย์
ควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรเป็นแห่งแรก และน ำมำขยำยผลเพ่ือให้บริกำรใน KU Eco-Library โดยไม่ต้องสิ้นเปลือง
งบประมำณในกำรจัดซื้อระบบห้องสมุดจำกต่ำงประเทศ นอกจำกเป็นกำรประหยัดงบประมำณแล้วยังเป็นกำรพ่ึงพำ
ตนเองทำงเทคโนโลยี และเป็นต้นแบบระบบห้องสมุด Open source ของประเทศไทย ที่ห้องสมุดและหน่วยงำนต่ำงๆ 
ให้ควำมสนใจมำขอศึกษำดูงำนอย่ำงต่อเนื่อง 

7. บริการหนังสือสัจจะการยืม บริกำรให้ยืมหนังสือด้วยกำรถือสัจจะ ไม่ต้องถือบัตรสมำชิก โดย
หนังสือดังกล่ำว เป็นหนังสือที่ไม่ติดสัญญำณ RFID ไม่ต้องยืมผ่ำนระบบ ผู้ที่ต้องกำรใช้หนังสือ สำมำรถยืมด้วยตนเองโดย
กำรลงชื่อในสมุดยืม และลงชื่อคืนเมื่อน ำหนังสือมำส่งคืน  

กำรให้บริกำรแบบสัจจะกำรยืม เป็นกำรทดลองกำรให้บริกำรในรูปแบบใหม่ โดยไม่ยึดถือระเบียบและ
ข้อบังคับ ไม่มีค่ำปรับ โดยยึดหลักกำรให้เกียรติและให้ควำมเชื่อถือผู้ใช้บริกำร และให้ผู้ใช้บริกำรถือสัจจะของตนในกำร
ยืม ว่ำจะน ำหนังสือมำคืนเมื่ออ่ำนเสร็จ จำกกำรทดลองให้บริกำรหนังสือจ ำนวน 600 เล่ม มีผู้ยืมหนังสือไป จ ำนวน 82 
เล่ม ยังไม่พบว่ำมีหนังสือสูญหำย หรือผู้ยืมหนังสือไม่น ำหนังสือมำคืน 

8. บริการหนังสือมือสอง โดยกำรคัดเลือกหนังสือที่ได้รับบริจำคในโครงกำรห้องสมุดชุมชน ที่ไม่
สำมำรถน ำไปบริจำคให้กับนักเรียนหรือชุมชนในต่ำงจังหวัดได้ เนื่องจำกเป็นหนังสือที่ไม่สอดคล้องกับกำรใช้เประโยชน์
ของนักเรียนหรือชำวบ้ำนในชุมชน ได้แก่ หนังสือวิชำกำร ต ำรำเรียนระดับอุดมศึกษำ หนังสือภำษำต่ำงประเทศ เป็นต้น 
หนังสือดังกล่ำว จะถูกน ำมำจ ำหน่ำยเป็นหนังสือมือสอง ให้นิสิตและผู้ใช้บริกำรเลือกซ้ือในรำคำถูก โดยจ่ำยค่ำหนังสือ
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เป็นเงินบริจำคเข้ำโครงกำรห้องสมุดชุมชน เพ่ือเป็นทุนส ำหรับกำรจัดซื้อหนังสือและสื่อกำรศึกษำที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของนักเรียนและชุมชน 

9. บริการสีเขียว กำรให้บริกำรใน KU Eco-Library มุ่งเน้นกำรให้บริกำรแบบประหยัดพลังงำนและ
ทรัพยำกร ผู้ใช้บริกำรสำมำรถมีส่วนร่วมด้วยกำรบริกำรตนเอง และช่วยบริกำรผู้อ่ืน โดยสืบค้นหนังสือด้วยตนเอง ผ่ำน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ ยืมหนังสือด้วยตนเอง ผ่ำนเครื่องยืมอัตโนมัติ มีจิตอำสำช่วยกันจัดเก็บหนังสือที่ใช้แล้ว
ให้เป็นระเบียบ สร้ำงกำรเรียนรู้ให้กับคนในชุมชนแบบมีจิตสำธำรณะ สมัครเป็นสมำชิก KU Eco-Library ด้วยกำรบริจำค
เงินสนับสนุนโครงกำรห้องสมุด  

6. ผลลัพธ์ของกำรด ำเนินงำน (Outcome)  
 ผลลพัธ์จำกกำรพัฒนำ KU Eco-Library มีดังนี้ 

1. จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม สร้ำงควำมตื่นตัวให้กับวงกำรห้องสมุดและศูนย์กำรเรียนรู้ในกำร
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม โดยกำรพัฒนำ “Eco-Library แห่งแรกของประเทศไทย” ใน
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 

2. ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม : สร้ำงกำรรับรู้ด้ำนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับผู้ใช้บริกำร ผ่ำน KU 
Eco-Library 

3. นิสัยรักการอ่าน เพ่ิมสถิติกำรอ่ำนหนังสือของนิสิต บุคลำกร และคนในชุมชนรอบ
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  

 
จุดประกายความคิดด้านสิ่งแวดล้อม 

KU Eco-Library ได้รับควำมสนใจจำกห้องสมุด สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป ดังจะเห็นได้จำกกำรน ำเสนอ
ข่ำวของสื่อมวลชน ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งส่งผลต่อกำรสร้ำงควำมตื่นตัวด้ำนสิ่งแวดล้อมอย่ำงชัดเจน 
ความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม 

KU Eco-Library เป็นห้องสมุดที่เป็นแหล่งเรียนรู้ผ่ำนสื่อควำมรู้และกำรสัมผัสจริง นอกจำกสื่อ สิ่งพิมพ์ และ
ทรัพยำกรสำรสนเทศที่รวบรวมไว้ให้บริกำรแล้ว  ผู้ใช้บริกำรยังได้เรียนรู้กำรออกแบบตกแต่งห้องสมุดด้วยวัสดุเหลือ
ใช้  เช่น กำรดัดแปลงตู้บัตรรำยกำรหนังสือเพ่ือใช้ประโยชน์ใหม่  กำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์จำกโต๊ะและเก้ำอ้ีที่
เสื่อมสภำพของห้องสมุด กำรน ำชุดยูนิฟอร์มที่ไม่ใช้แล้วมำออกแบบเป็นชุดเก้ำอ้ีรับแขก กำรใช้เศษกระดุมและเศษ
วัสดุจำกโรงงำนน ำมำผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์เพื่อใช้งำนในห้องสมุด 

จำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นของผู้ใช้บริกำรที่เป็นนิสิต บุคลำกรของมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ 
บุคคลภำยนอก รวม 171 รำย พบว่ำ ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่ถูกจุดประกำยควำมคิดด้ำนกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และ
สำมำรถเรียนรู้เรื่องกำรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำกกำรใช้บริกำร KU Eco-Library ทั้งในเรื่องกำรน ำเศษวัสดุมำใช้สร้ำง
ห้องสมุด กำรใช้ประโยชน์จำกหนังสือมือสอง ในระดับดี 
สร้างนิสัยรักการอ่าน 

ส่งเสริมกำรอ่ำน กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและบรรยำกำศสนับสนุนกำรอ่ำน และจัดกิจกรรมในรูปแบบต่ำงๆ
อย่ำงต่อเนื่อง ใน KU Eco-Library สำมำรถเพ่ิมปริมำณกำรอ่ำนของนิสิตและผู้ใช้บริกำรได้อย่ำงชัดเจน ดังจะเห็นได้
จำกสถิติกำรยืมหนังสือที่เพ่ิมขึ้นถึง 5 เท่ำ โดยสถิติกำรยืมหนังสือในหมวดเดียวกัน ในปีที่ผ่ำนมีจ ำนวน 5,333 ครั้ง 
เมื่อน ำหนังสือในหมวดเดียวกัน (เฉพำะหนังสือวรรณกรรมและหนังสือทั่วไป) มำให้บริกำรใน KU Eco-Library 
ในช่วง 9 เดือนที่ผ่ำนมำ มีสถิติกำรยืมเพ่ิมข้ึนเป็น 27,948 ครั้ง หำกเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ยนจ ำนวนครั้งกำรยืมต่อเลม่
เพ่ิมข้ึนจำก 0.8 เป็น 3.5 สูงขึ้น 4.4 เท่ำ  
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นอกจำกนี้ หนังสือด้ำนสิ่งแวดล้อม (Eco Collection) จ ำนวนหลำยเล่มที่มีชื่อเรื่องเดียวกัน มีสถิติกำรยืม
ใน KU Eco-Library สูงกว่ำสถิติกำรยืมในชั้นปกติ และหนังสือสิ่งแวดล้อมบำงเล่มที่ไม่เคยมีกำรยืมเลยในชั้นปกติ 
กลับถูกยืมจำก Eco Collection จ ำนวนหลำยครั้ง สถิติดังกล่ำวแสดงให้เห็นว่ำ หนังสือด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ให้บริกำร
ใน Eco Collection จะมีควำมโดดเด่นและถูกยืมใช้มำกกว่ำหนังสือรำยชื่อเดียวกันที่รวมอยู่กับหนังสืออ่ืนๆในชั้น
ปกติภำยในส ำนักหอสมุด 

 
 ประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากรในการด าเนินงาน  

 กำรใช้ทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนของ KU Eco-Library เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ เกิดประโยชน์สูงและ
ประหยัดสุด ดังนี้ 

1. ทรัพยำกรบุคคล KU Eco-Library ใช้เจ้ำหน้ำที่บริกำรประจ ำเคำน์เตอร์เพียง 1 คน ท ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์ 
ให้บริกำรยืม-คืน ตอบค ำถำม ช่วยกำรค้นหำ และดูแลควำมเรียบร้อยผุ้ใช้บริกำรเฉลี่ย 600 คนต่อวัน  ทั้งนี้ จะมี
เจ้ำหน้ำที่จัดชั้นหนังสือจำกส่วนงำนอื่น 1 คน เวียนมำช่วยจัดหนังสือขึ้นชั้น และมีบรรณำรักษ์ที่รับผิดชอบกิจกรรม
ส่งเสริมกำรอ่ำน อีก 1 คน ท ำหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน ทั้งนี้ กำรให้บริกำรใน KU Eco-Library ใช้หลักกำร
ให้บริกำรแบบพ่ึงพำตนเองและมีจิตสำธำรณะ โดยกำรบริกำรตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น เช่น กำรยืมหนังสือด้วน
ตนเองผ่ำนอุปกรร์ยืมหนังสืออัตโนมัติ กำรสืบค้นหนังสือด้วยตนเองผ่ำนคอมพิวเตอร์ที่จัดเตรียมไว้ กำรช่วยกนั
จัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นเมื่อเลิกใช้ 

2. ทรัพยำกรเทคโนโลยีสำรสนเทศ KU Eco-Library ใช้ระบบห้องสมุดจินดำมณี ซึ่งเป็นระบบห้องสมุด Open source 
ที่ส ำนักหอสมุดได้น ำมำวิจัยพัฒนำและประยุกต์ใช้ ผ่ำนกำรทดสอบกำรใช้งำนมำกว่ำ 5 ปี  สำมำรถใช้งำนได้กับ
อุปกรณ์ยืมหนังสือด้วยตนเอง อุปกรณ์ RFID ตรวจจับหนังสือท่ีไม่ผ่ำนกำรยืม และให้บริกำรสืบค้นข้อมูลผ่ำน
เครือข่ำยอินเตอร์เน็ต 

3. ทรัพยำกรสำรสนเทศ ลดภำระกำรจัดซื้อด้วยกำรขอรับบริจำคหนังสือจำกส ำนักพิมพ์และผู้ยินดีให้กำรสนับสนุน 
เพ่ือน ำมำให้บริกำรใน KU Eco-Library และบริจำคต่อให้ห้องสมุดชุมชน 

4. ทรัพยำกรครุภัณฑ์และวัสดุตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นใน KU Eco-Library ผลิตจำกเศษวัสดุเหลือใช้ ที่ผ่ำนกำร
ออกแบบเพ่ือน ำกลับมำใช้ใหม่อย่ำงคุ้มค่ำและสร้ำงสรรค์ 

5. ทรัพยำกรสนับสนุนห้องสมุดชุมชน ได้มีกำรจัดกิจกรรมสนับสนุนโครงกำรห้องสมุดชุมชน โดยกำรขำยหนังสือมือ
สอง ขำยสมุดฉีกจำก ส.ค.ส. reuse ขำยของที่ระลึกที่ผลิตจำกวัสดุเหลือใช้ เช่นที่คั่นหนังสือผลิตจำกหลอด ดอกไม้
ผลิตจำกเกล็ดปลำ ฯลฯ เพ่ือน ำรำยได้ดังกล่ำวไปจัดซื้อสื่อกำรศึกษำให้กับห้องสมุดโรงเรียนในชุมชน  

6. ทรัพยำกรพลังงำนไฟฟ้ำ  KU Eco-Library ไดเ้ปลี่ยนมำใช้หลอดประหยัดพลังงำน ซึ่งสำมำรถประหยัดพลังงำน
ไฟฟ้ำได้วันละ 55 Kw คิดเป็นค่ำไฟฟ้ำที่ประหยัดได้วันละเกือบ 200 บำท หรือประมำณปีละ 60,000 บำท 

7. งบประมำณ กำรบริหำรจัดกำร KU Eco-Library มุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่มีคุณภำพแบบประหยัดงบประมำณ โดย
สำมำรถสร้ำงสรรค์บริกำรแบบประหยัดงบประมำณ โดยสรุปดังนี้ 
 ประหยัดงบประมำณในกำรจัดซื้อระบบห้องสมุด ประมำณ  1,000,000 บำท/ปี 
 ประหยัดงบประมำณค่ำจ้ำง/เงินเดือน เจ้ำหน้ำที่ 2 อัตรำ   168,000 บำท/ปี 
(ใช้เจ้ำหน้ำที่ประจ ำเพียง 1 อัตรำ โดยปกติควรมี 3 อัตรำ) 
 ประหยัดค่ำไฟฟ้ำโดยกำรใช้หลอดประหยัดพลังงำน      60,000 บำท/ปี 
 ประหยัดค่ำหนังสือ โดยกำรขอรับบริจำค     200,000 บำท/ปี 
 รับเงินบริจำคสนับสนุนกิจกรรมห้องสมุดชุมชน     100,000 บำท/ปี 

8. การประเมินผลและการน าผลการประเมินมาใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงในอนาคต 
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การประเมินผลความพึงพอใจต่อการออกแบบและการใช้ประโยชน์  
ควำมพึงพอใจต่อกำรออกแบบ KU Eco-Library ในภำพรวมผู้ใช้บริกำรมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี ซึ่งมี

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.34 (คิดเป็นร้อยละ 86.8)  และควำมพึงพอใจต่อกำรใช้ประโยชน์อยู่ในระดับดี  
 ผู้ใช้บริกำรส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจต่อกำรออกแบบโซฟำจำกเสื้อสูทเหลือใช้ มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.55 (คิดเป็น
ร้อยละ 91.0) อยู่ในระดับดีมำก รองลงมำได้แก ่ โต๊ะ-เก้ำอ้ีนั่งอ่ำนผลิตจำกเศษไม้ ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.51 (คิดเป็นร้อยละ 
90.2) ส่วนกำรออกแบบเฟอร์นิเจอร์และวัสดุต่ำงๆนอกเหนือจำกนี้ อยู่ในระดับดี ได้แก่ โคมไฟหลำกสีทีผ่ลิตจำกเส้นไหม
เหลือใช้ในโรงงำน และเคำน์เตอร์ยืม-คืนทีผ่ลิตจำกอะครีลิคและเศษกระดุม ตู้หนังสือใช้เป็นผนังกั้นห้องทีผ่ลิตจำกเศษ
ไม้/เศษกระจก หมอนมะเฟืองในห้องเด็กผลิตจำกเศษผ้ำ เก้ำอ้ีสตูล (สีด ำ) ท ำจำกเศษยำงพำรำเสื่อมคุณภำพอัดขึ้นรูป 
ชั้นหนังสือแนวตั้งกลำงห้อง (Tree of Knowledge) ชั้นหนังสือมุมสำมเหลี่ยมด้ำนริมหน้ำต่ำง (Canyon of Discovery) 
ม่ำนหลำกสีมีช่องใส่หนังสือ (Waterfall of Intelligence) ที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส ำหรับสืบค้นข้อมูล และระบบแสง
สว่ำงโดยใช้หลอดประหยัดไฟ 

ในส่วนของระบบห้องสมุด Open source (จินดำมณี) เพ่ือกำรพ่ึงพำตนเองทำงเทคโนโลยี ค่ำเฉลี่ยควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำรเท่ำกับ 4.27 (คิดเป็นร้อยละ 85.4) อยู่ในระดับดี 
9. การเทียบเคียงกับหน่วยงานอ่ืน (ถ้ามี) - 

10. บ่งชี้ความเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
แนวปฏิบัติที่ดี มีดังนี้ 

1. การส่งเสริมการอ่าน  
ในวำระท่ีกำรอ่ำนถูกก ำหนดให้เป็นวำระแห่งชำติในช่วงทศวรรษแห่งกำรอ่ำน  ทุกส่วนงำน

โดยเฉพำะห้องสมุดมีภำรกิจส ำคัญท่ีจะต้องช่วยกันรณรงค์ให้เยำวชนไทยมีนิสัยรักกำรอ่ำน ส ำนักหอสมุด 
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ได้พัฒนำรูปแบบกำรส่งเสริมกำรอ่ำนแนวใหม่ใน KU Eco-Library ซึ่งส่งผลให้
สำมำรถท ำให้สถิติกำรอ่ำนเพ่ิมข้ึนถึง 5 เท่ำ ด้วย 3 วิธีกำร ดังนี้ 

 สร้ำงคอลเล็คชั่น 
สร้ำงควำมสนใจและกระตุ้นกำรอ่ำนของกลุ่มเป้ำหมำยหลัก ซึ่งเป็นนิสิตและบุคลำกรของ

มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ ด้วยกำรสร้ำงคอลเลคชั่นหนังสือที่อยู่ในควำมสนใจ ได้แก่ หนังสือ
วรรณกรรม หนังสือดีที่ได้รับรำงวัล และหนังสือเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต โดยกำรแยกหนังสือ
ดังกล่ำวออกจำกชั้นหนังสือวิชำกำรของส ำนักหอสมุด มำท ำกำรจัดวำงในพ้ืนที่ใหม่ให้มีควำมโดด
เด่น และสำมำรถบริหำรจัดกำรให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บริกำรมำกข้ึน  

 สร้ำงสภำพแวดล้อม 
สร้ำงสภำพแวดล้อมใหม่ ใน KU Eco-Library ด้วยกำรออกแบบตกแต่งที่แปลกตำ น่ำสนใจ 

สร้ำงบรรยำกำศที่อบอุ่นแบบสบำยๆ ท ำให้เกิดควำมรู้สึกอยำกเข้ำมำใช้บริกำร  
 สร้ำงกิจกรรม 

สร้ำงกิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำนในรูปแบบต่ำงๆ ทั้งกิจกรรมพบนักเขียน กิจกรรมวิจำรณ์
วรรณกรรม กิจกรรมแนะน ำหนังสือน่ำอ่ำน กิจกรรมชวนเพ่ือนอ่ำน กำรประกวด/แข่งขัน รวมทั้ง
กำรพำนิสิตไปเลือกหนังสือที่อยำกอ่ำนในงำนแสดงหนังสือ ทั้งงำนมหกรรมหนังสือ และงำน
สัปดำห์หนังสือแห่งชำติ ฯลฯ 

2. บริการสีเขียว 
กำรให้บริกำรใน KU Eco-Library มุ่งเน้นกำรให้บริกำรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และกำรพ่ึงพำ

ตนเอง โดยยึดหลักกำรให้บริกำรสีเขียว ด้วยหลักกำร 3 ประกำรคือ 
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 Reduce  
- บริกำรแบบลดกำรใช้พลังงำน โดยกำรติดหลอดไฟประหยัดพลังงำน และส่งเสริมให้ผู้ใช้บริกำรให้

ควำมร่วมมือในกำรประหยัดพลังงำน ปิดไฟ และปิดแอร์เมื่อเลิกใช้  
- บริกำรแบบลดกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ด้วยกำรใช้ระบบห้องสมุด Open source และ

ลดกำรใช้อัตรำก ำลังโดยให้ผู้ใช้บริกำรมีส่วนร่วมในกำรบริกำรตนเอง เช่นกำรยืมด้วยตนเอง กำร
ช่วยเก็บหนังสือขึ้นชั้นด้วยตนเอง โดยหนังสือใน KU Eco-Library ได้ถูกออกแบบระบบจัดเรียง
หนังสือด้วยแถบสีและรหัสอย่ำงง่ำย เพ่ือให้สะดวกต่อกำรเก็บ และลดขั้นตอนในกำรวิเครำะห์
หมวดหมู่  

 Reuse  
- หนังสือมือสอง จ ำหน่ำยหนังสือรำคำถูก ซึ่งเป็นหนังสือที่คัดเลือกจำกหนังสือบริจำคประเภท

ต ำรำและหนังสือต่ำงประเทศ ทีไ่ม่สำมำรถน ำไปบริจำคให้โรงเรียนในชุมชนได ้ และน ำรำยได้จำก
กำรจ ำหน่ำยหนังสือมือสองดังกล่ำว ไปซื้อสื่อกำรเรียนที่เหมำะสมให้กับโรงเรียนในโครงกำร
ห้องสมุดชุมชน นอกจำกนี้ นิสิตและนักอ่ำนยังสำมำรถเลือกซ้ือหนังสือดีในรำคำถูกอีกด้วย 

- หนังสือสัจจะกำรยืม ส่งเสริมกำรอ่ำนแบบไม่ต้องมีบัตรสมำชิก โดยยืมหนังสือด้วยสัจจะของผู้ยืม
แทนบัตรสมำชิก ไม่มีค่ำปรับ ผู้ยืมเขียนยืมด้วยตนเองและส่งคืนด้วยตนเองโดยใช้หลักควำม
ซื่อสัตย์ต่อตนเอง  

- สมุด ส.ค.ส. reuse  ออกแบบสมุด โดยใช้ ส.ค.ส. ใช้แล้ว และกระดำษใช้แล้ว หรือกระดำษ 
recycle มำจัดท ำเป็นสมุดฉีกและสมุดจด เป็นของที่ระลึกให้กับผู้ใช้บริกำรที่บริจำคเงินสนับสนุน
โครงกำรห้องสมุดชุมชน 

 Recycle  
- เปลี่ยนเศษวัสดุเหลือใช้ ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งใน KU Eco-Library ก่อให้เกิดควำม

ตระหนักรู้ในกำรใช้บริกำรแบบรักษำสิ่งแวดล้อม 
- ใช้กระดำษ recycle จำกกล่องนม แทนกระดำษขำวที่ใช้ในส ำนักงำน นอกจำกประหยัด

งบประมำณแล้วยังช่วยรักษำสิ่งแวดล้อม 
3. ต้นแบบห้องสมุด Open source 

ส ำนักหอสมุด ได้ประยุกต์ใช้ระบบห้องสมุด Open source ที่ชื่อ Koha โดยท ำกำรวิจัยและพัฒนำ
ให้สำมำรถท ำงำนได้ตำมควำมต้องกำรและสำมำรถใช้งำนได้กับภำษำไทย โดยใช้ชื่อ “ระบบห้องสมุดจินดำ
มณี” ซ่ึงเป็นระบบห้องสมุด Open source ระบบแรกที่มีกำรติดตั้งเพ่ือใช้งำนจริงในห้องสมุด
สถำบันอุดมศึกษำ กำรที่ส ำนักหอสมุด น ำระบบดังกล่ำวมำติดต้ังเพ่ือใช้งำนจริงใน KU Eco-Library 
นอกจำกจะช่วยประหยัดงบประมำณ ไม่ต้องซื้อระบบจำกต่ำงประเทศแล้ว ยังเป็นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็ง
และสร้ำงกำรเรียนรู้ให้กับบุคลำกรส ำนักหอสมุดในกำรพ่ึงพำตนเองทำงเทคโนโลยี ทั้งนี้ มีห้องสมุดและ
หน่วยงำนต่ำงๆ ให้ควำมสนใจมำดูงำนและศึกษำระบบเป็นจ ำนวนมำก  

11. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำ KU Eco-Library คือ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และควำมร่วมมือ 
 ความคิดสร้างสรรค์ และกำรคิดนอกกรอบ เป็นจุดเริ่มต้นของกำรพัฒนำ ภำยใต้แนวคิดกำรสร้ำงสิ่งไร้ประโยชน์
ให้เกิดประโยชน์ และแนวคิดกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับงำนบริกำรควำมรู้สู่ชุมชน โดยกำรสร้ำงมูลค่ำของทรัพย์สินที่
เป็นของตกยุคอันได้แก่ ครุภัณฑ์ไม้ที่ถูกใช้งำนมำกว่ำ 30 ปี ของส ำนักหอสมุด ซึ่งก ำลังจะถูกจ ำหน่ำยออกด้วยกำร
บริจำคเนื่องจำกมีครุภัณฑ์ใหม่มำทดแทน เช่น ตู้บัตรรำยกำร โต๊ะไม้ เก้ำอ้ีไม้ที่ช ำรุด เสื่อมสภำพ ล้ำสมัย โดยกำรน ำ
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ครุภัณฑ์เก่ำกลับมำใช้ใหม่ด้วยกำรสร้ำงรูปลักษณ์ท่ีแตกต่ำงจำกเดิม โดยใช้ศำสตร์แห่งกำรออกแบบตกแต่ง ประกอบ
กับกำรขยำยบริกำรควำมรู้สู่ชุมชนรอบมหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เพ่ือเปิดโอกำสให้ประชำชนได้เข้ำถึงแหล่งควำมรู้
ในห้องสมุดมหำวิทยำลัยโดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย ท ำกำรจัดสรรพ้ืนที่ Free zone ในห้องสมุด เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชน
ทั่วไปได้อ่ำนกันทั้งครอบครัวโดยไม่เสียค่ำธรรมเนียมกำรเข้ำใช้ห้องสมุดที ่KU Eco-Library 
 ความร่วมมือ ควำมร่วมแรง ร่วมใจ เป็นปัจจัยทีม่ีควำมส ำคัญและจ ำเป็นอย่ำงยิ่งต่อกำรสร้ำงสรรค์ KU Eco-
Library โดยเริ่มตั้งแต่ควำมสนับสนุนจำกท่ำนอธิกำรบดีและผู้บริหำรมหำวิทยำลัยฯ ภำยใต้โครงกำรเกษตรศำสตร์
รักษ์สิ่งแวดล้อม ควำมร่วมมือจำก ผศ. ดร. สิงห์ อินทรชูโต ผู้สร้ำงสรรค์งำนออกแบบ ควำมร่วมใจจำกผู้บริหำรและ
บุคลำกรส ำนักหอสมุด และควำมสนับสนุนจำกองค์กรภำครัฐและเอกชน จ ำนวนกว่ำ 12 แห่ง  

12. การตั้งเป้าหมายการด าเนินงานในอนาคต 
แผนกำรด ำเนินงำนในอนำคต ได้ก ำหนดไว้ 2 แผนงำน ดังนี้ 
1. แผนบริการเพื่อความย่ังยืน 

กำรสร้ำงสรรค์สิ่งใหม่เป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญ แต่กำรรักษำให้คงอยู่มีควำมส ำคัญยิ่งกว่ำ แผนกำร
ด ำเนินงำนจึงมุ่งเน้นกำรบ ำรุงรักษำ KU Eco-Library ให้สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงยั่งยืน และมีกำร
สร้ำงสรรค์บริกำรและกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ใหม่ๆอย่ำงต่อเนื่อง 

2. แผนกำรกระจำยควำมรู้ผ่ำน KU Eco-Library 
จำกกำรที่ KU Eco-Library ได้รับกำรกล่ำวขวัญว่ำเป็นห้องสมุด Eco แห่งแรกของประเทศไทย ได้

กลำยเป็นต้นแบบกำรพัฒนำห้องสมุดเพ่ือสิ่งแวดล้อม ที่บุคคลในวงกำรห้องสมุดและประชำชนทั่วไปให้
ควำมสนใจ อันส่งผลต่อกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรกระจำยองค์ควำมรู้ด้ำน
สิ่งแวดล้อมสู่สังคม กำรชยำยแนวควำมคิดในกำรพัฒนำห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ
กำรศูนย์กระจำยควำมรู้ด้ำนสิ่งแวดล้อมและกำรป้องกันภัยพิบัติ จึงเป็นแผนงำนที่มีควำมส ำคัญและควำม
จ ำเป็นที่ต้องได้รับควำมสนับสนุนจำกทุกภำคส่วน  เพ่ือให้คนในสังคมไทยสำมำรถรับมือกับภัยพิบัติและอยู่
กับสภำพแวดล้อมที่แปรปรวน อย่ำงผู้มีควำมรู้และมีควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 

 
 

ลงช่ือ................................................................... 
( ดร. อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ) 
ผู้อ านวยการส านักหอสมุด 

  วันที ่ 11 ตุลาคม 2555 
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