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บทคัดยอ  

สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (The Office of Academic Resources Ubon 

Ratchathani University) ไดจดัทําโครงการ องคกรสีเขียวสูชุมชน  Green OAR to Community ในชวง

ปงบประมาณ 2563 ถึงปจจุบัน มีวัตถุประสงคเพ่ือสรางแนวความคิดในการบริหารจัดการหองสมุดท่ีเปนมติรตอ

สิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความตระหนักในการบริหารจัดการหองสมดุสีเขียว เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการรวมรับผดิชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางบรรยากาศใหเอ้ืออํานวยตอการเรยีนรูและเปนการประหยัดพลังงาน และในการจัด

โครงการในครั้งน้ีไดรับความรวมมอืดวยดีจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี โรงเรยีนท่ีเขารวมโครงการ เปน

โรงเรียนขยายโอกาสประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1-5 จังหวัดอุบลราชธานีจํานวนผูเขารวมโครงการจํานวน 

10 โรงเรียน รวม 376 คน มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางแนวความคิดในการบริหารจัดการหองสมุดท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม สรางความตระหนักในการบริหารจัดการหองสมดุสีเขียว และเพ่ือเปนสวนหน่ึงในการรวมรับผิดชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม โดยจดักิจกรรม (1) ใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม (2) สงเสริมการอานและการให

ความรูดานสิ่งแวดลอม      (3) กิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (4) จัดประกวดคํา

ขวัญอนุรักษพลังงาน (5) จัดนิทรรศการดานอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม (6) จัดนิทรรศการใหความรูแบบออนไลน 

ผลการดําเนินงานพบวาโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการไดรับความรูและการบริหารจัดการหองสมุดให

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและมีผลผลิตจากวัสดุเหลือใช (DIY) นําความรูท่ีไดไปใชในชีวิตประจําวันและครอบครัว รวมท้ัง

ในชุมชนท่ีอยูอาศัย ไดมีความรู อีกท้ังไดประชาสัมพันธช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักในวงกวางทางสังคม   
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ABSTRACT  

  

Office of Academic Resources Ubon Ratchathani University has developed a 

project “Green OAR to Community” during fiscal year 2020. The aims is to create an idea of 

environmentally friendly library management. To raise awareness of green library management to 



be a part of social and environmental responsibility and create an environment that is conducive 

to learning including saving energy. The educational sector of Ubon Ratchathani Province 

cooperated well in the planning of this project. Schools participating in the project are schools to 

expand primary school opportunities in educational areas 1-5, Ubon Ratchathani Province. There 

are a total of 376 persons involved in the project, which includes 10 schools. The goal is to come 

up with a concept for ecologically friendly library management, Increasing public understanding of 

the need of green library management and playing a role in social and environmental stewardship. 

We organized activities to (1) educate about environmental conservation (2) promote reading and 

environmental education (3)  promote learning activities about energy and environmental 

conservation (4) hold an energy conservation slogan contest (5) hold an energy conservation and 

environment exhibition (6) hold an online educational exhibition.  

The findings revealed that schools that took part in the experiment learned how 

to be ecologically friendly and make items from waste materials, as well as how to manage their 

libraries. Students apply what they've learned in class to their daily lives and families, as well as in 

residential communities, they are educated. It has also helped the university's standing in the social 

arena. 

 

บทนํา 

  สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเขารวมโครงการ Green Library ปงบประมาณ 

2561 โดยผานเกณฑการประเมินหองสมุดสีเขียว และ โครงการ Green Office ประจําป 2562 โดยผานเกณฑการ

ตรวจประเมินโครงการฯ ระดับดเียี่ยม  ดวยความรวมมือจากบุคลากรท้ังสํานักวิทยบริการท่ีไดชวยกันรณรงคในเรื่อง

ของสิ่งแวดลอม โดยไดประชาสมัพันธกิจกรรมท่ีรณรงคแกคณะ/หนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยและเผยแพร

ออกสูชุมชน โดยมหาวิทยาลัยไดใหทุนสนับสนุนกิจกรรมการใหความรูแกหนวยงานภายนอกชุมชน ซึ่งครั้งน้ีไดออก

เผยแพรความรูแกโรงเรียนขยายโอกาสประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1-5 จังหวัดอุบลราชธานี โดยไดรับ

ความรวมมือจากเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1-5 ของจังหวัดอุบลราชธานีท่ีไดคัดเลือกโรงเรยีนเขารวมโครงการ 

 

จากการท่ีสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดทําโครงการ Green OAR to 

Community  จํานวน 10 โรงเรยีนผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 376 คน โดยมีข้ันตอนการดําเนินโครงการ โดยทําหนังสือ

หารือกับทางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี เพ่ือคัดเลือกโรงเรียนท่ีจะเขารวมโครงการ โดยออกสํารวจ

โรงเรียนขยายโอกาส จํานวน 10 โรงเรียนไดแก พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1 ไดแก  โรงเรียนบานนาเมือง และโรงเรียนบาน

เหลาเสือโกก พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2 ไดแกโรงเรียนบานตากแดด และโรงเรียนบานนาขาม จํานวน พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 

3 ไดแก โรงเรียนบานระเว และโรงเรียนบานไร พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 4 ไดแก โรงเรียนบานโนนบอนและโรงเรียนบานนา

จาน พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 5 ไดแก โรงเรียนบานเวตวันและโรงเรยีนบานหนองอม รวมนักเรียนเขารวมในโครงการท้ังสิ้น  



376คน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางแนวความคดิในการบรหิารจัดการหองสมุดท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือสราง

ความตระหนักในการบริหารจัดการหองสมุดสีเขียว เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการรวมรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

เพ่ือสรางบรรยากาศใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและเปนการประหยดัพลังงาน 

นอกจากน้ีไดมีการจัดนิทรรศการออนไลนเพ่ือใหความรูดานสิ่งแวดลอม เน่ืองจากสถานการณการ

แพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด-19) สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไมสามารถเดินทางเพ่ือจัด

กิจกรรมนอกพ้ืนท่ีได ดังน้ันรูปแบบในการจัดกิจกรรมจึงเปลี่ยนไป ซึ่งในปจจุบันรูปแบบกิจกรรมเปนลักษณะออนไลน  

พรอมแนะนําทรัพยากรสารสนเทศดานสิ่งแวดลอมท่ีสํานักวิทยบริการมีใหบริการ โดยนําเทคโนโลยีเขามาประยุกตใช

กับกระบวนการจดักิจกรรมการเรยีนรูแบบเชิงรุก เพ่ือใหความรูเรื่องการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน ใชโปรแกรม padlet 

เพ่ือจัดแสดงนิทรรศการออนไลน  และโปรแกรม quizizz, quizwhizzer, gamilab ใชตั้งคําถามออนไลน เพ่ิมความ

สนุก และนาสนใจใหกับผูใชบริการ โดยสํานักวิทยบริการไดจัดกิจกรรมวันสําคัญดานสิ่งแวดลอมท้ังหมด 11 กิจกรรม 

ดังน้ี 

1.วันแหงความหลากหลายทางชีวภาพ 22 พฤษภาคม กิจกรรมนิทรรศการออนไลนแสดงประวัติ

ความเปนมา ความสําคัญวันแหงความหลากหลายทางชีวภาพ แนะนําทรัพยากรสารสนเทศดานสิ่งแวดลอม และ

กิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัล 

2.วันเตาโลก (World Turtle Day) 23 พฤษภาคม  กิจกรรมนิทรรศการออนไลนแสดงประวัติ

ความเปนมา ความสําคัญวันเตาโลก และกิจกรรมตอบคาํถามชิงรางวัล 

3.วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) 31 พฤษภาคม  กิจกรรมนิทรรศการออนไลน 

“วันงดสูบบุหรี่โลก 2564” และกิจกรรมสื่อสรางสรรควัยใสไรควันบุหรี่ “ภาพหน่ึงภาพแทนคําพูดพันคํา” ลุนรับของ

รางวัลจากการรวมกิจกรรม 

4.วันสิ่งแวดลอมโลก (World Environment Day ) 5 มิถุนายน 2564 กิจกรรมนิทรรศการ

ออนไลน แนะนําทรัพยากรสารสนเทศดานสิ่งแวดลอม และกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัล 

5.วันมหาสมุทรโลก หรือ วันทะเลโลก World Oceans Day 8 มิถุนายน 2564 กิจกรรม

นิทรรศการออนไลน แนะนําทรัพยากรสารสนเทศดานสิ่งแวดลอม และกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัล 

6.วันตอตานยาเสพติดโลก (International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking) 

26 มิถุนายน 2564  กิจกรรมนิทรรศการออนไลน และ กิจกรรมผลติสื่อสรางสรรค “Say No To Drugs” ลุนรับของ

รางวัลจากการรวมกิจกรรม 

7.วันปลอดถุงพลาสติกสากล 3 กรกฎาคม 2564  กิจกรรมนิทรรศการออนไลน แนะนําทรพัยากร

สารสนเทศดานสิ่งแวดลอม และกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัล 

8.วันวาฬและโลมาโลก 23 กรกฎาคม 2564 กิจกรรมนิทรรศการออนไลน แนะนําทรัพยากร

สารสนเทศดานสิ่งแวดลอม และกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัล 

9. วันชางโลก 12 สิงหาคม 2564  กิจกรรมนิทรรศการออนไลนวันชางโลก  กิจกรรมตอบคาํถาม

ชิงรางวัล 



  10. วันโอโซนสากล World Ozone Day 16 กันยายน 2564 กิจกรรมนิทรรศการออนไลนวัน

โอโซนโลก และกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัล 

  11. วันปลอดรถโลก (WORLD CAR FREE DAY) 22 กันยายน 2564 กิจกรรมนิทรรศการออนไลน

วันปลอดรถโลก และกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัล 

วัตถุประสงค 

1. สรางแนวความคดิในการบริหารจดัการหองสมุดท่ีเปนมติรตอสิ่งแวดลอม 

2. เพ่ือสรางความตระหนักในการบรหิารจัดการหองสมดุสเีขียว เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการรวม

รับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม 

3. เพ่ือสรางบรรยากาศใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและเปนการประหยดัพลังงาน 

กลุมเปาหมาย 

 โรงเรียนขยายโอกาสประถมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1-5 จังหวัดอุบลราชธานี 

 จํานวนผูเขารวมโครงการจํานวน 10 โรงเรียน รวม 376 คน  

 

ขั้นตอนและวิธีการดําเนินงาน 

  1. ติดตอประสานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี เขตท่ี 1-5 เพ่ือคัดเลือกรายช่ือโรงเรียน

เขารวมโครงการ โดยจัดทําหนังสือประสานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเขต 1-5 ขอความอนุเคราะหใหสงรายช่ือโรงเรียนท่ีจะ

เขารวมโครงการ สํานักวิทยบริการจะเปนผูคัดเลอืกรายช่ือโรงเรียนท่ีสงมา โดยการออกสํารวจความพรอมของโรงเรยีน 

  2. แตงตั้งคณะทํางาน 

  3. ลงพ้ืนท่ีออกสํารวจโรงเรียนตามท่ีเขตไดจัดสงรายช่ือโรงเรยีน โดยการคัดเลือกโรงเรยีนเขตละ 2 

โรงเรียน จาก 5 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา รวมท้ังสิ้น 10 โรงเรียน 

 4. บรรณารักษลงพ้ืนท่ีสํารวจโรงเรียน เพ่ือเตรียมความพรอมในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีสํานัก

วิทยบริการใหคําแนะนําดานสิ่งแวดลอมและประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุเหลือใช 

 5. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณไปออกจัดกิจกรรมและใหคําแนะนําเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม      

 6. จัดประชุมเตรียมการออกจัดกิจกรรมใหความรูกับโรงเรียน โดยกําหนดวันท่ีเตรียมลงพ้ืนท่ี

โรงเรียน 

 7. จัดทําหนังสือถึงโรงเรียนและพ้ืนท่ีเขตการศึกษาเขตท่ี 1- 5 เพ่ือกําหนดวันท่ีจะออกไปจัด

กิจกรรมใหความรูดานสิ่งแวดลอมและการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช 

 8. ออกจัดกิจกรรม โดยใหความรูดานสิ่งแวดลอมและการจัดประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุของ

เหลือใชจํานวน 10 โรงเรียน  

 9.จัดนิทรรศการออนไลนใหความรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

 10. ประเมินและสรุปผลการจัดกิจกรรม  

วิธีการดําเนินการกิจกรรมดังนี ้

1. ใหความรูเก่ียวกับการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 



2. สงเสริมการอาน และใหความรูดานสิ่งแวดลอม 

3. จัดกิจกรรมสงเสรมิการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม  

4. จัดประกวดคําขวัญอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

5.   จัดนิทรรศการดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

6.   ประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดขุองเหลือใช 

 

 

สรุปผล อภิปรายผล ขอเสนอแนะ และการนําไปใชประโยชน 

สรุปผล 

 สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ไดดําเนินการ จัดกิจกรรมโครงการองคกรสีเขียวสู

ชุมชน Green OAR to Community  โดยถายทอดความรูดานสิ่งแวดลอม กิจกรรมประกวดสิ่งประดิษฐจากวัสดุของ

เหลือใช  มีโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี จํานวน 10 โรงเรียน ผูเขารวมโครงการท้ังสิ้น 

376 คน มีข้ันตอนการดําเนินโครงการโดยทําหนังสือหารือกับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี และคดัเลือก

โรงเรียนเขารวมโครงการ จํานวน 10 โรงเรียน ไดแก พ้ืนท่ีการศึกษาเขต1 ไดแก  โรงเรียนบานนาเมือง และโรงเรยีน

บานเหลาเสือโกก พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 2 ไดแกโรงเรยีนบานตากแดด และโรงเรยีนบานนาขาม จาํนวน พ้ืนท่ีการศึกษา

เขต 3 ไดแก โรงเรียนบานระเว และโรงเรียนบานไร พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 4 ไดแก โรงเรียนบานโนนบอนและโรงเรียน

บานนาจาน พ้ืนท่ีการศึกษาเขต 5 ไดแก โรงเรียนบานเวตวันและโรงเรียนบานหนองอม รวมนักเรียนเขารวมใน

โครงการท้ังสิ้น 376 คน โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสรางแนวความคิดในการบริหารจัดการหองสมุดท่ีเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม เพ่ือสรางความตระหนักในการบริหารจัดการหองสมดุสีเขียว เพ่ือเปนสวนหน่ึงในการรวมรับผดิชอบตอ

สังคมและสิ่งแวดลอม เพ่ือสรางบรรยากาศใหเอ้ืออํานวยตอการเรียนรูและเปนการประหยัดพลังงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูดานการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

1.จัดกิจกรรมโครงการองคกรสีเขียวสูชุมชน Green OAR to Community  โรงเรียนขยายโอกาสข้ันพ้ืนฐานในสังกัด

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี จาํนวน 10 โรงเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.ผลงานท่ีชนะการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช จัดแสดงท่ีมมุสิง่แวดลอม สํานักวิทยบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.กิจกรรมออนไลนดานสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 นิทรรศการออนไลน โดยประยุกตใชโปรแกรม padlet 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 ตอบคําถามออนไลนชิงรางวัล โดยประยุกตใชโปรแกรม quizizz, quizwhizzer, gamila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 คนเกงรับรางวัล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



อภิปรายผล 

จากการดําเนินงาน โครงการองคกรสีเขียวสูชุมชน  Green OAR  to Community  ผูดําเนิน

โครงการ ไดประเมินผลจากการดําเนินการในมิติของนักเรียนและมิติของครูโรงเรียนท่ีรวมกิจกรรมถายทอดความรู 

ดังน้ี  

1. ประสบการณในการถายทอดความรูดานสิ่งแวดลอมและการรูคุณคาของวัสดุเหลือใชดวยการ

นํามาประดิษฐ เพ่ือใชประโยชนและคุมคาท่ีสุด ใหกับครูและนักเรียนท้ัง 10 โรงเรียนไดมีความรูความเขาใจ  

2. จากการประเมินดวยการสอบถามผูบริหารโรงเรียนครูผูดูแลหองสมุด และนักเรียน พบวา ครู

และนักเรียนรูสึกยินดีเปนอยางมากท่ีสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดออกไปใหความรูและรณรงคเรื่อง

ของสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนประโยชนอยางมากกับโรงเรียน ท้ังน้ีไดนําความรูท่ีไดนําไปใชในโรงเรียนและนักเรียนไดนํา

กลับไปใชท่ีบาน  ดังน้ัน จากกิจกรรมท่ีทางสํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมาใหความรู และรณรงคดาน

สิ่งแวดลอม จึงเปนการกระตุนใหเด็กไดเรียนรูและรักสิ่งแวดลอม รวมถึงการคัดแยกขยะกอนท้ิง และยังได

ประชาสัมพันธช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยใหเปนท่ีรูจักในวงกวางทางสังคม  ครูและนักเรียนมีความรู ความเขาใจ เรื่อง

การรณรงคดานสิ่งแวดลอมและการประดิษฐสิ่งของจากวัสดุเหลือใช สามารถนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการดําเนินโครงการองคกรสีเขียวสูชุมชน Green OAR to Community  ท้ัง 10 โรงเรียน ผู

จัดโครงการมีขอคิดเห็นเพ่ือนําไปพัฒนาโครงการ ดวยสถานการณโควิด 19 ทําใหมีการปรับการใหความรูโดยการ

จัดทําในรูปแบบสื่อออนไลน 

 

การนําไปใชประโยชน 

1. โครงการองคกรสีเขียวสูชุมชน Green OAR to Community  เปนโครงการท่ีสํานักวิทยบริการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ดานการใหบริการวิชาการแกชุมชน เพ่ือใหบรรลุตาม

ภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนดานวิชาการ ดวยการแบงปนประสบการณดานสิ่งแวดลอมใหกับโรงเรียน

ท่ีเขารวมโครงการ 

  2. การแบงปนประสบการณดานการจัดการสิ่งแวดลอมของสํานักวิทยบริการและกระตุนใหเห็น

คุณคาของวัสดุเหลือใช โดยการประดิษฐสิง่ของจากวัสดุเหลือใช เพ่ือเปนการใชวัสดุท่ีคุมคาและเปนประโยชนมากท่ีสุด 

ท้ังยังสามารถลดปริมาณขยะในชุมชน 

  3. สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สรางเครือขายความรวมมือและความสัมพันธอันดี

ระหวางสํานักวิทยบริการกับโรงเรียนเพ่ือตอบสนองภารกิจของมหาวิทยาลัยในดานการบริการวิชาการ 
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