แบบตรวจประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว
สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปี 2562
(http://library.tru.ac.th/greenlib/)
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หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรณีอาคารสร้างใหม่
1. มีการศึกษามาตรฐานและข้อกาหนดด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. มี แ ผนงานและมาตรฐาน เรื่ อ งโครงสร้ า ง
อาคารและวั ส ดุ ป ระกอบอาคารที่ เอื้ อ ต่ อ การ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
3. มีแผนงานและมาตรฐาน เรื่องการติดตั้งระบบ
ปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ
4. มีแผนงานและมาตรฐาน เรื่องการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน
5. มีแผนงานและมาตรฐาน เรื่องการปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

-

กรณีเป็นอาคารเก่า
1. มีการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิม ที่เป็น 
อุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
2. มี ก ารก าหนดแผนงานปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า ง 
สถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอื้อต่อ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

-แผนพั ฒ นาอาคารส านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561–2565
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนพั ฒ นาอาคารส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561–2565
[เอกสารหลักฐาน]
-แบบแปลนปรับ ปรุงห้ องน้ าส านั ก วิท ยบิ การ เพื่ อขอ
งบประมาณ 2563 [เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการดาเนินงานกิจกรรม
ย่อย: ระบบโซลาเซลล์ในโครงการ Green Library
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการดาเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย:
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy Workplace : 5ส
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการดาเนินงานกิจกรรม
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3. มีการกาหนดแผนงานการปรับปรุงระบบปรับ 
อากาศที่มีประสิทธิภาพ

4. มี ก ารก าหนดแผนงานการปรั บ ปรุ ง ระบบ 
ไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน

5. มีแผนงานและมาตรฐาน เรื่อง การปลูกต้นไม้ 
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว

ไม่มี

หมายเหตุ
ย่ อ ย: กิ จ กรรม Green library : เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการดาเนินงานกิจกรรม
ย่อย: ดาเนินงานโครงการ Happy Workplace : 5ส
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนพั ฒ นาอาคารส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561–2565
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการดาเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการดาเนินงานกิจกรรมย่อย:
โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy Workplace : 5ส
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการดาเนินงานกิจกรรม
ย่ อ ย: กิ จ กรรม Green library : เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการดาเนินงานกิจกรรม
ย่ อ ย: ด าเนิ น งานโครงการ Happy Workplace : 5ส
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนพั ฒ นาอาคารส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561–2565
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการดาเนินงานกิจกรรม
ย่อย: ระบบโซลาเซลล์ในโครงการ Green Library
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการดาเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการดาเนินงานกิจกรรม
ย่ อ ย: กิ จ กรรม Green library : เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน]
-แผนพั ฒ นาอาคารส านั กวิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561–2565
[เอกสารหลักฐาน]
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-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการดาเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
[เอกสารหลักฐาน]
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการดาเนินงานกิจกรรม
ย่ อ ย: กิ จ กรรม Green library : เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน]
-โครงการปลูกตนไม “ลดรอน รักษโลก” วันศุกรที่ 26
ตุ ล าคม 2561 ณ อุ ท ยานวิท ยาศาสตรสมเด็ จ พระนา
รายณมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
[เอกสารหลักฐาน]
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