
 

แบบตรวจประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 2562 

(http://library.tru.ac.th/greenlib/) 

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินตนเอง 

มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 

1. มีแผนงานและด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดไฟฟ้า น  า และทรัพยากร 
 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียวส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 14-18 [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561  
[เอกสารหลักฐาน] 
-ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว 
ประจ าปี  2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
[เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว ประจ าปี 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
–แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562  
 [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว ประจ าปี 2562  [เอกสารหลักฐาน] 
-มาตรการประหยัดไฟฟา น  า และทรัพยากร  
 [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ  Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย : กิ จกรรม   Green library : เพื่ อการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 

2. มีแผนงานและด าเนินการลดปริมาณของเสีย 
 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 14-18 [เอกสารหลักฐาน] 
-มาตรการลดของเสีย [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561  
[เอกสารหลักฐาน] 
-ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว 
ประจ าปี  2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
[เอกสารหลักฐาน] 

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/pgreenlib61.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/61report.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-repglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/62plan.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-repglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-1-1.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-2-1.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/pgreenlib61.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/61report.pdf
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-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว ประจ าปี 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
–แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562  
 [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว ประจ าปี 2562  [เอกสารหลักฐาน] 

3. มีข้อก าหนดและเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of 
Reference: TOR) เพื่ อ ค ว บ คุ ม ห น่ ว ย ง า น
ภายนอกที่ เข้ามาใช้พื นที่ภายในห้องสมุดให้
ปฏิบัติตามข้อก าหนดด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

  -เงื่ อ น ไข ก า รว่ า จ้ า ง  (Term of Reference: TOR) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับบริษัทท าความ
สะอาด ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมของส านักวิทยบริการฯ  ปี  2561 
[เอกสารหลักฐาน] 
-เงื่ อ น ไข ก า รว่ า จ้ า ง  (Term of Reference: TOR) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีกับบริษัทท าความ
สะอาด ที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่ งแวดล้อมของส านักวิทยบริการฯ  ปี  2562 
[เอกสารหลักฐาน] 

4. มีการสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและ
บุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน  า 
และประหยัดทรัพยากร ตามแผนงานที่ก าหนด   

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 14-18 [เอกสารหลักฐาน] 
-มุมความรู้กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 
-เว็บไซต์ส านักวิทยบริการฯ หัวข้อ ห้องสมุดสีเขียว 
[เอกสารหลักฐาน] 

5. มีการก าหนดแผนงานและด าเนินการจัดซื อ/
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมใน คู่มือการจัดซื อ/จัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด 
หรือสินค้าชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรมการให้บริการ
ของห้องสมุด รวมทั ง กิจกรรมการประชุมและ
จัดนิทรรศการ 

  -น าเร่ืองเข้าการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
ห้องประชุม  ชั น  7 อาคารส านักวิทยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระเบียบวาระที่ 1.2  ข้อมูลการ
จัดซื อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2563  
- ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุด
สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (หน้า 
1 ด้านอาคารสถานที่ และหน้า 5-6 ด้านอ่ืนๆ ข้อ 2) 
[เอกสารหลักฐาน] 
– มีการด าเนินการจัดซื อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและ

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-repglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/62plan.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-repglib.pdf
https://lib.ku.ac.th/kugreenlibrary/green_regis/project/upload/green47/up2/20190701013329.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/tor610926.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-4-1.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
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บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 
–เลือกใช้สินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
[เอกสารหลักฐาน] 

6. มีแผนการและด าเนินการบ ารุงรักษาระบบ
ต่างๆ ที่มีในห้องสมุด ตามแผนอย่างต่อเนื่อง 

  -แผนพัฒนาอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561–2565 
[เอกสารหลักฐาน] 
–แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561 
 [เอกสารหลักฐาน] 
–แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 (หน้า 35 
ด้านอ่ืนๆ) [เอกสารหลักฐาน] 
–ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุด
สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (หน้า 
2-3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก) [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2561 
[เอกสารหลักฐาน] 
-มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการด าเนินงานตามแผนการ
บ ารุงรักษาระบบต่างๆ  

7. มีแผนงานและด าเนินการรวบรวมและบันทึก
ข้ อมู ลป ริม าณ การใช้ ไฟฟ้ า  เชื อ เพ ลิ ง  น  า 
กระดาษ และทรัพยากรอ่ืนๆ โดยมีการรายงาน
ผลเป็นประจ าทุกปี พร้อมกับเปรียบเทียบข้อมูล
ย้อนหลังเพื่อดูพัฒนาการ 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561  
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ  Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว 
ประจ าปี  2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
[เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว ประจ าปี 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
–แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562  
 [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย : กิ จกรรม   Green library : เพื่ อการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว ประจ าปี 2562 [เอกสารหลักฐาน] 

http://gp.pcd.go.th/all?fbclid=IwAR3dPUMSzFOsj5gbwv8JuKKz1CPmBE7Px2M6Zs52kMWBGBlf3oi2zGFBS7k)
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-5-1.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-2565-plib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/pgreenlib61.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/62plan.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/61report.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/pgreenlib61.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/61report.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-repglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/62plan.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-repglib.pdf


4 

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินตนเอง 

มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

8. มีแผนงานและด าเนินการด้านการส่งเอกสาร 
และการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบรถ
ร่วม หรือการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (email), 
การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) หรือ
ระบบอ่ืนๆเพื่อลดเวลา และลดต้นทุนการส่ง
เอกสารหรือการเดินทางมาประชุม 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ด้ าน ส่ ง เสริมการเรียน รู้  กิ จกรรม  3  R 
:Reduce, Reuse, Recycle โดยน ากระดาษที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่ และน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการ
สื่อสารแทนการเวียนเอกสาร [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ด้ าน ส่ ง เสริมการเรียน รู้  กิ จกรรม  3  R 
:Reduce, Reuse, Recycle –ร ะ บ บ ส า ร บั ญ
อิเล็กทรอนิกส์ การสื่อสารภายในส านักวิทยบริการฯ 
ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ [เอกสารหลักฐาน] 
-ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุด
สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 (หน้า 
5 ข้อ 4.5 เอกสารและอุปกรณ์ ในการปฏิบัติงาน) 
[เอกสารหลักฐาน] 
-มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการด าเนินงานตามแผนการ
ส่งเอกสารและการเดินทาง โดยการบริหารจัดการระบบ
รถร่วม และการส่งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่าน line กลุ่ม 
แ ล ะ  Facebook ก ลุ่ ม ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า รฯ  แ ล ะ 
Facebook กลุ่มกิจกรรมประจ าวัน [เอกสารหลักฐาน] 

9. มีแผนงานและด าเนินการประเมินปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก จ าแนกจุดหรือกิจกรรม
การปรับปรุง วางแผนและด าเนินมาตรการเพื่อ
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ
การท ากิจกรรมชดเชยคาร์บอน 

  แผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561  
[เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว ประจ าปี 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 แผนงาน 
ด้านอ่ืนๆ 4. กิจกรรมชดเชยคาร์บอน [เอกสารหลักฐาน]  
-ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว 
ประจ าป ี2561 [เอกสารหลักฐาน] 
–แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562  
 [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย : กิ จกรรม   Green library : เพื่ อการอนุ รักษ์

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/pgreenlib61.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/62plan.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/07/3-8-1.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/pgreenlib61.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-repglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/62plan.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/61report.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/62plan.pdf
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มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว ประจ าปี 2562 [เอกสารหลักฐาน] 

 

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-repglib.pdf

