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เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินตนเอง 

มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ  

1. มีแผนงานและด าเนินการจัดการขยะ โดย
เลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม ลดปริมาณขยะ 
(Reduce) การใช้ซ  า (Reuse) การน ากลับมาใช้
ใหม่ (Recycle) มีการตรวจสอบความถูกต้องใน
การคัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ มีพื นที่
รวบรวมขยะก่อนส่งก าจัดและมีวิธีการส่งก าจัดที่
เหมาะสมส าหรับขยะแต่ละประเภท 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 ด้านส่งเสริมการเรียนรู้ ข้อ 8 หน้า 21 
และ หน้า 34 [เอกสารหลักฐาน] 
-ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุด
สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ด้าน
ที่ 4 สภาพแวดล้อม ข้อ 4.1 ขยะหน้า 4 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว ประจ าปี  2561 ด้าน
ส่งเสริมการเรียนรู้  กิจกรรม 3  R :Reduce, Reuse, 
Recycle [เอกสารหลักฐาน] 
-ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว 
ประจ าปี  2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี  ด้ าน ส่ ง เสริมการเรียน รู้  กิ จกรรม  3  R 
:Reduce, Reuse, Recycle [เอกสารหลักฐาน] 
-ด าเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในส านักวิทยบริการฯ 
กิจกรรม Big Cleaning day [เอกสารหลักฐาน] 
- โครงการ Big Cleaning Day วันที่  28-29 ธ.ค. 60 
ส านักวิทยบริการฯ มรภ.เทพสตรี [เอกสารหลักฐาน] 
-สรุปผลโครงการกิจกรรม 5ส ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าป -2562  
[เอกสารหลักฐาน] 
- จัดกิจกรรมคัดแยกขยะ 
   โครงการ 3R Green and Clean TRU  
[เอกสารหลักฐาน] 
 -กิจกรรม 3 R สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ สมุดฉีกจาก
เศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว (Reuse)  

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.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/pgreenlib61.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/61report.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/62plan.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=1227
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=1227
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r620321.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=448
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[เอกสารหลักฐาน] 
- สื่อประชาสัมพันธ์ [เอกสารหลักฐาน] 
- กิจกรรมรับบริจาคกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ด าเนินการคัด
แยกขยะ และจัดหาอุปกรณ์การคัดแยก  
[เอกสารหลักฐาน] 
- พื นที่จัดเก็บขยะ [เอกสารหลักฐาน] 
- มีจุดชั่งปริมาณขยะ [เอกสารหลักฐาน] 

2. มีแผนงานและด าเนินการจัดการน  าเสียโดย
เริ่มจากการวิ เคราะห์คุณภาพน  า เพื่อเลือก
แนวทางในการจัดการน  าเสียอย่างเหมาะสม เช่น 
การเลือกใช้น  ายาท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การติดตั งระบบบ าบัดน  าเสีย เป็น
ต้น มีการดูแลและตรวจสอบระบบบ าบัดน  าเสีย
อย่างต่อเนื่องรวมทั งการลดปริมาณการใช้น  า 
หรือใช้น  าอย่างมีประสิทธิภาพ 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 [เอกสารหลักฐาน] 
-ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุด
สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561  
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าป ี2562  
[เอกสารหลักฐาน] 
-ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว 
ประจ าปี  2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
[เอกสารหลักฐาน] 
-ติดตั งถังดักไขมันที่ท่อน  าทิ ง ชั น 1 และชั น 2  
[เอกสารหลักฐาน] 
-เลือกใช้น  ายาท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
[เอกสารหลักฐาน] 
- มีการบ าบัดน  าเสียอย่างเหมาะสม [เอกสารหลักฐาน] 

3. มีแผนงานและด าเนินการจัดการมลพิษทาง
อากาศ เช่น  ฝุ่ น ละออง ไรฝุ่ น  เชื อ รา เชื อ
แบคทีเรีย สารเคมี ควันบุหรี่ เป็นต้น มีการจัด
พื นที่ ให้อากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอและ
ถ่ายเทโดยสะดวก มีการก าจัดฝุ่นบนชั นหนังสือ
อย่างสม่ าเสมอ รวมทั งมีการก าหนดและตรวจ
ตราให้ห้องสมุดเป็นเขตปลอดบุหรี่ตลอดจน มี
การจัดการเพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด   

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 [เอกสารหลักฐาน] 
-ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุด
สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561 

http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=469
http://library.tru.ac.th/greenlib/?cat=16
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=751
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/doc4-1-7.jpg
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/doc4-1-8.jpg
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.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/pgreenlib61.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/62plan.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/61report.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/doc4-2-3.jpg
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/doc4-2-4.jpg
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/doc4-2-5.jpg
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
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[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าป2ี562  
[เอกสารหลักฐาน] 
-ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว 
ประจ าป ี2561 [เอกสารหลักฐาน] 
-มีการด าเนินการจัดการมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ 
เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื อรา แบคทีเรีย สารเคมี ควัน
บุหรี่ [เอกสารหลักฐาน] 
- ด าเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในส านักวิทยบริการฯ 
กิจกรรม Big Cleaning day [เอกสารหลักฐาน] 
-อากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอและอากาศถ่ายเท
สะดวก [เอกสารหลักฐาน] 
-การก าจัดฝุ่นบนชั นหนังสืออย่างสม่ าเสมอ กิจกรรม 5 ส 
[เอกสารหลักฐาน] 
-มีการก าหนดห้องสมุดปลอดบุหรี่  [เอกสารหลักฐาน] 
-มีการจัดการเพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด  
[เอกสารหลักฐาน] 

4. มีการด าเนินการกิจกรรม 5 ส.อย่างสม่ าเสมอ
เพื่อจัดพื นที่บริการและพื นที่ส านักงานให้สะอาด
และเป็นระเบียบเรียบร้อย 

  -แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy Workplace 
: 5ส ส [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: ด าเนินงานโครงการ Happy Workplace : 5ส 
-กิจกรรม 5 ส [เอกสารหลักฐาน] 
-ด าเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในส านักวิทยบริการฯ 
กิจกรรม Big Cleaning day [เอกสารหลักฐาน] 

5. แผนงานและด าเนินการเตรียมความพร้อม
และตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อป้องกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม ระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น อัคคีภัย 
อุท กภั ย  และวาตภั ย  เป็ น ต้ น  ต ามกรอบ
ระยะเวลาที่เหมาะสมหรือตามที่กฎหมายก าหนด 
รวมทั ง การดูแลอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ระงับเหตุ
ฉุกเฉินดังกล่าว ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดมีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 ด้านอ่ืนๆ ข้อ 7 หน้า 36 
[เอกสารหลักฐาน] 
-ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุด
สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 ด้าน
ที่ 4 สภาพแวดล้อม ข้อ 4.4 ภาวะฉุกเฉิน หน้า 4 
[เอกสารหลักฐาน] 
-โครงการเตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
[เอกสารหลักฐาน] 
-การดูแลอุปกรณ์ถังน  ายาดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/pgreenlib61.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/2019/08/20190703024831.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=1227
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/doc4-3-5.jpg
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/doc4-3-6.jpg
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/doc4-3-3.jpg
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/doc4-3-8.jpg
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-p5s.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=1227
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=1505
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เสมอ [เอกสารหลักฐาน] 
-จัดท าป้ายแสดงวิธีการใช้ถังน  ายาดับเพลิงที่ถูกวิธี  
[เอกสารหลักฐาน] 

 

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/doc4-4-6.jpg
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/doc4-4-7.pdf

