
 

แบบตรวจประเมินตนเองเบื้องต้นตามเกณฑ์พัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจ าปี 2562 

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

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินตนเอง 

มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
แต่งตั้ งคณะกรรมการอนุรักษ์พลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทน
บุคลากรห้องสมุด เพื่ อร่วมกันวางแผนและ
ก าหนดแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวไว้ใน
แผนงานประจ าปี มีการก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินการตามแผนและมีการรายงานผลตาม
แผนไม่ต่ ากว่าปีละ 2 คร้ัง 

  -ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง นโยบายการพัฒนา
ห้องสมุดสี เขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ 
วันที่ 1กรกฎาคม 2560 [เอกสารหลักฐาน] 
-ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุด
สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 
[เอกสารหลักฐาน] 
–ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการห้องสมุดสีเขียว 
เลขที่ 025/2560 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดมีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 
[เอกสารหลักฐาน] 
-ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว 
ประจ าปี  2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
[เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว ประจ าปี 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
 -รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว ประจ าปี 2562 [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ  Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/620225-green.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/0252560.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/2017/10/62plan.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/61report.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-repglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-repglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-pglib.pdf
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ย่อย : กิ จกรรม   Green library : เพื่ อการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 

2. มีแผนงานและการจัดกิจกรรมให้บุคลากร
ห้องสมุด  ผู้ รับบริการ ผู้ ป ระกอบการและ
ผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและมีส่วนในการแสดง
ความคิดเห็น 

  -แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ  Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy Workplace 
: 5ส [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย : กิ จกรรม   Green library : เพื่ อการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย : ด าเนินงานโครงการ Happy Workplace : 5ส 
[เอกสารหลักฐาน] 
ภาพกิจกรรม ต่างๆ [เอกสารหลักฐาน] 
-กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 3R ลดปริมาณขยะ ลดโลกร้อน 
-เตรียมความพร้อมและตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
-กิจกรรม 5 ส และตรวจประเมิน 5 ส 
-เตรียมความพร้อมรองรับการตรวจประเมิน 
-สมุดฉีกจากเศษผ้าและกระดาษใช้แล้ว 
-กระดาษใช้แล้วมีค่า…อย่าทิ้ง 
-ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม 
-กิจกรรมประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ 
-ปลูกต้นไม้ “ลดร้อนรักษ์โลก” 
-รณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก 
-กิจกรรมท าน้ าหมักชีวภาพ 
-โครงการศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว หอสมุดและคลัง
ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม และ
โครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุรักษ์  จ.สมุทรสงคราม 
-ศึกษาดูงาน ม.ราชภัฏเพชรบุรี 
-โครงการ Big Cleaning Day 
-นิทรรศการ Green Library 

3. มีแผนงานและด าเนินการจัดหาทรัพยากร
สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานและ
สิ่ งแวดล้อมทั้ งที่ จัดซื้ อและ /หรือการขอรับ
บริจาคในแต่ละปีงบประมาณและมีรายงาน
แสดงทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง
พลังงานและสิ่งแวดล้อมจ านวนรวมไม่น้อยกว่า

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561 ด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ 
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 ด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ โครงการ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศ

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-pglib.pdf
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/wp-content/uploads/2017/10/2562-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/?page_id=805
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/pgreenlib61.pdf
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ร้อยละ 5 ของทรัพยากรสารสนเทศทั้ งหมด
หรือไม่น้อยกว่า 300 รายการและจัดเตรียมให้
อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ 

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
กิจกรรมย่อย: จัดซื้อหนังสือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ [เอกสารหลักฐาน] 
-กิจกรรมออกร้านหนังสือ BOOK FAIR 2561 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิ จกรรมย่อย : จัดหาหนั งสื อภาษาไทย  หนั งสื อ
ภาษาอังกฤษ และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้น 
[เอกสารหลักฐาน] 
-กิจกรรมออกร้านหนังสือ BOOK FAIR 2562 
[เอกสารหลักฐาน] 
-รายการทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ของส านักวิทยบริการฯ [เอกสารหลักฐาน] 
-ระบบสื่อสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 
-Green Digital Library แหล่งรวบรวมความรู้ หนังสือ
ดิจิทัล ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรประเทศ  
[เอกสารหลักฐาน] 

4. มีบริการสืบค้นสารสนเทศ การสอนการรู้
สารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้สารสนเทศ
รวมทั้งให้บริการยืมระหว่างห้องสมุดหรือการ
แลกเปลี่ยนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมระหว่างห้องสมุดหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561 ด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ [เอกสารหลักฐาน] 
   1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม  
   2. จัดบอร์ดนิทรรศการ มุมความรู้และ 
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
   3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการพลังงาน
สิ่งแวดล้อม และการเป็นห้องสมุดสีเขียว 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562  
[เอกสารหลักฐาน] 
   1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม  
   2. จัดบอร์ดนิทรรศการ มุมความรู้และ 
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
   3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการพลังงาน

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/62plan.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-pglib.pdf
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2008742455807168
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-pglib.pdf
https://www.facebook.com/pg/library.tru/photos/?tab=album&album_id=2540115439336531
http://library.tru.ac.th/greenlib/?page_id=572
http://www.deqp.go.th/service-portal/environmental-media-system/home/?fbclid=IwAR2x2Unj0_dvwG5aSKUFJzRhoUQ84lffB0JBEUkoCX-qZEw4MlI7Lq9xrRc
http://gp.pcd.go.th/
https://greendigitallibrary.deqp.go.th/
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
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สิ่งแวดล้อม และการเป็นห้องสมุดสีเขียว 
   4. รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาและผู้ ใช้บริกา ร เห็น
ความส าคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

5. มีแผนงานและจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่มีรูปแบบหลากหลาย
สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561 ด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ [เอกสารหลักฐาน] 
   1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม  
   2. จัดบอร์ดนิทรรศการ มุมความรู้และ 
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
   3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการพลังงาน
สิ่งแวดล้อม และการเป็นห้องสมุดสีเขียว 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 
[เอกสารหลักฐาน] 
   1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม  
   2. จัดบอรด์นิทรรศการ มุมความรู้และ 
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
   3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการพลังงาน
สิ่งแวดล้อม และการเป็นห้องสมุดสีเขียว 
   4. รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาและผู้ ใช้บริกา ร เห็น
ความส าคัญด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
การจัดกิจกรรม 
–นิทรรศการ Green library 
[เอกสารหลักฐาน] 
-กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนราชประชานุ
เคราะห์ 33 จ.ลพบุรี (5-8 มิถุนายน 2561) 
[เอกสารหลักฐาน] 
–กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ จ.
ลพบุรี (21-23 พฤษภาคม 2561) 
[เอกสารหลักฐาน] 
–กิจกรรมรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติก (กรกฎาคม 2561) 
[เอกสารหลักฐาน] 
–โครงการ 3R Green and Clean TRU กิจกรรม 3 R 
สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ กล่องใส่ดินสอปากกาจาก
ขวดน้ าพลาสติกใช้แล้ว (Reuse) [เอกสารหลักฐาน] 
–โครงการ 3R Green and Clean TRU  กิจกรรม 3 R 

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/2017/10/62plan.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=91
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=290
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=235
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=385
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=496
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สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้  สมุดฉีกจากเศษผ้าและ
กระดาษใช้แล้ว (Reuse) [เอกสารหลักฐาน] 
–โครงการ 3R Green and Clean TRU – กิจกรรมการ
คัดแยกขยะ [เอกสารหลักฐาน] 
–บันไดแคลอรี่ “เดินขึ้นบันไดหัวใจแข็งแรง”ลดการใช้
ลิฟต์ แล้วมาขึ้นบันได้ ลดค่าไฟได้สุขภาพดี 
[เอกสารหลักฐาน] 
–กิจกรรมประดิษฐ์กระทงที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ วันที่ 
21-22 พฤศจิกายน 2561 
[เอกสารหลักฐาน] 
–กิจกรรมรับบริจาคกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว 
[เอกสารหลักฐาน] 
–กิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้บริการจัด
นิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561 
[เอกสารหลักฐาน] 

6. มีแผนงานและจัดการฝึกอบรมหรือการพัฒนา
บุคลากรห้องสมุด ให้มีความรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม เป็นประจ าทุกปี 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม หน้า 17 [เอกสารหลักฐาน] 
โครงการ 1. ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
            2. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานที่จัด
กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ  Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy Workplace 
: 5ส [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย : กิ จกรรม   Green library : เพื่ อการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม

http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=469
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=448
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=1164
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=635
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=751
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=745
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/2017/10/62plan.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-p5s.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-pglib.pdf
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ย่อย : ด าเนินงานโครงการ Happy Workplace : 5ส 
[เอกสารหลักฐาน] 
-ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทาย ของห้องสมุด
สีเขียวกับการจัดการพลังงาน ในยุค Thailand 4.0 และ
ประชุมหน่วยงาน ความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนา เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4 (ประจ าปี 
2560) ณ ห้องประชุมก าพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคาร
ส า รนิ เท ศ  50  ปี  ม ห าวิ ท ย าลั ย เก ษ ต รศ าส ต ร์ 
กรุงเทพมหานครฯ วันที่18 กรกฎาคม 2560 
-โครงการศึกษาดูงาน ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่
โจ้  วันที่  7  ธัน วาคม  2560  และ ส านั กหอสมุ ด 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 
-โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุด
สีเขียว” ในระหว่างวันที่  ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 
อ า ค า ร เท พ รั ต น์ วิ ท ย า โ ช ติ  ส า นั ก ห อ ส มุ ด 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานครฯ  
วันที่ 19-20 มกราคม 2561 
-ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว ณ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 27-28 มีนาคม 2561 
-ร่วมการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสี เขียว ครั้งที่  5  ณ ห้อง
ประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนา
น วั ต ก ร รม  ม ห า วิ ท ย าลั ย ว ลั ย ลั ก ษ ณ์  จั งห วั ด
นครศรีธรรมราช วันที่ 29-31 มีนาคม 2561 
-เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว 
ครั้งที่ 5 (ประจ าปี 2561) ณ ห้องประชุมก าพล อดุล
วิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กรุงเทพมหานคร วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 
-ศึกษาดูงานห้องสมุดสีเขียว หอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และโครงการอัมพวา ชัยพัฒนานุ
รักษ์ ณ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 
อ าเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม และโครงการอัมพวา   
ชัยพัฒนานุรักษ์ ต าบลอัมพวา อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม วันที่ 4-15 สิงหาคม 2561 
-การสัมมนาเครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศไทย ครั้งที่ 8 
ระหว่างวันที่ 6-8 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 

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


7 

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินตนเอง 

มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

-โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับรองรับการตรวจ
ประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 ระหว่างวันที่ 
7-8 มีนาคม 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
-การสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา
เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 29-30 
มี น า ค ม  2 5 6 2  ณ  ส า นั ก ง า น วิ ท ย า เ ข ต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดสกลนคร 

7. มีแผนงานและด าเนินจัดกิจกรรมประหยัด
พลั งงาน และการรักษาสิ่ งแวดล้อม อย่าง
ต่อเนื่องตลอดปี 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561 ด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 
[เอกสารหลักฐาน]  
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ  Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย : กิ จกรรม   Green library : เพื่ อการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 
-การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าเป็นแบบหลอดไฟฟ้า LED 
[เอกสารหลักฐาน] 
–โครงการ Big Cleaning Dayกิจกรรม 5 ส ร่วมใจ
ร่วมมือให้องค์กรเป็นห้องสมุดเชิงนิเวศ วันที่ 28 - 29 
ธ.ค.2560 [เอกสารหลักฐาน] 
–ภาพการติดป้ ายตามจุดต่างๆ (Computer, แอร์ , 
Printer, ห้องน้ า) [เอกสารหลักฐาน] 

 

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/2017/10/2561-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=924
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=1227
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=1443

