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เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินตนเอง 

มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยผู้บริหาร
ห้องสมุด รวมทั้ง รับฟังความเห็นจากบุคลากร
และผู้รับบริการ และเสนอให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับเหนือ
ชั้นขึ้นไปรับทราบ ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้ เกี่ยวข้องทุก
กลุ่มรับทราบ ได้แก่ บุคลากรผู้รับบริการและ
ผู้ประกอบการ 

  -ก าหนดการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ 
ห้องประชุม  ชั้น  1 อาคารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เวลา 14.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา 
วาระที่ 4.3 การท า MOU เรื่อง การพัฒนาเครือข่าย
ห้องสมุดสีเขียว 
วาระที่ 4.4 แผนด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 [เอกสารหลักฐาน] 
-ประกาศ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง นโยบายการพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
[เอกสารหลักฐาน] 
-ประกาศส านักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุด
สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 
15 สิงหาคม 2560 [เอกสารหลักฐาน] 
-ค าสั่งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ 
025/2560 เรื่อง แต่ งตั้ งคณะกรรมการโครงการ
ห้องสมุดสีเขียวของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 
[เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานโครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการฯ 
เร่ือง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว
7-8 พ.ค. 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
-การด าเนินโครงการเตรียมความพรอมส าหรับรองรับ
การตรวจรับประเมินหองสมุดสีเขียว ประจ าป 2562 
เมื่อวันที่ 7-8 มีนาคม 2562 
[เอกสารหลักฐาน] 

2. มีแผนงานและด าเนินแจ้งบุคลากรห้องสมุด
จะต้องเข้าร่วมการอบรมที่หน่วยงานจัด หรือเข้า

  แผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
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/r610578.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r620307.pdf
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ร่วมการประชุมสัมมนา หรือศึกษาหาความรู้
เพิ่ ม เติมจากสื่ อการเรียนรู้ต่ างๆ  ใน เรื่องที่
เกี่ยวข้องกับพลังงานหรือสิ่ งแวดล้อม  และ
ก าหน ดภ าระ งาน ให้ บุ ค ล ากรมี ส่ วน ร่ วม
ด าเนินงานในการจัดกิจกรรม และ/หรือ การ
ให้บริการสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม หน้า 17 [เอกสารหลักฐาน] 
โครงการ 1. ศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีด้าน
การอนุรกัษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อม 
            2. เข้าร่วมประชุม/สัมมนา กับหน่วยงานที่จัด
กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561 ด้านการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 
[เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานสรุปกิจกรรมการมีส่วนร่วมกิจกรรม อบรม 
ประชุม  สัมมนาของบุคลากรส านั กวิทยบริการฯ 
เก่ียวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 
– มีค าสั่งแต่งตั้งและมอบหมายให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ด าเนิน งาน ในการจัดกิจกรรมและการให้บริการ
สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม เช่น โครงการบริการวิชาการส านักวิทย
บริการฯ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม (กิจกรรม 3R: สิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุ
เหลือใช้) โดยในการจัดกิจกรรมได้มีการวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
-รายงานผลการจัดโครงการกิจกรรมต่างๆ ปี2561, 
2562  [เอกสารหลักฐาน] 

3. มีแผนงานและด าเนินการขอความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการที่ด าเนินการในอาคารห้องสมุด 
หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด 
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: 
TOR) หรือตามรายละเอียดที่ห้องสมุดก าหนด 

  -แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy Workplace 
: 5ส [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: ด าเนินงานโครงการ Happy Workplace : 5ส 
[เอกสารหลักฐาน] 
-เงื่อนไขจ้างท าความสะอาดอาคารและสถานที่ดูแล
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2561  
[เอกสารหลักฐาน] 
-เงื่อนไขจ้างท าความสะอาดอาคารและสถานที่ดูแล
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2562 
[เอกสารหลักฐาน] 

4. มีแผนงานและด าเนินแจ้งให้ผู้ รับบริการ
รับทราบนโยบายและขอความร่วมมือในการ

  มีหลักฐานเชิงประจักษ์ผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการ
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ

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/2019/03/dcm6-6.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/?page_id=45
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
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
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อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    ที่ห้องสมุดก าหนด 
– มีการติดป้ายนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว/ป้าย
รณรงค์/ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ใช้บริการห้องสมุดและ
รณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมและมีความเข้าใจในการด าเนินงานห้องสมุด
สีเขียว ได้แก่ การรณรงค์ลดการใช้ลิฟต์แทนการขึ้น
บันได ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูก
วิธี รณรงค์ปิดสวิตช์ไฟกระตุกในจุดที่ไม่ใช้งาน ป้ายปิด
หน้าจอเวลาพักเที่ยงหรือเลิกใช้งาน รณรงค์การใช้
กระดาษให้คุ้มค่า สื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดสีเขียว 
ส า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า รแ ล ะ เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นต้น [เอกสารหลักฐาน] 

 

http://library.tru.ac.th/greenlib/?cat=16

