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เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินตนเอง 

มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

หมวดที่ 8 การประเมินคุณภาพห้องสมุดสีเขียว 

1. มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
ไฟฟ้ าที่ เหมาะสม  เช่ น  Energy Utilization 
Index (EUI) 

 
 

 -รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2561 
EUI รายปี และ EUI รายเดือน [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2562 
EUI รายปี และ EUI รายเดือน [เอกสารหลักฐาน] 
-สรุปผลอัตราความประหยัดพลังงาน หลอด LED T8 
TUBE [เอกสารหลักฐาน] 
-โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ บริเวณดาดฟ้า อาคาร
ส านักวิทยบริการ จ านวนแผงโซล่าเซลล์ 16 แผง   
[เอกสารหลักฐาน] 

2. มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
เช่น ปริมาณขยะลดลง และร้อยละของปริมาณ
ขยะที่น ามา Reuse, Recycle เพิ่มข้ึน 

 
 

 -รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2561 
บันทึกปริมาณขยะ รายเดือน [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2562 
บันทึกปริมาณขยะ รายเดือน [เอกสารหลักฐาน] 

3. มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ าเสีย 
 
 

  -รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2561 
หัวข้อ รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ า
เสีย [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2562 
หัวข้อ รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการน้ า
เสีย [เอกสารหลักฐาน] 
-เงื่อนไขจ้างท าความสะอาดอาคารและสถานที่ดูแล
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2561  
[เอกสารหลักฐาน] 
-เงื่อนไขจ้างท าความสะอาดอาคารและสถานที่ดูแล
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2562 
[เอกสารหลักฐาน] 
-ติดตั้งถังดักไขมันที่ท่อน้ าทิ้ง ชั้น 1 และชั้น 2  
[เอกสารหลักฐาน] 
-เลือกใช้น้ ายาท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
[เอกสารหลักฐาน] 
- มีการบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสม [เอกสารหลักฐาน] 

4. มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการมลพิษ
ท างอากาศ  เช่ น  ไม่ มี เรื่ อ งร้ อ ง เรี ย น จ าก
ผู้ รั บ บ ริ ก า ร เกี่ ย ว กั บ ส ภ าพ อ าก าศ แ ล ะ
สภาพแวดล้อมภายในอาคาร จ านวนครั้งของ

  -รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2561 
หัวข้อ  รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
มลพิษ [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2562 
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การล้างระบบปรับอากาศต่อปี เป็นต้น หัวข้อ  รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
มลพิษ [เอกสารหลักฐาน] 
-ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
2560 [เอกสารหลักฐาน] 
-การจัดการมลพิษ [เอกสารหลักฐาน] 
-โครงการปลูกต้นไม้  ลดร้อน รักษ์ โลก ณ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561  
[เอกสารหลักฐาน] 
-เงื่อนไขจ้างท าความสะอาดอาคารและสถานที่ดูแล
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2561  
[เอกสารหลักฐาน] 
-เงื่อนไขจ้างท าความสะอาดอาคารและสถานที่ดูแล
บริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 2562 
[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] 

5. มีการประเมินประสิทธิภาพการจัดการก๊าซ
เรือนกระจก เช่น ร้อยละของการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก ค่าคาร์บอนฟุตพริ้นองค์กรต่อ
จ านวนผู้มารับบริการ เป็นต้น 

  -รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2561 
หัวข้อ รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
[เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2562 
หัวข้อ รายงานค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
[เอกสารหลักฐาน] 

6. มีประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น 
ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบ
ความรู้ หรือ ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ผ่าน
การทดสอบความรู้ เป็นต้น 

  -รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2561 
หัวข้อ รายงานผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2562 
หัวข้อ รายงานผลสัมฤทธิ์ของการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานโครงการการจัดการความรู้ส านักวิทยบริการฯ 
เร่ือง การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านห้องสมุดสีเขียว
7-8 พ.ค. 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 
ป ระจ าปี  2561 ก ารจั ด แหล่ ง เรี ยน รู้ ใน โรง เรีย น 
“กิจกรรม 3R ลดโลกร้อน” ณ โรงเรียนวัดข่อยใต้ จ.
ลพบุร ี21-23 พ.ค. 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
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-รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 
ประจ าปี  2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน ณ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุร ี
5-8 มิ.ย. 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานโครงการปลูกต้นไม้ “ลดร้อนรักษ์โลก” 26 
ต.ค. 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานโครงการ 3R Green and Clean TRU 
16-17, 20-22 ต.ค. 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้าใช้
บริการ กิจกรรมประดิษฐ์กระทงที่ท าจากวัสดุธรรมชาติ
21-22 ต.ค. 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
- รายงานโครงการกิจกรรมส่งเสริมและรณรงค์การเข้า
ใช้บริการจัดนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 
2561 [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 
การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ ห้องสมุดโรงเรียน
วัดโคกหม้อ จ.ลพบุรี 12-14 ธ.ค. 2561  
[เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 
การจัดการแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดอัมพ
วัน จ.ลพบุรี 7-9 ม.ค. 2562 [เอกสารหลักฐาน] 
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