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เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินตนเอง 

มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

หมวดที่ 1 ทั่วไป 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ 
วิสัยทัศน์   
   1.1 การพัฒนาห้องสมุดสี เขียวให้ เป็นแหล่ง
เรียนรู้ มีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และให้บริการความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของชาติ 

  -ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง นโยบายการ
พัฒนาห้องสมุดสีเขียว ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
วิสัยทัศน์ หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 
--เว็บไซต์ส านักฯ ด้านห้องสมุดสีเขียว 
http://library.tru.ac.th/greenlib/ 

พันธกิจ  
   1.2 เป็นแหล่งบริการความรู้ด้านพลังงานและ
สิ่งแวดล้อมที่ทันสมัยสอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาประเทศ และตรงตามต้องการของชุมชน
และสังคม 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
พันธกิจ ข้อ 1 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

   1.3 จัดหาและจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
พันธกิจ ข้อ 1 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

   1.4 จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
พันธกิจ ข้อ 2 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

   1.5 ส่ ง เส ริ ม ให้ บุ ค ล าก ร ห้ อ งส มุ ด แ ล ะ
ผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีความ
ตระหนักรู้ ใน เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
พันธกิจ ข้อ 3 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

   1.6 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
พันธกิจ ข้อ 4 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/620225-green.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
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เป้าหมาย 

   1.7 ห้องสมุดเป็นแหล่งบริการความรู้ด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนอกเหนือจาก
การให้บริการความรู้ตามบริบทของแต่ละ
ห้องสมุด 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
เป้าหมาย ข้อ 1 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

   1.8 ห้องสมุดมีทรัพยากรสารสนเทศด้านการ
อนุ รักษ์พลั งงานและสิ่ งแวดล้อมที่ ทันสมัย 
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ และตรง
ตามความต้องการของชุมชนและสังคม 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
เป้าหมาย ข้อ 2 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

   1.9 ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
เป้าหมาย ข้อ 1-2 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

   1.10 บุคลากรห้องสมุดและผู้ รับบริการมี
ความรู้ความเข้าใจและมีความตระหนักรู้ในเรื่อง
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
เป้าหมาย ข้อ 3 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

   1.11 ห้องสมุดมีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน ลดการใช้ทรัพยากร ลดปริมาณขยะ
และของเสีย โดยใช้หลักการและเครื่องมือที่
เหมาะสม 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
เป้าหมาย ข้อ 4 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

ยุทธศาสตร์ 

   1.12 มีการก าหนดให้นโยบายการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งในนโยบาย
การบริหารจัดการห้องสมุด 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ ข้อ 1 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

   1.13 มีการแลกเปลี่ ยนและใช้ป ระโยชน์
ท รัพ ย ากรส ารสน เท ศด้ าน พ ลั ง ง าน แล ะ
สิ่งแวดล้อมร่วมกัน 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ ข้อ 2 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

   1.14 มีการสร้างเครือข่ายห้องสมุดสี เขียว 
พัฒนาความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ ข้อ 3 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

   1.15 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ ข้อ 4 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
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   1.16 มี ก ารป ระ เมิ น ผล การด า เนิ น งาน
ห้องสมุดสีเขียว โดยใช้ตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์ที่
เหมาะสม 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 
ยุทธศาสตร์ ข้อ 5 หน้า 11 [เอกสารหลักฐาน] 

2. มีการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นข้อมูลในการก าหนด
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และน าไปสู่การก าหนด
แนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ การเป็นห้องสมุดสีเขียว 

  ได้ติดตามและวิเคราะห์สภาวการณ์ปัญหาด้านพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมของสังคมจากสถานการณ์ปัจจุบันและ
เอกสารในภาพรวม และน ามาก าหนดเป็น 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียวส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 12-15 [เอกสารหลักฐาน] 

3. ก าหนดขอบเขตการด าเนินงานตามมาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว ซึ่งสามารถด าเนินการทั้งหมด 
หรือเฉพาะส่วน โดยไม่นับรวมกิจกรรมของ
ห้องสมุ ดที่ ไม่ มี นั ยส าคัญ ในการก่ อ ให้ เกิ ด
ผ ล ก ระท บ ต่ อ ก า รอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง ง าน แ ล ะ
สิ่งแวดล้อมทั้งนี้ ต้องมีการชี้แจงเหตุผลประกอบ
ในกรณีที่ไม่ด าเนินการทั้งหมด 

  -แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
พ.ศ. 2561-2565 หน้า 14-18 [เอกสารหลักฐาน] 
-ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติ
ห้ องสมุดสี เขียว เพ่ื อการอนุ รักษ์พลั งงานและ
สิ่ งแวดล้อมส านั กวิทยบริการและเทคโน โลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ 
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2560 [เอกสารหลักฐาน] 

หมวดที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

กรณีอาคารสร้างใหม่ 

1. มีการศึกษามาตรฐานและข้อก าหนดด้านการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  - 

2. มีแผนงานและมาตรฐาน เรื่องโครงสร้าง
อาคารและวัสดุประกอบอาคารที่ เอ้ือต่อการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  - 

3. มีแผนงานและมาตรฐาน เร่ืองการติดตั้งระบบ
ปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ 

  - 

4. มีแผนงานและมาตรฐาน เร่ืองการติดตั้งระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน 

  - 

5. มีแผนงานและมาตรฐาน เรื่องการปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 

  - 

กรณีเป็นอาคารเก่า 

1. มีการศึกษาปัญหาและสภาพอาคารเดิม ที่เป็น
อุปสรรคต่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

  -แผนพัฒนาอาคารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561–2565 
[เอกสารหลักฐาน] 

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-2565-plib.pdf
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2. มีการก าหนดแผนงานปรับปรุงโครงสร้าง
สถาปัตยกรรมหรือวัสดุประกอบอาคารให้เอ้ือต่อ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม   

  -แผนพัฒนาอาคารส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561–2565 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แบบแปลนปรับปรุงห้องน้ าส านักวิทยบิการ เพื่อขอ
งบประมาณ 2563 [เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: ระบบโซลาเซลล์ในโครงการ Green Library 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ  Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย: 
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] 

3. มีการก าหนดแผนงานการปรับปรุงระบบปรับ
อากาศที่มีประสิทธิภาพ 
 

  -แผนพัฒนาอาคารส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561–2565 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ  Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรมย่อย: 
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] 

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-2565-plib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/3082561.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-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/wp-content/uploads/2017/10/2561-2565-plib.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
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4. มีการก าหนดแผนงานการปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างที่ประหยัดพลังงาน 
 

  -แผนพัฒนาอาคารส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561–2565 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: ระบบโซลาเซลล์ในโครงการ Green Library 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ  Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย : กิ จกรรม   Green library : เพื่ อการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 

5. มีแผนงานและมาตรฐาน เร่ือง การปลูกต้นไม้
เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
 

  -แผนพัฒนาอาคารส านั กวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ. 2561–2565 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการ  Green library : กิจกรรมส่งเสริมการ
เรียนรู้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนปฏิบัติราชการ2562 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย : กิ จกรรม   Green library : เพื่ อการอนุ รักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม [เอกสารหลักฐาน] 
-โครงการปลูกตนไม “ลดรอน รักษโลก” วันศุกรที่ 26 
ตุลาคม 2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตรสมเด็จพระนา
รายณมหาราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
[เอกสารหลักฐาน] 

หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน 

1. มีแผนงานและด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดไฟฟ้า น้ 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

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-2565-plib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2561-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/2017/10/2562-pglib.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/2017/10/2561-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-pglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=575
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
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เขียว ประจ าปี 2561 [เอกสารหลักฐาน] 
–แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562  
 [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี
เขียว ประจ าปี 2562  [เอกสารหลักฐาน] 
-มาตรการประหยัดไฟฟา น้ 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] 
-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 เข้ามาใช้พื้นที่ภายในห้องสมุดให้
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 

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
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
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[เอกสารหลักฐาน] 
4. มีการสื่อสารและรณรงค์ให้ผู้รับบริการและ
บุคลากรห้องสมุด ประหยัดไฟฟ้า ประหยัดน้ 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 าเนินการจัดซื้อ/
จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมใน คู่มือการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ฉบับล่าสุด 
หรือสินค้าชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรมการให้บริการ
ของห้องสมุด รวมทั้ง กิจกรรมการประชุมและ
จัดนิทรรศการ 

  -น าเร่ืองเข้าการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
ห้องประชุม  ชั้น  7 อาคารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ระเบียบวาระที่ 1.2  ข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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 าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (อ้างอิงบัญชีรายการสินค้าและ
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 

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
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
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2-3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก) [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2561 
[เอกสารหลักฐาน] 
-มีหลักฐานเชิงประจักษ์ในการด าเนินงานตามแผนการ
บ ารุงรักษาระบบต่างๆ  

7. มีแผนงานและด าเนินการรวบรวมและบันทึก
ข้ อมู ลป ริม าณ การใช้ ไฟฟ้ า  เชื้ อ เพ ลิ ง  น้ 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 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
[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] 

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

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

หมวดที่ 4 การจัดการของเสียและมลพิษ  

1. มีแผนงานและด าเนินการจัดการขยะ โดย
เลือกวิธีการจัดการที่เหมาะสม ลดปริมาณขยะ 
(Reduce) การใช้ซ้ า (Reuse) การน ากลับมาใช้
ใหม่ (Recycle) มีการตรวจสอบความถูกต้องใน
การคัดแยกและบันทึกปริมาณขยะ มีพื้ 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 

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
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
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6203011.pdf
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[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)  
[เอกสารหลักฐาน] 
- สื่อประชาสัมพันธ์ [เอกสารหลักฐาน] 
- กิจกรรมรับบริจาคกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ด าเนินการคัด
แยกขยะ และจัดหาอุปกรณ์การคัดแยก  
[เอกสารหลักฐาน] 
- พื้นที่จัดเก็บขยะ [เอกสารหลักฐาน] 
- มีจุดชั่งปริมาณขยะ [เอกสารหลักฐาน] 

2. มีแผนงานและด าเนินการจัดการน้ าเสียโดย
เริ่มจากการวิ เคราะห์คุณภาพน้ า เพื่อเลือก
แนวทางในการจัดการน้ าเสียอย่างเหมาะสม เช่น 
การเลือกใช้น้ ายาท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย เป็น
ต้น มีการดูแลและตรวจสอบระบบบ าบัดน้ าเสีย
อย่างต่อเนื่องรวมทั้งการลดปริมาณการใช้น้ า 
หรือใช้น้ 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 

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
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
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[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2561  
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าป ี2562  
[เอกสารหลักฐาน] 
-ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว 
ประจ าปี  2561 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
[เอกสารหลักฐาน] 
-ติดตั้งถังดักไขมันที่ท่อน้ าทิ้ง ชั้น 1 และชั้น 2  
[เอกสารหลักฐาน] 
-เลือกใช้น้ ายาท าความสะอาดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
[เอกสารหลักฐาน] 
- มีการบ าบัดน้ าเสียอย่างเหมาะสม [เอกสารหลักฐาน] 

3. มีแผนงานและด าเนินการจัดการมลพิษทาง
อากาศ เช่น  ฝุ่ น ละออง ไรฝุ่ น  เชื้ อ รา เชื้ อ
แบคทีเรีย สารเคมี ควันบุหรี่ เป็นต้น มีการจัด
พื้นที่ ให้อากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอและ
ถ่ายเทโดยสะดวก มีการก าจัดฝุ่นบนชั้นหนังสือ
อย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งมีการก 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 
[เอกสารหลักฐาน] 
-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าป2ี562  
[เอกสารหลักฐาน] 
-ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว 
ประจ าป ี2561 [เอกสารหลักฐาน] 
-มีการด าเนินการจัดการมลภาวะเป็นพิษทางอากาศ 
เช่น ฝุ่นละออง ไรฝุ่น เชื้อรา แบคทีเรีย สารเคมี ควัน
บุหรี่ [เอกสารหลักฐาน] 
- ด าเนินกิจกรรม 5 ส. ภายในส านักวิทยบริการฯ 
กิจกรรม Big Cleaning day [เอกสารหลักฐาน] 
-อากาศหมุนเวียนอย่างเพียงพอและอากาศถ่ายเท
สะดวก [เอกสารหลักฐาน] 
-การก าจัดฝุ่นบนชั้นหนังสืออย่างสม่ าเสมอ กิจกรรม 5 ส 
[เอกสารหลักฐาน] 
-มีการก าหนดห้องสมุดปลอดบุหรี่  [เอกสารหลักฐาน] 

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
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
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-มีการจัดการเพื่อควบคุมเสียงในห้องสมุด  
[เอกสารหลักฐาน] 

4. มีการด าเนินการกิจกรรม 5 ส.อย่างสม่ าเสมอ
เพื่อจัดพื้นที่บริการและพื้นที่ส 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 
รวมทั้ง 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] 
-การดูแลอุปกรณ์ถังน้ ายาดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่
เสมอ [เอกสารหลักฐาน] 
-จัดท าป้ายแสดงวิธีการใช้ถังน้ ายาดับเพลิงที่ถูกวิธี  
[เอกสารหลักฐาน] 

หมวดที่ 5 การบริหารจัดการและการให้บริการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. มีนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว มีการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงาน 
แต่งตั้ งคณะกรรมการอนุรักษ์พลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารและผู้แทน
บุคลากรห้องสมุด เพื่ อร่วมกันวางแผนและ
ก าหนดแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียวไว้ใน
แผนงานประจ าปี มีการก ากับติดตามให้มีการ

  -ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เร่ือง นโยบายการพัฒนา
ห้องสมุดสี เขียว ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประกาศ ณ 
วันที่ 1กรกฎาคม 2560 [เอกสารหลักฐาน] 
-ประกาศส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุด

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
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
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/620225-green.pdf
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ด าเนินการตามแผนและมีการรายงานผลตาม
แผนไม่ต่ ากว่าปีละ 2 คร้ัง 

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
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] 

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
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


14 

เกณฑ์การประเมิน 
การประเมินตนเอง 

มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

-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
ร้อยละ 5 ของทรัพยากรสารสนเทศทั้ งหมด
หรือไม่น้อยกว่า 300 รายการและจัดเตรียมให้
อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ 

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

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
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
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[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 
กิจกรรมส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
   3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการพลังงาน
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 

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
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/pgreenlib61.pdf
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-แผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจ าปี 2562 
[เอกสารหลักฐาน] 
   1. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม  
   2. จัดบอร์ดนิทรรศการ มุมความรู้และ 
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 
   3. ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการจัดการพลังงาน
สิ่งแวดล้อม และการเป็นห้องสมุดสีเขียว 
   4. รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โดยจัดกิจกรรมให้นักศึกษาและผู้ ใช้บริก าร 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 
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] 

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
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
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–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
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 

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

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/pgreenlib61.pdf
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[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 ายตามจุดต่ างๆ (Computer, แอร์ , 
Printer, ห้องน้ า) [เอกสารหลักฐาน] 

หมวดที่ 6 บทบาทของบุคลากรห้องสมุดและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

1. มีแผนงานพัฒนาห้องสมุดสีเขียว โดยผู้บริหาร
ห้องสมุด รวมทั้ง รับฟังความเห็นจากบุคลากร
และผู้รับบริการ และเสนอให้คณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงาน ตลอดจนผู้บริหารระดับเหนือ
ชั้นขึ้นไปรับทราบ ชี้แจงบทบาทด้านการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุก
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

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
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
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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
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 

  แผนพัฒนาห้องสมุดสี เขียว 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 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 

  -แผนปฏิบัติราชการ2561 แผนการด าเนินงานกิจกรรม
ย่อย: โครงการสร้างเสริมสุขภาวะ Happy Workplace 

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
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
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หรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการห้องสมุด 
ด าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม และให้ความร่วมมือใน
การด าเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามข้อก าหนด
และเงื่อนไขการว่าจ้าง (Term of Reference: 
TOR) หรือตามรายละเอียดที่ห้องสมุดก าหนด 

: 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
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม    

  มีหลักฐานเชิงประจักษ์ผู้รับบริการให้ความร่วมมือในการ
ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามมาตรการ
ที่ห้องสมุดก าหนด 
– มีการติดป้ายนโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว/ป้าย
รณรงค์/ชี้แจงท าความเข้าใจกับผู้ใช้บริการห้องสมุดและ
รณรงค์ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมและมีความเข้าใจในการด าเนินงานห้องสมุด
สีเขียว ได้แก่ การรณรงค์ลดการใช้ลิฟต์แทนการขึ้น
บันได ป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะให้ถูก
วิธี รณรงค์ปิดสวิตช์ไฟกระตุกในจุดที่ไม่ใช้งาน ป้ายปิด
หน้าจอเวลาพักเที่ยงหรือเลิกใช้งาน รณรงค์การใช้
กระดาษให้คุ้มค่า สื่อประชาสัมพันธ์ ห้องสมุดสีเขียว 
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] 

หมวดที่ 7 เครือข่ายและความร่วมมือระหว่างห้องสมุด 

1. มี ค วาม ร่ วมมื อกั บ ห้ องสมุ ด อ่ื น ๆ  ห รื อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการความรู้หรือมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องการบริหาร
จัดการและการให้บริการที่ เกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 -บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนา
ห้องสมุดสีเขียว ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 
[เอกสารหลักฐาน] 
-ร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง ความท้าทาย ของห้องสมุด
สีเขียวกับการจัดการพลังงาน ในยุค Thailand 4.0 และ
ประชุมหน่วยงาน ความร่วมมือทางวิชาการด้านการ
พัฒนา เครือข่ายห้องสมุดสี เขียว 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 

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
http://library.tru.ac.th/greenlib/?cat=16
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/600609.pdf
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-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 
-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 
-ประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่  6 
ประจ าปี 2562 วันที่  22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์
เรียนรู้และหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
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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
การล้างระบบปรับอากาศต่อปี เป็นต้น 

  -รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2561 
หัวข้อ  รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
มลพิษ [เอกสารหลักฐาน] 
-รายงานผลการด าเนินงานห้องสมุดสีเขียว 2562 
หัวข้อ  รายงานการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
มลพิษ [เอกสารหลักฐาน] 
-ประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติห้องสมุดสีเขียวเพื่อการ

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/?p=924
http://library.tru.ac.th/greenlib/?p=1782
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-repglib.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/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/2017/10/2561-repglib.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/2562-repglib.pdf
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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] 
-รายงานโครงการเผยแพร่ความรู้และบริการวิชาการ 
ประจ าปี  2561 การจัดแหล่งเรียนรู้ ในโรงเรียน ณ 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จ.ลพบุร ี

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/6202261.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/08/20190703024831.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/r611026.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/?p=1227
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r620321.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-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/r610578.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2018/06/r61052123.pdf
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มี ไม่ม ี หมายเหตุ 

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] 

 

http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2018/06/r61060508.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/03/r611026.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2018/10/r610822.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/01/r611122.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r611204.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2019/01/r61121214.pdf
http://library.tru.ac.th/greenlib/wp-content/uploads/2017/10/r620107.pdf

