
                                                                                     (ส ำหรับกรรมกำรแตล่ะคน) 

 แบบตรวจประเมินพื้นที่ตามมาตรการห้องสมดุสีเขียว 
(พื้นที่ส่วนของส านักงาน) 

ตรวจประเมินครั้งที.่.........เดอืน...................................พ.ศ..............พื้นที่................................................................ 
วันทีต่รวจ............................... กรรมการผู้ตรวจ....................................................................................................... 
ค าชี้แจง  เกณฑ์กำรให้คะแนน : ดีมำก=5   ดี=4   ปำนกลำง=3   น้อย=2   น้อยมำก=1  
             ข้อใดไม่มี/ไม่สำมำรถท ำได้ในพ้ืนที่นั้น ให้เช็คถูกในช่อง “ไม่ประเมิน” (จะไม่น ำข้อนั้นคิดค่ำเฉลี่ย) 

มาตรการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 
คะแนน ไม่ประเมิน 

ด้านไฟฟ้า 
   1. เปิดไฟเฉพำะบริเวณที่ใช้งำน    
   2. เปิดเครื่องปรับอำกำศตำมเวลำที่ก ำหนด      
   3. ปรับอุณหภูมิให้เหมำะสมที่ 25 องศำเซลเซียส    
   4. ปิดเครื่องปรับอำกำศเวลำพักรับประทำนอำหำรกลำงวัน    
   5. เปิดเครื่องปรับอำกำศก่อนกำรประชุมประมำณ 10-15 นำที และปิดทันทีเม่ือ      

    ประชุมเสร็จ (ส ำหรับผู้ดูแลห้องประชุม) 
   

   6. ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งำน    
   7. ถอดปลั๊กกระติกน้ ำร้อนออกหลังเลิกใช้งำนทุกครั้ง (ส ำหรับพื้นท่ีท่ีใช้กระติกน้ ำร้อน)    
ด้านประปา 
   8. รณรงค์ให้ช่วยกันปิดก๊อกน้ ำให้สนิททุกครั้ง    
   9. ตรวจสอบและเปลี่ยนหรือซ่อมแซมปั้มน้ ำ ระบบกำรจ่ำยน้ ำ เช่น ท่อประปำ  
         วำลว์ ก๊อกน้ ำ ระบบสุขภัณฑ์ ให้อยู่ในสภำพ ปกติอย่ำงสม่ ำเสมอ 

   

ด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
   10. จัดเก็บเอกสำร/สิ่งของต่ำงๆ อย่ำงเป็นระเบียบ เหมำะสม มีป้ำยบอก/คู่มือ 

     (ถ้ำมี) และชื่อผู้รับผิดชอบ 
   

   11. อุปกรณ์กำรท ำงำน ครุภัณฑ์ พัสดุ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ    
   12. มีกำรตรวจตรำ ดูแลพื้นที่ให้สะอำดอยู่เสมอ    
   13. หลังเลิกใช้งำน/เลิกงำน มีกำรจัดเก็บอุปกรณ์หรือเอกสำรต่ำงๆ ให้เข้ำที่    
   14. มีกำรคัดแยกขยะและจัดจุดรองรับขยะ ตำมต ำแหน่งที่เหมำะสม    

 ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................... ......... 
..................................................................................................................................................................................  
................................................................ ..................................................................................................................  
 
 
 
 
 



             (ส ำหรับกรรมกำรแตล่ะคน) 
แบบตรวจประเมินพ้ืนที่ตามมาตรการห้องสมดุสีเขียว 

 (พื้นที่ส่วนของผู้ใช้บริการ) 
ตรวจประเมินครั้งที.่.........เดอืน...................................พ.ศ..............พื้นที่................................................................ 
วันทีต่รวจ............................... กรรมการผู้ตรวจ....................................................................................................... 
ค าชี้แจง  เกณฑ์กำรให้คะแนน : ดีมำก=5   ดี=4   ปำนกลำง=3   น้อย=2   น้อยมำก=1  
             ข้อใดไม่มี/ไม่สำมำรถท ำได้ในพ้ืนที่นั้น ให้เช็คถูกในช่อง “ไมป่ระเมิน” (จะไม่น ำข้อนั้นคิดค่ำเฉลี่ย) 

 

มาตรการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 
คะแนน ไม่ประเมิน 

ด้านไฟฟ้า 
    1. เปิดไฟตำมควำมจ ำเป็นของกำรใช้แสงสว่ำงหรือ 

    เฉพำะส่วนที่มีผู้ใช้บริกำร 
   

    2. เปิดเครื่องปรับอำกำศ ตำมเวลำที่ก ำหนดของแต่ละชั้น 
       ส านักหอสมุดกลาง 
        วันจันทร์-วันศุกร์  
           ชั้น 1 เวลำ 8.40-19.00 น.   ชั้น 2 เวลำ 8.15-19.00 น.  
           ชั้น 3 เวลำ 8.35-19.00 น.   ชั้น 4 เวลำ 8.30-19.00 น.  
           ชั้น 5 เวลำ 8.50-17.00 น.   ชั้น 6 เวลำ 9.00-16.00 น. 
        วันเสาร์-อาทิตย ์  
            ชั้น 1 เวลำ 10.15-17.00 น.      ชัน้ 2 เวลำ 10.30-17.00 น.   
            ชั้น 3 เวลำ 10.30-17.00 น.      ชัน้ 4 เวลำ 10.20-17.00 น.                  
            ชั้น 5 เวลำ 10.40-16.00 น.       ชัน้ 6 งดเปิดเครื่องปรับอำกำศ 
        ปิดภาคเรียน 
            ทุกช้ันเปิดเครื่องปรับอำกำศตำมเวลำปกติ และปดิเวลำ 15.00 น. 
        องครักษ์ 
           ในส่วนบริกำรเปิดเครื่องปรับอำกำศเหลื่อมเวลำกันในแตล่ะชั้น 
          ชั้น 1 เปิดเครื่องปรับอำกำศ เวลำ 8.40 น. 
           ชั้น 2 เปิดเครื่องปรับอำกำศ เวลำ 10.00 น. (หำกมีผู้ใช้บริกำรเกิน  
                 10 คนหรือสภำพอำกำศร้อน ปรับเวลำเป็น 9.30 น.) 
          ชั้น 3 เปิดเครื่องปรับอำกำศ เวลำ 8.50 น. 
          ชั้น 4 เปิดเครื่องปรับอำกำศ เวลำ 9.00 น. 
          ชั้น 5 เปิดเครื่องปรับอำกำศ เวลำ 9.10 น. 
         ทุกชั้นบริกำรปิดเครื่องปรับอำกำศก่อนเวลำปดิท ำกำร 30 นำที 
 

   

    3. ปรับอุณหภูมิให้เหมำะสมที่ 25 องศำเซลเซียส หรือ 
         ตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศ  

   

    4. ลดจ ำนวนกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นของแต่ละชั้นลง 
     หลังเวลำ 16.00 น. (หำกมีผู้ใช้บริกำรน้อย) 

   

    5. รณรงค์ให้ใช้บันไดแทนกำรขึ้นลงลิฟตช์ั้นเดียว    
 

 



มาตรการ ผลการประเมิน หมายเหตุ คะแนน  ไม่ประเมิน 
ด้านประปา 
    6. รณรงค์กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด    
ด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่บริการ 
    7. มีกำรจัดวำงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และพ้ืนที่บริกำรอย่ำงเป็น   

      ระเบียบ เหมำะสม สะดวกในกำรเข้ำถึง มีป้ำย/คู่มือแนะน ำ     
      กำรใช้ (ถ้ำมี) และชื่อผู้รับผิดชอบ 

   

    8. ครุภัณฑ์ พัสดุ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน    
    9. มีกำรตรวจตรำ ดูแลพื้นที่ให้สะอำดอยู่เสมอ    
    10. มีป้ำย/สัญลักษณ์บอกทิศทำงและข้อมูลจ ำเป็นในพ้ืนที่    
    11. มีกำรคัดแยกขยะ และก ำหนดจุดรองรับขยะตำมต ำแหน่ง 

      ที่เหมำะสม 
   

 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        (ผลรวมของคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม > ส่งให้ผู้รวบรวม) 
แบบตรวจประเมินพ้ืนที่ตามมาตรการห้องสมดุสีเขียว 

(พื้นที่ส่วนของส านักงาน) 
ตรวจประเมินครั้งที.่.........เดอืน...................................พ.ศ..............พื้นที่................................................................ 
วันทีต่รวจ............................... กรรมการผู้ตรวจ....................................................................................................... 
ค าชี้แจง  เกณฑ์กำรให้คะแนน : ดีมำก=5   ดี=4   ปำนกลำง=3   น้อย=2   น้อยมำก=1  
             ข้อใดไม่มี/ไม่สำมำรถท ำได้ในพ้ืนที่นั้น ให้เช็คถูกในช่อง “ไม่ประเมิน” (จะไม่น ำข้อนั้นคิดค่ำเฉลี่ย) 

มาตรการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 ไม่ประเมิน 

ด้านไฟฟ้า 
   1. เปิดไฟเฉพำะบริเวณที่ใช้งำน       
   2. เปิดเครื่องปรับอำกำศตำมเวลำที่ก ำหนด         
   3. ปรับอุณหภูมิให้เหมำะสมที่ 25 องศำเซลเซียส       
   4. ปิดเครื่องปรับอำกำศเวลำพักรับประทำนอำหำรกลำงวัน       
   5. เปิดเครื่องปรับอำกำศก่อนกำรประชุมประมำณ 10-15  

    นำที และปิดทันทีเม่ือประชุมเสร็จ(ส ำหรับผู้ดูแลห้องประชุม) 
      

   6. ปิดคอมพิวเตอร์ทุกครั้งหลังเลิกใช้งำน       
   7. ถอดปลั๊กกระติกน้ ำร้อนออกหลังเลิกใช้งำนทุกครั้ง  
        (ส ำหรับพื้นท่ีที่ใช้กระติกน้ ำร้อน) 

      

ด้านประปา 
   8. รณรงค์ให้ช่วยกันปิดก๊อกน้ ำให้สนิททุกครั้ง       
   9. ตรวจสอบและเปลี่ยนหรือซ่อมแซมปั้มน้ ำ ระบบกำรจ่ำย 
        น้ ำ เช่น ท่อประปำวำล์ว ก๊อกน้ ำ ระบบสุขภัณฑ์ ให้อยู่ 
        ในสภำพปกติอย่ำงสม่ ำเสมอ 

      

ด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
   10. จัดเก็บเอกสำร/สิ่งของต่ำงๆ อย่ำงเป็นระเบียบ        

      เหมำะสม มีป้ำยบอก/คู่มือ(ถ้ำมี) และชื่อผู้รับผิดชอบ 
      

   11. อุปกรณ์กำรท ำงำน ครุภัณฑ์ พัสดุ อยู่ในสภำพพร้อม 
        ใช้งำนอยู่เสมอ 

      

   12. มีกำรตรวจตรำ ดูแลพื้นที่ให้สะอำดอยู่เสมอ       
   13. หลังเลิกใช้งำน/เลิกงำน มีกำรจัดเก็บอุปกรณ์หรือ 
        เอกสำรต่ำงๆ ให้เข้ำท่ี 

      

   14. มีกำรคัดแยกขยะและจัดจุดรองรับขยะ ตำมต ำแหน่ง 
        ที่เหมำะสม 

      

รวมคะแนน       
ค่าเฉลี่ย       

สรุปผลค่าเฉลี่ยรวมในการตรวจประเมิน   



 
 ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ......................................................... 
................................................................ ..................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... ......... 
..................................................................................................................................................................................  
................................................................ ............................................................................................. ..................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        (ผลรวมของคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม > ส่งให้ผู้รวบรวม) 
แบบตรวจประเมินพ้ืนที่ตามมาตรการห้องสมดุสีเขียว 

 (พื้นที่ส่วนของผู้ใช้บริการ) 
ตรวจประเมินครั้งที.่.........เดอืน...................................พ.ศ..............พื้นที่................................................................ 
วันทีต่รวจ............................... กรรมการผู้ตรวจ....................................................................................................... 
ค าชี้แจง  เกณฑ์กำรให้คะแนน : ดีมำก=5   ดี=4   ปำนกลำง=3   น้อย=2   น้อยมำก=1  
             ข้อใดไม่มี/ไม่สำมำรถท ำได้ในพ้ืนที่นั้น ให้เช็คถูกในช่อง “ไม่ประเมิน” (จะไม่น ำข้อนั้นคิดค่ำเฉลี่ย) 

มาตรการ ผลการประเมิน หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 ไม่ประเมิน 

ด้านไฟฟ้า 
   1. เปิดไฟตำมควำมจ ำเป็นของกำรใช้แสงสว่ำงหรือ 

    เฉพำะส่วนที่มีผู้ใช้บริกำร 
      

   2. เปิดเครื่องปรับอำกำศ ตำมเวลำที่ก ำหนดของแต่ละชั้น       
   3. ปรับอุณหภูมิให้เหมำะสมที่ 25 องศำเซลเซียส หรือ 
       ตำมควำมเหมำะสมของสภำพอำกำศ  

      

   4. ลดจ ำนวนกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นของแต่ละชั้น 
    หลังเวลำ 16.00 น. (หำกมีผู้ใช้บริกำรน้อย) 

      

    5. รณรงค์ให้ใช้บันไดแทนกำรขึ้นลงลิฟตช์ั้นเดียว       
ด้านประปา 
    6. รณรงค์กำรใช้น้ ำอย่ำงประหยัด       
ด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่บริการ 
   7. มีกำรจัดวำงอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และพ้ืนที่บริกำรอย่ำงเป็น   

   ระเบียบ เหมำะสม สะดวกในกำรเข้ำถึง มีป้ำย/คู่มือ 
   แนะน ำกำรใช้ (ถ้ำมี) และชื่อผู้รับผิดชอบ 

      

    8. ครุภัณฑ์ พัสดุ อยู่ในสภำพพร้อมใช้งำน       
   9. มีกำรตรวจตรำ ดูแลพื้นที่ให้สะอำดอยู่เสมอ       
   10. มีป้ำย/สัญลักษณ์บอกทิศทำงและข้อมูลจ ำเป็นในพ้ืนที่       
   11. มีกำรคัดแยกขยะ และก ำหนดจุดรองรับขยะตำม 

      ต ำแหน่งที่เหมำะสม 
      

รวมคะแนน       
ค่าเฉลี่ย       

สรุปผลค่าเฉลี่ยรวมในการตรวจประเมินพื้นที่   
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 


