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คาํนํา 
 

   คูมื่อประหยดัพลงังานสํานกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประจําปีการศกึษา          
พ.ศ.2558 จดัทําขึน้เพ่ือเป็นแนวทางในกาปฏิบตังิานประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยั 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึง้ได้นําผลการดําเนินงานประหยดัพลงังานใน
ปีงบประมาณ   2556 และ 2557 มาวิเคราะห์มาทบทวน เพ่ือให้การดําเนินงานการประหยดัพลงังานมี
ความมัน่คงยัง่ยืนและมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้    
 

 
 

คณะกรรมการดําเนินการประหยดัพลงังาน 
ตลุาคม 2558 
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สารบญั 
 

 เร่ือง                       หน้า 
  

คํานํา                  ก 
สารบญั                 ข 
คณะกรรมการดําเนินการประหยดัพลงังาน       1 
วิเคราะห์ผลการดําเนินการประหยดัพลงังาน       2 
นโยบายการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง     3 
แผนการดําเนินการประหยดัพลงังานปีงบประมาณ 2558     4 
โครงการประหยดัพลงังาน            5 
มาตรการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง ปีงบประมาณ 2557    11 
ผลการประเมนิการดําเนินงานประหยดัพลงังาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
 -การกิจกรรมการประกวดประดษิฐ์ของจากวสัดเุหลือใช้             15 
 -การการอบรมเร่ือง”การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าอยา่งมีสว่นร่วม      16 
  ของ บคุลากรสํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ”  
 -การจดักิจกรรมการมีสว่นร่วมกําจดัจดุออ่นด้านพลงังาน        

 -การอบรมให้ความรู้เร่ือง“การจดัการขยะและของเสีย”        18  

     -การสํารวจความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติามมาตรการประหยดัพลงังาน  20 
     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สรุป ผลการดําเนินงานตามแผนการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง  23  
  ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
ผลการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าสํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  25 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กบั ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

ภาคผนวก 
ผู้ รับผิดชอบและตดิตามผลการดําเนินการมาตรการประหยดัพลงังาน   A 
แบบตดิตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยดัพลงังาน    B 
รอบรู้เร่ืองการประหยดัพลงังาน           F 
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คณะกรรมการดาํเนินการประหยัดพลังงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557               
 
   1. ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง   ท่ีปรึกษา 
   2. ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ประธาน 
   3. รองผู้ อํานวยการฝ่ายสง่เสริมและวิจยั  กรรมการ 
   4. ผู้ช่วยผู้ อํานวยการฝ่ายประกนัคณุภาพ  กรรมการ 
   5. หวัหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
   6. เลขานกุารสํานกัหอสมดุกลาง    กรรมการ 
   7. นางจารุวรรณ  ชศูรี        กรรมการ 
   8. นายพงษ์ศกัดิ ์ เอกนาม     กรรมการ 
   9.  นายกนัตพงศ์ พุม่อยู ่     กรรมการ 
   10. นายพิลาสพล พิพฒัน์เขมากร   กรรมการ 
   11. นายสรุพงษ์   พิมพ์โคตร    กรรมการ 
   12. นายอภิเดช    จนัทร์ศริิ    กรรมการ 
   13. นายสรุชยั   หาบ้านแท่น    กรรมการ 
   14. นายสนัต ิ  เกษมพนัธุ์    กรรมการ 
   15. นางสาวธนภร  พึง่พาพงศ์    กรรมการ 
   16. นายวมิล  พุม่มา      กรรกมาร 
   17. นางจรัสโฉม  ศริิรัตน์     กรรมการและเลขานกุาร 
   18. นางสาวอญัชลี  ตุ้มทอง       กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

.    
 
หน้าที่ 

 
1. ดําเนินการนโยบายประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง 
2. พฒันามาตรการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง 
3. วางแผนดําเนินการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง 
4. ตดิตามการดําเนินงานและประเมินผลการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง 
5. รายงานผลการดําเนินงานการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง 
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วเิคราะห์ผลการดาํเนินการประหยัดพลังงาน  
 
สํานกัหอสมดุกลาง ได้ดําเนินงานตามแผนการประหยดัพลงังาน ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

และตามแผนงานโครงการประหยดัพลงังาน  5 ปี ในระยะท่ี 2 คือลดการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยมาตรการทาง
เทคนิคและวิธีการจดัการ  และระยะท่ี 3 ลดการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยสง่เสริมสร้างแรงจงูใจและปลกู
จิตสํานกึ บคุลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการประหยดัพลงังาน การมีสว่นร่วมในการประหยดัพลงังาน  
และการอนรัุกษ์สภาพแวดล้อม ซึง่การเนินการดงักลา่วสามารถดําเนินงานบรรลตุามมาตรการประหยดั
พลงังานและการรักษ์สิง่แวดล้อมได้ตามตวับง่ชีค้วามสําเร็จตามคา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้  เพ่ือให้การดําเนินงาน
การประหยดัพลงังานและการรักษ์สิง่แวดล้อมมีความมัน่คงยัง่ยืนและมีประสทิธิภาพย่ิงขึน้ คณะกรรมการ
ดําเนินการประหยดัพลงังาน จงึนําผลการดําเนินงานท่ีผา่นมา จดุออ่นการใช้พลงังานและ ข้อเสนอแนะ
จากการตรวจประเมินคณุภาพ ปีการศกึษา 2556  ด้านตา่ง ๆ ได้แก่ ด้านความปลอดภยั ด้านอปุกรณ์
เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ด้านจิตสํานกึการประหยดัพลงังานของบคุลากรและผู้ใช้บริการ  ด้านการให้ความรู้  ด้าน
ความร่วมมือและการมีสว่ยร่วมในการประหยดัพลงังาน ด้านการจดัการขยะ มาวิเคราะห์เพ่ือเป็นแนวทาง
ในการดําเนินงานประหยดัพลงังานและการรักษ์สิง่แวดล้อมในปีงบประมาณ 2558 และผลสืบเน่ืองจาก
สํานกัหอสมดุกลาง ได้รับงบประมาณปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารตามโครงการท่ีตัง้ไว้ จงึสรุปเป็น
ประเดนสําคญัเพ่ือจดัทําเป็นแผนการดําเนินการประหยดัพลงังานและการรักษ์สิง่แวดล้อมใน
ปีงบประมาณ 2558 ดงันี ้  
 1. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและอปุกรณ์ไฟฟ้าเพ่ือประหยดัไฟฟ้าและเพ่ือความปลอดภยั เชน่ เปล่ียนใช้
หลอดไฟฟ้าแบบประหยดั (LED) ซอ่มบํารุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า  
 2. การสร้างแรงจงูใจ ให้ความรู้และปลกูจิตสํานกึให้มีพฤตกิรรมประหยดัพลงังานท่ียัง่ยืนถาวร และ
การมีสว่นร่วมในการประหยดัพลงังาน 
 3. การอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมและการจดัการขยะ   
 4. ให้ความรู้เร่ืองการป้องกนัอคัคีภยั การดบัเพลงิและการหนี ไฟ   
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แผนการดาํเนินงานการดาํเนินงานประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 
 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- ทบทวนแตง่ตัง้คณะกรรมการ             

- ประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

- ทบทวนมาตรการ/แนวทาง 
ประหยดัพลงังาน 

            

- จดัทําแผนประหยดัพลงังาน             

- จดัอบรมให้ความรู้แก่บคุลากร
สํานกัหอสมดุกลาง 

            

- เผยแพร่ความรู้เร่ืองการ
ประหยดัพลงังาน 

            

- กิจกรรมประกวดประดิษฐ์ของ
จากวสัดใุช้แล้ว 

            

- กิจกรรมศกึษาดงูานของ
คณะกรรมการ 

            

- กิจกรรมฝึกซ้อมดบัเพลงิ
และซ้อมการหนีไฟ 

            

- ดําเนินการตามมาตร/แนวทาง
ประหยดัพลงังาน 

            

- กํากบัติดตามการใช้พลงังาน
แนวทางประหยดัพลงังานและ
รายงานความก้าวหน้าพร้อม
ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

            

- วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้า 

            

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
สํานกัหอสมดุกลาง 

            

- กิจกรรม Green Library for Life             
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โครงการประหยัดพลังงาน 
สาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรม 

ประจาํปีงบประมาณ 2558  
 
1. ช่ือโครงการ 
 โครงการประหยดัพลงังาน 
 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 สํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 
 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการดําเนินการประหยดัพลงังานสํานกัหอสมดุกลาง 
 
4. ลักษณะโครงการ 
   โครงการเดมิ  (โครงการท่ีเคยดําเนินงานปีก่อนหน้า) 
 โครงการใหม ่
 โครงการตอ่เน่ือง ปีท่ี .................................... (โปรดแนบผลการประเมินโครงการ และ 
             ข้อเสนอแนะท่ีจะต้องปรับปรุงในปีท่ีผา่นมา) 

 
5. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบนันี ้วิกฤตการณ์ด้านพลงังานกําลงัเป็นปัญหาใหญ่ท่ีทัว่โลกกําลงัหวัน่วิตก หากเราไม่ปลกู
จิตสํานกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรและพลงังาน ก็อาจมีผลให้มนษุย์ในอนาคตไมมี่พลงังานใช้กนัอีกตอ่ไป  
  สํานักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและให้บริการ ซึ่งพยายามหา
มาตรการและแนวทางลดการใช้พลงังานให้ลดลงแต่ในการดําเนินการจะต้องคํานึงถึงผู้ ใช้บริการและ
กิจกรรมท่ีตอบสนองการใช้บริการอย่างเป็นสําคญัดงันัน้การกระตุ้นให้บคุลากรและผู้ ใช้บริการมีจิตสํานึก
และตระหนักในเร่ืองการประหยัดพลงังานจึงเป็นเร่ืองจําเป็นท่ีต้องปฏิบตัิและให้ความรู้อย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือให้บคุลากรในหน่วยงานและให้ผู้ ใช้บริการ มีจิตสํานึก และมีสว่นร่วมในการประหยดัพลงังาน โดยร่วม
แรงร่วมใจกันปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้พลงังานท่ีไม่ถูกต้องสิน้เปลือง หนัมาช่วยกันใช้พลงังานอย่าง
ประหยัด สํานักหอสมุดกลาง จึงสนับสนุนให้มีโครงการและกิจกรรมประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 
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6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
  สนับสนุนพนัธกิจมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
       ผลติบณัฑิต        บริการวิชาการ    ทํานบํุารุงศลิปวฒันธรรม 
       วิจยัและงานสร้างสรรค์    พฒันาองค์กร 
 
สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวทิยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ยทุธศาสตร์ทางปัญญาและวิจยั              ยทุธศาสตร์การจดัการความรู้เพ่ือสงัคม 
 ยทุธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วฒันธรรมและศลิปะ ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพนิสติ 
 ยทุธศาสตร์การประกนัคณุภาพการศกึษา             ยทุธศาสตร์การพฒันาส่ือการเรียนรู้เพ่ือ
สงัคม 
 ยทุธศาสตร์การบริหารระบบและบคุลากร        ยทุธศาสตร์การพฒันาและบริหารทรัพย์สนิ 
 ยทุธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 
 ความสอดคล้องกบัตวัชีว้ดั : มศว 7.1.1 ระดบัความสําเร็จในการดําเนินการตามมาตรการประหยดั
พลงังาน 
  ชนิดของตวับง่ชี ้: ผลผลติ (O) 
  คดิรอบปี : ปีการศกึษา 
 
7. วัตถุประสงค์   
   1. เพ่ือให้บคุลากรของสํานกัหอสมดุกลาง และผู้ใช้บริการมีสว่นร่วมในการประหยดัพลงังาน 
  2. เพ่ือให้บคุลากรของสํานกัหอสมดุกลาง และผู้ใช้บริการมีความรู้อยา่งถกูต้อง  

    เก่ียวกบัวิธีการการประหยดัพลงังาน 
  3. เพ่ือปลกูฝังจิตสํานกึให้บคุลากรในหนว่ยงานและผู้ใช้บริการเห็นความสําคญัของการประหยดั  
       พลงังาน อนรัุกษ์ทรัพยากรและสิง่แวดล้อม 
    4. เพ่ือให้บคุลากรในหนว่ยงานและผู้ใช้บริการมีพฤตกิรรมการประหยดัพลงังาน อนรัุกษ์
ทรัพยากร 
               และสิง่แวดล้อม 
 
8. ระยะเวลาดาํเนินโครงการ 
   ตลุาคม 2557 – กนัยายน 2558  
9. สถานที่ดาํเนินงาน   
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 1. สํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
 2. หอสมดุ มศว องครักษ์ 
 3. หน่วยงานอนรัุกษ์พลงังาน 
 
10. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

บคุลากรสงักดัสํานกัหอสมดุกลาง และผู้ใช้บริการ 
 
11. วิธีดาํเนินการ 
 1. จดัประชมุคณะกรรมการดําเนินงานประหยดัพลงังาน 4 ครัง้ 
 2. กิจกรรมการอบรมให้ความรู้แก่บคุลากรสํานกัหอสมดุกลาง 1 ครัง้ 
 3. เผยแพร่ความรู้เร่ืองการประหยดัพลงังาน และรณรงค์ตามมาตรการแนวทางประหยดัพลงังานอยา่ง
ตอ่เน่ือง 
 4. กิจกรรมประกวดประดษิฐ์ของจากวสัดใุช้แล้ว (กิจกรรมให้นิสติมีสว่นร่วมในการสง่เสริมการประหยดั
พลงังาน) 
 5. กิจกรรมศกึษาดงูานของคณะกรรมการดําเนินงานประหยดัพลงังาน 1 ครัง้ 
 6. กิจกรรมฝึกซ้อมดบัเพลงิและซ้อมการหนีไฟ โดยร่วมกบัโครงการบริหารทรัพยากรบคุคลสํานกั
หอสมดุกลาง 
 7. ดําเนินการตามมาตร/แนวทางประหยดัพลงังาน 
 8. กํากบัติดตามการใช้พลงังานแนวทางประหยดัพลงังานและรายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหา
อปุสรรคและข้อเสนอแนะ 
 9. วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า 
 10. ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสํานกัหอสมดุกลาง 
 11. กิจกรรม Green Library for Life 

  - กิจกรรมความรู้คูส่ขุาด้านการอนรัุกษ์พลงังาน 
  - กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เร่ืองการประหยดัพลงังาน และรณรงค์ตามมาตรการแนวทางประหยดั
พลงังานอยา่งตอ่เน่ือง 
  - กิจกรรมรวมพลงัคดินิสติ มศว ลดใช้พลงังาน  
  - กิจกรรมประหยดักระดาษ (ECONOMIZE PAPER) 
  - ประกวดส่ือประชาสมัพนัธ์ด้านการประหยดัพลงังานในรูปแบบส่ือสิง่พิมพ์ 
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12. แผนการดาํเนินงาน 
แผนการดาํเนินงานการดาํเนินงานประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 
 

 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

- ทบทวนแตง่ตัง้คณะกรรมการ             

- ประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

            

- ทบทวนมาตรการ/แนวทาง 
ประหยดัพลงังาน 

            

- จดัทําแผนประหยดัพลงังาน             

- จดัอบรมให้ความรู้แก่บคุลากร
สํานกัหอสมดุกลาง 

            

- เผยแพร่ความรู้เร่ืองการ
ประหยดัพลงังาน 

            

- กิจกรรมประกวดประดิษฐ์ของ
จากวสัดใุช้แล้ว 

            

- กิจกรรมศกึษาดงูานของ
คณะกรรมการ 

            

- กิจกรรมฝึกซ้อมดบัเพลงิ
และซ้อมการหนีไฟ 

            

- ดําเนินการตามมาตร/แนวทาง
ประหยดัพลงังาน 

            

- กํากบัติดตามการใช้พลงังาน
แนวทางประหยดัพลงังานและ
รายงานความก้าวหน้าพร้อม
ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ 

            

- วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้า 

            

- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
สํานกัหอสมดุกลาง 

            

- กิจกรรม Green Library for Life             
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13. งบประมาณ  
 ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบรายจ่ายอ่ืน แผนงาน : ขยายโอกาส
และพฒันาคณุภาพการศกึษา ผลผลติ : ผู้ สําเร็จการศกึษาด้านสงัคมศาสตร์ รายละเอียดดงันี ้ (ถวัจ่ายทกุ
รายการ) 
 
การจัดประชุมคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน  

 1. คา่อาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม จํานวน 4 ครัง้  มือ้ละไมเ่กิน 25 บาท/20 คน เป็นเงิน 2,000 บาท 
 2.  คา่อาหารกลางวนั จํานวน 1 ครัง้ มือ้ละไมเ่กิน 80 บาท/20 คน   เป็นเงิน 1,600 บาท 
                       รวม      3,600 บาท 
กิจกรรมการอบรมให้แก่บุคลากรสาํนักหอสมุดกลาง 
 1.  คา่ตอบแทนวทิยากร 1 คน ชัว่โมงละ 600 บาท จํานวน 6 ชัว่โมง     เป็นเงิน 3,600 บาท 

 2.  คา่อาหารวา่ง/เคร่ืองด่ืม จํานวน 2 ครัง้ มือ้ละไมเ่กิน 25 บาท/80 คน    เป็นเงิน 4,000 บาท  
          3.  คา่อาหารกลางวนั จํานวน 1 ครัง้ มือ้ละไมเ่กิน 75 บาท/80 คน      เป็นเงิน 6,000 บาท 
                           รวม     13,600 บาท 
กิจกรรมประกวดประดษิฐ์ของจากวัสดุใช้แล้ว  
1. ของรางวลั/เงินรางวลั สําหรับผู้สง่ผลงานเข้าประกวด 
          รางวลัท่ี 1                   เป็นเงิน  1,000 บาท 
 รางวลัท่ี 2                    เป็นเงิน      700 บาท 
 รางวลัท่ี 3                    เป็นเงิน      500 บาท 
 รางวลัชมเชย                   เป็นเงิน      300 บาท 
                       รวม    2,500 บาท 
กิจกรรมศกึษาดงูานของคณะกรรมการดาํเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน 
 1.  คา่นํา้มนัเชือ้เพลงิ                   เป็นเงิน  2,500 บาท 

  2.  คา่ของท่ีระลกึมอบให้หนว่ยงานท่ีไปศกึษาดงูาน            เป็นเงิน     500  บาท 
  3.  คา่ตอบแทนพนกังานขบัรถยนต์                  เป็นเงิน       180 บาท 

 4.  คา่ผา่นทางพิเศษ                  เป็นเงิน     400  บาท 
 5.  คา่อาหารกลางวนั จํานวน 1 ครัง้ มือ้ละไมเ่กิน 100 บาท/35  คน     เป็นเงิน      3,500 บาท 
                         รวม   7,080 บาท 
กิจกรรม Green Library for Life 
 - กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เร่ืองการประหยดัพลงังาน และรณรงค์ตามมาตรการแนวทาง 
ประหยดัพลงังานอยา่งตอ่เน่ือง 
   คา่วสัด ุอปุกรณ์                 เป็นเงิน 1,620  บาท 
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 - กิจกรรมประกวดส่ือประชาสมัพนัธ์ด้านการประหยดัพลงังานในรูปแบบส่ือสิง่พิมพ์ 
      รางวลัท่ี 1                 เป็นเงิน      800 บาท 
  รางวลัท่ี 2                  เป็นเงิน      500 บาท 
  รางวลัท่ี 3                  เป็นเงิน      300 บาท 
                      รวม    3,220 บาท 

               รวมเป็นเงนิ    30,000 บาท 
                                                               (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
 
14. ตวับ่งชีวั้ดความสาํเร็จและเป้าหมาย  
 1. บคุลากรของสํานกัหอสมดุกลางให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการประหยดัพลงังาน ร้อยละ 90 
         2. มีการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน ร้อยละ 80 
 
ตวับ่งชีวั้ดความสาํเร็จและเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือและประเมิน 
1. บคุลากรของสํานกัหอสมดุกลางให้
ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการประหยดั
พลงังาน  ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 90 

จํานวนผู้การเข้าร่วม
โครงการ /กิจกรรม 

แบบบนัทกึการลงช่ือเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม 

2. มีการดําเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังานไมน้่อยกวา่ร้อยละ 80 

ตดิตามพฤตกิรรมตาม
มาตรการประหยดัพลงังาน 

แบบตดิตามผลการ
ดําเนินการตามมาตรการ
ประหยดัพลงังาน 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บคุลากรและผู้ใช้บริการสาํนกัหอสมดุกลาง ให้ความร่วมมือประหยดัพลงังาน  
2. บคุลากรของสํานกัหอสมดุกลาง และผู้ใช้บริการมีความรู้อยา่งถกูต้องเก่ียวกบั 
    การประหยดัพลงังานและมีจิตสํานกึในการประหยดัพลงังาน 
3. สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการใช้คา่สาธารณปูโภคประเภทอ่ืน ๆ ได้แก่ คา่โทรศพัท์    
    คา่ไปรษณีย์  คา่นํา้ประปา คา่วสัด ุ ฯลฯ 
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มาตรการประหยัดพลังงานของสาํนักหอสมุดกลาง 
ประจาํปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

มาตรการประหยัด 
พลังงานด้าน 

ส่วนของบุคลากร ส่วนของผู้ใช้บริการ 

1.ระบบไฟฟ้า 
แสงสวา่ง 

1. ปิดไฟฟ้าฟ้าทกุครัง้เม่ือไมมี่
คนทํางานและเวลาพกัเท่ียง 
2. เปิดไฟฟ้าเฉพาะดวงท่ีจําเป็น 
3. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยดั
พลงังานท่ีได้รับรองมาตรฐาน 
4. จดัทําแผนผงัสวิตช์ เปิด- ปิดดวง
ไฟ 
5. จดัผู้ รับผิดชอบดแูละการเปิด- ปิด
ดวงไฟประจําชัน้ 

1. เปิดไฟฟ้าฟ้าตามความจําเป็นของ
การใช้แสงสวา่งหรือเฉพาะสว่นท่ีมี
ผู้ใช้บริการ 
2. ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเฉพาะ
จดุแทนการเปิดไฟทัง้ห้อง เชน่ ตดิ
สวิตช์เปิด- ปิดแบบกระตกุ  
3. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยดั
พลงังานท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

2. เคร่ืองปรับอากาศ 1. ตัง้อณุหภมูปิรับอากาศให้
เหมาะสม ท่ี 25 องศาเซลเซยีส  
2. เปิดเคร่ืองปรับอากาศ เวลา  
8.00-16.00 น. และปิดเวลาพกัเท่ียง 
3. หากไมมี่บคุลากรอยูใ่นห้อง
ทํางานเกิน 1 ชัว่โมง ต้องปิด
เคร่ืองปรับอากาศทกุครัง้ 
4. สําหรับห้องประชมุเปิดเคร่ืองปรับ 
อากาศก่อนการประชมุประมาณ 10-
15 นาที และเม่ือใช้เสร็จให้ผู้ รับผิด 
ชอบปิดเคร่ืองปรับอากาศทนัที 
5. บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่ง
สม่ําเสมอ โดยทําความสะอาดแผน่
กรองอากาศท่ีอยูภ่ายในชดุเคร่ือง
ปรับ อากาศในอาคารทกุๆ เดือน 
และทําความสะอาดชดุระบายความ
ร้อนท่ีตดิตัง้ภายนอกอาคารทกุ 6 
เดือน 

1. ตัง้อณุหภมูปิรับอากาศให้เหมาะสม  
ท่ี 25 องศาเซลเซียส  
2. กําหนดเวลาเปิด-ปิด เคร่ืองปรับ 
อากาศ และผู้ รับผิดชอบประจําชัน้ 
วันจันทร์-ศุกร์ (เปิดภาคเรียน) 
- ชัน้ 1 เปิดเวลา 8.40 - 19.00 น. 
- ชัน้ 2 เปิดเวลา 8.15 - 19.00 น. 
- ชัน้ 3 เปิดเวลา 8.35 - 19.00 น. 
- ชัน้ 4 เปิดเวลา 8.30 - 19.00 น. 
- ชัน้ 5 เปิดเวลา 8.50 - 17.00 น. 
- ชัน้ 6 เปิดเวลา 9.00 – 16.00 น. 
วันเสาร์-วันอาทติย์ (เปิดภาคเรียน) 
- ชัน้ 1 เปิดเวลา 10.15 - 17.00 น. 
- ชัน้ 2 เปิดเวลา 10.00 - 17.00 น. 
- ชัน้ 3 เปิดเวลา 10.30 - 17.00 น. 
- ชัน้ 4 เปิดเวลา 10.20 - 17.00 น. 
- ชัน้ 5 เปิดเวลา 10.40 - 16.00 น. 
- ชัน้ 6 งดเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
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มาตรการประหยัด 
พลังงานด้าน 

ส่วนของบุคลากร ส่วนของผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ลดภาระการทํางานของเคร่ืองปรับ 
อากาศ โดยป้องกนัความร้อนเข้าสู้
อาคาร โดยการปลกูต้นไม้ ตดิ
ผ้ามา่น และอดุรอยร่ัวตา่ง ๆ 
7. ลดการดดูความเย็นออกโดยการ
งดใช้พดัลมดดูอากาศ 
8. แตง่กายให้เหมาะสมกบัอากาศ 
มายเหต ุหากอากาศเย็นให้พิจารณา
ตามความเหมาะสม ในการปิด
เคร่ืองปรับอากาศ1. ปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เม่ือไมใ่ช้งานเวลาพกั
เท่ียงและหลงัเลกิงาน 
2. เม่ือไมใ่ช้คอมพิวเตอร์เกิน 15 นาที
ให้ปิดหน้าจอ 

 (ปิดภาคเรียน) 
เปิดเคร่ืองปรับอากาศตามเวลาปกติปิด
เวลา 15.00 น. 
3. สําหรับห้องประชมุเปิดเคร่ืองปรับ 
อากาศก่อนการประชมุประมาณ  
10-15 นาที และเม่ือเลกิการประชมุให้
ผู้ รับผิดชอบปิดเคร่ืองปรับอากาศทนัที 
4. บํารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่ง 
สม่ําเสมอ โดยทําความสะอาดแผน่กรอง
อากาศท่ีอยูภ่ายในชดุเคร่ืองปรับ อากาศ
ในอาคารทกุ เๆดือน และทําความสะอาด
ชดุระบายความร้อนท่ีตดิตัง้ภายนอก
อาคารทกุ 6 เดือน 
5. ลดภาระการทํางานของเคร่ืองปรับ 
อากาศ โดยป้องกนัความร้อนเข้าสู้อาคาร 
โดยการปลกูต้นไม้ ตดิผ้ามา่น และอดุรอย
ร่ัวตา่ง  ๆ
6. ลดการดดูความเยน็ออกโดยการ 
งดใช้พดัลมดดูอากาศ 
หมายเหต ุหากอากาศเยน็ให้พิจารณา
ตามความเหมาะสมในการปิดเคร่ือง ปรับ
อากาศ 

3. คอมพวิเตอร์  1. ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้น (OPAC) 
ก่อนเวลาปิดบริการ 30 นาที 
2. ลดจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้น 
(OPAC) ของแตล่ะชัน้ลง หลงัเวลา 
16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 

4. ลฟิต์ 1.ลฟิต์เจ้าหน้าท่ีเปิด 6.30–16.00 น. 
2.รณรงค์ให้ใช้บนัไดกรณีขึน้ลงชัน้เดียว 

1. ตัง้ระบบลฟิต์ให้หยดุเฉพาะชัน้ 1, 2, 
4, 5 และ 7 
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มาตรการประหยัด 
พลังงานด้าน 

ส่วนของบุคลากร ส่วนของผู้ใช้บริการ 

  2. หลงัเวลา 18.00 น.ปิดใช้ลฟิต์ 1 ตวั 
สลบักนัเปิดวนัคู ่วนัค่ี 
3. รณรงค์ให้ใช้บนัไดกรณีขึน้ลงชัน้เดียว 

5. นํา้ประปา 1. สํารวจตรวจสอบและทําการ
เปล่ียนหรือซอ่มแซม ปัม้นํา้ ระบบ
การจ่ายนํา้ เชน่ ท่อประปา วาล์ว 
ก๊อกนํา้ ระบบสขุภณัฑ์ ให้อยูใ่น
สภาพปกตอิยา่งสม่ําเสมอ 
2. ตดิตามปริมาณการใช้นํา้อยา่ง 
ตอ่เน่ืองเพ่ือตรวจสอบหาการร่ัวไหล 
3. เลือกใช้อปุกรณ์ประหยดันํา้หรือ
ชนิดท่ีมีประสทิธิภาพสงู เชน่ ก๊อก
ประหยดันํา้ ชกัโครกประหยดันํา้ 
หวัฉีดชําระประหยดันํา้  

1. รณรงค์การใช้นํา้ในห้องนํา้อยา่ง 
ประหยดั 
2. ประชาสมัพนัธ์เม่ือเปิดก๊อกนํา้ 
ใช้เสร็จแล้วให้ปิดด้วย 

6. สิง่อํานวยความ 
สะดวก 

1. กระตกินํา้ร้อน กําหนดเวลาการใช้
กระตกินํา้ร้อน ช่วงเวลา 7.30–8.30 น. 
และก่อนเวลาเบรกเลก็น้อยเม่ือใช้
เสร็จแล้วให้ถอดปลัก๊ออก 
2. เคร่ืองทํานํา้เยน็ ปิดเคร่ืองทํานํา้
เย็นเวลา 16.00 น. 
3. ไมค่วรนําเคร่ืองใช้ไฟฟ้าสว่นตวัมา
ใช้ในสถานท่ีทํางาน 

1. ปิดเคร่ืองทํานํา้เยน็ก่อนปิดบริการ  
30 นาที 
 

7. อ่ืน ๆ  1. จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ประหยดัพลงังาน  
2. ลดการใช้กระดาษโดยการนํา
กระดาษท่ีใช้แล้ว 1 หน้า มาใช้อีก 
3. ใช้สง่ข้อความทางไปรษณีย์
อิเลก็ทรอนิกส์แทนการสง่ด้วย
กระดาษ 

1. จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการประหยดั
พลงังาน 
2. ประชาสมัพนัธ์รายจ่ายการใช้กระแส 
ไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการทราบทกุเดือน 
3. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความ
คดิเห็นมาตรการประหยดัพลงังาน 
4. ปรับเวลาการเปิดบริการให้ 
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มาตรการประหยัด 
พลังงานด้าน 

ส่วนของบุคลากร ส่วนของผู้ใช้บริการ 

  เหมาะสมกบัความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ 

 

       
  ประกาศ ณ วนัท่ี 1 ตลุาคม พ.ศ. 2557 

 
                   อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ 
                                                   (ผู้ อํานวยการสํานกัหอสมดุกลาง) 
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ผลการประเมินการดาํเนินงานประหยดัพลังงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
 

1. การจัดกิจกรรมการประกวดประดษิฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ 
  คณะกรรมการประหยดัพลงังานสํานกัหอสมดุกลางได้จดัการประกวดประดษิฐ์ของจากวสัดุ
เหลือใช้ ระหวา่งวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 ถงึวนัท่ี 31 มกราคม 2557 มีผู้สง่สิง่ประดษิฐ์  จํานวน 24  ชิน้  
ประกอบด้วยนิสติคณะวทิยาศาสตร์  21 ชิน้  คณะมนษุย์ศาสตร์ 1 ชิน้ คณะสงัคมศาสตร์ 1  ชิน้ และได้มี
การตดัสนิไปเม่ือ วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 มีผลการตดัสนิ ดงันี ้  
   รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวลั 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวชตุกิาจณญ์ ออ่งวิการณ์  
นิสติชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอกฟิสกิส์  คณะวทิยาศาสตร์  ช่ือผลงานโคมไฟจากขวดนํา้พลาสตกิ 

   รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวลั  700 บาท  ได้แก่  นางสาวเรณกุา เกิดเจริญพรนิสติชัน้ปีท่ี  3  
วิชาเอกวสัดศุาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  ช่ือผลงานบ้านหนจูากขวดพลาสตกิ 

   รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวลั  500  บาท  ได้แก่  นายธนทั คงเมือง นิสติชัน้ปีท่ี 3  
วิชาเอกวสัดศุาสตร์  คณะวทิยาศาสตร์  ช่ือผลงานท่ีเก็บเคร่ืองประดบั 

   รางวัลชมเชยอันดบั 1 ได้แก่ นายทรงภพ สพัพวิญญ ูนิสติชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาเอก 

วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  ช่ือผลงานโต๊ะวางคอมพวิเตอร์ 
   รางวัลชมเชยอันดบั 2 ได้แก่ นางสาวรัตนา บวัทอง นิสติชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาเอก 
สถิต ิคณะวทิยาศาสตร์  ช่ือผลงาน  ZiPPy File (ของใช้ประจําวนัตา่ง ๆ) 
   รางวัลชมเชยอันดบั 3 ได้แก่ นางสาวเปมิกา ชาวลําปาง  นิสติชัน้ปีท่ี 3 สาขาวชิา 
เอกสถิต ิคณะวิทยาศาสตร์  ช่ือผลงานติก๊ตอ่กสอ่งสวา่ง   
   รางวัลชมเชยอันดบั 4 ได้แก่ กลุม่นิสติชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาเอกวทิยาการคอมพวิเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์  ช่ือผลงานตู้ เก็บของอเนกประสงค์ (I-CASE)  

 รางวัลชมเชยอันดบั 5 ได้แก่ นางสาวมลัลกิา วิรุฬหธรรม นิสติชัน้ปีท่ี 3 สาขาวชิาเอกสถิต ิ 
คณะมนษุยศาสตร์  ช่ือผลงานตลบัอเนกประสงค์ 
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2.  การอบรมเร่ือง”การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรสาํนักหอสมุดกลาง 
มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ” 

ผลการประเมนิความคดิเห็นท่ีมีตอ่การอบรมเร่ือง  การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าอยา่ง 
มีสว่นร่วมของบคุลากรสํานกัหอสมดุกลาง มศว  วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557  ณ ห้อง 8110 สํานกั
หอสมดุกลาง  

 บคุลากรเข้าร่วมการอบรมการอนรัุกษ์พลงังานฯ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของ
บคุลากรท่ีต้องเข้าร่วมการอบรมทัง้หมด 79 คน ได้รับแบบประเมินกลบัคืนจํานวน 66 ชดุ คิด
เป็นร้อยละ 86.85 ของจํานวนแบบประเมินท่ีแจกไปทัง้หมด ผลการประเมินสรุปได้ดงันี ้
บคุลากรประเมินผลการเข้าร่วมอบรมโดยมีความพงึพอใจโดยรวมตอ่การอบรมในระดบัมาก
ท่ีสดุ (คา่เฉลี่ย= 4.59) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบวา่ 
  ด้านเนือ้หา บคุลากรมีความคิดเห็นตอ่การอบรมในด้านเนือ้หาโดยรวมอยูใ่นระดบั
มาก (คา่เฉลีย่= 4.01) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีบคุลากรมีความเห็นอยูใ่นอนัดบัแรก
คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม (คา่เฉลี่ย= 4.48) สําหรับความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกบัเนือ้หานัน้ พบวา่ บคุลากรสว่นใหญ่มีความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรมในระดบัปานกลาง 
(คา่เฉลี่ย= 3.26) และมีความรู้หลงัเข้าร่วมอบรมในระดบัมาก (คา่เฉลี่ย= 4.27) 

  ด้านวทิยากร บคุลากรมีความคิดเห็นตอ่การอบรมในด้านวิทยากรโดยรวมอยูใ่น
ระดบัมากท่ีสดุ(คา่เฉลี่ย= 4.52) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีบคุลากรมีความเห็นอยูใ่น
อนัดบัแรกคือ ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้หา (คา่เฉลี่ย= 4.59) รองลงมา คือ การอธิบาย
เนือ้หาได้ชดัเจนและตรงประเดน็ (คา่เฉลี่ย= 4.58)  
  ด้านสถานที่/ระยะเวลา  บคุลากรมีความคดิเห็นตอ่การอบรมในด้านสถานท่ี/ระยะเวลา  
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  (คา่เฉลี่ย= 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ทกุข้อได้รับการประเมนิอยูใ่น
ระดบัมาก โดยข้อท่ีมีความเห็นอยูใ่นอนัดบัแรก คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม (คา่เฉลี่ย= 
4.21)รองลงมาคือ  ความเหมาะสมของอปุกรณ์ โสตทศันปูกรณ์ 
  ด้านการนําความรู้ไปใช้ บคุลากรมีความคดิเห็นตอ่การอบรมในการนําความรู้ไปใช้ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก  (คา่เฉลี่ย= 4.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีบคุลากรมีความเห็นอยูใ่นอนัดบั
แรกคือ ความสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ได้ (คา่เฉลี่ย= 4.50) รองลงมา คือ ความสามารถนํา
ความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดได้ (คา่เฉล่ีย= 4.45)  
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  ตารางแสดงผลการประเมนิ 

รายการ คา่เฉลี่ย S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านเนือ้หา     
1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เร่ือง 3.26 0.69 65.15 ปานกลาง 
2. หลงัการอบรม ทา่นมีความรู้เพิ่มมากขึน้ 4.27 0.48 85.45 มาก 
3. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเข้าร่วม 4.48 0.50 89.70 มาก 
                               รวม 4.01 0.11 80.10 มาก 
ด้านวทิยากร     
1. การเตรียมตวัและความพร้อมของ 4.45 0.53 89.09 มาก 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้หา 4.59 0.50 91.82 มากท่ีสดุ 
3. การอธิบายเนือ้หาได้ชดัเจนและตรง 4.58 0.53 91.52 มากท่ีสดุ 
4. การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจงา่ย 4.56 0.50 91.21 มากท่ีสดุ 
5. การเปิดโอกาสให้ซกัถามและตอบ 4.42 0.56 88.48 มาก 
                               รวม 4.52 0.55 90.42 มากท่ีสดุ 
ด้านสถานท่ี/ระยะเวลา     
1. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดัอบรม 4.09 0.65 81.82 มาก 
2. ความเหมาะสมของอปุกรณ์ 4.14 0.70 82.73 มาก 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ 4.21 0.69 84.24 มาก 
                               รวม 4.15 0.03 82.93 มาก 
ด้านการนําความรู้ไปใช้     
1. สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ 4.50 0.50 90.00 มากท่ีสดุ 
2. สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่หรือ 4.45 0.53 89.09 มาก 
                               รวม 4.48 0.71 89.55 มาก 
ความพงึพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม     
ความพงึพอใจโดยรวมท่ีมีตอ่การอบรม 4.59 0.50 91.82 มากท่ีสดุ 

 
    

 

ด้านความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 1. ควรจดัอบรมบอ่ยๆ เพ่ือเพิ่มความรู้ใหม ่(จํานวน 1 คน) 
           2. ได้รับความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพิม่ขึน้มาก และสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวนั   
(จํานวน 1 คน) 
 3. วทิยากรมีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอด บรรยายได้สนกุและได้ความรู้ (จํานวน 1 คน) 

 4. ได้ความรู้ตรงจดุกวา่อบรมประหยดัพลงังานจากครัง้ท่ีผา่นมา สามารถนําไปใช้ในหน่วยงาน
ได้มากจํานวน 1 คน) 
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            5. ครัง้ตอ่ไปเอกสารบรรยายควรเป็นแฟ้มข้อมลูให้ด ูแทนการแจกกระดาษเพ่ือความประหยดั อาจ
สง่ผา่นทาง E-mail หรือให้ Download ผา่นเว็บไซต์ (จํานวน 1 คน) 
  
3.  การจัดกจิกรรมการมีส่วนร่วมกาํจดัจุดอ่อนด้านพลังงาน 
        ผลการจดักิจกรรมการมีสว่นร่วมกําจดัจดุออ่นด้านพลงังานของบคุลากรสํานกัหอสมดุกลาง พบวา่สิง่
ท่ีมีจดุออ่นต้องแก่ไขดงัตาราง 

หวัข้อจดุออ่น ลกัษณะเหตกุารณ์/ความถ่ี 
1. หน้าตา่ง 1.  ชํารุดปิดไมส่นิท 

2.  ได้รับความร้อนจากภายนอกโดยตรง 
2. กระตกินํา้ร้อน 1.  เสียบปลัก๊ไว้ทัง้วนั  

2.  เตมินํา้เตม็กระตกิ  
3.  มีอยูต่ามงานตา่ง ๆ – ควรลดลง    -ควรจํากดัเวลาปิด เปิด 

3. เคร่ืองปรับอากาศ 1. ควรปิดช่างพกั   
4. ลฟิต์ 1. เก่า  

2. ช่วยกนัรณรงค์การใช้ลฟิต์ 
5. ต้นไม้ในอาคาร 1. มีต้นไม้มากควรหาทางลดลง  
6. คอมพวิเตอร์สืบค้น 1. คอมพวิเตอร์ท่ีใช้สืบค้น ต้อง Standby ไว้ทัง้วนั (ไมค่วรเปิดทกุเคร่ืองทิง้ไว้ทัง้

วนั - สํารวจเปิดตามเวลาท่ีผู้ใช้บริการมาก น้อย) 
 
4. การอบรมให้ความรู้เร่ือง“การจัดการขยะและของเสีย” 
   ผลการประเมนิความคดิเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการอบรมให้ความรู้เร่ือง“การจดัการขยะและของ
เสีย”วนัท่ี15 สงิหาคม 2557 ณ ห้อง 8110 สํานกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ 

บคุลากรเข้าร่วมการอบรมการจดัการขยะและของเสีย 57 คน คดิเป็นร้อยละ 95 ของบคุลากรท่ี
ต้องเข้าร่วมการอบรมทัง้หมด 60 คน ได้รับแบบประเมินกลบัคืนจํานวน 50 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 83.33 ของ
จํานวนแบบประเมินท่ีแจกไปทัง้หมด ผลการประเมนิสรุปได้ดงันี ้

 บคุลากรเข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจโดยรวมตอ่การอบรมในระดบัมาก ( X  = 4.17) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ด้านเนือ้หา/การนําความรู้ไปใช้ บคุลากรมีความคดิเห็นตอ่การอบรมในด้าน
เนือ้หา/การนําความรู้ไปใช้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ี
บคุลากรมีความเห็นอยูใ่นอนัดบัแรกคือ การนําความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้ ( X  = 4.36) รองลงมา คือ 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม   
( X  = 4.30) 
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 ด้านวทิยากร บคุลากรมีความคดิเห็นตอ่การอบรมในด้านวิทยากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 4.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีบคุลากรมีความเห็นอยูใ่นอนัดบัแรกคือ ความสามารถใน
การถ่ายทอดเนือ้หา ( X  = 4.58) รองลงมา คือ การอธิบายเนือ้หาได้ชดัเจนและตรงประเดน็ ( X  = 4.46)  
 ด้านระดบัความรู้ความเข้าใจ บคุลากรมีความคดิเห็นตอ่การอบรมในด้านระดบัความรู้ความเข้าใจ 
โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 3.81) สําหรับความรู้ความเข้าใจนัน้ พบวา่ บคุลากรสว่นใหญ่มี
ความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรมในระดบัปานกลาง ( X  = 3.34) และมีความรู้หลงัการอบรมในระดบัมาก ( X  = 
4.28) 
 
ตารางแสดงการประเมิน 

รายการ X  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านเนือ้หา/การนําความรู้ไปใช้     
1. สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ 4.36 0.63 87.20 มาก 
2. สามารถนําความรู้ไปเผยแพร่หรือ 4.18 0.60 83.60 มาก 
3. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเข้าร่วม 4.30 0.71 86.00 มาก 
                               รวม 4.28 0.64 85.60 มาก 
ด้านวิทยากร     
1. ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้หา 4.58 0.57 91.60 มากท่ีสดุ 
2. การอธิบายเนือ้หาได้ชดัเจนและตรง 4.46 0.65 89.20 มาก 
3. การเปิดโอกาสให้ซกัถามและตอบ 4.20 0.76 84.00 มาก 
                               รวม 4.41 0.58 88.27 มาก 
ด้านระดบัความรู้ความเข้าใจ     
1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เร่ือง 3.34 0.72 66.80 ปานกลาง 
2. หลงัการอบรม ทา่นมีความรู้เพิ่มมากขึน้ 4.28 0.57 85.60 มาก 
                               รวม 3.81 0.71 76.20   ปานกลาง 
     
ความพงึพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม 4.17 0.64 83.36 มาก 

     
 
ด้านความคดิเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1. ต้องการให้ห้องสมดุริเร่ิมโครงการ Green Living Library โดยเร่ิมจากการเป็นศนูย์
กําจดัขยะมีพษิ/     หรือยา่งน้อยมีการจดัรณรงค์เก่ียวกบัการจดัการขยะ (ความถ่ี=1) 

2. จําเป็นต้องศกึษาดงูาน แหลง่การเรียนรู้ท่ีผู้บรรยายกลา่วถงึ จะได้เห็นภาพชดัเจนขึน้  
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(ความถ่ี=1)  
3.  ได้รับความรู้ หลงัอบรมแล้วน่าจะทําโครงการตอ่ ตามท่ีผู้อบรมเสนอ มีหลายๆ โครงการ 

ท่ีนา่สนใจ(ความถ่ี=1)  
4. วทิยากรให้ความรู้ และเช่ือมโยงในบริบทการใช้ชีวิตท่ีดีมาก (ความถ่ี=1) 

 
5. ผลการผลการสาํรวจความคดิเหน็เก่ียวกับการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดพลังงาน  
ประจาํปีงบประมาณ 2557 

 

ผลการสํารวจความคดิเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติามมาตรการประหยดัพลงังาน ของสํานกัหอสมดุ
กลาง ประจําปีงบประมาณ 2557 ได้แบง่การสอบถามเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านมาตรการประหยดัพลงังาน 
2. ด้านการประชาสมัพนัธ์ 3. ด้านการมใช้ลฟิต์ 4. ด้านการใช้เคร่ืองปรับอากาศ 5. ด้านการใช้นํา้ประปา 
และ 6. ด้านการใช้แสงสวา่ง ได้แจกแบบสํารวจไปจํานวน 65 ฉบบั มีผู้ตอบกลบัมา จํานวน 62 คน คดิเป็น
ร้อยละ 94.4 มีความคดิเห็นแตล่ะด้านโดยรวมของแตล่ะด้านเรียงตามลําดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน
การประชาสมัพนัธ์ ( X =4.17) ด้านการใช้เคร่ืองปรับอากาศ ( X =4.11) ด้านการใช้นํา้ประปา ( X =4.11) 
ด้านมาตรการประหยดัพลงังาน ( X =4.07) ด้านการมใช้ลฟิต์ ( X =4.07) ด้านการใช้แสงสวา่ง ( X =4.05) 
 

5.1  ด้านมาตรการประหยัดพลังงาน  
มีความคดิเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.07) มีรายละเอียดความคดิเห็นรายข้อ ตามลําดบั

ดงันี ้ทา่นทราบเร่ืองมาตรการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง ( X =4.15) ทา่นมีความเข้าใจใน
มาตรการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง ( X =4.08) ท่านได้ปฏิบตัติามมาตรการประหยดั
พลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง ( X =4.05) ท่านคดิวา่มาตรการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง 
สามารถช่วยประหยดัพลงังานของหนว่ยงานได้ ( X =3.98) ดงัรายละเอียดในตาราง               

 

ตารางแสดงผลความคดิเหน็เก่ียวกับการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดพลังงานด้านมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

รายการแสดงความคดิเหน็ X  
 

 แปลผล 

1.ทา่นทราบเร่ืองมาตรการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง 4.15 มาก 
2.ทา่นมีความเข้าใจในมาตรการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง 4.08 มาก 
3.ทา่นได้ปฏิบติัตามมาตรการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง 4.05 มาก 
4.ทา่นคิดวา่มาตรการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง สามารถช่วยประหยดั
พลงังานของหน่วยงานได้ 

3.98 ปานกลาง 

รวม  X =4.07 ดี 
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5.2  ด้านการประชาสัมพนัธ์  
มีความคดิเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.17) มีรายละเอียดความคดิเห็นรายข้อ ตามลําดบั

ดงันี ้ทา่นได้เหน็การติดประกาศประชาสมัพนัธ์รณรงค์การประหยดัพลงังาน ( X =4.20) ทา่นคิดวา่การติดประกาศ
ประชาสมัพนัธ์รณรงค์การประหยดัพลงังานจะช่วยประหยดัพลงังานได้ ( X =4.17) การอบรมและให้ความรู้เร่ืองการ
ประหยดัพลงังานจะช่วยสง่เสริมการประหยดัพลงังานได้ ( X =4.10) ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคดิเหน็เก่ียวกับการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดพลังงาน ด้านการ
ประชาสัมพนัธ์ 
 

รายการแสดงความคดิเหน็ X  
 

 แปลผล 

1.ทา่นได้เหน็การติดประกาศประชาสมัพนัธ์รณรงค์การประหยดัพลงังาน 4.20 มาก 
2.ทา่นคิดวา่การติดประกาศประชาสมัพนัธ์รณรงค์การประหยดัพลงังานจะช่วย
ประหยดัพลงังานได้ 

4.10 มาก 

3. การอบรมและให้ความรู้เร่ืองการประหยดัพลงังานจะช่วยสง่เสริมการประหยดั
พลงังานได้ 

4.20 มาก 

รวม  X =4.17  มาก 
   
 

 
5.3 ด้านการใช้ลิฟต์ 
มีความคดิเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.07) มีรายละเอียดความคดิเห็นรายข้อ ตามลําดบั

ดงันี ้ทา่นมีความพงึพอใจในการจดัระเบียบการใช้ลฟิต์ ( X =4.08) ทา่นคิดวา่การจดัระเบียบการใช้ลฟิต์จะช่วย
ประหยดัพลงังานได้ ( X =4.05) ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคดิเหน็เก่ียวกับการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดพลังงาน ด้านการใช้ลิฟต์ 
 

รายการแสดงความคดิเหน็ X  
 

 แปลผล 

1. ทา่นมีความพงึพอใจในการจดัระเบียบการใช้ลิฟต์ 4.08 มาก 
2. ทา่นคิดวา่การจดัระเบียบการใช้ลฟิต์จะช่วยประหยดัพลงังานได้ 4.05 มาก 

รวม  X =4.07  มาก 
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5.4  ด้านการใช้เคร่ืองปรับอากาศ  
มีความคดิเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.11) มีรายละเอียดความคดิเห็นรายข้อ ตามลําดบั

ดงันี ้ทา่นคิดวา่การจดัระเบียบการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศจะช่วยประหยดัพลงังานได้ ( X =4.12) ความพงึพอใจใน
การจดัระเบียบการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ ( X =4.10) ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคดิเหน็เก่ียวกับการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดพลังงานด้านการใช้
เคร่ืองปรับอากาศ 

รายการแสดงความคดิเหน็ X  
 

 แปลผล 

1. ความพงึพอใจในการจดัระเบียบการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ 4.10 มาก 
2. ทา่นคิดวา่การจดัระเบียบการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศจะช่วยประหยดั 
พลงังานได้ 

4.12 มาก 

รวม  X =4.11  มาก 

 
5.5  ด้านการใช้นํา้ประปา  
มีความคดิเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.11) มีรายละเอียดความคดิเห็นรายข้อ ตามลําดบั

ดงันี ้ความพงึพอใจในการเลือกใช้อปุกรณ์ประหยดันํา้ เช่น ก๊อกนํา้ ชกัโครก สายชําระ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ ( X =
4.17) ทา่นคิดว่าการเลือกใช้ ก๊อกนํา้ ชกัโครก สายชําระ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ต่าง ๆ จะช่วยประหยดันํา้ประปาได้ ( X =
4.10) ความพงึพอใจในการติดตามซอ่มแซมอปุกรณ์ เช่น ก๊อกนํา้ ชกัโครก สายชําระ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ ให้อยูใ่น

สภาพปกติใช้งานได้ ( X =4.05) ดงัรายละเอียดในตาราง 
 

ตารางแสดงผลความคดิเหน็เก่ียวกับการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดพลังงานด้านการใช้
เคร่ืองปรับอากาศ 

รายการแสดงความคดิเหน็ X  
 

 แปลผล 

1. ความพงึพอใจในการเลือกใช้อปุกรณ์ประหยดันํา้ เช่น ก๊อกนํา้ ชกัโครก สายชําระ 
และเคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ 

4.17 มาก 

2. ความพงึพอใจในการติดตามซอ่มแซมอปุกรณ์ เช่น ก๊อกนํา้ ชกัโครก สายชําระ และ
เคร่ืองสขุภณัฑ์ต่าง ๆ ให้อยูใ่นสภาพปกติใช้งานได้ 

4.05 มาก 

2. ทา่นคิดวา่การเลือกใช้ ก๊อกนํา้ ชกัโครก สายชําระ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ  
จะช่วยประหยดันํา้ประปาได้ 

4.10 มาก 

รวม  X =4.11  มาก 
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5.6  ด้านการใช้แสงสว่าง  
มีความคดิเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.05) มีรายละเอียดความคดิเห็นรายข้อ ตามลําดบั

ดงันี ้ความพงึพอใจในการตดิสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตกุ ( X =4.12) ความพงึพอใจในการตดิตามซอ่มแซม
อปุกรณ์ เช่น ก๊อกนํา้ ชกัโครก สายชําระ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ ให้อยูใ่นสภาพปกตใิช้งานได้ ( X =
3.98) ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคดิเหน็เก่ียวกับการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดด้านการใช้
เคร่ืองปรับอากาศ 

รายการแสดงความคดิเหน็ X  
 

 แปลผล 

1. ความพงึพอใจในการติดสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตกุ 4.12 ปานกลาง 
2. ทา่นคิดวา่การติดสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตกุจะช่วยประหยดัพลงังานได้ 3.98 ปานกลาง 

รวม  X =4.05  ปานกลาง 
 
 

ความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ 
1. ทกุคนท่ีมีหน้าท่ีดแูล ต้องหมัน่เดนิตรวจจดุบริเวณท่ีมีการเปิดไฟฟ้าทิง้ไว้โดยท่ีไมมี่ผู้ใช้บริการ  

หรือเปิดเคร่ืองปรับอากาศทิง้ไว้ 
 2. การประหยดัพลงังานต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงกนัทกุคนทกุฝ่ายแตเ่ทา่ท่ีด ูบางคนยงัไมมี่ 

จิตสํานกึในด้านนี ้
 

สรุปผลผลการดาํเนินงานตามแผนการดาํเนินการประหยัดพลังงานของสาํนักหอสมุดกลาง  
ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

ในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการประหยดัพลงังานประจําปีงบประมาณ 2557 
คณะกรรมการได้ดําเนินการบรรลคุรบทกุกิจกรรมตามแผน และแตล่ะกิจกรรมมีกระบวนการทํางานครบ
ทกุขัน้ตอน คือการวางแผน การดําเนินงาน การประเมิน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแก่ไข ได้แก่  

1. ทบทวนแตง่ตัง้คณะกรรมการ     
2. ประชมุคณะกรรมการ จํานวน 3 ครัง้ 
 2.1 วิเคราะห์ผลการดําเนินงานการประหยดัพลงังาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

    2.2 ทําแผนการดําเนินงานการดําเนินงานประหยดัพลงังาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
2.3 ศกึษาแนวทางและวิธีการลดการใช้กระแสไฟฟ้า 
2.4 ทบทวนมาตรการประหยดัพลงังาน 
2.5 ตดิตามผลการดําเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน 
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3. ประชาสมัพนัธ์และรณรงค์การประหยดัพลงังาน 
 4.  อบรมให้ความรู้การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าอยา่งมีสว่นร่วมของบคุลากรสํานกัหอสมดุกลาง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 5. การจดักิจกรรมการประกวดประดษิฐ์ของจากวสัดเุหลือใช้ 
 6. อบรมให้ความรู้การการจดัการขยะและของเสีย        

7. จดันิทรรศการประดษิฐ์ของจากวสัดเุหลือใช้                           
8. ตดิตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยดัพลงังานของสํานกัหอสมดุกลาง 
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้พลงังานไฟฟ้า 
10. ปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศท่ีเส่ือมสภาพ จํานวน 2 เคร่ือง  
11. ตดิตัง้สวทิช์แบบเซนเชอร์ 
12. สํารวจและจดัทําแผนการเปล่ียนระบบไฟฟ้าเป็นแบบประหยดัพลงังาน 
13. สํารวจการร่ัวซมึท่อนํา้ประปา 
14. จดักิจกรรม Green Library for Life สํานกัหอสมดุ มศว องครักษ์ ได้แก่   

13.1 การแนะนําหนงัสือ Green Library for Life ด้วยท่ีคัน่หนงัสือ 
13.2 นิทรรศการ Green Library for Life และป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน  
13.3 กิจกรรมบอกเลา่ความรู้ท่ีได้รับจากหนงัสือ Green Library for Life 
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เปรียบเทยีบการใช้กระแสไฟฟ้าของ 

สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรม ปีงบประมาณ 2556 กบัปีงบประมาณ 2557ระหว่าง เดอืน ตุลาคม 2556  ถึงเดือน  พฤษภาคม 2557 

 
ปีงบประมาณ 

2556 
หน่วย 
(kwh) 

ราคา/หน่วย 
(บาท) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

ปีงบประมาณ 
2557 

หน่วย 
(kwh) 

ราคา 
(บาท) 

จาํนวนเงนิ 
(บาท) 

ผลต่าง งบประมาณ  
2555/2556 
หน่วย(kwh) 

ผลต่าง งบประมาณ 
2555/ 2556  
เงนิ (บาท) 

ตุลาคม       2555 104,000.00 5.043 524,437.76 ตุลาคม       2556 81,000.00 5.093 412,528.27 -23,000.00 -111,909.49 
พฤศจิกายน 2555 126,000.00 4.730 595,983.69 พฤศจิกายน 2556 100,000.00 4.824 482,448.69 -26,000.00 -113,535.00 
ธนัวาคม 2555 110,000.00 4.793 527,249.33 ธนัวาคม 2556 61,000.00 5.121 312,364.28 -49,000.00 -214,885.33 
มกราคม 2556 123,000.00 4.771 586,892.55 มกราคม 2557 61,000.00 5.274 321,718.72 -62,000.00 -265,173.83 
กมุภาพนัธ์ 2556 117,000.00 4.813 563,117.72 กมุภาพนัธ์ 2557 85,000.00 5.033 427,840.55 -32,000.00 -135,277.17 
มีนาคม 2556 93,000.00 4.891 454,889.39 มีนาคม 2557 95,000.00 4.959 471,099.41 +2,000.00 +16,210.02 
เมษายน 2556 75,000.00 5.162 387,172.90 เมษายน 2557 78,000.00 5.206 406,061.95 +3,000.00 +18,889.05 
พฤษภาคม 2556 83,000.00 4.854 402,855.79 พฤษภาคม 2557 67,000.00 5.206 348,792.90 -16,000.00 -54,062.89 
มิถุนายน 2556 101,000.00 4.860 490,871.10 มิถุนายน 2557 62,000.00 5.498 340,906.58 -39,000.00 -149,964.52 
กรกฎาคม 2556 117,000.00 4.716 551,752.01 กรกฎาคม 2557 68,000.00 5.335 362,750.28 -49,000.00 -189,001.73 
สิงหาคม 2556 115,000.00 4.718 542,573.60 สิงหาคม 2557 84,000.00 5.119 430,002.97 -31,000.00 -112,570.63 
กนัยายน 2557 109,000.00 4.769 519,801.69 กนัยายน 2557 112,000.00 5.005 560,549.70 +3,000.00 +40,748.01 

รวม 1,273,000.00 X  4.843 6,147,597.53  954,000.00 X  5.14 4,877,064.30 -316,000.00 -1,270,533.23 

 
หมายเหตุ   - หมายถึง หมายถงึจํานวน (kwh) / จํานวน(บาท)ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง    + หมายถงึจํานวน (kwh) / จํานวน(บาท)ปริมาณการใช้

กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 
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กราฟแสดงปริมาณการใชไ้ฟฟ้า หน่วย (kwh) ปีงบประมาณ 2556 กบัปีงบประมาณ 2557 

 



สรุป  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สํานกัหอสมดุกลาง ใช้กระแสไฟฟ้า จํานวน 1,273,000.00 
กิโลวตัต์ คดิเป็นเงิน  6,147,597.53 บาท มหาวิทยาลยัช่วยจ่ายให้  75 °/° เป็นเงิน 4,610,698.15 บาท 
สํานกัหอสมดุกลางจ่าย 25 °/°  เป็นเงิน 1,536,899.34 บาท  

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานกัหอสมดุกลางใช้กระแสไฟฟ้า จํานวน 954,000.00 กิโลวตัต์       
คดิเป็นเงิน  4,877,064.30 บาท มหาวทิยาลยัช่วยจ่ายให้ 75 °/° เป็นเงิน  3,657,798.23 บาท  สํานกั
หอสมดุกลางจ่าย 25 °/°  เป็นเงิน 1,219,266.075 บาท 

เม่ือเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สํานกัหอสมกุลางใช้
กระแสไฟฟ้าลดลง จํานวน 316,000.00 กิโลวตัต์ คดิเป็นร้อยละ 33.12  และจ่ายเงินคา่กระแสไฟฟ้าคดิเป็น
เงินลดลง 1,270,533.23 บาท คดิเป็นร้อยละ 21   
 สาเหตท่ีุทําให้การใช้กระแสไฟฟ้าของสํานกัหอสมดุกลางลดลงมาก เพราะ  

1. บคุลากรของสํานกัหอสมดุกลาง มีจิตสํานกึและมีสว่นร่วมชว่ยกนัปฏิบตัติามมาตรการประหลดั
พลงังาน และมีมาตรการ ลดเวลาการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ ในช่วงปิดภาคการศกึษา 

2. เป็นช่วงปิดภาคการศกึษาท่ีมีระยะยาวในช่วงปรับการเปิดภาคเรียนให้สอดคล้องการเข้าสู ่ AEC 
3. สํานกัหอสมดุกลางเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศท่ีสภาพเก่า จํานวน 52 เคร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ผู้รับผิดชอบและตดิตามผลการดาํเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ พืน้ที่ หมายเหตุ 

นายสนัต ิ           เกษมพนัธุ์ ชัน้ 1 ชัน้ 8  

นายสรุพงษ์   พิมพ์โคตร  ชัน้ 2  

หวัหน้างานวารสาร ชัน้ 3  

นายอภิเดช    จนัทร์ศริิ ชัน้ 4  

นายยมนา   ปริอาราม ชัน้ 5  

นายสรุชยั   หาบ้านแท่น ชัน้ 6  

นางสาวอญัชลี  ตุ้มทอง บริเวณบริเวณพืน้ท่ีสว่นกลาง   
(งานบริหารฯ) 

 

นางจารุวรรณ       ชศูรี ห้องพิมพ์/ห้องครัว (งานบริหารฯ)  
นายพงษ์ศกัดิ ์  เอกนาม ห้องซ้อมและห้องจดัหาและสว่นหน้า

ห้อง 
 

นายโสภณ          ผิวแดง สํานกังานผู้ อํานวยการ,  
ห้องรับประทานอาหาร, ห้องประชมุ 
702,710 

 

นายสรุศกัดิ ์       ธรรมธร งานอาคารสถานท่ี  

นายเชิดชาต ิ      พกุพนู งานอาคารสถานท่ี   
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แบบตดิตามผลการดาํเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน   
พืน้ที่ส่วนของบุคลากร 

วันที่.............เดอืน .......................พ.ศ...................   
บริเวณพืน้ที่................................................. 

 

มาตรการ 
ผลการดาํเนินงาน 

หมายเหตุ 
ทาํ ไม่ได้ทาํ 

1. ปิดไฟฟ้าแสงสวา่งทกุครัง้เม่ือไมมี่คนทํางานและเวลาพกั
รับประทานอาหารกลางวนั 

   

2.  เปิดไฟฟ้าแสงสวา่งเฉพาะดวงท่ีจําเป็น    

3. เปิดเคร่ืองปรับอากาศ ตามเวลาท่ีกําหนด      

4. ปรับอณุหภมูิให้เหมาะสม ท่ี 25 องศาเซลเซียส    

5. ปิดเคร่ืองปรับอากาศเวลาพกัรับประทานอาหารกลางวนั    

6. ปิดเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณท่ีมีผู้ในพืน้ท่ีน้อยและ
อากาศภายนอกเย็น 

   

7. ปิดเคร่ืองปรับอากาศทกุครัง้เม่ือไมมี่บคุลากรอยูใ่นห้อง
ทํางานเกิน 1 ชัว่โมง 

   

8. เปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนการประชมุประมาณ 10 -15 
นาทีและปิดทนัทีเม่ือใช้ห้องเสร็จ (สําหรับผู้ดแูลห้องประชมุ) 

   

9. ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์เม่ือไมใ่ช้งานเวลาพกัเท่ียงและ
หลงัเลกิงาน 

   

10. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เม่ือไมใ่ช้งานเกิน 15 นาที    

11. ปิดคอมพวิเตอร์และถอดปลัก๊ออกทกุครัง้หลงัเลกิ ใช้
งาน 

   

12. ตรวจต้นฉบบัในเคร่ืองคอมพิวเตอร์และตรวจสอบก่อน
สัง่พิมพ์ทกุครัง้ 

   

13. ลฟิต์สําหรับบคุลากร วนัจนัทร์.- ศกุร์ ปิดเวลา 16.00 น 
วนัเสาร์ ,วนัอาทิตย์ ปิดเวลา 17.00 น.   

   

14. สํารวจสิง่ของท่ีแช่ในตู้ เย็นให้แช่เฉพาะสิง่ท่ีจําเป็น     
(เฉพาะผู้ ท่ีดแูลในพืน้ท่ีท่ีมีตู้ เย็น) 

   

15. กําหนดเวลาการใช้กระตกินํา้ร้อน ชว่งเวลา 7.30 –  
8.30 น. และเวลา 11.00 – 13.00 น. และก่อนเวลาพกั
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ช่วง 14.15 น. เลก็น้อย (สําหรับพืน้ท่ีท่ีใช้กระตกินํา้ร้อน) 
16. ถอดปลัก๊กระตกินํา้ร้อนออกหลงัเลกิการใช้งาน 

(สําหรับพืน้ท่ีท่ีใช้กระตกินํา้ร้อน) 

   

17. รณรงค์ให้ช่วยกนัปิดก๊อกนํา้ให้สนิททกุครัง้  (สําหรับ
ผู้ดแูลงานอาคารสถานท่ี) 

   

18. ใช้กระดาษสองหน้าในการพิมพ์ฉบบัร่าง และหนงัสือ
แจ้งเวียนภายใน 

   

19. จดัสง่หนงัสือเวียนแจ้งหน่วยงาน/รายงานการประชมุ 
ผา่นทางจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ 

   

20. ใช้เคร่ืองพิมพ์ร่วมกนั    

21. จดัจดุรองรับขยะ ตามตําแหนง่ท่ีเหมาะสมและมีการ
คดัแยกขยะ 

   

 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 

 
ผู้รายงาน............................................. 
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แบบตดิตามผลการดาํเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
พืน้ที่ส่วนของผู้ใช้บริการ 

      วันที่.............เดอืน.....................พ.ศ. ............ 
บริเวณพืน้ที่................................................. 

 

มาตรการ 
ผลการดาํเนินงาน 

หมายเหตุ 
ทาํ ไม่ได้ทาํ 

1. เปิดไฟฟ้าแสงสวา่งตามความจําเป็นของการใช้
แสงสวา่งหรือเฉพาะสว่นท่ีมีผู้ใช้บริการ 

   

2. ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเฉพาะจดุแทนการเปิด
ไฟฟ้าทัง้ห้อง เช่น ตดิสวิตช์เปิด- ปิดแบบกระตกุ 
(สําหรับผู้ดแูลงานอาคารสถานท่ี) 

   

3. เปิดเคร่ืองปรับอากาศ ตามเวลาท่ีกําหนดของแตล่ะชัน้
วัน จนัทร์-ศุกร์ ชัน้ 1 เวลา 8.40 -19.00 น.  
ชัน้ 2 เวลา 8.15-19.00 น. ชัน้ 3 เวลา 8.35-19.00 
น.  ชัน้ 4 เวลา 8.30-19.00 น. ชัน้ 5 เวลา 8.50-
17.00 น.   ชัน้ 6 เวลา 9.00-16.00 
วัน เสาร์ - อาทติย์  ชัน้ 1 เวลา 10.15-17.00 น.                 
ชัน้ 2  เวลา 10.00- 17.00 น.  ชัน้ 3 เวลา 10.30-17.00 
น.ชัน้ 4 เวลา10.20-17.00 น. ชัน้ 5 เวลา10.40-
16.00 น. ชัน้ 6 งดเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

   

4. ปรับอณุหภมูิให้เหมาะสม ท่ี 25 องศาเซลเซียส    

5. ปิดเคร่ืองปรับอากาศในบริเวณท่ีมีผู้ใช้น้อยและ
อากาศภายนอกเย็น 

   

6. ลดจํานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้น ของแตล่ะชัน้
ลง หลงัเวลา 16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 

   

7.  ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้นก่อนห้องสมดุปิด
บริการ 15 นาที (หากไมมี่ผู้ใช้บริการ) 

   

8. ปิดเคร่ืองทํานํา้เยน็และถอดปลัก๊ออกก่อนห้องสมดุ
ปิด 1 ชัว่โมง (สําหรับผู้อยูเ่วร) 

   

9. กําหนดให้ลฟิต์หยดุเฉพาะชัน้ 1,2,4,5,7 และ เปิด    



   E
 

ใช้ลฟิต์ 1 ตวัหลงัเวลา 18.00 น. (สําหรับผู้ดแูลงาน
อาคารสถานท่ี) 
10. รณรงค์ให้ใช้บนัไดกรณีขึน้ลงชัน้เดียว            

(สําหรับผู้ดแูลงานอาคารสถานท่ี) 

   

11. จดัจดุรองรับขยะ ตามตําแหนง่ท่ีเหมาะสมและมีกา
คดัแยกขยะ 

   

 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 
5 ............................................................................................................................................................ 
 

ผู้รายงาน............................................. 
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รอบรู้เร่ืองการประหยัดพลังงาน 
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เพลนิพลงังาน วารสารพลงังานสะอาด พฤษ 
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