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มาตรการประหยัดพลังงานของส านักหอสมุดกลาง 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2558 

มาตรการประหยัด 
พลังงานด้าน 

ส่วนของบุคลากร ส่วนของผู้ใช้บริการ 

1.ระบบไฟฟ้า 
แสงสวา่ง 

1. ปิดไฟฟ้าฟ้าทกุครัง้เม่ือไม่มี
คนท างานและเวลาพกัเท่ียง 
2. เปิดไฟฟ้าเฉพาะดวงท่ีจ าเป็น 
3. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยดั
พลงังานท่ีได้รับรองมาตรฐาน 
4. จดัท าแผนผงัสวิตช์ เปิด- ปิดดวง
ไฟ 
5. จดัผู้ รับผิดชอบดแูละการเปิด- ปิด
ดวงไฟประจ าชัน้ 

1. เปิดไฟฟ้าฟ้าตามความจ าเป็นของ
การใช้แสงสวา่งหรือเฉพาะส่วนท่ีมี
ผู้ใช้บริการ 
2. ตดิตัง้ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งเฉพาะ
จดุแทนการเปิดไฟทัง้ห้อง เช่น ติด
สวิตช์เปิด- ปิดแบบกระตกุ  
3. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยดั
พลงังานท่ีได้รับรองมาตรฐาน 

2. เคร่ืองปรับอากาศ 1. ตัง้อณุหภมูิปรับอากาศให้
เหมาะสม ท่ี 25 องศาเซลเซียส  
2. เปิดเคร่ืองปรับอากาศ เวลา  
8.00-16.00 น. และปิดเวลาพกัเท่ียง 
3. หากไมมี่บคุลากรอยูใ่นห้อง
ท างานเกิน 1 ชัว่โมง ต้องปิด
เคร่ืองปรับอากาศทกุครัง้ 
4. ส าหรับห้องประชมุเปิดเคร่ืองปรับ 
อากาศก่อนการประชมุประมาณ 10-
15 นาที และเมื่อใช้เสร็จให้ผู้ รับผิด 
ชอบปิดเคร่ืองปรับอากาศทนัที 
5. บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่ง
สม ่าเสมอ โดยท าความสะอาดแผน่
กรองอากาศท่ีอยูภ่ายในชดุเคร่ือง
ปรับ อากาศในอาคารทกุๆ เดือน 
และท าความสะอาดชดุระบายความ
ร้อนท่ีตดิตัง้ภายนอกอาคารทกุ 6 
เดอืน 

1. ตัง้อณุหภมูิปรับอากาศให้เหมาะสม  
ท่ี 25 องศาเซลเซียส  
2. ก าหนดเวลาเปิด-ปิด เคร่ืองปรับ 
อากาศ และผู้ รับผิดชอบประจ าชัน้ 
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. ลดภาระการท างานของเคร่ืองปรับ 
อากาศ โดยป้องกนัความร้อนเข้าสู้
อาคาร โดยการปลกูต้นไม้ ติด
ผ้ามา่น และอดุรอยร่ัวตา่ง ๆ 
7. ลดการดดูความเย็นออกโดยการ
งดใช้พดัลมดดูอากาศ 
8. แตง่กายให้เหมาะสมกบัอากาศ 
มายเหต ุหากอากาศเย็นให้พิจารณา
ตามความเหมาะสม ในการปิด
เคร่ืองปรับอากาศ1. ปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์เม่ือไมใ่ช้งานเวลาพกั
เท่ียงและหลงัเลิกงาน 
2. เม่ือไมใ่ช้คอมพิวเตอร์เกิน 15 นาที
ให้ปิดหน้าจอ 

 (ปิดภาคเรียน) 
เปิดเคร่ืองปรับอากาศตามเวลาปกติปิด
เวลา 15.00 น. 
3. ส าหรับห้องประชมุเปิดเคร่ืองปรับ 
อากาศก่อนการประชมุประมาณ  
10-15 นาที และเม่ือเลิกการประชมุให้
ผู้ รับผิดชอบปิดเคร่ืองปรับอากาศทนัที 
4. บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอยา่ง 
สม ่าเสมอ โดยท าความสะอาดแผน่กรอง
อากาศท่ีอยูภ่ายในชดุเคร่ืองปรับ อากาศ
ในอาคารทกุๆเดือน และท าความสะอาด
ชดุระบายความร้อนท่ีติดตัง้ภายนอก
อาคารทกุ 6 เดือน 
5. ลดภาระการท างานของเคร่ืองปรับ 
อากาศ โดยป้องกนัความร้อนเข้าสู้อาคาร 
โดยการปลกูต้นไม้ ติดผ้ามา่น และอดุรอย
ร่ัวตา่ง  ๆ
6. ลดการดดูความเย็นออกโดยการ 
งดใช้พดัลมดดูอากาศ 
หมายเหต ุหากอากาศเย็นให้พิจารณา
ตามความเหมาะสมในการปิดเคร่ือง ปรับ
อากาศ 

3. คอมพิวเตอร์  1. ปิดเคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้น (OPAC) 
ก่อนเวลาปิดบริการ 30 นาที 
2. ลดจ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์สืบค้น 
(OPAC) ของแตล่ะชัน้ลง หลงัเวลา 
16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 

4. ลิฟต์ 1.ลิฟต์เจ้าหน้าท่ีเปิด 6.30–16.00 น. 
2.รณรงค์ให้ใช้บนัไดกรณีขึน้ลงชัน้เดียว 

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

ส่วนของบุคลากร ส่วนของผู้ใช้บริการ 

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

5. น า้ประปา 1. ส ารวจตรวจสอบและท าการ
เปล่ียนหรือซอ่มแซม ปัม้น า้ ระบบ
การจา่ยน า้ เชน่ ทอ่ประปา วาล์ว 
ก๊อกน า้ ระบบสขุภณัฑ์ ให้อยูใ่น
สภาพปกติอยา่งสม ่าเสมอ 
2. ตดิตามปริมาณการใช้น า้อยา่ง 
ตอ่เน่ืองเพ่ือตรวจสอบหาการร่ัวไหล 
3. เลือกใช้อปุกรณ์ประหยดัน า้หรือ
ชนิดท่ีมีประสิทธิภาพสงู เชน่ ก๊อก
ประหยดัน า้ ชกัโครกประหยดัน า้ 
หวัฉีดช าระประหยดัน า้  

1. รณรงค์การใช้น า้ในห้องน า้อยา่ง 
ประหยดั 
2. ประชาสมัพนัธ์เม่ือเปิดก๊อกน า้ 
ใช้เสร็จแล้วให้ปิดด้วย 

6. สิ่งอ านวยความ 
สะดวก 

1. กระตกิน า้ร้อน ก าหนดเวลาการใช้
กระตกิน า้ร้อน ชว่งเวลา 7.30–8.30 น. 
และก่อนเวลาเบรกเล็กน้อยเม่ือใช้
เสร็จแล้วให้ถอดปลัก๊ออก 
2. เคร่ืองท าน า้เย็น ปิดเคร่ืองท าน า้
เย็นเวลา 16.00 น. 
3. ไมค่วรน าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าส่วนตวัมา
ใช้ในสถานท่ีท างาน 

1. ปิดเคร่ืองท าน า้เย็นก่อนปิดบริการ  
30 นาที 
 

7. อ่ืน ๆ  1. จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการ
ประหยดัพลงังาน  
2. ลดการใช้กระดาษโดยการน า
กระดาษท่ีใช้แล้ว 1 หน้า มาใช้อีก 
3. ใช้สง่ข้อความทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์แทนการสง่ด้วย
กระดาษ 

1. จดัอบรมให้ความรู้เร่ืองการประหยดั
พลงังาน 
2. ประชาสมัพนัธ์รายจา่ยการใช้กระแส 
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 
                                                   (ผู้อ านวยการส านกัหอสมดุกลาง) 
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ผลการประเมินการด าเนินงานประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
 

1. การจัดกิจกรรมการประกวดประดษิฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้ 
  คณะกรรมการประหยดัพลงังานส านกัหอสมดุกลางได้จดัการประกวดประดษิฐ์ของจากวสัดุ
เหลือใช้ ระหว่างวนัท่ี 20 ธนัวาคม 2556 ถึงวนัท่ี 31 มกราคม 2557 มีผู้สง่สิ่งประดิษฐ์  จ านวน 24  ชิน้  
ประกอบด้วยนิสิตคณะวิทยาศาสตร์  21 ชิน้  คณะมนษุย์ศาสตร์ 1 ชิน้ คณะสงัคมศาสตร์ 1  ชิน้ และได้มี
การตดัสินไปเม่ือ วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2557 มีผลการตดัสิน ดงันี ้  
   รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวลั 1,000 บาท ได้แก่ นางสาวชตุกิาจณญ์ อ่องวิการณ์  
นิสิตชัน้ปีท่ี 3 วิชาเอกฟิสิกส์  คณะวิทยาศาสตร์  ช่ือผลงานโคมไฟจากขวดน า้พลาสติก 

   รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวลั  700 บาท  ได้แก่  นางสาวเรณกุา เกิดเจริญพรนิสิตชัน้ปีท่ี  3  
วิชาเอกวสัดศุาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  ช่ือผลงานบ้านหนจูากขวดพลาสติก 

   รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวลั  500  บาท  ได้แก่  นายธนทั คงเมือง นิสิตชัน้ปีท่ี 3  
วิชาเอกวสัดศุาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  ช่ือผลงานท่ีเก็บเคร่ืองประดบั 

   รางวัลชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ นายทรงภพ สพัพวิญญ ูนิสิตชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาเอก 

วิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์  ช่ือผลงานโต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 
   รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวรัตนา บวัทอง นิสิตชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาเอก 
สถิต ิคณะวิทยาศาสตร์  ช่ือผลงาน  ZiPPy File (ของใช้ประจ าวนัตา่ง ๆ) 
   รางวัลชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวเปมิกา ชาวล าปาง  นิสิตชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชา 
เอกสถิต ิคณะวิทยาศาสตร์  ช่ือผลงานติ๊กตอ่กส่องสวา่ง   
   รางวัลชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ กลุม่นิสิตชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์  
คณะวิทยาศาสตร์  ช่ือผลงานตู้เก็บของอเนกประสงค์ (I-CASE)  

 รางวัลชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ นางสาวมลัลิกา วิรุฬหธรรม นิสิตชัน้ปีท่ี 3 สาขาวิชาเอกสถิติ  
คณะมนษุยศาสตร์  ช่ือผลงานตลบัอเนกประสงค์ 
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2.  การอบรมเร่ือง”การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 

ผลการประเมินความคดิเห็นท่ีมีตอ่การอบรมเร่ือง  การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าอยา่ง 
มีสว่นร่วมของบคุลากรส านกัหอสมดุกลาง มศว  วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2557  ณ ห้อง 8110 ส านกั
หอสมดุกลาง  

 บคุลากรเข้าร่วมการอบรมการอนรัุกษ์พลงังานฯ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของ
บคุลากรท่ีต้องเข้าร่วมการอบรมทัง้หมด 79 คน ได้รับแบบประเมินกลบัคืนจ านวน 66 ชดุ คิด
เป็นร้อยละ 86.85 ของจ านวนแบบประเมินท่ีแจกไปทัง้หมด ผลการประเมินสรุปได้ดงันี ้
บคุลากรประเมินผลการเข้าร่วมอบรมโดยมีความพงึพอใจโดยรวมต่อการอบรมในระดบัมาก
ท่ีสดุ (ค่าเฉลี่ย= 4.59) และเม่ือพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 
  ด้านเนือ้หา บคุลากรมีความคิดเห็นต่อการอบรมในด้านเนือ้หาโดยรวมอยู่ในระดบั
มาก (ค่าเฉลี่ย= 4.01) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีบคุลากรมีความเห็นอยู่ในอนัดบัแรก
คือ ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม (ค่าเฉลี่ย= 4.48) ส าหรับความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกบัเนือ้หานัน้ พบว่า บคุลากรส่วนใหญ่มีความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรมในระดบัปานกลาง 
(ค่าเฉลี่ย= 3.26) และมีความรู้หลงัเข้าร่วมอบรมในระดบัมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.27) 

  ด้านวิทยากร บคุลากรมีความคิดเห็นต่อการอบรมในด้านวิทยากรโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุ(ค่าเฉลี่ย= 4.52) เม่ือพจิารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีบคุลากรมีความเห็นอยู่ใน
อนัดบัแรกคือ ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้หา (ค่าเฉลี่ย= 4.59) รองลงมา คือ การอธิบาย
เนือ้หาได้ชดัเจนและตรงประเด็น (ค่าเฉลี่ย= 4.58)  
  ด้านสถานที่/ระยะเวลา  บคุลากรมีความคดิเห็นตอ่การอบรมในด้านสถานท่ี/ระยะเวลา  
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก  (คา่เฉล่ีย= 4.15) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทกุข้อได้รับการประเมินอยูใ่น
ระดบัมาก โดยข้อท่ีมีความเห็นอยูใ่นอนัดบัแรก คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม (คา่เฉล่ีย= 
4.21)รองลงมาคือ  ความเหมาะสมของอปุกรณ์ โสตทศันปูกรณ์ 
  ด้านการน าความรู้ไปใช้ บคุลากรมีความคดิเห็นตอ่การอบรมในการน าความรู้ไปใช้ โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก  (คา่เฉล่ีย= 4.48) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีบคุลากรมีความเห็นอยูใ่นอนัดบั
แรกคือ ความสามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้ได้ (คา่เฉล่ีย= 4.50) รองลงมา คือ ความสามารถน า
ความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดได้ (คา่เฉล่ีย= 4.45)  
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  ตารางแสดงผลการประเมิน 

รายการ ค่าเฉลี่ย S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านเนือ้หา 
1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เร่ือง
นีเ้พียงใด 

    
1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เร่ือง
นีเ้พียงใด 

3.26 0.69 65.15 ปานกลาง 
2. หลงัการอบรม ท่านมีความรู้เพิ่มมากขึน้
เพียงใด 

4.27 0.48 85.45 มาก 
3. ประโยชน์ท่ีทา่นได้รับจากการเข้าร่วม
อบรม 

4.48 0.50 89.70 มาก 
                               รวม 4.01 0.11 80.10 มาก 
ด้านวิทยากร 
 

    
1. การเตรียมตวัและความพร้อมของ
วิทยากร 

4.45 0.53 89.09 มาก 
2. ความสามารถในการถ่ายทอดเนือ้หา 4.59 0.50 91.82 มากท่ีสดุ 
3. การอธิบายเนือ้หาได้ชดัเจนและตรง
ประเดน็ 

4.58 0.53 91.52 มากท่ีสดุ 
4. การใช้ภาษาท่ีเหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.56 0.50 91.21 มากท่ีสดุ 
5. การเปิดโอกาสให้ซกัถามและตอบ
ค าถาม  

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 
โสตทศันปูกรณ์ 

4.14 0.70 82.73 มาก 
3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ
อบรม 

4.21 0.69 84.24 มาก 
                               รวม 4.15 0.03 82.93 มาก 
ด้านการน าความรู้ไปใช้ 
 

    
1. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้
ได้ 

4.50 0.50 90.00 มากท่ีสดุ 
2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่หรือ
ถ่ายทอดได้ 

4.45 0.53 89.09 มาก 
                               รวม 4.48 0.71 89.55 มาก 
ความพงึพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม     
ความพงึพอใจโดยรวมท่ีมีตอ่การอบรม 4.59 0.50 91.82 มากท่ีสดุ 

 
    

 

ด้านความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 1. ควรจดัอบรมบอ่ยๆ เพ่ือเพิ่มความรู้ใหม ่(จ านวน 1 คน) 
           2. ได้รับความรู้เก่ียวกบัการประหยดัพลงังานเพิ่มขึน้มาก และสามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวนั   
(จ านวน 1 คน) 
 3. วิทยากรมีความรู้และความสามารถในการถ่ายทอด บรรยายได้สนกุและได้ความรู้ (จ านวน 1 คน) 

 4. ได้ความรู้ตรงจดุกวา่อบรมประหยดัพลงังานจากครัง้ท่ีผา่นมา สามารถน าไปใช้ในหนว่ยงาน
ได้มากจ านวน 1 คน) 
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            5. ครัง้ตอ่ไปเอกสารบรรยายควรเป็นแฟ้มข้อมลูให้ด ูแทนการแจกกระดาษเพ่ือความประหยดั อาจ
สง่ผา่นทาง E-mail หรือให้ Download ผา่นเว็บไซต์ (จ านวน 1 คน) 
  
3.  การจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมก าจัดจุดอ่อนด้านพลังงาน 
        ผลการจดักิจกรรมการมีสว่นร่วมก าจดัจดุออ่นด้านพลงังานของบคุลากรส านกัหอสมดุกลาง พบวา่สิ่ง
ท่ีมีจดุออ่นต้องแก่ไขดงัตาราง 

หวัข้อจดุอ่อน ลกัษณะเหตกุารณ์/ความถ่ี 
1. หน้าตา่ง 1.  ช ารุดปิดไมส่นิท 

2.  ได้รับความร้อนจากภายนอกโดยตรง 
2. กระตกิน า้ร้อน 1.  เสียบปลัก๊ไว้ทัง้วนั  

2.  เตมิน า้เตม็กระตกิ  
3.  มีอยู่ตามงานตา่ง ๆ – ควรลดลง    -ควรจ ากดัเวลาปิด เปิด 

3. เคร่ืองปรับอากาศ 1. ควรปิดชา่งพกั   
4. ลิฟต์ 1. เก่า  

2. ชว่ยกนัรณรงค์การใช้ลิฟต์ 
5. ต้นไม้ในอาคาร 1. มีต้นไม้มากควรหาทางลดลง  
6. คอมพิวเตอร์สืบค้น 1. คอมพิวเตอร์ท่ีใช้สืบค้น ต้อง Standby ไว้ทัง้วนั (ไมค่วรเปิดทกุเคร่ืองทิง้ไว้ทัง้

วนั - ส ารวจเปิดตามเวลาท่ีผู้ ใช้บริการมาก น้อย) 
 
4. การอบรมให้ความรู้เร่ือง“การจัดการขยะและของเสีย” 
   ผลการประเมินความคดิเห็นเก่ียวกบักิจกรรมการอบรมให้ความรู้เร่ือง“การจดัการขยะและของ
เสีย”วนัท่ี15 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 8110 ส านกัหอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

บคุลากรเข้าร่วมการอบรมการจดัการขยะและของเสีย 57 คน คดิเป็นร้อยละ 95 ของบคุลากรท่ี
ต้องเข้าร่วมการอบรมทัง้หมด 60 คน ได้รับแบบประเมินกลบัคืนจ านวน 50 ชดุ คดิเป็นร้อยละ 83.33 ของ
จ านวนแบบประเมินท่ีแจกไปทัง้หมด ผลการประเมินสรุปได้ดงันี ้

 บคุลากรเข้าร่วมอบรมมีความพงึพอใจโดยรวมตอ่การอบรมในระดบัมาก ( X  = 4.17) เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบวา่ด้านเนือ้หา/การน าความรู้ไปใช้ บคุลากรมีความคดิเห็นตอ่การอบรมในด้าน
เนือ้หา/การน าความรู้ไปใช้ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X  = 4.28) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ี
บคุลากรมีความเห็นอยูใ่นอนัดบัแรกคือ การน าความรู้ไปประยกุต์ใช้ได้ ( X  = 4.36) รองลงมา คือ 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมอบรม   
( X  = 4.30) 



   9 
 

 ด้านวิทยากร บคุลากรมีความคดิเห็นตอ่การอบรมในด้านวิทยากรโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 
( X  = 4.41) เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบวา่ ข้อท่ีบคุลากรมีความเห็นอยูใ่นอนัดบัแรกคือ ความสามารถใน
การถ่ายทอดเนือ้หา ( X  = 4.58) รองลงมา คือ การอธิบายเนือ้หาได้ชดัเจนและตรงประเดน็ ( X  = 4.46)  
 ด้านระดบัความรู้ความเข้าใจ บคุลากรมีความคดิเห็นตอ่การอบรมในด้านระดบัความรู้ความเข้าใจ 
โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง  ( X  = 3.81) ส าหรับความรู้ความเข้าใจนัน้ พบวา่ บคุลากรสว่นใหญ่มี
ความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรมในระดบัปานกลาง ( X  = 3.34) และมีความรู้หลงัการอบรมในระดบัมาก ( X  = 
4.28) 
 
ตารางแสดงการประเมิน 

รายการ X  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านเนือ้หา/การน าความรู้ไปใช้ 
1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เร่ือง
นีเ้พียงใด 

    
1. สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยกุต์ใช้
ได้ 

4.36 0.63 87.20 มาก 
2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่หรือ
ถ่ายทอดได้ 

4.18 0.60 83.60 มาก 
3. ประโยชน์ท่ีทา่นได้รับจากการเข้าร่วม
อบรม 

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
ประเดน็ 

4.46 0.65 89.20 มาก 
3. การเปิดโอกาสให้ซกัถามและตอบ
ค าถาม 

4.20 0.76 84.00 มาก 
                               รวม 4.41 0.58 88.27 มาก 
ด้านระดับความรู้ความเข้าใจ 
 

    
1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เร่ือง
นีเ้พียงใด 

3.34 0.72 66.80 ปานกลาง 
2. หลงัการอบรม ท่านมีความรู้เพิ่มมากขึน้
เพียงใด 

4.28 0.57 85.60 มาก 
                               รวม 3.81 0.71 76.20   ปานกลาง 
     
ความพงึพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม 4.17 0.64 83.36 มาก 

     
 
ด้านความคิดเหน็และข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

1. ต้องการให้ห้องสมดุริเร่ิมโครงการ Green Living Library โดยเร่ิมจากการเป็นศนูย์
ก าจดัขยะมีพิษ/     หรือย่างน้อยมีการจดัรณรงค์เก่ียวกบัการจดัการขยะ (ความถ่ี=1) 

2. จ าเป็นต้องศกึษาดงูาน แหลง่การเรียนรู้ท่ีผู้บรรยายกล่าวถึง จะได้เห็นภาพชดัเจนขึน้  



   10 
 

(ความถ่ี=1)  
3.  ได้รับความรู้ หลงัอบรมแล้วนา่จะท าโครงการตอ่ ตามท่ีผู้อบรมเสนอ มีหลายๆ โครงการ 

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

 
5. ผลการผลการส ารวจความคิดเหน็เก่ียวกับการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดพลังงาน  
ประจ าปีงบประมาณ 2557 

 

ผลการส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการปฏิบตัติามมาตรการประหยดัพลงังาน ของส านกัหอสมดุ
กลาง ประจ าปีงบประมาณ 2557 ได้แบง่การสอบถามเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านมาตรการประหยดัพลงังาน 
2. ด้านการประชาสมัพนัธ์ 3. ด้านการมใช้ลิฟต์ 4. ด้านการใช้เคร่ืองปรับอากาศ 5. ด้านการใช้น า้ประปา 
และ 6. ด้านการใช้แสงสว่าง ได้แจกแบบส ารวจไปจ านวน 65 ฉบบั มีผู้ตอบกลบัมา จ านวน 62 คน คิดเป็น
ร้อยละ 94.4 มีความคิดเห็นแตล่ะด้านโดยรวมของแตล่ะด้านเรียงตามล าดบัจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้าน
การประชาสมัพนัธ์ (X =4.17) ด้านการใช้เคร่ืองปรับอากาศ ( X =4.11) ด้านการใช้น า้ประปา ( X =4.11) 
ด้านมาตรการประหยดัพลงังาน ( X =4.07) ด้านการมใช้ลิฟต์ ( X =4.07) ด้านการใช้แสงสว่าง (X =4.05) 
 

5.1  ด้านมาตรการประหยัดพลังงาน  
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X =4.07) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามล าดบั

ดงันี ้ทา่นทราบเร่ืองมาตรการประหยดัพลงังานของส านกัหอสมดุกลาง ( X =4.15) ท่านมีความเข้าใจใน
มาตรการประหยดัพลงังานของส านกัหอสมดุกลาง ( X =4.08) ทา่นได้ปฏิบตัิตามมาตรการประหยดั
พลงังานของส านกัหอสมดุกลาง ( X =4.05) ทา่นคดิวา่มาตรการประหยดัพลงังานของส านกัหอสมดุกลาง 
สามารถชว่ยประหยดัพลงังานของหนว่ยงานได้ ( X =3.98) ดงัรายละเอียดในตาราง               

 

ตารางแสดงผลความคิดเหน็เก่ียวกับการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดพลังงานด้านมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

รายการแสดงความคิดเหน็ X  
 

 แปลผล 

1.ทา่นทราบเร่ืองมาตรการประหยดัพลงังานของส านกัหอสมดุกลาง 4.15 มาก 
2.ทา่นมีความเข้าใจในมาตรการประหยดัพลงังานของส านกัหอสมดุกลาง 4.08 มาก 
3.ทา่นได้ปฏิบตัิตามมาตรการประหยดัพลงังานของส านกัหอสมดุกลาง 4.05 มาก 
4.ทา่นคิดวา่มาตรการประหยดัพลงังานของส านกัหอสมดุกลาง สามารถชว่ยประหยดั
พลงังานของหนว่ยงานได้ 

3.98 ปานกลาง 

รวม  X =4.07 ดี 
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5.2  ด้านการประชาสัมพันธ์  
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.17) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามล าดบั

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

 

ตารางแสดงผลความคิดเหน็เก่ียวกับการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดพลังงาน ด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
 

รายการแสดงความคิดเหน็ X  
 

 แปลผล 

1.ทา่นได้เห็นการติดประกาศประชาสมัพนัธ์รณรงค์การประหยดัพลงังาน 4.20 มาก 
2.ทา่นคิดวา่การตดิประกาศประชาสมัพนัธ์รณรงค์การประหยดัพลงังานจะชว่ย
ประหยดัพลงังานได้ 

4.10 มาก 

3. การอบรมและให้ความรู้เร่ืองการประหยดัพลงังานจะชว่ยสง่เสริมการประหยดั
พลงังานได้ 

4.20 มาก 

รวม  X =4.17  มาก 
   
 

 
5.3 ด้านการใช้ลิฟต์ 
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.07) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามล าดบั

ดงันี ้ทา่นมีความพงึพอใจในการจดัระเบยีบการใช้ลฟิต์ (X =4.08) ทา่นคิดวา่การจดัระเบียบการใช้ลฟิต์จะชว่ย
ประหยดัพลงังานได้ (X =4.05) ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคิดเหน็เก่ียวกับการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดพลังงาน ด้านการใช้ลิฟต์ 
 

รายการแสดงความคิดเหน็ X  
 

 แปลผล 

1. ทา่นมีความพงึพอใจในการจดัระเบียบการใช้ลฟิต์ 4.08 มาก 
2. ทา่นคิดวา่การจดัระเบียบการใช้ลฟิต์จะชว่ยประหยดัพลงังานได้ 4.05 มาก 

รวม  X =4.07  มาก 
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5.4  ด้านการใช้เคร่ืองปรับอากาศ  
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.11) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามล าดบั

ดงันี ้ทา่นคิดวา่การจดัระเบยีบการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศจะชว่ยประหยดัพลงังานได้ (X =4.12) ความพงึพอใจใน
การจดัระเบียบการเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศ (X =4.10) ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านการใช้
เคร่ืองปรับอากาศ 

รายการแสดงความคิดเหน็ X  
 

 แปลผล 

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

4.12 มาก 

รวม  X =4.11  มาก 

 
5.5  ด้านการใช้น า้ประปา  
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.11) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามล าดบั

ดงันี ้ความพงึพอใจในการเลอืกใช้อปุกรณ์ประหยดัน า้ เช่น ก๊อกน า้ ชกัโครก สายช าระ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ (X =
4.17) ทา่นคิดวา่การเลอืกใช้ ก๊อกน า้ ชกัโครก สายช าระ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ จะชว่ยประหยดัน า้ประปาได้ (X =
4.10) ความพงึพอใจในการตดิตามซอ่มแซมอปุกรณ์ เช่น ก๊อกน า้ ชกัโครก สายช าระ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ ให้อยูใ่น
สภาพปกติใช้งานได้ (X =4.05) ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานด้านการใช้
เคร่ืองปรับอากาศ 

รายการแสดงความคิดเหน็ X  
 

 แปลผล 

1. ความพงึพอใจในการเลอืกใช้อปุกรณ์ประหยดัน า้ เช่น ก๊อกน า้ ชกัโครก สายช าระ 
และเคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ 

4.17 มาก 

2. ความพงึพอใจในการติดตามซอ่มแซมอปุกรณ์ เช่น ก๊อกน า้ ชกัโครก สายช าระ และ
เคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ ให้อยูใ่นสภาพปกติใช้งานได้ 

4.05 มาก 

2. ทา่นคิดวา่การเลอืกใช้ ก๊อกน า้ ชกัโครก สายช าระ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ  
จะช่วยประหยดัน า้ประปาได้ 

4.10 มาก 

รวม  X =4.11  มาก 
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5.6  ด้านการใช้แสงสว่าง  
มีความคิดเห็นโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.05) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามล าดบั

ดงันี ้ความพงึพอใจในการติดสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตกุ ( X =4.12) ความพงึพอใจในการตดิตามซอ่มแซม
อปุกรณ์ เชน่ ก๊อกน า้ ชกัโครก สายช าระ และเคร่ืองสขุภณัฑ์ตา่ง ๆ ให้อยูใ่นสภาพปกตใิช้งานได้ ( X =
3.98) ดงัรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคิดเหน็เก่ียวกับการปฏิบัตติามมาตรการประหยัดด้านการใช้
เคร่ืองปรับอากาศ 

รายการแสดงความคิดเหน็ X  
 

 แปลผล 

1. ความพงึพอใจในการติดสวติช์ไฟฟ้าแบบกระตกุ 4.12 ปานกลาง 
2. ทา่นคิดวา่การตดิสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตกุจะชว่ยประหยดัพลงังานได้ 3.98 ปานกลาง 

รวม  X =4.05  ปานกลาง 
 
 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
1. ทกุคนท่ีมีหน้าท่ีดแูล ต้องหมัน่เดนิตรวจจดุบริเวณท่ีมีการเปิดไฟฟ้าทิง้ไว้โดยท่ีไมมี่ผู้ใช้บริการ  

หรือเปิดเคร่ืองปรับอากาศทิง้ไว้ 
 2. การประหยดัพลงังานต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงกนัทกุคนทกุฝ่ายแตเ่ท่าท่ีด ูบางคนยงัไมมี่ 

จิตส านกึในด้านนี ้
 

สรุปผลผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินการประหยัดพลังงานของส านักหอสมุดกลาง  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
 

ในการด าเนินงานตามแผนงานโครงการประหยดัพลงังานประจ าปีงบประมาณ 2557 
คณะกรรมการได้ด าเนินการบรรลคุรบทกุกิจกรรมตามแผน และแตล่ะกิจกรรมมีกระบวนการท างานครบ
ทกุขัน้ตอน คือการวางแผน การด าเนินงาน การประเมิน และน าผลการประเมินไปปรับปรุงแก่ไข ได้แก่  

1. ทบทวนแตง่ตัง้คณะกรรมการ     
2. ประชมุคณะกรรมการ จ านวน 3 ครัง้ 
 2.1 วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการประหยดัพลงังาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

    2.2 ท าแผนการด าเนินงานการด าเนินงานประหยดัพลงังาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
2.3 ศกึษาแนวทางและวิธีการลดการใช้กระแสไฟฟ้า 
2.4 ทบทวนมาตรการประหยดัพลงังาน 
2.5 ติดตามผลการด าเนินการตามมาตรการประหยดัพลงังาน 
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3. ประชาสมัพนัธ์และรณรงค์การประหยดัพลงังาน 
 4.  อบรมให้ความรู้การอนรัุกษ์พลงังานไฟฟ้าอยา่งมีสว่นร่วมของบคุลากรส านกัหอสมดุกลาง 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
 5. การจดักิจกรรมการประกวดประดษิฐ์ของจากวสัดเุหลือใช้ 
 6. อบรมให้ความรู้การการจดัการขยะและของเสีย        

7. จดันิทรรศการประดษิฐ์ของจากวสัดเุหลือใช้                           
8. ตดิตามผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยดัพลงังานของส านกัหอสมดุกลาง 
9. วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้พลงังานไฟฟ้า 
10. ปรับเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศท่ีเส่ือมสภาพ จ านวน 2 เคร่ือง  
11. ติดตัง้สวิทช์แบบเซนเชอร์ 
12. ส ารวจและจดัท าแผนการเปล่ียนระบบไฟฟ้าเป็นแบบประหยดัพลงังาน 
13. ส ารวจการร่ัวซมึทอ่น า้ประปา 
14. จดักิจกรรม Green Library for Life ส านกัหอสมดุ มศว องครักษ์ ได้แก่   

13.1 การแนะน าหนงัสือ Green Library for Life ด้วยท่ีคัน่หนงัสือ 
13.2 นิทรรศการ Green Library for Life และป้ายรณรงค์ประหยดัพลงังาน  
13.3 กิจกรรมบอกเลา่ความรู้ท่ีได้รับจากหนงัสือ Green Library for Life 

 
 

 


