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โครงการห้องสมดุสเีขียว 
ส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีงบประมาณ 2559  
 

1. ช่ือโครงการ 
 โครงการห้องสมุดสีเขียว 

 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส 

 

4. ลักษณะโครงการ 
   โครงการเดิม  (โครงการที่เคยด าเนินงานปีก่อนหน้า) 
   โครงการใหม่ 
   โครงการต่อเนื่อง ปีที่ .................................... (โปรดแนบผลการประเมินโครงการ และ 
   ข้อเสนอแนะที่จะต้องปรับปรุงในปีที่ผ่านมา) 

 

5. หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโลกก าลังถูกท าลายอย่างต่อเนื่องเพราะการใช้ทรัพยากรในทางที่ผิด ห้องสมุดในฐานะ  

ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมควรตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมดังกล่าว และแสวงหาหนทางที่จะช่วยให้ความรู้และ
แนวทางในการปฏิบัติในอันที่จะสร้างจิตส านึกและส่งเสริมวิธีการอนุรักษ์พลังงาน รวมทั้งการจัดบรรยากาศที่ท างานที่
เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น ส านักหอสมุดกลางจึงเล็งเห็นว่าการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรและผู้รับบริการ
ตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่และยั่งยืน 
นอกจากนั้นกิจกรรม 5ส ยังเป็นวิธีการส าคัญในการสร้างวินัยส าหรับการปฏิบัติงานในบรรยากาศที่ช่วยให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานยิ่งขึ้น โครงการห้องสมุดสีเขียวจึงมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความส าคัญของการช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนต่อไป 
 
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
   สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         ผลิตบัณฑิต        บริการวิชาการ    ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
         วิจัยและงานสร้างสรรค์    พัฒนาองค์กร 
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  สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย         ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม 
         ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ   
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต 
         ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา       ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือสังคม 
         ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคลากร     ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน 
         ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 

ความสอดคล้องกับตัวชี้วัด : NA-5.11 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน   
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ (P)  
 คิดรอบปี : ปีการศึกษา 
ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ NA-5.6 : ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน 
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ (O) 
 การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
 

7. วัตถุประสงค์   
 1. เพ่ือให้บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและ     
            สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลัก 5ส 
  2. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรโดยใช้หลัก 5ส 
  3. เพ่ือส่งเสริมบรรยากาศการท างานของบุคลากรโดยใช้หลัก 5ส 
 
8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559  
 
9. สถานที่ด าเนินงาน   
 1. ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 2. หอสมุด มศว องครักษ์ 
 3. หน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน 
 
10. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  บุคลากรสังกัดส านักหอสมุดกลาง และผู้ใช้บริการ 
 
11. วิธีด าเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ จ านวน 6 ครั้ง 
 2. กิจกรรมการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้แก่บุคลากรส านักหอสมุดกลางและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
จ านวน 2 ครั้ง 
 3. เผยแพร่ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน และรณรงค์ตามมาตรการแนวทางประหยดัพลังงานอย่างต่อเนื่อง  
  4. กิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์พลังงาน (กิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วม) 
 5. กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน/การอนุรักษ์พลังงานจ านวน 1 ครั้ง 
 6. ด าเนินการตามมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงานโดยใช้หลัก 5ส  
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 7. ก ากับติดตามการใช้พลังงานแนวทางประหยัดพลังงานโดยหลัก 5ส และรายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
 8. วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า 
 9. กิจกรรม Green Library for Life 
  9.1 กิจกรรมการอ่านและการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการด้านการประหยัดพลังงาน  
 จัดแสดงหนังสือด้านการประหยัดพลังงานเพ่ือส่งเสริมการใช้และเผยแพร่ข้อมูลความรู้ 
  9.2 กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส”  รับบริจาคฝากระป๋องน้ าอัดลม ตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เช่น อาคารเรียนรวม โรงอาหารหอพักนิสิต โรงอาหารสโมสร โรงอาหารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯ 
   9.3 ส่งเสริมการแยกขยะในอาคาร 
 10. จัดการตรวจประเมินพ้ืนที่ จ านวน 5 ครั้ง 
  10.1 ส านักหอสมุดกลาง 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคม 2559  
         10.2 หอสมุด มศว องครักษ์ 3 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2558 เดือนมีนาคมและเดือนกรกฎาคม 2559 
 11. จัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี จ านวน 3 ครั้ง 
  11.1 ส านักหอสมุดกลาง 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2559 
  11.2 หอสมุด มศว องครักษ์ 2 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2558 และเดือนกรกฎาคม 2559 
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12. แผนการด าเนินงาน 
แผนการด าเนนิงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 (ตุลาคม 2558 – กันยายน 2559) 
 

 
 
 
 

 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการ             
ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน 

            

ทบทวนมาตรการ/แนวทาง 
ประหยัดพลังงานโดยใช้หลัก 5ส 

            

จัดท าแผนประหยัดพลังงาน             
ปรับปรุงพืน้ที่และท าความ
สะอาดแต่ละพื้นที่ (Big 
Cleaning Day) 

            

จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ส านักหอสมุดกลาง 

            

เผยแพร่ความรู้เร่ืองการ
ประหยัดพลังงานโดยใช้หลัก 5ส 

            

ตรวจประเมินพื้นที่ 5 ครั้ง             
กิจกรรมประกวดโปสเตอร์การ
ส่งเสริมการประหยัดพลงังาน/
อนุรักษ์พลังงาน 

            

กิจกรรมศึกษาดูงาน             
กิจกรรมบรรยายเร่ืองธนาคาร
ขยะฯ 

            

ด าเนินการตามมาตรการ/
แนวทางประหยัดพลงังาน 

            

ก ากับติดตามการใช้พลังงาน
แนวทางประหยัดพลงังานและ
รายงานความก้าวหน้าพร้อม
ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ 

            

วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้า 

            

กิจกรรม Green Library 
 for Life 

            

ประเมินและสรุปโครงการ             
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13. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณโครงการประหยัดพลังงานจ านวนเงิน 30,000 บาท และงบประมาณโครงการกิจกรรม 5ส 
จ านวนเงิน 25,000 บาท ซึ่งเป็นงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบรายจ่ายอื่น แผนงาน : 
ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิต : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้  (ถัวจ่าย 
ทุกรายการ) 
  13.1 งบประมาณโครงการประหยัดพลังงาน 

    13.1.1 กิจกรรมการอบรมให้แก่บุคลากรส านักหอสมุดกลาง   
    1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ชั่วโมงละ 600 บาท จ านวน 6 ชั่วโมง   เป็นเงิน  3,600  บาท 
     2) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 25 บาท 74 คน 
       จ านวน 2 ครั้ง                  เป็นเงิน  3,700  บาท  
            3) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละไม่เกิน 70 บาท 74 คน  
       จ านวน 1 ครั้ง                  เป็นเงิน  5,180  บาท 
                       รวมเป็นเงิน  12,480  บาท 
 

    13.1.2 กิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์พลังงาน  
             1) ของรางวัล/เงินรางวัล ส าหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

         รางวัลที่ 1                 เป็นเงิน   1,000 บาท 
      รางวัลที่ 2                  เป็นเงิน     700  บาท 
      รางวัลที่ 3                  เป็นเงิน     500  บาท 
      รางวัลชมเชย                   เป็นเงิน     300  บาท 

                        รวมเป็นเงิน  2,500  บาท 
 
    13.1.3 กิจกรรมศึกษาดูงาน 
     1) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง                   เป็นเงิน   7,000  บาท 
     2) ค่าของที่ระลึกมอบให้หน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน                 เป็นเงิน   500  บาท 
     3) ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์  2  คัน              เป็นเงิน      180  บาท 
     4) ค่าผ่านทางพิเศษ                   เป็นเงิน   800  บาท 
     5) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละไม่เกิน 100 บาท 50  คน จ านวน 1 ครั้ง     เป็นเงิน 5,000  บาท 
                        รวมเป็นเงิน 13,480  บาท 
 
    13.1.4 กิจกรรม Green Library for Life  
     1) กิจกรรมการอ่านและการให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม และ 
     2) กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับบริจาคฝากระป๋องน้ าอัดลม 
       : ค่าวัสดุ อุปกรณ์                    เป็นเงิน   1,540   บาท 
 
                                     รวมเป็นเงิน 30,000 บาท 

                                                                            (สามหม่ืนบาทถ้วน) 
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  13.2 งบประมาณโครงการกิจกรรม 5ส 
   13.2.1 การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ จ านวน 6 ครั้ง  
           1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 25 บาท 20 คน  
                    จ านวน 6 ครั้ง                                                 เป็นเงิน   3,000  บาท 
          2) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละไม่เกิน 100 บาท 20 คน 
                    จ านวน 3 ครั้ง                                            เป็นเงิน    6,000  บาท 
                                                                            รวมเป็นเงิน   9,000  บาท 
 
    13.2.2 กิจกรรมการจัด Big Cleaning Day จ านวน 3 ครั้ง  
        (ประสานมิตร 1 ครั้ง หอสมุด มศว องครักษ์ 2 ครั้ง) 
           1) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละไม่เกิน 100 บาท 69 คน (ส านักหอสมุดกลาง)  
        จ านวน 1 ครั้ง                   เป็นเงิน   6,900  บาท  
           2) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 25 บาท 69 คน (ส านักหอสมุดกลาง)  
             จ านวน 1 ครั้ง                 เป็นเงิน   1,725  บาท 
          3) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละไม่เกิน 100 บาท 23 คน (หอสมุด มศว องครักษ์) 
           จ านวน 2 ครั้ง                       เป็นเงิน   4,600  บาท 
                             รวมเป็นเงิน 13,225  บาท 
           
   13.2.3 กิจกรรมบรรยายเรื่อง ธนาคารขยะ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
                      ในการด าเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานภายใน มศว องครักษ์  
          1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 25 บาท 40 คน 
                    จ านวน 1 ครั้ง                  เป็นเงิน   1,000  บาท 
          
    13.2.4 ค่าวัสดุอ่ืนๆ                  เป็นเงิน   1,775  บาท 
 
                         รวมเป็นเงิน  25,000 บาท 

                                                                           (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) 
 
14. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย  
 1. บุคลากรของส านักหอสมุดกลางให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
 2. มีการให้ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร 3 ช่องทาง 
 3. ร้อยละการบรรลุความส าเร็จตามแผนด าเนินงาน ร้อยละ 85 
 4. ระดับความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานโดยใช้หลัก 5ส  คะแนนเฉลี่ย >3.50 
  5. ร้อยละของพ้ืนที่ได้รับการประเมินผ่าน ร้อยละ 90 
  6. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน คะแนนเฉลี่ย >3.50  
 
 
 
 



 
 8 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. บุคลากรของส านักหอสมุดกลางให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
2. มีการให้ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร ช่องทาง 3 
3. ร้อยละการบรรลุความส าเร็จตามแผนด าเนินงาน ร้อยละ 85 
4. ระดับความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงานโดยใช้หลัก 5ส คะแนนเฉลี่ย >3.50 
5. ร้อยละของพ้ืนที่ได้รับการประเมินผ่าน ร้อยละ 90 
6. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน คะแนนเฉลี่ย >3.50 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรห้องสมุดและผู้รับบริการมีความรู้ความเข้าใจและมีจิตส านึกด้านการอนุรักษ์พลังงานและ 
            สิ่งแวดล้อมโดยใช้หลัก 5ส 
 2. ส านักหอสมุดกลางสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดการใช้ทรัพยากรโดยใช้หลัก 5ส       
  3. บุคลากรปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมการท างานที่ดีโดยใช้หลัก 5ส 
 
16. การรายงานผล   
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่ส านักหอสมุดกลางก าหนด  
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แผนการโครงการห้องสมุดสีเขียว 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กลยุทธ์ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบหลัก 

เพ่ือให้บุคลากรและ
ผู้ใช้บริการตระหนักถึง
การใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าโดยการใช้หลัก 5ส 

ความร่วมมือของบุคลากรใน
การเข้าร่วมโครงการ 

ร้อยละ 90 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและผู้ใช้บริการ
ให้มีการประหยัดพลังงาน 

โครงการห้องสมุดสีเขียว    
   1.โครงการประหยัด 
      พลังงาน 
   2.โครงการกิจกรรม 5ส 

คณะกรรมการ
ด าเนินงาน
โครงการประหยัด
พลังงานและ
โครงการกิจกรรม 
5ส 
 

มีการให้ความรู้ผ่านช่อง
ทางการสื่อสาร 

ช่องทาง 3 การติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

ร้อยละการบรรลุความส าเร็จ
ตามแผนด าเนินงาน 

ร้อยละ 85  

ระดับความรู้ความเข้าใจใน
การประหยัดพลังงาน 

คะแนน
เฉลี่ย 

>3.50  
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ผลการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559 
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ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการโครงการห้องสมดุสเีขียว 
 

  จากกิจกรรมในโครงการห้องสมุดสีเขียวทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก (26 กิจกรรมย่อย) นั้น คณะกรรมการด าเนิน
โครงการฯ สามารถด าเนินการได้ส าเร็จครบทุกกิจกรรมตามแผน รายละเอียดดังตารางด้านล่าง และในผลการ
ด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวแต่ละหัวข้อ 

           

      

กิจกรรม 
ก าหนด 

จัด
กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ 

ด า
เน

ินแ
ล้ว

เส
ร็จ

 

อย
ู่ระ

หว
่าง

ด า
เน

ินก
าร

 

ยัง
ไม

่
ด า

เน
ินก

าร
 

1. กิจกรรม Green Library for Life ธ.ค. 58 –  
เม.ย. 59 

 
 

  
    1.1 กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” 
    1.2 ส่งเสริมการแยกขยะในอาคาร : ถังแยกขยะ 
2. กิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์ 
   พลังงาน 

3 ก.พ. –  
30 เม.ย. 59 

   

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน  ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย 
   มหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม 

25 พ.ค. 59    

4. กิจกรรมตรวจประเมินพ้ืนที่ 5 ครั้ง 
      4.1 ประสานมิตร 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  

มี.ค. 59 
   

ครั้งที่ 2  
ก.ค. 59 

   

     4.2 หอสมุด มศว องครักษ์ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1  
ธ.ค. 58 

   

ครั้งที่ 2  
มี.ค. 59 

   

ครั้งที่ 3  
ก.ค. 59 

   

5. กิจกรรมการจัด Big Cleaning Day จ านวน 3 ครั้ง 
    5.1 ประสานมิตร 1 ครั้ง มิ.ย. 59    
    5.2 หอสมุด มศว องครักษ์ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1  

25 ธ.ค. 58 
   

ครั้งที่ 2  
22 ก.ค. 59 

   

6. กิจกรรมบรรยายเรื่อง ธนาคารขยะ  มศว องครักษ์ 29 มิ.ย. 59    
7. กิจกรรมการอบรมให้แก่บุคลากรส านักหอสมุดกลาง   22 มิ.ย. 59    
8. เผยแพร่ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน และรณรงค์ตามมาตรการแนวทาง 
   ประหยดัพลังงานอย่างต่อเนือ่ง 
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กิจกรรม 
ก าหนด 

จัด
กิจกรรม 

ผลการด าเนินการ 

ด า
เน

ินแ
ล้ว

เส
ร็จ

 

อย
ู่ระ

หว
่าง

ด า
เน

ินก
าร

 

ยัง
ไม

่
ด า

เน
ินก

าร
 

9. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ จ านวน 6 ครั้ง ครั้งที่ 1/58  
13 ต.ค. 58 

   

ครั้งที่ 2/58  
30 พ.ย. 58 

   

ครั้งที่ 1/59  
11 ก.พ. 59 

   

ครั้งที่ 2/59  
26 เม.ย. 59 

   

ครั้งที่ 3/59  
29 ก.ค. 59 

   

ครั้งที่ 4/59  
1 ก.ย. 59 

   

10. การติดตามผลการด าเนนิงานตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว  
     จ านวน 4 ครั้ง (ทุก 2-3 เดือนตามรอบการประชุม) 

ครั้งท่ี 1 
ธค58-มค

59 

   

ครั้งท่ี 2 
กพ-มีค59 

   

ครั้งท่ี 3 
เมย-มิย59 

   

ครั้งท่ี 4 
กค-สค59 

   

11. วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า ต่อเนื่อง 
ตลอดป ี
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดความส าเรจ็และเป้าหมายของโครงการห้องสมดุสเีขียว 
 
  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย
ของโครงการห้องสมุดสีเขียว โดยมีรายละเอียดสรุปตามตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายได้ดังนี้ 
 

ตัวชี้วัดที่ 1 บุคลากรของส านักหอสมุดกลางให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90  
  การจัดกิจกรรมทั้งหมด 6 กิจกรรม มีบุคลากรให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยรวมร้อยละ 98.56 ซึ่งถือ
ว่าบรรลุตามตัวชี้วัด รายละเอียดดังนี้  
               1. กิจกรรม Big Cleaning Day จ านวน 3 ครั้ง 
                   ครั้งที่ 1 ณ ชั้น 7 หอสมุด มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 มีผู้เข้าร่วม 20 คน จากทั้งหมด 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 90.91 
                   ครั้งที่ 2 ณ ชั้น 5 ส านักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วม 67 คน จากทั้งหมด 69 
คน คิดเป็นร้อยละ 97.10 
                   ครั้งที่ 3 ณ ชั้น 6 หอสมุด มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 มีผู้เข้าร่วม 20 คน จากท้ังหมด 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 
               2. การศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน เรื่อง  “การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการ
ขยะ และการจัดการน้ า” ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม  
2559 มีผู้เข้าร่วมครบทั้ง 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
        3. กิจกรรมการอบรมให้แก่บุคลากร จ านวน 2 ครั้ง 
                   ครั้งที่ 1 เรื่อง “อนุรักษ์พลังงานในอาคารเก่า...ท าได้ไม่ยาก” ณ ส านักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วม 74 คน จากทั้งหมด 74 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
                   ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการขยะ” ณ หอสมุด มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 มีผู้เข้าร่วม 
42 คน จากทั้งหมด 40 คน คิดเป็นร้อยละ 105.00 
 

ตัวชี้วัดที่ 2 มีการให้ความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสาร 3 ช่องทาง   
  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ จัดมีการให้ความรู้และรณรงค์สร้างเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
พลังงาน 5 ช่องทางซึ่งถือว่าบรรลุตามตัวชี้วัด  ได้แก่ 1) โปสเตอร์ติดภายในจุดต่างๆ ในห้องสมุด 2) ตู้นิทรรศการ  
3) สื่อมัลติมีเดีย Mbox บริเวณหน้าลิฟต์ผู้ใช้บริการ 4) บล็อคโครงการห้องสมุดสีเขียวบนเว็บไซต์ของห้องสมุด และ 
5) การโพสต์ภาพและการแชร์ความรู้จากแหล่งข้อมูลอื่นๆ บนเฟซบุ๊คของห้องสมุด (รายละเอียดดูในหัวข้อการรณรงค์
และสร้างเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมหน้า 50) 
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละการบรรลุความส าเร็จตามแผนด าเนินงาน ร้อยละ 85  
  จากกิจกรรมในโครงการห้องสมุดสีเขียวทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก (26 กิจกรรมย่อย) คณะกรรมการด าเนิน
โครงการฯ สามารถด าเนินการได้ส าเร็จครบทุกกิจกรรมตามแผน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งถือว่าบรรลุตามตัวชี้วัด  
 

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความรูค้วามเข้าใจในการประหยัดพลังงานโดยใช้หลัก 5ส  คะแนนเฉลี่ย >3.50   
  จากการประเมินระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประหยัดพลังงานของกิจกรรมการอบรมให้แก่บุคลากร
จ านวน 2 ครั้ง พบว่า บุคลากรมีระดับความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมคะแนนเฉลี่ยรวม 4.24 ซึ่งถือว่าบรรลุตาม
ตัวช้ีวัด   
             ครั้งที่ 1 เรื่อง “อนุรักษ์พลังงานในอาคารเก่า...ท าได้ไม่ยาก” ณ ส านักหอสมุดกลาง เมื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2559 บุคลากรมีระดับความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเฉลี่ย 4.07 
               ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการขยะ” ณ หอสมุด มศว องครักษ์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 บุคลากรมีระดับ
ความรู้ความเข้าใจหลังการอบรมเฉลี่ย 4.40    

 
ตัวชี้วัดที่ 5 ร้อยละของพืน้ที่ได้รับการประเมินผ่าน ร้อยละ 90   
  จากการตรวจประเมินพ้ืนที่ตามมาตรการห้องสมุดสีเขียวทั้งหมด 5 ครั้ง (ส านักหอสมุดกลาง 2 ครั้ง และ
หอสมุด มศว องครักษ์ 3 ครั้ง) พบว่าทุกพ้ืนที่ผ่านการประเมินโดยได้รับการประเมินอยู่ในระดับมาก-มากที่สุด ซึ่งถือว่า
บรรลุตามตัวชี้วัดรายละเอียดดูในหัวข้อการตรวจประเมินพ้ืนที่ตามมาตรการห้องสมุดสีเขียวหน้า 37) 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความพงึพอใจของบุคลากรต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน คะแนนเฉลี่ย >3.50  
  จากการประเมินผลโครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2559 พบว่า บุคลากรมีความ
พึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการท างานอยู่ในระดับมาก ( X =3.63) ซึ่งถือว่าบรรลุตามตัวชี้วัด (รายละเอียดดูใน
หัวข้อผลการประเมินการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวหน้า 79)   
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ผลการจัดกิจกรรมตามแผนโครงการห้องสมดุสีเขียว ปีงบประมาณ 2559 
 

  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วม สรุปผลได้ดังนี้
  
1. กิจกรรมการอบรม/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ความรู้แก่บุคลากรส านักหอสมุดกลางและบุคลากรของ 
    มหาวิทยาลัย จ านวน 2 คร้ัง ได้แก ่
  1.1 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้เรื่อง “อนุรักษ์พลังงานในอาคารเก่า...ท าไดไ้ม่ยาก” วันพุธที่ 22 มิถุนายน 
2559 ณ ห้องประชุม 8110 ชั้น 8 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

     
 

   
 

ในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 98.76 ของบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมการ
อบรมทั้งหมด 81 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนจ านวน 75 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของจ านวนแบบประเมินที่แจก
ไปทั้งหมด ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
  บุคลากรประเมินผลการเข้าร่วมอบรมโดยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมในระดับมาก ( X =3.87)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 1. ด้านเนื้อหา/การน าความรู้ไปใช้ บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.97) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม  ( X =4.08) 
รองลงมา คือ การน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ ( X =3.99) 
 2. ด้านวิทยากร บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก คือ ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา ( X =3.97) รองลงมา คือ การ
อธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ( X =3.91)  
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3. ด้านระดับความรู้ความเข้าใจ บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.69) โดยบุคลากร
ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึนหลังการอบรม คือ มีความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรมในระดับปานกลาง ( X =3.31) 
และมีความรู้หลังการอบรมในระดับมาก ( X =4.07) 
  ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ นั้น มีบุคลากรแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 6 คน โดยส่วนใหญ่ 
(ความถ่ี 5) แสดงความคิดเห็นว่า ดีมาก ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก รวมถึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ สามารถน าความรู้ 
ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในที่ท างานและท่ีบ้านได้ 
  รายละเอียดต่างๆ ดังตาราง 1-2 
ตาราง 1 ผลการประเมิน 

หัวข้อการประเมิน X  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านเนื้อหา/การน าความรู้ไปใช้ 

1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เรื่องนี้
เพียงใด 

    

1. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ได ้ 3.99 0.71 79.73 มาก 

2. สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่หรือถ่ายทอดได ้ 3.84 0.74 76.80 มาก 

3. ประโยชน์ที่ท่านไดร้ับจากการเข้าร่วมอบรม 4.08 0.75 81.60 มาก 

                               รวม 3.97 0.66 79.38 มาก 
ด้านวิทยากร 

 

    

1. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา 3.97 0.68 79.47 มาก 

2. การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 3.91 0.72 78.13 มาก 

3. การเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบค าถาม 3.41 1.09 68.27 ปานกลาง 

                               รวม 3.76 0.70 75.29 มาก 
ด้านระดับความรู้ความเข้าใจ 

 

    

1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เรื่องนี้
เพียงใด 

3.31 0.87 66.13 ปานกลาง 

2. หลังการอบรม ท่านมคีวามรูเ้พิ่มมากข้ึนเพียงใด 4.07 0.70 81.33 มาก 

                               รวม 3.69 0.74 73.73 มาก 
     

ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม 3.87 0.64 77.33 มาก 
     

 
ตาราง 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (มีผู้แสดงความเห็น 6 คน) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ดีมาก / ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้อีก / เป็นประโยชน์ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 
   ทั้งในที่ท างานและท่ีบ้านได้ 

5 

2. หัวข้อการบรรยายเป็นการอนุรักษ์พลังงานในอาคารเก่า แต่เนื้อหาที่วิทยากรพูดเป็น 
   เรื่องการเลือกใช้ เลือกซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า ท าให้ไม่ค่อยได้ประโยชน์นัก 

1 
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  1.2 กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง “การจัดการขยะ” วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559  
ณ ชั้น 7 หอสมุด มศว องครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

     
 

    
 

           
 

ในการอบรมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 105.00 ของบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมการ
อบรมทั้งหมด 40 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนจ านวน 35 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจ านวนแบบประเมินที่แจก
ไปทั้งหมด ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
  บุคลากรประเมินผลการเข้าร่วมอบรมโดยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมในระดับมาก ( X =4.36)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 1. ด้านเนื้อหา/การน าความรู้ไปใช้ บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.24) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม  ( X =4.37) 
รองลงมา คือ สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดได้ ( X =4.23) 
 2. ด้านวิทยากร บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
ข้อที่บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก คือ การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ( X =4.57) รองลงมา คือ 
ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา ( X =4.49)  
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3. ด้านระดับความรู้ความเข้าใจ บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.71) โดยบุคลากร
ส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจเพิ่มข้ึนหลังการอบรม คือ มีความรู้ก่อนเข้าร่วมอบรมในระดับปานกลาง  
( X  = 3.03) และมีความรู้หลังการอบรมในระดับมาก ( X  = 4.40) 
  ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ นั้น มีบุคลากรแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 3 คน โดยแสดงความเห็น
ว่า ท าให้ทราบถึงอันตรายที่เกิดจากบรรจุภัณฑ์อย่างแท้จริง (ความถ่ี 1) มีประโยชน์มาก สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
ชวีิตประจ าวันและบอกต่อคนรอบข้างซึ่งสิ่งของใช้เหล่านั้นอยู่ใกล้ตัวมาก (ความถ่ี 1) และ เวลาที่จัดน้อยไป ควรจัดทั้ง
วัน (ความถ่ี 1) รายละเอียดต่างๆ ดังตาราง 1-2 

ตาราง 1 ผลการประเมิน 

หัวข้อการประเมิน X  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านเนื้อหา/การน าความรู้ไปใช้ 

1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เรื่องนี้
เพียงใด 

    

1. สามารถน าความรู้ทีไ่ด้รับไปประยุกต์ใช้ได ้ 4.11 0.76 82.29 มาก 

2. สามารถน าความรูไ้ปเผยแพร่หรือถ่ายทอดได ้ 4.23 0.65 84.57 มาก 

3. ประโยชน์ที่ท่านไดร้ับจากการเข้าร่วมอบรม 4.37 0.60 87.43 มาก 

                               รวม 4.24 0.53 84.76 มาก 
ด้านวิทยากร 

 

    

1. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา 4.49 0.51 89.71 มาก 

2. การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.57 0.50 91.43 มากที่สุด 

3. การเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบค าถาม 4.40 0.77 88.00 มาก 

                               รวม 4.49 0.47 89.71 มาก 
ด้านระดับความรู้ความเข้าใจ 

 

    

1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เรื่องนี้
เพียงใด 

3.03 0.82 60.57 ปานกลาง 

2. หลังการอบรม ท่านมคีวามรูเ้พิ่มมากข้ึนเพียงใด 4.40 0.55 88.00 มาก 

                               รวม 3.71 0.59 74.29 มาก 
     

ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม 4.36 0.43 87.24 มาก 
     

 
ตาราง 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ (มีผู้แสดงความเห็น 3 คน) 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. ท าให้ทราบถึงอันตรายที่เกิดจากบรรจุภณัฑ์อยา่งแท้จริง 1 
2. มีประโยชน์มาก สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชิวิตประจ าวันและบอกต่อคนรอบข้าง 
    ซึ่งสิ่งของใช้เหล่านั้นอยู่ใกล้ตัวมาก 

1 

3. เวลาที่จัดน้อยไป ควรจดัทั้งวัน  1 
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2. กิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์พลังงาน (กจิกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วม) 
  โครงการห้องสมุดสีเขียวได้จัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์พลังงานใน
หัวข้อ "การประหยัดพลังงาน" มีผู้เข้าร่วมส่งผลงานเข้าประกวดจ านวน 19 ชิ้น จากผู้เข้าร่วมจ านวน 14 คน โดยผู้ที่
ได้รับรางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวฑารัตน์ ฮิซาเอะ ทานากะ คณะมนุษยศาสตร์ เอกสารสนเทศศึกษา รางวัลที่ 2 ได้แก่ 
นางสาวธมลวรรณ อริยะ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเพ่ืออาชีพ รางวัลที่ 3 ได้แก่ นายณัฐภัทร จรเจนวุฒิ  
คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสาตร์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาวกนกกร เจริญสรรพกิจ คณะวิทยาศาสตร์  
เอกคณิตศาสตร์ ส่วนผลงานที่เหลือนั้น เพ่ือเป็นการให้ก าลังใจผู้เข้าร่วม จึงเปิดให้มีการโหวตผ่านทางเฟซบุ๊คของ 
ส านักหอสมุดกลาง ซึ่งผลงานที่ได้รับการโหวตสูงที่สุดล าดับที่ 1 ได้แก่ นายศรัณญ์จักรี ฤกษ์ฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
เอกคณิตศาสตร์ ล าดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวประภัสสร กังรวมบุตร คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์ และล าดับที่ 3 
ได้แก่ นางสาวชิดชนก จินตนาวุฒิ คณะมนุษยศาสตร์ ทั้งนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัลโดยผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง
ในวันที่ 21 มีนาคม 2559 
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3. กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน/การอนุรักษ์พลังงานจ านวน 1 คร้ัง 
    การศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน “การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะ และ 
    การจัดการน้ า” ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 

 

  
 

บุคลากรเข้าร่วมอบรมมีจ านวน 50 คน  ได้รับแบบประเมินกลับคืนจ านวน 48 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.00  
ของจ านวนแบบประเมินที่แจกไปทั้งหมด  
  ผลประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.44) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าได้รับ 
การประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์
พลังงาน ( X =4.48) รองลงมาคือ การส่งเสริม/สร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการศึกษาดูงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X =4.46) รายละเอียดตามตาราง 1-2  

ตารางท่ี 1 ผลการประเมิน 

หัวข้อการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

แปลผล 
X  SD 

1. การเพิ่มพูนความรูค้วามเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 4.48 0.50 มาก 
2. การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น/เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากร 4.38 0.61 มาก 
3. การส่งเสริม/สร้างความตระหนกัในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 4.46 0.62 มาก 
4. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการศึกษาดูงานในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 4.46 0.58 มาก 

รวม 4.44 0.53 มาก 
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ตารางท่ี 2 ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความถี่ 
1. มศว น่าจะมีอย่างนี้บ้าง 1 
2. เวลาเร่งรดัจนเกินไป 1 
3. เวลาในการดูงานน้อย 1 
4. ควรจะดูงานอย่างน้ีบ่อยๆ เพราะไดค้วามรูด้ีจริงๆ 1 

 

4. กิจกรรม Green Library for Life 
 4.1 กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” 
    ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ ได้จัดกิจกรรม Green Library for Life ณ หอสมุด มศว 
องครักษ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นมา ผลการด าเนินการพบว่า จากการจัดกิจกรรมขยะขยายโอกาส โดยตั้ง
กล่องรับบริจาคฝากระป๋องน้ าอัดลมตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฝั่งองครักษ์ 6 จุด ได้แก่ อาคารหอสมุด โรงอาหาร
สโมสร โรงอาหารอาคารหอพักนิสิต อาคารบริหารกิจการหอพัก  อาคารเรียนรวม และอาคารอ านวยการ ซึ่งนอกจาก
การจัดวางกล่องรับบริจาคตลอดภาคการศึกษา 2/2558 แล้ว ยังจัดแสดงแผ่นป้าย/นิทรรศการแสดงข้อมูลเกี่ยวการ
การท าขาเทียมจากวัสดุอัลลูมิเนียมอีกด้วย และจากการเปิดรับบริจาคถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 นั้น ได้รับความ
ร่วมมือในการบริจาคเป็นจ านวนมาก คณะกรรมการฯ ได้ท าการคัดแยกประเภทของขยะที่ได้รับบริจาคเพ่ือแยกขยะ 
ที่ไม่ใช่อะลูมิเนียมออก และจัดส่งให้กับกรมควบคุมมลพิษ โครงการ “ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทย ส่งวัสดุอะลูมิเนียม 
เพ่ือจัดท าขาเทียม ส าหรับผู้พิการที่ขาดแคลน ฟรี” 
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 4.2 ส่งเสริมการแยกขยะในอาคาร 
   จัดท าถังแยกขยะจากขวดพลาสติกใช้แล้ว เพ่ือรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการตระหนักถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ 
โดยจัดตั้งถังแยกขยะไว้ตามจุดต่างๆ ภายในห้องสมุดทั้งส านักหอสมุดกลางและหอสมุด มศว องครักษ์ 
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5. จัดการตรวจประเมินพื้นที่ตามมาตรการห้องสมดุสีเขียว จ านวน 5 ครั้ง 
  5.1 ส านักหอสมุดกลาง 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์และเดือนกรกฎาคม 2559 
  5.2 หอสมุด มศว องครักษ์ 3 ครั้ง ในเดือนธันวาคม 2558 เดือนมีนาคมและเดือนกรกฎาคม 2559 
  ผลการตรวจประเมินดูในหัวข้อการตรวจประเมินพ้ืนทีต่ามมาตรการห้องสมุดสีเขียว หน้า 37 
         
6. จัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี จ านวน 3 ครั้ง 
 6.1 ส านักหอสมุดกลาง จ านวน 1 ครั้ง ณ ชั้น 5 ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน 2559 

          
 

               
 

         
   

  กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งนี้ ประกอบด้วย 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมด้านเทคนิค และ
กิจกรรมด้านการท าความสะอาด มีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมร้อยละ 98.55 ผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.71) จ านวนผู้เข้าร่วมและผลการประเมินแต่ละกิจกรรมสรุปได้ดังนี้ 
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  1. กิจกรรมด้านเทคนิค (การอ่านชั้น และพิจารณาหนังสือจ าหน่ายออกและหนังสือใช้น้อย ดึงผลงาน
อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพ่ือแปลงเป็นดิจิทัลและดึงหนังสือที่ช ารุดเพ่ือส่งซ่อม) มีบุคลากรเข้าร่วมครบทุกคน คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ของบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจ านวน 40 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนครบทุกชุด  
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนแบบประเมินที่แจกไปทั้งหมด 40 ชุด ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
   บุคลากรประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมในระดับมาก ( X =3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ( X =3.95) รองลงมา 
คือ การอ านวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ( X =3.90) 
  ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ นั้น มีบุคลากรแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 7 คน โดยแสดง
ความเห็นที่มีความถี่สูงสุด คือ เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (ความถ่ี 2) รายละเอียดต่างๆ ดังตาราง 1-2 

  2. กิจกรรมด้านการท าความสะอาด มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 97.10  
ของบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 69 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนจ านวน 62 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.54 
ของจ านวนแบบประเมินที่แจกไปทั้งหมด ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
   บุคลากรประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมในระดับมาก ( X =3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มี 2 ข้อที่บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก คือ การอ านวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ( X =3.79) และ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ( X =3.79) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม  
( X =3.68) 
  ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ นั้น มีบุคลากรแสดงความคิดเห็นทั้งหมด 4 คน โดยแสดง
ความเห็นที่มีความถี่สูงสุด คือ ความจัดกิจกรรมเต็มวันเพราะน่าจะได้ประโยชน์สูงสุดกว่านี้ รวมถึงท าความสะอาดชั้น
หนังสือภาษาอังกฤษด้วย (ความถ่ี 2) รายละเอียดต่างๆ ดังตาราง 1-2 
ตาราง 1 ผลการประเมิน 

หัวข้อการประเมิน X  S.D. ร้อยละ แปลผล 
1. กิจกรรมด้านเทคนิค      

    1.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกจิกรรม 3.77 0.93 75.38 มาก 

    1.2 การอ านวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ ์ 3.90 0.82 77.95 มาก 

    1.3 ความเหมาะสมในการจัดแบ่งพื้นที่กับจ านวนคน 3.77 0.78 75.38 มาก 

    1.4 ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.95 0.92 78.97 มาก 

                               รวม 3.85 0.74 76.92 มาก 
2. กิจกรรมด้านการท าความสะอาด      

    1.1 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกจิกรรม 3.68 0.92 73.55 มาก 

    1.2 การอ านวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ ์ 3.79 0.73 75.81 มาก 

    1.3 ความเหมาะสมในการจัดแบ่งพื้นที่กับจ านวนคน 3.56 0.84 71.29 มาก 

    1.4 ความเหมาะสมของการจดัเลี้ยง 3.24 0.86 64.84 น้อย 

    1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 3.79 0.77 75.81 มาก 

                               รวม 3.61 0.66 72.26 มาก 
ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการจัดกิจกรรม 3.71 0.84 74.33 มาก 
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ตาราง 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. กิจกรรมด้านเทคนิค (มีผู้แสดงความเห็น 7 คน) 
    1.1 เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 2 
    1.2 เป็นการท า big cleaning ที่สัมพันธ์กับการด าเนินงานของส านักหอสมุดกลาง ท าให้มีการ 
         ปรับปรุงช้ันหนังสือให้ดีขึ้น น าหนังสือท่ีเก่าออกจากช้ัน ควรด าเนินการเป็นประจ า 

1 

     1.3 บุคลากรบางคนปฏิบตัิงานไม่เป็นไปตามที่ประชุมตกลงกัน 1 
     1.4 ข้อตกลงในการปฎิบัติงานไม่ชัดเจน 1 
     1.5 ขั้นตอนการท างานควรทีจ่ะให้บรรณรักษด์ึงตัวเล่มหนังสือที่จะด าเนินการส่งซ่อมและหนังสอื 
          ที่จะจ าหน่ายออกก่อนแลว้ค่อยให้เจ้าหน้าที่จัดชั้นอ่านช้ันเปน็ข้ันตอนสุดท้ายเพื่อป้องกันการ 
          เรียงหนังสือผิดพลาดคลาดเคลื่อน และหนังสือท่ีอยู่บนช้ันจะได้พร้อมให้บริการ 

1 

    1.6 ช้ันหนังสือ: เพื่อให้ช้ันหนังสือมองดูน่าใช้ ควรด าเนินการประเมินการใช้ และจดัเก็บหนังสือเก่า 
               หรือหาใหม่มาทดแทนอย่างต่อเนื่อง ช่ึงอาจจัดท าเป็นภารกิจหลักระหว่างงานบริการและ 
               งานบริหารจัดการทรพัยากรสารสนเทศ  
         ข้อมูลสถิติการยมื: ก่อนเปลี่ยนใบก าหนดส่งที่ตัวเล่มควรบันทึกข้อมูลสถิติการใช้หนังสือเลม่นัน้ๆ 
              ที่มุมบนของใบก าหนดส่งใบใหม่ ท้ังนี้สืบเนื่องจากระบบห้องสมุดอัตโนมัตเิมื่อมีการ 
              เปลี่ยนแปลง versionใหม่ ท าให้สถิติการยืมที่มองเห็นในระบบไม่สามารถน ามาประกอบ 
              การประเมินเพื่อพัฒนา Collection อย่างเพียงพอ 
        หนังสือมีการใช้น้อย/ไมม่ีการใช้: จากการประเมินตัวเลม่ที่ช้ันพบว่าหนังสือมีการใช้น้อยจนถึงไม่ม ี
              การใช้เลย ในประเด็นนี้เพื่อพัฒนางานอาจต้องทบทวนการท ารายการตัวแทนให้สามารถ 
              สนองตอบการเข้าถึงเนื้อเรื่องภายในตัวเล่มที่นอกเหนือจากค าค้นประเภทหัวเรือง เช่น  
             อาจพิจารณาจัดท า Content หรือสแกนปกหนังสือเพื่อให้รายการตัวแทนมีความน่าสนใจ 
         เลขหมู่ เลขผู้แต่งซ้ า และการบันทึกข้อมูลในระบบไม่ครบถ้วน: เพื่อลดข้อผดิพลาด ควรน า 
             ข้อผิดพลาดที่พบ และวิธีด าเนินการแกไ้ข มาจัดการความรู้เพื่อให้เป็นแนวทางในการ 
             ปฏิบัติงาน และมตีรวจสอบการท างานเชิงคุณภาพในแตล่ะขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อขจัด 
             ความสูญเสียตา่งๆในระบบงาน 

1 

2. กิจกรรมด้านการท าความสะอาด (มีผู้แสดงความเห็น 4 คน) 
    2.1 ควรจัดกิจกรรมเต็มวันเพราะน่าจะได้ประโยชนส์ูงสุดกว่านี้ รวมถึงท าความสะอาดชั้นหนังสือ 
         ภาษาอังกฤษด้วย 

2 

    2.2 ชอบเพราะไม่หนักมากเกนิไป หากท าทั้งวันจะเหนื่อย 1 
    2.3 การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งต่อไปควรจัดท าความสะอาดหรือดูแลความเรยีบร้อย 
         โดยรอบอาคาร อาจจะใช้บุคลากรชายดูแลภายนอก บุคลากรหญิงดูแลหรือตกแต่งภายในอาคาร 

1 

    2.4 ควรแนะน านิสิตที่มีจิตอาสามาร่วมกิจกรรมด้วยเพราะเป็นช่วงเวลาปิดภาคเรยีน ท้ังนี้ต้องแจ้ง 
         นิสิตให้ทราบก่อนปิดภาคเรียน 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



33 
 

      6.2 หอสมุด มศว องครักษ์ จ านวน 2 ครั้ง ณ ชั้น 7 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 และณ ชั้น 6  
ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559  
    6.2.1 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 1 ณ ชั้น 7 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558  
      บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทั้งหมด 22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.65 ของ
บุคลากรที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งหมด 23 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนจ านวน 22 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
จ านวนแบบประเมินที่แจกไปทั้งหมด ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
   บุคลากรประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.23) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ทุกข้อได้รับการประเมินในระดับมาก โดยข้อที่ได้รับการประเมินอยู่ในอันดับสูงสุด คือ ประโยชน์ที่ได้รับ 
จากการเข้าร่วมกิจกรรม ( X  = 4.36) รองลงมาคือ การมีส่วนร่วมของบุคลากรที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์การที่ดี 
( X  = 4.32) ส่วนความคิดเห็นอื่นๆ ที่มีผู้แสดงความเห็นคือ ควรมีการท า 5ส ภายในชั้นต่างๆ อยู่เป็นประจ า และควร 
มีอุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนการท ากิจกรรมอย่างเพียงพอ  รายละเอียดตามตาราง 1-2 

 

ตาราง 1 ผลการประเมิน 
หัวข้อการประเมิน X  SD แปลผล 

1. วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.14 0.46 มาก 

2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น ไม้กวาด ผา้ ถุงขยะ หน้ากากอนามัยฯ  
   เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

4.18 0.65 มาก 

3. บริเวณที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 4.27 0.45 มาก 
4. ความเหมาะสมของการจัดเลี้ยง 4.14 0.46 มาก 
5. การมีส่วนร่วมของบุคลการที่กอ่ให้เกิดวัฒนธรรมองค์การที่ดี 4.32 0.63 มาก 
6. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 4.36 0.48 มาก 

รวม 4.23 0.59 มาก 
 

ตาราง 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. ควรมีการท า 5ส ภายในช้ันต่างๆ อยู่เป็นประจ า 1 

2. ควรมีอุปกรณเ์พื่อสนับสนุนการท ากิจกรรมอย่างเพียงพอ 
 

1 

 
   6.2.2 ผลการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งที่ 3 และณ ชั้น 6 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 
        บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม 5ส ทั้งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 ของบุคลากรที่ต้องเข้าร่วม
กิจกรรม ทั้งหมด 22 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนจ านวน 20 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบประเมินที่แจก
ไปทั้งหมด ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
     บุคลากรประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.33) เมื่อพิจารณาแต่
ละข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ทุกข้อได้รับการประเมินในระดับมาก โดยข้อที่ได้รับการประเมินอยู่ในอันดับสูงสุด คือ ท่านคิด
ว่าควรมีการจัดกิจกรรมนี้ทุกปี ( X  = 4.55) รองลงมาคือ กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของสภาพแวดล้อมใน
การท างาน ( X  = 4.50) ส่วนความคิดเห็นอ่ืนๆ ที่มีผู้แสดงความเห็น คือ ควรด าเนินกิจกรรมปีละครั้งก็เพียงพอ ควรมี
อุปกรณ์เพ่ือสนับสนุนในการท ากิจกรรมอย่างเพียงพอ ดังรายละเอียดตามตาราง 1-2 
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ตาราง 1 ผลการประเมิน 
หัวข้อการประเมิน X  SD แปลผล 

1. วันและเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม 4.35 0.49 มาก 
2. มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ที่เหมาะสม เช่น ไม้กวาด ผา้ ถุงขยะ หน้ากากอนามัยหน้า  
   ถุงมือฯ เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม 

4.00 0.56 มาก 

3. บริเวณที่รับผิดชอบมีความเหมาะสมกับจ านวนสมาชิกในกลุ่ม 4.20 0.70 มาก 
4. กิจกรรมนีส้่งเสริมให้เห็นความส าคัญของสภาพแวดล้อมในการท างาน 4.50 0.51 มาก 
5. ท่านได้เรยีนรู้การท างานเป็นทีม กระบวนการวางแผนการท างาน และการแบ่งงาน 
    ภายในทีม 

4.35 0.49 มาก 

6. ท่านคิดว่าควรมีการจัดกิจกรรมนี้ทุกปี 4.55 0.51 มากที่สุด 
รวม 4.33 0.54 มาก 

 
ตาราง 2 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ความถี่ 

1. ควรด าเนินกิจกรรมปลีะครั้งก็เพียงพอ 2 

2. ควรมีอุปกรณเ์พื่อสนับสนุนในการท ากิจกรรมอย่างเพียงพอ 1 
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   รายงานการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว 
          
  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม ๕ส ก าหนดให้มีการรายงานการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว (รายละเอียดของแบบติดตามผลการด าเนินงานฯ ดูได้ที่
ภาคผนวก ก หน้า 84) ทุก 2-3 เดือนตามรอบการประชุมรวมทั้งหมด 4 ครั้ง โดยให้คณะกรรมการแต่ละพ้ืนที่เป็น
ผู้ติดตามและรายงานผล รายละเอียดการด าเนินงาน ดังตาราง 1-2  
 
ตาราง 1  การแบ่งพื้นที่ ผู้รับผิดชอบ และรอบการติดตาม 

พื้นที่ คณะกรรมการ
ผูต้ิดตาม 

การติดตาม 
คร้ังท่ี 1 

ธค58-มค
59 

คร้ังท่ี 2 
กพ-มีค59 

คร้ังท่ี 3 
เมย-มิย59 

คร้ังท่ี 4 
กค-สค59 

ส านักหอสมุดกลาง 
ชั้น 1 พ้ืนที่งานเทคโนโลยีการศึกษา  
        และพ้ืนที่กลุ่มงานบริการฯ 

นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์      

ชั้น 2 พ้ืนที่กลุ่มงานส่งเสริมและ 
       กลุ่มงานบริการฯ 

ฐานวีร์ ศรีจิระพัชร์ 
 

    

ชั้น 3 พื้นทีง่านเทคโนโลยีสารสนเทศ กมลพัชร พลรบ     
ชั้น 3 พ้ืนที่กลุ่มงานบริการฯ วรุณพรรณ พองพรม     
ชั้น 4 พ้ืนที่กลุ่มงานบริการฯ สามารถ พุกพญา     
ชั้น 5 พ้ืนที่กลุ่มงานบริการฯ สนธิชัย ค ามณีจันทร์     
ชั้น 6 พ้ืนที่กลุ่มงานบริการฯ สุรชัย หาบ้านแท่น     
ชั้น 7 พื้นทีส่ านักงานอ านวยการ จรัสโฉม ศิริรัตน์     
ชั้น 7 พื้นทีง่านบริหารจัดการ 
        ทรัพยากร 

อัมพร ขาวบาง  
พิลาสพล พิพฒัน์เขมากร  

    

ชั้น 8 พ้ืนที่งานเทคโนโลยีการศึกษา สันติ เกษมพันธุ์     
หอสมุด มศว องครักษ์ 
ชั้น 1  หทัยรัตน์ ธีรกุล     
ชั้น 2 น้ าเงิน เฉลียวพจน์     
ชั้น 3 วิมล พุมมา     
ชั้น 4 ยุภาภรณ์ ไชยสงค์     
ชั้น 5  จันทิรา จีนะวงค์     
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ตาราง 2  การแบ่งย่อยพื้นที่ ผู้รับผิดชอบ และประเภทของแบบประเมินที่ใช้ 
ประเภทพื้นที่ บริเวณ คณะกรรมการผู้ติดตาม ประเภทของแบบ

ประเมินที่ใช้ 
ส านักหอสมุดกลาง 
 ช้ัน 1 งานเทคโนโลยีการศึกษา:ในห้องพัก  

        เคาน์เตอร์บริการและห้องเก็บแผ่น 
นางสาวนัยรัตน์ เรืองวชิรารตัน์  
 
 

ใช้แบบประเมิน 
ประเภทพื้นที่ส านักงาน 

พ้ืนที่ละ 1 ชุด 
ช้ัน 2 เคาน์เตอร์บริการตอบค าถาม  

นางฐานวีร์ ศรีจิระพัชร 
 

ใช้แบบประเมิน 
ประเภทพื้นที่ส านักงาน 

พ้ืนที่ละ 1 ชุด  
รวม 5 ชุด 

ช้ัน 2 เคาน์เตอร์บริการยืมคืน  
        และมุมโต๊ะบุคลากร 
ช้ัน 2 ห้องรับประทานอาหาร 
ช้ัน 2 ห้องพัก 202 
ช้ัน 2 ห้องพัก 205 
ช้ัน 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ห้องท างาน) นายกมลพัชร พลรบ  ใช้แบบประเมิน 

ประเภทพื้นที่ส านักงาน 
พ้ืนที่ละ 1 ชุด 

 
 
 
 

ช้ัน 3 เคาน์เตอร์บริการ พื้นที่จัดเก็บ 
       วารสารล่วงเวลา และมมุบุคลากร 

นางสาววรุณพรรณ พองพรม 

ช้ัน 4 เคาน์เตอร์บริการ และมุมบคุลากร นายสามารถ พุกพญา 
ช้ัน 5 เคาน์เตอร์บุคลากร นายสนธิชัย ค ามณีจันทร์   
ช้ัน 6 เคาน์เตอร์บุคลากร นายสุรชัย หาบา้นแท่น 

ช้ัน 7 งานบริหารจัดการทรัพยากร 
       สารสนเทศ 

นางสาวอัมพร ขาวบาง 
นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร 

ใช้แบบประเมิน 
ประเภทพื้นที่ส านักงาน 

พ้ืนที่ละ 1 ชุด 
 

ช้ัน 7 ส านักผู้อ านวยการ  
       รวมห้องประชุม 2 ห้องและครัวมุกดา 

นางจรัสโฉม ศิริรตัน ์

2. พ้ืนที่บริการ ช้ัน 1  นางสาวนัยรัตน์ เรืองวชิรารตัน ์  
 

ใช้แบบประเมิน 
ประเภทพื้นที่บริการ 

พ้ืนที่ละ 1 ชุด 
 

ช้ัน 2  นางฐานวีร์ ศรีจิระพัชร 
ช้ัน 3 นางสาววรุณพรรณ พองพรม 
ช้ัน 4 นายสามารถ พุกพญา 
ช้ัน 5 นายสนธิชัย ค ามณีจันทร ์
ช้ัน 6 นายสุรชัย หาบา้นแท่น 
ช้ัน 8 :  นายสันติ เกษมพันธ์ุ   

หอสมุด มศว องครักษ์ 
1. พ้ืนที่บริการ ช้ัน 1  นางหทัยรัตน์ ธีรกลุ ใช้แบบประเมิน 

ประเภทพื้นที่บริการ 
พ้ืนที่ละ 1 ชุด 

รวม 5 ชุด 
 

ช้ัน 2  นางสาวน้ าเงิน เฉลียวพจน ์
ช้ัน 3 นายวิมล พุมมา 
ช้ัน 4 นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค ์
ช้ัน 5 นางสาวจันทิรา จีนะวงค ์

2. พ้ืนที่ส านักงาน ช้ัน 6   ใช้แบบประเมิน 
ประเภทพื้นที่ส านักงาน 

1 ชุด 
หมายเหตุ  1. ผู้รับผดิชอบแต่ละพื้นท่ีส่งผลการติดตามทุกครั้งก่อนมีการประชุมคณะกรรมการฯ โดยส่งทางอีเมลหรือทางเอกสารก็ได ้
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    การตรวจประเมินพ้ืนที่ตามมาตรการห้องสมดุสีเขียว 
 
1. แนวการตรวจประเมินพื้นที่ตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว 

  1.1 ก าหนดการตรวจประเมินพื้นที่ 
    ก าหนดตรวจประเมินทั้งหมด 5 ครั้ง ประกอบด้วย ส านักหอสมุดกลาง 2 ครั้ง (เดือนมีนาคมและ
กรกฎาคม 2559) และหอสมุด มศว องครักษ์ 3 ครั้ง (เดือนธันวาคม 2558 มีนาคมและกรกฎาคม 2559) ในการตรวจ
ประเมินแต่ละครั้ง จะประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบเฉพาะช่วงเดือนเท่านั้น จะไม่แจ้งวันตรวจล่วงหน้าเพื่อให้เห็น
สภาพจริง 
  1.2 การแบ่งกลุ่มคณะกรรมการตรวจประเมินแต่ละพื้นที่  
    1.2.1 ส านักหอสมุดกลาง 

ประเภทพื้นที่ บริเวณ ผู้ตรวจ 
1. พ้ืนทีส่ านักงาน ช้ัน 1 งานเทคโนโลยีการศึกษา: ในห้องพัก / ห้องคอนโทรลสุดใจ  

 
นางสาวนัยรัตน์ เรืองวชิรารตัน์  
นางสาวอัมพร ขาวบาง  
นายกมลพัชร พลรบ 

ช้ัน 1 เคาน์เตอร์บริการและห้องเก็บแผ่น 
ช้ัน 2 เคาน์เตอร์บริการตอบค าถาม 
ช้ัน 2 เคาน์เตอร์บริการยืมคืน และมุมโต๊ะบุคลากร 
ช้ัน 2 ห้องรับประทานอาหาร 
ช้ัน 2 ห้องพัก 202 
ช้ัน 2 ห้องพัก 205 
ช้ัน 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ นางฐานวีร์ ศรีจิระพัชร  

นายสามารถ พุกพญา  
นายสนธิชัย ค ามณีจันทร ์

ช้ัน 3 เคาน์เตอร์บริการ พื้นที่จัดเก็บ วารสารล่วงเวลา และมุมบุคลากร 
ช้ัน 4 เคาน์เตอร์บริการ และมุมบคุลากร 
ช้ัน 5 เคาน์เตอร์บุคลากร นางสาววรุณพรรณ พองพรม  

นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร   ช้ัน 6 เคาน์เตอร์บุคลากร 
ช้ัน 7 งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ นางจรัสโฉม ศิริรตัน์  

นายสุรชัย หาบา้นแท่น  
นายสันติ เกษมพันธ์ุ   

ช้ัน 7 ส านักผู้อ านวยการ รวมห้องประชุม 2 ห้อง และครัวมุกดา 

2. พ้ืนที่บริการ ช้ัน 1 : มุมดูหนัง SALI ห้อง 102 พื้นที่น่ังต่างๆ และโถงด้านหน้า 
         รวมถึงลานน้ าเงิน 

นางสาวนัยรัตน์ เรืองวชิรารตัน์  
นางสาวอัมพร ขาวบาง  
นายกมลพัชร พลรบ ช้ัน 2  

ช้ัน 3 นางฐานวีร์ ศรีจิระพัชร  
นายสามารถ พุกพญา  
นายสนธิชัย ค ามณีจันทร ์

ช้ัน 4 

ช้ัน 5 นางสาววรุณพรรณ พองพรม  
นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร   ช้ัน 6 

ช้ัน 8 : ห้องประชุม รวมห้องประชุมสุดใจ 
         เพราะผู้ดูแลคืองานเทคโนโลยีการศึกษาเหมือนกัน 

นางจรัสโฉม ศิริรตัน์  
นายสุรชัย หาบา้นแท่น  
นายสันติ เกษมพันธ์ุ   

 
    1.2.2 หอสมุด มศว องครักษ์ 
      คณะกรรมการทุกคนตรวจทุกพ้ืนที่ (ยกเว้นวิมล พุมมา) 
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  1.3 แบบตรวจประเมินพื้นที่ตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว (ดูในภาคผนวก ข หน้า 88)  
    1.3.1 หัวข้อการตรวจประเมิน ใช้หัวข้อเดียวกับแบบติดตามการด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านไฟฟ้า ด้านประปา และด้านสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่บริการ แต่มีการ 
ตัดปรับบางข้อ โดยการตรวจประเมินแบ่งพ้ืนที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) พ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ  และ 2) พ้ืนที่ส านักงาน 
(ได้แก่ พ้ืนท่ีรวมในส่วนของบุคลากร เช่น พื้นที่ส่วนเคาน์เตอร์, ส านกัผู้อ านวยการ, งานบรหิารจดัการฯ, เทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นต้น) 
   1.3.2 เกณฑ์การให้คะแนน แต่ละข้อจะมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 
     ดีมาก=5   ดี=4   ปานกลาง=3   น้อย=2   น้อยมาก=1  
                    ข้อใดไม่มี/ไม่สามารถท าได้ในพ้ืนที่นั้น ให้เช็คถูกในช่อง “ไม่ประเมิน” และจะไม่น าข้อนั้นคิดค่าเฉลี่ย 
      1.3.3 วิธีการตรวจประเมินของคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม 
     1) กรรมการแต่ละคน ประเมินและให้คะแนนใน “แบบตรวจประเมินส าหรับกรรมการแต่ละคน”  
ซึ่งจะแบ่งออกเป็นประเมินพ้ืนที่ของผู้ใช้บริการ และพ้ืนที่ส านักงาน  
     2) ตัวแทนของแต่ละกลุ่มน าผลและข้อคิดเห็นของกรรมการแต่ละคนภายในกลุ่มตนเอง มาสรุปรวม
ใส่ “แบบตรวจประเมินผลรวมของคณะกรรมการแต่ละกลุ่ม”  
  1.4 การตรวจประเมิน ภายในเดือนที่ก าหนด  ให้ด าเนินการดังนี้ 
   1.4.1 คณะกรรมการแต่ละกลุ่มนัดหมายกันภายในกลุ่มเพ่ือตรวจประเมินพ้ืนที่ตามที่รับผิดชอบและ
สรุปผลรวม  
    1.4.2 คณะกรรมการแต่ละห้องสมุดประชุมเพ่ือรวมกันพิจารณาผลประเมินภาพรวม 
    1.4.3 ตัวแทนแต่ละกลุ่มสรุปผลรวมของกลุ่มตนเองให้ผู้รวบรวมของแต่ละห้องสมุดภายในสัปดาห์
สุดท้ายของเดือนที่ตรวจประเมิน  
    1.4.4 ผู้รวบรวมของแต่ละห้องสมุดจะด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการตรวจประเมินให้บุคลากรทราบ  
(ผู้รวบรวมของทางหอสมุด มศว องครักษ์ ส่งผลสรุปรวมของห้องสมุดให้เลขานุการโครงการเพ่ือเก็บรวบรวมเป็น
ข้อมูล) 

2. สรุปผลการตรวจประเมินพื้นที่ตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว 
    2.1 สรุปผลการตรวจประเมินพื้นที่หอสมุด มศว องครักษ์ ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม 2559 

พ้ืนที่ คะแนนเฉลี่ยที่ได้ ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง จุดเด่นของพ้ืนที ่
ช้ัน 1 4.18 ควรมีการจัดวางต้นไม้ตามจุดต่างๆ ในบริเวณพื้นท่ีนั่งอ่านบ้างเพื่อความ

สดชื่น สบายตา และผ่อนคลาย 
 

ช้ัน 2 4.11 ควรดูแลความสะอาดเรื่องฝุ่นอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในห้อง
คอมพิวเตอร ์

 

ช้ัน 3 4.05  
ควรดูแลความสะอาดเรื่องฝุ่นอย่างสม่ าเสมอ โดยเฉพาะในช้ันวาง
หนังสือและวารสาร 

 
ช้ัน 4 4.09  
ช้ัน 5 4.33 จัดตกแต่งมมุต่างๆภายใน

ช้ันได้สวยงาม 
ช้ัน 6 งดการตรวจประเมินเนื่องจากอยูร่ะหว่างปรับปรุง 
ช้ัน 7 3.97 1.ควรมีป้ายช่ือผูร้ับผดิชอบในส่วนต่างๆ อย่างชัดเจน 

2.ควรมีอุปกรณ์ส าหรับใส่กระดาษห่อผ้าอนามัยในห้องน้ าหญิง 
 

รวม 4.12   

 



 
 

  2.2 สรุปผลการตรวจประเมินพื้นที่หอสมุด มศว องครักษ์ ครั้งที่ 2 และส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 1  
เดือนมีนาคม 2559 

  หอสมุด มศว องครักษ์ ประเภทพื้นที่บริการและส านักงาน 

พ้ืนที่ 
ผลการประเมิน 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

พ้ืนที่บริการ  

ชั้น 1 4.67 มากที่สุด - 

ชั้น 2 4.67 มากที่สุด - 

ชั้น 3 4.73 มากที่สุด 
1. ตู้รอหนังสือข้ึนช้ันมีป้ายและรางสายไฟท่ีไม่ใช้แล้ววางอยู่      
2. หลอดไฟฟ้าส่องสว่างช ารุด       
3. ป้ายประกาศเรื่องห้ามน าอาหารเข้ามารับประทานในห้องสมุดควรท าเป็นป้ายแบบถาวร 

ชั้น 4 4.73 มากที่สุด 
1. หลอดไฟฟ้าส่องสว่างช ารุด         
2. ป้ายประกาศเรื่องห้ามน าอาหารเข้ามารับประทานในห้องสมุดควรท าเป็นป้ายแบบถาวร 

ชั้น 5 4.73 มากที่สุด 
1. ตู้รอหนังสือข้ึนช้ันมีเศษวัสดุที่ไม่ได้ใช้วางอยู ่     
2. หลอดไฟฟ้าส่องสว่างช ารุด     
3. ป้ายประกาศเรื่องห้ามน าอาหารเข้ามารับประทานในห้องสมุดควรท าเป็นป้ายแบบถาวร 

ชั้น 6   -   -  งดประเมินพื้นที่ช้ัน 6 เนื่องจากอยู่ระหว่างปรบัปรุงพ้ืนท่ี 
พ้ืนที่ส านักงาน 

ชั้น 7 4.61 มากที่สุด - 
 

ส านักหอสมุดกลาง ประเภทพื้นที่บริการ 

พ้ืนที่
บริการ 

ผลการประเมิน 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ชั้น 1 4.00 มาก 

1. ห้องฝึกอบรม 102: ควรมีการตรวจตราดูแลความเรียบร้อยในการปิดอุปกรณต์่างๆ  
    โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ และสวติไฟต่างๆ รวมถึงจัดเก็บเกา้อี้ให้เข้าที่หลังการ 
    ใช้งานทุกครั้ง โดยบรรณารักษ์ผู้ใช้ห้องหรือเจ้าหน้าที่ท่ีปิดห้อง รวมถึงการตรวจ 
    ความเรียบร้อยโดยบรรณารักษ์เวรอีกรอบในตอนเย็น เพื่อลดปญัหาการเปิดเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ทิ้งไว้ข้ามวันหรือหลายวัน เพราะที่พบขณะตรวจ หรือก่อนหน้าน้ี คือ 
    เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดทั้งไว้ข้ามคืนประมาณ 5-6 เครื่อง  
2. มุม SALI: หากมีผู้ใช้นั่งอยู่ ควรเปิดไฟตามปรมิาณผู้ใช้ โดยเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย ์ 
    เพราะที่พบส่วนใหญ่คือ มผีู้ใช้นั่งท างานอยู่ แต่ไม่ได้เปิดไฟ 
3. ควรดูแลเรื่องความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ เพราะมผีู้ใช้เข้าใช้จ านวนมาก ทั้งเครื่อง 
    คอมพิวเตอร์ มุมนั่งดูหนังและโซฟาต่างๆ 

ชั้น 2 
4.33 มาก 

   ควรมีการดูแลเรื่องการท าความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์และโซฟาอย่างสม่ าเสมอ 
เนื่องจากมีผู้ใช้ใช้งานจ านวนมาก 

ชั้น 3 4.08 มาก 
1. อากาศอับมาก ซึ่งสาเหตคุาดวา่จะเกิดจากการจดัเก็บวารสารเกา่                                                                          
2. ห้องน้ าชาย : 1)   ช่องลมระบายอากาศช ารุด (ฝาหล่นไปด้านใน)      
                    2) อ่างล้างมือ ท่อน้ าตัน        3) พัดลมช ารดุ 
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พ้ืนที่
บริการ 

ผลการประเมิน 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ชั้น 4 4.06 มาก 

1. โต๊ะสืบค้นส าหรับผู้ใช้ มีฝุ่นหนาเกาะบรเิวณขอบโต๊ะด้านหลังคอมพิวเตอร์                                                                 
2. พื้นกระเบื้องช ารุด                                                                                                                            
3. สายไฟท่ีโต๊ะนั่งอ่านหนังสือบรเิวณตู้หนังสือภาษาไทยพันกันยุ่งเหยิง                                                                      
4. ยุงค่อนข้างชุม                                                                                                                                
5. ห้องน้ าหญิง : ก๊อกน้ า (อ่างล้างมือกลาง)  ปิดไมส่นิท มีน้ าหยด                                                                           
6. ห้องน้ าชาย : ชักโครก (ห้องในสุด) มีน้ าหยด                                                                                             
7.  ควรตรวจตราดูการใช้พื้นที่น่ังอ่านของผู้ใช้ระหว่างวันหรือแต่ละช่วงเวลา ว่าในพ้ืนท่ีที่มี 
    ผู้ใช้นั้น มีการเปิดไฟแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะบรเิวณรอบๆ ห้องศึกษาค้นคว้า ที่มักจะปิดไฟ  
    แม้ว่าจะมีผู้ใช้มานั่งอ่านหนังสอื 

ชั้น 5 4.50 มากที่สุด 
     ควรตรวจตราดูการใช้พื้นที่น่ังอ่านของผู้ใช้ระหว่างวันหรือแต่ละช่วงเวลา ว่าในพ้ืนท่ีที่มี
ผู้ใช้นั้น มีการเปิดไฟแล้วหรือไม ่โดยเฉพาะบริเวณหน้าห้องศึกษาคน้คว้าและริมหน้าต่างฝั่ง
อาคารเรยีนรวม และบริเวณหน้าบันได 

ชั้น 6 4.55 มากที่สุด 

1. ห้องขจรและห้องกุหลาบ มีกลิน่อับ ควรเปิดหน้าต่างบ้าง                                                                                  
2. การเปิดเครื่องคอมพิวเตอรส์ืบค้น ในช่วงปิดเทอม หรือช่วงวันเสาร์อาทิตย์ หากผู้ใช้มี 
    จ านวนไม่มาก สามารถพิจารณาเปดิ 2 -3 เครื่อง จากท้ังหมด 4 เครื่อง                                               
3. ควรตรวจตราดูการใช้พื้นที่น่ังอ่านของผู้ใช้ระหว่างวันหรือแตล่ะชว่งเวลา ว่าในพ้ืนท่ีที่มี 
    ผู้ใช้นั้น มีการเปิดไฟแล้วหรือไม่ โดยเฉพาะบรเิวณหน้าห้องศึกษาค้นคว้าและริมหน้าต่าง 
    ฝั่งอาคารเรียนรวม และบริเวณหน้าบันได 

ชั้น 8 4.80 มากที่สุด การจัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาด (ไม้กวาด ถังขยะ ถุงขยะ) ไม่เปน็สัดส่วน 
 

ส ำนักหอสมดุกลำง ประเภทพื้นท่ีส ำนักงำน 

พ้ืนที่ส านักงาน ผลการประเมิน 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง 

ชั้น งาน ค่าเฉลี่ย แปลความ 

ชั้น 1 งานเทคโนโลยีการศึกษา 3.81 มาก 

1. อุปกรณ์ที่ไมเ่กี่ยวข้องกับการท างาน ควรจะจัดหาที่วางที ่
    เหมาะสม หรือน าออก เช่น กระเป๋าเดินทาง ผ้าเช็ดตัว 
2. ในห้องเล็กๆ : ในช่วงที่ไม่ได้ผู้ท างานในห้องหรือไม่อยู่ใน 
    ห้องเป็นเวลานาน ควรปิดไฟและ/หรือปิดเครื่อง 
    ปรับอากาศ (อาจปิดประตเูพื่อไม่ได้ความเย็นจากห้อง 
    กลางวิ่งเข้าไป)  

ชั้น 1 
 เคาน์เตอร์บริการและ

ห้องเก็บแผ่น 4.42 
มาก 

- 

ชั้น 2 

 เคาน์เตอร์บริการตอบ
ค าถาม 

4.08 มาก 

   ควรดูแลความสะอาดอยู่เสมอโดยเฉพาะอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์เครื่องปรินส์ และโทรศัพท์ ซึ่งมีผู้ปฏิบตัิงาน
เวียนกันใช้งาน รวมถึงระมัดระวังเรื่องการวางแก้วน้ าเปียกๆ 
ไว้บนเคาน์เตอร ์
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พ้ืนที่ส านักงาน ผลการประเมิน 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง 

ชั้น งาน ค่าเฉลี่ย แปลความ 

 
ชั้น 2  

เคาน์เตอร์บริการยืมคืน 
มุมพักบุคลากรและห้อง

รับประทานอาหาร 
4.10 มาก 

1. พื้นที่โต๊ะบุคลากร เมื่อมีการน าพาร์ทิชันมากั้น ท าให้ดูเป็น 
    สัดส่วนและสวยงามมากขึ้น รวมถึงโต๊ะบุคลากรที่จดัเป็น 
    ระเบียบมากข้ึน ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเตมิ ได้แก่  
    1.1 โต๊ะของสุรพงษ ์เนื่องจากภาระงานส่วนหน่ึงคือการ 
         ท าประชาสัมพันธ์ จึงท าให้มีต้องมีวัสดุอุปกรณ์วาง 
         ประจ าโต๊ะ ประกอบกับโตะ๊มีขนาดเล็ก จึงอาจจะด ู
         เหมือนมีของ เยอะ แต่ก็จดัของเป็นระเบยีบด ี 
         อย่างไรก็ตาม ใน 1 ปี อาจมีการพิจารณาน าของที ่
         ไม่ได้ใช้ออกไปบ้างหรือน าไปจัดเกบ็ไว้ท่ีห้อง 
         ประชาสัมพันธ์ เพื่อลดการสะสมสิ่งของในอนาคต   
    1.2 โต๊ะของเดชณรงค์ สิ่งของและกล่องลังบนโต๊ะ  
         วางเป็นระเบียบดีบนโต๊ะ แต่เนื่องจากโตะ๊มีขนาดเล็ก 
         จึงท าให้พ้ืนท่ีบนโต๊ะเหลือน้อยลง ทั้งนีห้ากไม่ได้ใช้ 
         อุปกรณ์ท างาน หรือมีการน ามาใช้ในการท างานแต่ละ 
         วัน ควรจะน าออกหรือยา้ยไปเก็บท่ีอื่นที่เหมาะสม  
2. ปิดประตหู้องน้ าในห้อง 202 ทุกครั้ง เพื่อป้องกันเครื่อง 
    ปรับอากาศท างานหนัก 

ชั้น 2  ห้องพัก 202 3.91 

มาก 

1. ควรจัดเก็บอุปกรณ์การท างาน และสิ่งของต่างๆ ให้เป็น 
    ระเบียบ รวมถึงหากเป็นไปไดค้วรจัดพื้นที่ภายในห้องให้ดู 
    กว้างโดยใช้งานโต๊ะต่างๆ ที่มีอยู่ให้คุ้มค่า       
2. ควรจัดเก็บพื้นที่บนโต๊ะท างานให้เป็นระเบียบและเป็น 
    สัดส่วน และโต๊ะท างานท่ีมีควรจัดให้ใช้งานได้อย่างเตม็ที่ 
    ทั้ง 2 ตัว (หากจะเก็บไว้ท้ัง 2 ตัว)         
3. ปิดประตหู้องน้ าทุกครั้ง เพื่อป้องกันเครื่องปรับอากาศ 
    ท างานหนัก 

ชั้น 2  ห้องพัก 205 3.90 
มาก 

    ในช่วงเวลาที่ไม่มีใครอยู่ที่ห้องเป็นเวลามากกว่า 1 ช่ัวโมง 
ควรระมัดระวังเรื่องการลืมปดิเครือ่งปรับอากาศ 

ชั้น 3 
งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 4.20 
มาก 

- 

ชั้น 3  

เคาน์เตอร์บริการ พ้ืนที่
จัดเก็บวารสารล่วงเวลา 

และมุมบุคลากร 4.08 

มาก 

    ในพื้นที่จัดเก็บวารสารล่วงเวลา เนื่องจากเป็นที่รวมของ
วารสารเก่าจ านวนมาก จึงท าให้เกดิกลิ่นอับและอาจสะสม
ของฝุ่น จึงควรหมั่นเปิดประตูหรือหน้าต่างท่ีอยู่ในบริเวณ
ดังกล่าวเพื่อให้เกิดการระบายอากาศและลดการสะสมกลิ่น
อับ 

ชั้น 4 
 เคาน์เตอร์บริการ และ

มุมบุคลากร 4.10 
มาก 

- 

ชั้น 5  เคาน์เตอร์บุคลากร 4.50 มากที่สุด - 

ชั้น 6  เคาน์เตอร์บุคลากร 4.54 มากที่สุด - 
 
 
 



42 
 

พ้ืนที่ส านักงาน ผลการประเมิน 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง 

ชั้น งาน ค่าเฉลี่ย แปลความ 

ชั้น 7 
งานบริหารจัดการ

ทรัพยากรสารสนเทศ 
4.49 มาก 

1. ควรระมดัระวังเรื่องการลมืปิดประตูห้องน้ าทุกครั้งท่ีเปดิ 
    เครื่องปรับอากาศ         
2. บุคลากรบางท่านไม่ปิดไฟ (ในพื้นที่ท่ีปิดได้) หรือปิด 
    คอมพิวเตอร์ เมื่อไม่อยู่ที่โต๊ะเป็นเวลานานเกินกว่า  
    1 ช่ัวโมง  

ชั้น 7  ส านักผู้อ านวยการ 4.42 มาก 

   บุคลากรบางท่านอาจจะยังไม่ศกึษามาตรการห้องสมดุสี
เขียวท่ีได้ตดิประชาสัมพันธไ์ว้ภายในงาน จึงท าให้ไม่ทราบวา่
จะต้องปิดหน้าจอคอมพิวเตอรเ์มือ่ไม่ใช้งาน รวมถึงบุคลากร
บางท่านไม่จัดเก็บเอกสารหรืออุปกรณ์การท างานให้เข้าที่หลัง
เลิกงาน 

 
  2.3 สรุปผลการตรวจประเมินพื้นที่หอสมุด มศว องครักษ์ ครั้งที่ 3 และส านักหอสมุดกลาง ครั้งที่ 2  
เดือนกรกฎาคม 2559 
 

  หอสมุด มศว องครักษ์ ประเภทพื้นที่บริการและส านักงาน 

พ้ืนที่ 
ผลการประเมิน 

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง 
ค่าเฉลี่ย แปลผล 

พ้ืนที่บริการ  

ชั้น 1 4.45 มาก   

ชั้น 2-7 
- - 

งดประเมินพืน้ท่ีช้ัน 2-7 เนื่องจากปิดบริการพื้นท่ีนั่งอ่านในช่วงปิดเทอม และอยู่
ระหว่างการด าเนินการกิจกรรม Inventory และงดประเมินพื้นที่ช้ัน 6 เนื่องจากอยู่
ระหว่างการปรับปรุง 

 

   
  ส านักหอสมุดกลาง ประเภทพื้นที่บริการ 

พ้ืนที่
บริการ 

ผลการประเมิน 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ชั้น 1 4.36 มาก 
- 

ชั้น 2 
4.61 มากที่สุด 

- 

ชั้น 3 4.97 มากที่สุด 
ห้องน้ าชาย : พัดลมช ารุด ยังไม่ไดร้ับการซ่อมแซมตั้งแต่ 7 สิงหาคม 2558 

ชั้น 4 4.91 มากที่สุด 
จากข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินครั้งท่ี 1 พบว่า ห้องน้ าหญิง : ก๊อกน้ าในอ่างล้างมือ 
ยังคงปิดไมส่นิท มีน้ าหยด และห้องน้ าชาย : ชักโครกห้องในสุดยังคงมีน้ าหยด 
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พ้ืนที่
บริการ 

ผลการประเมิน 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง 

ค่าเฉลี่ย แปลผล 

ชั้น 5 3.95 มาก 
1. ห้องศึกษาค้นคว้าส าหรับอาจารย์ มีกลิ่นเหม็นอับ ควรเปิดประตหูน้าต่างเพื่อให้ 
   อากาศถ่ายเทบ้าง     
2. ควรมีการเปลี่ยนภาพติดแต่งเสาใหม่บ้าง 

ชั้น 6 4.09 มาก 
ห้องกุหลาบและห้องขจรยังคงมีกลิ่นอับ ควรเปดิหน้าต่างบ้าง   

ชั้น 8 4.80 มากที่สุด 
- 

 
ส านักหอสมุดกลาง : ประเภทพื้นที่ส านักงาน 

พ้ืนที่ส านักงาน ผลการประเมิน 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง 

ชั้น งาน ค่าเฉลี่ย แปลความ 

ชั้น 1 งานเทคโนโลยีการศึกษา 4.12 มาก - 

ชั้น 1  เคาน์เตอร์บริการและห้องเก็บแผน่ 
4.73 มากที่สุด - 

ชั้น 2 
 เคาน์เตอร์บริการตอบค าถาม 4.52 มากที่สุด - 

ชั้น 2  
เคาน์เตอร์บริการยืมคืน  

และมมุพักบุคลากร 
4.67 มากที่สุด 

- 

ชั้น 2 ห้องพักรับประทานอาหาร 
4.61 มากที่สุด - 

ชั้น 2  ห้องพัก 204 
4.11 

มาก 
ควรจัดเก็บอุปกรณ์การท างาน และสิ่งของ
ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ  

ชั้น 2  ห้องพัก 205 
4.81 มากที่สุด - 

ชั้น 3 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4.25 มาก - 

ชั้น 3  
เคาน์เตอร์บริการ พื้นที่จัดเก็บวารสาร

ล่วงเวลา และมุมบุคลากร 
4.90 มากที่สุด - 

ชั้น 4  เคาน์เตอร์บริการ และมมุบุคลากร 
4.79 มากที่สุด - 

ชั้น 5  เคาน์เตอร์บคุลากร 
4.00 มาก - 

ชั้น 6  เคาน์เตอร์บคุลากร 
4.18 มาก - 
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พ้ืนที่ส านักงาน ผลการประเมิน 
ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ / ปรับปรุง 

ชั้น งาน ค่าเฉลี่ย แปลความ 

ชั้น 5  เคาน์เตอร์บคุลากร 
4.00 มาก - 

ชั้น 6  เคาน์เตอร์บคุลากร 4.18 มาก - 

ชั้น 7 งานบริหารจดัการทรัพยากรสารสนเทศ 4.92 มากที่สุด 

1. กระติกน้ าร้อน ไม่ถอดตามเวลาที่ติดป้ายไว ้     
2. ก๊อกน้ าในห้องซ่อม น้ าหยดมาเป็นระยะ 
    เวลานานพอสมควร  
3. ยังคงมีการเปิดประตูห้องน้ าท้ิงไว้ ขณะเปิด 
    เครื่องปรับอากาศ 

ชั้น 7  ส านักผู้อ านวยการ 4.92 มากที่สุด 

1. บุคลากรบางท่านยังคงไมจ่ัดเกบ็เอกสารหรือ 
    อุปกรณ์การท างานให้เข้าที่หลงัเลิกงาน     
2. ควรมีป้ายรณรงค์การประหยัดน้ าบริเวณ 
    อ่างล้างจาน 

 

 

 
 

การวิเคราะห์เปรียบเทยีบการใช้กระแสไฟฟ้า 
 
  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ได้น าข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้า
ของห้องสมุดที่ได้รับแจ้งในแต่ละเดือนจากงานสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ มารวบรวมและเปรียบเทียบ
โดยแบ่งออกเป็น 
  1. การใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ์ ปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูลถึงเดือน
กรกฎาคม 2559)  
  2. เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2558-2559 (ข้อมูลถึงเดือนกรกฎาคม 
2559)  
  3. เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า หอสมุด มศว องครักษ์ ปีงบประมาณ 2558-2559 (ข้อมูลถึงเดือน
กรกฎาคม 2559)   
  รายละเอียดดังตารางหน้าถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

1. การใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ์ ปีงบประมาณ 2559 (ข้อมลูถึงเดือนกรกฎาคม 2559) 

เดือน 

ส านักหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ์ 

หน่วย 

(kwh) 

ราคา/
หน่วย 

(บาท) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลต่าง  
จ านวนหน่วย 

2559-2558 
(kwh) 

ผลต่าง  
จ านวนเงิน 

2559-2558 
(บาท) 

 
หน่วย 

(kwh) 
ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลต่าง  
จ านวนหน่วย 

2559-2558 
(kwh) 

ผลต่าง  
จ านวนเงิน 

2559-2558 
(บาท) 

ตุลาคม 2558 82,000.00 4.779 391,895.65 -23,000.00 -132,451.58 92,460.00 3.61 333,493.29 960.00 -319,059.53 
พฤศจิกายน 2558 86,000.00 4.799 412,721.46 -18,000.00 -101,235.35 96,060.00 5.05 485,284.24 -18,780.00 -157,205.93 
ธันวาคม 2558 65,000.00 5.071 329,638.37 -14,000.00 -88,435.92 83,880.00 5.50 461,484.01 44,640.00 15,933.42 
มกราคม 2559 65,000.00 4.883 317,377.60 -7,000.00 -44,354.03  44,880.00 7.66   343,842.01 4,140.00 82,124.19  
กุมภาพันธ์ 2559 72,000.00 4.826 347,442.36 -15,000.00 -86,473.43  69,180.00 5.40  373,248.50 -4,620.00  -66,527.12 
มีนาคม 2559 102,000.00 4.712 480,598.29 -7,000.00 -50,982.13 87,540.00  4.78 418,259.67 4,320.00 -166,622.24 
เมษายน 2559 92,000.00 4.811 442,589.17 -2,000.00 -38,200.32   67,129.00  5.52 370,331.11 ไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ 

พฤษภาคม 2559 81,000.00 4.715 381,935.28 -28,000.00 -140,899.15  78,069.00 -  374,841.66 -6,351.00  -147,054.10 
มิถุนายน 2559 74,000.00 4.528 335,086.65 17,000.00 -76,470.88 26,831.00 4.87 130,652.28 103,331.77 -16,609.00 
กรกฎาคม 2559 72,000.00 4.453 320,589.74 -4,000.00 -63,120.90 23,942.00 4.89 116,968.51 17,823.62 -8,038.00 
สิงหาคม 2559           
กันยายน 2559           

รวม ต.ค.-ก.ค. 791,000.00 - 3,759,874.57 -101,000.00* -822,623.99* 669,971.00 - 3,408,405.28 -338.00** -843,919.46** 
หมายเหตุ   - หมายถึง จ านวน (kwh) / จ านวน(บาท)ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง    + หมายถึงจ านวน (kwh) / จ านวน(บาท)ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ 
                       * ผลต่างค านวณจากยอดรวมเดือนตลุาคม-กรกฎาคม 
             ** ผลต่างค านวณจากยอดรวมเดือนตลุาคม-กรกฎาคม โดยตัดเดือนเมษายนซึ่งเป็นเดือนท่ีไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบออก 
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2. เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2558-2559 (ข้อมูลถึงเดือนกรกฎาคม 2559)  

ปีงบประมาณ 

2558 

หน่วย 

(kwh) 

ราคา/
หน่วย 

(บาท) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 
ปีงบประมาณ 

2559 

หน่วย 

(kwh) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลต่าง  
จ านวนหน่วย 

2559-2558 (kwh) 

ผลต่าง  
จ านวนเงิน 

2559-2558 (บาท) 

ตุลาคม 2557 105,000.00 4.991 524,347.53 ตุลาคม 2558 82,000.00 4.779 391,895.65 -23,000.00 -132,451.58 
พฤศจิกายน 2557 104,000.00 4.942 513,956.81 พฤศจิกายน 2558 86,000.00 4.799 412,721.46 -18,000.00 -101,235.35 
ธันวาคม 2557 79,000.00 5.292 418.074.29 ธันวาคม 2558 65,000.00 5.071 329,638.37 -14,000.00 -88,435.92 
มกราคม 2558 72,000.00 5.024 361,731.63 มกราคม 2559 65,000.00 4.883 317,377.60 -7,000.00 -44,354.03 
กุมภาพันธ์ 2558 87,000.00 4.988 433,915.79 กุมภาพันธ์ 2559 72,000.00 4.826 347,442.36 -15,000.00 -86,473.43 
มีนาคม 2558 109,000.00 4.877 531,580.42 มีนาคม 2559 102,000.00 4.712 480,598.29 -7,000.00 -50,982.13 
เมษายน 2558 94,000.00 5.115 480,789.49 เมษายน 2559 92,000.00 4.811 442,589.17 -2,000.00 -38,200.32 
พฤษภาคม 2558 109,000.00 4.797 522,834.43 พฤษภาคม 2559 81,000.00 4.715 381,935.28 -28,000.00 -140,899.15 
มิถุนายน 2558 57,000.00 7.220 411,557.53 มิถุนายน 2559 74,000.00 4.528 335,086.65 17,000.00 -76,470.88 
กรกฎาคม 2558 76,000.00 5.049 383,710.64 กรกฎาคม 2559 72,000.00 4.453 320,589.74 -4,000.00 -63,120.00 
สิงหาคม 2558 79,000.00 4.835 381,941.34 สิงหาคม 2559      
กันยายน 2558 85,000.00 4.821 409,814.00 กันยายน 2559      

รวม 1,056,000.00 - 5,374,253.90 รวม      
ผลรวมเดือน 

ต.ค.57-ก.ค.58 
892,000.00 - 4,582,498.56 ผลรวมเดือน 

ต.ค.58-ก.ค.59 
791,000.00 - 3,759,874.57 -101,000.00 -822,623.99 

หมายเหตุ   - หมายถึง จ านวน (kwh) / จ านวน(บาท)ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง    + หมายถึงจ านวน (kwh) / จ านวน(บาท)ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าเพ่ิมขึน้ 
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย (kwh) ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2558–2559 (ข้อมูลถึงเดือนกรกฎาคม 2559) 
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3. เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า หอสมุด มศว องครักษ์ ปีงบประมาณ 2558-2559 (ข้อมูลถึงเดือนกรกฎาคม 2559) 

ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 
ผลต่าง  

จ านวนหน่วย 

2559-2558 (kwh) เดือน 
 หน่วยที่ใช้ ค่าไฟฟ้า 

เดือน 
 หน่วยที่ใช้ ค่าไฟฟ้า 

 Kwh 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
คิดเป็นเงิน (บาท) 

เฉลี่ยต่อวัน
(บาท) 

 Kwh 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
คิดเป็นเงิน (บาท) 

เฉลี่ยต่อวัน
(บาท) 

ต.ค. 2557 91,500.00 7.13 652,552.82 21,050.09 ต.ค. 2558 92,460.00 3.61 333,493.29 10,757.85 960.00 

พ.ย. 2557 114,840.00 5.59 642,490.17 21,416.34 พ.ย.. 2558 96,060.00 5.05 485,284.24 16,176.14 -18,780.00 
ธ.ค. 2557 39,240.00 11.35 445,550.59 14,372.60 ธ.ค. 2558 83,880.00 5.50 461,484.01 14,886.58 44,640.00 

ม.ค. 2558 40,740.00 6.42 261,717.82 8,442.51 ม.ค. 2559  44,880.00 7.66  343,842.01  11,091.68 4,140.00 
ก.พ. 2558 73,800.00 5.96 439,775.62 15,706.27 ก.พ. 2559  69,180.00 5.40  373,248.50  12,040.27 -4,620.00 
มี.ค. 2558 83,220.00 7.03 584,881.91 18,867.16 มี.ค. 2559 87,540.00  4.78 418,259.67 13,492.25 4,320.00 

เม.ย. 2558 ไม่มีข้อมลู เม.ย. 2559  67,129.00 5.52 370,331.11 12,344.37 ไม่มีข้อมูลปรียบเทียบ 

พ.ค. 2558 84,420.00 6.18 521,895.76 16,835.35 พ.ค. 2559  78,069.00 -  374,841.66 12,494.72 -6,351.00 
มิ.ย. 2558 43,440.00 5.39 233,984.05 7,547.87 มิ.ย. 2559  26,831.00 4.87  130,652.28  4,355.08  -103,331.77  
ก.ค. 2558 31,980.00 3.10 99,144.89 3,198.22 ก.ค. 2559 23,942.00  4.89 116,968.51  3,898.95  -17,823.62  
ส.ค. 2558 44,400.00 6.42 285,148.78 9,198.35 ส.ค. 2559           
ก.ย. 2558 86,340.00 5.86 505,658.81 16,311.57 ก.ย. 2559           

รวม 733,920.00 -- 4,672,801.22 -- รวม 669,971.00 -- 3,408,405.28 --  

ยอดรวม
เดือนต.ค57-

ก.ค-58* 
603,180.00 -- 3,881,993.63  -- 

ยอดรวม
เดือนต.ค58-

ก.ค-59* 
602,842.00 -- 3,038,074.17 -- 

 
-338.00 

*ไม่นับรวมเดือนเมษายนซึ่งไม่มีข้อมูลเปรียบเทียบ 
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย (kwh) หอสมุด มศว องครักษ์ ปีงบประมาณ 2558–2559 (ข้อมูลถึงเดือนกรกฎาคม 2559) 
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การรณรงค์และสร้างเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

รณรงค์เรื่องการประหยัดน ้าและไฟฟ้า รวมถึงการคัดแยกขยะ ไปจนถึงการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า ผ่านทาง
แผ่นป้ายและโปสเตอร์ตามจุดต่างๆ สื่อมัลติมีเดีย MBOX สือ่สังคมออนไลน์ เว็บไซต ์ตู้นิทรรศการ การจัดท้าถังแยก
ขวดพลาสติกและกล่องทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมขยะขยายโอกาส และกิจกรรมประกวด
โปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน 

1. แผ่นป้ายและโปสเตอร์ตามจุดต่างๆ ภายในห้องสมุด
1.1 หน้าลิฟต์: การเดินแทนการใช้ลิฟต์ การใช้กระแสและค่าไฟของห้องสมุด 



1.2 ในลิฟต์ 

1.3 ในห้องน  า: รณรงค์เรื่องการประหยัดน ้า 
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  1.4 ภาพตกแต่งผนังภายในอาคาร  
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  1.5 จุดอื่นๆ 

     
 
2. สื่อมัลตมิีเดีย MBOX  

     
 

53



3. สื่อสังคมออนไลน:์ เฟซบุ๊ค  
      3.1 ส านักหอสมุดกลาง (facebook.com/libswu) 

                
      
      ตัวอย่าง การรณรงค์การประหยัดพลังงาน 
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        ตัวอย่าง โปสเตอร์ประหยัดพลังงาน 

 
 
           ตัวอย่าง แชร์สาระน่ารู้/การเชิญชวนประหยัดพลังงานจากแหล่งออนไลน์ต่างๆ  
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         ตัวอย่าง ชวนกันแยกขยะ
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  3.2 หอสมุด มศว องครักษ์ (facebook.com/oklib.swu.ac.th) 
          ตัวอย่าง ภาพกิจกรรมต่างๆ ของโครงการประหยัดพลังงาน/ห้องสมุดสีเขียว 

 
 
          ตัวอย่าง ขยะขยายโอกาส 
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             ตัวอย่าง ชวนกันแยกขยะ
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4. เว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง (http://lib.swu.ac.th) ผ่านเมนู “โครงการห้องสมุดสีเขียว”
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ตัวอย่าง รวบรวมคู่มือและการแนะแนวทางต่างๆ ในการประหยัดพลังงาน 

 
 
 

ตัวอย่าง รวบรวมแนวทางการอนุรักษ์พลังงานของกระทรวงพลังงาน 
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5. ตู้นิทรรศการ 

     
 
6. การจัดท าถังแยกขวดพลาสติกและกล่องทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์  
  จัดท้าถังแยกขยะ เพื่อรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการตระหนักถึงประโยชน์ของการคัดแยกขยะ โดยจัดตั งถังแยกขยะไว้
ตามจุดต่างๆ ภายในห้องสมุดทั งส้านักหอสมุดกลางและหอสมุด มศว องครักษ์ 
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7. กิจกรรมต่างๆ ได้แก่  
 7.1 กิจกรรมขยะขยายโอกาส ณ มศว องครักษ์ 
  รับบริจาคฝากระป๋องน ้าอัดลมตามจุดต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยจัดวางกล่องรับบริจาค ตลอดภาคการศึกษา 
2/2558 รวมถึงจัดแสดงแผ่นป้าย/นิทรรศการแสดงข้อมูลเกี่ยวการการท้าขาเทียมจากวัสดุอะลูมิเนียม และจัดส่ง
ให้กับกรมควบคุมมลพิษโดยโครงการ “ไปรณีย์ไทย ชวนคนไทย ส่งวัสดุอัลลูมิเนียมเพ่ือจัดท้าขาเทียม ส้าหรับผู้พิการ
ที่ขาดแคลน ฟรี” 
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  7.2 กิจกรรมประกวดโปสเตอร์รณรงค์การประหยัดพลังงาน 
      โดยเชิญชวนให้นิสิต/บุคลากร เข้าร่วมในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ 2559 
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ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกจิกรรมต่างๆ ของโครงการห้องสมดุสเีขียว  
 

1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบุคลากร : ประชาสัมพันธ์นโยบาย มาตรการ แผนการด าเนินการและกิจกรรมต่างๆ 
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2. หน้าประตูห้องไฟของแต่ละชั้น : มาตรการห้องสมุดสีเขียวว่าด้วยการการไฟฟ้าและประปา 
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3. ในลิฟต์ : มาตรการห้องสมุดสีเขียวว่าด้วยการการไฟฟ้าและประปา 
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4. เว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง (http://lib.swu.ac.th) ผ่านเมนู “โครงการห้องสมุดสีเขียว”
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ตัวอย่าง การด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ

 
 
ตัวอย่าง ภาพกิจกรรมการด าเนินงานในแต่ละปีงบประมาณ
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5. อีเมล  
          ส่งข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผ่านกรุ๊ปเมล 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบรรณารักษ์ กลุ่มเจ้าหน้าที่ และ 
     กลุ่มบุคลากรทั้งหมดของหอสมุด มศว องครักษ์ 
 
     ตัวอย่าง แจ้งผลการตรวจประเมินพ้ืนที่    

                
 
  ตัวอย่าง แจ้งผลสรุปประเมินการจัดกิจกรรม 
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  ตัวอย่าง เชิญเข้าร่วมกิจกรรม    

               
 
          ตัวอย่าง แจ้งเรื่องการใช้กระแสไฟฟ้า  
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6. เฟซบุ๊คของส านักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ์ 
    6.1 ส านักหอสมุดกลาง (facebook.com/libswu) 
          ตัวอย่าง ภาพกิจกรรมต่างๆ ของโครงการประหยัดพลังงาน/ห้องสมุดสีเขียว
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76 
 

    6.2 หอสมุด มศว องครักษ์ (facebook.com/oklib.swu.ac.th) 
          ตัวอย่าง ภาพกิจกรรมต่างๆ ของโครงการประหยัดพลังงาน/ห้องสมุดสีเขียว 
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สรุปงบประมาณการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559 
 
  งบประมาณด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวประจ าปี มาจากงบประมาณของโครงการประหยัดพลังงาน
จ านวน 30,000 บาท และงบประมาณของโครงการกิจกรรม 5ส จ านวน 25,000 บาท รวมจ านวน 55,000 บาท  
และมีการใช้งบประมาณในการด าเนินงานต่างๆ ของโครงการฯ ไปทั้งสิ้นจ านวน 42,815 บาท คงเหลือจ านวน  
12,185 บาท รายละเอียดมีดังนี้ 
 

รายการ ยอดที่ตั้ง ยอดใช้จริง ยอดคงเหลือ 
1. งบประมาณของโครงการประหยัดพลังงาน 30,000.00 27,350.00 2,650.00 
  1.1 กิจกรรมการอบรมให้แก่บุคลากรส านักหอสมุดกลาง 12,480.00 12,480.00 

0.00 

       ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 6 ช่ัวโมง 3,600.00 3,600.00 
       ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 25 บาท 74 คน  
          จ านวน 2 ครั้งๆ ละ 1,850 บาท   

3,700.00 3,700.00 

       ค่าอาหารกลางวัน มื้อละไม่เกิน 70 บาท 74 คน จ านวน 1 ครั้ง 5,180.00 5,180.00 
  1.2 กิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/ 
     อนุรักษ์พลังงาน 

2,500.00 2,500.00 

0.00 

       รางวัลที่ 1   เป็นเงินจ านวน   1,000  บาท 
       รางวัลที่ 2   เป็นเงินจ านวน     700  บาท 
       รางวัลที่ 3   เป็นเงินจ านวน     500  บาท 
       รางวัลชมเชย  เป็นเงินจ านวน   300  บาท 

  

   1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานมหิดล 13,480.00 10,830.00 

2,650.00 

       ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 7,000.00 5,000.00 
        ค่าของที่ระลึกมอบให้หน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน 500.00 500.00 
        ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต ์ 2  คัน 180.00 180.00 
        ค่าผ่านทางพิเศษ 800.00 150.00 
        ค่าอาหารกลางวัน มื้อละไมเ่กิน 100 บาท 50  คน จ านวน 1 ครั้ง 5,000.00 5,000.00 
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รายการ ยอดที่ตั้ง ยอดใช้จริง ยอดคงเหลือ 

งบประมาณของโครงการประหยัดพลังงาน (ต่อ) 
  1.4  กิจกรรม Green Library for Life 1,540.00 1,540.00 0.00 
2. งบประมาณของโครงการกิจกรรม 5ส 25,000.00 15,465.00 9,535.00 
  2.1  Big Cleaning Day จ านวน 3 ครั้ง 13,225.00 12,480.00 

6,305.00 

       ครั้งท่ี 1 (องครักษ์) ธันวาคม 58  
           อาหารกลางวัน 100/คน 23 คน 2,300 บาท 

2,300.00 2,000.00 

       ครั้งท่ี 2 (ปสม)  มิถุนายน 59          8,625.00 4,620.00 
            อาหารว่าง 25/คน 69 คน 1,725 บาท                                                                               1,725.00 1,650.00 
            อาหารกลางวัน 100/คน 69 คน 6,900 บาท 6,900.00 2,970.00 
       ครั้งท่ี 3 (องครักษ์) กรกฎาคม 59                                                                                                             
            อาหารกลางวัน 100/คน 23 คน 2,300 บาท 

2,300.00 2,000.00 

  2.2 ประชุมคณะกรรมการ จ านวน 6 ครั้ง   
       อาหารว่าง 500 บาท/ครั้งๆ ละ 20 คน 6 ครั้ง  
        และค่าอาหาร 2,000/ครั้งๆละ 20 คน 3 ครั้ง รวมครั้งละ 2,500 บาท 

9,000.00 5,845.00 

3,155.00 

      ประชุมคณะกรรมการโครงการครั้งท่ี 1/58 ตุลาคม 58 (เฉพาะอาหารว่าง) 500.00 475.00 
      ประชุมคณะกรรมการโครงการครั้งท่ี 2/58 พฤศจิกายน58 (เฉพาะอาหารว่าง) 500.00 375.00 
      ประชุมคณะกรรมการโครงการครั้งท่ี 1/59 กุมภาพันธ์ 59 (เฉพาะอาหารว่าง) 500.00 425.00 
      ประชุมคณะกรรมการโครงการครั้งท่ี 2/59 เมษายน 59  2,500.00 1,520.00 
      ประชุมคณะกรรมการโครงการครั้งท่ี 2/59 กรกฎาคม 59 2,500.00 1,425.00 
      ประชุมคณะกรรมการโครงการครั้งท่ี 4/59 กันยายน 59 2,500.00 1,625.00 
   2.3 กิจกรรมบรรยายเรื่อง ธนาคารขยะ และกิจกรรมแลกเปลี่ยน 
      เรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรม5สของหน่วยงาน 
      ภายใน มศว องครักษ์ (เปลี่ยนชื่อภายหลังเป็น “กิจกรรมอบรม 
      ให้ความรู้ ครั้งที่ 2 เรื่อง การจัดการขยะ”)   
        อาหารว่าง 25 บาท/คน 40 คน 1,000 บาท 

1,000.00 1,000.00 

0.00 
   2.4 ค่าวัสดุอ่ืนๆ 1,775.00 0.00 1,775.00 

รวมยอดการใช้งบประมาณทั้งหมด 55,000.00 42,815.00 12,185.00 
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ผลการประเมินการด าเนินงานและข้อเสนอแนะโครงการห้องสมดุสเีขียว 
ปีงบประมาณ 2559 

 
ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสเีขียว 

จากการส ารวจความคิดเห็นเพ่ือประเมินผลการด าเนนิงานโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง  
ประจ าปีงบประมาณ 2559 โดยมีบุคลากรตอบแบบประเมินจ านวน 68 คน จากบุคลากรทั้งหมดจ านวน 73 คน (ไม่นับ 
รวมคณะกรรมการด าเนินงานฯ)  คิดเป็นร้อยละ 93.15 ของแบบประเมินที่แจกไปทั้งหมด  ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้  
   บุคลากรประเมินผลการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( x=3.94) คิดเป็นร้อยละ 78.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

1. ด้านตัวบุคลากร  บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x =4.02) คิดเป็นร้อยละ 80.78  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก  
( x=4.26) คิดเป็นร้อยละ 85.29 รองลงมาคือ การน าไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในที่ท างานและชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับ
มาก (x=4.22) คิดเป็นร้อยละ 84.41 

2. ด้านการด าเนินโครงการ  บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x=3.79) คิดเป็นร้อยละ 
75.88  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การด าเนินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.84) คิดเป็นร้อยละ 76.76  
รองลงมาคือ การเผยแพร่ความรู้หรือการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ( x =3.79) 
คิดเป็นร้อยละ 75.88 

3. ด้านความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงจากโครงการโดยรวม  บุคลากรมีระดับความคาดหวังอยู่ในระดับ
มาก ( x=3.79) คิดเป็นร้อยละ 75.88  และระดับสิ่งที่ได้รับจริงอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( x=3.62) คิดเป็นร้อยละ 
72.35 

รายละเอียดตามตาราง 1-2 
 
  ตาราง 1  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว  

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านตัวบุคลากร     
   1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประหยัดพลังงานและ 
      สิ่งแวดล้อม 

4.00 0.77 80.00 มาก 

   2. ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานและ 
      สิ่งแวดล้อม 

4.26 0.61 85.29 มาก 

  3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 4.00 0.65 80.00 มาก 
  4. การน าไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในที่ท างานและ 
     ชวีิตประจ าวัน 

4.22 0.73 84.41 มาก 

  5. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน 3.63 0.77 72.65 มาก 
รวม 4.02 0.07 80.78 มาก 
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  ตาราง 1  (ต่อ) 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านการด าเนนิโครงการ     
   1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ  
      ของโครงการ 

3.75 0.80 75.00 ปานกลาง 

   2. การเผยแพร่ความรู้หรือการรณรงค์เรื่องการประหยัด 
       พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

3.79 0.74 75.88 มาก 

   3. การด าเนินโครงการโดยรวม 3.84 0.75 76.76 มาก 
รวม 3.79 0.03 75.88 มาก 

ประเมินรวม 2 ด้าน 3.94 0.06 78.75 มาก 
 

  ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและสิ่งท่ีได้รับจริงจากโครงการโดยรวม 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านความคาดหวังและสิ่งท่ีได้รับจริงจากโครงการโดยรวม     
ระดับความคาดหวัง 3.79 0.74 75.88 มาก 
ระดับสิ่งที่ได้รับจริง 3.62 0.77 72.35 มาก 

รวม 3.71 0.02 74.12 มาก 
 

  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. อยากให้มีกิจกรรมนี้ไปตลอดเพ่ือให้หลายคนตระหนักถึงประโยชน์ของพลังงานต่างๆ ให้คิดเสียดาย
พลังงานที่สูญเปล่า ให้ได้รับรู้และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติในทุกๆ ที่ ไม่เฉพาะที่ส่วนตัว (ความถี่ 1) 
 2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตส านึกต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่านี้ (ความถี่ 1) 
 
ข้อเสนอแนะโครงการห้องสมุดสีเขียว 
  จากการด าเนินการโครงการห้องสมุดสีเขียวตลอด 1 ปีงบประมาณ 2559 คณะกรรมการด าเนินงานโครงการฯ 
พบปัญหา อุปสรรคต่างๆ ซึ่งได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางส าหรับการด าเนินการโครงการดังกล่าวใน
ปีงบประมาณต่อไป ดังนี้ 
  1. การก าหนดโครงการ  
    1.1 ก าหนดให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน : ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ ที่ชัดเจน และ
ก าหนดวิธีการด าเนินการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกัน (รวมไปถึงการก าหนดนโยบายและมาตรการห้องสมุดสีเขียว)   
    1.2 ก าหนดเพ่ิมมาตรการและการด าเนินการเรื่อง “ประหยัดน้ า” ให้ชัดเจนขึ้น : เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ตัวชี้วัดงานประกันคุณภาพการศึกษาได้เพ่ิมเข้าตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจ าปี พ.ศ.2559 ตัวชี้วัดที่ 4 “การประหยัดน้ า” (รายละเอียดดังรายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 3/2559 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
วาระท่ี 1.11 ข้อ 2 หน้า 9-10) 
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    1.3 ควรพิจารณาตัดกิจกรรมที่ซ้ าซ้อนออก : เช่น การติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุด 
สีเขียว  (ทุก 2-3 เดือน ปีละ 4-5 ครั้ง) และการตรวจประเมินพ้ืนที่ (ทุก 3-4 เดือน ปีละ 2-3 ครั้ง) ซึ่งใช้ 
เกณฑ์การประเมินเดียวกันและช่วงเวลาในการด าเนินการมีความซ้ าซ้อนกัน เป็นต้น 
  2. การตรวจประเมินพื้นที่ 
   2.1 แนวทางการตรวจประเมิน : หากพิจารณาไม่ตัดการตรวจประเมินพ้ืนที่เนื่องจากมีความซ้ าซ้อนกับ
การติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 1.3 นั้น ควรพิจารณาปรับแนวทางใหม่
ในการตรวจประเมินพ้ืนที่ เช่น อาจปรับให้เป็นการประเมินในชีวิตประจ าวันแทนการเดินตรวจประเมินเป็นกลุ่ม 
กล่าวคือ ให้การตรวจประเมินพ้ืนที่เป็นเพียงการสอบทานการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว
โดยใช้แบบเช็คลิสต์ใบเดียวกัน กรรมการแต่ละพ้ืนที่ด าเนินการตรวจสอบและลงชื่อ จากนั้นกรรมการที่ท าหน้าที่ตรวจ
ประเมินที่อยู่คนละพ้ืนที่น าผลการตรวจสอบที่ได้มาสอบทานอีกครั้งและลงชื่อ 
   2.2 แบบฟอร์มการตรวจประเมิน : ควรเป็นแบบเช็คลิสต์แต่ละพ้ืนที่แทนการให้คะแนน เพ่ือความสะดวก
และชัดเจนในการประเมิน  
  2.3 หัวข้อในการประเมิน : ควรมีการปรับ (รวมถึงของแบบติดตามฯ) ให้ครอบคลุมครบถ้วนตาม
มาตรการห้องสมุดสีเขียว รวมถึงก าหนดให้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
   2.4 คณะกรรมการที่ท าหน้าที่ตรวจประเมิน :  
         1) ควรพิจารณาผู้ที่สามารถสังเกตหรือตรวจสอบพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในพ้ืนที่นั้นๆ ได้จริง 
เนื่องจากการประเมินการประหยัดพลังงานในบางเรื่องนั้น ท าได้ยาก หากไม่ใช่บุคลากรในพื้นที่ จะไม่สามารถสังเกต
การด าเนินการในแต่ละวันของบุคลากรได้     
         2) ควรท าความเข้าใจแนวทางและหัวข้อการประเมินให้ตรงกัน เพ่ือความชัดเจนและถูกต้องของผล
การประเมิน 
   2.5 กรรมการห้องสมุดสีเขียวหรือบุคลากรแต่ละพ้ืนที่ควรเป็นคนเดียวกับกรรมการตรวจสอบเรื่องความ
สะอาดแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงควรมีเช็คลิสต์การท าความสะอาดส าหรับแม่บ้านแจ้งไว้ในแต่ละพ้ืนที่ด้วยเช่นกัน (เขียนเป็น  
2 ภาษา คือ ไทยและพม่า) เพื่อความสะดวกในการติดตามและตรวจสอบ 
   2.6 บุคลากรส่วนหนึ่งยังไม่เห็นความส าคัญของการจัดสภาพแวดล้อมและการตรวจประเมินเท่าท่ีควร  
เช่น มักจะสอบถามว่าคณะกรรมการฯ จะด าเนินการตรวจเมื่อใด เพ่ือที่จะได้จัดเตรียมพ้ืนที่ของตนเอง หรือไม่ให้ 
ความร่วมมือ เป็นต้น ดังนั้น คณะกรรมการในแต่ละพ้ืนที่จึงควรจะท าความเข้าใจกับบุคลากรในพื้นที่ของตนให้มากข้ึน  
  3. การจัดกิจกรรม 
   ควรน าข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเพ่ือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมในครั้งต่อๆ ไป 
  4. การตรวจสอบ/แจ้งซ่อมอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าและประปา 
   4.1 ควรน าแบบฟอร์มแจ้งซ่อม/ผลการซ่อมติดไว้ที่ประตหูน้าห้องไฟของทุกชั้น เพ่ือให้ทุกคนรับทราบได้ 
   4.2 ควรมีการด าเนินการเรื่องการจัดซื้อ/จัดเตรียมอุปกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพ่ือลดปัญหา 
ในการรอหรือไม่มีอุปกรณ์หรืออะไหล่ส าหรับซ่อมบ ารุง 
  5. คณะกรรมการ 
   5.1 ควรมีการแบ่งหน้าที่ในการรับผิดชอบแยกเป็นรายมาตรการหรือกิจกรรม : เนื่องจากมีมาตรการใน
การด าเนินการหลายด้าน ทั้งด้านไฟฟ้า ประปา และสภาพแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมที่ต้องท า
เป็นระยะ เช่น การติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว การตรวจประเมินพ้ืนที่ การวิเคราะห์การใช้
กระแสไฟฟ้าและกิจกรรมที่จัดเป็นรายครั้ง เช่น การจัดอบรม กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น จึงควรมีการแบ่ง
หน้าที่คณะกรรมการฯ ในการรับผิดชอบแยกตามมาตรและรายกิจกรรมเพ่ือประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
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   5.2 ควรตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเอง : 
     1) ศึกษาและท าความเข้าใจถึงแผนการด าเนินงาน นโยบาย มาตรการ และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เช่น แบบ/มาตรฐานการตรวจประเมินหรือติดตามผลฯ รายละเอียดหรือวิธีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
โครงการฯ 
    2) ประชาสัมพันธ์ นโยบาย มาตรการ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ให้บุคลากรภายใน
องค์กรทราบ 
    3) ชี้แจงหรือท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรเมื่อเกิดข้อซักถามใดใด 
    4) รับผิดชอบในการท าหน้าที่หรือด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนด 
  6. อ่ืนๆ  
   คณะกรรมการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป โดยหลักควรเป็นคณะกรรมการชุดเดิมเพ่ือความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานโครงการ หรือหากมีการปรับเปลี่ยน ควรพิจารณาปรับเพ่ิมผู้ที่มีความสามารถในการด าเนินการและ
ก ากับดูแลด้านพลังงานได้อย่างต่อเนื่อง 
 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
ภาคผนวก ก 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการหอ้งสมดุสเีขียว 
(พื้นที่ส่วนของบุคลากร) 

วันที่.............เดือน..........................พ.ศ. 2558  บริเวณพื้นที่........................................................... 
 
 

ค าชี้แจง  ท ำเครื่องหมำย  ในส่วนที่มีกำรด ำเนินงำน 

มาตรการ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ ท า ไม่ได้ท า 
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 ำหรับพ้ืนท่ีที่ใช้กระติกน้ 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 
......................................................................................................................................................................... ......... 
..................................................................................................................................................................................  
................................................................ ..................................................................................................................  
............................................................................................................................................. ..................................... 
..................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... ......... 
.................................................................................................................................................................................. 

 
                                                        ผู้รำยงำน.................................................................................. 
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แบบติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
(พื้นที่ส่วนของผู้ใช้บริการ) 

             วันที่.............เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2558  บริเวณพื้นที่................................................. 
 
ค าชี้แจง  ท ำเครื่องหมำย  ในส่วนที่มีกำรด ำเนินงำน 

 

มาตรการ 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ท า ไม่ได้ท า 

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    
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มาตรการ 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 
ท า ไม่ได้ท า 

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 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... ......... 
..................................................................................................................................................................................  
................................................................ .................................................................................................................. 
.................................................................................... .............................................................................................. 
..................................................................................................................................................................................  
.................................................................................... .............................................................................................. 
 
 

                                                           ผู้รำยงำน.......................................................................... 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบตรวจประเมินพื้นที่ตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว 
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                                                                                     (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 
......................................................................................................................................................................... ......... 
..................................................................................................................................................................................  
................................................................ ..................................................................................................................  
 
 
 



90 
 

 
 

             (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 “ไม่ประเมิน” (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    
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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 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
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        (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   
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ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
......................................................................................................................................................................... ......... 
......................................................................................................................... ......................................................... 
................................................................ ..................................................................................................................  
......................................................................................................................................................................... ......... 
..................................................................................................................................................................................  
................................................................ .................................................................................................................. 
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        (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 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
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การแบ่งพ้ืนที่ตรวจประเมินของส านักหอสมุดกลาง 
ประเภทพื้นที่ บริเวณ ผู้ตรวจ หมายเหตุ 

1. พ้ืนทีส่ ำนักงำน ช้ัน 1 งำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
         :ในห้องพัก / ห้องคอนโทรลสุดใจ 

 
 
นำงสำวนัยรัตน์ เรืองวชิรำรตัน์  
นำงสำวอัมพร ขำวบำง  
นำยกมลพัชร พลรบ 

 
 

ใช้แบบประเมิน 
ประเภทส ำนักงำน 

ตำมจ ำนวนพื้นที่ รวม 7 ชุด 

ช้ัน 1 เคำน์เตอร์บริกำรและห้องเก็บแผ่น 
ช้ัน 2 เคำน์เตอร์บริกำรตอบค ำถำม 
ช้ัน 2 เคำน์เตอร์บริกำรยืมคืน  
        และมุมโต๊ะบุคลำกร 
ช้ัน 2 ห้องรับประทำนอำหำร 
ช้ัน 2 ห้องพัก 202 
ช้ัน 2 ห้องพัก 205 
ช้ัน 3 งำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ นำงฐำนวีร์ ศรีจิระพัชร  

นำยสำมำรถ พุกพญำ  
นำยสนธิชัย ค ำมณีจันทร ์

ใช้แบบประเมิน 
ประเภทส ำนักงำน 

ตำมจ ำนวนพื้นที่ รวม 3 ชุด 
ช้ัน 3 เคำน์เตอร์บริกำร พื้นที่จัดเก็บ 
       วำรสำรล่วงเวลำ และมมุบุคลำกร 
ช้ัน 4 เคำน์เตอร์บริกำร และมุมบคุลำกร 
ช้ัน 5 เคำน์เตอร์บุคลำกร นำงสำววรุณพรรณ พองพรม  

นำยพิลำสพล พิพัฒน์เขมำกร   
ใช้แบบประเมิน 

ประเภทส ำนักงำน 
ตำมจ ำนวนพื้นที่ รวม 2 ชุด 

ช้ัน 6 เคำน์เตอร์บุคลำกร 

ช้ัน 7 งำนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศ นำงจรัสโฉม ศิริรตัน์  
นำยสุรชัย หำบำ้นแท่น  
นำยสันติ เกษมพันธ์ุ   

ใช้แบบประเมินส ำนักงำนตำม
จ ำนวนพื้นที ่รวม 2 ชุด ช้ัน 7 ส ำนักผู้อ ำนวยกำร  

        รวมห้องประชุม 2 ห้องและครัวมุกดำ 
2. พ้ืนที่บริกำร ช้ัน 1 : มุมดูหนัง SALI ห้อง 102 พื้นท่ีน่ังต่ำงๆ  

          และโถงด้ำนหน้ำรวมถึงลำนน้ ำเงิน 
นำงสำวนัยรัตน์ เรืองวชิรำรตัน์  
นำงสำวอัมพร ขำวบำง  
นำยกมลพัชร พลรบ 

ใช้แบบประเมินประเภทบริกำร 
ตำมจ ำนวนพื้นที่ รวม 2 ชุด 

ช้ัน 2  
ช้ัน 3 นำงฐำนวีร์ ศรีจิระพัชร  

นำยสำมำรถ พุกพญำ  
นำยสนธิชัย ค ำมณีจันทร ์

ใช้แบบประเมินประเภทบริกำร 
ตำมจ ำนวนพื้นที่ รวม 2 ชุด ช้ัน 4 

ช้ัน 5 นำงสำววรุณพรรณ พองพรม  
นำยพิลำสพล พิพัฒน์เขมำกร   

ใช้แบบประเมินประเภทบริกำร 
ตำมจ ำนวนพื้นที่ รวม 2 ชุด ช้ัน 6 

ช้ัน 8 : ห้องประชุม รวมห้องประชุมสุดใจ 
         เพรำะผู้ดูแลคืองำนเทคโนโลยีกำรศึกษำ 
         เหมือนกัน 

นำงจรัสโฉม ศิริรตัน์  
นำยสุรชัย หำบำ้นแท่น  
นำยสันติ เกษมพันธ์ุ   

ใช้แบบประเมินประเภทบริกำร 
ตำมจ ำนวนพื้นที่ รวม 1 ชุด 

หมายเหตุ   
1. ขอให้พิจำรณำประเมินตำมสภำพควำมเป็นจริง และตดิตำมผลของควำมคิดเห็น/ข้อควรปรับปรุงจำกกำรตรวจครั้งก่อน  
    ว่ำมีกำรด ำเนินกำรปรับแก้แล้วหรือไม่ อย่ำงไร 
2. พื้นที่ใดที่ไม่ได้กรรมกำรไม่ได้ผำ่นตำประจ ำ ในช่วงเดือนที่ตรวจ ขอให้หมั่นไปสังเกตกำรณ์ รวมถึงสอบถำมข้อมูลจำกบุคลำกร 
    ประจ ำพื้นท่ี เพื่อเป็นข้อมูลในกำรประเมิน 
3. ข้อมูลใดท่ีไม่ทรำบจริงๆ ในวันประชุมสรุปผล ให้มำถำมกรรมกำรที่อยู่ประจ ำพื้นที่น้ันๆ รวมถึงสอบถำมควำมคิดเห็นของ 
     กรรมกำรคนอ่ืนท่ีทรำบข้อมลู แล้วจึงประเมินผลลงไป 
4. ข้อใดท่ีพื้นที่น้ันไม่มีหรือท ำไม่ได้ ขอให้ประเมินในช่อง “ไม่ประเมิน” แล้วเขียนหมำยเหตุว่ำ “ไมม่”ี เช่น  
    เรื่องกระติกน้ ำร้อน เรื่องเปิดปดิเครื่องปรับอำกำศในห้องประชุม  



 
 

 
 
 
 
 
 

            ภาคผนวก ค 
       อนุมัติจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดสีเขียว 
           และบันทึกข้อความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
               ค1  กิจกรรม Big Cleaning Day คร้ังที่ 1-3   
    ค2  กิจกรรม Green Library for Life  
    ค3  กิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์พลังงาน     
            ค4  กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
     ค5  กิจกรรมอบรมให้ความรู้ครั้งที่ 1-2  
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ค1 กิจกรรม Big Cleaning Day ครั �งที� 2
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ค1 กิจกรรม Big Cleaning Day ครั �งที� 3
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ค2 กิจกรรม Green Library for Life 
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ค3  กิจกรรมประกวดโปสเตอรก์ารส่งเสริมการประหยดัพลงังาน/อนุรกัษ์พลงังาน 
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ค4  กิจกรรมการศึกษาดงูาน
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   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๔๐๐๒ ภำยใน ๑-๕๓๘๒ 
ที ่ ศธ ๐๕๑๙.๑๖/ วันที่       มีนำคม  ๒๕๕๙ 
เรื่อง ขออนุญำตให้บุคลำกรมำเป็นวิทยำกร  

เรียน      คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

        ด้วยส ำนักหอสมุดกลำง ก ำหนดจัดโครงกำรอบรมเรื่อง “อนุรักษ์พลังงำนในอำคำรเก่ำ...ท ำได้ไม่ยำก” 
ให้แก่บุคลำกรในสังกัด  ในวันพุธที่  ๒๒  มิถุนำยน  ๒๕๕๙  เวลำ ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป ณ  ห้อง  ๘๑๑๐  ชั้น  ๘  
ส ำนักหอสมุดกลำง 

            ในกำรนี้  ส ำนักหอสมุดกลำง  ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริพงษ์  ฉำยสินธ์   
รองคณบดีฝ่ำยแผนและพัฒนำ และอำจำรย์ประจ ำภำควิชำวิศวกรรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์  เป็นผู้มี 
ควำมรู้  และมีประสบกำรณ์ในเรื่องกำรประหยัดพลังงำน ดังนั้น  จึงใคร่ขออนุญำตให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริพงษ ์ 
ฉำยสินธ์ มำเป็นวิทยำกร พร้อมผู้ช่วยวิทยำกรจ ำนวน 1 ท่ำน คือ นำยด ำรงค์ พูลด ำริห์ ซึ่งเป็นบุคลำกรประจ ำ
ภำควิชำวิศวกรเครื่องกล บรรยำยในเรื่องดังกล่ำว  ตำมวัน  เวลำ  และสถำนที่ที่ก ำหนด 

จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำตให้ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริพงษ์  ฉำยสินธ์ มำเป็นวิทยำกร พร้อมด้วย
ผู้ช่วยวิทยำกร ด้วยจะขอบคุณยิ่ง 

(อำจำรย์สำโรช  เมำลำนนท์) 
  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง 
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                   บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  ส ำนักหอสมุดกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๔๐๐๒  ภำยใน ๑๑๙๘๔  

ที ่ ศธ ๐๕๑๙.๑๖/๑๑๘๕ วันที ่       มิถุนำยน  ๒๕๕๙ 

เรื่อง ขออนุญำตให้บุคลำกรมำเป็นวิทยำกร 
 
เรียน  คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
 
               ด้วยส ำนักหอสมุดกลำง  ก ำหนดจัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้  ครั้งที่ ๒  เรื่อง  “กำรจัดกำรขยะ”  
ให้แก่บุคลำกรในสังกัด  ในวนัพุธที่  ๒๙  มิถุนำยน  ๒๕๕๙  เวลำ  ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.  ณ  ชั้น  ๗  
หอสมุด  มศว  องครักษ์ 

               ในกำรนี้  ส ำนักหอสมุดกลำง  ได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำอำจำรย์ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ภรณี 
ศรีรมรื่น  อำจำรย์ประจ ำภำควิชำวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศำสตร์  มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
เป็นผู้มีควำมรู้และประสบกำรณ์ในเรื่องดังกล่ำว  ดังนั้น  จึงใคร่ขออนุญำตให้อำจำรย์ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร. ภรณี  ศรีรมรื่น  มำเป็นวิทยำกรบรรยำยตำมวัน  เวลำ  และสถำนที่ท่ีก ำหนด 

 จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำอนุญำตให้อำจำรย์ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. ภรณี  ศรีรมรื่น 
มำเป็นวิทยำกรด้วย  จะขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 
 (อำจำรย์สำโรช  เมำลำนนท์) 
                                                                     ผู้อ ำนวยกำรส ำนักหอสมุดกลำง 
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ภาคผนวก ง 
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดสีเขียว 

 
            ง1  กิจกรรม Big Cleaning Day คร้ังที่ 1-3   
   ง2  กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
    ง3 กิจกรรมอบรมให้ความรู้คร้ังที่ 1-2 
   ง4 การด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว 
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ง1  กิจกรรม Big Cleaning Day คร้ังที่ 1-3   
 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  
คร้ังที่ 1 ณ พื้นที่ ชั้น 7 หอสมุด มศว องครักษ ์

 
ค าชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  √  ในช่องที่ตรงกับข้อควำมเป็นจริง  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. วันและเวลำในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม      

2. มีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม เช่น ไม้กวำด ผ้ำ ถุงขยะ  
    หน้ำกำกอนำมัยฯ เพ่ือให้ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่ำงเหมำะสม 

     

3. บริเวณท่ีรับผิดชอบมีควำมเหมำะสมกับจ ำนวนสมำชิกใน 
   กลุ่ม 

     

4. ควำมเหมำะสมของกำรจัดเลี้ยง      

5. กำรมีส่วนร่วมของบุคลกำรที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์กำรที่ดี      

6. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม      

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  
คร้ังที่ 2 ณ พ้ืนที่ชั้น 5 ส านักหอสมุดกลาง 

ค าชี้แจง โปรดประเมินตำมกิจกรรมที่ท่ำนเข้ำร่วม  

กิจกรรมที่ 1 ด้านงานทางเทคนิค (อ่านชั้น จ าหน่ายออก ซ่อมปก): วันที่ 6-24 มิถุนายน พ.ศ.2559  
ค าชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  √  ในช่องที่ตรงกับข้อควำมเป็นจริง  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

2. กำรอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำ 
    กิจกรรม  

     

3. ควำมเหมำะสมในกำรจัดแบ่งพ้ืนที่กับจ ำนวนคน      

4. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม      
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ควรด าเนินงานเช่นนี้ในกิจกรรม Big Cleaning Day ครัง้ต่อไปหรือไม่        (   ) ควร            (   ) ไม่ควร 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 

กิจกรรมที่ 2 ท าความสะอาด : วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 
ค าชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  √  ในช่องที่ตรงกับข้อควำมเป็นจริง  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม      

2. กำรอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในกำรท ำ 
    กิจกรรม  

     

3. ควำมเหมำะสมในกำรจัดแบ่งพ้ืนที่กับจ ำนวนคน      

4. ควำมเหมำะสมของกำรจัดเลี้ยง      

5. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมกิจกรรม      

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 

    ขอขอบคุณที่กรุณำตอบแบบสอบถำม 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  
คร้ังที่ 3 ณ พื้นที่ ชั้น 7 หอสมุด มศว องครักษ ์

 

ค าชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  √  ในช่องที่ตรงกับข้อควำมเป็นจริง  

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. วันและเวลำในกำรจัดกิจกรรมมีควำมเหมำะสม      

2. มีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ท่ีเหมำะสม เช่น ไม้กวำด ผ้ำ ถุงขยะ  
   หน้ำกำกอนำมัยหน้ำ ถุงมือฯ เพื่อให้ปฏิบัติกิจกรรมได้อย่ำง 
   เหมำะสม 

     

3. บริเวณท่ีรับผิดชอบมีควำมเหมำะสมกับจ ำนวนสมำชิกใน 
   กลุ่ม 

     

4. กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เห็นควำมส ำคัญของสภำพแวดล้อมใน 
   กำรท ำงำน 
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด 

5. ท่ำนได้เรียนรู้กำรท ำงำนเป็นทีม กระบวนกำรวำงแผนกำร 
    ท ำงำน และกำรแบ่งงำนภำยในทีม 

     

6. ท่ำนคิดว่ำควรมีกำรจัดกิจกรรมนี้ทุกปี      

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 

 
ง2  กิจกรรมการศึกษาดูงาน 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน  
“การปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการขยะ และการจัดการน้ า” 

ณ  กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 
      วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 
ค าชี้แจง  โปรดท ำเครื่องหมำย  √  ในช่องที่ตรงกับข้อควำมเป็นจริง  

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มำก
ที่สุด 

มำก ปำน
กลำง 

น้อย น้อยที่สุด 

1. กำรเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำน      

2. กำรแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น/เรียนรู้ประสบกำรณ์ระหว่ำง 
    บุคลำกร 

     

3. กำรส่งเสริม/สร้ำงควำมตระหนักในเรื่องกำรอนุรักษ์พลังงำน      

4. ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรศึกษำดูงำนในเรื่องกำรอนุรักษ์ 
   พลังงำน 

     

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
......................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................... 
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ง3  กิจกรรมอบรมให้ความรู้คร้ังที่ 1-2 
แบบประเมินการอบรมคร้ังที่ 1 เร่ือง “อนุรักษ์พลังงานในอาคารเก่า...ท าได้ไม่ยาก” 

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2559  ณ ห้อง 8110  ชั้น 8  ส านักหอสมุดกลาง 
และการอบรมคร้ังที่ 2 เร่ือง “การจัดการขยะ” 

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559  ณ ช้ัน 7 หอสมุด มศว องครักษ์ 
 

ตอนที ่1  ควำมคิดเห็นต่อกำรอบรม 

รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น 
มำกที่สุด มำก ปำนกลำง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านเนื้อหา/การน าความรู้ไปใช้ 
   1. สำมำรถน ำควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในงำนได้ 

     

   2. สำมำรถน ำควำมรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ำยทอดได้      

   3. ประโยชน์ที่ท่ำนได้รับจำกกำรเข้ำร่วมอบรม      

ด้านวิทยากร      

   1. ควำมสำมำรถในกำรถ่ำยทอดเนื้อหำ      

   2. กำรอธิบำยเนื้อหำได้ชัดเจนและตรงประเด็น      

   3. กำรเปิดโอกำสให้ซักถำมและตอบค ำถำม      

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
   1. ก่อนเข้ำรับกำรอบรม ท่ำนมีควำมรู้เรื่องนี้ 
      เพียงใด 

     

   2. หลังกำรอบรม ท่ำนมีควำมรู้เพิ่มมำกขึ้นเพียงใด      
 

ตอนที ่2  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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       ง4  การด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว 
  แบบประเมินผลโครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2559 
 
ค ำชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  ในช่องที่ตรงกับควำมเป็นจริงและควำมคิดเห็นของท่ำน 

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1.  ด้านตัวบุคลากร      
     1.1  ควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรประหยัดพลังงำนและ 
           สิ่งแวดล้อม 

     

     1.2  ควำมตระหนักในเรื่องกำรประหยัดพลังงำนและสิ่งแวดล้อม      
     1.3  กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำร      
     1.4  กำรน ำไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในที่ท ำงำนและชีวิตประจ ำวัน      
     1.5  ควำมพึงพอใจต่อสภำพแวดล้อมกำรท ำงำน       
2.  ด้านการด าเนินโครงการ      
     2.1  กำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำร      
     2.2  กำรเผยแพร่ควำมรู้หรือกำรรณรงค์เรื่องกำรประหยัดพลังงำน 
           และสิ่งแวดล้อม 

     

     2.3 กำรด ำเนินโครงกำรโดยรวม       
3.  ด้านความคาดหวังและสิ่งท่ีได้รับจริงจากโครงการโดยรวม  
     3.1  ระดับควำมคำดหวัง      
     3.2  ระดับสิ่งที่ได้รับจริง      

 
ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
                                                                                   ขอขอบคุณที่กรุณำตอบแบบสอบถำม 

 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
รายงานการประชุมครั้งที่ 1-2/2558 และ 1-4/2559 

(ไม่รวมเอกสารแนบ) 
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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 1/2558 
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

............................................................................................................................................................  
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้อ านวยการส านักหอสมดุกลาง  (อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์) ที่ปรึกษา 
  2. รองผู้อ านวยการฝา่ยส่งเสรมิผู้ใช้ (นางพิมล  เมฆสวัสดิ์) ที่ปรึกษา 
  3. รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการและแผน (นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ)  ประธานกรรมการ 
  4. นายกมลพัชร        พลรบ   กรรมการ 
  5. นางจรัสโฉม        ศิริรัตน์   กรรมการ 
  6. นางสาวจันทิรา        จีนะวงค์   กรรมการ 
  7. นางฐานวีร์         ศรีจิระพัชร์    กรรมการ 
  8. นางสาวน  าเงิน         เฉลียวพจน์   กรรมการ 
 9. นายพิลาสพล         พิพัฒน์เขมากร   กรรมการ 
 10. นางสาวยุภาภรณ์      ไชยสงค ์   กรรมการ 
 11. นางสาววรุณพรรณ      พองพรม   กรรมการ 
  12. นายวิมล         พุมมา   กรรมการ 
  13. นายสนธิชัย        ค ามณีจันทร์   กรรมการ   
    14. นายสันติ         เกษมพันธุ์   กรรมการ    
  15. นายสามารถ         พุกพญา   กรรมการ  
  16. นายสรุชัย         หาบ้านแท่น   กรรมการ   
  17.  นางหทัยรัตน์        ธีรกุล   กรรมการ 
  18. นางสาวอัมพร        ขาวบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  19. นางสาวนัยรัตน์       เรืองวชิรารัตน ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
 1. ผู้ช่วยผู้อ านวยการหอสมดุ มศว องครักษ์ (นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์) ที่ปรึกษา 
 
เปิดประชุมเวลา  09.00 น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 วาระที่ 1.1  ความเป็นมา และภาระหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนนิการโครงการ 

   ประธานกลา่วถึงที่มาของคณะกรรมการด าเนินการโครงการประหยดัพลังงานและโครงการกจิกรรม 5ส ว่าเกิดจากการ
รวมโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส เข้าด้วยกนั รวมถึงงบประมาณด้วย เพื่อด าเนินการงานภายใตโ้ครงการ
ห้องสมุดสีเขียว ซึ่งมีภาระหนา้ที่ในการก าหนดนโยบายและแนวทาง รวมถึงพัฒนามาตรการในการด าเนินงานประหยัดพลังงานโดยใช้
หลัก 5ส ตลอดจนรณรงค์และเสรมิสร้างจติส านึกในการอนุรักษ์ 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  

  - 
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วาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง  
 - 
 
วาระที่ 4  เร่ืองเสนอพิจารณา 

วาระที่ 4.1  พิจารณาจัดท าโครงการและวางแผนการด าเนินงานของโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส 
ภายใต้โครงการห้องสมุดสีเขียว 
  ประธานชี แจงวิธีการด าเนินการและแผนด าเนินงานของโครงการ สรุปไดด้ังนี  
   4.1.1 ในการจัดประชุมคณะกรรมการฯ แตล่ะครั งนั น ก าหนดให้จัดในช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ 1 ของทุก 2 
เดือน  
   4.1.2 ส าหรับการตรวจประเมิน 5ส นั น จะมีการพิจารณาปรับแนวทางตรวจใหม่ โดยเน้นการตรวจภาพรวมของ
แต่ละงานแทนการตรวจประเมินในเชิงรายละเอียดของพื นที่ท างานส่วนบุคคล รวมถึงเน้นเรื่องการจัดหรือการดูแลพื นที่และอุปกรณ์
ไฟฟ้า/ประปาเพื่อการประหยัดพลงังานหรือทรัพยากรเป็นหลัก เช่น เครื่องปรับอากาศสะอาดหรือไม่ มีวัสดุใดบดบังแนวการกระจาย
ความเย็นหรือไม่ มีความเย็นหรือไม่ ไฟฟ้าในแต่ละจุดสว่างเพียงพอหรือไม่ ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ดบัเพลิงไดร้ับการตรวจสอบการ
พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ใช้รูส้ึกสบายและปลอดภัยในการใช้พื นที่บริการ โดยเฉพาะการอยู่ในห้องสมดุที่ปลกู
สร้างมานาน ในส่วนของความสะอาดนั น จะเน้นไปท่ีการก ากับดูแลแม่บ้านให้ท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ ในขณะเดียวกันบุคลากร 
ก็มีหน้าที่ในการดูแลพื นท่ีส่วนตัว ส่วนรายละเอยีดในการด าเนินการตรวจประเมินนั น จะพิจารณาแนวทางในการประชุมครั งต่อไป 
   4.1.3 เนื่องจากส านักหอสมุดกลางไม่ไดจ้ัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟขึ นทุกปี ดังนั นควรจะมีการวางแผน การตระเตรียม
แนวปฏิบัติ ก าลังคน และวางจุดส าคัญต่างๆ ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉนิ รวมถึงการตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลิงและอุปกรณต์่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
   4.1.4 มอบหมายให้นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร มีภาระหน้าท่ีในการตรวจตรา ดูแล และซ่อมแซมปรับปรุง
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาในแตล่ะชั นของอาคารอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือลดจ านวนและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมอุปกรณ์ โดยแบ่งหน้าท่ี
ออกเป็น 2 ขั นตอน ได้แก่ 
    1) เดินตรวจตราพร้อมกับเช็คลสิตค์วามเรยีบร้อยของอุปกรณ์และจดุต่างๆ ภายในอาคาร จากนั นให้ตวัแทน
บุคลากรแต่ละชั นลงช่ือก ากับ  
    2) ซ่อมแซมอุปกรณต์่างๆ โดยทุกครั งที่พบอุปกรณ์ช ารดุ ให้แจ้งท่ีนายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร หรือกรณ ี
ที่นายพิลาสพลไม่อยู่ ให้แจ้งเลขานุการส านักงานผู้อ านวยการ (นางอัญชลี มุสิกมาศ) โดยมีแบบบันทึกผู้แจ้ง ผลการด าเนินการซ่อม และ
การรับทราบหลังจากด าเนินการทุกครั งเพื่อเก็บเป็นสถิติ ดังนั นขอให้คณะกรรมการฯ ทุกคนแจ้งให้บคุลากรในงานของตนทราบถึงแนว
ปฏิบัติด้วย 

   จากนั นที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและปรับแกโ้ครงการห้องสมดุสีเขยีวเพื่อเสนออนุมัติ รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย 1                  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
          วาระที่ 4.2  พิจารณาหัวข้อและวิทยากรส าหรบักิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการประหยัดพลังงานโดยใช้หลัก 5ส และ
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
  หลังจากประธานได้แจ้งกิจกรรมตา่งๆ ภายในโครงการให้คณะกรรมการฯ ได้รับทราบแล้ว จึงได้มีการมอบหมายหน้าที่
ให้กับคณะกรรมการฯ เพื่อน าไปพิจารณาหาหัวข้อหรือวิธีการด าเนินการเพื่อน าเสนอในการประชุมครั งต่อไป ดังนี  
  4.2.1 จัดอบรมให้ความรู้แก่บคุลากร: นางหทัยรัตน์ ธีรกลุ ได้เสนอวทิยากร 2 ท่านซึ่งเป็นอาจารย์จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ ได้แก่ อาจารย์ดร.เสฎฐา ศาสนนันท ์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฉายสินธ ์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและรองคณบดฝี่ายแผนและพัฒนา อย่างไรก็ตามขอให้คณะกรรมการฯ  
ทุกคนช่วยกันพิจารณาวิทยากรและหัวข้ออื่นๆ เพื่อน าเสนอด้วย 
  4.2.2 กิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยดัพลังงาน/อนุรักษ์พลังงาน: ที่ประชุมมอบใหน้างฐานวีร์  
ศรีจิระพัชร์ ก าหนดแนวเรื่องของการจัดท าโปสเตอร์ซึ่งอาจจะใช้แนวทางการประหยดัพลังงานด้วยหลกั5ส พร้อมกับวิธีการ/เกณฑ์
พิจารณาให้คะแนน 
  4.2.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า: ที่ประชุมมอบหมายให้นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร ประสานงานกับ
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ เพื่อขอข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง เพื่อใช้ในการเปรยีบเทียบการใช้ในแต่ละเดือน 
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ตั งแต่เดือนตลุาคม 2558 จนสิ นปี ในส่วนของหอสมุด มศว องครักษ์นั น ให้ส่งข้อมูลมาให้นายพลิาสพลทุกเดือนเพื่อสรุปข้อมูลเพื่อ
เปรียบเทยีบการใช้เป็นรายเดือน ทั งนี ขอให้นายสันติ เกษมพันธุ์ ช่วยด าเนินการร่วมด้วย 
  4.2.4 ถังแยกทิ งขวดพลาสติก: เนื่องจากนายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากรได้น าเสนอการจัดท าถังแยกขยะที่เป็นขวดน  า
พลาสติกซึ่งมีจ านวนมากในพื นท่ีนัง่อ่านแต่ละชั นซึ่งเป็นสาเหตุในถังขยะประจ าชั นล้นออกมาจ านวนมาก ที่ประชุมจึงมอบหมายให้
คณะกรรมการฯ ท่ีเป็นบุคลากรงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ ซึ่งได้แก่ นายสนธิชัย ค ามณจีันทร์ นายสามารถ พุกพญา และนาย
สุรชัย หาบ้านแท่น รับผิดชอบในการออกแบบถังเพื่อวางในแต่ละชั น โดยในเบื องต้นอาจจะทดลองวางในบางชั นก่อน   
    มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วันพฤหัสที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 702 
 

         (นางสาวอัมพร ขาวบาง) 
                                                                             ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 2/2558 

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
............................................................................................................................................................  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสรมิผู้ใช้ (นางพิมล  เมฆสวัสดิ์) ที่ปรึกษา 
  2. รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการและแผน (นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ)  ประธานกรรมการ 
  3. นางจรัสโฉม        ศิริรัตน์   กรรมการ 
  4. นางสาวจันทิรา        จีนะวงค์   กรรมการ 
  5. นางฐานวีร์         ศรีจิระพัชร์    กรรมการ 
  6. นางสาวน  าเงิน         เฉลียวพจน์   กรรมการ 
 7. นางสาวยุภาภรณ์      ไชยสงค ์   กรรมการ 
 8. นางสาววรุณพรรณ       พองพรม   กรรมการ 
  9. นายวิมล         พุมมา   กรรมการ 
  10. นายสนธิชัย        ค ามณีจันทร์   กรรมการ   
    11. นายสันติ         เกษมพันธุ์   กรรมการ    
  12. นายสามารถ         พุกพญา   กรรมการ  
  13. นายสรุชัย         หาบ้านแท่น   กรรมการ   
  14. นางสาวอัมพร        ขาวบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  15. นางสาวนัยรัตน์       เรืองวชิรารัตน ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้อ านวยการส านักหอสมดุกลาง  (อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์)   ที่ปรึกษา 
 2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการหอสมดุ มศว องครักษ์ (นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์) ที่ปรึกษา 
  3. นายกมลพัชร   พลรบ            กรรมการ 
  4. นายพิลาสพล     พิพัฒน์เขมากร             กรรมการ 
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  5. นางหทัยรัตน์             ธีรกุล            กรรมการ 
 
เปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
 
วาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
 วาระที่ 1.1  การเพ่ิมเร่ือง “การประหยัดน้ า” เข้ามารวมในโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส   

   ประธานแจ้งว่าส านักงาน ก.พ.ร. ได้เพิ่มเรื่อง “การประหยัดน  า” เขา้มาเป็นตัวชี วัดในประเด็นการประเมินผลการปฏิบตัิ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนของการประเมินประสิทธิภาพ ดังนั นจึงต้องมีเพิ่มมาตรการและด าเนินการในเรื่องดังกล่าวใหม้าก
ขึ นจากเดิมในโครงการประหยดัพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศกึษา 

ประเด็นการประเมินผล ตัวชี้วัด ค่าน้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

การประเมินประสิทธิผลและคุณภาพ มิติภายนอก  
1. ผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตามระบบ CH QA Online 85 

การประเมินประสิทธิภาพ มิติภายใน  
2. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 5 
3. การประหยดัพลังงาน 2.5 
4. การประหยดัน  า 2.5 
5. ระดับคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 5 

 
   มติที่ประชุม รับทราบ 
            
  วาระที่ 1.2  การเข้าร่วมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจร ที่ “โครงการป่าในกรุง” 
   ประธานแจ้งทางคณะกรรมการฯ จะขอเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สญัจรซึ่งอยู่ภายใตโ้ครงการส่งเสรมิ
บรรยากาศการเรียนรู้ โดยจะไปทัศนศึกษา “โครงการป่าในกรุง” ซึง่จัดท าภายใต้แนวทางการส่งเสริมพื นที่สีเขียวในเขตเมืองของกลุ่ม 
ปตท. หรือ "PTT Green in the City"  เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกป่าของ ปตท. และการปลูกปา่เชิงนิเวศแบบยั่งยืน ตั งอยู่ทีถ่นน
สุขาภิบาล 2 โดยที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนดวันจัดกิจกรรมในวันท่ี 9 มีนาคม 2558 โดยมอบหมายให้นางสาวอัมพร ขาวบาง เป็น 
ผู้ติดต่อประสานงาน  
   มติที่ประชุม เห็นชอบ 
               
วาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2558 
  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนนิโครงการประหยดัพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส  
ครั งท่ี 1/2558 เมื่อวันอังคารที ่13 ตุลาคม พ.ศ.2558 มติที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไมม่ีการแกไ้ข 
 
วาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง  
 วาระที่ 3.1  พิจารณาจัดหาวิทยากรและหัวข้อจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร  
   ตามทีน่างหทัยรตัน์ ธีรกุล ได้เสนอช่ือวิทยากรในท่ีประชุมครั งที่ 1/2558 จ านวน 2 ท่าน ได้แก่ อาจารย์จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ คือ อาจารย์ดร.เสฎฐา ศาสนนันท์ จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ศิริพงษ์ ฉายสินธ ์จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและรองคณบดฝี่ายแผนและพัฒนานั น  
  ที่ประชุมได้พิจารณาเลือกอาจารยด์ร.เสฎฐา ศาสนนันท์ มาเป็นวิทยากร โดยมอบหมายให้นางสาวน  าเงิน เฉลียวพจน์ เป็น 
ผู้ประสานงานกับอาจารย์เพื่อพิจารณาหัวข้อท่ีอาจารย์เห็นว่าบคุลากรส านักหอสมุดกลางควรจะทราบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรอื
ห้องสมุดสีเขียว โดยก าหนดวันจดักิจกรรมในเบื องต้น คือ วันท่ี 6 มกราคม 2558 ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ในกรณีที่อาจารยไ์มส่ะดวก
ในวันดังกล่าว ให้เลื่อนไปจัดในเดอืนมิถุนายนซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรยีนเช่นกัน ส าหรับรูปแบบการจัด จะจัด 1 รอบ ในช่วงเช้า ไม่มีการ
จัดเลี ยงอาหารว่าง/เครื่องดื่ม แต่จะจัดเลี ยงอาหารกลางวัน 
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   มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
  วาระที่ 3.2  รายละเอียดและข้อก าหนดในการจัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์
พลังงาน 
   นางฐานวีร์ ศรีจิระพัชร ์ผู้รับผิดชอบร่วมกับนายกมลพัชร พลรบ ในการก าหนดแนวเรื่องของส่งประกวดโปสเตอร์
ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/อนรุักษ์พลังงาน ได้น าเสนอเกณฑก์ารตัดสินดังนี  
            คะแนนเตม็ 100 แบ่งออกเป็น  
    1. ความสวยงาม 40 คะแนน  
    2. การน าเสนอวิธีการอนรุักษ์พลังานของห้องสมุดโดยใช้หลัก 5ส 30 คะแนน  
    3. ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ 20 คะแนน 

    4. การตั งช่ือโปสเตอร์ที่ต้องมีค าบงัคับ 2 ค า คือ 1) “ห้องสมุดสีเขียว” หรือ “ประหยัด/อนุรักษ์พลังงาน”  
                             และ 2) “5ส” (หรือหลัก 5ส) 
   รางวัลเป็นไปตามที่ก าหนดในโครงการ คือ รางวัลที่ 1 = 1,000 บาท  รางวัลที่ 2 = 700 บาท   รางวัลที่ 3 = 500 บาท 
และรางวลัชมเชย 300 บาท รวม 2,500 บาท 
   ก าหนดการจัดกิจกรรม คือ  
    1) ปลายเดือนมกราคม 2559 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านทางสื่อสงัคมออนไลน์หรือโปสเตอร์ 
    2) เดือนกุมภาพันธ์ 2559 เปิดรับโปสเตอร์ทางสื่อสังคมออนไลน ์
    3)  15 มีนาคม 2559 ประกาศผล และนัดหมายมอบรางวัล 
   ส าหรับคณะกรรมการตัดสินนั น ที่ประชุมพิจารณาคณะกรรมการตามด้านของการตดัสินซึ่งประกอบด้วย 1) พิจารณา
ด้านการออกแบบและความคดิสรา้งสรรค์ ได้แก่ อาจารย์สมทรง ซิมาภรณ์ อาจารยจ์ากคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ และนายทรงยศ ขันบุตรศรี บุคลากรส านักหอสมดุกลาง และ 2) พิจารณาดา้นเนื อหา ได้แก่ นางพิมล เมฆสวัสดิ์  
รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสริมผู้ใช้และที่ปรึกษาโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส 
   ทั งนี นางฐานวีร์ ศรีจิระพัชร์ จะเปน็ผู้ประสานงานเรื่องการพิจารณาผลและการมองรางวัล และนางสาวอัมพร ขาวบาง 
จะเป็นผูป้ระสานงานกับทางงานประชาสัมพันธ์เพื่อด าเนินการจัดท าประชาสมัพันธ์ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ 

 
  วาระที่ 3.3  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า 
   ตามที่ท่ีประชุมครั งท่ี 1/58 ได้มอบหมายให้นายพลิาสพล พิพัฒน์เขมากร ประสานงานกับศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ 
เพื่อขอข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้าตามจริงของส านักหอสมุดกลาง เพื่อใช้ในการเปรียบเทียบการใช้ในแต่ละเดือนนั น หลังจากได้ข้อมลูมา
พบว่าเป็นข้อมูลที่ตรงกับทางงานสาธารณูปโภค ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ ส่งให้กับทางส านักหอสมุดกลางทุกเดือน ด้วยเหตุนี ที่
ประธานจึงเห็นว่าขอให้ใช้ข้อมูลตามที่งานสาธารณูปโภคส่งให้แทนการให้นายพิลาสพล ไปประสานงานเอง  
   ที่ประชุมได้พิจารณาข้อมลูการใช้กระแสไฟฟ้าที่จะน าเสนอให้ผู้ใช้และบุคลากรทราบ สรุปไดด้ังนี  
    1) ในส่วนการประชาสมัพันธ์ให้ผู้ใช้ ให้น าเสนอเป็นรายปีงบประมาณ โดยอาจจะย้อนหลัง 1 ปี 
ก็ได้ โดยข้อมูลที่น าเสนอ ประกอบด้วยจ านวนหน่วย จ านวนราคา/หน่วย และจ านวนเงิน ในแต่ละเดอืน โดยให้ติดแจ้งผู้ใช้ไว้บริเวณหน้า
ลิฟต์ ชั น 1 โดยขยายขนาดอักษรให้อ่านง่ายขึ น และมอบหมายให้นายสันติ เกษมพันธ์ุ เป็นผู้ด าเนินการโดยประสานข้อมลูกับนาง 
จรัสโฉม ศิรริัตน์ ส าหรับทางหอสมุด มศว องครักษ์นั น มอบหมายให้นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ เป็นผู้ด าเนินการ โดยให้นางวิมล พุมมา 
เป็นผู้จดจ านวนหน่วยท่ีใช้จริง รวมถึงให้นางจรัสโฉม ศิริรตัน์เป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากทั ง 2 ห้องสมุด เพื่อท ารายงานและน าเสนองาน
ประกันคณุภาพการศึกษาต่อไป ทั งนี ในส่วนของการน าเสนองานประกันคุณภาพนั น ให้เพิ่มข้อมูลในสว่นของผลต่างของจ านวนหน่วย
และจ านวนงบประมาณเข้าไปด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
                         ในส่วนของจ านวนเงินนั น นางสาวน  าเงิน เฉลียวพจน์ ได้แจ้งว่า จ านวนเงินท่ีเป็นค่าไฟฟ้าของทางหอสมุด มศว 
องครักษ์นั น จะไมต่รงตามจริงที่เราจ่ายไป เนื่องจากทางฝั่งองครักษจ์ะใช้วิธีการหารเฉลี่ยค่าไฟฟ้ารวมกับคณะวิชาต่างๆ  
    2) ในส่วนการประชาสมัพันธ์ให้บุคลากร ให้นางจรสัโฉม ศิริรตัน์ ส่งสรุปให้บุคลากรทางอีเมล 
    มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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  วาระที่ 3.4  การออกแบบและจดัท าถังแยกทิ้งขวดพลาสติกเพ่ือจัดวางตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร 
    ตามที่ท่ีประชุมครั งท่ี 1/58 ได้มอบหมายนายสนธิชัย ค ามณีจันทร์ นายสามารถ พุกพญา และนายสุรชัย หาบ้านแท่น 
รับผิดชอบในการออกแบบถังแยกทิ งขวดพลาสติกเพื่อวางในแตล่ะชั นของห้องสมุดนั น ทางผู้รับผดิชอบได้น าถังต้นแบบมาน าเสนอในที่
ประชุม โดยตัวถังท าจากขวดน  าพลาสติกใส น ามาท าเป็นกล่องสีเ่หลี่ยมที่เปดิด้านบน โครงถังท าจากท่อประปาและลวด ซึ่งท่ีประชุม
เห็นชอบ โดยให้จัดท าค าชี แจงติดที่ตัวถังให้ชัดเจนว่าให้ทิ งเฉพาะขวดพลาสติก  
   ส าหรับค่าใช้จ่ายในการด าเนินการนั น เฉลี่ยประมาณ 500 บาท/1 ถัง (เนื่องจากต้องใช้ข้อต่อของท่อประปาจ านวน
หลายตัว) เนื่องจากงบประมาณในส่วนของค่าพัสดุมีจ ากัด ท่ีประชุมจึงพิจารณาจดัท าไว้ท่ีส านักหอสมดุกลางจ านวน 3 ถัง และที่หอสมดุ 
มศว องครักษ์จ านวน 3 ถัง และเพื่อแก้ปัญหาเรื่องการจดัส่งถังซึ่งมขีนาดใหญ่ไปยังหอสมดุ มศว องครักษ์ ทางส านักหอสมดุกลางจะ
ด าเนินการจัดซื อและจัดส่งวัสดุให้กับนายวิมล พุมมา เพื่อประกอบเอง โดยศึกษาวิธีการจากตัวแบบ) 
   นางจรัสโฉม ศิริรตัน์ พิจารณาวิธีการเรื่องการเบิกจ่ายโดยใช้งบค่าพสัดุของทั ง 2 โครงการ 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
วาระที่ 4  เร่ืองเสนอพิจารณา 

วาระที่ 4.1  ทบทวนนโยบายประหยัดพลังงานและ5ส เพ่ือก าหนดนโยบายห้องสมุดสีเขียว 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาทบทวนนโยบายประหยดัพลังงาน และนโยบายโครงการกิจกรรม 5ส เพื่อก าหนดนโยบาย
ห้องสมุดสีเขียวท่ีครอบคลุมจดุประสงค์ของทั ง 2 นโยบาย (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2) ทั งนี ขอให้นางสาวอัมพร ขาวบาง น าเสนอ
นโยบายห้องสมุดสีเขียวเพื่อเข้าวาระการประชุมของผู้บริหารส านักหอสมุดกลางด้วย                  
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
          วาระที่ 4.2  ทบทวนมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงานและ5ส เพ่ือก าหนดมาตรการห้องสมุดสีเขียว  
 แนวการตรวจประเมิน และแบบตรวจประเมิน 
   4.2.1 มาตราการห้องสมุดสีเขียว 
        ที่ประชุมร่วมกันทบทวนมาตรการ/แนวทางประหยดัพลังงานและกิจกรรม 5ส เพื่อก าหนดมาตรการห้องสมดุสีเขยีว 
ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ดา้นไฟฟ้า ด้านประปา และด้านสภาพแวดล้อม (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3) ส าหรับด้านประปานั น 
ในส่วนของการตรวจสอบการใช้น  า ท่ีประชุมได้มอบหมายให้นายสนัติ เกษมพันธุ์ และนายวิมล พุมมา เป็นผู้รับผิดชอบ  
    มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
  4.2.2 แนวการตรวจประเมิน 
      คณะกรรมการฯ แตล่ะพื นท่ี/ชั น เป็นผู้ตรวจประเมินทุกเดือน โดยสังเกตตามสภาพจริง  
จากนั นส่งผลประเมินให้นางสาวอัมพร ขาวบาง (รายชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละพื นท่ี/ชั น ดูจากเอกสารแนบ 5)  
         มติที่ประชุม เห็นชอบ 
    
  4.2.3 แบบตรวจประเมิน 
       ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแบบติดตามผลการด าเนินงานตามมาตราการห้องสมุดสีเขียวท่ีได้ก าหนดไว้ข้างต้น ส าหรับ
วิธีการประเมินนั น ให้พิจารณาจากสภาพจริงในแต่ละวัน โดยมผีลการด าเนินงานให้เลือก 2 ทาง ได้แก่ ท า และ ไมไ่ด้ท า ส าหรับช่อง 
“ไม่ได้ท า” นั น ให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบพื นท่ีจดจ านวนครั งของการไม่ได้ท าไว้ในช่องดังกล่าว (รายละเอียดดังเอกสารแนบ 4)  
       มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
  วาระที่ 4.3  วางแผนการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
    จากเดิมที่ซึ่งก าหนดสถานท่ีศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประหยดัพลังงานไว้ที่โรงงานท าขาเทียม รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม แต่
หลังจากได้มีการติดต่อสอบถามกบัทางโรงงานแล้ว พบว่า ทางโรงงานจะใช้เวลาน าเสนอเนื อหาและน าชมเพียง 1 ช่ัวโมงเท่านั น ซึ่ง
อาจจะไม่คุ้มกับระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทาง นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ จึงน าเสนอให้เปลี่ยนสถานท่ีศึกษาดูงานเป็น "กองกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม" มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ 1 ของการเป็นมหาวิทยาลัยสเีขียว หรือ Green University ส าหรับ
ก าหนดการจดักิจกรรมนั น ที่ประชุมร่วมกันก าหนดเบื องต้นไว้ในช่วงวันท่ี 24-27 พฤษภาคม 2558 โดยนางสาวจันทิรา จะเป็นผู้ตดิต่อ
ประสานงานและแจ้งรายละเอียดและก าหนดวันท่ีแน่นอนให้ทราบต่อไป  
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   ทั งนี ในส่วนของการส่งมอบฝากระป๋องน  าอัดลมให้กับโรงงานท าขาเทียม ซึ่งอยู่ในกิจกรรม Green Library for Life นั น 
จากเดิมที่จะส่งมอบด้วยตนเองตอนไปศึกษาดูงาน แต่เนื่องจากมีการเปลีย่นสถานท่ี จึงจะใช้วิธีการจดัส่งให้โรงงานทางไปรษณีย์แทน 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
  วาระที่ 4.4  การแบ่งหน้าท่ีและพ้ืนที่ความรับผิดชอบ 
   ที่ประชุมได้ร่วมกันสรุปการจัดแบง่หน้าท่ีและพื นที่ความรับผิดชอบ ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ 5 
   มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 702 
 

                               (นางสาวอัมพร ขาวบาง)  
                                                                             ผู้จดรายงานการประชุม  

 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ครั้งท่ี 1/2559 

วันพฤหัสบดีที ่11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
............................................................................................................................................................  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. รองผู้อ านวยการฝ่ายส่งเสรมิผู้ใช้ (นางพิมล  เมฆสวัสดิ์) ที่ปรึกษา 
  2. รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการและแผน (นางวนดิา  วงศ์วัฒนะ)  ประธานกรรมการ 
  3. นายกมลพัชร     พลรบ         กรรมการ 
  4. นางจรัสโฉม        ศิริรัตน์   กรรมการ 
  5. นางสาวจันทิรา        จีนะวงค์   กรรมการ 
  6. นางฐานวีร์         ศรีจิระพัชร์    กรรมการ 
  7. นางสาวน  าเงิน         เฉลียวพจน์   กรรมการ 
  8. นายพิลาสพล        พิพัฒน์เขมากร   กรรมการ 
 9. นางสาวยุภาภรณ์      ไชยสงค ์   กรรมการ 
 10. นางสาววรุณพรรณ      พองพรม   กรรมการ 
  11. นายสนธิชัย        ค ามณีจันทร์   กรรมการ   
    12. นายสันติ         เกษมพันธุ ์  กรรมการ    
  13. นายสามารถ         พุกพญา   กรรมการ  
  14. นายสรุชัย         หาบ้านแท่น   กรรมการ  
  15. นางหทัยรัตน์             ธีรกุล   กรรมการ 
 16. นางสาวอัมพร        ขาวบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  17. นางสาวนัยรัตน์       เรืองวชิรารัตน ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้อ านวยการส านักหอสมดุกลาง  (อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์)   ที่ปรึกษา 
 2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการหอสมดุ มศว องครักษ์ (นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์) ที่ปรึกษา 
 3. นายวิมล       พุมมา                   กรรมการ 
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เปิดประชุมเวลา  13.00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
  วาระที่ 1.1 การเข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพกายภาพสิ่งแวดล้อม  
    เมื่อวันท่ี 12 มกราคม 2559 นางจรัสโฉม ศิรริัตน์ ได้เป็นตัวแทนเข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพกายภาพ
สิ่งแวดล้อม แทนนายเชิดชาติ พุกพูน ณ ห้องประชุมสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ่ สรุปเรื่องแจ้งจากที่ประชุมฯ มดีังนี  
    1.1.1 การแต่งตั งคณะกรรมการพฒันาศักยภาพและสิ่งแวดล้อม ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 4599/2558 
เมื่อวันท่ี 24 ธันวาคม 2558 มีหน้าท่ีด าเนินงานหลักๆ ดังนี  

     1) พิจารณาแผนการก่อสร้างในรอบปีของแต่ละหน่วยงานที่มผีลกระทบต่อสภาพกายภาพและสิ่งแวดลอ้มของ
มหาวิทยาลยั รวมถึงสภาพการใช้ชีวิตของนิสิต 

     2) วางระบบรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันอัคคีภัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
     3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะระบบสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ แนวท่อระบายน  า ระบบบ าบดัน  าเสีย เป็นต้น 
    4) วางระบบการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัย ทั งพลังงานไฟฟ้า และพลังงานน  า 
    5) ดูแลให้ข้อเสนอแนะดา้นการก าจัดขยะในหน่วยงาน 
    6) ดูแลวางระบบการจัดเก็บเอกสารภายในหน่วยงาน 

ทั งนี  ผู้แทนหน่วยงานสามารถเสนอเรื่องที่ต้องการปรับปรุงภายในหน่วยงานหรือรอบๆ บริเวณอาคารหน่วยงานต่อ
ส่วนกลางในที่ประชุมเพื่อพิจารณาล าดับดูแลต่อไป 
  1.1.2 มีการจัดท ายุทธศาสตร์ แผน โครงการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยนิยามบทสรุปผู้บริหาร ข้อมูล
พื นฐาน กรอบการบริหาร และพันธกิจระดับผู้บรหิาร 
   1.1.3 พันธกิจงานภายนอกและสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 4 ประการ 
    1) จัดท าแผนและผังแม่บทกายภาพเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาระยะยาวท่ีสอดคล้องกับกรอบงบประมาณที่ต่อเนื่อง 
     2) ออกแบบงานพื นท่ีเฉพาะเพื่อพัฒนาพื นที่กิจกรรมสนับสนุนให้เกดิบรรยากาศการเรียนรู้คณุภาพชีวติสุนทรียภาพ
และมเีอกลักษณ ์
    3) ด าเนินงานโครงการเฉพาะกิจดา้นกายภาพด้านประสานประโยชน์กับหน่วยงานภายนอก เพื่อประโยชน์ของนิสิต
และบุคลากร 
    4) ด าเนินการก าหนดแนวทางการบริหารจดัการหน่วยงานปฏิบัติ ใหม้ีประสิทธิภาพ 
    1.1.4 แจ้งพื นที่ของมหาวิทยาลัย รวมทั งสิ น  1,662  ไร่  ประกอบดว้ย 
    1) ประสานมติร     จ านวน 101  ไร่ 
    2) องครักษ์ จ.นครนายก    จ านวน 947  ไร่ 
     3) โรงพยาบาลชลประทาน    จ านวน  73   ไร่ 
    4) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.สระแกว้   จ านวน  61   ไร ่
    5) วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย จ.ตาก   จ านวน  61   ไร ่
    6) โรงเรียนสาธิต ประสานมติร   จ านวน  11   ไร่ 
    7) โรงเรียนสาธิต องครักษ ์    จ านวน 190   ไร่ 
    8) โรงเรียนสาธิต ปทุมวัน    จ านวน    7   ไร่ 
    9) ทุ่งดินด า จ.สุพรรณบุร ี    จ านวน  67   ไร่ 
    10) นาแห้ว จ.เลย     จ านวน    7   ไร่ 

  มติที่ประชุมรับทราบและมอบให้นายสันติ เกษมพันธ์ุ และนายสนธชัิย ค ามณีจันทร์ เป็นตัวแทนเข้ารว่มประชุมครั งต่อๆ ไป 
แทนนายเชิดชาติ พุกพูน 
 
  วาระที่ 1.2 การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมสี่วนร่วม เร่ือง “การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ยั่งยืน”  
    เมื่อวันพุธท่ี 27 มกราคม 2559 นางหทัยรัตน์ ธีรกลุ พร้อมด้วยนายสุรชัย หาบ้านแท่น และนางสาวอมัพร ขาวบาง ได้
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เรื่อง “การให้ความรู้ด้านการอนรุักษ์พลังงานท่ียั่งยืน” ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาสภาพ
กายภาพ การจดัการขนส่งและความปลอดภัยมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุม อาคารวจิัยและการศึกษาต่อเนื่องฯ 
นางสาวอัมพร ขาวบาง 
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ได้สรุปเนื อหาการเข้าร่วมโครงการตามเอกสารแนบ 1 ทั งนี โครงการดังกล่าวยังมีกิจกรรมต่อเนื่องอีกหนึ่งกิจกรรม คือ “การศึกษาดูงาน
อาคารเขียวเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ ศูนย์เรยีนรูสุ้ขภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ” ซึ่งจะ
จัดขึ นในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 โดยคณะกรรมการฯ ท่ีเข้ารว่ม คือ นางสาวอัมพร ขาวบาง และนายสันติ เกษมพันธ์ุ 
  มติที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.3 หน้าท่ีด าเนินงานของคณะท างานด้านการจัดการพลังงานประจ าหน่วยงาน  
   จากค าสั่ง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่  87/2559  แต่งตั งคณะท างานด้านการจัดการพลังงานประจ าหน่วยงาน 
ตั งแต่วันท่ี 8 ธันวาคม 2558 จะประกอบไปด้วยรองหรือผู้ช่วยคณบดี รองหรือผู้ช่วยผู้อ านวยการประจ าหน่วยงาน ซึ่งมีหน้าท่ีด าเนินงาน
หลักๆ ดังนี  
 1.3.1 ด าเนินการด้านการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีจัดการพลงังานของ
มหาวิทยาลยั 

  1.3.2 ให้ความร่วมมือในการปฏิบตัิการตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวิธีการจดัการพลังงาน รวมทั งเข้าร่วมจัดการ
ฝึกอบรมหรือกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกของบุคลากร 

  1.3.3 สนับสนุนมหาวิทยาลัยในการด าเนินการตามกฎกระทรวง 
  1.3.4 ให้หน่วยงานไดร้ับทราบข้อมูลการใช้พลังงานท่ีถูกต้อง 
  1.3.5 ติดตามข้อมลูและการด าเนนิการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน 
  1.3.6 ประสานงานด้านการอนุรักษ์พลังงานระดับหน่วยงานกับมหาวิทยาลัย 

  มติที่ประชุมรับทราบและมอบให้นางสาวอัมพร ขาวบาง และนางจรัสโฉม ศิริรตัน์ เป็นตัวแทนเขา้ร่วมประชุมครั งต่อๆ ไป 
แทนนายเชิดชาติ พุกพูน 
 
  วาระที่ 1.4  การจัดกิจกรรมการท าความสะอาดใหญ่คร้ังท่ี 1 และรายงานผลการตรวจประเมิน 
พ้ืนที่คร้ังท่ี 1 หอสมุด มศว องครักษ์  
   ตามที่หอสมุด มศว องครักษ์ ได้จดักิจกรรมการท าความสะอาดใหญ่ครั งที่ 1 ไปเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ชั น 7 
(เนื่องจากมีการย้ายส านักงานจากชั น 1 มาอยู่ชั น 7 จึงด าเนินการท าความสะอาดไปในโอกาสเดียวกัน) และไดด้ าเนินการตรวจประเมิน
พื นที่ครั งที่ 1 ภายในเดือนธันวาคม 2558 ณ ชั น 1-5, 7 (เนื่องจากชั น 6 อยู่ในระหว่างการติดตั งตูร้างเลื่อน จึงไม่ได้ด าเนินการตรวจ
ประเมิน) นั น นางหทัยรตัน์ ธีรกุล ได้รายงานผลการจดักิจกรรมทั ง 2 กิจกรรม ดังนี   
               1.4.1 กิจกรรมการท าความสะอาดใหญ่ : บุคลากรประเมินผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม 
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อได้รับการประเมินในระดับมาก โดยข้อที่ได้รับการประเมินอยู่ในอันดับสูงสุด คือ 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกจิกรรม ( X  = 4.36) ส่วนความคิดเหน็อ่ืนๆ ท่ีมีผู้แสดงความเห็นคือ ควรมีการท า 5ส ภายในชั นต่างๆ 
อยู่เป็นประจ า และควรมีอุปกรณ์เพื่อสนับสนุนการท ากิจกรรมอย่างเพียงพอ  รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 2.1 
   1.4.2 การตรวจประเมินพ้ืนที่ : จากผลการตรวจประเมินจากคณะกรรมการ 4 คน ได้ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.12 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2.2 
  มติที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2558  
   ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนนิโครงการประหยดัพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ครั ง
ที ่2/2558 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 มติที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข   
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง  
           วาระที่ 3.1 การเข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้สัญจร ที่ “โครงการป่าในกรุง”  
    ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ขอเข้ารว่มกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สัญจรซึ่งอยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมบรรยากาศการ
เรียนรู้ โดยจะไปทัศนศึกษา “โครงการป่าในกรุง” ของกลุ่ม ปตท. หรือ "PTT Green in the City"  ถนนสุขาภิบาล 2 และได้มอบหมาย
ให้นางสาวอัมพร ขาวบาง เป็นผูต้ดิต่อประสานงานนั น ขณะนี ได้ด าเนินการท าจดหมายขอศึกษาดูงานและจองในรูปแบบออนไลน์ 
รวมถึงจองรถบัสของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ก าหนดวันจัดกิจกรรมคือ วันพุธที่ 9 มีนาคม 2558 รถออกจากหน้าโรงเรียนสาธิต
มัธยม เวลา 08.30 น. รอบเวลาศึกษาดูงานที่จองไว้คือ 10.30-12.00 น. จ านวนผู้เข้าร่วมท้ังหมด 25 คน โดยแบ่งเป็นนิสิตจ านวน 
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10 คน และคณะกรรมการฯ จ านวน 15 คน ทั งนี เนื่องจากคณะกรรมการฯ มีจ านวนทั งหมด 20 คน จึงมีการพิจารณาจดัสรรผู้เข้าร่วม
กิจกรรม โดยที่ประชุมก าหนดใหค้ณะกรรมการทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม (คณะกรรมการ 1 คน จะสามารถเข้าร่วมได้ หากจ านวนนิสิตที่
แจ้งความจ านงไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนด) ยกเว้นประธานและที่ปรึกษาฯ จ านวน 4 คน 
   มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
          วาระที่ 3.2  การจัดหาวิทยากรและหัวข้อจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร  
    ตามทีท่ี่ประชุมครั งท่ี 2/2558 ได้พิจารณาเลือกอาจารย์ดร.เสฎฐา ศาสนนันท์ มาเป็นวิทยากร โดยมอบหมายให้นางสาว
น  าเงิน เฉลียวพจน์ เป็นผู้ประสานงานกับอาจารย์เพื่อพิจารณาหัวข้อ โดยก าหนดวันจดักิจกรรมในเบื องต้น คือวันท่ี 6 มกราคม 2559 
ซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน ในกรณทีี่อาจารย์ไม่สะดวกในวันดังกล่าว ให้เลื่อนไปจดัในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ในช่วงปิดภาคเรียนเช่นกันนั น  
   นางสาวน  าเงิน เฉลียวพจน์ ไดร้ายงานผลว่า ในช่วงเดือนมกราคม อาจารยไ์มส่ะดวกและอาจจะก าหนดหัวข้อและ
วิทยากรไม่ทัน จึงเลื่อนการจดัไปเป็นเดือนมิถุนายน 2559 โดยให้ทางห้องสมุดก าหนดช่วงวันและหัวข้อ เพื่อที่อาจารย์จะแนะน า
วิทยากรที่บรรยายได้สนุกกว่าอาจารย์ให้ ที่ประชุมจึงพิจารณาก าหนดช่วงวันท่ีให้อาจารย์เลือก คือ 22-24 มิถุนายน 2559 หาก
อาจารยไ์ม่สะดวก สามารถเลือกวนัเองได้โดยให้อยู่ในช่วง 2 สัปดาห์หลังของเดือนมิถุนายน 2559 ส าหรับหัวข้อการบรรยายนั น ที่
ประชุมได้ก าหนดคร่าวๆ ไว้ท่ีหัวข้อ “อยู่อย่างไรให้ประหยัดพลังงานในอาคารเก่า” ทั งนี สามารถปรบัเปลี่ยนการตั งช่ือหัวข้อได้ แต่
เนื อหาให้เน้นสิ่งที่บุคลากรสามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้ริงเพื่อช่วยกันประหยัดพลังงานภายในอาคาร และที่ประชุมได้มอบหมายให้นางสาว
น  าเงิน เฉลียวพจน ์ประสานงานกบัอาจารย์ต่อไป 
 มติที่ประชุมเห็นชอบ  
 
           วาระที่ 3.3  การจัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์พลังงาน 
   นางสาวอัมพร ขาวบาง ไดร้ายงานความคืบหน้าว่า ขณะนี ทางงานประชาสมัพันธ์ไดด้ าเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรม
ดังกล่าวผ่านทางช่องทางต่างๆ ไดแ้ก่ เว็บไซต์ สื่อโซเชียลมีเดีย และโปสเตอร์ ตั งแต่ช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยมีก าหนดเวลารับ
ผลงาน 1 เดือน และจะประกาศผลในวันท่ี 15 มีนาคม 2559  
    เนื่องจากระยะเวลาสัปดาห์กว่าท่ีได้ด าเนินการประชาสัมพันธไ์ปนั น ยังไม่มีนสิิต/บุคลากรท่านใดส่งผลงานเข้ามา ท่ี
ประชุมจึงได้พิจารณาปรบัหัวข้อ กติกา และเกณฑ์การจัดส่งโปสเตอร์อีกครั ง เพ่ือให้เข้าใจง่ายมากขึ น โดยปรับแก้หัวข้อจาก “การ
อนุรักษ์พลังงานด้วยหลัก 5ส ” เป็น “การประหยดัพลังงาน” และตัดกติกาและเกณฑ์ที่เกีย่วข้องกับหลัก 5ส ออกไป นอกจากนี ให้ทาง
บรรณารักษ์ประสานงานช่วยประชาสัมพันธ์ให้อาจารยไ์ด้ทราบเพื่อมอบหมายงานให้นิสติเข้าร่วมกิจกรรม  
   ที่ประชุมมอบหมายให้นางฐานวีร์ ศรีจิระพัชร ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์เพื่อปรับแก้ รวมถึงประสานงานเรื่อง
การพิจารณาตดัสินและการประกาศผลการตดัสิน ทั งนี หากเมื่อครบก าหนดเวลารับผลงานแล้วยังไมม่ีใครส่งผลงานเข้ามา ให้เลื่อน
ระยะเวลาการรับผลงานออกไปจนถึงสิ นเดือนมีนาคม หากยังคงไมม่ีใครส่งผลงาน จึงให้ปิดกิจกรรมนี  
  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
          วาระที่ 3.4  การประชาสัมพันธ์ นโยบาย มาตรการห้องสมุดสีเขียว และการใช้กระแสไฟฟ้า ให้กับบุคลากรภายในแต่ละ
กลุ่มงาน และผู้ใช ้
     คณะกรรมการแตล่ะพื นท่ีได้ด าเนนิการประชาสัมพันธ์นโยบาย มาตรการห้องสมุดสเีขียว และการใช้กระแสไฟฟ้าภายใน
กลุ่มงานของตน รวมถึงผู้ใช้  
  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
          วาระที่ 3.5  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า ผลที่เป็นปัจจุบัน  
                นางสาวอัมพร ขาวบาง ได้น าเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าปัจจุบันถึงเดือนธนัวาคม 2558 ของทั ง
ส านักหอสมุดกลาง และหอสมุด มศว องครักษ์ ซึ่งจะพบว่าส านักหอสมุดกลางนั น จ านวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วง
เดือนตุลาคม-พฤศจิกายนเมื่อเปรยีบเทียบกันระหว่างปี 2557 กับ 2558 ทั งนี เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนหลอดไปเป็นหลอด LED ในพื นที่
บริการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3 
       มติที่ประชุมรับทราบ 
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          วาระที่ 3.6  การจัดท าถังแยกทิ้งขวดพลาสติกเพ่ือจัดวางตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร  
    นายสนธิชัย ค ามณีจันทร์ ได้แจ้งว่า ขณะนี ได้จัดท าถังขยะต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี ก าลังเกบ็สะสมขวด
พลาสติกเพิ่มเติมเพื่อจดัท าถังที่เหลืออีก 2 ถัง ซึ่งจะให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2559 พร้อมกันนี จะด าเนินการจัดส่งอุปกรณ์ให้กับ
ทางหอสมุด มศว องครักษ์ เพ่ือประกอบเป็นถังแยกขวดเอง   
    นอกจากนี  ท่ีประชุมไดร้่วมกันพิจารณาพื นที่จดัวางถังแยกขวด โดยหอสมุด มศว องครักษ์มี 3 ถัง ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว
เห็นว่าจัดวางท่ีชั น 1-2 ก็เพียงพอเนื่องจากปริมาณขวดมีไม่มาก จึงมอบให้ส านักหอสมดุกลางเพิม่ไว้ 1 ถัง ดังนั นส านักหอสมุดกลางมีถัง
รวมทั งหมด 4 ถัง และได้พิจารณาจะจัดวางท่ีชั น 3-6 
    ภาพถังแยกขวดพลาสติกต้นแบบ 

                                         
 
  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
          วาระที่ 3.7  การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  
    ตามที่ประชุมครั งท่ี 2/2558 ได้มมีติเห็นชอบให้เปลี่ยนสถานท่ีศึกษาดูงานจากโรงงานท าขาเทียม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม 
มาเป็น "กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม" มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถงึก าหนดวันเบื องต้นไว้ในช่วงวันท่ี 24-27 พฤษภาคม 2559 โดย
มอบหมายให้นางสาวจันทิรา จีนะวงค์เป็นผู้ติดต่อประสานงานนั น ขณะนี ได้ก าหนดวันจัดกิจกรรมเป็นวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 ใน
ส่วนของรถนั น ได้ด าเนินการจองรถเรียบร้อยแล้ว โดยส านักหอสมดุกลาง เดินทางโดยรถบัสขนาด 45 ท่ีนั่ง มีจ านวนผู้เข้าร่วม 27 คน 
ส่วนทางหอสมุด มศว องรักษ์ เดนิทางโดยรถตู้ 2 คัน มีจ านวนผู้เขา้ร่วม 23 คน (ปิดห้องสมุด เพื่อใหบุ้คลากรเข้าร่วมกิจกรรม) ในส่วน
ของส านักหอสมุดกลางที่ก าหนดผูเ้ข้าร่วม 27 คนนั น แบ่งออกเป็นคณะกรรมการฯ 11 คน (ไม่รวมประธานและที่ปรึกษา) และบุคลากร
ของส านักหอสมุดกลาง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาให้มาจากส านักงานผู้อ านวยการจ านวน 1 คน งานบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
จ านวน 10 คน และงานบริการทรพัยากรสารสนเทศจ านวน 5 คน 
  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอพิจารณา 
           วาระที่ 4.1  รายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานครั้งที่ 1  
เดือนธันวาคม 2558-มกราคม 2559  
    นางสาวอัมพร ขาวบาง ได้น าเสนอรายละเอียดผลการตดิตามผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยดัพลังงานครั งท่ี 1 
ที่ได้จากคณะกรรมการแตล่ะพื นท่ี ซึ่งโดยส่วนใหญ่มีการด าเนินการตามมาตรการที่ก าหนด รายละเอยีดตามเอกสารแนบ 4 ปัญหาที่พบ
จากการรายงานผลการตดิตามผลในครั งนี คือ การเช็ครายการในช่อง “ไม่ได้ท า” ซึ่งคณะกรรมการแตล่ะคนยังคงมีความเข้าใจไม่ตรงกัน 
จึงได้มีการชี แจงและสรุปแนวทางการเช็คในช่อง “ไม่ท า” เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันดังนี   
    1) ให้เช็คในช่อง “ไม่ได้ท า” ในกรณีทีท่ าได้ แต่ไมม่ีการท าตามมาตรการที่ก าหนดเท่านั น  
    2) หากพื นท่ีนั นไม่ได้ท าเพราะท าไม่ได้ เช่น พื นท่ีนั น ไม่มีกระติกน  ารอ้น ให้เว้นข้อ “ถอดปลั๊กกระติกน  าร้อนทุก
ครั งหลังการใช้งาน” ไว้โดยไมต่้องเช็คช่องใด หรือ พื นที่นั นเป็นพื นที่บริการ ให้เว้นข้อ “ปิดเครื่องปรับอากาศเวลาพักรับประทานอาหาร
กลางวัน” ไว้โดยไมต่้องเช็คช่องใด แล้วระบุในหมายเหตุไว้ว่าเป็นพื นท่ีบริการ ไม่มีการปดิเครื่องปรับอากาศตอนพักกลางวัน เป็นต้น
  นอกจากนี  ในการแบ่งพื นที่ของส านักหอสมุดกลางนั น มีการปรับเปลี่ยนบางจุด ได้แก่  
    1) พื นที่ชั น 1 ทั งหมด มอบหมายให้นางสาวนัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน ์เป็นผู้ตรวจสอบ  
(จากเดิมที่มีนายสันติ เกษมพันธุ์ รวมด้วย)  
     2) พื นที่ชั น 2 ทั งหมด มอบหมายให้นางฐานวีร์ ศรีจิระพัชร์ เป็นผูต้รวจสอบ (จากเดิมที่มีนายสามารถ พุกพญา 
รวมด้วย)  
    2) พื นที่ชั น 7 โดยรวม ให้ตัดออก 
    3) พื นที่ชั น 8 ทั งหมด มอบหมายให้นายสันติ เกษมพันธ์ุ เป็นผู้ตรวจสอบ (จากเดมิที่มี 
นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร รวมด้วย)  
  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
   วาระที่ 4.2  แนวทางการตรวจประเมินพ้ืนที่โดยคณะกรรมการชุดใหญ่ 
    คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแนวทางการตรวจประเมินพื นที่ ซึ่งมีก าหนดตรวจทั งหมด 5 ครั ง  
ส านักหอสมุดกลาง 2 ครั ง (เดือนกุมภาพันธ์และกรกฎาคม 2559) และหอสมุด มศว องครักษ์ 3 ครั ง (เดือนธันวาคม 2558 มีนาคม 
และกรกฎาคม 2559) สรุปได้ว่า 
   4.2.1 แบบฟอร์มการตรวจประเมิน ใช้เนื อหาเดียวกับแบบติดตามการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน ซึ่ง
ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านไฟฟ้า ด้านประปา และด้านสภาพแวดล้อมในพื นท่ีบริการ 
   4.2.2 วิธีการตรวจให้คะแนน ด าเนินการเช่นเดียวกับทางองครักษ์ คือ แต่ละข้อ จะประกอบด้วยคะแนนจากกรรมการ
ทุกคนภายในกลุ่ม โดยให้คะแนนแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ตวัอย่างการให้คะแนนดไูด้จากแบบตรวจประเมินพื นที่ครั งท่ี 1 ของ
หอสมุด มศว องครักษ์ ในเอกสารแนบ 5 
   4.2.3 แบ่งกลุ่มคณะกรรมการตรวจประเมินแต่ละพ้ืนที่ โดยแต่ละพื นที่พยายามใหม้ีกรรมการที่อยู่ในพื นท่ีนั นๆ เพื่อให้
ข้อมูลจริง รายชื่อคณะกรรมการแต่ละพื นท่ี มีดังนี  
    1) ส านักหอสมุดกลาง 
        ชั น 1 และ 2 : นางสาวนัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์ นางสาวอัมพร ขาวบาง และนายกมลพัชร พลรบ 
        ชั น 3 และ 4 : นางฐานวีร์ ศรีจิระพัชร นายสามารถ พุกพญา และนายสนธิชัย ค ามณีจันทร ์
        ชั น 5 และ 6 : นางสาววรุณพรรณ พองพรม และนายพลิาสพล พิพัฒน์เขมากร   
        ชั น 7 และ 8 : นางจรัสโฉม ศริิรัตน์ นายสุรชัย หาบา้นแท่น และนายสันติ เกษมพันธุ ์  
    2) หอสมุด มศว องครักษ์ 
        คณะกรรมการทุกคนตรวจทุกพื นที่ (ยกเว้นวิมล พุมมา) 
   4.2.4 การประชาสัมพันธ์เพ่ือการตรวจประเมิน จะแจ้งให้บุคลากรทราบเฉพาะช่วงเดือนเท่านั น 
   มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
  - 
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ปิดประชุมเวลา 15.40 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 702 
 

         (นางสาวอัมพร ขาวบาง)   
                                                                        ผู้จดรายงานการประชุม  
 
 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ครั้งท่ี 2/2559 

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2559 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
............................................................................................................................................................  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. รองผู้อ านวยการฝา่ยส่งเสรมิผู้ใช้ (นางพิมล  เมฆสวัสดิ์)  ที่ปรึกษา 
  2. รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการและแผน (นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ)  ประธานกรรมการ 
  3. นายกมลพัชร     พลรบ         กรรมการ 
  4. นางจรัสโฉม        ศิริรัตน์   กรรมการ 
  5. นางสาวจันทิรา        จีนะวงค์   กรรมการ 
  6. นางฐานวีร์         ศรีจิระพัชร์    กรรมการ 
  7. นางสาวน  าเงิน         เฉลียวพจน์   กรรมการ 
  8. นายพลิาสพล        พิพัฒน์เขมากร   กรรมการ 
 9. นางสาวยุภาภรณ์      ไชยสงค ์   กรรมการ 
 10. นางสาววรุณพรรณ      พองพรม   กรรมการ 
  11. นายวิมล         พุมมา   กรรมการ 
  12. นายสนธิชัย        ค ามณีจันทร์   กรรมการ   
    13. นายสันติ         เกษมพันธุ ์  กรรมการ    
  14. นางหทัยรัตน์             ธีรกุล   กรรมการ 
 15. นางสาวอัมพร        ขาวบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  16. นางสาวนัยรัตน์       เรืองวชิรารัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้อ านวยการส านักหอสมดุกลาง  (อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์)    ที่ปรึกษา 
 2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการหอสมดุ มศว องครักษ์ (นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์)  ที่ปรึกษา 
 3. นายสามารถ      พุกพญา                    กรรมการ 
  4. นายสุรชัย      หาบ้านแท่น    กรรมการ 
   
 เปิดประชุมเวลา  09.00 น. 
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ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ 
  วาระที ่1.1 การเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมสี่วนร่วม เร่ือง “การศึกษาดูงานอาคารเขียวเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงาน” ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ 
    เมื่อวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ ์2559 นางสาวอัมพร ขาวบาง และนายสันติ เกษมพันธุ ์ได้เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงาน
แบบมีส่วนร่วม เรื่อง “การศึกษาดูงานอาคารเขียวเพื่อการอนุรักษพ์ลังงาน” ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวโิรฒ     
   กิจกรรมในวันดังกล่าวแบ่งออกเป็น 1) ช่วงเช้า คือ การบรรยายเรื่อง “ความเป็นมา หลักการ และการด าเนินงานสร้าง
อาคารประหยัดพลังงานของ สสส.” จากนั นเดินชมอาคาร โดย ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบตุร อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 2) ช่วงบ่าย เดินชม “นิทรรศการเพื่อการเรยีนรู้สุขภาวะและกิจกรรมผจญภัยแดนไร้พุง” จากนั นเข้า 
ห้องประชุมสรุปผล และแนะน าบคุลากรของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและความปลอดภัย มศว และถ่ายภาพร่วมกัน 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 และภาพกิจกรรมบนเฟซบุ๊คของส านกัหอสมุดกลางที ่https://www.facebook.com/libswu/ 
  มติที่ประชุมรับทราบ 
  
  วาระที่ 1.2 การเข้าประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ า และคณะท างานด้านการจัด
การพลังงานประจ าหน่วยงาน  
    เมื่อศุกร์วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2559 นางสาวอัมพร ขาวบางและนางสาวนัยรตัน์ เรืองวชิรารตัน์ เป็นตวัแทนนายเชิดชาติ 
พุกพูน ในการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน  า ครั งท่ี 1/2559 ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 
เนื อหาการประชุมสรุปดังเอกสารแนบ 2.1   
       นอกจากนี เมื่อศุกร์วันท่ี 18 มีนาคม 2559 นางสาวอัมพร ขาวบางและนางจรสัโฉม ศริิรตัน์ เป็นตวัแทนนายเชิดชาติ  
พุกพูน ในการเข้าร่วมประชุมคณะท างานด้านการจัดการพลังงานประจ าหน่วยงาน ครั งท่ี 1/2559 ณ อาคารส านักงานอธิการบดี  
เนื อหาการประชุมสรุปดังเอกสารแนบ 2.2   
  มติที่ประชุมรับทราบ 
    
  วาระที่ 1.3 การเข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้สัญจร ณ โครงการป่าในกรุง สถาบันปลกูป่า ปตท.  
   เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 ตัวแทนคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส 
จ านวน 8 คน พร้อมด้วยนิสิตและบุคลากรของห้องสมดุรวม 25 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรมแหล่งเรียนรู้สญัจร ณ โครงการป่าในกรุง 
สถาบันปลูกป่า ปตท. ถนนสุขาภบิาล 2 เขตประเวศ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นโครงการปลูกป่าในกรุงเทพฯ โครงการแรกบนพื นที่กว่า 12 ไร่ 
โดยมีวตัุประสงค์เพื่อปลูกปา่เพื่อเพิ่มพื นท่ีสีเขียวให้กับคนเมือง ปลูกป่าเชิงนิเวศแบบยั่งยืน เพื่อให้เกดิป่าทีใกล้เคียงธรรมชาตดิังเดิมใน
พื นที่กรุงเทพมหานคร และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกป่า ภาพกจิกรรมดูได้ท่ีเฟซบุ๊คของส านักหอสมุดกลางที ่
https://www.facebook.com/libswu/ 
  มติที่ประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 1.4  ผลการตรวจประเมินพ้ืนที่คร้ังท่ี 1 ณ ส านักหอสมุดกลาง และผลการตรวจประเมินพ้ืนที่คร้ังท่ี 2 ณ หอสมุด 
มศว องครักษ์ ประจ าเดือนมีนาคม 2559 
   ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจประเมินพื นท่ีประจ าเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินครั งท่ี 1 ของ
ส านักหอสมุดกลาง และเป็นการตรวจประเมินครั งท่ี 2 ของหอสมุด มศว องครักษ์ ไปแล้วนั น ผลการตรวจประเมินมรีายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 3 และประธานฯ ให้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ประจ าแตล่ะพื นท่ีติดตามและแก้ไขข้อเสนอแนะ/ข้อความปรับปรุงของ
พื นที่ตนเอง พร้อมทางน าผลมารายงานในการประชุมครั งต่อไป ทั งนี กรณีที่ต้องมีการซ่อมแซมวัสดุอปุกรณ์ตา่งๆ เช่น ก๊อกน  า  
นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร แจง้ว่ายังไม่สามารถด าเนินการได้ เนือ่งจากต้องรอการจัดซื อวัสดุก่อน 
  มติที่ประชุมรับทราบ 
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  วาระที ่1.5  รายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานครั้งที่ 2  
เดือนกุมภาพันธ-์มีนาคม 2559  
    รายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลงังานครั งท่ี 2 จากคณะกรรมการแต่ละพื นท่ี ตาม
เอกสารแนบ 4 
  มติที่ประชุมรับทราบ 
 
          วาระที่ 1.6  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า ผลที่เป็นปัจจุบัน (เดือนกุมภาพันธ์ 2559)  
     รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบการใช้กระแสไฟฟ้าทั งที่ส านักหอสมุดกลาง และหอสมดุ มศว องครักษ์ โดยข้อมลู
ล่าสดุถึงเดือนกุมภาพันธ ์ดังเอกสารแนบ 5 
  มติที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 1/2559  
           ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส  
ครั งท่ี 1/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที ่11 กุมภาพันธ์ 2559 มติที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง  
            วาระที่ 3.1  การจัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/อนุรักษ์พลังงาน 
     ตามที่ได้มีการจัดกิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยดัพลังงาน/อนุรักษ์พลังงานซึ่งด าเนนิการแล้วเสร็จ
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2559 นั น ได้มกีารประกาศผลการตัดสินทางเฟซบุ๊คของส านักหอสมดุกลางในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 และ 
มีการมอบรางวัลให้กับนิสติชนะการประกวดในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559  
   ทั งนี มีผลงานท่ีถูกส่งเข้าประกวดจ านวน 19 ชิ น จากผู้เข้าร่วมทั งหมด 14 คน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ 
     รางวัลที่ 1 นางสาวฑารัตน์ ฮิซาเอะ ทานากะ คณะมนุษยศาสตร์ เอกสารสนเทศศึกษา  
    รางวัลที่ 2 นางสาวธมลวรรณ อรยิะ คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาเพื่ออาชีพ  
    รางวัลที่ 3 นายณัฐภัทร จรเจนวุฒิ คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณติศาสาตร์  
    รางวัลชมเชย นางสาวกนกกร เจรญิสรรพกิจ คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์  
   ส่วนผลงานท่ีเหลือนั น เพื่อเป็นการให้ก าลังใจผูเ้ข้าร่วม ทางส านักหอสมุดกลางจึงเปิดให้มีการโหวตผา่นทางเฟซบุ๊ค 
ของส านักหอสมุดกลาง โดยผลงานชิ นใดที่ได้รับการกด Like มากที่สุดจะไดร้ับรางวลับัตร Starbucks มูลค่า 200 บาท 1 รางวัล และ 
100 บาท 2 รางวัล ซึ่งผลงานท่ีไดร้ับการโหวตสูงที่สดุได้แก ่
    ล าดับที่ 1 (36 Like) นายศรัณญ์จกัรี ฤกษ์ฤทธ์ิ คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์  
    ล าดับที่ 2 (33 Like) นางสาวประภัสสร กังรวมบตุร คณะวิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์  
    ล าดับที่ 3 (4 Like) นางสาวชิดชนก จินตนาวุฒิ คณะมนุษยศาสตร ์
    ผลงานทั งหมดจะมีการน ามาจัดแสดง ณ ชั น 1 โดยผลงานของผู้ที่ได้รับรางวลั จะถูกน ามาจัดท าโปสเตอร์
ประชาสมัพันธ์ทั งติดภายในห้องสมุดและน าเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ และ Mbox ส าหรับภาพ
กิจกรรมดูได้ท่ีเฟซบุ๊คของส านักหอสมุดกลางที ่https://www.facebook.com/libswu/ 
  มติที่ประชุมรับทราบ 
 
            วาระที่ 3.2  การจัดท าถังแยกทิ้งขวดพลาสติกเพ่ือจัดวางตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร 
   นายสนธิชัย ค ามณีจันทร์และนายวิมล พุมมา รายงานความคืบหน้าของการด าเนินการจัดท าถังแยกทิ งขวดพลาสติก
เพื่อจัดวางตามจดุต่างๆ ภายในอาคาร ดังนี  
                    3.2.1 นายสนธิชัย ค ามณีจันทร์ รายงานว่าขณะนี ได้ด าเนินการจัดท าถังแยกทิ งขวดพลาสติกในส่วนท่ีเหลือ 3 ถัง
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึงทั งหมดที่มีจ านวน 5 ถัง (รวมถังต้นแบบ) โดยแบ่งออกเป็นถังใหญ่ 2 ถัง ถังเล็ก 3 ถัง และที่ประชุมได้
พิจารณาให้จดัวางถังเล็กไว้ในพื นท่ีชั น 2-3 และ 5 และจัดวางถังใหญ่ไว้ในพื นท่ีชั น 4 และ 6 พร้อมทั งให้ด าเนินการจดัท าเพิ่มอีก 1 ถัง 
เพื่อจัดวางที่ชั น 1 
    3.2.2 นายวิมล พุมมา รายงานว่าขณะนี ได้ด าเนินการจดัท าถังแยกทิ งขวดพลาสติกแล้วเสร็จ 1 ถังจากทั งหมด  
2 ถัง โดยใช้ขวดน  าพลาสติกเป็นฐานของถัง (ซึ่งต่างที่ของประสานมติรที่ใช้แผ่นอะคลิลิค) และจะน าไปจัดวางในพื นท่ีชั น 1 และ 2  
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   ประธานฯ ให้เริ่มวางถังดังกล่าวตามพื นท่ีที่ก าหนดในเดือนพฤษภาคม 2559 และให้งานประชาสัมพนัธ์ท าการ
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ใช้ทราบ นอกจากนี ท่ีประชุมได้ร่วมกับพิจารณาเรื่องการเก็บสถติิการทิ งขวดลงถัง โดยสรุปว่าใหแ้ม่บา้นแต่ละชั นเก็บ
ขวดออกจากถังเมื่อมีการทิ งจนเตม็ถัง พร้อมกับลงบันทึกวันท่ีเก็บและจ านวนถังที่เก็บได้ต่อเดือน โดยมอบหมายให้นางจรัสโฉม ศิรริัตน ์
ซึ่งเป็นคณะกรรมการดูแลเรื่องการความสะอาด ประสานกับทางแมบ่้านเพื่อด าเนินการ 
  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
            วาระที่ 3.3 การจัดหาวิทยากรและหัวข้อจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร  
   ตามทีท่ี่ประชุมครั งท่ี 1/2559 ได้มอบหมายให้นางสาวน  าเงิน เฉลยีวพจน์ ประสานงานกับอาจารย์ดร.เสฎฐา 
ศาสนนันท ์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อแนะน าวิทยากรที่จะมาบรรยายแทนอาจารย์ พร้อมกับได้ก าหนดหัวข้อคร่าวๆ ไว้ที่ “อยู่อย่างไร
ให้ประหยดัพลังงานในอาคารเก่า” โดยให้เนื อหาเน้นสิ่งที่บุคลากรสามารถน าไปปฏิบตัิไดจ้ริงเพื่อช่วยกันประหยดัพลังงานภายในอาคาร 
และก าหนดช่วงวันท่ีให้อาจารย์เลอืก คือ 22-24 มิถุนายน 2559 นั น  
             นางสาวน  าเงิน เฉลียวพจน์ ไดส้รปุรายละเอียดการจดัอบรมให้ความรู้ดังนี  วิทยากรได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์  
ฉายสินธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา และอาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมผู้ช่วยวิทยากร
จ านวน 1 ท่าน คือ นายด ารงค์ พูลด ารหิ์ ซึ่งเป็นบุคลากรประจ าภาควิชาวิศวกรเครื่องกล อบรมให้ความรู้ในหัวข้อการอบรมเรื่อง 
“อนุรักษ์พลังงานในอาคารเก่า...ท าได้ไม่ยาก” ในวันพุธที่ 22  มิถุนายน  2559  ณ ห้อง 8110  ชั น 8  ส านักหอสมุดกลาง ทั งนี ได้
ด าเนินการจัดท าจดหมายเชิญส่งไปยังคณะเรียบร้อยแล้ว แตย่ังไมไ่ด้รับจดหมายตอบกลับ ประธานฯ จึงมอบให้นางสาวน  าเงิน  
เฉลียวพจน์ด าเนินการติดตาม 
  ส าหรับจ านวนผู้เข้าร่วมได้ก าหนดไว้ 74 คน ประกอบด้วยบุคลากรของส านักหอสมุดกลาง 62 คน และบุคลากรของหอสมุด 
มศว องครักษ์ 12 คน การจัดอบรมแบ่งออกเป็น 2 รอบ เช้าและบ่าย โดยหอสมุด มศว องครักษ์สะดวกเข้าร่วมในช่วงเช้า 
            เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) เอกสารประกอบการอบรม นางสาวน  าเงิน เฉลียวพจน์ จะสอบถามกับทางวิทยากรและแจ้งให้
นางสาวอัมพร ขาวบาง ทราบเพื่อด าเนินการจัดเตรียมก่อนถึงวันจัดกิจกรรม  2) ใบประเมินผลกิจกรรม ให้ใช้ข้อค าถามที่ใช้ประเมิน
กิจกรรมของเดมิมาปรับใช้ 
 มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
             วาระที่ 3.4  การจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน  
   ตามที่ท่ีประชุมครั งท่ี 2/2558 ได้มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนสถานท่ีศึกษาดูงานจากโรงงานท าขาเทียม ต.ดอนตูม  
จ.นครปฐมเป็น "กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม" มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงก าหนดวันเบื องต้นไว้ในช่วงวันท่ี 24-27 พฤษภาคม 2559 
โดยมอบหมายให้นางสาวจันทิรา จีนะวงค์เป็นผูต้ิดต่อประสานงานนั น ขณะนี ได้ก าหนดวันจดักิจกรรมแล้ว คือ วันท่ี 25 พฤษภาคม 
2559 เวลา 09.00-12.00 น. รายละเอียดในการจดักิจกรรมมดีังนี  
    3.4.1 ผู้เข้าร่วม : จ านวน 50 คน (บุคลากรของส านักหอสมุดกลาง 28 คน (คณะกรรมการฯ 12 คน บุคลากรงาน
บริการฯ 5 คน งานบริหารฯ 10 คน และส านักผู้อ านวยการ 1 คน) และบุคลากรของหอสมดุ มศว องครักษ์ 22 คน) 
    3.4.2 การเดินทาง : ด าเนินการจองรถเรียบร้อยแล้ว โดยประสานมติรเดินทางโดยรถบัสขนาด 45 ท่ีนั่ง และ
หอสมุด มศว องรักษ์ เดินทางโดยรถตู ้2 คัน  
    3.4.3 อาหารกลางวัน : แวะรับประทานกลางทางหลังเสร็จสิ นการศกึษาดูงาน 
    3.4.4 เอกสารต่างๆ : ใบประเมินผลกิจกรรม ให้ใช้ข้อค าถามที่ใช้ประเมินกจิกรรมของเดิมมาปรับใช้ ส่วน
ก าหนดการจดักิจกรรม มอบให้นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ จัดท าและส่งให้นางสาวอัมพร ขาวบาง ทราบเพื่อด าเนินการเรื่องการขออนุมตัิ
จัดกิจกรรมและขออนุมัติเดินทางต่อไป 
  มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองเสนอพิจารณา 
  วาระที่ 4.1  ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการใช้แบบตรวจประเมินพ้ืนที่ตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว  
   คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะจากการใช้แบบตรวจประเมินพื นที่ตามมาตรการห้องสมุดสเีขียว 
โดยมรีายละเอียดดังนี  
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    4.1.1 ปรับแกแ้ละลดเกณฑ์การประเมินบางข้อที่ซ  าซ้อนหรือตรวจสอบได้ยาก ได้แก ่
     4.1.1.1 แบบประเมินประเภทพื นที่ส านักงาน  
         1) ด้านไฟฟ้า :  
                                      1.1) ยุบรวมข้อ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน ดังนี  
        ข้อ 1 ปิดไฟทุกครั งเมื่อไม่มีคนท างานและเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน   
        ข้อ 2 เปิดไฟเฉพาะดวงที่จ าเป็น     
                                           รวมเป็น “เปิดไฟเฉพาะบริเวณที่ใช้งาน” 
                                      1.2) ตัดข้อ 6-7, 9-10 ออก ได้แก่ 
        ข้อ 6 ปิดเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่มีผู้ในพื นที่น้อยและอากาศภายนอกเย็น 
        ข้อ 7 ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั งเมื่อไม่มีบคุลากรอยู่ในห้องท างานเกิน 1 ช่ัวโมง 
              ข้อ 9 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเวลาพักเที่ยงและหลังเลิกงาน 
           ข้อ 10 ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมือ่ไม่ใช้งานเกิน 15 นาที 
      2) ด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน : เพิ่มข้อ 19 เข้ามา คือ “มีการคัดแยกขยะและจัดจดุรองรับขยะ  
       ตามต าแหน่งที่เหมาะสม” 
     4.1.1.2 แบบประเมินประเภทพื นที่บริการ  
         1) ด้านไฟฟ้า :  
                                       1.1) ตัดข้อ 4 ออก “ปิดเครื่องปรบัอากาศในบริเวณทีม่ีผู้ใช้จ านวนนอ้ยหรืออากาศภายนอกเย็น” 
         1.2) ปรับแก้ค าในข้อ 6 จาก “รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีขึ นลงชั นเดียว” เป็น “รณรงค์ให้ใช้ 
                                                บันไดแทนการขึ นลงลฟิต์ชั นเดียว” 
    4.1.2 หลังจากได้แจ้งผลการประเมินให้บุคลากรทุกคนไดร้ับทราบแล้วนั น ไดร้ับการท้วงติงเรื่องการให้คะแนน
ประเมินของพื นที่บริการชั น 3-4 ในด้านไฟฟ้า ข้อ 2 เรื่องการเปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งค่าคะแนนแตกต่างจากการ
ประเมินในชั นอ่ืน ทั งๆ ที่เป็นข้อท่ีทุกชั นปฏิบัติเช่นเดียวกัน จึงมีการน ามาพิจารณาปรบัแก้คะแนนใหม ่รวมถึงท าความเข้าใจถึงเกณฑ์ที่
ใช้ประเมินในแตล่ะข้อ และก าหนดแนวทางการประเมินผลที่ชัดเจนขึ นให้คะแนนออกมาเป็นเอกฉันท์ กล่าวคือหลังจากคณะกรรมการฯ 
ทุกกลุ่มได้ด าเนินการตรวจประเมนิในพื นท่ีของตนแล้ว ให้มีการนัดประชุมรวมเพื่อร่วมพิจารณาให้คะแนนในแต่ละพื นท่ีอีกครั ง รวมถึง
สอบถามหรือสอบทานโดยคณะกรรมการฯ ท่ีอยู่ในพื นท่ี และให้คะแนนในช่องของคณะกรรมการคนที่ 3 หรือ 4 (ส านักหอสมุดกลาง) 
    4.1.3 เพื่อให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินพื นท่ีบริการในข้อ 6 “รณรงค์ให้ใช้บันไดแทนการขึ นลงลฟิต์ชั นเดียว” 
และ ข้อ 7 “รณรงค์การใช้น  าอย่างประหยัด” จึงควรมีการด าเนินการรณรงค์ท่ีชัดเจนและมากกว่าการน าป้ายไปติดในห้องน  าและหน้า
ลิฟต์เท่านั น เช่น ให้ข้อมูล/ประโยชน์ของการเดินขึ นบันได เป็นต้น คณะกรรมการฯ จึงจัดทมีในการด าเนินการดังกล่าว โดยสามารถ
ประสานกับทางงานประชาสมัพันธ์กรณีต้องการความช่วยเหลือใดใด โดยใหร้ายงานผลการด าเนินการในการประชุมครั งต่อไป ทีมท่ี
ได้รับมอบหมายมีดังนี   
     4.1.3.1 การรณรงค์เรื่องการใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์ มอบหมายให้นายสนธิชัย ค ามณีจันทร์ และนายกมล
ภัทร พลรบ รับผดิชอบด าเนินการ 
     4.1.3.2 การรณรงค์เรื่องการใช้น  าอย่างประหยดั มอบหมายให้นายสันติ เกษมพันธุ์ และนายสามารถ พุก
พญา รับผดิชอบด าเนินการ 
     4.1.3.3 มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ที่เป็นบุคลากรของหอสมุด มศว องครักษ์ทั ง 5 คน รับผิดชอบ
ด าเนินการในการรณรงค์ทั ง 2 เรื่อง 
  มติเห็นชอบ 
 
  วาระที ่4.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการใช้แบบติดตามการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
   คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะจากการใช้แบบติดตามการด าเนินงานตามมาตรการประหยัด
พลังงาน พบว่ามีเกณฑ์บางข้อที่ซ  าซ้อน และให้มีการปรับแกไ้ขเช่นเดียวกับแบบตรวจประเมินพื นท่ีตามมาตรการห้องสมุดสีเขียวตาม
วาระที่ 4.1 
  มติเห็นชอบ 
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  วาระที่ 4.3  การจัดกิจกรรมการท าความสะอาดใหญ่คร้ังท่ี 1 ในเดือนมิถุนายน ณ ส านักหอสมุดกลาง และครั้งที่ 2 ใน
เดือนกรกฎาคม 2559 ณ หอสมุด มศว องครักษ์  
   4.3.1  การจัดกิจกรรมการท าความสะอาดใหญ่คร้ังท่ี 1 ณ ส านักหอสมุดกลาง ในเดือนมิถุนายน 2559 มีแนวทางใน
การด าเนินการ ดังนี  
     พื นที่ในการด าเนินการคือพื นท่ีชั น 6 หมวด 600 ภาษาไทย โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางจากการท าความสะอาด
แบบเดิม คือ  1) นอกจากจะท าความสะอาดเชิงกายภาพคือการปัดกวาดเช็ดถูชั นหนังสือและตัวเล่มแล้ว ในครั งนี ได้ปรับเพิ่มการท า
ความสะอาดเชิงคุณภาพเข้ามาด้วย นั่นคือการอ่านชั น พิจารณาหนงัสือจ าหน่ายออก และดึงหนังสือที่ช ารุดมากๆ ออกจากชั นเพื่อส่ง
ซ่อม และ 2) เพิ่มระยะเวลาในการด าเนินการจาก 1 วัน เป็นประมาณ 1 เดือน รายละเอียดมดีังนี  
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เวลาในการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ การด าเนินการ/ขอบเขต หมายเหตุ 
ช่วงที่ 1  

ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 
6-10 มิถุนายน 2559 

บุคลากรจดัชั นหนังสือ 
งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 10 คน 

อ่านชั น  
ขอบเขต:  หนงัสือภาษาไทย หมวด 600-900 ชั น 6 

ผู้ด าเนินการ:  
สุรพงษ์, สามารถ, อภิเดช, ปิยะรกัษ์, สนธิชัย, เกรียงศักดิ์, กิตติ
ศักดิ์, สุรชัย, เกยีรติศักดิ์, เดชณรงค์ 

ช่วงที่ 2  
ระยะเวลา 2 สัปดาห์ 
13-24 มิถุนายน 2559 

บรรณารักษ์ 9 คน 
(งานบริการทรัพยากร
สารสนเทศ 4 คน และ 

งานบริหารจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ 

5 คน) 

1. พิจารณาจ าหน่ายออกเพื่อส่งกลุ่มงานจัดหาฯ 
2. ดึงหนังสือท่ีช ารุดมากๆ ออกจากชั นเพื่อส่งกลุ่ม 
    งานซ่อม  
ขอบเขต:  หนังสือภาษาไทย หมวด 600-700 ชั น 6  
             จ านวน 9 ตู้ 

1. ผู้ด าเนินการ:  
   พิมล, มัณฑนา, เปี่ยมสุข, ฐานวรี์, วนิดา, ณัฐธยาน์,  
   กรรณิการ์, มาลินี, อัมพร 
2. ด าเนินการพิจารณาจ าหน่ายออก: 
    เน้นการพิจารณาฉบบัซ  าเป็นหลัก เช่น มีจ านวนระบบั 
    มาก, มีฉบับพิมพ์ใหม่, สถิติการใช้น้อย-ไม่มี (ดูจากใบ 
    ยืมหลังตัวเลม่และจากระบบ) เพื่อแก้ไขปัญหาหนังสือ 
    แน่นชั น 
3. เกณฑ์การพิจารณา: จัดท าโดยนางสาวอัญชลี ตุ้มทอง 4. 
แบบฟอร์มที่ใช้: 
    1) แบบฟอร์มการพิจารณาจ าหน่ายออกส าหรับ 
       แนบไว้กับหนังสือท่ีจะจ าหน่ายออก 
     2) แบบฟอร์มบันทึกสถิติจ านวนหนังสือท่ีดึงออก 
        จากชั นเพื่อจ าหน่ายออก หรือส่งซ่อม ของ 
        หนังสือแต่ละตู้  
5. หนังสือท่ึถูกดึงออกจากชั นแต่ละตู้ จะเรียงตามล าดับ 
   เลขเรียกหนังสือ โดยแยกออกเป็นหนังสือจ าหน่ายออก  
   และหนังสือช ารุด 

ช่วงที่ 3 
ตั งแต่วันท่ี 27 มิถุนายน 

2559 เปน็ต้นไป 

งานบริหารจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ: กลุ่มงานจัดหาฯ 

 

ด าเนินการจ าหน่ายหนังสือออกจากระบบ นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง จะวางแผนการด าเนินการและก าหนด
รายชื่อผู้รับผิดชอบ 

งานบริหารจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ: กลุ่มงานซ่อม 

ซ่อมหนังสือช ารุด 
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 เวลาในการด าเนินการ ผู้ด าเนินการ การด าเนินการ/ขอบเขต หมายเหตุ 
วันเปิด-ปิดงาน 

30 มิถุนายน 2559 
08.15-12.00 น. 

บุคลากรทุกคน 1. งานพิธีการ: ประธานโครงการฯ รายงานผลการ 
  ด าเนินการที่ผ่านมา ผู้อ านวยการกล่าวเปดิ-ปิด 
  กิจกรรม พร้อมถ่ายภาพหมู ่
2. ท าความสะอาดพื นท่ีชั น 6 โดยรวม : ชั นหนังสือ 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และห้องศ.ขจร  
   สุขพานิช 
3. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

ท าความสะอาดโดยรวม  
ใช้ผ้าแห้งเช็ดชั นและตัวเล่มหนังสอื 



 
 

   4.3.2  การจัดกิจกรรมการท าความสะอาดใหญ่คร้ังท่ี 2 ณ หอสมุด มศว องครักษ์ ในเดือนกรกฎาคม 2559  
นางหทัยรัตน์ ธีรกลุ ไดร้ายงานว่า กิจกรรมการท าความสะอาดใหญค่รั งท่ี 2 นั นจะด าเนินการ ณ พื นท่ี 6 ซึ่งเป็นชั นท่ียังไม่ได้ด าเนินการ
ในการจัดกิจกรรมการท าความสะอาดใหญ่ในครั งท่ี 1 ที่ผ่านมา เนื่องจากในขณะนั นอยู่ในระหว่างการติดตั งตูร้างเลื่อนและจ าหน่ายออก
คลังหนังสือใช้น้อย  
          มติเห็นชอบ 
 
  วาระที่ 4.4  การจัดอบรมให้ความรู้ เร่ือง “ธนาคารขยะ” ในเดือนมิถนุายน 2559 ณ หอสมุด มศว องครักษ์  
       นางหทัยรัตน์ ธีรกุล ไดร้ายงานว่า ตามแผนการด าเนินงานในการจัดกิจกรรมบรรยาย เรื่อง “ธนาคารขยะ” และกิจกรรม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรม 5ส ของหน่วยงานภายใน มศว องครักษ์ นั น จะขอเปลี่ยนช่ือการจดักิจกรรมใหม่
เป็น “กิจกรรมอบรมให้ความรู้ ครั งที่ 2 เรื่องการจัดการขยะ” โดยมรีายละเอียดดังนี  
   1) หัวข้อการอบรมเรื่อง :  “การจดัการขยะ” 
            2) วิทยากร : ดร.สมมาส แก้วล้วน อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  
คณะวิศวกรรมศาสตร ์
            3) วัน เวลา และสถานท่ีจดักิจกรรม :  วันท่ี 29 มิถุนายน 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.  
ณ ชั น 7 หอสมุด มศว องครักษ์ (จัดเลี ยงเฉพาะอาหารว่างและเครือ่งดื่ม) 
   4) ผู้เข้าร่วมกิจกรรม : บุคลากรจ านวนรวม 40 คน แบ่งออกเป็นจากหอสมุด มศว องครักษ์ 23 คน และบุคลากร
ส านักหอสมุดกลาง (คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลงังานและโครงการกิจกรรม 5ส และบุคลากรจากงานต่างๆ) 17 คน 
(ติดต่อขอรถบสัขนาด 25 ท่ีนั่ง)  
       ทั งนี เนื่องจากมีการเปลีย่นช่ือกิจกรรมซึ่งไม่ตรงกับท่ีก าหนดไว้ในแผนการด าเนินงาน จึงต้องท าการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง
ช่ือกิจกรรมก่อนท่ีจะท าการอนมุัตจิัดกิจกรรม และจดหมายเชิญวิทยากร พร้อมกันนี ได้มอบหมายใหน้างสาวน  าเงิน เฉลียวพจน์ จดัส่ง
ก าหนดการจดักิจกรรมมาให้นางสาวอัมพร ขาวบาง เพื่อขออนุมัติจัดกิจกรรม ส าหรับแบบประเมินกจิกรรมนั น ให้ใช้ข้อค าถามของเดิม
เป็นแนวทาง                         
   มติที่ประชุมเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองอ่ืนๆ 
 วาระที ่5.1  ตรวจสอบหมายเลขเคร่ืองปรับอากาศให้ตรงกับหมายเลขเบรคเกอร์ในแต่ละชั้น 
   นายสามารถ พุกพญา ได้แจ้งว่า ตามที่ไดม้ีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมเครื่องปรับอากาศใหม่ในแตล่ะชั น ท าให้
หมายเลขของเครื่องปรับอากาศกับหมายเลขเบรคเกอร์ในแตล่ะชั นอาจจะยังไมต่รงกัน จึงขอให้คณะกรรมการฯ ประจ าชั นด าเนินการ
ตรวจสอบและจดัท าหมายเลขให้เป็นปัจจุบัน ทั งนี ในชั น 2 ซึ่งนางฐานวีร์ ศรีจีระพัชร เป็นคณะกรรมการฯ ประจ าชั นนั น ให้
ประสานงานกับนายสรุพงษ์ พิมพ์โคตร เพื่อด าเนินการแทน 
  มติที่ประชุมรับทราบ  
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
ประชุมคร้ังต่อไป วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 702 
 
 

                               (นางสาวอัมพร ขาวบาง)  
                                                                             ผู้จดรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ครั้งท่ี 3/2559 

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
............................................................................................................................................................  

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. รองผู้อ านวยการฝา่ยส่งเสรมิผู้ใช้ (นางพิมล  เมฆสวัสดิ์)  ที่ปรึกษา 
  2. รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการและแผน (นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ)  ประธานกรรมการ 
  3. นายกมลพัชร     พลรบ         กรรมการ 
  4. นางจรัสโฉม        ศิริรัตน์   กรรมการ 
  5. นางสาวจันทิรา        จีนะวงค์   กรรมการ 
  6. นางฐานวีร์         ศรีจิระพัชร์    กรรมการ 
  7. นายพิลาสพล        พิพัฒน์เขมากร   กรรมการ  
 8. นางสาววรุณพรรณ       พองพรม   กรรมการ 
  9. นายสนธิชัย        ค ามณีจันทร์   กรรมการ   
    10. นายสันติ         เกษมพันธุ ์  กรรมการ 
 11. นายสามารถ        พุกพญา  กรรมการ 
  12. นายสุรชัย       หาบ้านแท่น   กรรมการ 
  13. นางหทัยรัตน์             ธีรกุล   กรรมการ 
 14. นางสาวอัมพร        ขาวบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  15. นางสาวนัยรัตน์       เรืองวชิรารัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้อ านวยการส านักหอสมดุกลาง  (อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์)    ที่ปรึกษา 
 2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการหอสมดุ มศว องครักษ์ (นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์)  ที่ปรึกษา 
 3. นางสาวน  าเงิน       เฉลียวพจน์     กรรมการ 
  4. นางสาวยุภาภรณ์     ไชยสงค ์      กรรมการ 
  5. นายวิมล        พุมมา      กรรมการ 
 
เปิดประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  วาระที่ 1.1 ผลการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
    ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ของส านักหอสมดุกลาง ไดจ้ัด
กิจกรรมศึกษาดูงานเกี่ยวกับการประหยดัพลังงาน ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลยัมหิดล จ.นครปฐม เมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2559 พบว่า จากบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 50 คน คิดเปน็ร้อยละ 100 และแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาร้อยละ 96.00 
ของจ านวนแบบประเมินที่แจกไปทั งหมด ผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.44) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
ได้รับการประเมินอยู่ในระดบัมากที่สุด 3 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสดุคือ การเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน  
( X =4.48) รองลงมาคือ การส่งเสรมิ/สรา้งความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน และประโยชน์ที่ไดร้ับจากการศึกษาดูงานใน 
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เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน ( X =4.46)  รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 และภาพกิจกรรมบนเฟซบุ๊คของ 
ส านักหอสมุดกลางที่ https://www.facebook.com/libswu/ 
  มติที่ประชุม  รับทราบ   
 
  วาระที่ 1.2 ผลการจัดกิจกรรมการอบรมให้แก่บุคลากรส านักหอสมุดกลาง เร่ือง “อนุรักษ์พลังงานในอาคารเก่า...ท าได้ไม่
ยาก” ณ ส านักหอสมุดกลาง  
   ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ของส านักหอสมดุกลาง ไดจ้ัด
กิจกรรมการอบรมให้แก่บุคลากรส านักหอสมุดกลาง เรื่อง “อนุรักษ์พลังงานในอาคารเก่า...ท าได้ไมย่าก” ณ ห้องประชุม 8110 ชั น 8 
ส านักหอสมุดกลาง เมื่อวันท่ี 22 มิถุนายน 2559 วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิพงษ์  ฉายสินธ ์รองคณบดฝี่ายแผนและพัฒนา และ
อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั น พบว่า จากบุคลากรทีเ่ข้าร่วมจ านวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 98.76 
ของบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมการอบรมทั งหมด ได้รับแบบประเมินกลบัคืนจ านวน 75 ชุด คิดเป็นร้อยละ 93.75 ของจ านวนแบบประเมินที่
แจกไปทั งหมดนั น บุคลากรประเมนิผลการเข้าร่วมอบรมโดยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมในระดับมาก ( X =3.87) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า 
  1. ด้านเนื้อหา/การน าความรู้ไปใช้ บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก คือ ประโยชน์ที่ไดร้ับจากการเข้าร่วมอบรม  ( X =4.08) รองลงมา คือ การน าความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ ( X =3.99) 
  2. ด้านวิทยากร บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.76) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก คือ ความสามารถในการถ่ายทอดเนื อหา ( X =3.97) รองลงมา คือ การอธิบายเนื อหาได้ชัดเจนและ
ตรงประเด็น ( X =3.91)  

  3. ด้านระดับความรู้ความเข้าใจ บุคลากรมีความคดิเห็นโดยรวมอยูใ่นระดับมาก ( X =3.69) โดยบุคลากรส่วนใหญม่ี
ระดับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ นหลังการอบรม คือ มคีวามรู้ก่อนเข้าร่วมอบรมในระดับปานกลาง ( X =3.31) และมีความรูห้ลังการอบรม
ในระดับมาก ( X =4.07) 
   ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ นั น มีบุคลากรแสดงความคิดเห็นทั งหมด 6 คน โดยส่วนใหญ่ (ความถี่ 5) 
แสดงความคดิเห็นว่า ดมีาก ควรจดักิจกรรมเช่นนี อีก รวมถึงเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ สามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ทั งในที่
ท างานและที่บ้านได้ รายละเอยีดดังเอกสารแนบ 2 และภาพกิจกรรมบนเฟซบุ๊คของส านักหอสมดุกลางที่ 
https://www.facebook.com/libswu/ 
    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

 วาระที่ 1.3 ผลการจัดกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ คร้ังท่ี 2 เร่ือง “การจัดการขยะ” ณ หอสมุด มศว องครักษ์  
  ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ของ ส านักหอสมดุกลาง ไดจ้ัดกิจกรรม
การอบรมให้ความรู้ ครั งท่ี 2 เรื่อง “การจัดการขยะ” ณ หอสมุด มศว องครักษ์ เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 2559 วิทยากรโดย ดร.สมมาส 
แก้วล้วน อาจารย์ประจ าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั น พบว่า จากจ านวนผู้เข้าร่วมจ านวน 42 คน ได้รับแบบ
ประเมินกลับคืนจ านวน 35 ชุด คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของจ านวนแบบประเมินที่แจกไปทั งหมด ประเมินผลการเข้าร่วมอบรมโดยม ี
ความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมในระดับมาก ( X =4.36) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
  1. ด้านเนื้อหา/การน าความรู้ไปใช้ บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.24) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก คือ ประโยชน์ท่ีไดร้ับจากการเข้าร่วมอบรม ( X =4.37) รองลงมา คือ สามารถน า
ความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดได ้( X =4.23) 
   2. ด้านวิทยากร บุคลากรมีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.49) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่
บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก คือ การอธิบายเนื อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น ( X =4.57) รองลงมา คือ ความสามารถในการ
ถ่ายทอดเนื อหา ( X =4.49)  
  3. ด้านระดับความรู้ความเข้าใจ บุคลากรมีความคดิเห็นโดยรวมอยูใ่นระดับมาก ( X =3.71) โดยบุคลากรส่วนใหญม่ี
ระดับความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ นหลังการอบรม คือ มคีวามรู้ก่อนเข้าร่วมอบรมในระดับปานกลาง ( X  = 3.03) และมีความรู้หลังการ
อบรมในระดับมาก ( X  = 4.40) 
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    ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ นั น มีบุคลากรแสดงความคิดเห็นทั งหมด 3 คน โดยแสดงความเห็นว่า ท าให้
ทราบถึงอันตรายที่เกดิจากบรรจุภณัฑ์อย่างแท้จริง (ความถี่ 1) มีประโยชน์มาก สามารถน าความรู้ทีไ่ดไ้ปใช้ในชิวิตประจ าวันและบอกต่อ
คนรอบข้างซึ่งสิ่งของใช้เหล่านั นอยู่ใกล้ตัวมาก (ความถี่ 1) และ เวลาที่จัดน้อยไป ควรจัดทั งวัน (ความถี่ 1) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 
3 และภาพกิจกรรมบนเฟซบุ๊คของหอสมุด มศว องครักษ์ที่ https://www.facebook.com/oklib.swu.ac.th 
    มติที่ประชุม  รับทราบ  

วาระที่ 1.4  ผลการจัดกิจกรรมการท าความสะอาดใหญ่คร้ังท่ี 1 ในเดือนมิถนุายน ณ ส านักหอสมดุกลาง  และครั้งที่ 2 
ในเดือนกรกฎาคม 2559 ณ หอสมุด มศว องครักษ์  
  1.4.1  ผลการจัดกิจกรรมการท าความสะอาดใหญ่คร้ังท่ี 1 ณ ส านักหอสมุดกลาง ในเดือนมิถนุายน 2559  
   ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ของ  
ส านักหอสมุดกลาง ได้จดักิจกรรมการท าความสะอาดใหญ่ครั งที่ 1 ณ พื นที่ชั น 6 ส านักหอสมุดกลาง ตลอดเดือนมิถุนายน 2559 โดย
แบ่งการด าเนินการออกเป็น 3 ระยะ ได้แก ่
                     ระยะที่ 1 อ่านชั นหนังสือภาษาไทย หมวด 600-900 โดยบุคลากรกลุ่มงานบริการทรัพยากรสารสนเทศ  
      ระยะที่ 2 พิจารณาหนังสือจ าหน่ายออกและดึงหนังสือท่ีช ารดุมากๆ ออกจากชั นหนังสือภาษาไทย หมวด 600-700 
โดยบรรณารักษ์กลุม่งานส่งเสรมิผูใ้ช้ และบรรณารักษ์งานบรหิารจดัการทรัพยากรสารสนเทศ 
      ระยะที่ 3 ด าเนินการซ่อมหนังสอืและจ าหน่ายหนังสือออกจากระบบ โดยบุคลากรงานบริหารจดัการทรัพยากร
สารสนเทศ และท าความสะอาดพื นท่ีชั น 6 โดยรวม 
   ผลการจัดกิจกรรมพบว่า มีบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรมรวมร้อยละ 98.55 ผลการประเมินการ 
เข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( X =3.71) จ านวนผู้เข้าร่วมและผลการประเมินแตล่ะกิจกรรมสรุปไดด้ังนี  
    1. กิจกรรมด้านเทคนิค (การอ่านชั น และพิจารณาหนังสือจ าหน่ายออกและหนังสือใช้น้อย ดึงผลงานอาจารย์ของ
มหาวิทยาลยัเพื่อแปลงเป็นดิจิทัลและดึงหนังสือท่ีช ารดุเพื่อส่งซ่อม) มีบุคลากรเข้าร่วมครบทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของบุคลากรที่
ต้องเข้าร่วมกิจกรรมทั งหมดจ านวน 40 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนครบทุกชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจ านวนแบบประเมินที่แจก
ไปทั งหมด 40 ชุด บุคลากรประเมนิผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวมในระดับมาก ( X =3.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ( X =3.95) รองลงมา คือ การอ านวยความสะดวกใน
เรื่องวัสดุอุปกรณ์ ( X =3.90) ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ นั น มีบุคลากรแสดงความคิดเหน็ทั งหมด 7 คน โดยแสดง
ความเห็นที่มีความถี่สูงสดุ คือ เปน็กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม (ความถี่ 2)  

  2. กิจกรรมด้านการท าความสะอาด มีบุคลากรเข้าร่วมจ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 97.10 ของบุคลากรที่ต้องเข้าร่วม
กิจกรรมทั งหมด 69 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนจ านวน 62 ชุด คิดเป็นร้อยละ 92.54 ของจ านวนแบบประเมินที่แจกไปทั งหมด 
บุคลากรประเมินผลการเข้าร่วมกจิกรรมโดยรวมในระดับมาก ( X =3.61) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบวา่ มี 2 ข้อท่ีบุคลากรมีความเห็น
อยู่ในอันดับแรก คือ การอ านวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ ( X =3.79) และประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม ( X =3.79) 
รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม ( X =3.68) 
   ส าหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ นั น มีบุคลากรแสดงความคิดเห็นทั งหมด 4 คน โดยแสดงความเห็นที่มี
ความถี่สูงสดุ คือ ความจัดกิจกรรมเต็มวันเพราะน่าจะได้ประโยชนส์ูงสุดกว่านี  รวมถึงท าความสะอาดชั นหนังสือภาษาอังกฤษด้วย 
(ความถี่ 2) รายละเอยีดดังเอกสารแนบ 4 และภาพกิจกรรมบนเฟซบุ๊คของส านักหอสมดุกลางที่ 
https://www.facebook.com/libswu/  
   1.4.2  ผลการจัดกิจกรรมการท าความสะอาดใหญ่คร้ังท่ี 2 ณ หอสมุด มศว องครักษ์ วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559     
    ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ของส านักหอสมดุกลาง ไดจ้ัด
กิจกรรมการท าความสะอาดใหญค่รั งท่ี 2 ณ พื นที่ชั น 6 หอสมุด มศว องครักษ ์เมื่อวันศุกร์ที ่22 กรกฎาคม 2559 นั น ผลการจดั
กิจกรรมพบว่า จากบคุลากรทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมทั งหมด 20 คน คิดเป็นร้อยละ 90.90 ของบุคลากรทีต่้องเข้าร่วมกิจกรรมทั งหมด 22 คน 
ได้รับแบบประเมินกลับคืนจ านวน 20 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนแบบประเมินที่แจกไปทั งหมด ผลการเข้าร่วมกิจกรรมโดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.33) เมื่อพิจารณาแต่ละข้อ พบว่า ส่วนใหญ่ทกุข้อได้รับการประเมินในระดับมาก โดยข้อที่ได้รบัการประเมินอยู่
ในอันดับสูงสุด คือ ท่านคิดว่าควรมีการจัดกจิกรรมนี ทุกปี ( X  = 4.55) รองลงมาคือ กิจกรรมนี ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญของ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ( X  = 4.50) ส่วนความคดิเห็นอ่ืนๆ ท่ีมผีูแ้สดงความเห็น คือ ควรด าเนินกิจกรรมปลีะครั งก็เพียงพอ ควรมี
อุปกรณ์เพื่อสนับสนุนในการท ากิจกรรมอย่างเพียงพอ รายละเอียดดงัเอกสารแนบ 5 
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   มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 1.5 รายงานการด าเนินการจัดกิจกรรม Green Library for Life ณ หอสมุด มศว องครักษ์  
  ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ของส านักหอสมดุกลาง ไดจ้ัด
กิจกรรม Green Library for Life ณ หอสมดุ มศว องครักษ์ ตั งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นมา ผลการด าเนินการพบว่า จากการจัด
กิจกรรมขยะขยายโอกาส โดยตั งกล่องรับบริจาคฝากระป๋องน  าอัดลมตามจดุต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฝัง่องครักษ์ 6 จุด ได้แก่ อาคาร
หอสมุด โรงอาหารสโมสร โรงอาหารอาคารหอพักนสิิต อาคารบริหารกิจการหอพัก  อาคารเรียนรวม และอาคารอ านวยการ ซึ่งนอกจาก
การจัดวางกล่องรับบริจาคตลอดภาคการศึกษา 2/2558 แล้ว ยังจัดแสดงแผ่นป้าย/นิทรรศการแสดงข้อมูลเกี่ยวการการท าขาเทียมจาก
วัสดุอัลลูมิเนยีมอีกด้วย และจากการเปิดรับบริจาคถึงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2559 นั น ได้รับความร่วมมอืในการบริจาคเป็นจ านวนมาก 
คณะท างานได้ท าการคดัแยกประเภทของขยะที่ได้รับบริจาคเพื่อแยกขยะที่ไม่ใช่อัลลูมิเนียมออก และจัดส่งให้กับกรมควบคุมมลพิษ 
โครงการ “ไปรษณยี์ไทย ชวนคนไทย ส่งวัสดุอัลลูมเินียมเพื่อจดัท าขาเทียม ส าหรับผู้พิการที่ขาดแคลน ฟรี” 
 

    

    
   
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  วาระที่ 1.6  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าปัจจุบัน (เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2559)  
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าปัจจุบันของส านักหอสมุดกลาง (เดือนมิถุนายน) และหอสมุด มศว 
องครักษ ์(เดือนพฤษภาคม) รายละเอียดดังเอกสารแนบ 6 ทั งนี ประธานเสนอให้เพิ่มตารางการน าเสนอโดยน าผลการใช้กระแสไฟฟ้า
ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของส านักหอสมุดกลางและหอสมุด มศว องครักษ์มาน าเสนออยู่ในตารางเดียวกัน (ดังที่ปรับเพิ่มแล้วใน
เอกสารแนบ 6) 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  วาระที ่1.7  รายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานครัง้ท่ี 3  
เดือนเมษายน-มิถุนายน 2559  
    ผลการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานครั งที่ 3 ประจ าเดือนเมษายน-มิถุนายน 2559 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7 สว่นการติดตามผลการด าเนินงานฯ ครั งต่อไปจะเป็นการติดตามผลครั งสุดท้ายของปีงบประมาณ 2559 
คือ ครั งท่ี 4 ประจ าเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  วาระที ่1.8  รายงานผลการตรวจประเมินพ้ืนที่ประจ าเดือนกรกฏาคม คร้ังท่ี 2 ส านักหอสมุดกลาง และครั้งที่ 3 หอสมุด 
มศว องครักษ์  
    ตามที่คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการตรวจประเมินพื นท่ีประจ าเดือนกรกฎาคม 2559 ซึ่งเป็นการตรวจประเมินครั งท่ี 2 
ของส านักหอสมุดกลาง และเป็นการตรวจประเมินครั งท่ี 3 ของหอสมุด มศว องครักษ์ ไปแล้วนั น  
ผลการตรวจประเมินมรีายละเอียดดังเอกสารแนบ 8 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
   วาระที่ 1.9 ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
     เมื่อพุธวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559 คณะกรรมการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ส านักหอสมดุกลาง ประจ าปี
การศึกษา 2558 ได้ด าเนินการตรวจประเมินส านักหอสมดุกลาง ซึ่งโครงการห้องสมุดสีเขียวเป็นหนึ่งในประเด็นที่ไดร้ับการประเมิน โดย
จัดอยู่ในองค์ประกอบท่ี 5 การบรหิารจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ 5.11 การด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน มี
เกณฑ์ประกอบมาตรฐานจ านวน 5 ข้อ ได้แก่ 
   1. มีการจัดตั งคณะกรรมการการด าเนินการหรือมีการมอบหมายใหม้ผีู้รับผิดชอบด าเนินการ 
   2. มีแผนการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยดัพลังงาน โดยก าหนดตัวบ่งชี วัดความส าเร็จและค่า
เป้าหมายทีต่้องการบรรล ุ
   3. มรีะบบและกลไกท่ีส่งเสรมิให้บคุลากรและผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินการตาม 
   4. มีการด าเนินการตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ของแผน พร้อมทั งรายงานต่อ
คณะกรรมการประจ าหน่วยงานเพื่อพิจารณา 
   5. มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประจ าหน่วยงานมาใช้ในการแก้ไขปรบัปรุงหรือก าหนด
แนวทางในการด าเนินงานปีต่อไป 
   รายละเอียดการน าเสนอเกณฑ์แตล่ะข้อดังเอกสารแนบ 9  
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  วาระที่ 1.10 รายงานผลการด าเนินการกจิกรรม โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559   
     จากกิจกรรมในโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559 ทั งหมด 11 กิจกรรมหลัก (26 กิจกรรมย่อย) ณ เดือน
กรกฎาคม 2559 สามารถด าเนินการไดส้ าเร็จตามแผนจ านวน 11 กิจกรรมหลัก (23 กิจกรรมย่อย) ดังตาราง ส่วนภาพและสรุปผลการ
จัดกิจกรรมดังเอกสารแนบ 10 
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  มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2559  
  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนนิโครงการประหยดัพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ครั ง
ที ่2/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 มติที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดย 
ไม่มีการแก้ไข 

กิจกรรม 
ก าหนด 

จัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินการ  
หมาย
เหตุ 

ด า
เน

ินแ
ล้ว

เส
ร็จ

 

อย
ู่ระ

หว
่าง

ด า
เน

ินก
าร

 

ยัง
ไม

่
ด า

เน
ินก

าร
 

1. กิจกรรม Green Library for Life ธ.ค. 58 – เม.ย. 59  
 

   
    1.1 กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” 
    1.2 ส่งเสริมการแยกขยะในอาคาร : ถังแยกขยะ 
2. กิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัด    
   พลังงาน/อนุรักษพ์ลังงาน 

3 ก.พ. – 30 เม.ย. 59     

3. กิจกรรมศึกษาดูงาน  ณ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
   มหาวิทยาลัยมหดิล ศาลายา 

25 พ.ค. 59     

4. กิจกรรมตรวจประเมินพื นที่ 5 ครั ง  
      4.1 ประสานมิตร 2 ครั ง ครั งที่ 1 มี.ค. 59     

ครั งที่ 2 ก.ค. 59     
     4.2 หอสมุด มศว องครักษ์ 3 ครั ง ครั งที่ 1 ธ.ค. 58     

ครั งที่ 2 มี.ค. 59     
ครั งที่ 3 ก.ค. 59     

5. กิจกรรมการจัด Big Cleaning Day จ านวน 3 ครั ง  
    5.1 ประสานมิตร 1 ครั ง มิ.ย. 59     
    5.2 หอสมุด มศว องครักษ์ 2 ครั ง ครั งที่ 1  25 ธ.ค. 58     

ครั งที่ 2  22 ก.ค. 59     
6. กิจกรรมบรรยายเรื่อง ธนาคารขยะ  มศว องครักษ์ 29 มิ.ย. 59     
7. กิจกรรมการอบรมให้แก่บุคลากรส านักหอสมุดกลาง   22 มิ.ย. 59     
8. เผยแพร่ความรูเ้รื่องการประหยดัพลังงาน และรณรงคต์าม 
   มาตรการแนวทางประหยัดพลังงานอย่างต่อเนือ่ง 

     

9. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ จ านวน 6 ครั ง ครั งที่ 1/58  13 ต.ค. 58     
ครั งที่ 2/58   30 พ.ย. 58     
ครั งที่ 1/59   11 ก.พ. 59     
ครั งที่ 2/59   26 เม.ย. 59     
ครั งที่ 3/59  29 ก.ค. 59     

ครั งที่ 4/59  ก.ย. 59     
10. การติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมดุ 
     สีเขียว จ านวน 4 ครั ง (ทุก 2-3 เดือนตามรอบการ 
     ประชุม) 

ครั งท่ี 1  ธค58-มค59     
ครั งท่ี 2  กพ-มีค59     
ครั งท่ี 3  เมย-มิย59     
ครั งท่ี 4  กค-สค59     

11. วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า ต่อเนื่องตลอดปี     
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ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง  
         วาระที่ 3.1 ผลการน าถังแยกทิ้งขวดพลาสติกมาจัดวางตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร  
    จากการด าเนินการจดัท าถังแยกทิ งขวดพลาสติกและเริ่มน ามาจัดวางตามจุดตา่งๆ ภายในห้องสมุดตั งแต่เดือน
พฤษภาคมเป็นต้นมานั น เพ่ือการติดตามผลจึงไดม้ีการเก็บสถติิในเดือนแรกของการวางถัง โดยก าหนดให้แม่บ้านประจ าชั นเป็นผู้จด
บันทึกเมื่อมีการทิ งขวดจนเต็มถัง ดังตารางด้านล่าง ซึ่งผลการเก็บสถิติพบว่า มีการตอบรับในการแยกทิ งขวดพลาสติกเป็นอย่างดี  

  
   ทั งนี  ในขณะนี ยังคงเหลือชั นท่ียังไม่มีถังแยกขวด คือ ชั น 1 ซึ่งนายสนธิชัย ค ามณีจันทร์ จะด าเนินการให้แล้วเสร็จต่อไป 
รวมถึงปรับเปลี่ยนถังแยกขวดที่ชั น 6 ให้เป็นรูปแบบเดียวกับชั นอ่ืนๆ เนื่องจากขณะนี ใช้ถังแยกขวดทีเ่ป็นถังต้นแบบอยู ่
   
   มติที่ประชุม รับทราบและมอบให้นายสนธิชัย ค ามณีจันทร์ด าเนินการให้แล้วเสรจ็  
 
  วาระที่ 3.2 ความคืบหน้าในการด าเนินการรณรงค์เร่ืองการเดินขึน้บันไดชั้นเดียว และการประหยดัน้ า และการปรับแก้
ข้อมูลเวลาการปิดเปิดเคร่ืองปรับอากาศท่ีประตูหน้าห้องไฟ  
   จากวาระที่ 4.1.3 ของการประชุมครั งท่ี 2/2559 ท่ี ได้แบ่งกลุ่มเพื่อมอบหมายเรื่องการรณรงคเ์รื่องการเดินขึ นบันไดชั น
เดียว และการประหยดัน  านั น ผูร้บัผิดชอบไดร้ายงานผลการด าเนินการดังนี  
    3.2.1 การเดินขึ้นบนัไดชั้นเดียว :  
     ประสานมิตร: นายสนธิชัย ค ามณจีันทร์ และนายกมลภัทร พลรบ ได้ด าเนินการจัดท าโปสเตอร์และสติกเกอร์
ให้ข้อมูลเพื่อรณรงค์ในเรื่องดังกล่าว ณ บันไดทางขึ นชั น 1-2 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ทยอยด าเนินการเพิ่มเติมในชั นอ่ืนต่อไป เนื่องจาก
ท าได้น่าสนใจ ทั งนี ในส่วนของชั นอื่นๆ นั น ให้ด าเนินการเฉพาะสตกิเกอร์ให้ข้อมูลเท่านั น 
     หอสมุด มศว องครักษ์ : ได้ด าเนินการให้ข้อมูลการเดินออกก าลังโดยการเดินบันได โดยติดไว้ท่ีบริเวณหน้า
ลฟิต ์
 

พ้ืนที่ 
วันที่เก็บ 

 
หมายเหตุ 

ชั น 2 
12 พ.ค. 59  
25 พ.ค. 59  

ชั น 3 
 

12 พ.ค. 59  
23 พ.ค. 59  

ชั น 4 
10 พ.ค. 59   
18 พ.ค. 59  
26 พ.ค. 59  

ชั น 5 - ยังไม่มีถัง 
ชั น 6 23 พ.ค. 59  
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    3.2.2 การประหยัดน้ า : ทั งส านักหอสมุดกลาง และหอสมดุ มศว องครักษ์ ได้ด าเนินการน าปา้ยรณรงค์เรื่องการ
ประหยดัน  าไปติดไว้บริเวณอ่างล้างมือในห้องน  า 

          
  
   ส าหรับการปรับแก้ข้อมลูเวลาการปิดเปิดเครื่องปรับอากาศท่ีประตหูน้าห้องไฟของทุกชั น นางสาวอัมพร ขาวบาง ได้
รายงานว่าได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั งนี  ในส่วนพื นท่ีงานบริการฯ นั น ได้เพิ่มข้อมลูช่ือผู้รบัผิดชอบดูแลเรื่องการเปดิปิดไฟของแต่ละ
ชั นไว้ด้วย     
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
          วาระที่ 3.3 ผลการติดตามและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงของแต่ละพ้ืนที่ตามผลการตรวจประเมินพ้ืนที่คร้ัง
ที่ 1 ณ ส านักหอสมุดกลาง และคร้ังท่ี 2 ณ หอสมุด มศว องครักษ์ ประจ าเดือนมีนาคม 2559  จากวาระที่ 1.4 ของการประชุม
ครั งท่ี 2/2559 ทีป่ระธานฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ประจ าแต่ละพื นท่ีตดิตามและแกไ้ขข้อเสนอแนะ/ข้อความปรบัปรุงของ
พื นที่ตนเองจากผลการตรวจประเมินพื นที่ประจ าเดือนมีนาคม 2559 และน าผลมารายงานในการประชุมนั น คณะกรรมการแตล่ะพื นท่ี
ได้รายงานว่าได้ด าเนินการตดิตามและแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่ได้เรยีบร้อยแล้ว 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  วาระที ่3.4 การด าเนินการตรวจสอบหมายเลขเคร่ืองปรับอากาศให้ตรงกับหมายเลขเบรคเกอร์ใน 
แต่ละชัน้  
   จากวาระที่ 5.1 ของการประชุมครั งท่ี 2/2559 ทีไ่ด้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ประจ าชั น ด าเนินการตรวจสอบ
และจัดท าหมายเลขเครื่องปรับอากาศและหมายเลขเบรคเกอร์ในแตล่ะชั นให้ตรงกันและเป็นปจัจุบันนั น นายสันติ เกษมพันธุ์ รายงานว่า 
นายเชิดชาติ พุกพูน ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายกิจการพเิศษ ไดม้อบหมายให้ตนด าเนินการจดัท าแผนผังเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร ซึง่
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ได้ด าเนินการแล้วเสร็จแล้ว จากนั นจะมอบให้คณะกรรมการฯ แตล่ะชั นด าเนินการตรวจสอบหมายเลขเบรคเกอร์ในห้องไฟและตัว
เครื่องปรับอากาศใหต้รงกัน ทั งนี ชั น 2 มอบหมายให้นายสุรพงษ์ พมิพ์โคตร เป็นผูด้ าเนินการตรวจสอบ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบให้คณะกรรมการฯ แตล่ะชั นด าเนินการตรวจสอบ        
 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพิจารณาอนุมัติ 
  วาระที่ 4.1  แนวทางการประเมินและสรุปรายงานการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5
สของส านักหอสมุดกลาง 
    คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาแนวทางการประเมินและสรปุรายงานการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและ
โครงการกิจกรรม 5ส ของส านักหอสมุดกลาง ดังนี  
   4.1.1 แนวทางการประเมิน : ได้รว่มกันคิดข้อค าถามโดยยดึจุดประสงค์และตัวบ่งชี ของโครงการเป็นหลัก จนได้แบบ
ประเมิน ตามด้านล่างนี  จากนั นไดม้อบหมายให้นายกมลพัชร พลรบ ด าเนินการจดัท าเป็นแบบประเมนิอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อส่งให้บุคลากร
ประเมินผ่านอีเมล หรือไอแพด 

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1.  ด้านตัวบุคลากร      
     1.1  ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประหยดัพลังงานและสิ่งแวดล้อม      
     1.2  ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม      
     1.3  การมสี่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ      
     1.4  การน าไปใช้ประโยชนไ์ปใช้ในที่ท างานและชีวิตประจ าวัน      
     1.5  ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน       
2.  ด้านการด าเนินโครงการ      
     2.1  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ      
     2.2  การเผยแพร่ความรู้หรือการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน 
           และสิ่งแวดล้อม 

     

     2.3 การด าเนินโครงการโดยรวม       
3.  ด้านความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงจากโครงการโดยรวม  
     3.1  ระดับความคาดหวัง      
     3.2  ระดับสิ่งที่ไดร้ับจริง      
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ.........................................................................................................................................................  
 
  4.1.2 แนวทางสรุปรายงานการด าเนินงาน : ยึดรูปแบบการท าสรุปรายงานของส านักหอสมดุกลาง และให้นางสาวอัมพร 
ขาวบาง น าเสนอในการประชุมครั งถัดไปพร้อมด้วยผลการประเมินโครงการ 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบให้นายกมลพัชร พลรบ และนางสาวอัมพร ขาวบาง ด าเนินการ 
 
  วาระที ่4.2  ปัญหาและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม  
5ส ของส านกัหอสมุดกลาง 
   คณะกรรมการฯ ร่วมกันพิจารณาปัญหาและข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการ
กิจกรรม 5ส ของส านักหอสมดุกลาง ซึ่งสรุปไดด้ังนี  
   4.2.1 การก าหนดโครงการ  
     4.2.1.1 ควรมีความชัดเจนและสอดคล้องกัน : ควรมีการก าหนดวตัถุประสงค์และตัวบ่งชี  ท่ีชัดเจน และก าหนด
วิธีการด าเนินการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกัน (รวมไปถึงการก าหนดนโยบายและมาตรการห้องสมดุสีเขียว)   
     4.2.1.2 ก าหนดเพิ่มมาตรการและการด าเนินการเรื่อง “ประหยัดน  า” ให้ชัดเจนขึ น : เพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี วัด
งานประกันคุณภาพการศึกษาไดเ้พิ่มเข้าตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัตริาชการของสถาบันอดุมศึกษาประจ าปี พ.ศ.2559 ตัวชี วัด 
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ที่ 4 “การประหยัดน  า” (รายละเอยีดดังรายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการ
กิจกรรม 5ส ครั งท่ี 3/2559 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 วาระที่ 1.11 ข้อ 2 หน้า 9-10 ) 
     4.2.1.3 ควรพิจารณาตดักิจกรรมที่ซ  าซ้อนออก : เช่น การติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว  
(ทุก 2-3 เดือน ปีละ 4-5 ครั ง) และการตรวจประเมินพื นที่ (ทุก 3-4 เดือน ปีละ 2-3 ครั ง) ซึ่งใช้เกณฑ์การประเมินเดียวกันและช่วงเวลา
ในการด าเนินการมีความซ  าซ้อนกัน เป็นต้น 
   4.2.2 การตรวจประเมินพ้ืนที่ 
     4.2.2.1 แนวทางการตรวจประเมนิ : หากพิจารณาไมต่ัดการตรวจประเมินพื นท่ีเนื่องจากมีความซ  าซ้อนกับการ
ติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสเีขียว ดังที่กล่าวไวใ้นข้อ 1.3 นั น ควรพิจารณาปรับแนวทางใหม่ในการตรวจประเมิน
พื นที ่เช่น อาจปรับให้เป็นการประเมินในชีวิตประจ าวันแทนการเดนิตรวจประเมินเป็นกลุม่ กล่าวคือ ให้การตรวจประเมินพื นที่เป็นเพยีง
การสอบทานการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสเีขียวโดยใช้แบบเช็คลิสต์ใบเดียวกนั กรรมการแต่ละพื นท่ีด าเนินการ
ตรวจสอบและลงช่ือ จากนั นกรรมการที่ท าหน้าท่ีตรวจประเมินท่ีอยูค่นละพื นที่น าผลการตรวจสอบที่ได้มาสอบทานอีกครั งและลงช่ือ 
     4.2.2.2 แบบฟอร์มการตรวจประเมิน : ควรเป็นแบบเช็คลิสต์แตล่ะพื นที่แทนการให้คะแนน เพื่อความสะดวกและ
ชัดเจนในการประเมิน  
    4.2.2.3 หัวข้อในการประเมิน : ควรมีการปรับ (รวมถึงของแบบติดตามฯ) ใหค้รอบคลุมครบถ้วนตามมาตรการ
ห้องสมุดสีเขียว รวมถึงก าหนดใหชั้ดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 
     4.2.2.4 คณะกรรมการที่ท าหน้าท่ีตรวจประเมิน :  
          1) ควรพิจารณาผู้ที่สามารถสังเกตหรือตรวจสอบพฤติกรรมการประหยัดพลังงานในพื นท่ีนั นๆ ได้จริง เนื่องจาก
การประเมินการประหยัดพลังงานในบางเรื่องนั น ท าได้ยาก หากไม่ใช่บุคลากรในพื นท่ี จะไม่สามารถสงัเกตการด าเนินการในแตล่ะวัน
ของบุคลากรได้     
          2) ควรท าความเข้าใจแนวทางและหัวข้อการประเมินใหต้รงกัน เพือ่ความชัดเจนและถูกต้องของผลการประเมิน 
     4.2.2.5 กรรมการห้องสมดุสเีขียวหรือบุคลากรแตล่ะพื นท่ีควรเป็นคนเดียวกับกรรมการตรวจสอบเรื่องความสะอาด
แต่ละพื นท่ี รวมถึงควรมีเช็คลิสต์การท าความสะอาดส าหรับแม่บ้านแจ้งไว้ในแต่ละพื นท่ีด้วยเช่นกัน (เขียนเป็น 2 ภาษา คือ ไทยและ
พม่า) เพื่อความสะดวกในการตดิตามและตรวจสอบ 
     4.2.2.6 บุคลากรส่วนหน่ึงยังไม่เหน็ความส าคญัของการจัดสภาพแวดล้อมและการตรวจประเมินเท่าทีค่วร เช่น 
มักจะสอบถามว่าคณะกรรมการฯ จะด าเนินการตรวจเมื่อใด เพื่อท่ีจะไดจ้ัดเตรียมพื นท่ีของตนเอง หรือไม่ให้ความร่วมมือ เป็นต้น ดังนั น 
คณะกรรมการในแตล่ะพื นท่ีจึงควรจะท าความเข้าใจกับบุคลากรในพื นที่ของตนให้มากขึ น  
   4.2.3 การจัดกิจกรรม 
     ควรน าข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงการจดักจิกรรมในครั ง
ต่อๆ ไป 
   4.2.4 การตรวจสอบ/แจ้งซ่อมอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าและประปา 
     4.2.4.1 ควรน าแบบฟอร์มแจ้งซ่อม/ผลการซ่อมตดิไว้ท่ีประตูหน้าหอ้งไฟของทุกชั น เพื่อให้ทุกคนรับทราบ 
     4.2.4.2 ควรมีการด าเนินการเรื่องการจัดซื อ/จัดเตรยีมอุปกรณ์หรืออะไหลต่่างๆ ไวล้่วงหน้า เพ่ือลดปญัหาในการ 
รอหรือไม่มีอุปกรณ์หรืออะไหล่ส าหรับซ่อมบ ารุง 
   4.2.5 คณะกรรมการ 
     4.2.5.1 ควรมีการแบ่งหน้าท่ีในการรับผดิชอบแยกเป็นรายมาตรการหรือกิจกรรม : เนื่องจากมีมาตรการในการ
ด าเนินการหลายด้านทั งด้านไฟฟ้า ประปา และสภาพแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมตา่งๆ ทั งกิจกรรมที่ต้องท าเป็นอย่างสม่ าเสมอ  
เช่น การติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมดุสีเขยีว การตรวจประเมินพื นที่ การวเิคราะหก์ารใช้กระแสไฟฟ้าและกิจกรรม 
ที่จัดเป็นรายครั ง เช่น การจดัอบรม กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น จึงควรมีการแบ่งหน้าท่ีคณะกรรมการฯ ในการแยกรับผิดชอบ
แต่ละมาตรการและรายกิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงานมากยิ่งขึ น  
     4.2.5.2 ควรตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง : 
       1) ศึกษาและท าความเข้าใจถึงแผนการด าเนินงาน นโยบาย มาตรการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
เช่น แบบ/มาตรฐานการตรวจประเมินหรือติดตามผลฯ รายละเอียดหรือวิธีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ 
      2) ประชาสัมพันธ์ นโยบาย มาตรการ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ให้บุคลากรภายในองค์กรทราบ 
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      3) ชี แจงหรือท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรเมื่อเกิดข้อซักถามใดใด 
      4) รับผิดชอบในการท าหน้าท่ีหรือด าเนินงานตามทีไ่ดร้ับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนด 
   4.2.6 อื่นๆ : คณะกรรมการด าเนนิงานในปีงบประมาณถดัไป โดยหลักควรเป็นคณะกรรมการชุดเดิมเพื่อความต่อเนื่อง
ในการด าเนินงานโครงการ หรือหากมีการปรบัเปลีย่น ควรพิจารณาปรับเพิ่มผู้ที่มีความสามารถในการด าเนินการและก ากับดูแลด้าน
พลังงานได้อย่างต่อเนื่อง 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย  
  - 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาทักท้วง 
  - 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองเพ่ือทราบ 
  วาระที่ 7.1 การประชุมคณะท างานด้านการจัดการพลังงานประจ าหน่วยงาน คร้ังท่ี 2/2559 
24 มิถุนายน 2559  และการประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ า คร้ังท่ี 2/59 
5 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารส านักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรโรฒ  
     เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 นางสาวอัมพร ขาวบาง และนางจรัสโฉม ศิริรตัน์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะท างานด้านการ
จัดการพลังงานประจ าหน่วยงาน ครั งท่ี 2/2559 และเมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 นางสาวอัมพร ขาวบาง และนางสาวอัญชลี 
มุสิกมาส ได้การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน  า ครั งท่ี 2/59 ณ อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรโรฒ เนื อหาการประชุมสรุปได้ดังนี  
   7.1.1 สรุปการประชุมคณะท างานด้านการจัดการพลังงานประจ าหน่วยงาน คร้ังท่ี 2/2559 
     ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ประธานคณะท างานฯ ได้แจ้ง
ให้คณะท างานฯ ทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปไดด้ังนี  
     1) มีหน่วยงานภายนอก (บริษัทเซกิซุย แพลน์ (ประเทศไทย) ติดต่อขอท ากิจกรรมท าความสะอาดพื นที่ใน
มหาวิทยาลยั ในเดือนกรกฎาคม 2559 เป็นเวลา 2 วันๆ ละ 1 ช่ัวโมง ทางมหาวิทยาลัยจึงจะขอเข้ารว่มกิจกรรมด้วยโดยจะจัดเป็น
กิจกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมโลกในแง่การประหยัดพลังงานและการท าความสะอาด และจะเชิญบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลยัเข้าร่วมด้วย (สรุปวันจัดจริง คือ วันท่ี 22 กรกฎาคม ณ อาคารส านักงานอธิการบดี และวนัท่ี 25 กรกฎาคม ณ อาคารวิจยั
และการศึกษาต่อเนื่องฯ) 
        2) นิทรรศการประหยัดพลังงาน : ขอให้แต่ละหน่วยงานส่งภาพถ่ายน าเสนอการประหยัดพลังงานท่ีไดด้ าเนินการ
ภายในหน่วยงานของตน รวมถึงออกแบบโปสเตอร์ประหยดัพลังงานของหน่วยงาน เพื่อน ามาจัดแสดงนิทรรศการและส่งประกวด 
     3) สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มาน าเสนอแนวทางเพิ่มประสิทธิภพ่การอนุรักษ์
พลังงานภายในอาคารด้วยระบบ ERDI-Easy Smart Meter (ESM) หรือ เคร่ืองส าหรับวัดการใช้กระแสไฟในแต่ละชั่วโมงว่าใช้ไปกี่วัตต์
พร้อมแปลงเป็นค่าเงินให้ด้วย (สามารถค านวณจ านวนเงิน/คนได้) ตอนนี อยู่ในระหว่างการเสนอราคา ซึ่งราคาเครื่องรวมจอในแตล่ะชั น
และแตล่ะส่วนงานรวมประมาณ 20 จอ ราคาอยู่ที่ประมาณ 500,000 บาท หากขั นตอนผ่านและไม่ตดิปัญหาใดใด คาดว่าจะได้น ามาใช้
ราวเดือนตลุาคม-พฤศจิกายน 2559 โดยจะเริ่มลองใช้ที่ตึก 9 จากนั นจะแจ้งให้หน่วยงานอ่ืนทราบเพือ่พิจารณาน าไปใช้ต่อไป 
     4) ผลการประเมินการจัดการพลังงาน : ตามที่ไดม้ีการแจกแบบประเมินการจัดการพลังงานไปให้บุคลากรแตล่ะ
หน่วยงานได้ประเมิน โดยในปีนี ไดก้ าหนดจ านวนผู้ประเมิน คือ ร้อยละ 10 ของจ านวนบุคลากรทั งหมดของมหาวิทยาลัย (หน่วยงานละ 
20 คน) ผลการประเมินสรุปรวมคา่เฉลี่ยในแตล่ะด้าน ประกอบด้วย ด้านนโยบาย ( X =3.30) ด้านการจดัการองค์กร ( X =2.99) ด้าน
การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจ ( X =3.02) ด้านระบบข้อมูลสารสนเทศ ( X =2.78) ด้านการประชาสมัพันธ์ ( X =3.02) และด้านการ
ลงทุน ( X =2.67) ทั งนี  ด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 3.00 จะน ามาพิจารณาเพื่อปรับปรุงแกไ้ขต่อไป ไดแ้ก่ ด้านการจัดการองค์กร ด้าน
ระบบข้อมลูสารสนเทศ และด้านการลงทุน ( X =2.67) 
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     5) รวมพิจารณาตัดสินผลงานการออกแบบมาสคอตและค าขวัญอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย: ตามที่
มหาวิทยาลยัไดจ้ัดกิจกรรมประกวดออกแบบมาสคอตและค าขวัญอนุรักษ์พลังงานของ เพื่อชิงรางวัล 6,000 บาท (ประเภทละ 3,000 
บาท) และประกาศนียบัตร (เงินรางวัลจากรองอธิการบดฝี่ายพัฒนากายภาพขนส่งและความปลอดภัย และผู้อ านวยการศูนย์พัฒนา
สภาพกายภาพ การจดัการขนส่งและความปลอดภัย) นั น มีผูส้่งผลงานเข้าร่วม พร้อมผลคณะแนนจากคณะท างานฯ ดังนี  
     5.1) ค าขวัญ มีผู้ส่งค าขวัญเข้าร่วม 7 ค าขวัญ โดยค าขวัญที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุด เป็นของศูนย์พฒันา
กายภาพฯ คือ “พลังงานคือชีวิต หยุดคิดก่อนใช้ มศว ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน” ( X =3.89) รองลงมา เป็นของบุคลากรโรงเรียนสาธิต 
มศว ปทุมวัน คือ “คิดแล้วท า จ าแล้วใช้ ชาวมศว ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน” ( X =3.86) ทั งนี ทางศูนย์พัฒนากายภาพฯ ไม่ขอรับเงินรางวัล 
เนื่องจากเป็นส่วนหน่ึงของการจัดประกวด 
      5.2) มาสคอต มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 2 ผลงาน โดยผลงานท่ีไดค้ะแนนสูงสดู เป็นของนิสิตคณะ
วิศวกรรมศาสตร ์
      7.1.2 สรุปการประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ า คร้ังท่ี 2/59 
    ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม อาจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ จ้อยกลัด ประธานคณะท างานฯ ได้แจ้ง
ให้คณะท างานฯ ทราบและพิจารณาเรื่องต่างๆ สรุปไดด้ังนี  
    1) การตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนากายภาพฯ:  
แต่ละหน่วยงานสามารถตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้า (ต่อเดือนต่อหน่วย และค่าไฟ) เป็นรายปีงบประมาณได้จากเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนา
กายภาพฯ โดยปีงบประมาณที่ด าเนินการ คือ ปีงบประมาณ 2557-2559 ข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูล 
และค่าไฟท่ีได้จา่ยจริง ไม่ใช่จ านวนเงินท่ีหน่วยงานหารครึ่งกับทางมหาวิทยาลัย และในเบื องต้นนี มีข้อมูลแสดงเฉพาะฝั่งประสานมติร  
แต่ต่อไปจะรวมของฝั่งองครักษ์ด้วย รวมถึงอาจจะขยายข้อมูลไปถึงปีงบประมาณ 2556 ด้วย  
     2) ประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมตัวชี้วัดเร่ือง “การประหยัดน้ า” : ประกันคุณภาพการศึกษาได้เพิม่ตัวชี วัดตาม
กรอบการประเมินผลการปฏิบตัิราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจ าปี พ.ศ.2559 ตัวชี วัดที่ 4 “การประหยดัน  า” (รายละเอียดข้อมูล
ตัวชี วัดการประหยัดน  ามีอยู่บนเวบ็ไซต์ของศูนย์พัฒนากายภาพฯ)  
     2.1) เกณฑ์การให้คะแนน 
       1. มีการแต่งตั งคณะท างานปฏิบตักิารประหยัดน  า 
      2. มีการจัดท าแผนปฏิบตัิการประหยัดน  าตามแนวทางของคณะกรรมการทรัพยากรน  าแห่งชาติและไดร้ับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ 
      3. มีการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยดัน  าเป็นรายเดือนให้กับ 
กรมทรัพยากรน  าภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
      4. สามารถลดปริมาณการใช้น  าลงเทียบกับปริมาณการใช้น  าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 5 
      5. สามารถลดปริมาณการใช้น  าลงเทียบกับปริมาณการใช้น  าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ร้อยละ 10  
      2.2) ศูนย์พัฒนากายภาพฯ จะต้องน าข้อมูลการใช้น้ าทั้งของประสานมิตรและองครักษ์ไป 
กรอกผ่านเว็บของกรมทรัพยากรน้ าในทุกเดือน ข้อมูลที่กรอกคือปริมาณน  าท่ีใช้ (ลบ.ม.) รวมถึงจ านวนบุคลากร และจ านวนผู้ติดต่อ 
(หมายถึงนิสิต) ดังนั นตอนนี ทางศนูย์พัฒนากายภาพฯ  1) ต้องรายงานข้อมูลการใช้ไฟไปยังส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ) 
โดยการกรอกข้อมูลผ่านเว็บ รวมถึงจัดท าเป็นคู่มือและน าขึ นเว็บ และ 2) ต้องรายงานข้อมูลการใช้น้ า ให้กับกรมทรัพยากรน  าในทุก
เดือน โดยกรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต ์
      2.3) มหาวิทยาลัยและแตล่ะหน่วยงานจะต้องมีการแต่งต้ัง “คณะท างานปฏิบัติการประหยัดน้ า” 
      2.4) มหาวิทยาลัยต้องมีแผนการประหยดัน  า ประจ าปีงบประมาณ 2559 ตามแนวของคณะกรรมการ
ทรัพยากรน  าแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ได้แก ่
       1) เพิ่มประสิทธิภาพการประหยดัน  า : โดยตั งคณะท างานปฏิบตัิการประหยัดน  า ก าหนดมาตรการและ
แนวทางประหยัดน  าท่ีส่งผลให้การใช้น  าขององค์กรลดลง และเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น  าที่ช ารุดให้เป็นอุปกรณ์ประหยัดน  า
ทดแทน 
       2) สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรให้ประหยดัน  า 
      3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 
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       ตัวอยา่งการเขียน เช่น  
        1) แนวการประหยดัน  าระยะสั น ได้แก่ 1) ส ารวจตรวจสอบการรั่วไหลของน  า และ2) ใช้ถุง/ขวดแทน
น  ามาใส่ในโถน  าเพื่อลดการใช้น  า เป็นต้น  
       2) เป้าหมาย เพื่อการลดใช้น  าของหน่วยงาน ลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้
น  าของปงีบประมาณที่แล้ว 
    ด้วยเหตุนี  ต่อไปทางมหาวิทยาลัยจะให้แต่ละหน่วยงานตดิมิเตอร์น  าเพื่อวัดปริมาณน  าท่ีใช้ของแต่ละหน่วย และให้
แต่ละหน่วยงานจัดตั งคณะกรรมการหรือคณะท างานดูแลน  าหลังจากมีการด าเนินการติดมเิตอร์แล้ว และให้ตดิตามผลหลังจากติดมเิตอร์
ไปแล้ว 12 เดือน ว่าปริมาณการใช้น  ามีแนวโน้มเป็นอย่างไร หากไมล่ดลง จะด าเนินการเก็บค่าน  าของแต่ละหน่วย 
     3) ร่วมกันก าหนดมาตรประหยัดพลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2559 ของมหาวิทยาลัย สรุปไดด้ังนี   
     3.1) มาตรการประหยดัพลังงานไฟฟ้า ประจ าปี 2559 : เปลีย่นไฟถนน LED / บล๊อคลิฟต์ เปิดชั นคู-่คี่ / 
เปลี่ยนหลอด T8 ที่ช ารุด เป็น LED / ปรับเพิ่มอุณหภูมเิครื่องปรับอากาศช่วงพัก / ปิดเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่อาคารสูงก่อนเลิก
งานครึ่งช่ัวโมง / ปิดคอมพิวเตอรช่์วงเวลาที่ไม่ใช้งาน / ดึงปลั๊กเครือ่งใช้ไฟฟ้าในส านักงานทุกชนิดที่ไม่ได้ใช้งานและนอกเวลาราชการ / 
ปิดไฟแสงสว่างช่วงเวลาพักและไมใ่ช้งาน 
     3.2) มาตรการประหยดัพลังงานน  ามัน : ขับรถความเร็วไมเ่กิน 80 กม./ชม.  / ตรวจสอบระดบัน  ามันเครื่อง
และเช็คสมรรถนะรถยนต์เป็นประจ าก่อนออกเดินทาง / เช็คลมยางเป็นประจ า เปลี่ยนไส้กรองอากาศ  
และเช็คระยะตามก าหนด / รณรงค์รถยนต์ใช้พลังงานทดแทน      
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  วาระที่ 7.2 เข้าร่วมศึกษาดูงานเพ่ือการอนุรักษ์พลังงงานที่ยั่งยืน ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 
ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  
     เมื่อศุกร์วันท่ี 10 มิถุนายน 2559 นางสาวอัมพร ขาวบาง นางจรัสโฉม ศิริรตัน์ (เป็นตัวแทนนายเชิดชาติ พุกพูน) และ
นางสาวอัญชลี มสุิกมาส ได้การเขา้ร่วมศึกษาดูงานเพื่อการอนุรักษพ์ลังงงานท่ียั่งยืน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พลังงานท่ียั่งยืน ณ โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ การจัดการขนส่งและ
ความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีบุคลากรเข้าร่วม 55 คน ภาพกิจกรรมดูไดจ้ากเฟซบุค๊ของศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ 
ที่ https://www.facebook.com/dbts.swu 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที ่8  เร่ืองอ่ืนๆ 
 วาระที ่8.1 การวางแผนปรับเปลี่ยนหลอดไฟภายในอาคารเป็นหลอด LED 
   ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสันติ เกษมพันธุ์ ตรวจสอบจ านวนหลอดไฟภายในอาคารส านักหอสมดุกลางที่ยังคงเป็น
หลอดแบบเกา่ เพื่อวางแผนด าเนนิการปรับเปลี่ยนเป็นหลอด LED ทั งหมดต่อไป 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบและมอบให้นายสันติ เกษมพันธุ์ ด าเนินการ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
ประชุมครั งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 702 
 
 
            นางสาวอัมพร ขาวบาง 
            ผู้จดรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ครั้งที่ 4/2559 

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
............................................................................................................................................................ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. รองผู้อ านวยการฝา่ยส่งเสรมิผู้ใช้(นางพิมล  เมฆสวสัดิ์)  ที่ปรึกษา 
  2. รองผู้อ านวยการฝา่ยวิชาการและแผน(นางวนิดา  วงศ์วัฒนะ)  ประธานกรรมการ 
  3. นายกมลพัชร     พลรบ         กรรมการ 
  4. นางฐานวีร์         ศรีจิระพัชร์    กรรมการ 
  5. นางสาวน  าเงิน        เฉลียวพจน ์  กรรมการ 
  6. นางสาวยุภาภรณ์      ไชยสงค ์  กรรมการ 
 7. นางสาววรุณพรรณ       พองพรม   กรรมการ 
  8. นายสนธิชัย        ค ามณีจันทร์   กรรมการ   
    9. นายสันติ          เกษมพันธุ์   กรรมการ 
 10. นายสามารถ        พุกพญา  กรรมการ 
  11. นายสุรชัย       หาบ้านแท่น   กรรมการ 
 12. นางสาวอัมพร        ขาวบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  13. นางสาวนัยรัตน์       เรืองวชิรารัตน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
  1. ผู้อ านวยการส านักหอสมดุกลาง  (อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์)    ที่ปรึกษา 
 2. ผู้ช่วยผู้อ านวยการหอสมดุ มศว องครักษ์ (นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์)  ที่ปรึกษา 
  3. นางจรัสโฉม       ศิริรัตน์      กรรมการ 
 4. นางสาวจันทิรา       จีนะวงค์    กรรมการ 
  5. นายพิลาสพล       พิพัฒน์เขมากร     กรรมการ 
  6. นายวิมล        พุมมา     กรรมการ 
  7. นางหทัยรัตน์              ธีรกุล     กรรมการ 
   
เปิดประชุมเวลา  09.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  วาระที่ 1.1 ผลประเมินการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559  
    ตามที่มีการด าเนินการประเมินผลการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสเีขียวทางออนไลน์ในระหว่างสัปดาห์1-3 ของเดือน
สิงหาคม 2559 นั น ผลการประเมนิเป็นดังนี  
   มีบุคลากรตอบแบบประเมินจ านวน 68 คน จากบุคลากรทั งหมดจ านวน 73 คน (ไม่นับรวมคณะกรรมการด าเนินงานฯ) คดิเป็น
ร้อยละ  93.15 ของแบบประเมนิที่แจกไปทั งหมด บุคลากรประเมินผลการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสเีขียวโดยรวมอยู่ในระดับมาก (
x =3.94) คิดเป็นร้อยละ 78.75 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
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   1. ด้านตัวบุคลากร  บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.02) คิดเป็นร้อยละ 80.78   
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัมาก ( x =4.26) คิดเป็นร้อยละ 
85.29  รองลงมาคือ การน าไปใช้ประโยชนไ์ปใช้ในที่ท างานและชีวิตประจ าวันอยู่ในระดบัมาก ( x =4.22) คิดเป็นร้อยละ 84.41 
     2. ด้านการด าเนินโครงการ บุคลากรมีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ( x =3.79) คิดเป็นร้อยละ 75.88  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การด าเนินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x =3.84) คิดเป็นร้อยละ 76.76  รองลงมาคือ การเผยแพร่
ความรู้หรือการรณรงคเ์รื่องการประหยดัพลังงานและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก  
( x =3.79) คิดเป็นร้อยละ 75.88 
    3. ด้านความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงจากโครงการโดยรวม บุคลากรมรีะดับความคาดหวังอยู่ในระดับมาก  
( x =3.79) คิดเป็นร้อยละ 75.88  และระดับสิ่งที่ไดร้ับจริงอยู่ในระดับมากเช่นกัน ( x =3.62) คิดเป็นร้อยละ 72.35 
  รายละเอียดตามตาราง 1-2 
 
ตาราง 1  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว  

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านตัวบุคลากร     
   1. ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.00 0.77 80.00 มาก 
   2. ความตระหนักในเรื่องการประหยดัพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.26 0.61 85.29 มาก 
   3. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 4.00 0.65 80.00 มาก 
   4. การน าไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในท่ีท างานและชีวิตประจ าวัน 4.22 0.73 84.41 มาก 
   5. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน 3.63 0.77 72.65 มาก 

รวม 4.02 0.07 80.78 มาก 
ด้านการด าเนินโครงการ     
   1. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกจิกรรมต่างๆ ของโครงการ 3.75 0.80 75.00 ปานกลาง 
   2. การเผยแพร่ความรู้หรือการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน 
       และสิ่งแวดล้อม 

3.79 0.74 75.88 มาก 

   3. การด าเนินโครงการโดยรวม 3.84 0.75 76.76 มาก 
รวม 3.79 0.03 75.88 มาก 

ประเมินรวม 2 ด้าน 3.94 0.06 78.75 มาก 
 
ตาราง 2 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงจากโครงการโดยรวม 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

x  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงจากโครงการโดยรวม     
ระดับความคาดหวัง 3.79 0.74 75.88 มาก 
ระดับสิ่งที่ไดร้ับจริง 3.62 0.77 72.35 มาก 

รวม 3.71 0.02 74.12 มาก 
 
ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 1. อยากให้มีกิจกรรมนี ไปตลอดเพือ่ให้หลายคนตระหนักถึงประโยชน์ของพลังงานต่างๆ ให้คิดเสียดายพลังงานท่ีสูญเปล่า ให้
ได้รับรู้และน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติในทุกๆ ที่ ไม่เฉพาะที่ส่วนตัว (ความถี่ 1) 
 2. ส่งเสรมิให้บุคลากรมีจติส านึกตอ่สิ่งแวดล้อมมากกว่านี  (ความถี่ 1) 
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  มติ  ที่ประชุมรับทราบ   
 
  วาระที่ 1.2 สรุปงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559  
    งบประมาณด าเนินงานโครงการหอ้งสมุดสเีขียวประจ าปี มาจากงบประมาณของโครงการประหยัดพลังงานจ านวน 
30,000 บาท และงบประมาณของโครงการกิจกรรม 5ส จ านวน 25,000 บาท รวมจ านวน 55,000 บาท และมีการใช้งบประมาณ 
ในการด าเนินงานต่างๆ ของโครงการฯ ไปทั งสิ นจ านวน 42,815 บาท คงเหลือจ านวน  12,185 บาท รายละเอียดมดีังนี  
 

รายการ ยอดที่ต้ัง ยอดใช้จริง ยอดคงเหลือ 
1. งบประมาณของโครงการประหยัดพลังงาน 30,000.00 27,350.00 2,650.00 
  1.1 กิจกรรมการอบรมให้แก่บุคลากรส านักหอสมุดกลาง 12,480.00 12,480.00 

0.00 

       ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ช่ัวโมงละ 600 บาท จ านวน 6 ช่ัวโมง 3,600.00 3,600.00 
       ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื อละไม่เกิน 25 บาท 74 คน  
          จ านวน 2 ครั งๆ ละ 1,850 บาท   3,700.00 3,700.00 

       ค่าอาหารกลางวัน มื อละไม่เกิน 70 บาท 74 คน จ านวน 1 ครั ง 5,180.00 5,180.00 
  1.2 กิจกรรมประกวดโปสเตอร์การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน/ 
     อนุรักษ์พลังงาน 

2,500.00 2,500.00 

0.00 

       รางวัลที่ 1   เป็นเงินจ านวน   1,000  บาท 
       รางวัลที่ 2   เป็นเงินจ านวน     700  บาท 
       รางวัลที่ 3   เป็นเงินจ านวน     500  บาท 
       รางวัลชมเชย  เป็นเงินจ านวน   300  บาท 

  

   1.3 กิจกรรมศึกษาดูงานมหิดล 13,480.00 10,830.00 

2,650.00 

       ค่าน  ามันเชื อเพลิง 7,000.00 5,000.00 
        ค่าของที่ระลึกมอบให้หน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน 500.00 500.00 
        ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต ์ 2  คัน 180.00 180.00 
        ค่าผ่านทางพิเศษ 800.00 150.00 
        ค่าอาหารกลางวัน มื อละไมเ่กิน 100 บาท 50  คน จ านวน 1 ครั ง 5,000.00 5,000.00 
  1.4  กิจกรรม Green Library for Life 1,540.00 1,540.00 0.00 

รายการ ยอดที่ต้ัง ยอดใช้จริง ยอดคงเหลือ 
2. งบประมาณของโครงการกิจกรรม 5ส 25,000.00 15,465.00 9,535.00 
  2.1  Big Cleaning Day จ านวน 3 คร้ัง 13,225.00 12,480.00 

6,305.00 

       ครั งท่ี 1 (องครักษ์) ธันวาคม 58  
           อาหารกลางวัน 100/คน 23 คน 2,300 บาท 

2,300.00 2,000.00 

       ครั งท่ี 2 (ปสม)  มิถุนายน 59          8,625.00 4,620.00 
            อาหารว่าง 25/คน 69 คน 1,725 บาท                                                                               1,725.00 1,650.00 
            อาหารกลางวัน 100/คน 69 คน 6,900 บาท 6,900.00 2,970.00 
       ครั งท่ี 3 (องครักษ์) กรกฎาคม 59                                                                                                             
            อาหารกลางวัน 100/คน 23 คน 2,300 บาท 

2,300.00 2,000.00 
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รายการ ยอดที่ต้ัง ยอดใช้จริง ยอดคงเหลือ 
2. งบประมาณของโครงการกิจกรรม 5ส (ต่อ)   
  2.2 ประชุมคณะกรรมการ จ านวน 6 คร้ัง   
       อาหารว่าง 500 บาท/ครั งๆ ละ 20 คน 6 ครั ง  
        และค่าอาหาร 2,000/ครั งๆละ 20 คน 3 ครั ง รวมครั งละ 2,500 บาท 

9,000.00 5,845.00 

3,155.00 

      ประชุมคณะกรรมการโครงการครั งท่ี 1/58 ตุลาคม 58 (เฉพาะอาหารว่าง) 500.00 475.00 
      ประชุมคณะกรรมการโครงการครั งท่ี 2/58 พฤศจิกายน58 (เฉพาะอาหาร
ว่าง) 

500.00 
375.00 

      ประชุมคณะกรรมการโครงการครั งท่ี 1/59 กุมภาพันธ์ 59 (เฉพาะอาหารว่าง) 500.00 425.00 
      ประชุมคณะกรรมการโครงการครั งท่ี 2/59 เมษายน 59  2,500.00 1,520.00 
      ประชุมคณะกรรมการโครงการครั งท่ี 2/59 กรกฎาคม 59 2,500.00 1,425.00 
      ประชุมคณะกรรมการโครงการครั งท่ี 4/59 กันยายน 59 2,500.00 1,625.00 
   2.3 กิจกรรมบรรยายเร่ือง ธนาคารขยะ และกิจกรรมแลกเปลีย่น 
      เรียนรู้ประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรม5สของหน่วยงาน 
      ภายใน มศว องครักษ์ (เปลีย่นชื่อภายหลังเป็น “กิจกรรมอบรม 
      ให้ความรู้ คร้ังท่ี 2 เร่ือง การจัดการขยะ”)   
        อาหารว่าง 25 บาท/คน 40 คน 1,000 บาท 

1,000.00 1,000.00 

0.00 
   2.4 ค่าวัสดุอื่นๆ 1,775.00 0 1,775.00 

รวมยอดการใช้งบประมาณทั้งหมด 55,000.00 42,815.00 12,185.00 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม คร้ังท่ี 2/2559  
  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนนิโครงการประหยดัพลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ครั ง
ที ่3/2559 เมื่อวนัศุกร์ที ่29 กรกฎาคม 2559 มติที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดย 
ไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองสืบเนื่อง  
         วาระที่ 3.1 ข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559  
   ตามที่การประชุมครั งท่ี 3/2559  ได้มีการพิจารณาร่วมกันถึงเรื่องปญัหาและข้อเสนอแนะจากการด าเนินการโครงการ
ห้องสมุดสีเขียวตลอดปีงบประมาณ 2559 นั น สามารถสรุปและน าเสนอในรูปของข้อเสนอแนะ 
ได้ ดังนี  
    3.1.1 การก าหนดโครงการ  
      1) ก าหนดให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกัน : ควรมีการก าหนดวตัถุประสงค์และตัวบ่งชี  ท่ีชัดเจน และก าหนด
วิธีการด าเนินการให้ครอบคลุมและสอดคล้องกัน (รวมไปถึงการก าหนดนโยบายและมาตรการห้องสมดุ 
สีเขียว)   
      2) ก าหนดเพิ่มมาตรการและการด าเนินการเรื่อง “ประหยดัน  า” ให้ชัดเจนขึ น : เพื่อให้สอดคล้องกับตวัชี วัดงาน
ประกันคณุภาพการศึกษาได้เพิ่มเข้าตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษาประจ าปี พ.ศ.2559 ตัวชี วัดที่ 4 
“การประหยัดน  า” (รายละเอียดดงัรายงานรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการประหยัดพลังงานและโครงการ
กิจกรรม 5ส ครั งท่ี 3/2559 วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 วาระที่ 1.11 ข้อ 2 หน้า 9-10) 
        3) ควรพิจารณาตัดกิจกรรมที่ซ  าซอ้นออก : เช่น การติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุด 
สีเขียว  (ทุก 2-3 เดือน ปีละ 4-5 ครั ง) และการตรวจประเมินพื นที่ (ทุก 3-4 เดือน ปีละ 2-3 ครั ง) ซึ่งใช้ 
เกณฑ์การประเมินเดียวกันและช่วงเวลาในการด าเนินการมีความซ  าซ้อนกัน เป็นต้น 
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    3.1.2 การตรวจประเมินพ้ืนที่ 
      1) แนวทางการตรวจประเมิน : หากพิจารณาไมต่ัดการตรวจประเมนิพื นท่ีเนื่องจากมีความซ  าซ้อนกับการติดตามผล
การด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว ดังที่กลา่วไว้ในข้อ 3) ของ3.1.1 นั น ควรพิจารณาปรับแนวทางใหม่ในการตรวจประเมิน
พื นที่ เช่น อาจปรับให้เป็นการประเมินในชีวิตประจ าวันแทนการเดนิตรวจประเมินเป็นกลุม่ กล่าวคือ ให้การตรวจประเมินพื นที่เป็นเพยีง
การสอบทานการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสเีขียวโดยใช้แบบเช็คลิสต์ใบเดียวกนั กรรมการแต่ละพื นท่ีด าเนินการ
ตรวจสอบและลงช่ือ จากนั นกรรมการ 
ที่ท าหน้าท่ีตรวจประเมินที่อยู่คนละพื นท่ีน าผลการตรวจสอบทีไ่ด้มาสอบทานอีกครั งและลงช่ือ 
     2) แบบฟอร์มการตรวจประเมิน : ควรเป็นแบบเช็คลิสต์แตล่ะพื นท่ีแทนการให้คะแนน เพื่อความสะดวกและชัดเจน
ในการประเมิน  
    3) หัวข้อในการประเมิน : ควรมีการปรับ (รวมถึงของแบบติดตามฯ) ให้ครอบคลุมครบถ้วนตามมาตรการห้องสมดุสี
เขียว รวมถึงก าหนดให้ชัดเจนและสามารถตรวจสอบได ้
        4)  คณะกรรมการที่ท าหน้าท่ีตรวจประเมิน :  
            4.1) ควรพิจารณาผู้ที่สามารถสังเกตหรือตรวจสอบพฤติกรรมการประหยดัพลังงานในพื นท่ีนั นๆ ได้จรงิ 
เนื่องจากการประเมินการประหยดัพลังงานในบางเรื่องนั น ท าได้ยาก หากไม่ใช่บุคลากรในพื นท่ี จะไมส่ามารถสังเกตการด าเนินการในแต่
ละวันของบุคลากรได้     
           4.2) ควรท าความเข้าใจแนวทางและหัวข้อการประเมินให้ตรงกัน เพื่อความชัดเจนและถูกต้องของผลการ
ประเมิน 
     5) กรรมการห้องสมุดสีเขียวหรือบคุลากรแต่ละพื นท่ีควรเป็นคนเดียวกับกรรมการตรวจสอบเรื่องความสะอาดแตล่ะ
พื นที่ รวมถึงควรมีเช็คลสิต์การท าความสะอาดส าหรับแมบ่้านแจ้งไวใ้นแต่ละพื นท่ีด้วยเช่นกัน (เขียนเป็น 2 ภาษา คือ ไทยและพม่า) เพื่อ
ความสะดวกในการตดิตามและตรวจสอบ 
     6) บุคลากรส่วนหน่ึงยังไม่เห็นความส าคญัของการจัดสภาพแวดล้อมและการตรวจประเมินเท่าท่ีควร  
เช่น มักจะสอบถามว่าคณะกรรมการฯ จะด าเนินการตรวจเมื่อใด เพื่อที่จะได้จดัเตรียมพื นท่ีของตนเอง หรือไม่ให้ 
ความร่วมมือ เป็นต้น ดังนั น คณะกรรมการในแต่ละพื นท่ีจึงควรจะท าความเข้าใจกับบุคลากรในพื นท่ีของตนให้มากขึ น  
    3.1.3 การจัดกิจกรรม 
     ควรน าข้อเสนอแนะจากผู้ที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรมมาเป็นแนวทางในการพิจารณาเพื่อปรับปรุงการจดักจิกรรมในครั ง
ต่อๆ ไป 
    3.1.4 การตรวจสอบ/แจ้งซ่อมอุปกรณ์ทางด้านไฟฟ้าและประปา 
     1)  ควรน าแบบฟอร์มแจ้งซ่อม/ผลการซ่อมติดไว้ท่ีประตูหน้าห้องไฟของทุกชั น เพื่อให้ทุกคนรับทราบได้ 
     2) ควรมีการด าเนินการเรื่องการจดัซื อ/จัดเตรียมอุปกรณ์หรืออะไหล่ต่างๆ ไว้ล่วงหน้า เพ่ือลดปัญหา 
ในการรอหรือไม่มีอุปกรณ์หรืออะไหล่ส าหรับซ่อมบ ารุง 
    3.1.5 คณะกรรมการ 
     1) ควรมีการแบ่งหน้าท่ีในการรับผดิชอบแยกเป็นรายมาตรการหรือกจิกรรม : เนื่องจากมีมาตรการในการด าเนินการ
หลายดา้น ทั งด้านไฟฟ้า ประปา และสภาพแวดล้อม รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ทั งกิจกรรมที่ต้องท าเป็นระยะ เช่น การตดิตามผลการ
ด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว การตรวจประเมินพื นที่ การวิเคราะห์การใช้กระแสไฟฟ้าและกิจกรรมที่จดัเป็นรายครั ง เช่น 
การจัดอบรม กิจกรรม Big Cleaning Day เป็นต้น จึงควรมีการแบ่งหน้าท่ีคณะกรรมการฯ ในการรับผดิชอบแยกตามมาตรและราย
กิจกรรมเพื่อประสิทธิภาพในการด าเนินงาน  
     2) ควรตระหนักถึงบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง : 
       2.1) ศึกษาและท าความเข้าใจถึงแผนการด าเนินงาน นโยบาย มาตรการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงาน เช่น แบบ/มาตรฐานการตรวจประเมินหรือติดตามผลฯ รายละเอียดหรือวิธีการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ 
      2.2) ประชาสัมพันธ์ นโยบาย มาตรการ การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ให้บุคลากรภายในองค์กร
ทราบ 
      2.3) ชี แจงหรือท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กรเมื่อเกิดข้อซักถามใดใด 
      2.4) รับผิดชอบในการท าหน้าท่ีหรือด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายตามเวลาที่ก าหนด 
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    3.1.6 อื่นๆ  
     คณะกรรมการด าเนินงานในปีงบประมาณถัดไป โดยหลักควรเป็นคณะกรรมการชุดเดมิเพื่อความต่อเนื่องในการ
ด าเนินงานโครงการ หรือหากมีการปรับเปลี่ยน ควรพิจารณาปรับเพิม่ผู้ที่มีความสามารถในการด าเนินการและก ากับดูแลด้านพลังงานได้
อย่างต่อเนื่อง 
     
  มติ  ทีป่ระชุมเห็นชอบ 
 
  วาระที่ 3.2 รายงานสรุปโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2559  
   นางสาวอัมพร ขาวบาง น าเสนอรายงานสรุปโครงการห้องสมุดเขียว ปีงบประมาณ 2559 เพื่อให้ท่ีประชุมร่วมพิจารณา 
รายละเอียดดังไฟล์แนบ    
 
  มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ 
 
  วาระที่ 3.3 การด าเนินการตรวจสอบหมายเลขเคร่ืองปรับอากาศให้ตรงกับหมายเลขเบรคเกอร์ในแต่ละชัน้    
   ตามที่การประชุมครั งท่ี 3/2559  ได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ ประจ าชั น ด าเนินการตรวจสอบและจัดท า
หมายเลขเครื่องปรับอากาศและหมายเลขเบรคเกอร์ในแตล่ะชั นให้ตรงกันและเป็นปจัจุบัน  
(ชั น 2 ได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์ พิมพ์โคตร เป็นผู้ด าเนินการแทนนางฐานวีร์ ศรีจิระพัชร์) พร้อมแจ้งผลที่นายสันติ เกษมพันธ์ นั น 
นายสันติ เกษมพันธ์ ไดร้ายงานว่า ขณะนี คณะกรรมการฯ ประจ าชั น ได้ด าเนินการและแจ้งผลการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยกเวน้
ชั น 7 ก าลังด าเนินการติดตามอยู ่
    มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองพิจารณาอนุมัติ 
  - 
 
ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองพิจารณาเชิงนโยบาย  
  - 
 
ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาทักท้วง 
  - 
 
ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองเพ่ือทราบ 
  วาระที่ 7.1  การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า ผลที่เป็นปัจจุบัน (เดือนกรกฎาคม 2559)  
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าปัจจุบัน ส านักหอสมุดกลาง ถึงเดือนกรกฎาคม 2559 และหอสมุด มศว 
องครักษ ์ถึงเดือนพฤษภาคม 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 ทั งนี นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์ ไดแ้จ้งว่าจะส่งค่าไฟเดือนปัจจุบันมา
ให้ภายหลัง  
 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
  วาระที่ 7.2  รายงานผลการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานครั้งที่ 4  
เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559  
    ผลการติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานครั งที่ 4 ประจ าเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2559 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2  
 
  มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 8  เร่ืองอ่ืนๆ 
 8.1 พิจารณาการจัดกิจกรรมส าหรับโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 
   ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาปรับเปลี่ยนกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางส าหรับจดัในโครงการห้องสมดุสีเขียว 
ปีงบประมาณ 2560 สรุปไดด้ังนี  
   1) กิจกรรมอบรมการหนีไฟ (แทนกิจกรรมการดูงาน) โดยจัดที่หอสมุด มศว องครักษ์ และให้บุคลากรจากส านัก
หอสมุดกลางเข้าร่วม 25 คน (คณะกรรมการห้องสมุดสีเขียว+บุคลากรงานต่างๆ) ทั งนี ก าหนดให้คณะกรรมการห้องสมดุสเีขียวทุกคนมี
บทบาทสมมตุิในกิจกรรมด้วย กิจกรรมใช้เวลาทั งวัน โดยในภาคเช้าเป็นการบรรยาย และช่วงบ่ายเป็นการสาธติ 
   2) กิจกรรมทบทวนเร่ืองการประหยัดพลังงานและอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมของห้องสมุดให้กับบุคลากร (แทนกิจกรรมการ
เชิญวิทยากรมาอบรม) โดยห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ต่างจัดกิจกรรมภายในบริบทของตัวเอง ใช้เวลาครึ่งวัน โดยเนื อหาประกอบด้วย 
     2.1) การจัดการความรู้ หรือการทบทวนแนวทางการปฏิบัติในการประหยดัพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม
มาตรการห้องสมดุสเีขียว น าเสนอผลการใช้ไฟฟ้า/น  าของห้องสมุด เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องดังกล่าว  
    2.2) ทบทวนแนวปฏิบัติเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ทั งในและนอกเวลาราชการ เช่น ไฟฟ้าดับ ไฟช็อต ท่อแตก น  าไม่
ไหล หรือลิฟต์คา้ง เป็นต้น โดยคณะกรรมการฯ ท่ีรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว 
   3) กิจกรรมประกวดค าคมหรือค าขวัญการประหยัดพลังงาน/การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเปดิให้บคุลากร นสิิต เข้า
ร่วมกิจกรรม (แทนกิจกรรมประกวดโปสเตอรฯ์) 
   4) กิจกรรม Big Cleaning ห้องสมุดละ 1 ครั ง โดยที่ส านักหอสมดุกลาง ให้ด าเนินการในรูปแบบท่ีได้ด าเนินการใน
ปีงบประมาณนี  
   5) ติดตาม/ตรวจประเมินการด าเนินงานตามมาตรการห้องสมุดสีเขียว โดยมีการปรบัเปลีย่นรูปแบบให้ใช้แบบเช็คลิสต์ 
ซึ่งอาจจะประสานกับคณะกรรมการดูแลความสะอาด ทั งนี ในการตดิตามและตรวจประเมินฯ นั น ให้ใช้แบบเช็คลิสตเ์ดียวกัน และ
ด าเนินการให้กลมกลืนไปกับการใช้ชีวิตประจ าวัน แทนการเดินตรวจเป็นทีม 
   6) วิเคราะห์การใช้กระแสไฟฟ้า และเพ่ิมวิเคราะห์การใช้น้ า ด้วย 
   7) แยกขยะ/ฝากระป๋อง/ขวดต่างๆ ส านักหอสมดุกลางด าเนินการเปิดรับบริจาคฝากระป๋องและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่นเดียวกับท่ีหอสมุด มศว องครกัษ์ด าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณนี  
   8) การรณรงค์เร่ืองการประหยัดพลังงานและการอนุรักษส์ิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ : น  า ไฟฟ้า การเดินบันได
แทนลิฟต์ การลดการใช้กระดาษ 
   นอกจากนี ให้มีการส ารวจหลอดไฟแบบเก่าที่ยังเหลือภายในอาคารเพื่อเปลี่ยนเป็นหลอด LED รวมถึงส ารวจอุปกรณ์ช ารุด
ต่างๆ เช่น ก๊อกน  า อ่าง พัดลม เปน็ต้น เพื่อด าเนินการซ่อมแซม 
 
  มติ ท่ีประชุมเห็นชอบ 
 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
                     นางสาวอัมพร ขาวบาง      
                    ผู้จดรายงานการประชุม 
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