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โครงการห้องสมดุสเีขียว 
ส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560  
 
 

1. ช่ือโครงการ 
 โครงการห้องสมุดสีเขียว 

 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง 

 

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

 

5. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโลกก าลังถูกท าลายอย่างต่อเนื่องเพราะการใช้ทรัพยากรในทางที่ผิด ห้องสมุดในฐานะ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมดังกล่าว พร้อมกับแสวงหาหนทางที่จะช่วยให้ความรู้
และแนวทางในการปฏิบัติในอันที่จะสร้างจิตส านึกและส่งเสริมวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัด
บรรยากาศที่ท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ  
ดังนั้น ส านักหอสมุดกลางจึงพิจารณาเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนัก 
ถึงความส าคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมไทย 
น่าอยู่และยั่งยืน โครงการห้องสมุดสีเขียวจึงมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
ต่อไปดังเช่น แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น     
 
6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
 สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        ผลิตบัณฑิต        บริการวิชาการ    ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        วิจัยและงานสร้างสรรค์    พัฒนาองค์กร 
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 สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย     ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม 
        ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์     ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต 
                   วัฒนธรรมและศิลปะ 
        ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้                
                                                                        เพ่ือสังคม 
        ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหาร 
                                                                        ทรัพย์สิน 
        ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
7. วัตถุประสงค์  
  7.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
      7.2 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในส่วนพื้นที่ท างานและพ้ืนที่ให้บริการ  
  7.3 เพ่ือให้บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

 
8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 
9. สถานที่ด าเนินงาน   
 9.1 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 9.2 ห้องสมุดองครักษ์ 
 
10. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  บุคลากรสังกัดส านักหอสมุดกลาง และผู้ใช้บริการ 
 
11. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ จ านวน 6 ครั้ง 
  2. จัดท านโยบายและแผนปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  3. ทบทวนและเพ่ิมเติมมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  4. ด าเนินการตามแผนและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน  
จ านวน 2 ครั้ง ในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 
   5.1 ส านักหอสมุดกลาง 1 ครั้ง  
   5.2 ห้องสมุดองครักษ์ 1 ครั้ง  
  6. กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จ านวน 1 ครั้ง ณ ห้องสมุดองครักษ์ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์-
มิถุนายน 2560 
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  7. จัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี จ านวน 2 ครั้ง ในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560  
  7.1 ส านักหอสมุดกลาง 1 ครั้ง  
  7.2 ห้องสมุดองครักษ์ 1 ครั้ง  
 8.  กิจกรรมประกวดค าขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (นิสิตมีส่วนร่วม) ในระหว่างเดือนมกราคม-
เมษายน 2560 
 9. ก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และรายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ  
  10. วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า  
  11. ส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน้ าภายในอาคาร 
         12.  กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
      12.1 เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 
   12.2 กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับบริจาคฝากระป๋อง ณ ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง 
   12.3 รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะในอาคาร ณ ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติก ถังทิ้ง
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการแยกท้ิงกระดาษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์  
   12.4 รณรงค์เรื่องการประหยัดน้ าและไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ  
แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์  
 
12. แผนการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
     (ตุลาคม 2559–กันยายน 2560)    

 
  

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
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             
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน             
จัดท านโยบายและแผนปฏิบัติการ 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

            

ทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

            

ด าเนินการตามแผนและมาตรการ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

            

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องสมุดร่วมกัน 2 ครั้ง  

            

กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนี
ไฟ 

            

จัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี  
(Big Cleaning Day) 2 ครั้ง  

            

กิจกรรมประกวดค าขวัญการอนุรกัษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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13. งบประมาณ  
 ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบรายจ่ายอื่น แผนงาน : การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้ส าเรจ็การศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้  (ถัวจ่ายทุกรายการ) 
  13.1 การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ จ านวน 6 ครั้ง  
          1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 25 บาท 23 คน  
                 จ านวน 6 ครั้ง                                                เป็นเงิน    3,450   บาท 
         2) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละไม่เกิน 100 บาท 23 คน 
                 จ านวน 2 ครั้ง                                            เป็นเงิน    4,600  บาท 
                                                                                 รวมเป็นเงิน    8,050  บาท 
  13.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน  
                จ านวน 2 ครั้ง (ประสานมิตร 1 ครั้ง ห้องสมุดองครักษ์ 1 ครั้ง) 
   1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 25 บาท 66 คน (ส านักหอสมุดกลาง)  
          จ านวน 1 ครั้ง                  เป็นเงิน  1,650  บาท 
         2) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 25 บาท 23 คน (ห้องสมุดองครักษ์) 
       จ านวน 1 ครั้ง                        เป็นเงิน       575   บาท 
                                 รวมเป็นเงิน       2,225  บาท 
  13.3 จัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี จ านวน 2 ครั้ง (ประสานมิตร 1 ครั้ง ห้องสมุดองครักษ์ 1 ครั้ง) 
          1) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละไม่เกิน 100 บาท 66 คน (ส านักหอสมุดกลาง)  
      จ านวน 1 ครั้ง                   เป็นเงิน   6,600  บาท  
          2) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 25 บาท 66 คน (ส านักหอสมุดกลาง)  
          จ านวน 1 ครั้ง                  เป็นเงิน  1,650 บาท 
         3) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละไม่เกิน 100 บาท 23 คน (ห้องสมุดองครักษ์) 
        จ านวน 1 ครั้ง                        เป็นเงิน   2,300  บาท 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ก ากับติดตามการใช้พลังงานและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมปญัหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ 

            

วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้า 

            

ส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษา/
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ไฟฟ้าและน้ าภายในอาคาร 

            

กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และ
รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

            

ประเมินและสรุปโครงการ             
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              4) ค่าวัสดุ                   เป็นเงิน   1,000  บาท 
                                    รวมเป็นเงิน 11,550   บาท  
 13.4  กิจกรรมประกวดค าขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (นิสิตมีส่วนร่วม) 
   1) ของรางวัล/เงินรางวัล ส าหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

      รางวัลที่ 1                  เป็นเงิน      500  บาท 
   รางวัลที่ 2                  เป็นเงิน      400     บาท 
   รางวัลที่ 3                  เป็นเงิน     300   บาท 
   รางวัลชมเชย                 เป็นเงิน       200 บาท 

                                รวมเป็นเงิน   1,400  บาท 
 13.5 กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จ านวน 1 ครั้ง  
   1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ชั่วโมงละ 1,200 บาท    
    จ านวน 6 ชั่วโมง                เป็นเงิน   7,200  บาท 
        2) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 2 คน ชั่วโมงละ 200 บาท     
    จ านวน 6 ชั่วโมง                เป็นเงิน   2,400   บาท  

 3) ค่าวัสดุ                     เป็นเงิน 5,000  บาท  
  4) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 25 บาท 51 คน      เป็นเงิน   1,275  บาท      
 5) ค่าอาหารกลางวัน มื้อละไม่เกิน 100 บาท 51 คน      เป็นเงิน    5,100   บาท   
                                 รวมเป็นเงิน  20,975   บาท 

  13.6 กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                   
               (ระยะเวลาด าเนินการเดือนธันวาคม 2559 – กันยายน 2560)            
    ค่าวัสดุต่างๆ                  เป็นเงิน    5,800  บาท 
 
                             รวมเป็นเงิน   50,000  บาท 

                                                                                         (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
14. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย  
 14.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559  
       14.2 มีรายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น้ าเพ่ือลดการสูญเสียน้ า
และ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยัดน้ า  
       14.3 จ านวนกิจกรรม/การรณรงค์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและการคัดแยกขยะ ≥3 กิจกรรม/การรณรงค์  
       14.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรห้องสมุดต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน คะแนนเฉลี่ย >3.50  
  14.5 จ านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
ร้อยละ ≥80   
       14.6 จ านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ร้อยละ ≥90 
       14.7 จ านวนกิจกรรม/การรณรงค์ที่จัดข้ึนเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
≥3 กิจกรรม/การรณรงค์  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
    ในปีงบประมาณ 2559 

ร้อยละ 2 

2. รายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ี 
    เกี่ยวข้องกับการใช้น้ า 

- มี 

3. จ านวนกิจกรรม/การรณรงค์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและการ 
   คัดแยกขยะ 

จ านวน ≥3 

4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรห้องสมุดต่อสภาพแวดล้อม 
   ในการท างาน  

คะแนนเฉลี่ย  >3.50 

5. จ านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีความรู้ความเข้าใจในการ 
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด  

ร้อยละ ≥80   

6. จ านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ 
    โครงการ  

ร้อยละ ≥90 

7. จ านวนกิจกรรม/การรณรงค์ท่ีจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีส่วน 
   ร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จ านวน ≥3 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
        15.1 ห้องสมุดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
       15.2 ห้องสมุดสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ 
  15.3 บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
        พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
16. การรายงานผล   
 รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานที่ส านักหอสมุดกลางก าหนด  
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แผนการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมดุกลาง ปีงบประมาณ 2560 
 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 

1. เพ่ือเพ่ิม 
   ประสิทธิภาพ 
   การอนุรักษ์พลังงาน 
   และสิ่งแวดล้อม 

1.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
     ลดลงเมื่อเทียบกับ 
     ปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
     ในปีงบประมาณ 2559 

ร้อยละ 2 1) การก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    รายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหา อุปสรรค/ 
    ข้อเสนอแนะ 
2) การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า 
3) การส ารวจ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 
   ที่เก่ียวข้องกับการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร 

คณะกรรมการ 
โครงการห้องสมุดสีเขียว 
ของส านักหอสมุดกลาง 

1.2 รายงานผลการส ารวจ  
   ตรวจสอบและบ ารุงรักษา/ 
   ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ 
   เกี่ยวข้องกับการใช้น้ า 

- มี การส ารวจ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้น้ าภายในอาคาร 

2. เพ่ือจัด 
   สภาพแวดล้อมที่ด ี     
   ในส่วนพื้นที่ท างาน 
   และพ้ืนที่ให้บริการ 

2.1 จ านวนกิจกรรม/การ 
     รณรงค์เพ่ือลดการใช้ 
     ทรัพยากรและการคัด 
     แยกขยะ 

จ านวน ≥3 1) การเผยแพร่ความรูเ้รื่องการอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ  
    โปสเตอร์ ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน ์
2) กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รบับริจาคฝากระป๋องน้ าอัดลม  
   ณ ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง 
3) การรณรงค/์ส่งเสรมิเรื่องการแยกขยะในอาคาร ณ ห้องสมุด 
    ทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ 3.1 แยกขวดพลาสติก 3.2 ขยะอิเล็กทรอนิกส์  
    3.3 กระดาษประเภทต่างๆ และ 3.4 การใช้กระดาษหน้าเดียว 

2.2 ระดับความพึงพอใจของ 
     บุคลากรห้องสมุดต่อ 
     สภาพแวดล้อมในการ 
     ท างาน  

คะแนน
เฉลี่ย  

>3.50 การก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ
รายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
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3. เพ่ือให้บุคลากร 
    ห้องสมุดและ 
    ผู้ใช้บริการม ี
    ความรู้ ความ 
    เข้าใจ และมี 
    ส่วนรว่มในการ 
    อนุรักษ์พลังงาน 
    และสิ่งแวดล้อม  

3.1 จ านวนบุคลากรห้องสมุด 
     ที่มีความรู้ความเข้าใจ 
     ในการอนุรักษ์พลังงาน 
     และสิ่งแวดล้อมผ่าน 
     เกณฑ์ท่ีก าหนด  

ร้อยละ ≥80   1) ทุกกิจกรรมต่างๆ ของโครงการห้องสมุดสีเขียว    
2) แบบฝึกหัดความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 
   และสิ่งแวดล้อมเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

คณะกรรมการ 
โครงการห้องสมุดสีเขียว 
ของส านักหอสมุดกลาง 

3.2 จ านวนบุคลากรห้องสมุด 
     ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
     ต่างๆ ของโครงการ  

ร้อยละ ≥90 1) การจัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี 
2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงาน 
    และสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน 
3) กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
4) การก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   และรายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรค 
   ข้อเสนอแนะ 

3.3 จ านวนกิจกรรม/การ 
     รณรงค์ท่ีจัดขึ้นเพื่อให้ 
     ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมใน 
    การอนุรักษ์พลังงานและ 
    สิ่งแวดล้อม 

จ านวน ≥3 1) กิจกรรมประกวดค าขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2) การเผยแพร่ความรูเ้รื่องการอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ  
    ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน ์
3) กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รบับริจาคฝากระป๋องน้ าอัดลม  
    ณ ส านักหอสมดุกลาง 
4) การรณรงค/์ส่งเสรมิเรื่องการแยกขยะในอาคาร ณ ห้องสมุดทั้ง  
    2 แห่ง ได้แก่ แยกขวดพลาสตกิ และขยะอิเล็กทรอนิกส์  
5) การรณรงคเ์รื่องการประหยดัน้ าและไฟผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
    จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์  
    สื่อสังคมออนไลน ์
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แผนปฏิบัติการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการห้องสมดุสเีขียวของส านักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560  
 

1. ที่มาและเหตุผลความจ าเป็น 
   ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโลกก าลังถูกท าลายอย่างต่อเนื่องเพราะการใช้ทรัพยากรในทางที่ผิด ห้องสมุดในฐานะ 
ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมดังกล่าว พร้อมกับแสวงหาหนทางที่จะช่วยให้ความรู้
และแนวทางในการปฏิบัติในอันที่จะสร้างจิตส านึกและส่งเสริมวิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการจัด
บรรยากาศที่ท างานที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้การด าเนินงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ ดังนั้น 
ส านักหอสมุดกลางจึงพิจารณาเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึง
ความส าคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่ 
และยั่งยืน โครงการห้องสมุดสีเขียวจึงมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป
ดังเช่น แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น     
 
2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
      2.2 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในส่วนพื้นที่ท างานและพ้ืนที่ให้บริการ  
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559  
       3.2 มีรายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษ์อุปกรณ์การใช้น้ าเพ่ือลดการสูญเสียน้ าและ/หรือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยัดน้ า  
       3.3 จ านวนกิจกรรม/การรณรงค์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและการคัดแยกขยะ ≥3 กิจกรรม/การรณรงค์  
       3.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรห้องสมุดต่อสภาพแวดล้อมในการท างาน คะแนนเฉลี่ย >3.50  
  3.5 จ านวนบุคลากรห้องสมุดที่มคีวามรู้ความเข้าใจในการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
ร้อยละ ≥80      
  3.6 จ านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ร้อยละ ≥90  
       3.7 จ านวนกิจกรรม/การรณรงค์ท่ีจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
≥3 กิจกรรม/การรณรงค์    
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4. กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
  เพ่ือให้การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว  
ส านักหอสมุดกลาง บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงานไว้ ดังนี้ 
  กลยุทธ์ที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   1. จัดแบ่งคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวออกเป็น 3 กลุ่มเพ่ือดูแลรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ไฟฟ้า ด้านน้ า และด้านสภาพแวดล้อม 
   2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแต่ละด้าน ดังนี้ 
    2.1 ด้านไฟฟ้า 
     2.1.1 ก าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการประหยัดและการใช้ที่คุ้มค่า  
     2.1.2 ส ารวจ และบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าที่ช ารุดให้เป็นอุปกรณ์ 
ที่ประหยัดไฟฟ้าทดแทน  
    2.2 ด้านน้ า  
     2.2.1 ก าหนดมาตรการการใช้น้ าเพื่อให้เกิดการประหยัดและการใช้ที่คุ้มค่า 
     2.2.2 ส ารวจ และบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น้ าที่ช ารุดให้เป็นอุปกรณ์ที่
ประหยัดน้ าทดแทน 
      2.3 ด้านสภาพแวดล้อม 
     2.3.1 ก าหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและดูแลสภาพแวดล้อมให้มิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
     2.3.2 จดับริการอุปกรณ/์เครื่องมือที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและคัดแยกขยะ  
  กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
         1. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ อีเมล (บุคลากรห้องสมุด) 
เป็นต้น 
         2. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
         3. รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น      
  กลยุทธ์ที่ 3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   1. มอบหมายคณะกรรมการประจ าแต่ละพ้ืนที่ในการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สม่ าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวเพ่ือ
พิจารณา 
   2. คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงานเพ่ือเสนอผู้บริหาร 
ส านักหอสมุดกลาง และคณะท างานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรน้ าประจ าหน่วยงาน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
        5.1 ห้องสมุดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
       5.2 ห้องสมุดจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ 
  5.3 บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

กลยุทธ ์
แนวทาง/มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการด าเนินงาน 
     1. จัดคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวออกเป็น 3 กลุ่มเพ่ือดูแลรับผิดชอบ 
3 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟฟ้า ด้านน้ า และด้านสภาพแวดล้อม 

คณะกรรมการโครงการ 
ห้องสมุดสีเขียว 

     2. ก าหนดแนวทางการด าเนินงานของแต่ละด้าน ดังนี้     
          2.1 ด้านไฟฟ้า 
               ก าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า 
               2.1.1 มาตรการระยะสั้น 
                    1) ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าส าหรับบุคลากรห้องสมุดและ
ผู้ใช้บริการ (รายละเอียดดูในแนวปฏิบัติเพื่อการอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)  
                  2) การส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ที่เก่ียวกับการใช้
ไฟฟ้าภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี้ 
                          2.1) ส ารวจและตรวจสอบ ดังนี้ 
                               ก. ส ารวจแผงควบคุมหลอดไฟและหลอดไฟที่ไม่สามารถใช้
งานได้ 
                               ข. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้ของปลั๊กไฟ (ปลั๊กพ่วงและปลั๊ก
ติดผนัง)  
                               ค. ตรวจสอบการท างานของเครื่องปรับอากาศและ 
พัดลม 
                               จ. ตรวจสอบการท างานที่ผิดปกติของคอมพิวเตอร์หลังปิด
เครื่อง เช่น มีการรีสตาร์ทเองหลังปิดเครื่องแล้ว 
                          2.2) บ ารุงรักษา ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
เพ่ือลดการใช้สูญเสียพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์ 
                          2.3) ท ารายงานผลการส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับการไฟฟ้าเพ่ือให้เห็นภาพรวมส าหรับการวางแผนการดูแล รวมถึง
การวางแผนด าเนินการเรื่องงบประมาณและจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือปรับเปลี่ยน 
                   3) ใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานที่ได้รับรองมาตรฐาน  
เป็นหลอด LED 
                    4) จัดท าแผนผังสวิตช์ไฟฟ้าแต่ละชั้นและก าหนดผู้รับผิดชอบดูแล
การเปิด- ปิดดวงไฟประจ าชั้น 
 

คณะกรรมการโครงการ 
ห้องสมุดสีเขียว 
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                    5) บริเวณท่ีมีผู้ใช้น้อยติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบอัตโนมัติเมื่อมี
คนเดินผ่าน  
                    6) บ ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ โดยท าความ 
สะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ภายในชุดเครื่องปรับอากาศในอาคารทุกๆ เดือน และ
ท าความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั้งภายนอกอาคารทุก 6 เดือน 
                    7) ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดยป้องกันความร้อน
เข้าสู่อาคาร โดยการปลูกต้นไม้ติดผ้าม่านหรือฟิล์มกรองแสง และอุดรอยรั่วต่าง ๆ 
                    8) ลดการดูดความเย็นออกโดยการงดใช้พัดลมดูดอากาศ 
                     9) รวบรวมและวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนและราย
ปีงบประมาณ 
                    10) เผยแพร่ความรู้/รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
เช่น จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 
โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
                         10.1) การใช้ไฟฟ้าที่บ้านและท่ีท างานอย่างถูกวิธี 
                         10.2) การตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างง่ายๆ ที่บ้าน
และท่ีท างาน 
                         10.3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น การใช้
คอมพิวเตอร์ กระติกน้ าร้อน เป็นต้น 
               2.1.2 มาตรการระยะยาว  
                    1) กรณีที่อุปกรณ์ช ารุดและจ าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ให้พิจารณาจัดหา
อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟทดแทน เช่น หลอด LED เครื่องปรับอากาศเบอร์ 5 ปลั๊กพ่วงที่
มีคุณภาพ ปลั๊กติดผนัง เป็นต้น 
                    2) กรณีที่มีการปรับปรุงอาคาร ให้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การประหยัดไฟ เช่น การติดตั้งหรือปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบไฟฟ้าและ
แสงสว่างให้ประหยัดพลังงาน การออกแบบหรือวางผังการจัดวางหรือติดตั้งอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
                    3) ประเมินผลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปีเพ่ือน ามาค านวณตัวเลขส าหรับ
การคาดการณ์การใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงให้เหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการโครงการ 
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          2.2 ด้านน้ า 
               ก าหนดมาตรการการใช้น้ าเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า 
               2.2.1 มาตรการระยะสั้น 
                     1) ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้น้ าส าหรับบุคลากรห้องสมุดและ
ผู้ใช้บริการ (รายละเอียดดูในแนวปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)  
                     2) การส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการใช้
น้ าภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี้ 
                          2.1) ส ารวจ ตรวจสอบการใช้น้ าแบบผิดประเภท ดังนี้ 
                               ก. ตรวจสอบท่อน้ ารั่วภายในอาคาร 
                               ข. ตรวจสอบก๊อกน้ าที่ช ารุดส่งผลให้ปิดน้ าไม่สนิท 
                               ค. ตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ 
                               ง. ตรวจสอบอุปกรณ์ถังกักเก็บน้ าภายในหน่วยงาน เดือน
ละ 1 ครั้ง พร้อมทั้งท าเช็คลิสต์เพ่ือความต่อเนื่องในการตรวจสอบ 
                              จ. ตดิตามปริมาณการใช้น้ าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตรวจสอบหา
การรั่วไหล 
                          2.2) บ ารุงรักษา ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์อย่างเหมาะสม
เพ่ือลดการสูญเสียน้ าอย่างเปล่าประโยชน์ เช่น ซ่อมท่อน้ าที่รั่ว เปลี่ยน/ซ่อมก๊อกที่ไม่
สามารถปิดได้สนิท ปั้มน้ า ระบบการจ่ายน้ า เช่น ท่อประปา วาล์ว ก๊อกน้ า ระบบ
สุขภัณฑ์ เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพปกติอย่างสม่ าเสมอ                          
                         2.3) ท ารายงานผลการส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับการใช้น้ าเพ่ือให้เห็นภาพรวมส าหรับการวางแผนการดูแล รวมถึง
การวางแผนด าเนินการเรื่องงบประมาณและจัดซื้ออุปกรณ์เพ่ือปรับเปลี่ยน 
                    3) ปรับระดับความแรงของน้ าจากสายช าระให้เหมาะสมเพ่ือการ
ประหยัดน้ า     
                      4) เผยแพร่ความรู้/รณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัดและคุ้มค่า ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์  
สื่อสังคมออนไลน์ โดยเนื้อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
                         4.1) วิธกีารใช้น้ าอย่างประหยัดที่บ้านและท่ีท างาน เช่น ไม่เปิด
น้ าไหลตลอดเวลาในขณะล้างหน้าหรือบ้วนปาก/แปรงฟัน ควรใช้แก้วแทนการเปิดน้ า
ไหลทิ้ง / การล้างถ้วยชาม ควรใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกหรือเศษอาหารออกก่อน 
และล้างพร้อมกันในอ่างน้ าจะประหยัดเวลาและประหยัดน้ ามากกว่าล้างจากก๊อก
โดยตรง / การใช้สบู่เหลวแทนสบูก้อนในการล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนจะใช้เวลา
ล้างท าความสะอาดนานกว่า / ไม่ท้ิงเศษอาหาร กระดาษ หรือสารเคมีลงในโถชัก
โครก / ควรใช้ Sprinkler หรอืบัวรดน้ าแทนการฉีดด้วยสายยางหรือปล่อยน้ าทิ้งไว้ 
และควรรดน้ าในช่วงเช้าซึ่งอากาศยังเย็นอยู่ช่วยให้การระหายของน้ าต่ ากว่า รวมถึง
การน าน้ าที่ใช้แล้วมารดน้ าหรือราดท าความสะอาดพ้ืน (ในรอบแรก) แทนน้ าประปา 

คณะกรรมการโครงการ 
ห้องสมุดสีเขียว 
ด้านการใช้น้ า 
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                         4.2) ประโยชน์และความจ าเป็นของน้ าในชีวิตประจ าวัน 
                2.2.2 มาตรการระยะยาว  
                     1) กรณีท่ีอุปกรณ์ช ารุดและจ าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ให้พิจารณา
จัดหาอุปกรณ์ท่ีประหยัดน้ าทดแทน เช่น ก๊อกประหยัดน้ า ชักโครกประหยัดน้ า หัวฉีด
ประหยัดน้ า โถปัสสาวะชายประหยัดน้ า เป็นต้น 
                     2) กรณีที่มีการปรับปรุงอาคาร ให้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อ
การประหยัดน้ า เช่น การติดตั้งหรือปรับปรุงระบบการใช้หรือหรืออุปกรณ์ให้ประหยัด
น้ า การออกแบบหรือวางผังการจัดวางหรือติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการใช้น้ าที่
เหมาะสมสอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
                     3) ใช้น้ าจากคลองธรรมชาติเพ่ือรดน้ าต้นไม้แทนนน้ าประปา 
(ส าหรับหอสมุด มศว องครักษ์) 

คณะกรรมการโครงการ 
ห้องสมุดสีเขียว 
ด้านการใช้น้ า 

          2.3 ด้านสภาพแวดล้อม 
               ก าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดการเกิดขยะ และการจัดสภาพแวดล้อมดี 
ในพ้ืนที่ท างานและพ้ืนที่ให้บริการ 
                2.3.1 มาตรการระยะสั้น 
                    1) ก าหนดแนวปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมส าหรับบุคลากรห้องสมุด
และผู้ใช้บริการ (รายละเอียดดูในแนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม)  
                     2) มีการจัดการขยะที่เหมาะสม ลดปริมาณขยะ โดยมีวิธีการ 
ดังนี้ 
                          2.1) การใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 ด้าน  
                          2.2 การจัดพื้นที่หรือถังส าหรับคัดแยกขยะ ได้แก่  
ขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฝากระป๋อง และกระดาษใช้แล้ว 
                    3) จัดสภาพแวดล้อมในอาคารให้สะอาด เป็นระเบียบร้อย อากาศ
ถ่ายเทสะดวก  
                    4) มีการก ากับ ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะอย่างสม่ าเสมอ 
                    5) เผยแพร่ความรู้/รณรงคก์ารใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดการเกิดขยะ และการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยเนื้อหา
ครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
                          5.1) ข้อมูลวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
                          5.2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
                          5.3) ข้อมูลผลเสียของขยะที่เป็นพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
 

คณะกรรมการโครงการ 
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                          5.4) ส่งเสริมการแยกขยะก่อนทิ้งโดยการจัดเตรียมถังแยกขยะ
ไว้ ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติก ถังทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ถังทิ้งฝาและผลิตภัณฑ์จาก
กระป๋อง กล่องแยกท้ิงกระดาษแต่ละประเภท (เฉพาะพ้ืนที่ท างาน) 
                          5.5) การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี เช่น รณรงค์
เรื่องการลดการส่งเสียงดังภายในพื้นท่ีอ่าน การน าหนังสือไปวางที่ชั้นพักหนังสือหลัง
ใช้งานเสร็จ การเก็บเก้าอ้ีให้เข้าท่ีหลังการใช้งาน การดูแลโต๊/พื้นท่ีท างานหลังเลิกงาน 
เป็นต้น 
               2.3.2 มาตรการระยะยาว 
                     1) กรณีที่มีการปรับปรุงอาคาร ให้ค านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
                     2) ผลักดันเรื่องการคัดแยกขยะให้เป็นมาตรการร่วมกันกับทาง
มหาวิทยาลัยอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 
                     3) รณรงค์การเลิกใช้โฟมในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 

คณะกรรมการโครงการ 
ห้องสมุดสีเขียว 

ด้านสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
     พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
      1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้บุคลากรห้องสมุดทราบทั่วกันอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
อีเมล บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
     2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไป
ยังผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ  
ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 
     3. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและ
ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ประกวดค าขวัญโดย
เปิดให้นิสิตเข้าร่วม “ขยะขยายโอกาส” ว่าด้วยการรับบริจาคฝากระป๋อง การ
แลกเปลี่ยนความรู้ส าหรับบุคลากรห้องสมุด และกิจกรรมจัดท าความสะอาดใหญ่
ประจ าปี เป็นต้น 
     4. รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะในอาคาร ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติก ถังทิ้ง
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการแยกท้ิงกระดาษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์  
     5. รณรงค์เรื่องการประหยัดน้ าและไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ 
แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการโครงการ 

ห้องสมุดสีเขียว 
ในแต่ละด้าน 
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กลยุทธ ์
แนวทาง/มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
      อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

แนวทางการด าเนินงาน  
     1. มอบหมายคณะกรรมการประจ าแต่ละพ้ืนที่ในการก ากับติดตามการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผล ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวเพ่ือพิจารณา 
     2. คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวจัดท าสรุปรายงานผลการด าเนินงาน
เพ่ือเสนอผู้บริหารส านักหอสมุดกลาง และคณะท างานด้านการจัดการพลังงานและ
ทรัพยากรน้ าประจ าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
คณะกรรมการโครงการ 

ห้องสมุดสีเขียว 
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        ขอบเขตและหน้าทีค่วามรับผิดชอบของคณะกรรมการโครงการห้องสมดุสเีขียว ปีงบประมาณ 2560 
                            
1.1 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงานแต่ละด้าน  

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ส านักหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ์ 

ด้านพลังงาน 
    1. ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด เช่น หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ พัด
ลม ลิฟต์ ปลั๊ก ฯลฯ รวมถึงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้กระติกน้้าร้อน คอมพิวเตอร ์
        1.1 ก้าหนดแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติ     
        1.2 ดูแล ตรวจสอบ บา้รุงรักษา 
        1.3 ก้ากับติดตามและรายงานผล      
        1.4 รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ 
        1.5 วิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า (ทรงยศ เป็นผู้วิเคราะห์และ
น้าเสนอการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง) 

ทรงยศ ขันบุตรศรี  
(ดูแลภาพรวมด้านพลังงาน) 
สนธิชัย ค ามณีจันทร์ (หัวหน้า) 
กมลพัชร พลรบ 
พงษ์ศักดิ์ เอกนาม 
สันติ เกษมพันธุ์ 
 

จันทิรา จีนะวงค์ (หัวหน้า) 
น้้าเงิน เฉลียวพจน์ 
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 
หทัยรัตน์ ธีรกุล 
 

 
 
 
 
 
ช่วยกันในภาพรวม 

    2. ประปา อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการใข้ประปาทั้งหมด เช่น ก๊อกน้้า  
อ่างล้างมือ/ล้างจาน ชักโครก สายช้าระ ฯลฯ 
       2.1 ก้าหนดแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติ         
       2.2 ดูแล ตรวจสอบ บ้ารุงรักษา  
       2.3 ก้ากับติดตามและรายงานผล      
       2.4 รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ 

ทรงยศ ขันบุตรศรี  
(ดูแลภาพรวมด้านพลังงาน) 
สามารถ พุกพญา (หัวหน้า) 
พิลาสพล  พิพัฒน์เขมากร 
สุรพงษ์ พิมพ์โคตร 
สุรชัย หาบ้านแท่น 
 

     3. รวบรวมรายงานผลการส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษา
อุปกรณ์การใช้น  าและไฟฟ้า รวมถึงด าเนินการซ่อมบ ารุง/
ปรับเปลี่ยน 

พิลาสพล  พิพัฒน์เขมากร 
(ประสานงานกับอัญชลี  
มุกสิกมาศ) 

จันทิรา จีนะวงค์ กรรมการทุกคนช่วยกัน
ดูแลและแจ้งเมื่อพบ
อุปกรณ์ช้ารุด 
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เร่ือง ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ส านักหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ์ 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ความสะอาด เรียบร้อยสบายตา ปลอดโปร่ง ประหยัดพลังงาน ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการแยกขยะ 
      1. ก้าหนดแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติ     
      2. ดูแลการด้าเนินการ 
      3. ก้ากับติดตามและรายงานผล   
      4. รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ 

วรุณพรรณ พองพรม(หัวหน้า) 
กิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก 
เกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ 
จรัสโฉม ศิริรัตน์ 
นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์ 
ปิยะรักษ์ หอมหวล 
พงษ์ศักดิ์ เอกนาม 
อัมพร ขาวบาง 
อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ 

หทัยรัตน์ ธีรกุล (หัวหน้า) 
จันทิรา จีนะวงค์ 
น้้าเงิน เฉลียวพจน์ 
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 
 

ประสานกับผู้ดูแล
แม่บ้าน 

ด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารความรู้ รณรงค์ โดยรวม 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ Mbox โปสเตอร์ ป้าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ แนะน้าหนังสือ ฯลฯ รวมถึงช่วย
สนับสนุนการณรงค์/เผยแพร่ความรู้ของผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน 

อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ (หัวหน้า)    
สนธิชัย ค้ามณีจันทร์ 
สุรพงษ์ พิมพ์โคตร   
อัมพร ขาวบาง 

จันทิรา จีนะวงค์ (หัวหน้า) 
น้้าเงิน เฉลียวพจน์ 
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 
หทัยรัตน์ ธีรกุล 
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1.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบพื นที่แต่ละชั นหรือกลุ่มงาน 
  หน้าที่ : ดูแลตรวจสอบในด้านที่ได้รับมอบหมายหลัก ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบทุกคนของแต่ละชั้นช่วยกันดูแลโดยรวม 

พื นที่/กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 ไฟฟ้า-ประปา สภาพแวดล้อม 

ส านักหอสมุดกลาง 
   ชั้น 1  1) งานเทคโนโลยีหอ้งสมุด     กมลพัชร พลรบ (กมลพัชร พลรบ) ดูแลแม่บ้าน: สันต ิ

*ช่วยดูแลแม่บ้านร่วมกับสันติ            2) กลุ่มงานบริการฯ *นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์ 
           3) กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้ (ห้อง 102) 
   ชั้น 2   1) กลุ่มงานส่งเสริม สุรพงษ์ พิมพ์โคตร (อิสยาห์ พันศิริพัฒน์) ดูแลแม่บ้าน: ฐานวีร ์
             2) กลุ่มงานบริการฯ วรุณพรรณ พองพรม 
   ชั้น 3  กลุ่มงานบริการ วรุณพรรณ พองพรม อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ 

(วรุณพรรณ พองพรม) 
ดูแลแม่บ้าน: สมพิศ 

   ชั้น 4  กลุ่มงานบริการ สามารถ พุกพญา 
พิลาสพล  พิพัฒน์เขมากร 

ปิยะรักษ์ หอมหวล ดูแลแม่บ้าน: จรีรัตน ์

   ชั้น 5  กลุ่มงานบริการ สนธิชัย ค้ามณีจันทร์ กิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก ดูแลแม่บ้าน: อรุณรัตน์ 
   ชั้น 6  กลุ่มงานบริการ สุรชัย หาบ้านแท่น *เกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ ดูแลแม่บ้าน: จรัสโฉม 

*ช่วยดูแลแม่บ้านร่วมกับจรัสโฉม 
   ชั้น 7   1) ส้านักงานอ้านวยการ พงษ์ศักดิ์ เอกนาม จรัสโฉม ศิริรัตน์ ดูแลแม่บ้าน: อัมพร 
            2) งานบริหารจัดการทรัพยากร อัมพร ขาวบาง 
   ชั้น 8  กลุ่มงานบริการฯ สันติ เกษมพันธุ์ พงษ์ศักดิ์ เอกนาม ดูแลแม่บ้าน: สันต ิ
ห้องสมุดองครักษ์ 
ชั้น 1 -6 หทัยรัตน์ ธีรกุล, น้้าเงิน เฉลียวพจน์, ยุภาภรณ์ ไชยสงค์, จนัทิรา จีนะวงค์  
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1.3 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม  
ภาระงาน / กิจกรรม หน้าที ่ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน 

วิทยากร คณะกรรมการผู้ดูแลทั้ง 3 ด้าน    

ประเมินผล กมลพัชร พลรบ และจรัสโฉม ศิริรัตน์  
และกรรมการทุกคนช่วยกันติดตาม    

ลงทะเบียน ดูแลภาพรวมการจัดกิจกรรม กรรมการที่เหลือ แบ่งเป็นรอบ *พิจารณาอีกครั้งตอนถึงก้าหนดจัด 

ด้าเนินการเรื่องเอกสารอนุมัติจัดกิจกรรม เบิกจ่าย และ
ประสานงานทั้งหมด 

อัมพร ขาวบาง และอิสยาห์ พันศิริพัฒน์   
 

กิจกรรมประกวดค าขวัญการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. ก้าหนดกติกา การให้คะแนน เกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์  และปิยะรักษ์ หอมหวล 

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทาง FB เว็บไซต์ และ 
    โปสเตอร์ในห้องสมุด 

อิสยาห์ พันศิริพัฒน์   

3. ด้าเนินการประสานงานเรื่องผลการตัดสินและประกาศผล 
   และพิธีมอบรางวัล(ถ้ามี) 

อิสยาห์ พันศิริพัฒน์  และกิตติศักด์ ก้าวกระโทก 

4. ด้าเนินการจัดประกวด เบิกจ่าย ประสานงาน อัมพร ขาวบาง 
กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ 

ประสานงานเรื่องวิทยากร น้้าเงิน  เฉลียวพจน์   
ด้าเนินการจัดอบรมและจัดเลี้ยง หทัยรัตน์  ธีรกุล และกรรมการฝั่งองครักษ์ 
ประเมินผล กมลพัชร พลรบ และยุภาภรณ์ ไชยสงค ์ 

และกรรมการทุกคนช่วยกันติดตาม 
ด้าเนินการเรื่องเอกสารอนุมัติจัดกิจกรรม เบิกจ่าย อัมพร ขาวบาง 
ประสานงานเรื่องการเดินทางไปองครักษ์ 
 
 
 

อัมพร ขาวบาง และอิสยาห์ พันศิริพัฒน์   
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ภาระงาน / กิจกรรม หน้าที ่ ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี ด้าเนินการจัดกิจกรรมและการจัดเลี้ยง หทัยรัตน์  ธีรกุล และกรรมการฝั่งองครักษ์ 

อัมพร ขาวบาง และกรรมการฝั่งประสานมิตร 
ประเมินผล กมลพัชร พลรบ จรัสโฉม ศิริรัตน์ และยุภาภรณ์ ไชยสงค ์ 

และกรรมการทุกคนช่วยกันติดตาม 
ด้าเนินการเรื่องเอกสารอนุมัติจัดกิจกรรม เบิกจ่าย และ
ประสานงานทั้งหมด 

อัมพร ขาวบาง และอิสยาห์ พันศิริพัฒน์   

ก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม และรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

จัดท้าแบบติดตาม คณะกรรมการผู้ดูแลทั้ง 3 ด้าน  
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ (รวบรวมจัดท้า) ก้าหนดแนวทางการติดตาม 

สรุปผลการติดตาม ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รายครั้ง : ประสานมิตร: อิสยาห์ พันศิริพัฒน์  
            องครักษ์: ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 
สรุปข้อมูลรวมห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง: อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ 

วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้า 

1. รวบรวมข้อมูลรายเดือน และเปรียบเทียบข้อมูล 
   ของห้องสมุดแต่ละแห่ง 

ทรงยศ ขันบุตรศรี และจันทิรา จีนะวงค์       

2. แจ้งบุคลากร (ทางอีเมล) และผู้ใช้ (ส้านักหอสมดุกลาง 
    ติดหน้าลิฟต์ชั้น 1 และที่ห้องสมุดองครักษ์) ทุกเดือน 

ประสานมิตร: จรัสโฉม ศิริรัตน์ (แจ้งบุคลากร)  
                    สันติ เกษมพันธุ์ (แจ้งผู้ใช้) 
องครักษ์: จันทิรา จีนะวงค์  

3. สรุปข้อมูลรวมทั้ง 2 แห่ง ทรงยศ ขันบุตรศรี 
ส ารวจ บ ารุงรักษา ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาภายใน
อาคาร 

ส้ารวจ ตรวจสอบ อุปกรณ์ทั้งหมดอย่างสม่้าเสมอ คณะกรรมการผู้ดูแลด้านไฟฟา้และประปาของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง 
ซ่อมบ้ารุง / ปรับเปลี่ยนอย่างสม่้าเสมอ ประสานมิตร: พิลาสพล พิพัฒน์เขมากร 

องครักษ์: จันทิรา จีนะวงค์ (ก้ากับดูแล รายงานผล) 
รายงานผลการส้ารวจ ตรวจสอบ บ้ารุงรักษา และปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในที่ประชุมอย่างสม่้าเสมอ 

ประสานมิตร: พิลาสพล พิพัฒน์เขมากร  
องครักษ์: จันทิรา จีนะวงค์ 

สรุปผลการส้ารวจ บ้ารุงรักษา และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคตอนเสร็จสิ้นโครงการ 

พิลาสพล พิพัฒน์เขมากร 



27 
 

ภาระงาน / กิจกรรม หน้าที ่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และ
รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แนะน้าหนังสือ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 

ประสานมิตร: อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ สุรพงษ์ พิมพ์โคตร 
องครักษ์: จันทิรา จีนะวงค์ 

กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับบริจาคฝากระป๋อง  
ห้องสมุดท้ัง 2 แห่ง 

สุรพงษ์ พิมพ์โคตร และ สามารถ พุกพญา 
จัดท้ากล่องให้ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง 

รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะในอาคาร ณ ห้องสมุดทั้ง 2 
แห่ง ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติก ถังท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และการแยกท้ิงกระดาษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ **รวมถึงการ
ปรับปรุงปรับเปลี่ยนป้ายรณรงค์/ประกาศเก่าๆ 

คณะกรรมการผู้ดูแลด้านสภาพแวดล้อมของห้องสมุด 
ทั้ง 2 แห่ง 

รณรงค์เรื่องการประหยัดน้้าและไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
จัดนิทรรศการ แนะน้าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ 
สื่อสังคมออนไลน์ **รวมถึงการปรับปรุงปรับเปลี่ยนป้าย
รณรงค์/ประกาศเก่าๆ และป้ายหน้าห้องไฟ** 

น้้า = คณะกรรมการผู้ดูแลด้านน้้าของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง 
ไฟฟ้า = คณะกรรมการผู้ดูแลด้านไฟฟ้าของห้องสมุดทั้ง 2แห่ง 
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แนวปฏิบัติที่ก ำหนด/รวบรวมโดย 
โครงกำรห้องสมดุสเีขียวของส ำนักหอสมดุกลำง ปีงบประมำณ 2560 

 
  คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 ได้ก าหนด/รวบรวมแนว
ปฏิบัติต่างๆ ขึ้นเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี้ 
   1. แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
  2. แนวปฏิบัติในการแจ้งซ่อม/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า/ประปา 
    3. แนวปฏิบัติเรื่องการควบคุมทางเข้า-ออกด้วยระบบประตูอัตโนมัติ (ประสานมิตร) 
   4. แนวปฏิบัติกรณีท่ีมีบุคคลภายนอกมาท างานหรือมาท ากิจกรรมอ่ืนๆ ในห้องสมุด (ประสานมิตร) 
   5. แนวปฏิบัติในการทิ้งขยะเปียก/เศษอาหารเพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องหนู (ประสานมิตร)   
   6. แนวปฏิบัติอื่นๆ ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า ณ ลานน้ าเงิน  และการดูแลเครื่องท าน้ าเย็นที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ 
 
  ทั้งนี้ได้น าแนวปฏิบัติดังกล่าวเสนอบนเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลาง (http://lib.swu.ac.th) ใน “เมนูแนว
ปฏิบัติของห้องสมุด” และ “เมนูโครงกำรห้องสมุดสีเขียว” รวมถึงแนวปฏิบัติใดที่เกี่ยวข้องกับเคาน์เตอร์บริการหรือ
บุคลากรในฝ่ายใดใด คณะกรรมการฯ จะด าเนินการพิมพ์ผลเพื่อน าไปแจ้งไว้ตามจุดดังกล่าวด้วย ดังภาพ 
 

น าเสนอบนเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลางใน “เมนูแนวปฏิบัติของห้องสมุด” 
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น าเสนอบนเว็บไซต์ของส านักหอสมุดกลางใน “เมนูโครงกำรห้องสมุดสีเขียว” 

 
 

ติดแนวปฏิบัติแจ้งบนบอร์ดหรือจุดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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1. แนวปฏิบตัิเพื่อกำรอนุรักษ์พลังงำนและสิ่งแวดล้อม โครงกำรห้องสมุดสีเขียว ส ำนักหอสมุดกลำง  
   มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ ำปีงบประมำณ 2560 
 

   ด้ำน บริเวณท ำงำนของบุคลำกร บริเวณบริกำรผู้ใช้ 
1. ด้ำนไฟฟ้ำ 
   1.1 ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง 1. เปิดไฟฟ้าฟ้าตามความจ าเป็นของ 

    การใช้แสงสว่างหรือเฉพาะส่วนที่ 
    มีคนท างาน 
2. ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีคนท างาน  
   และเวลาพักรับประทานอาหาร 
   กลางวัน 
 

1. เปิดไฟฟ้าฟ้าตามความจ าเป็นของ 
   การใช้แสงสว่างหรือเฉพาะส่วนที่มี 
   ผู้ใช้บริการ 

   1.2 เครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี  
    25 องศาเซลเซียส  
2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพัก 
    รับประทานอาหารกลางวัน  
    30 นาที (ยกเว้นพื้นที่บริการ/ 
    ส านักงานที่มีการสลับกันพัก 
    กลางวัน) และก่อนเลิกงาน  
    30 นาท ี
3. หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท างาน 
    เกิน 1 ชั่วโมง ต้องปิดเครื่อง 
    ปรับอากาศทุกครั้ง 
4. ส าหรับห้องประชุม ให้เปิดเครื่อง 
    ปรับอากาศก่อนการประชุม 
    15 นาที และเมื่อใช้ 
    งานเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบ 
    ปิดเครื่องปรับอากาศทันที 
5. ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมี 
   การเปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น  
   ประตูห้องน้ า 
 
         
หมำยเหตุ  
     พิจารณาการเปดิ-ปิดเครื่อง 
ปรับอากาศได้ตามความเหมาะสมของ 
สภาพอากาศ 
 

1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 
    25 องศาเซลเซียส  
2. ก าหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับ 
   อากาศ และผู้รับผิดชอบประจ าชั้น 
ส ำนักหอสมุดกลำง 
   ช่วงเปิดภำคเรียน 
      วันจันทร์-ศุกร์  
         ชั้น 1 เปิดเวลา 8.40 - 19.00 น. 
         ชั้น 2 เปิดเวลา 8.15 - 19.00 น. 
         ชั้น 3 เปิดเวลา 8.30 - 19.00 น. 
         ชั้น 4 เปิดเวลา 8.30 - 19.00 น. 
         ชั้น 5 เปิดเวลา 8.50 - 17.00 น. 
         ชั้น 6 เปิดเวลา 9.00 - 16.00 น. 
      วันเสำร-์วันอำทิตย ์ 
        ชั้น 1 เปิดเวลา 10.30 - 17.00 น. 
        ชั้น 2 เปิดเวลา 10.30 - 17.00 น. 
        ชั้น 3 เปิดเวลา 10.30 - 17.00 น. 
        ชั้น 4 เปิดเวลา 10.30 - 17.00 น. 
        ชั้น 5 เปิดเวลา 10.30 - 16.00 น. 
        ชั้น 6 งดเปิดเครื่องปรับอากาศ 
      หมำยเหตุ เวลาในการเปิด-ปิด อาจมี
การปรับเปลี่ยนได้ โดยให้พิจารณาเป็น
กรณีไป 
   ช่วงปิดภำคเรียน 
       เปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาปกติ      
และทุกช้ันปิดเวลา 15.00 น. 
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   ด้ำน บริเวณท ำงำนของบุคลำกร บริเวณบริกำรผู้ใช้ 
   1.2 เครื่องปรับอากาศ 
        (ต่อ) 

องครักษ์ 
     ในส่วนบริการเปิดเครื่องปรับอากาศ
เหลื่อมเวลากันในแต่ละชั้นบริการ 
     ชั้น 1  
        เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 8.40 น. 
     ชั้น 2  
        เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 10.00น. 
(หากมีผู้ใช้บริการ เกิน 10 คนหรือสภาพ
อากาศร้อน ปรับเวลาเป็น 9.30 น.) 
     ชั้น 3  
        เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 8.50 น. 
    ชั้น 4  
        เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.00 น. 
    ชั้น 5  
        เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.10 น. 
 
    *ทุกชั้นบริกำรปิดเคร่ืองปรับอำกำศ
ก่อนเวลำปิดท ำกำร 30 นำที 
หมำยเหตุ  
     พิจารณาการเปดิ-ปิดเครื่องปรับอากาศ
ได้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ 
 
3. ส าหรับห้องประชุม ให้เปิดเครื่อง 
    ปรับอากาศก่อนการประชุม 
    15 นาที และเมื่อใช้งานเสร็จ  
    ให้ผู้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับ 
    อากาศทันที 
4. ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการ 
   เปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตู 
   ห้องน้ า 

   1.3 พัดลม  
 

1. ปิดทุกครั้งหลังเลิกใช้ 
2. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้ 

1. ปิดทุกครั้งหลังเลิกใช้ 
 

   1.4 คอมพิวเตอร์ 1. เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกิน15 นาที 
   ให้ปิดหน้าจอ หรือตั้งโหมด Sleep 
2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้ 
   งานเกิน 2 ชั่วโมง 
 

1. ลดจ านวนการใช้คอมพิวเตอร์ 
   สืบค้นของแต่ละชั้นลง หลังเวลา  
   16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
2. ในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงเช้า  
   อาจจะพิจารณาเปิดคอมพิวเตอร์ 
   สืบค้นบางส่วน (พิจารณาจาก 
   ปริมาณผู้ใช้บริการ) 
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   ด้ำน บริเวณท ำงำนของบุคลำกร บริเวณบริกำรผู้ใช้ 
   1.5 ลิฟต ์ 1. ลิฟตบ์ุคลากรเปิด-ปิดตามเวลา 

   ปฏิบัติงาน 
2. รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีขึ้นลง 
   ชั้นเดียว 

  รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีข้ึนลงชั้นเดียว 
 

  1.6 สิ่งอ านวยความสะดวก    ก าหนดช่วงเวลาในการใช้อุปกรณ์
ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ าร้อน และเม่ือ
หมดช่วงใช้งาน ให้ถอดปลั๊กออก
ทันที 

 

   1.7 อ่ืนๆ  1. ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้ 
    ไฟฟ้าให้บุคลากรห้องสมุดทราบ 
    ทุกเดือน 
2. รณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้า   
   และการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า 
3. ขอความร่วมมือบุคลากรห้องสมุด 
   ในการสอดส่องดูแลการท างานของ 
   อุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า 
   ในพ้ืนที่ของตนเองและแจ้งให้ทราบ 
   ถึงบุคคลที่รับแจ้งเรื่องเมื่อพบ 
   อุปกรณ์ช ารุดหรือท างานผิดปกติ 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรห้องสมุด 
   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   การประหยัดพลังงาน 
5. จัดอบรม/กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
    เรียนรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจและ 
    แนวปฏิบัติในเรื่องการประหยัด 
    ไฟฟ้าให้กับบุคลากรห้องสมุด 

1. ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้ไฟฟ้า 
    แกผู่้ใช้บริการทราบทุกเดือน 
2. รณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้า   
   และการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึง 
    จุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ท่ีมีปัญหา 
    หรือช ารุด 
4. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความ 
    คิดเห็นเกี่ยวกับการประหยัด 
    พลังงาน 

2. ด้ำนประปำ  
   1. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนส าหรับ 

   ล้างมือ 
2. ปรับระดับความแรงของน้ าจาก 
   สายช าระให้เหมาะสมเพ่ือการ 
   ประหยัดน้ า 
3. รณรงค์เรื่องวิธีการใช้น้ าอย่าง 
    ประหยัดทั้งที่บ้านและที่ท างาน 
    รวมถึงประโยชน์และความจ าเป็น 
    ของน้ าในชีวิตประจ าวัน 
4. ขอความร่วมมือบุคลากรห้องสมุด 

1. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนส าหรับ 
   ล้างมือ 
2. ปรับระดับความแรงของน้ าจากสาย 
   ช าระให้เหมาะสมเพ่ือการประหยัด    
   น้ า 
3. รณรงค์เรื่องวิธีการใช้น้ าอย่าง 
    ประหยัดที่บ้านและที่ท างาน 
    รวมถึงประโยชน์และความจ าเป็น 
    ของน้ าในชีวิตประจ าวัน 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึง 
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   ในการสอดส่องดูแลการท างานของ 
   อุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าใน 
   พ้ืนที่ของตนเอง ให้อยู่ในสภาพดี  
   พร้อมใช้งาน และแจ้งให้ทราบถึง 
   บุคคลที่รับแจ้งเรื่องเมื่อพบอุปกรณ์ 
   ช ารุดหรือท างานผิดปกติ 
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรห้องสมุด 
   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   การประหยัดพลังงาน 
6. จัดอบรม/กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
    เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและ 
    แนวปฏิบัติในเรื่องการประหยัด 
    ไฟฟ้าให้กับบุคลากรห้องสมุด 
 

    จุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ท่ีมีปัญหา 
    หรือช ารุด 
5. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความ 
    คิดเห็นเกี่ยวกับการประหยัด 
    พลังงาน 
 

3. ด้ำนสภำพแวดล้อม 
    1. มีการจัดเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆ 

   อย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม  
   มีป้ายบอก/คู่มือ(ถ้ามี) และชื่อ 
   ผู้รับผิดชอบ (ในจุดที่ควรมี) 
2. อุปกรณ์การท างาน ครุภัณฑ์ พัสดุ  
    อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
3. มีการตรวจตรา ดูแลพื้นที่ให้ 
    สะอาดและปลอดโปร่งอยู่เสมอ 
4. หลังเลิกใช้งาน/เลิกงาน ควร 
   จัดเก็บอุปกรณ์หรือเอกสารต่างๆ  
   ให้เข้าท่ี 
5. มีการคัดแยกจัดการกับสิ่งของรอ 
   ด าเนินการ/ท าลายตามระยะเวลา 
6. ลดการใช้กระดาษโดยการส่งอีเมล 
   หรือใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า  
7. มีการคัดแยกขยะ ได้แก่ ขวด 
   พลาสติก กระดาษสี กระดาษขาว 
8. รณรงค์การการลดการเกิดขยะ  
   การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี และการ 
   ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 
  โดยการใช้ซ้ าหรือน ากลับมาใช้ใหม ่ 
  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

1. มีการจัดวางอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
    อย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม  
    สะดวกในการเข้าถึง มีป้าย/คู่มือ 
    แนะน าการใช้ (ถ้ามี) และชื่อ 
    ผู้รับผิดชอบ (ในจุดที่ควรมี) 
2. ครุภัณฑ์ พัสดุ อยู่ในสภาพพร้อม 
    ใช้งาน 
3. มีการตรวจตรา ดูแลพื้นที่ให้สะอาด 
    และปลอดโปร่งอยู่เสมอ 
4. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางและ 
   ข้อมูลจ าเป็นในพ้ืนที่ 
5. มีการคัดแยกขยะ ได้แก่ ขวด 
   พลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์  
   ฝาชวด/กระป๋อง 
6. รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่าง 
   ประหยัด คุ้มค่าโดยการใช้ซ้ าหรือ 
   น ากลับมาใช้ใหม่ และเป็นมิตรกับ   
   สิ่งแวดล้อม รวมถึงรณรงค์เรื่องการ 
   ลดการเกิดขยะ ผลเสียของขยะที่ 
   เป็นพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
   และการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น  
   การเก็บเก้าอ้ีเข้าที่หลังการใช้งาน 
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   การลดการส่งเสียงดังภายในพื้นที่ 
   อ่าน การน าหนังสือไปวางที่ชั้นพัก 
   หนังสือหลังการใช้งาน เป็นต้น 

 

  
2. แนวปฏิบตัิในกำรแจ้งซ่อม/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำ/ประปำ 
 หากมีการพบอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้ไฟฟ้าหรือประปาใดช ารุด ให้มีการด าเนินการดังนี้  
  2.1 ส ำนักหอสมุดกลำง มีขั้นตอนดังนี้ 
     2.1.1 เมื่อพบอุปกรณ์ช ารุด หรือได้รับแจ้งซ่อมจากบุคลากร ให้คณะกรรมการฯ ประจ าแต่ละพ้ืนที่กรอก
แบบฟอร์ม “แจ้งซ่อม ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” (ตามด้านล่าง) ซึ่งจะน าไปจัดวางไว้ที่ตาม
จุดที่คณะกรรมการที่ละพ้ืนที่ประจ าอยู่ จากนั้นน าแบบฟอร์มฯ ส่งผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ 
    2.1.2 ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการจะประสานกับผู้ท าหน้าที่ซ่อมบ ารุงเพ่ือด าเนินการซ่อมแซมหรือ
ปรับเปลี่ยนต่อไป 
    2.1.3 ผู้ท าหน้าที่ซ่อมบ ารุงจะแจ้งผลกลับให้คณะกรรมการฯ ประจ าพื้นที่ที่เป็นผู้แจ้งซ่อมรับทราบโดยการ
ลงชื่อรับทราบในแบบฟอร์ม 
    2.1.4 คณะกรรมการฯ ประจ าพ้ืนที่ แจ้งผลกลับให้บุคลากรที่แจ้งซ่อมรับทราบถึงผลการด าเนินการ 
รวมถึงติดตามผลจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ (กรณีที่ยังไม่สามารถซ่อมได้ทันที) 
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  2.2 ห้องสมุดองครักษ์ มีข้ันตอนดังนี้ 
    2.2.1 เมื่อพบปัญหาอุปกรณ์ช ารุด ให้กรอกแบบฟอร์ม “รายงานการซ่อมบ ารุง อาคารสถานที่ และ
ครุภัณฑ”์ (ตามด้านล่าง) จากนั้นส่งให้ช่างเทคนิค/ช่างคอม ทั้งนี้แบบฟอร์มฯ ดังกล่าว จะจัดเก็บไว้ทุกเคาน์เตอร์บริการ 
    2.2.2 ช่างเทคนิครับทราบและด าเนินการ จากนั้นส่งผลย้อนกลับให้กับผู้แจ้งซ่อมในแต่ละชั้นได้รับทราบ
ถึงผลการด าเนินการ 
    2.2.3 ช่างเก็บข้อมูลการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้เป็นข้อมูล โดยจะมีข้อตกลงใน KPI ว่าต้องด าเนินการภายใน
กี่วันหลังจากได้รับแจ้ง 
 

แบบรำยงำนกำรซ่อมบ ำรุง อำคำรสถำนที่ และครุภัณฑ์ ห้องสมุดองครักษ์ 
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3. แนวปฏิบตัิเรื่องกำรควบคุมทำงเข้ำ-ออกด้วยระบบประตูอัตโนมตัิ (ประสำนมิตร) 
  ฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ ได้จัดท าแนวปฏิบัติเรื่อง การควบคุมทางเข้า-ออกด้วยระบบประตูอัตโนมัติ
ขึ้น เพื่อใช้เป็นคู่มือหรือเป็นแนวทางในการควบคุม ดูแลการเข้าใช้ห้องสมุดโดยผ่านระบบประตูอัตโนมัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน โดยแยกแนวทางการปฏิบัติออกตามประเภทของผู้เข้าใช้ห้องสมุด อันได้แก่ บุคลากรของมหาวิทยาลัย 
นิสิตของมหาวิทยาลัย นักเรียนโรงเรียนสาธิตประถมหรือมัธยม นักเรียนหรือ นักศึกษาต่างสถาบัน บุคคลภายนอกและ
ผู้มาติดต่อราชการ โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  บุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
         แสดงบัตรประจ าตัวบุคลากร ได้แก่ บัตรข้าราชการ บัตรลูกจ้างประจ า บัตรพนักงาน โดยเจ้าหน้าที่ 
จะตรวจสอบจากระบบประตูอัตโนมัติว่า มีข้อมูลอยู่ในระบบแล้วหรือยัง 
           หากไม่พบข้อมูล ให้พิมพ์ข้อมูลของบุคลากรให้ครบถ้วน แล้วแจ้งให้เจ้าของบัตรน าบัตรประจ าตัวไป 
ติดบาร์โค้ดท่ีเคาน์เตอร์ชั้น 1 หรือเคาน์เตอร์ชั้น 2  เพ่ือใช้ผ่านเข้าออกและใช้ยืมทรัพยากรห้องสมุด ทั้งนี้อายุสมาชิก
ของบัตรให้ยึดตามวันหมดอายุของบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงาน 
          กรณีท่ีบุคลากรมีบัตรรถไฟฟ้า BTS หรือ MRT สามารถน ามาเพ่ิมข้อมูลเข้าระบบ และใช้เป็นบัตรผ่าน 
เข้า-ออกประตูอัตโนมัติได้ 
          กรณีท่ีอาจารย์/บุคลากรลืมหรือไม่ได้น าบัตรใดๆ มาแสดง ให้แจ้งเลขประจ าตัวบุคลากรหรือเลขบัตร
ประชาชน โดยเจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลลงในระบบในส่วนสมาชิกรายวัน เพื่อให้ระบบพิมพ์สลิปที่มีบาร์โค้ดออกมา (มีอายุ
การใช้งาน 1 วัน) 
  นิสิต มศว 
             นิสิต มศว สามารถใช้บัตรนิสิตสแกนที่ประตูเข้า-ออกได้เลย  
   กรณีท่ีไม่ได้น าบัตรนิสิตมา ให้ใช้บัตรประชาชนเสียบที่เครื่องอ่านบัตร เพ่ือให้ระบบพิมพ์สลิปที่มีบาร์โค้ด
ออกมา (มีอายุการใช้งาน 1 วัน) 
             กรณีท่ีไม่มีบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชน ให้นิสิตแจ้งชื่อ/รหัสนิสิตหรือรหัสบัตรประชาชนเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบข้อมูลจากระบบ เพื่อให้ระบบพิมพ์สลิปที่มีบาร์โค้ดออกมา (มีอายุการใช้งาน 1 วัน) ทั้งนีร้ะบบจะบันทึกสถิติ
การลืมบัตรแต่ละครั้งเอาไว้ หากพบว่านิสิตรายใดมีสถิติการลืมบัตรนิสิตหรือบัตรประชาชนจ านวน 5 ครั้งขึ้นไปใน 1 
เดือน ใหเ้จ้าหน้าที่แจ้งชื่อ และรหัสนิสิตแก่หัวหน้าฝ่ายเพื่อด าเนินการต่อไป 

  กรณีที่นิสิตไม่มีบัตรใดๆ มาแสดง หรือแจ้งรหัสนิสิตหรือเลขประจ าตัวประชาชนแล้ว ไม่พบข้อมูลในระบบ 
แม้ว่าจะสวมชุดนิสิตมา จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องสมุด 
  นักเรียนโรงเรียนสำธิต มศว (ประถมและมัธยม) 
           เจ้าหน้าที่ขอบัตรประจ าตัวนักเรียนมาพิมพ์ข้อมูลลงในระบบ โดยอายุบัตรผ่านเข้าออกจะตรงกับอายุบัตร
ประจ าตัวนักเรียน นักเรียนสาธิตสามารถใช้บัตรประจ าตัวนักเรียนเข้า-ออกห้องสมุดได้เลย   
  อำจำรย์/บุคลำกรที่เกษียณอำยุ  
   แสดงบัตรข้าราชการบ านาญหรือบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์ข้อมูลลงในระบบ และแจ้งให้อาจารย์/
บุคลากรที่เกษียณอายุนั้น น าบัตรประจ าตัวไปติดบาร์โค้ดท่ีเคาน์เตอร์ชั้น 1 หรือเคาน์เตอร์ชั้น 2 เพ่ือใช้ผ่านเข้า-ออก 
และใช้ยืมทรัพยากรห้องสมุด  
  นักเรียน/นิสิตนักศึกษำต่ำงสถำบัน  
             แสดงบัตรนิสิต นักศึกษาพร้อมกับบัตรประชาชน แล้วตรวจดูวันหมดอายุก่อน หากหมดอายุแล้ว ให้ช าระ
เงินค่าเข้าใช้บริการเหมือนบุคคลภายนอก หากบัตรยังไม่หมดอายุให้น าบัตรประชาชนเสียบที่เครื่องอ่านบัตร แล้วเลือก
ข้อมูลที่เป็นนักเรียน/นิสิตต่างสถาบัน ระบบจะพิมพ์สลิปที่มีบาร์โค้ดออกมา (มีอายุการใช้งาน 1 วัน) 
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              กรณีท่ีมีบัตรประจ าตัวประชาชน  แต่ไม่มีบัตรนิสิตนักศึกษาและแต่งชุดนิสิต/นักศึกษา ให้ช าระเงินค่าเข้า
ใช้ห้องสมุดเหมือนบุคคลภายนอก   
               กรณีมีบัตรนิสิตอย่างเดียวและยังไม่หมดอายุ แต่ไม่มีบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในช่อง
นักเรียน นิสิตต่างสถาบันให้ครบถ้วน และสั่งให้ระบบพิมพ์สลิปที่มีบาร์โค้ดออกมาให้ โดยจะมีอายุการใช้งาน 1 วัน  

   กรณีท่ีไม่มีบัตรใดๆ มาแสดง จะไม่อนุญาตให้เข้าใช้ห้องสมุด 
  บุคคลภำยนอก 
              กรณีเป็นสมาชิกรายวัน ใช้บัตรประชาชนเสียบที่เครื่องอ่านบัตร ระบบจะพิมพ์สลิปที่มีบาร์โค้ดออกมาให้ 
(มีอายุการใช้งาน 1 วัน) 
     หากเครื่องอ่านบัตรไม่สามารถอ่านข้อมูลบัตรประชาชนได้ หรือเป็นชาวต่างชาติ ให้บันทึกข้อมูลลงในสมุด
โดยให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูชื่อ-สกุลให้ตรงกับบัตรด้วย และช าระเงินค่าเข้าใช้จ านวนเงิน 20 บาท  โดยใช้คูปองสีเหลือง
เป็นบัตรอนุญาตผ่านเข้า – ออก (มีอายุการใช้งาน 1 วัน) 
            กรณีบุคคลภายนอกต้องการเป็นสมาชิกรายปี ให้แสดงบัตรประชาชนที่เคาน์เตอร์ชั้น 1 พร้อมช าระเงินค่าเข้า
ใช้จ านวน 300 บาท เจ้าหน้าที่จะออกบัตรรายปีให้ 
  ผู้มำติดต่อรำชกำร 
             ผู้ที่มาติดต่อราชการ ได้แก่ ตัวแทนจ าหน่ายหนังสือ ร้านค้าต่างๆ ผู้มาส่งของ ช่างจากบริษัทมาซ่อม
เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์หรือพนักงานเช็ดกระจก เป็นต้น ต้องแลกบัตรประชาชนหรือบัตรที่หน่วยงานออกให้หรือบัตร 
ที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ-นามสกุลที่ชัดเจน ให้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือรับบัตรติดต่อราชการของส านักหอสมุดกลาง และให้กรอก
รายละเอียดตามแบบฟอร์มในสมุด  
              กรณีท่ีไม่มีบัตรใดๆ มาแสดง ให้สอบถามว่ามาติดต่อใคร  จากนั้นโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ที่จะมาพบให้
ทราบเพ่ือลงมารับหรือลงมาพบ 
  หมำยเหตุ 
            ในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือขัดข้อง ประตูทางเข้า-ออกจะเปิดค้าง เจ้าหน้าที่จะต้องมาประจ าตรงทางเข้า  
1 คน และทางออก 1 คน เพ่ือตรวจสอบการเข้าและออก 
            กรณีท่ีผู้ใช้ท าสลิปเขา้-ออกหาย ให้แจ้งเลขรหัสนิสิต/นักศึกษา เลขบัตรประชาชน เลขต าแหน่งต่อ
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้พิมพ์สลิปใหม่ให้แทน  
   กรณีมีปัญหาทางเทคนิคของระบบประตูอัตโนมัติ ติดต่อที่ 
    1) นายทรงยศ ขันบุตรศรี   โทร.ภายใน 113 หรือ 11981 มือถือ 089-4428707 
    2) นายกมลพัชร  พลรบ โทร.ภายใน 112 หรือ 11981 มือถือ 094-6766996 
    3) นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่ โทร.ภายใน 112 หรือ 11981 มือถือ 090-9155222 
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4. แนวปฏิบตัิกรณีที่มีบุคคลภำยนอกมำท ำงำนหรือมำท ำกิจกรรมอื่นๆ ในห้องสมุด (ประสำนมิตร) 
 กรณีท่ีมีบุคคลภายนอกมาท างานหรือมาท ากิจกรรมอ่ืนๆ ในห้องสมุด เช่น ล้างเครื่องปรับอากาศ เดินสายไฟ 
วางระบบ เครือข่าย ท าพ้ืน ฯลฯ ขอให้ปฏิบัติดังนี้ 
    4.1 ขอให้บุคลากรที่ท าหน้าที่ประสานงานให้บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อหรือท างานในห้องสมุด  
แจ้งเจ้าหน้าที่ทางเข้า-ออก และบรรณารักษ์ ณ เคาน์เตอร์บริการตอบค าถาม ให้รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ทุกครั้ง โดยเฉพาะนอกเวลาราชการ 
         4.2 กรณีท่ีมีการด าเนินการที่รบกวนผู้ใช้บริการ เช่น ฉีดปลวกซ่ึงมีกลิ่นเหม็น ทาสีอาคารภายใน ติดตั้ง
อุปกรณ์ใดใดที่มีเสียงดัง ขอให้ด าเนินการดังนี้ 
              1) บุคลากรที่ท าหน้าที่ประสานงานให้บุคคลภายนอกเข้ามาติดต่อหรือท างานในห้องสมุด ด าเนินการ
ตามข้อ 2.1 รวมถึงแจ้งงานประชาสัมพันธ์เพ่ือแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 
              2) งานประชาสัมพันธ์ท าป้ายล่วงหน้าแจ้งไว้ตรงประตูทางเข้าหรือช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม 
กรณีท่ีมีการฉีดปลวกซ่ึงจะฉีดในวันเสาร์ในเวลาประมาณ 17.00 หรือ17.30 น ให้ประกาศเสียงตามสายให้ผู้ใช้ทราบ
ก่อนถึงช่วงเวลาดังกล่าว 
       4.3 บุคลากรภายนอกต้องแลกบัตรทุกครั้ง และเจ้าหน้าที่ประจ าเคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก ต้องตรวจสอบ
การเข้าออกตามเวลาที่ได้รับแจ้งไว้ 
 
5. แนวปฏิบตัิในกำรทิ้งขยะเปียก/เศษอำหำรเพื่อป้องกันปัญหำเร่ืองหนู (ประสำนมิตร) 
  5.1 งดทิ้งขยะเปียก/เศษอาหารหลังจากแม่บ้านเก็บขยะในพ้ืนที่ส านักงานแล้ว (ช่วงเวลาเก็บขยะของแม่บ้าน
แต่ละชั้นคือ 14.30-15.30 น.) 
        5.2 หากแม่บ้านเก็บขยะไปแล้ว แต่ต้องการทิ้งขยะเปียก/เศษอาหาร ขอให้ทิ้งในจุดต่อไปนี้ 
            1) ทิ้งที่ห้องครัวมุกดา หรือ ห้องรับประทานอาหารชั้น 2 (ก่อน 17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่แม่บ้านเก็บขยะ
รอบสุดท้าย)  
            2) น าออกไปทิ้งนอกอาคาร 
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6. แนวปฏิบัติอื่นๆ (ประสำนมิตร)                                                             
 

เรื่อง แนวปฏิบัติ หมำยเหตุ 
กำรใช้ไฟฟ้ำ ณ ลำนน้ ำเงิน   ห้องสมุดเปิดให้ผู้ใช้สามารถการใช้งานปลั๊กไฟได้ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนดวงไฟนั้น จะเปิดใน

ตอนกลางคืน (หรือตามความเหมาะสม เช่น กรณีฟ้ามืดครึ้มในตอนกลางวัน) โดยในตอนเช้า
จะมียามหรือบุคลากรที่ท าหน้าที่เปิดตึกเป็นผู้ดูแล พร้อมนี้ขอความร่วมมือบุคลากรทุกท่านใน
การช่วยกันดูแลพิจารณาเปิด-ปิดไฟตามความเหมาะสม 

 

กำรดูแลเครื่องท ำน้ ำเย็นที่
ให้บริกำรแก่ผู้ใช้ 

คณะกรรมการประจ าพ้ืนที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบเครื่องท าน้ าเย็นอย่างสม่ าเสมอและแจ้งผล
การตรวจสอบในตารางแจ้งการเปลี่ยนหรือล้างไส้กรองติดไว้ที่เครื่องท าน้ าเย็นแต่ละเครื่อง 
 

เครื่องท าน้ าเย็นที่ให้บริการอยู่มี 2 
แบบ คือ แบบที่ต้องล้างไส้กรอง 
และแบบที่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง โดย
ในครั้งแรก ได้ด าเนินการประสานกับ
งานพัสดุเพ่ือเปลี่ยนไส้กรองหรือล้าง
ไส้กรองส าหรับเครื่องท าน้ าเย็น
ตามแต่ละประเภทใหม่หมด 
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ผลการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง 
ปีงบประมาณ 2560 
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 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการโครงการห้องสมดุสเีขียว ปีงบประมาณ 2560 
 

  จากกิจกรรมทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก (22 กิจกรรมย่อย) ในโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 นั้น คณะกรรมการด าเนินโครงการฯ  
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 11 กิจกรรมหลัก (21 กิจกรรมย่อย) คิดเป็นร้อยละ 95.45 รายละเอียดดังตารางด้านล่าง และในผลการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวแต่ละหัวข้อ           

กิจกรรม 
ก าหนด 

จัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินการ  
 

หมายเหตุ 

ด า
เน

ินแ
ล้ว

เส
ร็จ

 

อย
ู่ด า

เน
ินก

าร
 

ยัง
ไม

่ได
้

ด า
เน

ินก
าร

 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ ก าหนดไว้จ านวน 6 ครั้ง  ครั้งที่ 5/59 : 22 พ..ย. 59     

ครั้งที่ 1/60 : 17 ม.ค. 59     

ครั้งที่ 2/60 : 2 พ.ค. 60     

ครั้งที่ 3/60 : 8 มิ.ย. 60     

ครั้งที่ 4/60 : 7 ส.ค. 60     

ครั้งที่ 5/60 : 15 ก.ย. 60     

2. จัดท านโยบายและแผนปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
    รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค.59-ม.ค.60     

3.  กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องตลอดปี     

    3.1 เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
         จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 

 
 

ระยะเวลา 
ด าเนินการจัดท า 
ม.ค.-พ.ค. 60 

    

    3.2 กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับบริจาคฝากระป๋อง ณ ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง     

    3.3 รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะในอาคาร ณ ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ ถังแยกขวด 
           พลาสติก ถังทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการแยกท้ิงกระดาษ ผ่านช่องทางต่างๆ  

    

    3.4 รณรงค์เรื่องการประหยัดน้ าและไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ  
            แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์  

    



43 
 

 

กิจกรรม 
ก าหนด 

จัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินการ  
 

หมายเหตุ 

ด า
เน

ินแ
ล้ว

เส
ร็จ

 

อย
ู่ด า

เน
ินก

าร
 

ยัง
ไม

่ได
้

ด า
เน

ินก
าร

 

4. การส ารวจ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ไฟฟ้าและน  า 
    ภายในอาคาร 

ธ.ค. 59-ก.ย. 60     

    4.1 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า      

-          4.1.1 ส านักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร):   1) การส ารวจ/ตรวจสอบ      

-                                                              2) การบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์      

-          4.1.2 ห้องสมุดองครักษ์:  1) การส ารวจ/ตรวจสอบ      

-                                         2) การบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์      

    4.2 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น  า                   

-          4.2.1 ส านักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร):   1) การส ารวจ/ตรวจสอบ      

-                                                              2) การบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์      

-          4.2.2 ห้องสมุดองครักษ์:  1) การส ารวจ/ตรวจสอบ      

-                                         2) การบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์      

5. การก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง 
    ด าเนินการทุกเดือน  

ก.พ.-ส.ค. 60     

6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ต่อเนื่อง 
ตลอดปี 

    

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน  
    ณ ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง  

23 ก.พ. 60     

8. กิจกรรมประกวดค าขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-28 ก.พ. 60     
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กิจกรรม 
ก าหนด 

จัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินการ  
 

หมายเหตุ 

ด า
เน

ินแ
ล้ว

เส
ร็จ

 

อย
ู่ด า

เน
ินก

าร
 

ยัง
ไม

่ได
้

ด า
เน

ินก
าร

 

9. การจัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปีของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ก.ค. 60     

   9.1 ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 21 ก.ค. 60     

   9.2 ห้องสมุดองครักษ์ 20 ก.ค. 60     

10. กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องสมุดองครักษ์ 18 ส.ค. 60     

11. ประเมินผล สรุปโครงการ ส.ค.-ก.ย. 60     
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดความส าเร็จและเป้าหมายของโครงการห้องสมดุสเีขียว ปีงบประมาณ 2560 
 
  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมายของโครงการฯ 
ครบทั ง 7 ตัวชี วัด รายละเอียดสรุปตามตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย ดังนี้ 

ตัวชี วัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ รายละเอียด 

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
    ในปีงบประมาณ 2559 

ร้อยละ 2   ลดลงร้อยละ -6.72 จากปีงบประมาณ 2559 
รายละเอียดดูที่หัวข้อ “การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้ 
   กระแสไฟฟ้า” หน้า 166 

2. รายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ ์
   ที่เก่ียวข้องกับการใช้น้ า 

- มี   รายละเอียดดูที่หัวข้อ “การส ารวจ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา/ 
   ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ไฟฟ้าและน้ าภายใน 
    อาคาร” หน้า 148 

3. จ านวนกิจกรรม/การรณรงค์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและ 
    การคัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ≥3   ประกอบด้วย 3 กิจกรรม/การรณรงค์ ดังนี้ 
   1. จัดท าถังแยกขวดพลาสติก  
   2. จัดท าถังทิ้งฝากระป๋อง และจัดส่งฝากระป๋องที่ได้ให้กรม
ควบคุมมลพิษเพ่ือผลิตขาเทียม  
    3. รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ ภายในห้องสมุดทั้ง
ในรูปของโปสเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการตั้งถังแยกขยะ: ขวด
พลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และฝากระป๋อง  
รายละเอียดดูที่หัวข้อ “ผลการจัดกิจกรรมตามแผนการโครงการ
ห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560” หน้า 55 

4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรห้องสมุดต่อ 
   สภาพแวดล้อมในการท างาน 

คะแนน
เฉลี่ย  

>3.50       บุคลากรห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ 
ท างานในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.83 



46 
 

ตัวชี วัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ รายละเอียด 

5. จ านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีความรู้ความเข้าใจในการ 
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

ร้อยละ ≥80         บุคลากรห้องสมุดมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดร้อยละ 92.86  

6. จ านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ 
    โครงการ  

ร้อยละ ≥90        จากการจัดกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมจ านวน 5 ครั้ง มีบุคลากร
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยรวมร้อยละ 93.24 

7. จ านวนกิจกรรม/การรณรงค์ท่ีจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมี 
   ส่วนรว่มในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม ≥3   ประกอบด้วย 4 กิจกรรม/การรณรงค์หลักๆ ดังนี้ 
   1. กิจกรรมประกวดค าขวัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
   2. การรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ ภายใน 
ห้องสมุดท้ังในรูปของโปสเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการตั้งถัง
แยกขยะ : ขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และฝากระป๋อง 
   3. การรณรงค์ให้ขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ โดยการติดโปสเตอร์
ให้ข้อมูลเรื่องประโยชน์ของการเดินบันไดติดไว้บริเวณทางขึ้นบันได 
และติดข้อมูลการลดปริมาณแคลอรีไว้ที่ขั้นบันไดเพ่ือจูงใจให้
ผู้ใช้บริการเห็นประโยชน์ของการเดินบันไดแทนการใช้ลิฟต์ 
    4. การรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามจุด
ต่างๆ ภายในห้องสมุดทั้งในรูปของโปสเตอร์ ป้าย และสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์:  
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ตัวชี วัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ รายละเอียด 

7. จ านวนกิจกรรม/การรณรงค์ท่ีจัดขึ้นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมี 
   ส่วนรว่มในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     4.1 ด้านน้ า:  
         1) ในห้องน้ า : ป้ายแจ้ง/รณรงค์การปิดก๊อกน้ าให้สนิท และให้ช่วยกัน
ประหยดัน้ า/ป้ายแจ้งขอความร่วมมือในการแจ้งเจ้าหน้าท่ีกรณีพบอปุกรณ์น้ า
ช ารุด  
         2) ในลิฟต์/หน้าลิฟต ์(Mbox): โปสเตอร์ประหยดัพลังงานโดยรวมทั้ง
น้ าและไฟ 
         3) FB : โปสเตอร์ที่ห้องสมดุจัดท า และแชร์ความรู้จากแหล่ง/องค์กร
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    4.2 ด้านไฟฟ้า:  
         1) บันได และบริเวณหน้าลิฟต:์ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องประโยชน์การ
ขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต ์
         2) ตามจุดต่างๆ ภายในหอ้งสมุด/ในลิฟต์/หน้าลิฟต์ : โปสเตอร์ แผ่น
ป้าย ข้อมูลแจ้งเรื่องค่าไฟฟ้าและสถิติการใช้ไฟของห้องสมดุ การเปดิ-ปิดลิฟต์
ให้ถูกวิธ ี
         3) FB : โปสเตอร์ที่ห้องสมดุจัดท า และแชร์ความรู้จากแหล่ง/องค์กร
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
     4.3 ด้านสภาพแวดล้อม: ในลิฟต์/หน้าลิฟต/์FB : โปสเตอรก์ารแยก
ขยะ การทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และแชร์ความรู้จากแหล่ง/องค์กรดา้นการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
      รายละเอียดดูที่หัวข้อ “ผลการจัดกิจกรรมตามแผนการ
โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560” หน้า 55 
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ผลการจัดกิจกรรมตามแผนด าเนินงานโครงการห้องสมดุสเีขียว ปีงบประมาณ 2560 
    

  คณะกรรมการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรและนิสิตมีส่วนร่วม ได้แก่ 
   1. กิจกรรมประกวดค าขวัญหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” 
   2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกันของห้องสมุด 
       ทั้ง 2 แห่ง  
   3. การจัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปีของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง 
   4. กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องสมุดองครักษ์ 
   5. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้  
 
1. กิจกรรมประกวดค าขวัญหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”  
   ระหว่างวันที่ 1-28 กมุภาพันธ์ พ.ศ.2560 
  ตามท่ีได้มีการจัดกิจกรรมประกวดค าขวัญเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ส านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒขึ้นระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 37 คน  
มีค าขวัญส่งเข้าประกวดทั้งหมดรวม 72 ค าขวัญ โดยคณะกรรมการของโครงการห้องสมุดสีเขียวได้ท าการคัดเลือก 
ค าขวัญที่ได้รับรางวัลในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และมีการประกาศผลผ่านทาง Facebook ส านักหอสมุดกลาง มศว  
ในวันที่ 13 มีนาคม 2560  รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้ 
  รายละเอียดการจัดกิจกรรม 
   ส านักหอสมุดกลางขอเชิญนิสิต/บุคลากรส่งค าขวัญประกวดในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม” รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม มีดังนี้ 
    คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
   เป็นนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั้น 

    กติกา 
    1. ออกแบบค าขวัญที่มีเนื้อหาเชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

     2. มีจ านวนค าระหว่าง10-20 ค า 
     3. มีสัมผัสคล้องจองกัน 
    4. ไม่คัดลอกจากแหล่งอื่นใด 
    5. ส่งค าขวัญผ่านทาง “อินบ็อกซ์” เฟชบุ๊คแฟนเพจของส านักหอสมุดกลาง  

                      (https://www.facebook.com/libswu/) โดยแจ้ง ชื่อ-นามสกุล รหัสนิสิต สาขาวิชา  
                        คณะหรือหน่วยงานที่สังกัด 
     6. ก าหนดส่งค าขวัญภายในวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 
   *1 คน ส่งได้ไม่เกิน 2 ค าขวัญ 

 
 
 

https://www.facebook.com/libswu/


56 
 

    เกณฑ์การตัดสิน 
      คะแนนรวมมาจาก 2 ส่วน ได้แก่ 
      1. ผลคะแนนจากตัวแทนคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
      1.1 ค าขวัญมีเนื้อหาเชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (40 คะแนน)  
      1.2 มีสัมผัสคล้องจอง (30 คะแนน)  
          1.3 มีแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบค าขวัญ (30 คะแนน) 
         2. ผลโหวตผ่านทางเฟซบุ๊คแฟนเพจของส านักหอสมุดกลาง 
   รางวัล 
      รางวัลที่ 1 = 500 บาท          รางวัลที่ 2 = 400 บาท    
         รางวัลที่ 3 = 300 บาท          รางวัลชมเชย = 200 บาท  
     รวมเงินรางวัล 1,400 บาท 
    ผลการตัดสิน 
        ประกาศผลทางเฟซบุ๊คแฟนเพจของส านักหอสมุดกลาง ภายใน เดือนมีนาคม 2560 (ติดตามการแจ้ง
ก าหนดการผ่านทางเฟซบุ๊ค) 
   หมายเหตุ         
    ค าขวัญที่ได้รับรางวัลจะถูกน ามาใช้ในการรณรงค์เพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ 
ส านักหอสมุดกลาง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางสื่อสังคมออนไลน์ และติดบอร์ดภายในส านักหอสมุดกลางและ 
ห้องสมุดองครักษ์ 
 
  ผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
 

 
ตัวแทนคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวร่วมกันพิจารณาตัดสินผลการประกวด 
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       ประกาศผลการประกวดผ่านทางเฟซบุ๊คของส านักหอสมุดกลาง 

 
  การมอบรางวัล 
       การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยได้รับเกียรติมอบรางวัลโดย ผู้อ านวยการ
ส านักหอสมุดกลาง อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวดค าขวัญอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 มีดังต่อไปนี้  
     รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 500 บาท 
                                                 นางสาวเกศแก้ว  คงคล้าย   
                                   รหัสนิสิต 59199130118  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   
                                                   คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
                                                         สาขาวิชาภาษาไทย 
                                  ค าขวัญ= "สิ่งแวดล้อมหล่อเลี้ยงชีวิต ร่วมกันคิดอนุรักษ์  
                 ร่วมตระหนักรู้คุณค่า ร่วมรักษาให้ยั่งยืน" 
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      รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 400 บาท 
                                   นายสงกรานต์ มหากาฬ  
                                  รหัสนิสิต 58101010452  นิสิตระดับปริญญาตรี   
                                                   คณะมนุษยศาสตร์  วิชาเอกภาษาไทย (กศ.บ.) 
                                    ค าขวัญ= "สิ่งแวดล้อมในวันนี้ คือมรดกที่ดีของลูกหลาน  
                                                       ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน เพื่อโลกและบ้านของเรา" 
 
      รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300 บาท 
                                     นายจิรกฤต ยศประสิทธิ์  
                                     รหสันิสิต 56101010608  นิสิตระดับปริญญาตรี   
                                                    คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) 
                                              ค าขวัญ= "รูร้ักษ์สิ่งแวดล้อม รู้ถนอมพลังงาน  
                                                        รู้ใช้พอประมาณ เพื่อลูกหลานสุขสบาย" 
 
     รางวัลชมเชย เงินรางวัล 200 บาท *(เพ่ิมเป็น 2 รางวัล) 
      1. นายกิตติทัต ในทอง (ไม่ได้บันทึกภาพขณะรับรางวัล) 
            รหสันิสิต 59102010832  นิสิตระดับปริญญาตรี   
           คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
             ค าขวัญ= "น้ าไฟ จะไม่หมด หากเราลดการใช้ พลังงานไม่หดหาย หากใช้ ช่วยกันดูแล" 
      2. นางสาวเพ็ญพิชญ์ ธิชากรณ์  
          รหสันิสิต 56112010081  นิสิตระดับปริญญาตรี   
          คณะเภสัชศาสตร์  วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม 
          ค าขวัญ= "Nature is beautiful, if you take care of it.  
           Natural resources will be spared, if you dare to protect them." 
     รางวัลยอดไลค์สูงสุดจาก Facebook จ านวน 3 ล าดับแรก รับรางวัลพิเศษจาก 
ส านักหอสมุดกลาง ได้แก่ 
       ล าดับที่ 1 (71 Like) 
                                           นางสาวพัสภาว ีธีระกานตภิรัตน์ 
                                          รหัสนิสิต 56103010619  นิสิตระดับปริญญาตรี  
                                                      คณะสังคมศาสตร์  เอกการบัญชี 
                                               ค าขวัญ= "ลดสร้างขยะ ลดภาระโลก บริโภคอย่าง 
               พอเพียง" 
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       ล าดับที่ 2 (29 Like) 
                                             นายสงกรานต์ มหากาฬ  
                                        รหัสนิสิต 58101010452  นิสิตระดับปริญญาตรี   
                                                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย(กศ.บ.) 
                                        ค าขวัญ= "สิ่งแวดล้อมในวันนี้ คือมรดกท่ีดีของลูกหลาน  
                                                            ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน เพื่อโลกและบ้านของเรา" 
 
 
 
      ล าดับที่ 3 (19 Like) 
        นางสาวภัทรชนก ธีระการณ์ (ไม่ได้บันทึกภาพขณะรับรางวัล) 
        รหัสนิสิต 58101010576  นิสิตระดับปริญญาตรี   
       คณะมนุษย์ศาสตร์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
        ค าขวัญ= "หนึ่งหน่วย หนึ่งราก หนึ่งการกระท า เพ่ือโลกสดใสของคนหนึ่ง"   
 
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง “แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมดุร่วมกัน” 
   วันศุกร์ที่ 23 กมุภาพันธ์ 2560 ณ ส านักหอสมดุกลาง และห้องสมดุองครักษ์   
  ตามท่ีได้มีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน ในวันศุกร์ 
ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ส านักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์ นั้น มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 76 คน  
คิดเป็นร้อยละ 91.56 ของบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ ทั้งหมดจ านวน 83 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนจ านวน 
56 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.25 ของจ านวนแบบประเมินที่แจกไปทั้งหมด 57 ชุด ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
  ผลการประเมินการอบรม 
  บุคลากรประเมินผลการเข้าร่วมอบรมโดยมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมในระดับมากที่สุด  
( X =4.59) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
   ด้านเนื อหา/การน าความรู้ไปใช้ บุคลากรมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมในด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก ( X =4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก 2 ข้อค าถามคือ ประโยชน์ 
ทีท่่านได้รับจากการเข้าร่วมอบรม  และท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน เดินขึ้นลง
บันไดแทนการใช้ลิฟต์ ฯลฯ ( X =4.38)  รองลงมาคือสามารถน าความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดได้ ( X =4.13) 
  ด้านวิทยากร บุคลากรมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมในด้านวิทยากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
 ( X =4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรกคือ  การเปิดโอกาสให้ซักถามและ
ตอบค าถาม ( X =4.54)  รองลงมาคือ  การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร ( X =4.09)  
  ระดับความรู้ความเข้าใจ บุคลากรมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมก่อนและหลังการอบรมดังนี้ ก่อนเข้ารับการ
อบรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ( X =3.45)  และหลังการอบรม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  
( X =4.38)  
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  ตารางแสดงผลการประเมิน 
รายการ X  S.D. ร้อยละ แปลผล 

ด้านเนื อหา/การน าความรู้ไปใช้ 
1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เรื่องนี้เพียงใด 

   ปานกลาง 

   1. สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกต์ใช้ในงานได ้ 4.20 0.62 83.93 มาก 

   2. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดได ้ 4.13 069 82.50 มาก 

   3. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 4.38 0.62 87.50 มาก 

   4. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ เช่น ปิดไฟเมือ่ 
       ไม่ใช้งาน เดินข้ึนลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ ฯลฯ  

4.38 0.62 87.50 มาก 

                               รวม 4.32 0.49 86.34 มาก 
ด้านวิทยากร 
 

    

   1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.09 0.75 81.79 มาก 

   2. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา 4.04 0.79 80.71 มาก 

   3. การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.04 0.74 80.71 มาก 

   4. การเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบค าถาม 4.54 0.54 90.71 มากที่สุด 

                               รวม 4.17 0.60 83.48 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกิจกรรม 4.25 0.48 84.91 มาก 

ระดับความรู้ความเข้าใจ 
 

    
   1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมคีวามรู้เรื่องนี้เพียงใด 3.45 0.83 68.93 มาก 

   2. หลังการอบรม ท่านมีความรูเ้พิ่มมากข้ึนเพียงใด 4.38 0.52 87.50 มาก 

                               รวม 3.91 0.54 78.21 มาก 
      ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆที่ได้จากแบบประเมิน 

  1. ชั้น 6 ไม่ได้เปิดแอร์ในวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงที่อากาศร้อนจัด เจ้าหน้าที่ต้องจัดชั้นหนังสือ ควรมี
อนุโลมให้เปิดแอร์ ในช่วงเวลาที่ท างานได้ (2 ความถี่) 
       2. ควรเพิ่มความถี่ในการอบรมให้บุคลากรมีส่วนร่วมให้มากขึ้น และหากเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้
ความรู้ด้วยจะเป็นการดีมากๆ 

  3. การจัดหัวข้อนี้ มีประโยชน์ เพราะช่วยให้บุคลากรและคณะกรรมการ/ผู้รับผิดชอบได้พบปะ แลกเปลี่ยน  
และน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับไฟฟ้า น้ า สภาพแวดล้อม และข้อเสนอแนะต่างๆ ได้โดยตรง และควรจัดให้มีการพูดคุยเช่นนี้ทุกปี  

  4. ผู้บริหารหรือผู้ที่รับผดิชอบ ควรเข้ารว่มรับฟังด้วย เพ่ือได้รับทราบปัญหา เมื่อเข้าใจจะได้ชว่ยกันหาทาง
ปรับปรุงได ้

  5. การแก้ปัญหาของทางส านักหอสมุดกลาง ควรค านึงถึงประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับเป็นอันดับแรก ควรมอง
ผลกระทบให้รอบด้าน เช่น กรณีห้องสมุดประหยัดค่าไฟฟ้า หรือ ไม่ให้ใช้พ้ืนที่ด้านหน้าเป็นที่จอดรถ แต่ท าให้ 
เกิดผลกระทบกับผู้ใช้ เช่น นั่งตากแดด/ ลม / ฝุ่น (ในบางช่วงเวลา) ไม่สะดวกการใช้งานคอมพิวเตอร์/อุปกรณ์สื่อสาร  

  6. ปัญหาที่น าเสนอไปในที่ประชุม ได้รับการแก้ไขอย่างไร หรือได้ด าเนินอะไรบ้าง ควรชี้แจง หรือ 
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรรับทราบด้วย 

  7. การสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องสมุดไม่ควรเน้นพ้ืนที่นั่งอ่านอย่างเดียว ควรเน้นเรื่องห้องน้ าด้วย อยากให้
ห้องน้ าสะอาด มีต้นไม้เขียวๆ มีกลิ่นที่น่าใช้ เพราะห้องน้ า บ่งบอกถึงวัฒนธรรมองค์กรด้วยเช่นกัน  
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  8. เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์และคณะท างานมีความเข้มแข็งในการท างานดีมาก 
  9. ในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือในวันจันทร์-ศุกร์ช่วงนอกเวลาราชการ หากมีบริษัทต่างๆ เข้ามาท างานใน

ห้องสมุด เช่น บริษัทติดตั้งลิฟต์ ติดตั้งสัญญาณ wi-fi หรือบุคคลภายนอก เข้ามาท ากิจกรรมอ่ืนๆ ในห้องสมุด ขอให้
ผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง แจ้งบรรณารักษ์เวรเป็นลายลักษณ์อักษร และเสนอให้มีการแลกบัตรเข้า-ออกส าหรับ
คนท างานของบริษัทภายนอกด้วย 

  10. ประตูทางหนีไฟ ชั้น 6 ยังไม่มีแม่กุญแจล็อค 
  11. วันที่มีการฉีดยากันปลวก แมลง ฯลฯ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ ขึ้นเว็บไซต์ 

เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า 
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  สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน”ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
  1. ด้านพลังงาน 
    1.1 ไฟฟ้า มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้   

ผู้เสนอ รายละเอียด ค าชี แจง/เพิ่มเติม 
คนท่ี 1 1. เล่าเรื่องโครงการการเปลี่ยนลฟิต์ผู้ใช้ 

2. ห้องสมุดองครักษ์จะมีการเปลีย่นหลอดไฟเป็น LED เช่นกัน 
3. การมีแบบฟอร์มต่างๆ เช่น แบบฟอร์มแจ้งซ่อมนั้นเป็นสิ่งที่ดี และควรจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
หรือพิจารณาเพื่อให้เห็นภาพหรือเกิดประโยชน์ 

 

คนท่ี 2    กรณีเสาร์-อาทิตย์ทีมีการปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ ควรมีการจดัตารางผู้ที่มีความรู้ด้าน
เทคโนโลยี หรือทีม IT ที่ดูแลประตูทางเข้าออกมาปฏิบัติหน้าที่ด้วย เพื่อท่ีจะสามารถแก้ไขปัญหาใน
กรณีที่ไฟดับแล้วประตไูมเ่ปิดหรือมีปัญหาใดใด 

   ประธานโครงการฯ ช้ีแจงดังนี ้
   1. การที่ประตูมีปัญหานั้นจะต้องดูว่าเกิดจากส่วนใด หากเกิดจาก Hardware เมื่อไฟดับ 
ประตูจะไม่ท างาน แต่ถ้าไฟมา ประตูก็จะใช้งานได้ปกติ แต่ถ้าเกดิจาก Software ก็ต้องแจ้ง
ทีมเทคโนโลย ี
    2. จะจัดท าแนวปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาราชการไว้ให้ 

คนท่ี 3      จากการส ารวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการพบว่ามีความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการห้องสมดุสี
เขียว ได้แก่ ปัญหาเรื่องลิฟต์ 3 คน และปัญหาเรื่องอุปกรณ์เชื่อมตอ่ไฟฟ้าช ารุด 2 คน จึงขอให้
คณะกรรมการฯ ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น กรณีที่ห้องสมุดยังไม่ได้ด าเนินการเร่ืองการ
เปลี่ยนลิฟต์ จึงควรที่จะติดค าแนะน าวิธีการใช้ลิฟต์เก่าอย่างถูกตอ้ง 

 

คนท่ี 4    1. ในขณะที่ไฟดับ บุคลากรทีเ่กีย่วข้อง จะต้องมีไฟฉายเพื่อความชัดเจนในการตรวจสอบและ
ป้องกันการเกิดอันตราย โดยไฟฉายควรจะมีประจ าไว้ทุกช้ัน (พร้อมถ่าน) 
    2. ขอให้ช่วยตรวจสอบดูแลสวิตช์ไฟที่พ่วงต่อกับพัดลมซึ่งอยู่ในห้องน้ าผู้ใช้ เพราะมีโอกาสที่จะ
เกิดการช๊อตได้ง่ายเนื่องจากสวิตช์ 1 อันควรจะใช้ส าหรับอุปกรณ์ 1 ช้ิน การพ่วงอุปกรณ์ 2 ช้ินโดย
ใช้สวตช์อันเดียวจึงอาจจะท าให้เกดิอันตราย โดยเฉพาะพัดลมที่เปดิทิ้งไว้ตลอดเวลา  
    3. ควรมีการตรวจสอบสายไฟฟ้าบนเพดาน     
    4. ควรมีการท าแผนผังเบรคเกอร์ของแต่ละชั น และน าไปรวมไว้ท่ีชั น 1 ด้วย เพื่อที่เมื่อเกิด
ปัญหา ทุกคนจะสามารถช่วยกันดแูลได้ ไม่ใช่เฉพาะบุคลากรเจ้าของพื้นที่เท่านั้น 
    5. ควรมีการจัดท าแนวปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าของลานน  าเงิน เช่น เวลาเปิด-ปิดไฟ การใช้ปลั๊กไฟ
ต่างๆ เป็นต้น เพื่อแจ้งให้บุคลากรทราบ    
 

   1. พงษ์ศักดิ์ เอกนาม ได้ชี้แจงว่า เคยแจ้งซื้อไฟฉายไปแล้วหลายครั้ง แต่ยังไมไ่ด้ 
ผู้อ านวยการจึงรับไปติดตามในเรือ่งนี้ 
    2-4. ประธานช้ีแจงวา่ทางก าลังด าเนินการส ารวจอุปกรณ์ไฟและน  าของทั งอาคาร และ
จะแจ้งให้บุคลากรรับทราบเป็นระยะ 
 
 
 
 
5. ประธานรับทราบและจะน าไปด าเนินการ รวมถึงจะจัดท าเบอร์โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินแจ้งไว้ท่ีโทรศัพท์แตล่ะเครือ่งด้วย 
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ผู้เสนอ รายละเอียด ค าชี แจง/เพิ่มเติม 
คนท่ี 5     1. สอบถามเรื่องระยะเวลาของไฟส ารองว่าอยู่ได้นานเท่าใด เนือ่งจากเมื่อครั้งท่ีไฟดับเป็นระยะ

เวลานานตอนนอกเวลาราชการ แล้วไฟส ารองสว่างอยู่ได้ไม่นาน  
    2. ปลั๊กไฟที่ลานน  าเงินช ารุด หลุดออกมา ควรซ่อมแซม 

 

   1.2 ประปา มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้   
ผู้เสนอ รายละเอียด ค าชี แจง/เพิ่มเติม 
คนท่ี 1    1. เราควรด าเนินการเชิงรุกในการให้บริการ เช่น จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในห้องน้ า หาก

งบประมาณไม่สูงนัก เช่น ผ้า กระดาษทิชชู นสพ. แอลกอฮอล์ลา้งมอื 
   2. ควรมีการจัดวางแอลกอฮอลล์้างมือตามจุดต่างๆ  
   3. ไม่ควรเปิดประตูห้องน  าทิ งไว้ตลอด 

 

คนท่ี 2    ห้องน  าหญิงชั น 1 ช ารุดทุกห้อง ต้องใช้เวลาปรับปรุงมากน้อยเพยีงใด     ผู้อ านวยการเสริมว่า ต้องแบ่งการท างานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของผู้รับผิดชอบหน้างาน 
และส่วนของผูร้ับผดิชอบโดยตรง เช่น พัสดุ ร้าน ผูร้ับเหมา 

คนท่ี 3    1. ควรมีการศึกษาระบบการท างานของปั๊มน้ า เช่น การปั๊มน้ าขึ้นไปช้ัน 8 ท่ีพักน้ าส าหรับดึงน้ า
ส ารอง ระยะเวลาของถังพักน้ าและอายุการใช้งานของถังพักน้ า/เครือ่งสูบน้ าท่ีใช้อยู่ ต้องส ารวจ
ล่วงหน้าเพื่อจะได้เตรียมงบประมาณเพื่อปรับเปลีย่นต่อไป  
    2. นอกจากนี้ควรมีการส ารวจเรื่องระบบท่อน้ าประปาที่สูบขึ้นข้างบนกับระบบท่อน้ าทิ้ง แยกจาก
กันหรือไม่ ท่อน้ าใต้ดินยังใช้อยู่หรือไม ่

 

  
 2. ด้านสภาพแวดล้อม มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้   

ผู้เสนอ รายละเอียด ค าชี แจง/เพิ่มเติม 
คนท่ี 1    1. เห็นด้วยกับเรื่องการรณรงคเ์ก็บเก้าอ้ี ต้องปลูกฝังให้เป็นวัฒนธรรม 

   2. ควรดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ เช่น จัดเตรียมแอลกอฮอล์ลา้งมือให้ในห้องน้ า หรือจุดสืบค้น
ฐานข้อมูลของห้องสมุด 
   3. เฟอร์นิเจอร์ที่จัดซื้อมาใหม่ ควรจะมกีารดูแลความสะอาดอยา่งไร ติดตามแม่บ้านว่าหน้าท่ีที่มีนัน้ 
ครอบคลมุเรื่องการดูแลโซฟาด้วยหรือไม่ ท้ังนี้ผู้อ านวยการจะติดตามเรื่องนี้ให ้
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ผู้เสนอ รายละเอียด ค าชี แจง/เพิ่มเติม 
คนท่ี 2     1. ฝากให้ดูแลเร่ืองหนูว่าควรจะด าเนินการอย่างไร ควรมมีาตรการอย่างไร ควรก ากับดูแลแม่บ้าน

อย่างไร ในห้องน้ าควรตดิมุ้งลวดหรือไม่เพื่อกันหนูเข้ามาในอาคาร 
    2. เรื่องการท าความสะอาดและดูแลโซฟา รวมถึงรณรงคไ์มไ่ดน้ิสิตนอนบนโซฟาและน าเท้าขึ นมา
บนโซฟาด้วย เนื่องจากสกปรก 
    3. การแบ่งโซนใช้เสียง กับพ้ืนท่ีสงบ ผู้ใช้ต้องการทั้ง 2 แบบ ต้องสร้างวัฒนธรรมในการใช้สถานที่ 

 

คนท่ี 3     1. ควรเตรยีมการหรือความพรอ้มเรื่องความปลอดภัยในที่ท างาน อุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ พร้อมกบัเสนอให้มีการจัดหาอุปกรณ์ช่วยชีวิตไว้ท่ีห้องสมุดและมีการ
เตรียมพร้อมบุคลากรในการช่วยเหลือ 
     2. ควรมีการจัดเก็บกุญแจห้องทุกห้องไว้ท่ีใดท่ีหนึ่งให้ชัดเจนกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลา
ราชการ 

   1. ผู้อ านวยการชี้แจงว่าขณะนี้ได้การจัดส่งบุคลากรของห้องสมุดไปเข้าร่วมอบรมวิธีการ
ช่วยชีวิตเบื้องต้นที่คณะแพทย์ และจะให้กลุม่คนเหล่านีส้อบถามเรื่องอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ดังกล่าว รวมถึงรายงานผลการอบรมให้ทราบ 
  2. สรุปให้จัดเก็บไว้ท่ีห้องชั น 1 โดยจัดเก็บใส่ตู้ที่ล็อคได้  แล้วน ากุญแจไปเก็บไว้ท่ี
เคาน์เตอร์บริการตอบค าถามฯ เพือ่จะไดร้ับทราบว่ามีใครน าไปใช้ เมื่อใด อย่างไร 

คนท่ี 4    ควรมีการดูแลเคร่ืองท าน  าเย็นที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ เช่น มีตารางแจ้งว่าท าความสะอาดครั้งสดุท้าย
เมื่อใด เปลีย่นไส้กรองเมื่อใด 

    1. เครื่องท าน้ าเย็นจะมีให้บริการที่ช้ัน 2-5 
    2. ประธานจะรับไวเ้พื่อด าเนินการในเร่ืองการบ ารุงรักษาตู้น  าด่ืม 

คนท่ี 5     ควรมีการจัด/น าเศษวัสดุก่อสร้างที่มีการวางทิ งไว้ออกจากระเบียงรอบอาคารเพราะอาจจะ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ หากมีการร่วงหล่น ส่วนเรื่องนกพิราบ ตอนนี้ก็ลดน้อยลงแล้ว 

 

คนท่ี 6 
 

    โต๊ะอ่านหนังสือบริเวณลานน  าเงินซึ่งขณะนี ได้มีการย้ายลงไปวางด้านล่าง ภายนอกอาคาร 
(ตรงท่ีจอดรถมอเตอรไ์ซต์) ท าให้เกิดปัญหาเรื่องขี้นก เรื่องเปียกฝนเมื่อถึงฤดูฝน และเรื่องการใช้โตะ๊
เพื่อท างานส าหรับนสิิตที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ ดังนั้นจึงควรมีการพิจารณาเพื่อการใช้พื้นที่อย่าง
เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับนสิิต 

    1. ประธานได้ชี้แจงว่า เหตุที่ตอ้งน าโต๊ะลงไปวางด้านลา่ง เนื่องจากไม่ต้องการใหม้ีการใช้
พื้นที่เพ่ือการจอดมอเตอร์ไซต์ในบริเวณดังกล่าว 
    2. ผู้อ านวยการแสดงความเหน็เพิม่เตมิว่าควรพิจารณาใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์ท่ีสุด จึง
ให้มีการย้ายโต๊ะกลับขึ นมาไว้ท่ีลานน  าเงิน หรืออาจจะไว้ทั ง 2 ที่ และให้พิจารณาจัดท่ี
จอดรถให้กับผู้ใช้ในบริเวณข้างตึก รวมถึงท าป้ายแจ้งให้ชัดเจน 

คนท่ี 7     การสร้างบรรยากาศนั้น ควรค านึงถึงกลิน่ด้วย เชน่ กลิ่นห้องน้ าช้ัน 1 และควรดูแลเรื่องความ
สะอาดของทุกช้ันอย่างสม่ าเสมอ โดยไม่ต้องรอให้มผีู้มาแจ้ง 
 
 

    ผู้อ านวยการแสดงความเห็นเพิม่เติมถึงวิธีการก าจัดกลิ่นวา่มีอุปกรณ์ที่มลีักษณะเป็นแสง
ที่ช่วยฆ่าจุลินทรีย์ โดยให้เปิดอุปกรณ์ทิ้งไว้ตอนกลางคืน 

คนท่ี 8     หอ้งน้ าบางช้ันมักจะเปิดประตทูิ้งไว้      เกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ ได้ชี้แจงกรณีเปดิประตูห้องน้ าช้ัน 6 ท้ิงไว้ เนื่องจากประตูช ารดุ  
มีเสียงดัง และได้แจ้งซ่อมแล้ว 
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ผู้เสนอ รายละเอียด ค าชี แจง/เพิ่มเติม 
คนท่ี 9    1. ปัญหาเร่ืองหนู ที่ควรหาวิธีการจัดการ ก่อนหน้านี้ท่ีหนูระบาดที่ฝ่ายบริหารจัดการฯ ก็ได้จัดหา

กาวดักหนูมาด าเนินการ  
   2. โต๊ะนั่งอ่านบริเวณลานน  าเงิน ซึ่งในขณะนี้ได้น าไปไว้ด้านล่าง เมื่อถึงเวลามดื ไฟจากลานน้ าเงิน
จะส่องลงไปไม่ถึง ประกอบกับนิสติต้องการใช้โต๊ะเพื่อท างานและใช้ปลั๊กเพื่อใช้งานคอมพิวเตอร์ เมื่อ
โต๊ะอยูด่้านล่าง จึงท าให้ท างานไมไ่ด้ หรือไมส่ะดวก ดังนั้นจึงควรมีการแบ่งพื้นที่เพ่ือการใช้ลานน้ าเงิน
อย่างคุ้มค่า 

 

คนท่ี 10     ปัญหาเร่ืองหนู ที่ควรหาวิธีการจัดการ ก่อนหน้าน้ี หนูเข้าไปดูในกองหนังสือจ าหน่ายออก  
 
  3. อ่ืนๆ มีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ดังนี้   

ผู้เสนอ รายละเอียด ค าชี แจง/เพิ่มเติม 
คนท่ี 1 
 

    ควรมีการจัดโครงการวิจัยห้องสมุดสีเขียวเพื่อไม่ให้สิ่งท่ีด าเนินการไปสูญเปล่า  

 
หมายเหตุ: คณะกรรมการฯ จะจดัท าแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินในกรณีต่างๆ รวมถึงจะจัดท าเบอร์โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งไว้ท่ีโทรศัพท์แตล่ะเครื่องด้วย 
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ผลด าเนินการสืบเนื่องจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
เร่ือง “แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมดุร่วมกัน” ส านักหอสมุดกลาง ประสานมติร 

รายงานผลครั งท่ี 1:  วันที่ 13 มีนาคม 2560  ครั งที่ 2: วันที่ 8 พฤษภาคม 2560 
     หมายถึง การด าเนินการในการรายงานครั้งท่ี 1    หมายถึง การด าเนินการในการรายงานครัง้ที่ 2  หมายถึง การด าเนินการหลังการรายงานครั้งท่ี 2 

ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 

1.การด้านพลังงาน 
1.1 คณะกรรมการ
ดูแลด้านไฟฟ้า 

1. จัดเตรียมมีไฟฉายประจ าทุกชั้น 
(พร้อมถ่าน) ส าหรับใช้ในการ
ตรวจสอบไฟฟ้าตอนไฟดับและ
ป้องกันการเกิดอันตราย  

อยู่ระหว่างการจัดซื้อไฟฉายแบบชาร์ตจ านวน  
7 เครื่อง และจะน าไปวางประจ าไว้ทุกเคาน์เตอร์ 
โดยคณะกรรมการประจ าพ้ืนที่จะเป็นผู้ดูแล  
(ชั้น 2 จะวางไว้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน) 

   1. ในปีพ.ศ. 2551 เคยมีการจัดซื้อ
ไฟฉายและวางไว้ประจ าเคาน์เตอร์
แต่ละชั้น แต่ขณะนี้ช ารุดแล้ว 
2. การจัดซื้อครั้งนี้ ได้จัดซื้อในนาม
ของงานเทคโนโลยีห้องสมุด  

2. ส ารวจตรวจสอบ/จัดท าผัง    
   2.1 สวิตช์ไฟที่พ่วงต่อกับพัดลม
ซึ่งอยู่ในห้องน้ าผู้ใช้ เพราะมีโอกาสที่
จะเกิดการช๊อตได้ง่ายเนื่องจากสวิตช์ 
1 อันควรจะใช้ส าหรับอุปกรณ์ 1 ชิ้น 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าให้พัดลมและ
หลอดไฟในห้องน้ าแยกกันท างานแม้ว่าขณะนี้จะมี
การต่อพ่วงกันอยู่ก็ตาม เพ่ือประหยัดพลังงานและ
ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟช๊อต โดยให้กระตุกพัด
ลมไว้ที่ OFF และเปิดใช้งานเมื่อต้องการ โดยให้
คณะกรรมการประจ าพ้ืนที่ช่วยกันดูแล รวมถึง
รณรงค์ให้ผู้ใช้กระตุกปิดเมื่อเลิกใช้ และแจ้ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการ
ตรวจสอบการเปิด-ปิดพัดลมและไฟในห้องน้ า 
 
 

   อยู่ในระหว่างด าเนินการจัดท าป้าย
รณรงค์ให้ผู้ใช้กระตุกปิดพัดลมเม่ือ
เลิกใช้ 



68 
 

ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 

1.1 คณะกรรมการ
ดูแลด้านไฟฟ้า
(ต่อ) 

   2.2 สายไฟฟ้าบนเพดาน รวมอยู่ในการด าเนินการส ารวจอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การใช้ไฟฟ้าที่คณะกรรมการฯ ก าลังด าเนินการอยู่ 
หากการส ารวจแล้วเสร็จ จะรายงานผลให้
บุคลากรรับทราบ 

    

   2.3 ระยะเวลาของไฟส ารองว่าอยู่
ได้นานเท่าใด เนื่องจากเม่ือครั้งที่
ไฟดับเป็นระยะเวลานานในช่วงนอก
เวลาราชการ แล้วไฟส ารองสว่างอยู่
ได้ไม่นาน 

ข้อมูลจากงานพัสดุ พบว่า ไฟส ารองของแต่ละชั้น
ท างานได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ชั่วโมงครึ่งถึง 3 
ชั่วโมง โดยงานพัสดุเป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบ
อุปกรณ์อย่างสม่ าเสมอ 

    

   2.4 ท าแผนผังเบรคเกอร์ของแต่
ละชั น และน าไปรวมไว้ที่ชั น 1 ด้วย 
เพ่ือที่เมื่อเกิดปัญหา ทุกคนจะ
สามารถช่วยกันดูแลได้ ไม่ใช่เฉพาะ
บุคลากรเจ้าของพ้ืนที่เท่านั้น 

รวมอยู่ในการด าเนินการส ารวจอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การใช้ไฟฟ้าที่คณะกรรมการฯ ก าลังด าเนินการอยู่ 
และเม่ือการจัดท าแผนผังแล้วเสร็จ จะน าวางไว้
ประจ าเคาน์เตอร์ทุกชั้น รวมถึงจัดเก็บไว้ที่
ห้องควบคุมระบบ ชั้น 1 

    

3. ซ่อมบ ารุง 
     ปลั๊กไฟที่ลานน  าเงินช ารุด หลุด
ออกมา 

รวมอยู่ในการด าเนินการส ารวจอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การใช้ไฟฟ้าที่คณะกรรมการฯ ก าลังด าเนินการอยู่ 
หากการส ารวจแล้วเสร็จ จะรายงานผลให้บุคลากร
รับทราบ 
 
 
 
 

    



69 
 

ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 

1.1 คณะกรรมการ
ดูแลด้านไฟฟ้า
(ต่อ) 

4. จัดท าแนวปฏิบัติ / ป้ายประกาศ    
   4.1 แนวปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้า
ของลานน  าเงิน เช่น เวลาเปิด-ปิดไฟ 
การใช้ปลั๊กไฟต่างๆ เป็นต้น เพ่ือแจ้ง
ให้บุคลากรทราบ 

ห้องสมุดเปิดให้ผู้ใช้สามารถการใช้งานปลั๊กไฟได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนดวงไฟนั้น จะเปิดในตอน
กลางคืน (หรือตามความเหมาะสม เช่น กรณีฟ้า
มืดครึ้มในตอนกลางวัน) โดยในตอนเช้าจะมียาม
หรือบุคลากรที่เปิดตึกเป็นผู้ดูแล พร้อมนี้ขอความ
ร่วมมือบุคลากรทุกท่านในการช่วยกันดูแล
พิจารณาเปิดปิดไฟตามความเหมาะสม 

    

   4.2 แนวปฏิบัติการดูแลเครื่องท า
น  าเย็นที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ เช่น มี
ตารางแจ้งว่าท าความสะอาดครั้ง
สุดท้ายเมื่อใด เปลี่ยนไส้กรองเมื่อใด 

1. ได้ประสานกับงานพัสดุเพ่ือเปลี่ยนไส้กรองหรือ
ล้างไส้กรองส าหรับเครื่องท าน้ าเย็นตามแต่ละ
ประเภท 
2. จัดท าตารางแจ้งการเปลี่ยนหรือล้างไส้กรองติด
ไว้ที่เครื่องท าน้ าเย็นแต่ละเครื่อง 
3. คณะกรรมการประจ าพ้ืนที่มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบเครื่องท าน้ าเย็นอย่างสม่ าเสมอ 

   1.เครื่องท าน้ าเย็นที่ให้บริการอยู่มี 2 
แบบ คือ แบบที่ต้องล้างไส้กรอง 
และแบบที่ต้องเปลี่ยนไส้กรอง 
2.อยู่ในระหว่างจัดท าตารางแจ้งการ
เปลี่ยน/ล้างไส้กรองติดที่เครื่องท าน้ า
เย็น 

   4.3 จากผลส ารวจความพึงพอใช้ มี
การระบุปัญหาเรื่องลิฟต์ และปัญหา
เรื่องอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าช ารุด จึง
ขอให้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรณีท่ีห้องสมุดยังไม่ได้
ด าเนินการเรื่องการเปลี่ยนลิฟต์ ควร
มีการติดค าแนะน าวิธีการใช้ลิฟต์เก่า
อย่างถูกต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 

ในกรณีการใช้ลิฟต์ ระหว่างรอเปลี่ยนลิฟต์ใหม่  
จะจัดท าป้ายแจ้งวิธีการเปิด-ปิดประตูลิฟต์ที่
ถูกต้องไว้ที่ปุ่มเปิด-ปิดด้านในลิฟต์ 

   ภาพประกอบอยู่ท้ายตาราง 
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 

1.1 คณะกรรมการ
ดูแลด้านไฟฟ้า
(ต่อ) 

5. อื่นๆ      

   ชั้น 6 ไม่ได้เปิดแอร์ในวันเสาร์-
อาทิตย์ ในช่วงที่อากาศร้อนจัด 
เจ้าหน้าที่ต้องจัดชั้นหนังสือ ควรมี
อนุโลมให้เปิดแอร์ ในช่วงเวลาที่
ท างานได้ 

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส านักหอสมุดกลาง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เห็นว่าให้คงแนวปฏิบัตินี้
ไว้ เนื่องจากขณะนี้ในวันเสาร์-อาทิตย์ไม่มี
เจ้าหน้าที่จัดชั้นมาปฏิบัติงานแล้วเนื่องจากการลด
บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการลง ส าหรับ
ผู้ใช้บริการซึ่งมีจ านวนไม่มากเท่าวันธรรมดา 
สามารถน าหนังสือไปอ่านชั้นอื่นได้ ทั้งนี้เพ่ือการ
ให้พลังงานอย่างคุ้มค่า  

    
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 คณะกรรมการ
ดูแลด้านประปา 

1. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่อง
กลิ่นห้องน  า 

ในเบื้องต้นได้ประสานกับงานพัสดุเพื่อจัดซื้อ
อุปกรณ์กันกลิ่นย้อนกลับเข้ามาในห้องน้ าส าหรับ
ทุกชั้น โดยจะเริ่มเปลี่ยนที่ห้องน้ าชั้น 1 ก่อน และ
รอดูผลว่าปัญหาเรื่องกลิ่นลดลงหรือหายไปหรือไม่ 
หากไม่ดีขึ้น จึงจะด าเนินการเรื่องติดต่อช่างมา
ตรวจสอบระบบท่อน้ าและด าเนินการแก้ไข 
รวมถึงในน้ ายาดับกลิ่น 

   ห้องสมุดเคยใช้อุปกรณ์กันกลิ่น
ย้อนกลับเข้ามาในห้องน้ าแล้ว แต่
ปัจจุบันอุปกรณ์ดังกล่าวได้หายไป 
หากมีการน ากลับมาใช้ใหม่ จะต้อง
ก ากับแม่บ้านแต่ละชั้นในการช่วยกัน
ดูแล 
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 

1.2 คณะกรรมการ
ดูแลด้านประปา 
(ต่อ) 

2. ส ารวจ/ศึกษา      

   2.1 การศึกษาระบบการท างาน
ของปั๊มน  า เช่น การปั๊มน้ าขึ้นไปชั้น 
8 ที่พักน้ าส าหรับดึงน้ าส ารอง 
ระยะเวลาของถังพักน้ าและอายุการ
ใช้งานของถังพักน้ า/เครื่องสูบน้ าที่ใช้
อยู่ ต้องส ารวจล่วงหน้าเพื่อจะได้
เตรียมงบประมาณเพ่ือปรับเปลี่ยน
ต่อไป 

รวมอยู่ในการด าเนินการส ารวจอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การใช้ประปาที่คณะกรรมการฯ ก าลังด าเนินการ
อยู่ หากการส ารวจแล้วเสร็จ จะรายงานผลให้
บุคลากรรับทราบ 

   ถังพักน้ ามีอายุการใช้งาน 10 ปี 

   2.2 ส ารวจเรื่องระบบท่อ
น  าประปาที่สูบขึ้นข้างบนกับระบบ
ท่อน้ าทิ้ง แยกจากกันหรือไม่ ท่อน้ า
ใต้ดินยังใช้อยู่หรือไม่ 

1. แต่เดิม ระบบน้ าของห้องสมุดมีบ่อพักน้ า 2 ถัง 
(ปัจจุบันอยู่ใต้ถนนหลังอาคารห้องสมุด) ได้แก่ ถัง
น้ าใช้ (ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว) และถังบ าบัด (ปัจจุบัน
ยังใช้งานอยู่ โดยท าหน้าที่รับน้ าเสียจากห้องน้ า
หรือจุดต่างๆ ของอาคาร) 
2. ถังน้ าใช้ของห้องสมุดในปัจจุบันมี 2 ถัง ตั้งอยู่
ด้านหลังอาคารห้องสมุด โดยน้ าในถังท้ัง 2 นี้จะ
ถูกสูบน้ าขึ้นไปยังถังพักน้ าท่ีชั้น 8 อีกต่อหนึ่ง  
3. ส าหรับท่อทิ้งน้ าฝนจากหลังคาของห้องสมุด 
จะอยู่มุมอาคารด้านหลังฝั่งงานเทคโนโลยี
ห้องสมุด 
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 

2. ด้านสภาพแวดล้อม 
คณะกรรมการดูแล

ด้าน
สภาพแวดล้อม 

1. ดูแลห้องน  า 
   1.1 จัดให้บริการทิชชู ต้นไม้
ตกแต่ง 

1. คณะกรรมการประจ าพ้ืนที่จะเป็นผู้ด าเนินการ
และดูแลเรื่องต้นไม้ตกแต่งของชั้นตนเอง 
2. ส าหรับเรื่องการจัดบริการทิชชูนั้น อยู่ระหว่าง
การพิจารณาเรื่องตู้หยอดเหรียญเพื่อความสะดวก
ในการดูแลและป้องกันการใช้ทิชชูสิ้นเปลือง 

   ภาพประกอบอยู่ท้ายตาราง 

   1.2. ไม่ควรเปิดประตูห้องน้ าทิ้งไว้ 1. คณะกรรมการประจ าพ้ืนที่ รวมถึงขอความ
ร่วมมือบุคลากรแต่ละพ้ืนที่ในการช่วยการ
สอดส่องดูแล  
2. ประสานคณะกรรมการดูแลแม่บ้านแต่ละชั้นให้
ช่วยการดูแลไม่ให้มีการเปิดประตูท้ิงไว้ 
3. ส าหรับกรณีประตูท่ีช ารุด ไม่สามารถปิดได้ 
คณะกรรมการฯ จะได้ด าเนินการแจ้งซ่อม 

    

   1.3 ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ เช่น 
ห้องน้ าหญิงชั้น 1  

รวมอยู่ในการด าเนินการส ารวจอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การใช้ประปาที่คณะกรรมการฯ ก าลังด าเนินการ
อยู่ หากการส ารวจแล้วเสร็จ จะรายงานผลให้
บุคลากรรับทราบ 

    

   1.4 การแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น ในเบื้องต้นได้ด าเนินการเช่นเดียวกับข้อ 1 ของ
ด้านประปา 
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 

คณะกรรมการดูแล
ด้าน

สภาพแวดล้อม 
(ต่อ) 

2. ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ เช่น 
จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือให้ใน
ห้องน้ า หรือจุดสืบค้นฐานข้อมูลของ
ห้องสมุด 

1. ได้ประสานกับงานพัสดุเพ่ือจัดซื้อเจลล้างมือ
แบบกด และจะด าเนินการวางตามจุดต่างๆ ได้แก่ 
เคาน์เตอร์บริการทุกชั้น (เคาน์เตอร์ยืนจะจัดวาง
ไว้ทั้ง 3 เคาน์เตอร์)  
2. จัดท าป้ายติดไว้กับขวดเจลล้างมือเพ่ือรณรงค์
เพ่ือสุขภาพอนามัยในการล้างมือ 
3. คณะกรรมการประจ าพ้ืนที่เป็นผู้ดูแลและ
เปลี่ยนขวดอย่างสม่ าเสมอ 

   ภาพประกอบอยู่ท้ายตาราง 

3. ดูแลความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 1. คณะกรรมการประจ าพ้ืนที่ประสานกับ
คณะกรรมการดูแลแม่บ้านในการก ากับ ติดตาม 
ดูแล ให้แม่บ้านท างานตาม TOR ที่ก าหนดไว้ 
2. ผู้อ านวยการส านักผู้อ านวยการประสานเรื่อง
นัดประชุมคณะกรรมการดูแลแม่บ้านและแม่บ้าน
เรื่องชี้แจงเรื่องการท างานและสร้างความเข้าใจให้
ตรงกัน 

    
  3.1 ควรดูแลเรื่องความสะอาดของ
ทุกชั้นอย่างสม่ าเสมอรวมถึงห้องน้ า 
  3.2 ดูแลความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
ที่จัดซื้อมาใหม่ ได้แก่ โซฟา 
        3.2.1 ก ากับดูแลแม่บ้าน 

   ประธานกรรมการคณะกรรมการ
ดูแลแม่บ้านได้ประชุมเพ่ือท าความ
เข้าใช้และก าชับถึงแนวทางการ
ท างานกับหัวหน้าแม่บ้านและ
หัวหน้าสาย 

        3.2.2 รณรงค์ไม่ให้นิสิตน าเท้า
ขึ้นมาบนโซฟา 

3. จัดท าป้ายแจ้ง และแจ้งบุคลากร/บรรณารักษ์
เพ่ือตักเตือน 
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 

คณะกรรมการดูแล
ด้าน

สภาพแวดล้อม 
(ต่อ) 

4. ปัญหาเรื่องหนู  
    4.1 ดูแลจัดการแก้ไขปัญหา 

1. ก าหนดเรื่องแนวปฏิบัติในการทิ้งขยะเปียก/
เศษอาหารดังนี้  
   1.1 ขอความร่วมมือในการไมท่ิ้งขยะเปียก/เศษ
อาหารหลังจากแม่บ้านเก็บขยะในพ้ืนที่ส านักงาน
แล้ว (เวลาเก็บขยะของแม่บ้าน 14.30-15.30 น.) 
   1.2 หากแม่บ้านเก็บขยะไปแล้ว แต่ต้องการทิ้ง
ขยะเปียก/เศษอาหาร ขอให้ 1) ทิ้งที่ห้องครัว
มุกดา และห้องรับประทานอาหารชั้น 2 (ก่อน 
17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่แม่บ้านเก็บขยะรอบ
สุดท้าย) หรือ 2) น าออกไปทิ้งนอกอาคาร 
2. แจ้งเรื่องแนวการป้องกันหนูดังข้อ 1 ให้
บุคลากรทราบทางอีเมล ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
กลางและของแต่ละฝ่าย และติดป้ายไว้ในพ้ืนที่
ของบุคลากร เช่น ห้องครัว/จุดวางถังขยะ 
3. พิจารณาจัดหาถังขยะแบบล๊อคฝาเพื่อป้องกัน
หนูเข้าไปรื้อเศษอาหาร โดยวางไว้ ณ  
จุดวางถังขยะรวมของแต่ละฝ่าย (ฝ่ายบริหาร
จัดการฯ และครัวมุกดา) นอกเหนือจากจุดใน
ห้องพักรับประทานอาหารชั้น 2 ซึ่งมีการใช้ถัง
ขยะแบบล๊อคฝาอยู่แล้ว  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบอยู่ท้ายตาราง 
 
 
รอพิจารณาปีงบประมาณถัดไป 

    4.2 จัดท าแนวปฏิบัติเรื่องการ
ป้องกันหนู 
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 

คณะกรรมการดูแล
ด้าน

สภาพแวดล้อม 
(ต่อ) 

5. การแบ่งโซนใช้เสียง กับพ้ืนที่สงบ 
ผู้ใช้ต้องการทั้ง 2 แบบ ต้องสร้าง
วัฒนธรรมในการใช้สถานที่ 

ฝ่ายบริการฯ จะด าเนินการส ารวจการใช้พื้นที่จาก
ผู้ใช้เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาแบ่งโซนต่อไป 

- - - อยู่ในความดูแลของฝ่ายบริการฯ 
ทั้งนี้ได้มีการจัดท าป้ายแจ้งเรื่องการ
ใช้เสียงเพ่ิมเติมติดไว้ตรงประตูของ
ทุกชั้น (ภาพประกอบอยู่ท้ายตาราง) 
นอกเหนือจากป้ายตั้งพ้ืนและป้าย
สามเหลี่ยมเดิม 

6. การจัด/น าเศษวัสดุก่อสร้างท่ีมี
การวางทิ งไว้ออกจากระเบียงรอบ
อาคาร 

จะด าเนินการในกิจกรรมการท าความสะอาด
ประจ าปี ซึ่งจะจัดในเดือนกรกฎาคม 2560 

    
 

7. การบริหารจัดการพื นที่ลานน  า
เงิน ควรพิจารณาเพ่ือการใช้พ้ืนที่
อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ
นิสิต ควรย้ายโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ
กลับมาไว้ด้านบนเนื่องจากการวาง
ด้านล่างนั้น ท าให้นิสิตไม่สะดวกใน
การใช้งาน โดยเฉพาะในเวลา
กลางคืนหรือตอนฝนตก ส่วนเรื่อง
การกันพ้ืนที่จอดรถหน้าอาคาร ควรมี
การท าป้ายแจ้งให้ชัดเจนว่าให้ย้ายไป
จอดท่ีใด 

1. ได้มีการย้ายโต๊ะนั่งอ่านหนังสือกลับขึ้นมาไว้  
ณ ลานน้ าเงินแล้ว 
2. ส าหรับพื้นที่จอดรถนั้น ให้มีการด าเนินการ
จัดท าป้ายห้ามจอดแจ้งไว้บริเวณหน้าอาคาร และ
ป้ายแจ้งพื้นที่จอดรถบริเวณด้านข้างอาคาร 
รวมถึงจัดเตรียมพ้ืนที่ส าหรับจอดรถโดยการทาสี 
ตีเส้นส าหรับจอดให้เห็นชัดเจน  

 
 

   

   เนื่องจากมีกิจกรรมต่อเนื่อง ที่ต้องใช้
พ้ืนที่บริเวณด้านข้างอาคารจนถึง
เดือนกันยายน ได้แก่ การปรับปรุง
ลิฟต์ผู้ใช้ และกิจกรรมสัปดาห์
ห้องสมุด 
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 

3. ด้านอ่ืนๆ 
 2. กรณีมีบริษัทต่างๆ มาท างานใน

ห้องสมุด โดยเฉพาะในช่วงนอกเวลา
ราชการ เช่น ติดตั้งลิฟต์ ติดตั้ง
สัญญาณ wi-fi หรือบุคคลภายนอก
เข้ามาท ากิจกรรมอ่ืนๆ ในห้องสมุด 
เป็นต้น   

1. จัดท าบัตรจ านวน 20 ใบ และสมุดบันทึกการ
เข้า-ออก และให้มีการแลกบัตรส าหรับ
บุคคลภายนอก 
 
 
 
2. ให้บุคลากรที่ประสานงานเกี่ยวกับการให้
บุคคลภายนอกมาท างานหรือมาท ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ในห้องสมุด แจ้งเจ้าหน้าที่ทางเข้า-ออกและ
บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง 

  
 

 ภาพประกอบอยู่ท้ายตาราง 

   2.1 ขอให้ผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้เกี่ยวข้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางเข้า-
ออกและบรรณารักษ์เวรทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแลก
บัตรบุคคลภายนอกด้วย 

   จะด าเนินการแจ้งให้บุคลากร
รับทราบถึงแนวปฏิบัติทางอีเมล
พร้อมกับแนวปฏิบัติในเรื่องอ่ืนๆ 

  2.2 กรณีท่ีมีการด าเนินการที่
รบกวนผู้ใช้บริการ เช่น การฉีดยากัน
ปลวก แมลง ฯลฯ ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า 

3. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวปฏิบัติดังนี้ 
    3.1 ให้บุคลากรที่ประสานงานเกี่ยวกับการ
ด าเนินการที่รบกวนผู้ใช้บริการ แจ้งให้บุคลากร
เหล่านี้ได้รับทราบทุกครั้งที่มีการด าเนินการ ได้แก่ 
บุคลากรที่ปิดอาคาร งานประชาสัมพันธ์ และ
เคาน์เตอร์บริการตอบค าถามฯ 
   3.2 งานประชาสัมพันธ์ท าป้ายแจ้งไว้ตรงประตู
ทางเข้า 
   3.3 ในวันที่ด าเนินการ ประมาณ 16.00 น. ให้
ประกาศเสียงตามสายให้ผู้ใช้ทราบ 
 

   1. ข้อมูลจากพัสดุ แจ้งว่า จะมีการ
ฉีดปลวกและไล่ยุงภายในอาคารทุก 
2 เดือน ในวันเสาร์ เวลาประมาณ 
17.00-17.30 น. 
2. จะด าเนินการแจ้งให้บุคลากร
รับทราบถึงแนวปฏิบัติทางอีเมล
พร้อมกับแนวปฏิบัติในเรื่องอ่ืนๆ 
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
ด าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 

3. อ่ืนๆ (ต่อ) 3. จัดท าแนวปฏิบัติ/กรณีฉุกเฉิน 
   3.1 แนวปฏิบัติในการดูแลประตู
ทางเข้า-ออก รวมถึงกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 

จัดท าแนวปฏิบัติในการดูแลประตูทางเข้า-ออก 
และแจ้งไว้ที่เคาน์เตอร์ประตูทางเข้า-ออก 

    

   3.2 แนวปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน 
แต่ละด้าน 

1. ด าเนินการน า “แนวปฏิบัติกรณีพบปัญหา
ต่างๆ นอกเวลาราชการ” ของเดิมมาปรับปรุง
ข้อมูล จากนั้นน าเสนอในจุดต่างๆ ได้แก่ บน
เว็บไซต์เมนูแนวปฏิบัติงาน และแฟ้มปฏิบัติงาน
ทุกเคาน์เตอร์บริการ รวมถึงอีเมลแจ้งให้บุคลากร
ทุกท่านรับทราบ 
2. จัดท าเบอร์โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้ง
ไว้ที่โทรศัพท์แต่ละเครื่อง 

  
 

  

       3.2.1 น้ า / ไฟ  
       3.2.2 ประตูทางเข้าออก 
 
       3.2.3 เบอร์โทรศัพท์กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินในแต่ละด้าน 

    

   3.4 การจัดเก็บกุญแจห้องทุกห้อง
ไว้ที่ใดท่ีหนึ่งให้ชัดเจนกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 

1. ด าเนินการจัดหาตู้แขวนกุญแจทุกห้องภายใน
อาคารพร้อมท าป้ายประจ ากุญแจและสมุดแจ้ง
รายการกุญแจทั้งหมด 
2. ติดตั้งตู้ดังกล่าวไว้ที่ห้องควบคุมระบบ ชั้น 1 
3. เก็บกุญแจตู้ไว้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบค าถาม
เพ่ือรับทราบการหยิบใช้งาน 

  
 

 1. กุญแจที่เก็บในตู้ดังกล่าว เป็น
กุญแจส ารองของทุกห้อง ส าหรับ
กุญแจส าคัญประจ าชั้น เช่น กุญแจ
ประตูหนีไฟ กุญแจลิฟต์(ผู้ใช้) ก็
ยังคงเก็บไว้ประจ าเคาเตอร์แต่ละชั้น
ด้วยเช่นกัน 
2. เมื่อใดที่มีกุญแจมาใหม่ จะต้อง
แยกมาเก็บไว้ในตู้ดังกล่าวทุกครั้ง 
(นอกเหนือจากการเก็บไว้ที่งานพัสดุ) 
 
 

http://lib.swu.ac.th/th/images/stories/pdfaumporn/manual/Service_sect/Ot_problem.pdf
http://lib.swu.ac.th/th/images/stories/pdfaumporn/manual/Service_sect/Ot_problem.pdf
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ด าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 

3. อ่ืนๆ (ต่อ)    3.5 เตรียมการหรือความพร้อม
เรื่องความปลอดภัยในที่ท างาน 
อุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
นอกเวลาราชการ 

ผู้อ านวยการส านักผู้อ านวยการซึ่งได้เข้าร่วมอบรม
การช่วยชีวิตเบื้องต้นซึ่งจัดโดยคณะแพทย์แจ้งว่า
ได้น าเสนอเรื่องดังกล่าวในการอบรมครั้งนี้ โดย
เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยควรจะเป็นตัวกลางในการ
จัดหา เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาสูง 
(ประมาณ 1-2 แสนบาท) และก าหนดจุดที่จะจัด
วาง โดยแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบว่ากรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน จะไปน าอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ได้
จากที่ใดได้บ้าง 

    

4. ประตูทางหนีไฟชั น 6 ยังไม่มีแม่
กุญแจล็อค 

ด าเนินการจัดหาแม่กุญแจส าหรับล็อคประตูหนีไฟ 
ชั้น 6  

    

5. ควรมีการจัดโครงการวิจัยห้องสมุด
สีเขียวเพ่ือไม่ให้สิ่งที่ด าเนินการไปสูญ
เปล่า 

คณะกรรมการฯ รับไว้พิจารณา - - -  

6. ควรจะน าข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์ม
ต่างๆ ที่มีการรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์หรือพิจารณาเพ่ือให้เห็น
ภาพหรือเกิดประโยชน์ 

รวมอยู่ในการสรุปรายงานผลการด าเนินงานและ
สรุปโครงการ 

- - -  

หมายเหต:ุ 
  1. ในการซ่อมบ ารุงเรื่องใหญ่ๆ ให้ประสานกับทางมหาวิทยาลยัเพ่ือจัดหาหรือจ้างเหมาช่างมาดูแลอย่างต่อเนื่อง 
  2. วัสดุที่ใช้แลว้หมดไป เช่น แอลกอฮอล์ล้างมือ น้ ายาดับกลิ่นในห้องน้ า เปน็ต้น ควรมีการจดัซื้อและมีการก าหนดผู้ดูแลรบัผดิชอบในการเปลีย่นหรือเติมอย่างสม่ าเสมอ 
  3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั น ควรมีการรายงานความคืบหน้าในการด าเนินการใหบุ้คลากรรับทราบด้วย 
     รวมถึงผลการส ารวจอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟา้และประปา และผลการด าเนินการในการซ่อมบ ารุง 
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                             ภาพประกอบ 
 
  ด้านไฟฟ้า 
      ข้อ 2.4 ท าแผนผังเบรคเกอร์ของแต่ละชั น และน าไปรวมไว้ที่ชั น 1: อยู่ระหว่างการส ารวจและติดรหัสอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 

    
 
   ข้อ 4.3  กรณีท่ีห้องสมุดยังไม่ได้ด าเนินการเรื่องการเปลี่ยนลิฟต์ควรมีการติดค าแนะน าวิธีการใช้ลิฟต์เก่าอย่างถูกต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 
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   ด้านสภาพแวดล้อม 
    ข้อ 1 ดูแลห้องน  า: จัดให้ต้นไม้ตกแต่งเพ่ือสร้างความสดชื่นโดยคณะกรรมการประจ าพ้ืนที่เป็นผู้ด าเนินการและดูแลเรื่องต้นไม้ตกแต่งของชั้นตนเอง 

  ชั้น 1    ชั้น 2   

  ชั้น 3    ชั้น 4   

  ชั้น 5     ชั้น 6   
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        ข้อ 2 ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ : จัดเตรียมเจลล้างมือให้ผู้ใช้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการต่างๆ  
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   ข้อ 4 ปัญหาเรื่องหนู: จัดท าแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันหนู : ข้อ 2) แจ้งเรื่องแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันหนูให้บุคลากรทราบทางอีเมล ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์กลางและ
ของแต่ละฝ่าย และติดป้ายไว้ที่จุดวางถังขยะรวมในห้องพักรับประทานอาหาร ชั้น 2, ชั้น 7 (ครัวมุกดา) และส านักผู้อ านวยการและฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
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       ข้อ 5 การแบ่งโซนใช้เสียงกับพ้ืนที่สงบ ผู้ใช้ต้องการทั้ง 2 แบบ ต้องสร้างวัฒนธรรมในการใช้สถานที่ : การจัดท าป้ายเพิ่มเติมแจ้งเรื่องการใช้เสียงติดไว้ตรงประตูของทุกชั้น 
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  ด้านอื่นๆ 
    ข้อ 2 กรณีมีบริษัทต่างๆ มาท างานในห้องสมุด โดยเฉพาะในช่วงนอกเวลาราชการ เช่น ติดตั้งลิฟต์ ติดตั้งสัญญาณ wi-fi หรือบุคคลภายนอกเข้ามาท ากิจกรรมอ่ืนๆ  
ในห้องสมุด เป็นต้น มีการจัดท าบัตรจ านวน 20 ใบ และสมุดบันทึกการเข้า-ออก และให้มีการแลกบัตรส าหรับบุคคลภายนอก 
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  ภาพกิจกรรม 
    ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
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   ห้องสมุดองครักษ์ 
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3. กิจกรรมการจัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี (Big Cleaning Day) วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560  
    ณ ส านักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์   
   ตามท่ีได้มีการจัดกิจกรรมการจัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปีของห้องสมุดทั้ง 2 แห่งขึ้นในวันพฤหัสบดี 
ที ่20 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 6 ห้องสมุดองครักษ์ และวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ชั้น 1-8 ส านักหอสมุดกลาง 
ประสานมิตร นั้น ผลการจัดกิจกรรมสรุปได้ดังนี้ 
         3.1 ห้องสมุดองครักษ์ วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 ณ ชั น 6 
   มีผู้เข้าร่วมท ากิจกรรม จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 95.62 ของจ านวนบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ทั้งหมดจ านวน 23 คน ได้รับแบบประเมินคืน จ านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45  ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  (x ̄ = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจ
สูงสุด ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม   (x ̄ = 4.33) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการ 
จัดกิจกรรม (x̄ = 4.29) รายละเอียดดังตาราง 
ตารางแสดงผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 
SD x ̄ แปลผล 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 0.46 4.29 มาก 
2. การอ านวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 0.66 3.67 มาก 
3. ความเหมาะสมในการจัดแบ่งพ้ืนที่กับจ านวนคน 0.62 4.24 มาก 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 0.58 4.33 มาก 
รวม 0.09 4.13 มาก 

 
ควรด าเนินงานเช่นนี ในกิจกรรม Big Cleaning Day ครั งต่อไปหรือไม่ 

ส าหรับแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนี้ เห็นว่าควรจัดกิจกรรมBig Cleaning Day ต่อไป 100%   
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน  

- 
ภาพกิจกรรม 
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3.2 ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ชั น 1-8 

   ผู้เข้าร่วมท ากิจกรรม จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 91.52 ของจ านวนบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมฯ 
ทั้งหมดจ านวน 59 คน ได้รับแบบประเมินคืน จ านวน  50 คน คิดเป็นร้อยละ 92.60 ของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม   
ความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ 
โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม   (x ̄ = 4.16) รองลงมา คือ การอ านวย
ความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม (x ̄ = 4.04) รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางแสดงผลการประเมิน 
 

 
ควรด าเนินงานเช่นนี ในกิจกรรม Big Cleaning Day ครั งต่อไปหรือไม่ 

ส าหรับแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนี้ เห็นว่าควรจัดกิจกรรมBig Cleaning Day ต่อไป 98%  และมีผู้แสดงความ
คิดเห็นว่าไม่ควรจัดต่อไป 2% 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน 
 1. เมื่อได้รับมอบหมายว่าจะต้องปฏิบัติงานที่ใด ควรจะมาปฏิบัติตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ไม่ควรไปอยู่ตรงจุดอ่ืน 
ท าให้การปฏิบัติงานของกลุ่มต้องปฏิบัติมากกว่าเดิม (หายตามรายชื่อไป 3 คน)  
 2. ควรจัดบุคลากรลงในแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะสมมากกว่านี้  
 3. จากการท าความสะอาดพบว่า หนังสือห้องขจรมีตัวแมลงกินหนังสือ ควรส่งไปท าดิจิทัลแล้วจ าหน่ายออก 
 4. การจัดแบ่งคน ไม่เป็นไปตามตาราง เช่น ห้องขจร คนหายไป 3 คน ไม่มีคนมาทดแทน 
 5. ควรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีละ 2 ครั้ง 
 6. บุคลากรบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ อยากให้มีมาตรการที่ให้บุคคลเหล่านั้นให้ความร่วมมือกับกิจกรรมด้วย 
 7. ห้องสมุดค่อนข้างสกปรกมาก ฝุ่นด า ขี้หนู มอดแทะหนังสือ รวมทั้งการจัดเก็บสิ่งของบริจาคต่างๆ มาไว้รวมกับ
ห้องท่ีบริการหนังสือ การท า 5ส ช่วยได้บ้าง แต่ห้องสมุดควรจะมีการจัดการที่ดีกว่านี้ 
ตอบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน 
           ก่อนอื่น คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณบุคลากรห้องสมุดทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม Big Cleaning Day  
ในปีนี้ เพราะเราสามารถเห็นผลได้ทันทีถึงพลังของทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกัน อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรม 
ไม่สามารถสนองความต้องการในบางจุดได้  จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ขอตอบประเด็นส าคัญๆ ดังนี้ 
          1. การก าหนดจ านวนคนมักเกิดปัญหาในเวลาปฏิบัติงานจริง ดังนั้น หากมีการจัดในครั้งต่อไป จึงขอให้ตัวแทน
ในกลุ่มงานสามารถแจ้งคณะกรรมการฯ เพ่ือปรับจ านวนคนเพิ่มเติมได้   
          2. ห้องสมุดก าลังเตรียมการปรับปรุงห้องศาสตราจารย์ขจร สุขพานิช ในปีงบประมาณใหม่นี้ และจะย้ายสิ่ง 
ที่ไม่เกี่ยวข้องออกไป 
          3. ปัญหาเรื่องหนูเป็นปัญหาใหญ่ส าหรับห้องสมุด เนื่องจากมีเศษอาหารหลงเหลืออยู่ มาตรการส าคัญคือ  
ทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการจ ากัดขยะที่สามารถเป็นอาหารของหนูออกไปให้หมดในทุกสิ้นวันของการท างาน 
จากนั้นหากยังมีการรบกวนของหนูอีก ก็จ าเป็นต้องใช้วิธีรนุแรงในการก าจัดต่อไป  
                                                                   คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง 

สิงหาคม 2560 
 
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 
SD x ̄ แปลผล 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 0.82 3.98 มาก 
2. การอ านวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 0.78 4.04 มาก 
3. ความเหมาะสมในการจัดแบ่งพ้ืนที่กับจ านวนคน 1.11 3.70 มาก 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 0.79 4.16 มาก 
รวม 0.16 3.97 มาก 
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ภาพกิจกรรม 
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4. กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องสมุดองครักษ์  
  มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 47 คน ในจ านวนนี้ประกอบด้วยบุคลากรของส านักหอสมุดกลางและห้องสมุด
องครักษ์จ านวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 97.62 ของจ านวนบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม 42 คน และนิสิตแม่บ้านรวม
จ านวน 5 คน ได้รับแบบประเมินคืน จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 85.11 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด ผลการ
ประเมินโดยรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄=4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อได้รับ
การประเมินในระดับมาก โดยข้อที่ได้รับการประเมินสูงที่สุดมี 2 ข้อและได้รับค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน (x̄= 4.48) คือ ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง รองลงมา คือ 
การถ่ายทอดเนื้อหาและการสาธิตของวิทยากร (x ̄= 4.40) และเนื้อหาการอบรมครอบคลุมหัวข้อที่ก าหนดไว้ (x ̄=  
4.35) นอกจากนี้ยังพบว่าผู้เข้าร่วมมีระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิงและอพยพหนีไฟมากข้ึนหลังจากท่ีได้
เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดดังตาราง  
 

รายการประเมิน SD ระดับคะแนน
เฉลี่ย 

ระดับความพึง
พอใจ 

1. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย 0.55 4.48 มาก 
2. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงเคมี 0.62 4.23 มาก 
3. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 0.51 4.48 มาก 
4. การถ่ายทอดเนื้อหาและการสาธิตของวิทยากร 0.59 4.40 มาก 
5. เนื้อหาการอบรมครอบคลุมหัวข้อที่ก าหนดไว้ 0.53 4.35 มาก 
6. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม 0.71 3.90 มาก 
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 0.74 3.90 มาก 

รวม 0.63 4.08 มาก 
ระดับความรู้ความเข้าใจ    
1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เรื่องนี้เพียงใด 0.74 2.65 ปานกลาง 
2. หลังการอบรม ท่านมีความรู้เพิ่มมากข้ึนเพียงใด 0.69 4.33 มาก 

 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการแสดงการอพยพหนีไฟฯ เป็นอย่างดี 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนควรเข้าร่วมให้จบกิจกรรม 
  3. อาหารอร่อย  
  4. วิทยากรควรแบ่งเวลาในการพูดตอนแรกให้กระชับและเป็นไปตามเวลาที่ก าหนด หากล่าช้าไปกว่าที่ก าหนด 
ควรเริ่มกระชับเนื้อหาตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเพ่ือมิให้เนื้อหาส าคัญภาคภาคบ่ายถูกเวลาบีบจนขาดอรรถรส 
และสาระจากความเป็นจริง 
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ภาพกิจกรรม 
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5. กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
 คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านพลังงาน (ประกอบด้วยด้านไฟฟ้า และด้านประปา) ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม  
ไดด้ าเนินการเผยแพร่ความรู้/รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในด้านที่รับผิดชอบโดยมีระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่มกราคมถึงพฤษภาคม 2560 ผลการด าเนินการสรุปไดด้ังนี้ 
 

ด้าน เนื อหา กิจกรรม/วิธีการ 
เผยแพร่ความรู้/รณรงค์ 

รายงานผลการด าเนินการ 

ไฟฟ้า 1) การใช้ไฟฟ้าที่บ้านและที่ท างานอย่างถูกวิธี                         
2) การตรวจสอบและดูแลอุปกรณไ์ฟฟ้าอย่างง่ายๆ ท่ีบ้าน 
   และที่ท างาน   
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น การใช้ 
    คอมพิวเตอร์ กระติกน้ าร้อน เป็นต้น 

   1. จัดท าป้ายรณรงค์ วิธีการใช้/การดูแลอุปกรณ์ ติดไว้ท่ีตัว
อุปกรณ์หรือจุดที่วางอุปกรณ์ทั้งพื้นที่บริการและบุคลากร เช่น 
กระติกน้ าร้อน สวิตช์ไฟ เป็นต้น 
   2. รณรงค์การขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ โดยส านักหอสมุดกลางจะ
ด าเนินการเพิ่มอีก 1 ช่วง จากเดิมที่ด าเนินการไว้ท่ีบันไดช้ัน 1-2  
   3. ป้าย/โปสเตอร์รณรงคต์ามจดุต่างๆ ภายในห้องสมุด 

ประสานมิตร: ด าเนินการแล้วเสร็จทุกรายการแล้ว  
ดังภาพประกอบท้ายตาราง 
 
ห้องสมุดองครักษ์: ด าเนินการแล้วเสร็จทุกรายการแล้ว 
ดังภาพประกอบท้ายตาราง 

ประปา หัวข้อวิธีการใช้น้ าอย่างประหยัดทีบ่้านและที่ท างาน เช่น  
ไม่เปดิน้ าไหลตลอดเวลาในขณะลา้งหน้าหรือบ้วนปาก/แปรง
ฟัน ควรใช้แก้วแทนการเปิดน้ าไหลทิ้ง / การล้างถ้วยชาม 
ควรใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกหรือเศษอาหารออกก่อน 
และลา้งพร้อมกันในอ่างน้ าจะประหยัดเวลาและประหยัดน้ า
มากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง / การใช้สบู่เหลวแทนสบู  
ก้อนในการล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนจะใช้เวลาล้างท า
ความสะอาดนานกว่า / ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ หรือ
สารเคมีลงในโถชักโครก /ควรใช้ Sprinkler หรือบัวรดน้ า
แทนการฉีดด้วยสายยางหรือปล่อยน้ าทิ้งไว้ และควรรดน้ า
ในช่วงเช้าซึ่งอากาศยังเย็นอยู่ช่วยให้การระหายของน้ าต่ า
กว่า รวมถึงการน าน้ าที่ใช้แล้วมารดน้ าหรือราดท าความ
สะอาดพื้น (ในรอบแรก) แทนน้ าประปา 

    1. ท าป้ายแจ้ง “กรณีพบอุปกรณ์ช ารุดหรือท างานผิดปกติ กรณุา
แจ้งเคาน์เตอรบ์ริการช้ัน 1-4” ติดไว้ในห้องน้ าของทุกช้ัน  
    2. จัดท าป้ายรณรงค์ วิธีการใช้/การดูแลอุปกรณ์  
ติดไว้ท่ีตัวอุปกรณ์หรือจุดที่วางอุปกรณ์ทั้งพื้นที่บริการและบุคลากร 
เช่น ก๊อกน้ า ชักโครก 
   3. ป้าย/โปสเตอร์รณรงคต์ามจดุต่างๆ ภายในห้องสมุด 

ประสานมิตร: ด าเนินการแล้วเสร็จทุกรายการแล้ว  
ดังภาพประกอบท้ายตาราง 
 
ห้องสมุดองครักษ์: อยู่ในระหว่างปรับปรุงกายภาพ
อาคารและห้องน้ า จึงยังไม่สามารถด าเนินการเรื่องการ
รณรงค์เรื่องประปา 
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ด้าน เนื อหา กิจกรรม/วิธีการ 
เผยแพร่ความรู้/รณรงค์ 

รายงานผลการด าเนินการ 

สภาพ 
แวดล้อม 

1) ข้อมูลวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกตอ้ง   
2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
3) ข้อมูลผลเสียของขยะที่เป็นพิษที่มีผลกระทบต่อ 
   สิ่งแวดล้อม   
4) ส่งเสริมการแยกขยะก่อนท้ิงโดยการจัดเตรยีมถังแยกขยะ 
    ไว้ ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติก ถังทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์  
   ถังทิ้งฝาและผลติภณัฑ์จากกระป๋อง กล่องแยกท้ิงกระดาษ 
   แต่ละประเภท (เฉพาะพื้นท่ีท างาน)   
5) การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี เช่น รณรงค ์
   เรื่องการลดการส่งเสียงดังภายในพ้ืนท่ีอ่าน การน าหนังสือ      
   ไปวางที่ช้ันพักหนังสือหลังใช้งานเสร็จ การเก็บเกา้อี้ให้เข้า 
   ที่หลังการใช้งาน การดูแลโต/๊พืน้ท่ีท างานหลังเลิกงาน  
   เป็นต้น 

    1. ท าป้ายรณรงค์เรื่องการลดการใช้เสียง 
    2. ท าป้ายรณรงค์เรื่องการเก็บหนังสือท่ีช้ันวางหนังสือใช้แล้ว 
และเก็บเก้าอี้หรือย้ายโตะ๊เข้าท่ีหลงัเลิกใช้งาน 
    3. ท าป้ายรณรงค์หรือให้ข้อมลูสั้นๆ เกี่ยวกับการแยกขยะมีพิษ 
    4. ป้าย/โปสเตอร์รณรงค์ว่าด้วยเรื่องการสร้างบรรยากาศใน
ห้องสมุด การแยกขยะ การลดขยะ ตามจดุต่างๆ ภายในห้องสมดุ  

ประสานมิตร: ด าเนินการแล้วเสร็จทุกข้อแล้ว  
ดังภาพประกอบท้ายตาราง  
ห้องสมุดองครักษ์: อยู่ในระหว่างปรับปรุงกายภาพ
อาคาร จึงยังไม่สามารถด าเนินการเรื่องการรณรงค์เรื่อง
สภาพแวดล้อม  นอกจากนี้สิ่งที่การด าเนินการเพ่ิมเติม 
คือ การเก็บข้อมูลขยะในแต่ละวันที่ทิ้งในถังขยะ
มหาวิทยาลัย โดยแยกออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ ขยะ
ทั่วไป ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย 
โดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน ข้อมูลที่เก็บ คือในแต่ละวัน
มีการทิ้งขยะในแต่ละประเภทกี่ กิโลกรัม (ตอนนี้ยัง
ไม่ได้ตราชั่งจึงเก็บเป็นจ านวนถุงด า) และเก็บข้อมูลส่ง
มหาวิทยาลัย ทุกวันที่ 15 ของเดือน 

กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับบริจาคฝากระป๋อง 
ณ ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง 

จัดท ากล่องรับบริจาคฝากระป๋อง พร้อมป้ายรณรงค์หรือให้ข้อมลู
สั้นๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของบริจาคฝากระป๋อง  

ประสานมิตร: ด าเนินการแล้วเสร็จแล้ว โดยได้น าไปตั้ง
ไว้รวมกับถังทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และถังแยกขวด
พลาสติกท่ีบริเวณทางเข้าห้องน้ าชั้น 2 ดังภาพประกอบ
ท้ายตาราง พร้อมนี้ได้จัดส่งให้ทางห้องสมุดองครักษ์
จ านวน 1 ถังด้วย 
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ด้าน เนื อหา กิจกรรม/วิธีการ 
เผยแพร่ความรู้/รณรงค์ 

รายงานผลการด าเนินการ 

ประชา 
สัมพันธ์
ภาพรวม 

เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม 

จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 

ด าเนินการแล้ว ดังภาพประกอบท้ายตาราง 

 

                     ภาพประกอบกิจกรรม/วิธีการเผยแพร่ความรู้/รณรงค์ 
  ด้านไฟฟ้า   
    ติดสติกเกอร์รณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้าตามจุดต่างๆ รวมถึงวิธีการใช้ลิฟต์ที่ถูกต้อง และรณรงค์การเดินขึ้นลงบันได 1-2 ชั้นแทนการใช้ลิฟต์ 
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    แจ้งค่ากระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ไว้บริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 1 และรณรงค์การเดินขึ้นลงบันได 1-2 ชั้นแทนการใช้ลิฟต์ ติดไว้บริเวณหน้าลิฟต์แต่ละชั้น 
 

    
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

 รณรงค์การเดินขึ้นลงบันได 1-2 ชั้น แทนการใช้ลิฟต์ ณ บริเวณบันไดขึ้นชั้น 1-2 (ด าเนินการเพิ่มจากปีงบประมาณ 2559 จากช่วงบันไดชั้นพักชั้น 1 ไปถึงชั้น 2) 
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  ด้านประปา 
 ในห้องน้ าทุกห้อง ได้จัดท าป้ายสติกเกอร์รณรงค์เรื่องการปิดน้ าทุกครั้งหลังการใช้ หรือปิดก๊อกให้สนิท รวมถึงป้ายขอความร่วมมือในการแจ้งเจ้าหน้าที่กรณีที่พบอุปกรณ์ช ารุด 
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  ด้านสภาพแวดล้อม 
  รณรงค์เรื่องเสียง: จัดท าป้ายเพ่ิมเติมจากป้ายตั้งและป้ายสามเหลี่ยม แจ้งเรื่องการใช้เสียงติดไว้ตรงประตูของทุกชั้น 

     

      ป้ายรณรงค์มารยาทการใช้ห้องสมุดโดยรวม: จัดท าป้ายสามเหลี่ยมเพ่ือรณรงค์ 4 เรื่อง ได้แก่ 1.ไม่รับประทานอาหารในห้องสมุด 2.งดการใช้เสียง 3.เก็บเก้าอ้ืให้เข้าที่ 4.เก็บ
หนังสือ(ท่ีจุดวางหนังสือใช้แล้ว) โดยในเบื้องต้นได้ด าเนินการตั้งป้ายดังกล่าวที่บริเวณชั้น 2 และ ชั้น 3 ก่อน ดังภาพท้ายตาราง ส่วนชั้นอื่นๆจะด าเนินการต่อในภายหลัง ส าหรับชั้น 1 นั้น 
สาเหตุที่ยังไม่ได้น าไปตั้งเนื่องจากก าลังจะมีการปรับปรุงพื้นที่ หากด าเนินการปรับปรุงพื้นที่เรียบร้อยแล้วจะน าป้ายรณรงค์ไปติดตั้งต่อไป 
ส่วนป้ายรณรงค์ไม่นอนเหยียดเท้าบนโซฟานั้น ใช้ป้ายของเดิมที่เคยท าไว้ และตั้งบริเวณชั้น 2 
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103 
 

   รณรงค์เรื่องการแยกขยะ: ขวดพลาสติก (ในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดท าถังเพ่ิมอีก 2 ถัง คือชั้น 5และ6) กระดาษ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฝากระป๋อง   
                                                                   การคดัแยกกระดาษ 

                                                                     
                                            ถังแยกขวดพลาสติก  
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                  ถังแยกขวดพลาสติกท่ีจัดท าเพ่ิมจ านวน 2 ถัง ณ ชั้น 5-6 

                
                                                    ถังแยกท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส์                                             กล่องท้ิงฝากระป๋อง                                      
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   รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ ณ ชั้น 2 และในลิฟต์ 
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    ขอความร่วมมือเรื่องลดปัญหาหนู: จัดท าแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันหนู และแจ้งให้บุคลากรทราบทางอีเมล ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์กลางและของแต่ละฝ่าย และติดป้าย
ไว้ที่จุดวางถังขยะรวมในห้องพักรับประทานอาหาร ชั้น 2, ชั้น 7 (ครัวมุกดา) และส านักผู้อ านวยการและฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
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             รณรงค์เรื่องสุขภาพอนามัย: บริการเจลล้างมือ ณ เคาน์เตอร์บริการต่างๆ 
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  ด้านประชาสัมพันธ์ภาพรวม 
  แจ้งแนวปฏิบัติแก่บุคลากรและผู้ใช้ : บอร์ดรวม บอร์ดประจ าฝ่ายงาน ในลิฟต์ 
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                                                                         แนะน าหนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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     รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในลิฟต์ และบริเวณต่างๆ ภายในห้องสมุด 
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         รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านเฟซบุ๊คของส านักหอสมุดกลาง 
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      เมนู “โครงการห้องสมุดสีเขียว” บนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลางที่ http://lib.swu.ac.th/power/ 
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ห้องสมุดองครักษ์ 
  ด้านไฟฟ้า 
  เพ่ือด าเนินการให้ความรู้และรณรงค์การประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ จึงได้จัดท าป้ายให้ความรู้
ด้านการประหยัดพลังงานไปติดไว้ที่อุปกรณ์แต่ละชนิด เพื่อให้ความรู้และกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมการประหยัด
พลังงานทั้งภายในมหาวิทยาลัยและที่บ้านของตนเอง 
 

       การประหยัดพลังงาน : ตู้เย็น                   การประหยัดพลังงาน : การลดการใช้กระดาษ 

     .    .  
  
      การประหยัดพลังงาน : การใช้ลิฟต์โดยสาร   การประหยัดพลังงาน : การใช้ลิฟต์โดยสาร 
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      การประหยัดพลังงาน : การใช้โทรทัศน์     การประหยัดพลังงาน : การใช้โทรทัศน์ 

            
  
          ป้ายช่องทางการแจ้งอุปกรณ์ช ารุด ป้ายรณรงค์การใช้บันไดแทนลิฟต์โดยสาร 

       
  
   ป้ายรณรงค์การลดใช้พลังงานในส่วนของบุคลากร 
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ป้ายแสดงสถิติการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร  

 
 
 
  ด้านการคัดแยกขยะ 
  การด าเนินการเพ่ิมเติมในเรื่องการคัดแยกขยะส าหรับปีงบประมาณ 2560 ของห้องสมุดองครักษ์ คือ การ
เก็บข้อมูลขยะในแต่ละวันที่ทิ้งในถังขยะมหาวิทยาลัย โดยแยกออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะย่อยสลาย
ได้ ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย โดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน ข้อมูลที่เก็บ คือ ในแต่ละวันมีการทิ้งขยะในแต่ละ
ประเภทกี่กิโลกรัม (ขณะที่ยังไม่ได้ตราชั่ง จะเก็บข้อมูลเป็นจ านวนถุงด า) และเก็บข้อมูลส่งมหาวิทยาลัย ทุกวันที่ 
15 ของเดือน    

                         
    
             
 
 



116 
 

รวบรวมและจัดส่งวัสดุอะลูมิเนียมเพื่อจัดท าขาเทียม        
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                        ผลการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อมโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 
          
  คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโครงการห้องสมุดสีเขียวภายใน
ห้องสมุดทุกเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2560 ผู้ที่ท าหน้าที่ก ากับติดตามฯ คือ คณะกรรมการประจ าแต่ละพ้ืนที่เพ่ือให้เห็นสภาพความเป็นจริง ผลการด าเนินการสรุปได้ว่า
พบว่า ในระยะแรก ผลการก ากับติดตามฯ นั้น ยังมีการท าไม่ครบทุกข้อ ส่วนระยะหลัง ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ท าเกือบครบถ้วนมีบางข้อเท่านั้นที่ท าไม่ครบหรือไม่สามารถ
ท าได้ ส่วนห้องสมุดองครักษ์ท าครบถ้วนทุกข้อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 รายละเอียดการด าเนินงาน มีดังนี้ 
 
1. แนวปฏิบตัิในการการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
  1.1 ก าหนดการก ากับติดตามแต่ละพื้นที่ 
    ทุกเดือนโดยเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2560 
  1.2 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบก ากับติดตามแต่ละพื้นที่   

พื้นที่/กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ไฟฟ้า-ประปา สภาพแวดล้อม 

ประสานมิตร 
   ชั้น 1 1) ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด     กมลพัชร พลรบ นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์ พื้นที่ส านักงาน ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมดุ (ห้องพัก / ห้องคอนโทรล 

    สุดใจ) และพื้นที่จัดเก็บแผ่นของานบริการ   
พื้นที่บริการ ได้แก่ พื้นที่นอกเหนอืจากพื้นที่ส านักงาน รวมถึงลานน้ าเงิน  

           2) งานบริการฯ 
           3) งานส่งเสริมผู้ใช้ (ห้อง 102) 
   ชั้น 2   1) ฝ่ายบริการฯ สุรพงษ์ พิมพ์โคตร อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ พื้นที่บริการ ได้แก่ พื้นที่น่ังอ่าน และเคานเ์ตอรบ์ริการทั้ง 2 เคาน์เตอร์ 

พื้นที่ส านักงาน ได้แก่ ห้องพัก 202, 205, มุมโต๊ะบุคลากร และห้องพัก 
      รับประทานอาหาร 

   ชั้น 3  งานบริการ วรุณพรรณ พองพรม อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ พื้นที่บริการ ได้แก่ พ้ืนท่ีนั่งอ่านและเคานเ์ตอรบ์ริการ 
พื้นที่ส านักงาน ได้แก่ พื้นที่จัดเก็บ วารสารล่วงเวลา และมมุบุคลากร 

   ชั้น 4  งานบริการ สามารถ พุกพญา 
พิลาสพล  พิพัฒน์เขมากร 

ปิยะรักษ์ หอมหวล พื้นที่บริการ ได้แก่ พ้ืนท่ีนั่งอ่านและเคานเ์ตอรบ์ริการ 
พื้นที่ส านักงาน ได้แก่ มุมโต๊ะบคุลากร และห้องพัก 

   ชั้น 5  งานบริการ สนธิชัย ค ามณีจันทร์ กิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก พื้นที่บริการ 
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พื้นที่/กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ไฟฟ้า-ประปา สภาพแวดล้อม 

ประสานมิตร (ต่อ) 
   ชั้น 6  งานบริการ สุรชัย หาบ้านแท่น เกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ พื้นที่บริการ 
   ชั้น 7  1) ส านักงานอ านวยการ พงษ์ศักดิ์ เอกนาม จรัสโฉม ศิริรัตน์ พื้นที่ส านักงาน 

(ส านักงานผู้อ านวยการ จะรวมถึงห้องประชุมชั้น 7 และห้องครัวมุกดา)            2) ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากร อัมพร ขาวบาง 
   ชั้น 8  งานบริการฯ สันติ เกษมพันธุ์ พงษ์ศักดิ์ เอกนาม พื้นที่บริการ 
ห้องสมุดองครักษ์ 
ชั้น 1 - 6 หทัยรัตน์ ธีรกุล, น้ าเงิน เฉลียวพจน์, ยุภาภรณ์ ไชยสงค์,  

จันทิรา จีนะวงค์ 
 

 
  1.3 แบบฟอร์มการก ากับติดตาม  
    1.3.1 หัวข้อการที่ใช้ในการก ากับติดตาม ใช้หัวข้อตามที่ก าหนดไว้ในแนวปฏิบัติฯ ประกอบด้วย 2 ด้านหลัก คือ ด้านพลังงาน ซึ่งแบ่งออกเป็นไฟฟ้า และประปา และ 
ด้านสภาพแวดล้อม 
    1.3.2 พื้นที่ท่ีก ากับติดตาม แบ่งออกเป็นพ้ืนที่ส านักงาน และพ้ืนที่บริการ     
    1.3.3 เกณฑ์การก ากับติดตาม  
     1.3.3.1 พิจารณาติดตามว่า “ท า” หรือ “ไม่ท า” ตามหัวข้อที่ก าหนดไว้  
                    1.3.3.2 ข้อใดไม่มี/ไม่สามารถท าได้ในพ้ืนที่นั้น ให้เช็คถูกในช่อง “ไม่ม”ี  
                    1.3.3.3 หากมีความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ ให้ระบุไว้พ้ืนที่ด้านล่างของแบบก ากับติดตามฯ 
    *ขอให้พิจารณาประเมินตามสภาพความเป็นจริง และติดตามผลข้อที่ “ไม่ท า” หรือปัญหาอุปสรรคท่ีพบหรือข้อเสนอแนะท่ีน าเสนอ จากการก ากับติดตามฯ ในเดือนก่อนหน้า 
     1.3.4 วิธีการก ากับติดตามของคณะกรรมการแต่ละพื้นที่ 
     1.3.4.1 คณะกรรมการ 1 คน อาจใช้แบบติดตามฯ มากกว่า 1 ใบ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับประเภทของพ้ืนที่ที่ดูแล 
     1.3.4.2 พื้นที่ท่ีมีคณะกรรมการดูแลมากกว่า 1 คน ให้ทุกคนท าหน้าที่ก ากับติดตามฯ  
     1.3.4.3 คณะกรรมการทุกคนส่งผลการก ากับติดตามทุกเดือนให้ผู้รวบรวมของห้องสมุดแต่ละแห่ง (นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ ท าหน้าที่รวบรวมผลของ 
ส านักหอสมุดกลาง และนางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์ ท าหน้าที่รวบรวมผลของห้องสมุดองครักษ์) ทางอีเมลหรือในรูปเอกสาร (กรณีเป็นส่งในรูปเอกสาร ขอให้ใช้ซ้ า) 
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     1.3.4.4 คณะกรรมการแต่ละพ้ืนที่ ด าเนินการติดตามผลข้อที่ “ไม่ท า” (ถ้ามี) หรือด าเนินการเรื่องปัญหาอุปสรรคที่พบหรือข้อเสนอแนะที่น าเสนอ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรายงาน
ผลในที่ประชุมแต่ละครั้ง หรือรายงานผลที่ผู้รวบรวม 
      1.3.5 การรายงานผลการก ากับติดตามของคณะกรรมการแต่ละพื้นที่ 
     1.3.5.1 ผู้รวบรวมผลการก ากับติดตามฯ ของห้องสมุดแต่ละแห่ง (นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ ท าหน้าที่รวบรวมผลของส านักหอสมุดกลาง และนางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 
ท าหน้าที่รวบรวมผลของห้องสมุดองครักษ์) น าผลของแต่ละพ้ืนที่มาสรุปลงในแบบ “รายงานผลการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นน าเสนอข้อที่ไม่ท า รวมถึง
ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของกรรมการแต่ละพ้ืนที่ 
     1.3.5.2 นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ ส่งรายงานผลฯ ให้กับนางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์ เพ่ือรวบรวมและรายงานผลต่อที่ประชุมแต่ละครั้ง  
 
2. แบบก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโครงการห้องสมุดสีเขียว  
  แบบก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ส าหรับก ากับติดตาม 1) พ้ืนที่ส านักงาน  
และ 2) พ้ืนที่บริการ ส่วนหัวข้อการที่ใช้ในการก ากับติดตามนั้น จะใช้หัวข้อตามที่ก าหนดไว้ใน “แนวปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของ 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ าปีงบประมาณ 2560” ซ่ึงประกอบด้วย 2 ด้านหลักๆ คือ 1) ด้านพลังงาน ซึ่งแบ่งออกเป็นไฟฟ้า และประปา และ 2) ด้าน
สภาพแวดล้อม 
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แบบก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 

(พื้นที่ส่วนของส านักงาน) 
 

ก ากับติดตามคร้ังท่ี..........เดือน.............................พ.ศ..............พ้ืนที.่......................................กรรมการผู้ตรวจ........................................  
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมายในส่วนที่มีการด าเนินงาน ข้อใดไม่มี/ไม่สามารถท าได้ในพ้ืนที่นั้น ให้เช็คถูกในช่อง “ไม่มี”  

มาตรการ 
ผลการด าเนินการ หมาย

เหตุ ท า ไม่ท า ไม่มี 

ด้านพลังงาน 
ไฟฟ้า 
   1. ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง 
      1.1 เปิดไฟฟ้าฟ้าตามความจ าเป็นของการใช้แสงสว่างหรือเฉพาะส่วนท่ีมีคนท างาน     
      1.2 ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไมม่ีคนท างาน และเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน     
  2. เคร่ืองปรับอากาศ     
      2.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส*     
     2.2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 30 นาที (ยกเว้นพื้นที่ 
บริการ/ส านักงานท่ีมีการสลับกันพักกลางวัน) และก่อนเลิกงาน 30 นาที* 

    

      2.3 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในหอ้งท างานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิดครื่องปรับอากาศทุกครั้ง     
      2.4 ส าหรับห้องประชุม ใหเ้ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 15 นาที และเมื่อใช้งาน
เสร็จ ใหผู้้รับผิดชอบปิดเครื่องปรบัอากาศทันที 

    

      2.5 ปิดประตู หน้าตา่งให้สนทิเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตูห้องน้ า     
   3. พัดลม 
      3.1 ปิดทุกครั้งหลังเลิกใช้     
      3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้     
   4. คอมพิวเตอร์ 
      4.1 เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกนิ 15 นาท ีให้ปิดหน้าจอ หรือตั้งโหมด Sleep     
      4.2 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมือ่ไม่ใช้งานเกิน 2 ช่ัวโมง     
   5. ลิฟต์ 
      5.1 ลิฟต์บุคลากรเปิด-ปิดตามเวลาปฏิบัติงาน     
       5.2 รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณขีึ้นลงช้ันเดียว     
   6. สิ่งอ านวยความสะดวก     
       ก าหนดช่วงเวลาในการใช้อุปกรณไ์ฟฟ้า เช่น กระติกน้ าร้อน และเมื่อหมดช่วงใช้งาน  
ให้ถอดปลั๊กออกทันท ี

    

    7. อื่นๆ     
       7.1 มีการรณรงคเ์รื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ถูกวิธี     
       7.2 ขอความร่วมมือบุคลากรห้องสมุดในการสอดส่องดูแลการท างานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้น้ าในพื้นที่ของตนเอง ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และแจ้งให้บุคคลที่รับเรื่องทราบ
เมื่อพบอุปกรณ์ช ารุดหรือท างานผิดปกติ 
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มาตรการ 
ผลการด าเนินการ หมาย

เหตุ ท า ไม่ท า ไม่มี 

ด้านพลังงาน 
ประปา 
   1. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนส าหรับล้างมือ     
   2. ปรับระดับความแรงของน้ าจากสายช าระให้เหมาะสมเพื่อการประหยดัน้ า     
   3. มีการรณรงคเ์รื่องวิธีการใช้น้ าอย่างประหยดั/ถูกวิธี     
   4. ขอความร่วมมือบุคลากรห้องสมุดในการสอดส่องดูแลการท างานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้น้ าในพื้นที่ของตนเอง ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และแจ้งให้บุคคลที่รับเรื่องทราบเมื่อ
พบอุปกรณ์ช ารุดหรือท างานผิดปกติ 

    

ด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
   1. มีการจัดเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม มีป้ายบอก/คู่มือ(ถ้ามี) 
และช่ือผู้รับผิดชอบ (ในจุดที่ควรม)ี 

    

   2. อุปกรณ์การท างาน ครุภณัฑ ์พัสดุ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ     
   3. มีการตรวจตรา ดูแลพื้นที่ให้สะอาดและปลอดโปร่งอยู่เสมอ     
   4. หลังเลิกใช้งาน/เลิกงาน ควรจัดเก็บอุปกรณ์หรือเอกสารต่างๆ ให้เข้าท่ี     
   5. มีการคัดแยกจัดการกับสิ่งของรอด าเนินการ/ท าลายตามระยะเวลา     
   6. ลดการใช้กระดาษโดยการส่งอีเมล หรือใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า     
   7. มีการคัดแยกขยะเช่น ขวดพลาสติก กระดาษสี กระดาษขาว กล่องลัง      
   8. มีการรณรงค์การลดการเกิดขยะ การจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี และการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดั คุ้มค่าโดยการใช้ซ้ าหรือน ากลับมาใช้ใหม่ เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

    

*พิจารณาการเปิด-ปิด-ปรับเครื่องปรับอากาศได้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ 
 
   ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ............................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
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แบบก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 

(พื้นที่ส่วนของผู้ใช้บริการ) 
 

ก ากับติดตามคร้ังท่ี..........เดือน.......................พ.ศ..............พ้ืนที่........................................กรรมการผู้ตรวจ............................................. 
ค าชี้แจง ท าเครื่องหมายในส่วนที่มีการด าเนินงาน ข้อใดไม่มี/ไม่สามารถท าได้ในพ้ืนที่นั้น ให้เช็คถูกในช่อง “ไม่มี”  

 

มาตรการ ผลการด าเนินการ หมาย
เหต ุท า ไม่ท า ไม่มี 

ด้านพลังงาน 
ไฟฟ้า 
    1. ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง 
        1.1 เปิดไฟตามความจ าเปน็ของการใช้แสงสว่างหรือเฉพาะสว่นท่ีมีผู้ใช้บริการ     
    2. เคร่ืองปรับอากาศ 
        2.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที ่25 องศาเซลเซียส*     
        2.2 เปิดเครื่องปรับอากาศ ตามเวลาที่ก าหนดของแตล่ะชั้น* (รายละเอียดของ
ก าหนดเวลา ดูในแนวปฏิบัตฯิ)  

    

        2.3 ส าหรับห้องประชุม ใหเ้ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 15 นาที และเมื่อใช้งาน
เสร็จ ใหผู้้รับผิดชอบปิดเครื่องปรบัอากาศทันที 

    

        2.4 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตูห้องน้ า     
    3. พัดลม 
        ปิดทุกครั้งหลังเลิกใช้     
    4. คอมพิวเตอร์ 
        4.1 ลดจ านวนการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นของแต่ละชั้นลงหลังเวลา16.00น. (หากมี
ผู้ใช้บริการน้อย) 

    

        4.2 ในช่วงปิดภาคเรียน หรอืช่วงเช้าอาจจะพิจารณาเปิดคอมพิวเตอร์สืบค้นบางส่วน 
(พิจารณาจากปริมาณผู้ใช้บริการ) 

    

     5. ลิฟต์ 
         รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีขึ้นลงช้ันเดียว     
     6. อื่นๆ      
        6.1 มีการรณรงคเ์รื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี     
        6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มีปัญหาหรือช ารุด     
ประปา 
   1. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนส าหรับล้างมือ     
   2. ปรับระดับความแรงของน้ าจากสายช าระให้เหมาะสมเพื่อการประหยดัน้ า     
   3. รณรงคเ์รื่องวิธีการใช้น้ าอย่างประหยดั/ถูกวิธี     
   4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มีปัญหาหรือช ารุด     
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มาตรการ ผลการด าเนินการ หมาย
เหต ุท า ไม่ท า ไม่มี 

ด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่บริการ 
    1. มีการจัดวางอุปกรณ์และครภุัณฑ์อย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม สะดวกในการเข้าถึง มี
ป้าย/คู่มือแนะน าการใช้ (ถ้ามี) และชื่อผู้รับผดิชอบ (ในจุดที่ควรมี) 

    

    2. ครุภัณฑ์ พัสดุ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน     
    3. มีการตรวจตรา ดูแลพื้นท่ีให้สะอาดและปลอดโปร่งอยู่เสมอ     
    4. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางและข้อมูลจ าเป็นในพ้ืนท่ี     
    5. มีการคัดแยกขยะ ได้แก่ ขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฝาขวด/กระป๋อง     
    6. รณรงค์การใช้ทรัพยากรอยา่งประหยัดและคุ้มค่า รณรงคเ์รื่องการลดการเกิดขยะ รณรงค์
เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี เช่น การเก็บเก้าอี้เข้าท่ีหลังการใช้งาน การลดการส่งเสียงดัง
ภายในพื้นที่อ่าน การน าหนังสือไปวางที่ช้ันพักหนังสือหลังการใช้งาน เป็นต้น 

    

*พิจารณาการเปิด-ปิด-ปรับเครื่องปรับอากาศได้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ 
 
  ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ.......................................................................................................... ........... 
............................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
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3. ผลการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโครงการห้องสมดุสีเขียว  
  จากการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2560 โดยคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวประจ าแต่ละพ้ืนที่ของ
ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์นั้น รายงานผลการด าเนินการแต่ละเดือนมีดังนี้ 
  3.1 ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 

 
 

เดือน 

 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 
(กรรมการประจ าพื้นท่ี
รายงานผลในที่ประชุม 

หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและ 
ความคิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ท าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

กุมภาพันธ์ ชั้น 1  
 

 พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2. เครื่องปรับอากาศ  
2.2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 30 นาที  
2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตู
ห้องน้ า 
-ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  
ข้อ 1. มีการจดัเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม มีป้าย
บอก/คู่มือ(ถ้ามี) และช่ือผูร้ับผิดชอบ  (ในจุดที่ควรมี)  
ข้อ 5.มีการคดัแยกจดัการกับสิ่งของรอด าเนินการ/ท าลายตามระยะเวลา  
ข้อ 7.มีการคดัแยกขยะเช่น ขวดพลาสติก กระดาษสี กระดาษขาว กล่องลัง 

   

ชั้น 2  
 

 พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน   
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2เครื่องปรับอากาศ  
2.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส  
ข้อ 3 พัดลม  
3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้  

 
 
ท าบางเครื่อง 
 
ท าบางเครื่อง 
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เดือน 

 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 
(กรรมการประจ าพื้นท่ี
รายงานผลในที่ประชุม 

หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและ 
ความคิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ท าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

ข้อ 4 คอมพิวเตอร์  
4.1 เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอรเ์กิน 15 นาที ให้ปิดหน้าจอ หรือตั้งโหมด Sleep  
ข้อ 7 อ่ืนๆ  
7.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
- ด้านประปา  
ข้อ 3. มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้น้ าอย่างประหยดั/ถูกวิธี  
พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6. สิ่งอ านวยความสะดวก  
6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี  
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มีปัญหา
หรือช ารุด  
-ด้านประปา  
ข้อ 3. รณรงค์เรื่องวิธีการใช้น้ าอยา่งประหยัด/ถูกวิธี  
ข้อ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรบัแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช ารุด  
-ด้านสภาพแวดล้อม 
ข้อ 6. รณรงค์ฯ  
 
 
 

 
 
ท าบางเครื่อง 
 
 
 
ยังไม่มีการรณรงค์เท่าที่ควร 
 
 
 
ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์
เท่าที่ควรเนื่องจากป้าย
ประชาสมัพันธ์ยังไม่เสรจ็ 
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เดือน 

 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 
(กรรมการประจ าพื้นท่ี
รายงานผลในที่ประชุม 

หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและ 
ความคิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ท าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

 
ชั้น 3 

 
 

 
 

พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน   
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2 เครื่องปรับอากาศ  
2.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส  
ข้อ 3 พัดลม  
3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้  
ข้อ 4 คอมพิวเตอร์ 
4.2 ปิดเครื่องคอมพิวเตอรเ์มื่อไม่ใช้งานเกิน 2 ช่ัวโมง  
พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6. สิ่งอ านวยความสะดวก  
6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 6.2 
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มีปญัหาหรือ
ช ารุด  
-ด้านประปา  
ข้อ 3. รณรงค์เรื่องวิธีการใช้น้ าอยา่งประหยัด/ถูกวิธี  
ข้อ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรบัแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช ารุด  
-ด้านสภาพแวดล้อม  
ข้อ 6. รณรงค์ฯ  
 

 
 
 
ท าบางเครื่อง  
 
ท าบางเครื่อง  
 
ท าบางเครื่อง  
 
 
 
ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์
เท่าที่ควรเนื่องจากป้าย
ประชาสมัพันธ์ยังไม่เสรจ็ 
ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์
เท่าที่ควรเนื่องจากป้าย
ประชาสมัพันธ์ยังไม่เสรจ็ 
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เดือน 

 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 
(กรรมการประจ าพื้นท่ี
รายงานผลในที่ประชุม 

หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและ 
ความคิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ท าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

ชั้น 4       
ชั้น 5       
ชั้น 6   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  

-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ4. คอมพิวเตอร์  
4.1 ลดจ านวนการใช้คอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั้นลงหลังเวลา16.00น. 
(หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
 
 

   

ชั้น 7   พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ2.เครื่องปรับอากาศ  
2.3 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท างานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิดครื่องปรับ
อากาศทุกครั้ง 
2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตู
ห้องน้ า  
5.1 ลิฟต์บุคลากรเปิด-ปิดตามเวลาปฏิบัติงาน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มีบางครั้งท่ีลืมเปิดไว้  
บางครั้งหลัง 4 โมงเย็นหรือ
วันหยุดก็ยังเปิดให้บริการ  
มีแนวทางเรื่องการจัดการ
สภาพแวดล้อมท่ีดีซึ่งสืบเนื่อง
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เดือน 

 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 
(กรรมการประจ าพื้นท่ี
รายงานผลในที่ประชุม 

หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและ 
ความคิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ท าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

-ด้านสภาพแวดล้อม  
ข้อ 8 มีการรณรงค์  
 
 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตู
ห้องน้ า  

จากโครงการ 5ส ยังไม่มีการ
ท าป้ายแจ้งเพื่อรณรงค์ชัดเจน
ในเรื่องอื่นๆ 
 
เปิดหน้าตา่งไว้ 1-2 บาน 
บริเวณเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อ
ระบายกลิ่น 

 ชั้น 8   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านประปา  
ข้อ 1. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนส าหรับล้างมือ 
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เดือน 

 
 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมา
รายงานผลในที่ประชุมหรือ

ที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ไม่ครบ รายละเอียด    

มีนาคม ชั้น 1  
 

 พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2. เครื่องปรับอากาศ  
2.2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 30 นาที  
2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตู
ห้องน้ า 
-ด้านสภาพแวดล้อมการท างาน  
ข้อ 1. มีการจดัเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม มีป้าย
บอก/คู่มือ(ถ้ามี) และช่ือผูร้ับผิดชอบ (ในจุดที่ควรมี)  
ข้อ 5.มีการคดัแยกจดัการกับสิ่งของรอด าเนินการ/ท าลายตามระยะเวลา  
ข้อ 7.มีการคดัแยกขยะเช่น ขวดพลาสติก กระดาษสี กระดาษขาว กล่องลัง 
พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ 
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ4. คอมพิวเตอร์  
4.1 ลดจ านวนการใช้คอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั้นลงหลังเวลา16.00น. 
(หากมีผู้ใช้บริการน้อย)  
4.2 ในช่วงปิดภาคเรยีน หรือช่วงเช้าอาจจะพิจารณาเปดิคอมพิวเตอร์สืบค้น
บางส่วน (พิจารณาจากปริมาณผู้ใช้บริการ)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มี 1 เครื่อง 
 
 

  

ชั้น 2   พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน      
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เดือน 

 
 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมา
รายงานผลในที่ประชุมหรือ

ที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ไม่ครบ รายละเอียด    

 -ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 3 พัดลม  
3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้  
พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านสภาพแวดล้อม 
ข้อ 2. ครุภัณฑ์ พัสดุ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

 
 
ท าบางเครื่อง 
 
 
มีสายช าระห้องน้ าผู้หญิง
ช ารุด 1 อัน 

 
ชั้น 3 

 
 

 
 

พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน   
ข้อ 3 พัดลม  
3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้  
ข้อ 4 คอมพิวเตอร์ 
4.2 ปิดเครื่องคอมพิวเตอรเ์มื่อไม่ใช้งานเกิน 2 ช่ัวโมง  

 
 
ท าบางเครื่อง  
 
ท าบางเครื่อง  

  

ชั้น 4   พ้ืนที่ส่วนส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2.เครื่องปรับอากาศ  
2.4 ส าหรับห้องประชุม ให้เปดิเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 15 นาที 
และเมื่อใช้งานเสร็จ ให้ผูร้ับผดิชอบปิดเครื่องปรบัอากาศทันที 
พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ4. คอมพิวเตอร์  
4.1 ลดจ านวนการใช้คอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั้นลงหลังเวลา16.00น. 
(หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
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เดือน 

 
 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมา
รายงานผลในที่ประชุมหรือ

ที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ไม่ครบ รายละเอียด    

ชั้น 5       
ชั้น 6   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  

-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ4. คอมพิวเตอร์  
4.1 ลดจ านวนการใช้คอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั้นลงหลังเวลา16.00น. 
(หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 

   

ชั้น 7   พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ2.เครื่องปรับอากาศ  
2.3 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท างานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิดครื่องปรับ
อากาศทุกครั้ง 
2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตู
ห้องน้ า  
5.1 ลิฟต์บุคลากรเปิด-ปิดตามเวลาปฏิบัติงาน 
 
 
 
-ด้านสภาพแวดล้อม  
ข้อ 8 มีการรณรงค์  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มีบางครั้งท่ีลืมเปิดไว้  
บางครั้งหลัง 4 โมงเย็นหรือ
วันหยุดก็ยังเปิดให้บริการ  
 
มีแนวทางเรื่องการจัดการ 
สภาพแวดล้อมท่ีดีซึ่ง
สืบเนื่องจากโครงการ 5ส 
ยังไม่มีการท าป้ายแจ้งเพ่ือ
รณรงค์ชัดเจนในเรื่องอื่นๆ 
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เดือน 

 
 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมา
รายงานผลในที่ประชุมหรือ

ที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ไม่ครบ รายละเอียด    

พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตู
ห้องน้ า  
 

 
 
เปิดหน้าตา่งไว้ 1-2 บาน 
บริเวณเครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อระบายกลิ่น 

 ชั้น 8   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านประปา  
ข้อ 1. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนส าหรับล้างมือ 

   

เมษายน 
 

ชั้น 1 

 
     

ชั้น 2  
 



 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน   
-ด้านไฟฟ้า ข้อ 3 พัดลม 3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้ **ท าบาง
เครื่อง ข้อ 4 คอมพิวเตอร์ 4.2 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 
2 ช่ัวโมง **ท าบางเครื่อง 

   

ชั้น 3  
 



 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน   
-ด้านไฟฟ้า ข้อ 3 พัดลม 3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้ **ท าบางเครื่อง 
ข้อ 4 คอมพิวเตอร์ 4.2 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 
 2 ช่ัวโมง **ท าบางเครื่อง 

   

ชั้น 4  
 



 
พ้ืนที่ส่วนส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า ข้อ 2.เครื่องปรับอากาศ 2.4 ส าหรับห้องประชุม ให้เปดิ
เครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 15 นาที และเมื่อใช้งานเสร็จ ให้
ผู้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันท ี
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เดือน 

 
 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมา
รายงานผลในที่ประชุมหรือ

ที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ไม่ครบ รายละเอียด    

พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า ข้อ4. คอมพิวเตอร์ 4.1 ลดจ านวนการใช้คอมพิวเตอร์สบืค้นของ
แต่ละชั้นลงหลังเวลา16.00น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
 

ชั้น 5 

 
     

เมษายน 
 

ชั้น 6  
 





พื้นที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า ข้อ4. คอมพิวเตอร์ 4.1 ลดจ านวนการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นของแตล่ะชั้นลง
หลังเวลา16.00น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
 

   

ชั้น 7  
 





 

พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  

-ด้านไฟฟ้า ข้อ 2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิเครื่องปรบัอากาศ 
เช่น ประตูห้องน้ า *เปิดหน้าตา่งไว ้1-2 บาน บริเวณเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อ
ระบายกลิ่น (เหมือนเดือน มี.ค.) 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 

หมายเหต:ุ (เหมือนเดือน มี.ค.) 
ข้อ2.เครื่องปรับอากาศ 2.3 หากไมม่ีบุคลากรอยู่ในห้องท างานเกิน 1 ช่ัวโมง 

ต้องปิดครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 

ข้อ 2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิเครื่องปรับอากาศ เชน่ ประตู
ห้องน้ า *มีบางครั้งท่ีลืมเปิดไว ้ 

ข้อ 5.1 ลิฟต์บุคลากรเปิด-ปดิตามเวลาปฏิบตัิงาน *บางครั้งหลัง 4 โมงเย็น
หรือวันหยุดก็ยังเปดิให้บริการ  
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เดือน 

 
 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมา
รายงานผลในที่ประชุมหรือ

ที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ไม่ครบ รายละเอียด    

-ด้านสภาพแวดล้อม ข้อ 8 มีการรณรงค์ * มีแนวทางเรื่องการจัดการ
สภาพแวดล้อมท่ีดีซึ่งสืบเนื่องจากโครงการ 5ส ยังไม่มีการท าป้ายแจ้งเพื่อ
รณรงค์ชัดเจนในเรื่องอื่นๆ 

ชั้น 8  





พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านประปา ข้อ 1. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนส าหรับล้างมือ 
 

   

พฤษภาคม 
 

ชั้น 1       
ชั้น 2       
ชั้น 3       
ชั้น 4       
ชั้น 5       
ชั้น 6       
ชั้น 7  







พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  

- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพกัรับประทานอาหารฯ 

- ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมกีารเปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตู
ห้องน้ า 

- ก าหนดช่วงเวลาในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าฯ 

 
 
 

 
- บุคลากรท างานตลอดเวลา 
- เปิดหน้าต่างไว้ 1-2 บาน 
บริเวณเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อ
ระบายกลิ่น 
-เป็นศูนย์รวม (มีบุคลากรไปกด
น้ าร้อนตลอด) 
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เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 
(กรรมการประจ าพื้นที่มา

รายงานผลในที่ประชุมหรือที่
ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหตุ 
ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ไมค่รบ รายละเอียด    
พฤษภาคม ชั้น 7  

 


 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 

- เครื่องปรับอากาศ : หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท างานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้อง
ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 
- ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมกีารเปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตู
ห้องน้ า  
- พัดลม : ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกงาน 
- ลิฟต์บุคลากรเปิด-ปดิตามเวลาปฏิบัติงาน 
- มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้า น้ า อย่างประหยัด/ถูกวิธี  
 
 
- มีการจัดเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม มีปา้ย
บอกฯ 

 
 
 
 
- มีบางครั้งที่ลืมปิดประตูห้องอยู่
บ้าง 
 
- มีบางเครื่องที่ไม่ท าเพราะใช้
ประจ า 
- เป็นลิฟต์ที่รวมกับงานบริการ 
 - มีในรูปแบบการแจ้งข้อมูลเพื่อ
ขอความร่วมมอืบนบอร์ด
ประชาสัมพันธ,์ แจ้งในที่ประชุม
ฝ่าย และแนวปฏิบัตกิารอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
- บางโต๊ะท างานยังรกอยู่บา้งแต่
ไม่มาก 

  

 ชั้น 8       
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เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นที่มา
รายงานผลในที่ประชุมหรือที่

ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหตุ 
ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นอ่ืนๆ 
(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ไม่ครบ รายละเอียด    
มิถุนายน 

 
ชั้น 1       
ชั้น 2  

 


 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน   
- พัดลม : ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้ 

 
- ท าบางเครื่อง 

  

ชั้น 3  
 



 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน   
- พัดลม : ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช้ 

 
- ท าบางเครื่อง 

  

ชั้น 4       
ชั้น 5       
ชั้น 6       
ชั้น 7  

 


 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  

- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพกัรับประทานอาหารฯ 30 นาที 

- ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ 
 
- ก าหนดช่วงเวลาในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าฯ เช่น กระติกน้ าร้อน 

พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 

- หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท างานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิด
เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง  
- -เครื่องปรับการอากาศ : ตั้งอณุหภูมิ 25 องศา  
- ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ 

- ถอดปลั๊กพัดลมทุกครั้งท่ีเลิกใช้งาน : ถอดปลั๊กในจุดที่ถอดได้ง่าย 

- มีการจดัเอกสาร/สิ่งของต่างๆอยา่งเป็นระเบยีบ : มีบางโตะ๊ท างานก็
ยังไม่ได้มีการจัดระเบยีบ 

 
- บุคลากรท างานตลอดเวลา 
- ไม่ปิด 1-2 บานบริเวณเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อ
ระบายกลิ่น/ เปิดบานเกร็ด 1-2 บาน บริเวณหน้า
ห้องส านัก? 
- ชั้น 7 มีบุคลากรไปกดน้ าร้อนตลอด  
 
 
 
- ปรับตามสภาพอากาศ 
- มีบ้างที่ลืมเปิดประตูหน้าต่างไว้ แตก่็ชว่ยกัน
ระมัดระวัง 
- ถอดปลั๊กในจุดที่ถอดได้ง่าย 
- มีบางโต๊ะท างานกย็ังไม่ได้มีการจัดระเบียบ 

  

ชั้น 8       
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เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 
(กรรมการประจ าพื้น
ที่มารายงานผลในที่
ประชุมหรือท่ีประชุม

ร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหตุ 
ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นอื่นๆ 
(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ท าไม่ครบ รายละเอียด    
กรกฎาคม 
 

ชั้น 1       
ชั้น 2       
ชั้น 3       
ชั้น 4       
ชั้น 5       
ชั้น 6       
ชั้น 7 







พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 

-ด้านไฟฟ้า 

-เครื่องปรับการอากาศ : ตามสภาพอากาศ + ระบบท่ีตั้งไว ้

-ถอดปลั๊กออกทุกครั้งท่ีเลิกใช้งาน : บางเครื่องที่ถอดล าบากจะ
ถอดเฉพาะวันหยดุ 

-ด้านสภาพแวดล้อม  
-มีการจัดเอกสาร/สิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบยีบ : มีบางโตะ๊ยัง
มีของเยอะและไมไ่ด้จดัให้เป็นระเบียบ 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  
-ด้านไฟฟ้า 
-ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ : ไม่
ปิด 1-2 บานบริเวณเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อระบายกลิ่น 

 
 

  

ชั้น 8       
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เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นที่มา
รายงานผลในที่ประชุม

หรือที่ประชุมร่วม
ตัดสินใจ) 

หมายเหตุ 
ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความคดิเห็นอ่ืนๆ 
(จากกรรมการประจ าพื้นที่) 

ไม่
ครบ 

รายละเอียด    

สิงหาคม ชั้น 1       
ชั้น 2       
ชั้น 3       
ชั้น 4       
ชั้น 5       
ชั้น 6       
ชั้น 7 

 




 

พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 

-ด้านไฟฟ้า 

-เครื่องปรับการอากาศ : ตามสภาพอากาศ + ระบบท่ีตั้งไว ้

-ถอดปลั๊กออกทุกครั้งท่ีเลิกใช้งาน : บางเครื่องที่ถอดล าบากจะถอด
เฉพาะวันหยุด 

-ด้านสภาพแวดล้อม  
-มีการจัดเอกสาร/สิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบยีบ : มีบางโตะ๊ยังมีของ
เยอะและไม่ไดจ้ัดให้เป็นระเบยีบ 

พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  
-ด้านไฟฟ้า 
-ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ : ไม่ปดิ  
1-2 บานบริเวณเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อระบายกลิ่น 

 
 

  

 ชั้น 8       
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 3.2 ห้องสมุดองครักษ์ 

เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/ด าเนินการ
สืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมารายงาน
ผลในที่ประชุมหรือที่ประชุมร่วม

ตัดสินใจ) 

หมายเหตุ 
ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ไม่ครบ รายละเอียด    
กุมภาพันธ์ ชั้น 7   พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน  

-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2 เครื่องปรับอากาศ  
    2.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 
    2.2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักรับประทานอาหาร
กลางวัน 30 นาที  
    2.3 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท างานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิด
เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 
ข้อ 5 ลิฟต์ 
     5.2 รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีขึน้ลงช้ันเดียว 
ข้อ 6 อื่นๆ 
    6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ถูกวิธี 
-ด้านประปา 
ข้อ 3. มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้น้ าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 

 
 
1. งดเว้นในช่วงปฏิบัติงานใน
ช้ัน 7 จากข้อจ ากัดของ
เครื่องปรับอากาศ 
2. มีบุคลากรพักรับประทาน
อาหารกลางวันในช่วงเวลา 
11.00 และ 12.00จึงไม่
สามารถปิดเครื่องปรับอากาศ
ช่วงพักได้ 

  

ชั้น 2  
 

 พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 4 คอมพิวเตอร์  
    4.1 ลดจ านวนการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นของแตล่ะชั้นลง หลัง
เวลา16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
ข้อ 6 อื่นๆ 

  
 
 
เครื่องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อยู่
ในระบบการจองทั้งหมด ไม่มี
แยกเป็นเครื่องสืบค้น 
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เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/ด าเนินการ
สืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมารายงาน
ผลในที่ประชุมหรือที่ประชุมร่วม

ตัดสินใจ) 

หมายเหตุ 
ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ไม่ครบ รายละเอียด    
    6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ถูกวิธี 
    6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบ
อุปกรณ์ที่มีปัญหาหรือช ารุด 
-ด้านประปา 
ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์
ที่มีปัญหาหรือช ารุด 

 
 

 
ชั้น 3 

 
 

 
 

พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อื่นๆ 
    6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ถูกวิธี 
    6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบ
อุปกรณ์ที่มีปัญหาหรือช ารุด 
-ด้านประปา 
ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์
ที่มีปัญหาหรือช ารุด 

 
 
  
 

  

ชั้น 4   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อื่นๆ 
    6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบ
อุปกรณ์ที่มีปัญหาหรือช ารุด 

   

ชั้น 5   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อื่นๆ 
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เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/ด าเนินการ
สืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมารายงาน
ผลในที่ประชุมหรือที่ประชุมร่วม

ตัดสินใจ) 

หมายเหตุ 
ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ไม่ครบ รายละเอียด    
    6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ถูกวิธี 
    6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบ
อุปกรณ์ที่มีปัญหาหรือช ารุด 
-ด้านประปา 
ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์
ที่มีปัญหาหรือช ารุด 
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เดือน 

 
 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/ด าเนินการ
สืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมารายงานผล
ในที่ประชุมหรือท่ีประชุมร่วม

ตัดสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ท าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

มีนาคม ชั้น 7   พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2 เครื่องปรับอากาศ  
    2.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 
    2.2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักรับประทานอาหาร
กลางวัน 30 นาที  
    2.3 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท างานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิด
เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 
    2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิเครื่องปรับอากาศ 
เช่น ประตูห้องน้ า  
 
-ด้านประปา 
ข้อ 3. มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้น้ าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 

 
 
1. งดเว้นในช่วงปฏิบัติงานใน
ช้ัน 7 จากข้อจ ากัดของ
เครื่องปรับอากาศ 
2. มีบุคลากรพักรับประทาน
อาหารกลางวันในช่วงเวลา 
11.00 และ 12.00จึงไม่
สามารถปิดเครื่องปรับอากาศ
ช่วงพักได้ 
 
มีเฉพาะป้ายการใช้น้ าอย่าง
ประหยดัแต่การใช้ถูกวิธียังไม่
มี 

  

ชั้น 2  
 

 พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 4 คอมพิวเตอร์  
    4.1 ลดจ านวนการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นของแตล่ะชั้นลง หลัง
เวลา16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
ข้อ 6 อื่นๆ 
    6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ถูกวิธี 

  
 
เครื่องคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อยู่
ในระบบการจองทั้งหมด ไม่มี
แยกเป็นเครื่องสืบค้น 
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เดือน 

 
 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/ด าเนินการ
สืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมารายงานผล
ในที่ประชุมหรือท่ีประชุมร่วม

ตัดสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ท าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

 
ชั้น 3 

 
 

 
 

พื้นที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อื่นๆ 
    6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ถูกวิธี 
    6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์
ที่มีปัญหาหรือช ารุด 
-ด้านประปา 
ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่
มีปัญหาหรือช ารุด 

 
 
  
 

  

ชั้น 4   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อื่นๆ 
    6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์
ที่มีปัญหาหรือช ารุด 

   

ชั้น 5   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อื่นๆ 
    6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ถูกวิธี 
    6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์
ที่มีปัญหาหรือช ารุด 
-ด้านประปา 
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เดือน 

 
 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/ด าเนินการ
สืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมารายงานผล
ในที่ประชุมหรือท่ีประชุมร่วม

ตัดสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ท าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่
มีปัญหาหรือช ารุด 

อยู่ระหว่างช่วงปรับปรุง
ห้องน้ า จึงยังไม่มีการติดป้าย
รณรงค ์

เมษายน ชั้น 7  
 

 พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2 เครื่องปรับอากาศ  
    2.2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักรับประทานอาหาร
กลางวัน 30 นาที  
-ด้านประปา 
ข้อ 3. มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้น้ าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 

 
 
2. มีบุคลากรพักรับประทาน
อาหารกลางวันในช่วงเวลา 
11.00 และ 12.00จึงไม่
สามารถปิดเครื่องปรับอากาศ
ช่วงพักได้ 
 

 
 
อยู่ระหว่างการพมิพ์ป้ายรณรงค ์ 

 

ชั้น 2  
 

 พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 4 คอมพิวเตอร์  
    4.1 ลดจ านวนการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นของแตล่ะชั้นลง หลัง
เวลา16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
    6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ถูกวิธี 
 
 
 

  
 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์ช้ัน 2 
อยู่ในระบบการจองทั้งหมด 
ไม่มีแยกเป็นเครื่องสืบค้น 
 
 
 

 
 
อยู่ระหว่างการพมิพ์ป้ายรณรงคแ์ละ
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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เดือน 

 
 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/ด าเนินการ
สืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมารายงานผล
ในที่ประชุมหรือท่ีประชุมร่วม

ตัดสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ท าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

 
ชั้น 3 

 
 

 
 

พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
    6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ถูกวิธี 
    6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์
ที่มีปัญหาหรือช ารุด 
-ด้านประปา 
ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่
มีปัญหาหรือช ารุด 

 
 
 

 
 
อยู่ระหว่างการพมิพ์ป้ายรณรงคแ์ละ
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 

ชั้น 4   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
    6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์
ที่มีปัญหาหรือช ารุด 

 
 
 

 
อยู่ระหว่างการพมิพ์ป้ายรณรงคแ์ละ
ป้ายประชาสัมพันธ์ 

 

ชั้น 5   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
    6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ถูกวิธี 
    6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์
ที่มีปัญหาหรือช ารุด 
 

 
 
 
 

 
 
อยู่ระหว่างการพมิพ์ป้ายรณรงคแ์ละ
ป้ายประชาสัมพันธ์ 
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เดือน 

 
 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/ด าเนินการ
สืบเนื่อง 

(กรรมการประจ าพื้นท่ีมารายงานผล
ในที่ประชุมหรือท่ีประชุมร่วม

ตัดสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
 
 

ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(จากกรรมการประจ าพื้นท่ี) 

ท าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

 
-ด้านประปา 
ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่
มีปัญหาหรือช ารุด 

พฤษภาคม ชั้น 7   พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน     
ชั้น 2   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ      
ชั้น 3   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ    
ชั้น 4   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ     
ชั้น 5   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ     

มิถุนายน ชั้น 7   พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน     
ชั้น 2   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ      
ชั้น 3   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ    
ชั้น 4   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ     
ชั้น 5   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ     
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เดือน 

 
 

ชั้น 

ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/ด าเนินการ
สืบเนื่อง 

(มาจากกรรมการประจ าพื้นท่ีมา
รายงานผลในที่ประชุมหรือที่ประชุม

ร่วมตัดสินใจ) 

 
 

หมายเหตุ 
ท า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(มาจากกรรมการประจ า
พื้นที่) 

ไม่ครบ รายละเอียด    
กรกฎาคม 

 
ชั้น 7   พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน     
ชั้น 2   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ      
ชั้น 3   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ    
ชั้น 4   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ     
ชั้น 5   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ     

สิงหาคม 
 

ชั้น 7   พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน     
ชั้น 2   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ      

ชั้น 3   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ    
ชั้น 4   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ     
ชั้น 5   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ     
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ผลการส ารวจ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าภายในอาคาร  

โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
 

  คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 ได้ด าเนินการส ารวจตรวจสอบ 
บ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าภายในอาคารของทั งส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และ
ห้องสมุดองครักษ์ โดยเริ่มด าเนินการตั งแต่เดือนธันวาคม 2559 เป็นต้นมา การด าเนินการแบ่งออกเป็นขั นตอน ได้แก่ 
   1. การด าเนินการส ารวจ/ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าภายในอาคาร  
   2. การบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าภายในอาคาร  
  รายละเอียดการด าเนินการ มีดังนี  
 
1. การด าเนินการส ารวจ/ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าภายในอาคาร 
  ในขั นตอนของการส ารวจ/ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าภายในอาคารประกอบด้วย 
  1.1 การก าหนดรหัสประจ าอุปกรณ์และน ารหัสไปติดที่ตัวอุปกรณ์ 
   คณะกรรมการผู้รับผิดชอบด้านพลังงานได้ก าหนดรหัสประจ าอุปกรณ์เพ่ือน าไปติดที่ตัวอุปกรณ์โดยเน้น 
เฉพาะอุปกรณ์ที่อยู่ติดกับอาคาร เช่น ปลั๊กไฟ อ่างน  า ชักโครก เป็นต้น ส่วนหลอดไฟตามเพดานนั น ให้ติดหมายเลขหรือ
รหัสที่สวิตช์ไฟแทน ทั งนี เพ่ือความสะดวกในการส ารวจ ตรวจสอบ รวมถึงแจ้งช่างเทคนิคเพ่ือบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยน  
    ส าหรับรหัสประจ าอุปกรณ์ที่ก าหนดขึ นนั น ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี  
   ส่วนที่ 1  ตัวอักษรคืออักษรย่อของอุปกรณ์ 

      สว่นที่ 2  ตัวเลข ซึ่งประกอบด้วย 
    หลักท่ี 1 บอกสถานที่ตั ง (ประสานมิตร = 1, องครักษ์ = 2) 
             หลักที่ 2 บอกชั น (1-8) 

             สองหลักสุดท้ายเป็นเลขล าดับวัสดุ 
    ส่วนวัสดุที่ใช้ท าป้ายรหัสนั นจะใช้วัสดุที่กันน  าและทนทาน  
 
              รหัสควบคุมวัสดุ 

ประเภทน  า 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ รหัสควบคุม (ตัวเลขสี่หลัก) 

ก๊อกน  า Faucet FC-XXXX 
อ่างล้างหน้า Basin BS-XXXX 

สายฉีดน  า สายช าระ Rubber Tube RT-XXXX 
ชักโครก Toilet Bowl TB-XXXX 

โถปัสสาวะ Chamber Pot CP-XXXX 
ประตูห้องน  า Toilet Door TD-XXXX 
กระจกห้องน  า Toilet Mirror TM-XXXX 
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ประเภทน  า (ต่อ) 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ รหัสควบคุม (ตัวเลขสี่หลัก) 
ฝักบัวอาบน  า Shower Head SH-XXXX 
ที่กดสบู่ล้างมือ Soap Box SB-XXXX 

ประเภทไฟฟ้า 
ปลั๊กไฟ Plug PL-XXXX 

ชุดแผงโคมไฟ (สวิทช์ไฟ+หลอดไฟ) Switch SW-XXXX 
เครื่องปรับอากาศ Air Conditioner AC-XXXX 

พัดลม Fan FA-XXXX 
ตู้น  าดื่ม Water Cooler WC-XXXX 
โทรทัศน์ TV TV-XXXX 

เครื่องเล่นดีวีดี DVD Player DP-XXXX 
 
   1.2 การด าเนินการติดรหัสประจ าอุปกรณ์และด าเนินการส ารวจ/ตรวจสอบ 
    คณะกรรมการผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ได้ด าเนินการติดรหัสประจ าอุปกรณ์และ
ด าเนินการส ารวจ/ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าภายในอาคาร  
                        ตัวอย่างการติดรหัสประจ าอุปกรณ์ 
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  ผลการส ารวจ/ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าภายในอาคาร สรุปได้ดังนี   

อุปกรณ์ ห้องสมุด 

ผลการส ารวจ (รายการ) 
ผลการบ ารุงรักษา/

ปรับเปลี่ยน(รายการ) 

หมายเหตุ 
 
 

จ านวน
รวม 

สภาพอุปกรณ์ ด าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

 
ด ี ช ารุด 

ไฟฟ้า ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร - - 22 21 1 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

ห้องสมุดองครักษ์ 1,948 1,869 79 78 1  
รวม 1,948 1,869 101 99 2 จ านวนรวมเฉพาะ

ของห้องสมุดองครักษ์ 
น  า ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 424 412  12 2 10  

ห้องสมุดองครักษ์ 374 356 18 18 0  
รวม 798 768 30 20 10  

 รายละเอียดดังต่อไปนี  
    1.2.1 ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
     จากการส ารวจอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและประปา ในปีงบประมาณ 2560 ภายในอาคาร 
ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร พบว่า มีอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับประปาจ านวนทั งหมด 15 รายการ 424 ชิ น ส่วนอุปกรณ์ 
ที่เก่ียวข้องกับการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารนั น ยังด าเนินการส ารวจไม่แล้วเสร็จ 
  ตารางแสดงรายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 

ชนิดของอุปกรณ์/ชั นที่ให้บริการ ชั น 1 ชั น 2 ชั น 3 ชั น 4 ชั น 5 ชั น 6 ชั น 7 ชั น 8 รวม 
1. อ่างล้างมือ 8 8 7 6 6 6 9 4 54 
2. ก๊อกน  า 8 8 7 6 7 6 9 5 56 
3. ก๊อกน  าใต้อ่างล้างมือ 5 5 4 3 3 3 9 2 34 
4. กระจกห้องน  า 11 11 10 8 8 6 13 2 69 
5. ที่กดสบู่เหลวล้างมือ 4 4 2 2 2 2 5 2 23 
6. ชักโครก 8 7 7 6 6 6 9 2 51 
7. สายช าระ 8 7 7 6 6 6 9 2 51 
8. โถส้วมแบบราด - - - - - - - 2 2 
9. โถปัสสาวะชาย 5 4 4 4 4 4 7 2 34 
10. ฝักบัวอาบน  า 2 2 2 1 1 1 2 - 11 
11. ที่วางสบู ่ 2 2 2 1 1 1 2 - 11 
12. ราวแขวนผ้า 2 2 2 1 1 1 6 - 15 
13. ครุภัณฑ์อ่ืนๆ - - - - - - 1 - 1 
14. อ่างล้างจาน 1 1 - - 1 - 2 1 6 
15. เครื่องกรองน  า 1 1 - - - - 3 1 6 

รวม 65 62 54 44 46 42 86 25 424 
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   1.2.2 ห้องสมุดองครักษ์ 
   จากการส ารวจอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและประปา ในปีงบประมาณ 2560 ภายในอาคารห้องสมุด
องครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เฉพาะรายการที่มีการติดตั งใช้งานอยู่ในปัจจุบัน พบว่า มี อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง 
กับประปาจ านวนทั งหมด 10 รายการ 374 ชิ น อุปกรณ์ไฟฟ้าจ านวนทั งหมด 15 รายการ 322 ชิ น และอุปกรณ์ไฟฟ้า 
แสงสว่าง/ปลั๊กไฟจ านวนทั งหมด 7 รายการ 1,626 ชิ น ดังตาราง 1-3 
  ตาราง 1 รายการอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวข้องกับประปาของห้องสมุดองครักษ์ 

ชั นที่ให้บริการ/ชนิดของอุปกรณ์ ชั น 1 ชั น 2 ชั น 3 ชั น 4 ชั น 5 ชั น 6 ชั น 7 รวม 
1. หอ้งน  าชาย/หญิง 7 7 7 7 7 7 9 51 
2. ประตูห้องน  า 7 7 7 7 7 7 9 51 
3. กระจกห้องน  า 5 3 3 3 3 3 3 23 
4. โถปัสสาวะ 3 3 3 3 3 3 4 22 
5. ชักโครก 7 7 7 7 7 7 8 50 
6. สายช าระ 8 7 7 7 7 7 9 52 
7. ก๊อกน  าอ่างแบบหมุน /บิด/กด 16 16 13 16 15 15 16 107 
8. ก๊อกน  าภายนอกอาคาร 10 - - - - - - 10 
9. ฝักบัวอาบน  า 1 - - - - - - 1 
10. ระบบรดน  าภายนอกอาคาร 7 - - - - - - 7 

รวม 71 50 47 50 49 49 58 374 
   
  ตาราง 2 รายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าของห้องสมุดองครักษ์ 

รายการอุปกรณ์ ชั น 1 ชั น 2 ชั น 3 ชั น 4 ชั น 5 ชั น 6 ชั น 7 รวม 
1. คอมพิวเตอร ์ 29 176 9 7 7 1 2 231 
2. Notebook 2 - - - - - - 2 
3. โทรทัศน ์ - 8 1 - - - - 9 
4. LCD TV 1 - 1 - - - - 2 
5. LED TV 2 8 1 1 1 - - 13 
6. เครื่องเล่น DVD - 17 1 - - - - 18 
7. พัดลม 1 4 1 1 1 - 1 9 
8. เครื่องท าน  าร้อน/น  าเย็น 2 1 1 1 1 - - 6 
9.กระติกน  าร้อน - - - - - - 1 1 
10. ตู้เย็น - 1 - - - - 1 2 
11. พริ นท์เตอร ์ 3 2 2 2 2 - 3 14 
12. เครื่องถ่ายเอกสาร - 2 - - - - - 2 
13. ipad 5 - - - - - - 5 
14. โปรเจคเตอร ์ 2 4 - - - - - 6 
15. แฟกซ์ 1 - - - - - 1 2 

รวม 48 223 17 12 12 1 9 322 
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  ตาราง 3 รายการอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง / ปลั๊กไฟ ของห้องสมุดองครักษ์ 

รายการอุปกรณ์ ชั น 1 ชั น 2 ชั น 3 ชั น 4 ชั น 5 ชั น 6 ชั น 7 รวม 
1. หลอดตะเกียบ 1 x 40W 8 - - -  - - 8 
2. หลอดตะเกียบ 1 x 14W 89 13 2 1 1 1 1 108 
3. หลอดกลม 1 x 32W 3 3 3 3 3 3 3 21 
4. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36W 140 - - -  - - 140 
5. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36W 140 138 123 135 147 147 147 977 
6. สปอร์ทไลต์  1 x 400W 11 - - - - - - 11 
7. ปลั๊กไฟ 73 65 77 37 35 30 44 361 

รวม 464 219 205 176 186 181 195 1,626 
  
    1.3 แผนผังอุปกรณ์ไฟฟ้า 
    หลังจากด าเนินการส ารวจ/ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าภายในอาคาร คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ได้ด าเนินการจัดท าแผนผังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  า
ภายในอาคาร  ดังนี  
   1.3.1 ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
     ยังไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างส ารวจ/ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  า
ภายในอาคาร 
   1.3.2 ห้องสมุดองครักษ์ 
    ไดด้ าเนินการจัดท าแผนผังอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วยแผนผังหลอดไฟฟ้า 
แสงสว่างและปลั๊กไฟ ดังภาพด้านล่าง ส่วนแผนผังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับน  าภายในอาคารนั น ไม่ได้ด าเนินการจัดท า เนื่องจาก 
การปรับปรุงห้องน  าเพ่ิงแล้วเสร็จ 
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2. การด าเนินการบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าภายในอาคาร 
  2.1 ก าหนดแนวทางการแจ้งซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  า 
    คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวได้ก าหนดแนวทางหรือแนวปฏิบัติในการแจ้งซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยน 
พร้อมกับปรับปรุง “ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปา” ของเดิมเพ่ือให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมขั นตอนการด าเนินการ 
ที่ชัดเจนขึ น รายละเอียดดูในหัวข้อ “แนวปฏิบัติในการแจ้งซ่อม/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า/ประปา” หน้า 34 
  2.2 สถิติการด าเนินการบ ารงุรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  า 

    จากสถิติการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าของ 
ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ตั งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560 พบว่า   
    2.1 มีการแจ้งซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนทั งหมด 86 ครั ง (ส านักหอสมุดกลางประสานมิตรจ านวน 16 ครั ง  
และห้องสมุดองครักษ์จ านวน 70 ครั ง)  
    2.2 อุปกรณ์ที่ได้รับการแจ้งซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนทั งหมดจ านวน 127 รายการ แบ่งออกเป็น 
     2.2.1 ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตรจ านวน 34 รายการ (อุปกรณ์ไฟฟ้าจ านวน 22 รายการ อุปกรณ์น  า
จ านวน 12 รายการ)  
     2.2.2 ห้องสมุดองครักษ์จ านวน 93 รายการ (อุปกรณ์ไฟฟ้าจ านวน 79 รายการ อุปกรณ์น  าจ านวน 18 
รายการ)   
    2.3 ด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเสร็จจ านวน 115 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90.55  
ของอุปกรณ์ท่ีแจ้งซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนทั งหมด คงเหลือรายการที่รอด าเนินการจ านวน 12 รายการ (ส านักหอสมุดกลาง 
ประสานมิตร จ านวน 11 รายการ และห้องสมุดองครักษ์จ านวน 1 รายการ) 
   
   รายละเอียดดังตาราง 1-5 
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   ตาราง 1  สรุปสถิติด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ 
 

เดือน ส านักหอสมุดกลาง ประสานมติร ห้องสมุดองครักษ์ รวมอุปกรณ์ 
ของห้องสมุด 2 แห่ง 

(รายการ) 
การ
แจ้ง 
(ครั ง) 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(รายการ) 

อุปกรณน์  า 
(รายการ) 

รวมอุปกรณ์
ทั งหมด 

(รายการ) 

การ
แจ้ง 
(ครั ง) 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(รายการ) 

อุปกรณน์  า 
(รายการ) 

รวมอุปกรณ์
ทั งหมด 

(รายการ) 
รับแจ้ง ด าเนิน

แล้ว 
รับแจ้ง ด าเนิน

แล้ว 
รับ
แจ้ง 

ด าเนิน
แล้ว 

รับแจ้ง ด าเนิน
แล้ว 

รับแจ้ง ด าเนิน
แล้ว 

รับ
แจ้ง 

ด าเนิน
แล้ว 

รับแจ้ง ด าเนิน
แล้ว 

คง 
เหลือ 

ต.ค. 59  
ยังไม่ด าเนินการรวบรวมสถิติ พ.ย. 59 

ธ.ค. 59 
ม.ค. 60 0 0 0 0 0 0 0 13 26 26 8 8 32 32 32 32 0 
ก.พ. 60 1 7 7 0 0 7 7 16 13 13 4 4 15 15 22 22 0 
มี.ค. 60 2 3 3 0 0 3 3 17 16 16 5 5 21 21 24 24 0 
เม.ย.60 1 1 1 0 0 1 1 7 9 9 0 0 9 9 10 10 0 
พ.ค. 60 1 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 
มิ.ย. 60 6 5 5 8 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 13 5 8 
ก.ค. 60 3 1 0 4 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 
ส.ค. 60 2 2 2 0 0 2 2 17 15 14 1 1 16 15 18 17 1 
ก.ย. 60 รวบรวมข้อมูลและน ารวมกับยอดในปีงบประมาณ 2561 
รวม 16 22 21 12 2 34 23 70 79 78 18 18 93 92 127 115 12 

     หมายเหตุ: เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม ห้องสมุดองครักษ์ไม่มรีายการแจ้งซ่อม เนื่องจากอยู่ในระหว่างปิดภาคการศึกษา 
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   ตาราง 2   รายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าที่มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  
                           และห้องสมุดองครักษ์ (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560) 

อุปกรณ์ เดือน 
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รวม สาเหตุ  

ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 
ปลั๊กไฟ 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  

หลอดไฟ 0 11 7 7 1 11 0 6 3 0 5 0 0 0 2 9 62 หลอดไฟกระพริบ, ขาด, ไม่ติด 

สวิทช์ไฟ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

ขาหลอดไฟ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 น  าหยด, มีกลิ่นไหม้,  
ไม่ตดิ 

สายพานแอร์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

สตาร์ทเตอร์ 0 10 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 18  

บัลลาสต์ 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  

พัดลม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ตู้น  าดื่ม 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

โทรทัศน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

เครื่องเล่นดีวีดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

สายโทรศัพท์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

รวม 0 26 7 13 3 16 1 9 3 0 5 0 1 0 2 15 101  

รวม 2 แห่ง 26 20 19 10 3 5 1 17  

หมายเหตุ: ปส = ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ์ 
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  ตาราง 3   รายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น  าที่มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
                       และห้องสมุดองครักษ์ (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560) 

อุปกรณ์ เดือน 
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รวม สาเหตุ 

 ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 

ก๊อกน  า (อ่างล้างหน้า) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 น  าหยด, น  าไม่ไหล 

อ่างล้างหน้า (ท่อ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 ตัน, น  าไหลช้า, รั่ว 

สายฉีดน  า สายช าระ 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  

ชักโครก (วาล์วกด) 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 9 มีน  าไหลรั่วออกมา 

โถปัสสาวะชาย (ท่อ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 ตัน 

โถปัสสาวะชาย (ปุ่มกดน  า) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 มีน  าไหลรั่วออกมา 

ประตูห้องน  า 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

กระจกห้องน  า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ฝักบัวอาบน  า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

ที่กดสบู่ล้างมือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

รวม 0 8 0 4 0 5 0 0 0 0 8 0 4 0 0 1 30  

รวม 2 แห่ง 8 4 5 0 0 8 4 1  

          หมายเหตุ: ปส = ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ์ 
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   ตาราง 4   ระยะเวลาในการด าเนินการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  
                    และห้องสมุดองครักษ์ (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560) 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เดือน 
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รวม สาเหตุ  

ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 
ภายในวันที่แจ้งซ่อม 0 25 7 10 3 15 0 8 3 0 5 0 0 0 0 11 88  

1 วันท าการ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6  

2 วันท าการ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

3 วันท าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  

มากกว่า 3 วันท าการ 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่
สามารถซ่อมเองได้ จึงต้อง
ติดต่อรา้นเพื่อด าเนินการ

ซ่อมให ้
จ านวนที่แจ้งซ่อม 0 26 7 13 3 16 1 9 3 0 5 0 1 0 2 15 101  

จ านวนผลการ
ด าเนินการที่ส าเร็จ 

0 26 7 13 3 16 1 9 3 0 5 0 0 0 2 14  
99 

 

รวม 2 แห่ง 26 20 19 10 3 5 0 16  

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 0.00 94.11 98.02  

 
หมายเหตุ: ปส = ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ์ 
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   ตาราง 5   ระยะเวลาในการด าเนินการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น  าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  
                      และห้องสมุดองครักษ์ (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560) 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เดือน 
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รวม สาเหตุ 

ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 
ภายในวันที่แจ้งซ่อม 0 8 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18  
1 วันท าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 วันท าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 วันท าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 10  
มากกว่า 3 วันท าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
จ านวนที่แจ้งซ่อม 0 8 0 4 0 5 0 0 0 0 8 0 4 0 0 1 30  

จ านวนผลการ
ด าเนินการที่ส าเร็จ 

0 8 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1  
20 

 

รวม 2 แห่ง 8 4 5 0 0 0 2 1  
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 0.00 50.00 100 66.66  

 
หมายเหตุ: ปส = ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ์ 
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ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า โครงการห้องสมดุสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 
 

  คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 ได้น าข้อมูลการใช้กระแสไฟฟ้า 
รายเดือนของห้องสมุดที่ได้รับแจ้งจากงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส่วนพัฒนากายภาพ มารวบรวมและเปรียบเทียบ โดยแยก
สรุปได้ดังนี้ 
  1. การใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูลถึง
เดือนกรกฎาคม 2560) พบว่า 
   1.1 ส านักหอสมุดกลาง ใช้กระแสไฟฟ้า (10 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2559-กรกฏาคม 2560) ทั้งสิ้น 764,000.00 
หน่วย คิดเป็นเงิน 3,484,935.72 บาท เฉลี่ยใช้กระแสไฟฟ้าเดือนละ 76,400.00 หน่วย คิดเป็นเงินเฉลี่ยเดือนละ 348,493.57 
บาท โดยเดือนที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด คือ เดือนเมษายน ใช้กระแสไฟฟ้า 110,667.00 หน่วย  
  1.2 ห้องสมุดองครักษ์ ใช้กระแสไฟฟ้า (9 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2559-มิถุนายน 2560) ทั้งสิ้น 551,333.00 หน่วย 
คิดเป็นเงิน 2,670,403.07 บาท เฉลี่ยใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 61,259.20 หน่วย คิดเป็นเงินเฉลี่ยเดือนละ 296,711.45 
บาท โดยเดือนที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากท่ีสุด คือ เดือนพฤษภาคม ใช้กระแสไฟฟ้า 98,760.00 หน่วย 
   รายละเอียดดังตาราง 1.1 
 
ตาราง 1.1  การใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 2560  

การใช้กระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2560 

เดือน 
ส านักหอสมุดกลาง ห้องสมุดองครักษ์ รวม 

หน่วย (kwh) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
หน่วย (kwh) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หน่วย (kwh) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ตุลาคม 2559 83,000.00 363,927.91 60,114.00 307,481.41 143,114.00 671,409.32 
พฤศจิกายน 2559 90,000.00 394,409.74 57,390.00 307,481.41 147,390.00 701,891.15 
ธันวาคม 2559 68,000.00 305,455.81 53,152.00 294,387.65 121,152.00 599,843.46 
มกราคม 2560 68,000.00 301,925.24 51,240.00 252,325.42   119,240.00 283,250.66 
กุมภาพันธ์ 2560 74,000.00 331,634.47 58,790.00 291,555.66 132,790.00 623,190.13 
มีนาคม 2560 72,333.00  330,462.27  80,700.00 407,015.00 153,033.00 737,477.27 
เมษายน 2560 110,667.00  462,982.63  69,827.00 298,671.63 180,494.00 761,654.26 
พฤษภาคม 2560 84,000.00  373,434.15  98,760.00 431,723.90 182,760.00 805,158.05 
มิถุนายน 2560 72,000.00  332,911.39  21,360.00 79,760.99 93,360.00 412,672.38 
กรกฎาคม 2560 42,000.00  287,792.11  * * * * 
สิงหาคม 2560 * * * * * * 
กันยายน 2560 * * * * * * 

รวม 764,000.00 3,484,935.72 551,333.00 2,670,403.07 1,315,333.00 6,155,338.79 
เฉลี่ยต่อเดือน 76,400.00 348,493.57 61,259.20 296,711.45 131,533.30 615,533.87 

* ยังไม่ไดร้ับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย 
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 2. เปรียบเทียบผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ 
ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 พบว่า 
  ผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ในปีงบประมาณ 2560 
(เปรียบเทียบจ านวน 9 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม-มิถุนายน ของทั้ง 2 ปีงบประมาณ) ลดลง 91,696 หน่วย คิดเป็นร้อยละ -6.72 
เมื่อเทียบกับผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559 และจ านวนเงินค่ากระแสไฟฟ้ารวมลดลง 863,182.32 บาท คิด
เป็นร้อยละ -12.82 เมื่อเทียบกับจ านวนเงินค่ากระแสไฟฟ้ารวมของปีงบประมาณ 2559  รายละเอียดดังตาราง 2.1  
เมื่อพิจารณาเป็นรายห้องสมุด พบว่า  
   ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร มีผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2560 (เปรียบเทียบจ านวน 10 
เดือน ตั้งแต่ตุลาคม-กรกฎาคมของทั้ง 2 ปีงบประมาณ) ลดลง 27,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ -3.41 เมื่อเทียบกับผลรวมการใช้
กระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559 และจ านวนเงินค่ากระแสไฟฟ้ารวมลดลง 274,947.85 บาท คิดเป็นร้อยละ -7.31 เมื่อ
เทียบกับจ านวนเงินค่ากระแสไฟฟ้ารวมของปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังตาราง 2.2 
   ห้องสมุดองครักษ์ มีผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2560 (เปรียบเทียบจ านวน 9 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม-
มิถุนายนของทั้ง 2 ปีงบประมาณ) ลดลง 94,696.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ -14.66 เมื่อเทียบกับผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าใน
ปีงบประมาณ 2559 และจ านวนเงินค่ากระแสไฟฟ้ารวมลดลง 621,032.70 บาท คิดเป็นร้อยละ -18.87 เมื่อเทียบกับจ านวน
เงินค่ากระแสไฟฟ้ารวมของปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังตาราง 2.3 
   ทั้งนี้สาเหตุที่ผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงนั้น เป็นผลมาจากการด าเนินกิจกรรมการประหยัดพลังงานของ
ห้องสมุดท้ัง 2 แห่ง เช่น การรณรงค์การเปิดไฟเฉพาะที่จ าเป็น การก าหนดเวลาปิดเครื่องปรับอากาศและเครื่องคอมพิวเตอร์
บริการ เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สิ้นเปลืองพลังงาน เช่น การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานมานาน 
และการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า จากหลอดธรรมดาเป็นหลอด LED เป็นต้น 
 
ตาราง 2.1  เปรียบเทียบผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์  
  ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 (9 เดือน: ตุลาคม-มิถุนายน) 

การใช้กระแสไฟฟ้ารวมของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง (9 เดือน: ตุลาคม-มิถุนายน) 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) 
ตุลาคม 2558 174,460.00 725,387.94 ตุลาคม 2559 143,114.00 671,409.32 
พฤศจิกายน 2558 182,060.00 898,005.70 พฤศจิกายน 2559 147390.00 701,891.15 
ธันวาคม 2558 148,880.00 791,122.38 ธันวาคม 2559 121,152.00 599,843.46 
มกราคม 2559 109,880.00 661,219.61 มกราคม 2560 119,240.00 283,250.66 
กุมภาพันธ์ 2559 141,180.00 720,690.86 กุมภาพันธ์ 2560 132,790.00 623,190.13 
มีนาคม 2559 189,540.00 898,857.96 มีนาคม 2560 153,033.00 737,477.27 
เมษายน 2559 159,129.00 812,929.28 เมษายน 2560 180,494.00 761,654.26 
พฤษภาคม 2559 159,069.00 756,776.94 พฤษภาคม 2560 182,760.00 805,158.05 
มิถุนายน 2559 100,831.00 465,738.93 มิถุนายน 2560 93,360.00 412,672.38 

รวม 1,365,029.00 6,730,729.00 รวม 1,273,333.00 5,867,546.68 
* เปรียบเทียบ 9 เดือน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ห้องสมุดองครักษ์ยังไม่ได้รับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าของเดือนกรกฏาคม - กันยายน 
2560 จากมหาวิทยาลัย  
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ 
ปีงบประมาณ 2559 และ2560 (9 เดือน) 
 

 
* เปรียบเทียบ 9 เดือน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ห้องสมุดองครักษ์ยังไม่ได้รับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าของเดือนกรกฏาคม - กันยายน 
2560 จากมหาวิทยาลัย  
 
ตาราง 2.2  เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ปีงบประมาณ 2559 และ 2560  
  (10 เดือน: ตุลาคม-กรกฎาคม) 

การใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 (10 เดือน: ตุลาคม-กรกฎาคม) 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) 
ตุลาคม 2558 82,000.00 391,895.65 ตุลาคม 2559 83,000.00 363,927.91 
พฤศจิกายน 2558 86,000.00 412,721.46 พฤศจิกายน 2559 90,000.00 394,409.74 
ธันวาคม 2558 65,000.00 329,638.37 ธันวาคม 2559 68,000.00 305,455.81 
มกราคม 2559 65,000.00 317,377.60 มกราคม 2560 68,000.00 301,925.24 
กุมภาพันธ์ 2559 72,000.00 347,442.36 กุมภาพันธ์ 2560 74,000.00 331,634.47 
มีนาคม 2559 102,000.00  480,598.29  มีนาคม 2560 72,333.00  330,462.27  
เมษายน 2559 92,000.00  442,598.17  เมษายน 2560 110,667.00  462,982.63  
พฤษภาคม 2559 81,000.00  381,935.28  พฤษภาคม 2560 84,000.00  373,434.15  
มิถุนายน 2559 74,000.00  335,086.65  มิถุนายน 2560 72,000.00  332,911.39  
กรกฎาคม 2559 72,000.00  320,589.74  กรกฎาคม 2560 42,000.00  287,792.11  

รวม 791,000.00 3,759,883.57 รวม 764,000.00 3,484,935.72 
* เดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 ยังไม่ได้รับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าจากมหาวิทยาลยั 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ปีงบประมาณ 2559 และ 2560  

 
 
ตาราง 2.3  เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของห้องสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 2559 และ 2560  
  (9 เดือน: ตุลาคม-มิถุนายน) 

การใช้กระแสไฟฟ้าของห้องสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 (9 เดือน: ตุลาคม-มิถุนายน) 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) 
ตุลาคม 2558 92,460.00 333,492.29 ตุลาคม 2559 60,114.00 307,481.41 
พฤศจิกายน 2558 96,060.00 485,284.24 พฤศจิกายน 2559 57,390.00 307,481.41 
ธันวาคม 2558 83,880.00   461,484.01  ธันวาคม 2559 53,152.00 294,387.65 
มกราคม 2559 44,880.00   343,842.01  มกราคม 2560 51,240.00 252,325.42   
กุมภาพันธ์ 2559 69,180.00 373,248.50 กุมภาพันธ์ 2560 58,790.00 291,555.66 
มีนาคม 2559 87,540.00 418,259.67 มีนาคม 2560 80,700.00 407,015.00 
เมษายน 2559 67,129.00 370,331.11 เมษายน 2560 69,827.00 298,671.63 
พฤษภาคม 2559 78,069.00   374,841.66  พฤษภาคม 2560 98,760.00 431,723.90 
มิถุนายน 2559 26,831.00 130,652.28 มิถุนายน 2560 21,360.00 79,760.99 

รวม 646,029.00 3,291,435.77 รวม 551,333.00 2,670,403.07 
* เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560 ยังไม่ไดร้ับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าจากมหาวิทยาลยั 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของห้องสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 2559 - 2560  

 
 
  3. เปรียบเทียบผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557-2560 
  3.1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้า (หน่วย) ปีงบประมาณ 2557-2560 

 
*ผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของปงีบประมาณ 2560 ไม่รวมของเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 เนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าจาก
มหาวิทยาลยั 
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 3.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าใช้ไฟฟ้ารวม (บาท) ปีงบประมาณ 2557-2560 

 
* จ านวนเงินค่าใช้ไฟฟ้ารวมของปีงบประมาณ 2560 ไม่รวมของเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 เนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้า
จากมหาวิทยาลัย 
 
 3.3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้า (หน่วย) ของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง  
ปีงบประมาณ 2557-2560 

 
* ผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2560 ไม่รวมของเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 เนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้า
จากมหาวิทยาลัย 
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สรุปการใช้งบประมาณในการด าเนินงานโครงการห้องสมดุสเีขียว 
ของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 

 
  งบประมาณด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 มาจาก
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบรายจ่ายอื่น แผนงาน: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ผลผลิต: ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 50,000 บาท มีการใช้งบประมาณในการด าเนินงานต่างๆ 
ของโครงการฯ ไปทั้งสิ้นจ านวน 40,708.50 บาท คงเหลือจ านวน 9,291.50 บาท รายละเอียดมีดังนี้ 
 

รายการ ยอดที่ตั้ง ใช้จริง คงเหลือ 
ประชุมคณะกรรมการ จ านวน 6 ครั้ง       
     อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  มื้อละไม่เกิน 25 บาท /คน 23 คน  (575 บาท/ครั้ง)                   

     อาหารกลางวัน มื้อละไม่เกิน 100 บาท/คน 23  คน (2,300 บาท/ครั้ง)       
     1. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งท่ี 5/59 (มีมื้อกลางวัน) 2,875.00  2,625.00  250.00  
    2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งท่ี 1/60 (มีมื้อกลางวัน) 2,875.00  2,375.00  500.00  
    3. ประชุมคณะกรรมการโครงการ  ครั้งท่ี 2/60   575.00  425.00  150.00  
    4. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งท่ี 3/60   575.00  425.00  150.00  
    5. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งท่ี 4/60 575.00  425.00  150.00 
    6. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั้งท่ี 5/60  575.00  475.00  100.00    

รวมค่าจัดประชุม 8,050.00  6,750.00  1,300.00  
Big Cleaning Day จ านวน 2 ครั้ง (กรกฎาคม 2560)       
    ครั้งท่ี 1 (องครักษ์) อาหารกลางวัน 100/คน 23 คน 2,300.00  2,200.00   100.00    

    ครั้งท่ี 2 (ประสานมติร)          -    
          อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  มื้อละไม่เกิน 25/คน 66 คน                                                                       1,650.00  1,425.00  225.00 
          อาหารกลางวัน มื้อละไม่เกิน 100/คน 66 คน   6,600.00  5,700.00  900.00 
     ค่าวัสด ุ 1,000.00  664.00  336.00 

รวมค่าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day   11,550.00  9,989.00  1,561.00    
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน (กุมภาพันธ์ 2560)       
     ครั้งท่ี 1 (องครักษ)์ อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  มื้อละไม่เกิน 25/คน 23 คน 575.00  575.00  -    
     ครั้งท่ี 2 (ประสานมติร)  อาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละไม่เกิน 25 /คน 66 คน               1,650.00  1,325.00  325.00  

รวมค่าจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 2,225.00  1,900.00  325.00  
กิจกรรมประกวดค าขวัญการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(กุมภาพันธ์ 2560)       
      รางวัลที่ 1    เป็นเงิน   500  บาท 
      รางวัลที่ 2    เป็นเงิน   400  บาท 
      รางวัลที่ 3    เป็นเงิน    300  บาท                                                                                           
      รางวัลชมเชย  เป็นเงิน  200  บาท   1,400.00  1,400.00  0.00 
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รายการ ยอดที่ตั้ง ใช้จริง คงเหลือ 
กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ หอสมุด องครักษ์  
(สิงหาคม 2560)       
     ค่าตอบแทนวิทยากร  1  คน ช่ัวโมงละ 1,200 บาท จ านวน 6 ช่ัวโมง   7,200.00  7,200.00  0.00    
     ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 2 คน ช่ัวโมงละ 200 บาท จ านวน 6 ช่ัวโมง 2,400.00  2,400.00  0.00    
     ค่าวัสด ุ 5,000.00  4,868.50  131.50    
     ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื้อละไมเ่กิน 25 /คน 23+25+3 คน   1,275.00  1,200.00  75.00     
     ค่าอาหารกลางวัน มื้อละไม่เกนิ 100/คน 23+25+3 คน  5,100.00  4,800.00  300.00    

รวมค่าจัดกิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 20,975.00  20,468.50  506.50    
     หมายเหต:ุ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง รถบัส 25 ที่น่ัง (2,500 บาท) ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต ์ 1  คัน (90 บาท) ค่าผ่านทางพิเศษ 
(225 บาท) ใช้งบด าเนินงาน ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ  แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ผลผลติ :  ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ 
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม       
     กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับบริจาคฝากระป๋องน้ าอัดลม ณ ห้องสมุด 2 แห่ง 

 5,800.00  
  
  
  

 201.00   
     เผยแพรค่วามรูเ้รื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ      
     รณรงค์/ส่งเสรมิเรื่องการแยกขยะในอาคาร ณ ห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง ได้แก ่ถังแยก
ขวดพลาสติก ถังทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการแยกทิ้งกระดาษ ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น ป้ายประชาสมัพันธ์ โปสเตอร ์สื่อสังคมออนไลน ์     
      รณรงค์เรื่องการประหยดัน้ าและไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ 
แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสมัพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน ์     

รวมค่าจัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ฯ 5,800.00  201.00  5,599.00  
รวมงบประมาณทั้งหมด 50,000.00  40,708.50  9,291.50  
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สรุปผลการประเมินโครงการห้องสมดุสเีขียว 
และผลประเมินการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

ส านักหอสมดุกลาง ปีงบประมาณ 2560 
 

 ตามท่ีโครงการห้องสมุดสีเขียวได้ด าเนินการประเมินโครงการและวัดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 นั้น มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ และแบบวัด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 85.36 ของจ านวน
บุคลากรส านักหอสมุดกลางทั้งหมด 82 คน ผลการประเมินสรุปได้ดังนี้ 
 
ผลการประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียว 
 บุคลากรส านักหอสมุดกลางมีความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการห้องสมุดสีเขียวในระดับมาก ( X =3.90) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 ด้านบุคลากร  บุคลากรมีความคิดเห็นในด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.05) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับมาก 2 อันดับแรก คือ ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ( X =4.17) รองลงมาคือ การน าไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในที่ท างานและชีวิตประจ าวัน ( X =4.14) 
 ด้านการด าเนนิโครงการ บุคลากรมีความคิดเห็นในด้านการด าเนินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X =3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในอันดับแรกคือ การเผยแพร่ความรู้หรือการ
รณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.91) รองลงมาคือ การด าเนิน
โครงการโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.83)  
 ระดับความคาดหวังและสิ่งท่ีได้รับจริงจากโครงการ บุคลากรมีความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงจากโครงการ 
ดังนี้ ความคาดหวังจากโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( X =3.80)  และสิ่งที่ได้รับจริงจากโครงการ มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นกัน  ( X =3.80)  
 
  ตารางแสดงผลการประเมิน 

รายการ X  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านตัวบุคลากร 

1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เรื่องนี้เพียงใด 

    

1. ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.17 0.74 83.43 มาก 

2. การน าไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในที่ท างานและชีวิตประจ าวัน 4.14 0.75 82.86 มาก 

3. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน 3.83 0.85 76.57 มาก 

                               รวม 4.05 0.06 80.95 มาก 
ด้านการด าเนนิโครงการ 

1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เรื่องนี้เพียงใด 

    

1. การประชาสมัพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 3.74 0.70 74.86 มาก 

2. การเผยแพร่ความรู้หรือการรณรงค์เรื่องการประหยดัพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

3.91 0.70 78.29 มาก 

3. การด าเนินโครงการโดยรวม 3.83 0.68 76.57 มาก 

                               รวม 3.83 0.01 76.57 มาก 
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รายการ X  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านความคาดหวังและสิ่งท่ีได้รับจริงจากโครงการโดยรวม 

 

    

 1. ระดับความคาดหวัง 3.80 0.83 76.00 มาก 

 2. ระดับสิ่งที่ได้รับจริง 3.80 0.84 76.00 มาก 

                               รวม 3.80 0.01 76.00 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อกิจกรรม 3.90 0.07 78.07 มาก 
 
 ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 

  1. ห้องท างาน เมื่อปิดไฟบางดวง ท าให้มืด (ความถ่ี 1) 
  2. เห็นว่าคณะกรรมการด าเนินงานมาถูกทางแล้ว เป็นก าลังใจให้ทุกคนตั้งใจปรับปรุงและพัฒนาความ

ร่วมมือกัน ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป (ความถ่ี 1) 
  3. ควรให้มีผู้เกี่ยวข้องและมีอ านาจตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโดยตรง ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ 

เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังช่วยให้โครงการนี้มีการพัฒนาได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน (ความถ่ี 1) 
 

ผลประเมินการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
จากตัวชีว้ัดผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้  ผู้ตอบแบบวัดความรู้ความเข้าใจฯ ต้องตอบถูกต้องไม่ต่ ากว่า 10 ข้อจาก

ข้อค าถามทั้งหมด 15 ข้อ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์  ซึ่งจากการวัดความรู้ความเข้าใจฯ ในครั้งนี้ พบวา่ มีผู้ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนด 
จ านวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 92.86 ของผู้ตอบฯ ทั้งหมด 70 คน  
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อค าถามที่ผู้ตอบถูกมากที่สุด คือ ควรปิดประตูหรือหน้าต่างให้สนิททุกครั้งเมื่อมี
การเปิดเครื่องปรบัอากาศ  มีผู้ตอบถูก จ านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 98.57  และการจัดเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆ อย่างเปน็
ระเบียบ มีป้ายแจ้งตามความเหมาะสม เปน็วิธหีนึ่งในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี มีผู้ตอบถูก จ านวน 
69 คน คิดเป็นร้อยละ 98.57  ส่วนข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุดคือ ควรเปิดคอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั้นให้ครบทุก
เครื่อง ไม่ว่าผู้ใชจ้ะมีจ านวนเท่าใด มีผู้ตอบถูก จ านวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ27.14 รายละเอียดดังตาราง  
 

รายการค าถาม 
ตอบถูก 

จ านวนคน ร้อยละ 
แนวปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านกัหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
1. หากไม่มีบุคลากรในห้องท างานเกิน 2 ช่ัวโมง ต้องปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 19 27.14 
2. ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งหลังเลิกใช้ (ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี้ยง  
    เช่น ตู้เย็น) 

68 97.14 

3. เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกิน 15 นาที ให้ปิดหน้าจอ หรือตั้งโหมด Sleep  68 97.14 
4. ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 1 ช่ัวโมง 21 30.00 
5. ควรปิดประตูหรือหน้าต่างให้สนิททุกครั้งเมื่อมีการเปิดเครื่องปรบัอากาศ 69 98.57 
6. เวลาปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงปิดภาคเรียน (เลือกตอบตามห้องสมุดที่ปฏิบัติงาน) 
       6.1 ประสานมิตร  ทุกช้ันบริการ ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาปิดท าการ 60 นาที 
       6.2 องครักษ์  ทุกช้ันบริการ ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาปดิท าการ 30 นาที 

59 84.29 
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รายการค าถาม 
ตอบถูก 

จ านวนคน ร้อยละ 
แนวปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านกัหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
7. ควรเปิดคอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั้นให้ครบทุกเครื่อง ไม่ว่าผู้ใช้จะมีจ านวนเท่าใด 51 72.85 
8. การเดินข้ึน-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว  
   ยังเป็นการออกก าลังกายอีกด้วย 

68 97.14 

9. หากพบอุปกรณ์ไฟฟ้า/น้ า ช ารุดหรือท างานผิดปกติ ควรปฏิบัติอย่างไร (เลือกตอบตามห้องสมุดที่ 
    ปฏิบัติงาน)     9.1 ประสานมิตร: แจ้งที่ส านักผู้อ านวยการ  
                     9.2 องครักษ์: แจ้งที่คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสเีขียวฯ ประจ าเคาน์เตอร์บริการ 

25 35.7 

10. การจดัเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆ อย่างเป็นระเบยีบ มีป้ายแจ้งตามความเหมาะสม เป็นวิธีหนึ่งใน 
     การสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการท างานท่ีดี  

69 98.57 

11. การคัดแยกขยะก่อนท้ิงท าให้เสียเวลาและไมเ่กิดประโยชน์ใดๆ  63 90.00 
ความรู้ทั่วไปจากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการห้องสมุดสีเขียว 
12. เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ เครื่องเสยีง หรืออุปกรณไ์ฟฟ้าอื่นๆ ทีเ่สียบปลั๊กทิ้งไวจ้ะยังคงกินไฟอยู่  
      การปิดด้วยรีโมท ไฟเลีย้งวงจรยงัท างานอยู่ตลอดเวลา จึงมสี่วนท าใหอุ้ปกรณต์่างๆ  ภายในอาจเกดิการ 
      ช ารุดเสียหายได้  

65 92.86 

13. ตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดี   67 95.71 
14. การอาบน้ าโดยใช้ฝักบัวเป็นวธิีการประหยัดน้ ามากกว่าการใช้ขนัตักอาบ   61 87.14 
15. การกดลิฟต์ 1 ครั้ง ใช้พลังงานเท่ากับการเปดิหลอดไฟฟ้า 500 ดวง 58 82.86 

 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
ภาคผนวก ก 

อนุมัติจดักิจกรรมโครงการห้องสมดุสเีขียวและบันทึกข้อความอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
 
    ก1 กิจกรรมประกวดค าขวัญหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”  
   ก2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน  
   ก3 กิจกรรมการจัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี (Big Cleaning Day)  
           ก4 กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  
    ก5 กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ก1 กิจกรรมประกวดคาํขวญัหวัข้อ “การอนุรกัษ์พลงังานและสิ�งแวดล้อม”
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ก2 กิจกรรมแลกเปลี�ยนเรียนรู้แนวการอนุรกัษ์พลงังานและสิ�งแวดล้อมของห้องสมดุร่วมกนั
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ก3 กิจกรรมการจดัทาํความสะอาดใหญ่ประจาํปี (Big Cleaning Day)

183



183



183



183



183



183



ก4 กิจกรรมการดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ

184



ก าหนดการจัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ และลานพลาซ่า ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในวันศุกร์ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 

ก าหนดการ 
๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ น. ลงทะเบียน 
๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ น. พธิีเปิด โดย รักษำกำรแทนหัวหน้ำห้องสมุดองครักษ์ 
๐๘.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. ฝึกอบรมหลักสูตร “กำรดับเพลิงขั้นต้น” ภำคทฤษฎี 

โดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธำพงศำ คุณวสุวัสน ์เมฆอังกูรสิน และ 
คุณวิชัย จั่นจรูญ 

๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.  พักรับประทำนอำหำรวำ่ง/เครื่องดื่ม 
๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ฝึกอบรมหลักสูตร “กำรดับเพลิงขั้นต้น” ภำคปฏิบัติ 

โดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธำพงศำ คุณวสุวัสน ์เมฆอังกูรสิน และ 
คุณวิชัย จั่นจรูญ 

 ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ฝึกอบรมหลักสูตร “กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” 

ภำคทฤษฎี โดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธำพงศำ คุณวสุวสัน์ เมฆอังกูรสิน และ 
      คุณวิชัย จั่นจรูญ 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ฝึกอบรมหลักสูตร “กำรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” 
ภำคสนำม โดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธำพงศำ คุณวสุวสัน์ เมฆอังกูรสิน และ 
      คุณวิชัย จั่นจรูญ 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. ปิดกิจกรรม โดย รักษำกำรแทนหัวหน้ำห้องสมุดองครักษ์ 

184



ก5 กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงคก์ารอนุรกัษ์พลงังานและสิ�งแวดล้อม
185
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      ภาคผนวก ข 
   แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมโครงการห้องสมุดสีเขียว 
   
 
  ข1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน  
  ข2 กิจกรรมการจัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี (Big Cleaning Day)  
         ข3 กิจกรรมการดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ  
  ข4 ประเมินผลการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสเีขียวและแบบวัดความรู้ความเข้าใจ 
              เร่ืองการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
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ข1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน 
 

แบบประเมินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง  

“แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน” 

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560  ณ ส านักหอสมุดกลาง  และห้องสมุดองครักษ์ 
 

ตอนที่ 1  ความคิดเห็นต่อกิจกรรมเรื่อง “แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน” 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

ด้านเนื้อหา/การน าความรู้ไปใช้ 
   1. สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับไปประยุกต์ใช้ในงานได ้

     

   2. ท่านคิดว่าจะน าความรู้ทีไ่ด้รบัไปเผยแพร่ต่อ      

   3. ท่านได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมอบรม      

   4. ท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ เช่น ปิด
ไฟเมื่อไม่ใช้งาน เดินข้ึนลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ ฯลฯ 

     

ด้านวิทยากร 

   1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 

     

   2. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา      

   3. การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น      

   4. การเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบค าถาม      

ระดับความรู้ความเข้าใจ 

   1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมคีวามรู้เรื่องนี้เพียงใด 

     

   2. หลังการอบรม ท่านมีความรูเ้พิ่มมากข้ึนเพียงใด      

 

ตอนที่ 2  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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  ข2 กิจกรรมการจัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี (Big Cleaning Day)  
 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 
ณ พ้ืนที่ชั้น 1 - 8 ส านักหอสมุดกลาง 

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 
----------------------------------------------- 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  √  ในช่องที่ตรงกับข้อความเป็นจริง และความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด ความคิดเห็นเกีย่วกับการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      

2. การอ านวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม       

3. ความเหมาะสมในการจัดแบ่งพ้ืนที่กับจ านวนคน      

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม      

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

     
 

แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day 
ณ พ้ืนที่ชั้น 6 ห้องสมุดองครักษ์ 
วันพฤหัสบดีที่ท่ี 20 กรกฎาคม 2560 
----------------------------------------------- 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  √  ในช่องที่ตรงกับข้อความเป็นจริง และความคิดเห็นของท่านมากทีสุ่ด ความคิดเห็นเกีย่วกับการเข้า
ร่วมกิจกรรม 

รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม      

2. การอ านวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม       

3. ความเหมาะสมในการจัดแบ่งพ้ืนที่กับจ านวนคน      

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม      

ควรด าเนินงานเช่นนี้ในกิจกรรม Big Cleaning Day ครัง้ต่อไปหรือไม่          (   ) ควร            (   ) ไม่ควร 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................  
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ข3 กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  
 

แบบประเมินกิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 และลานพลาซ่า ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 
รายการ ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด มาก ปาน

กลาง น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย      
2. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงเคมี      
3. ท่านสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง      
4. การถ่ายทอดเนื้อหาและการสาธิตของวิทยากร      
5. เนื้อหาการอบรมครอบคลุมหัวข้อที่ก าหนดไว้      
6. ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม      
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม      
ระดับความรู้ความเข้าใจ 
   1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เรื่องนี้เพียงใด 

     

   2. หลังการอบรม ท่านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด      
 
    ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................. ...... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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  ข4 ประเมินผลการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสเีขียว 
และแบบวัดความรู้ความเข้าใจเร่ืองการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
แบบประเมินผลโครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่าน 

 

รายการประเมิน 
ระดับการประเมิน 

5 4 3 2 1 
1.  ด้านตัวบุคลากร      

     1.1  ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม      

     1.2  การน าไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในที่ท างานและชีวิตประจ าวัน      

     1.3  ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท างาน       

2.  ด้านการด าเนินโครงการ      

     2.1  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ      

     2.2  การเผยแพร่ความรู้หรือการรณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงาน 
           และสิ่งแวดล้อม 

     

     2.3 การด าเนินโครงการโดยรวม       

3.  ด้านความคาดหวังและสิ่งท่ีได้รับจริงจากโครงการโดยรวม  

     3.1  ระดับความคาดหวัง      

     3.2  ระดับสิ่งที่ได้รับจริง      
 

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

 
แบบวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว 
     ของส านักหอสมดุกลาง ปีงบประมาณ 2560 (พร้อมเฉลย) 
ค าชี้แจง  พิจารณาข้อค าถามแต่ละข้อว่าข้อความนั้นถูกหรือผิด  

ค าถาาม ถูาก ผิด 
แนวปฏิบัติเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง  
ปีงบประมาณ 2560 
1. หากไม่มีบุคลากรในห้องท างานเกิน 2 ชั่วโมง ต้องปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง   
2. ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั้งหลังเลิกใช้ (ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมไีฟฟ้าหล่อเลี้ยง  
     เช่น ตู้เย็น) 

  

3. เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกิน 15 นาที ให้ปิดหนา้จอ หรือตั้งโหมด Sleep    
4. ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 1 ชั่วโมง   
5. ควรปิดประตูหรือหน้าต่างให้สนิททุกคร้ังเมื่อมีการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ   
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6. เวลาปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงปิดภาคเรียน (เลือกตอบตามห้องสมุดที่ปฏิบัติงาน) 
          ประสานมิตร  ทุกชัน้บริการ ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาปิดท าการ 60 นาท ี
          องครักษ์       ทุกชั้นบริการ ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาปิดท าการ 30 นาที 

 
 
 

 

ค าถาาม ถูาก ผิด 
7. ควรเปิดคอมพิวเตอร์สืบค้นของแต่ละชัน้ให้ครบทุกเครื่อง ไม่ว่าผู้ใช้จะมีจ านวนเทา่ใด   
8. การเดินขึ้น-ลงบนัไดแทนการใช้ลิฟต์ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแลว้  
   ยังเป็นการออกก าลังกายอีกดว้ย 

 
 

 

9. หากพบอุปกรณ์ไฟฟ้า/น้ า ช ารุดหรือท างานผิดปกติ ควรปฏิบตัิอย่างไร (เลือกตอบตามห้องสมุด 
    ที่ปฏิบัติงาน)   
          ประสานมิตร:  แจ้งที่ส านักผู้อ านวยการ  
          องครักษ์:  แจ้งที่คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวฯ ประจ าเคาน์เตอร์บริการ 

 
 
 

 
 
 
 

10. การจัดเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ มีปา้ยแจ้งตามความเหมาะสม เป็นวิธหีนึ่ง 
     ในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการท างานที่ดี  

 
 

 

11. การคัดแยกขยะก่อนทิ้งท าให้เสียเวลาและไม่เกิดประโยชน์ใดๆ    
ความรู้ทั่วไปจากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการห้องสมุดสีเขียว 
12. เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ เครื่องเสียง หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าอ่ืนๆ ที่เสียบปลั๊กทิง้ไว้จะยังคง 
     กินไฟอยู่ การปิดด้วยรีโมท ไฟเลี้ยงวงจรยงัท างานอยู่ตลอดเวลา จึงมีส่วนท าให้อุปกรณ์ต่างๆ  
     ภายในอาจเกิดการช ารุดเสยีหายได้  

  

13. ตั้งตู้เย็นให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดี     
14. การอาบน้ าโดยใช้ฝักบัวเปน็วิธีการประหยัดน้ ามากกว่าการใช้ขันตักอาบ     
15. การกดลิฟต์ 1 คร้ัง ใช้พลังงานเท่ากบัการเปิดหลอดไฟฟา้ 500 ดวง   

 



 
 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559 และ 1-5/2560 

 
ค1 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2559 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ค2 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 
ค3 รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ค4 รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 วันจันทรท์ี่ 12 มิถนุายน พ.ศ. 2560 
ค5 รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันจันทรท์ี่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ค6 รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2560 วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5/2559 

วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

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

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
ผู้มาประชุม 
 1. นางพิมล      เมฆสวัสดิ์   ที่ปรึกษา 
  2. นางวนิดา      วงศ์วัฒนะ   ที่ปรึกษา 
  3. นายทรงยศ    ขันบุตรศรี  ประธานกรรมการ 
  4. นายกมลพัชร     พลรบ         กรรมการ 
  5. นายกิตติศักดิ์    ก้าวกระโทก กรรมการ 
  6. นายเกียรติศักดิ์   หงษ์อินทร์  กรรมการ 
  7. นางจรัสโฉม        ศิริรัตน์    กรรมการ 
 8. นางสาวจันทิรา        จีนะวงค์  กรรมการ 
  9. นางสาวนัยรัตน์       เรืองวชิรารัตน์  กรรมการ 
  10. นางสาวน ้าเงิน       เฉลียวพจน์  กรรมการ 
  11. นายปิยะรักษ์   หอมหวล  กรรมการ 
  12. นายพงษ์ศักดิ์   เอกนาม  กรรมการ 
  13. นายพิลาสพล       พิพัฒน์เขมากร   กรรมการ 
  14. นางสาววรุณพรรณ      พองพรม   กรรมการ 
  15. นายสนธิชัย       ค้ามณีจันทร์  กรรมการ   
  16. นายสันติ         เกษมพันธุ์   กรรมการ 
 17. นายสามารถ       พุกพญา  กรรมการ 
  18. นายสุรชัย       หาบ้านแท่น  กรรมการ 
 19. นายสุรพงษ์      พิมพ์โคตร   กรรมการ 
  20. นางสาวอัมพร        ขาวบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  21. นางสาวอิสยาห์      พันศริิพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 22. นางสาวยุภาภรณ์   ไชยสงค์ กรรมการ   
  23. นางหทัยรัตน์   ธีรกุล  กรรมการ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2559  
  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการด้าเนินโครงการประหยัด
พลังงานและโครงการกิจกรรม 5ส ครั งที่ 4/2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 มติที่ประชุม
พิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
         - 
  
ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
  วาระท่ี 4.1  พิจารณาโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2560 
     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาโครงการห้องสมุดสีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2560 และได้ข้อสรุปซึ่งมรีายละเอียดดังเอกสารแนบ 1.1 โครงการ
ห้องสมุดสีเขียว และเอกสารแนบ 1.2 แผนโครงการห้องสมุดสีเขียว 
  มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
 
  วาระท่ี 4.2  พิจารณาแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุด
สีเขียว ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2560 
     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ
ห้องสมุดสีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งน้า
แผนปฏิบัติการประหยัดน ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 และมาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 มาเป็นแนวทางในการจัดท้า และได้ข้อสรุปซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสาร
แนบ 2  
  มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
 
  วาระท่ี 4.3  พิจารณามาตรการและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2560 
     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณามาตรการและแนวปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โครงการห้องสมุดสีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2560 
โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจากวาระที่ 4.2 และน้ามาตรฐาน
ห้องสมุดสีเขียว ส้านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2559 มาปรับ และได้ข้อสรุปซึ่งมีรายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 3  
  มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
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  วาระท่ี 4.4  พิจารณาตารางรายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและไฟฟ้า 
     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาตารางรายงานผลการส้ารวจและบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้น ้าและไฟฟ้า เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบันทึกรายการอุปกรณ์ทั งหมด
ภายในอาคารที่เก่ียวข้องกับการใช้น ้าและไฟฟ้าส้าหรับเป็นแนวทางการในบ้ารุงรักษาหรือปรับเปลี่ยน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ทั งนี เพ่ือความชัดเจนและครอบคลุม ประธานจึง
มอบหมายให้นายสนธิชัย ค้ามณีจันทร์ ซึ่งเป็นหัวหน้าดูแลด้านไฟฟ้า และนายสามารถ พุกพญา  
ซึ่งเป็นหัวหน้าดูแลด้านประปา น้าร่างตารางฯ ที่น้าเสนอในที่ประชุม ไปพิจารณาปรับแก้ไขร่วมกับ
ประธานซึ่งเป็นผู้ดูแลภาพรวมด้านพลังงานทั งหมด จากนั นน้าเสนอท่ีประชุมผู้บริหารส้านัก
หอสมุดกลาง ครั งที่ 11/2559 ในเดือนธันวาคม 2559 เพ่ือพิจารณา ก่อนน้าไปใช้ส้ารวจจริงโดย
คณะกรรมการด้านพลังงานของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง และส่งข้อมูลให้นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร 
เป็นผู้สรุปและน้าเสนอในการประชุมครั งต่อไป 
  มตทิี่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้นายสนธิชัย ค้ามณีจันทร์ และนายสามารถ พุกพญา
ด้าเนินการร่วมกับประธาน และส่งข้อมูลต่อให้นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร 
 
  วาระท่ี 4.5  พิจารณาการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการโครงการ
ห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 
     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเพ่ือการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ 
และได้ข้อสรุปหลักๆ ดังนี   
    4.5.1 การแบ่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบด าเนินงานแตล่ะด้าน: แบ่งคณะ
กรรมการฯ ออกเป็นกลุ่ม โดยแต่ละกลุ่มมีหน้าที่ในการก้าหนดแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติ ดูแล
ด้าเนินการ ก้ากับติดตามและรายงานผล รวมถึงรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ภายใต้กลุ่มที่รับผิดชอบ   

ด้าน หัวหน้ากลุ่ม/ก ากับดูแล 
 ส านักหอสมุดกลาง ห้องสมุดองครักษ์ 

1. พลังงาน ประธาน 
   1.1 ไฟฟ้า นายสนธิชัย ค้ามณีจันทร์ นางสาวจันทิรา จีนะวงค์  
   1.2 ประปา นายสามารถ พุกพญา 
   ซ่อมบ้ารุง รายงานผลส้ารวจ นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร 
2. สภาพแวดล้อม นางสาววรุณพรรณ พองพรม หทัยรัตน์ ธีรกุล 
3. ประชาสัมพันธ์ในภาพรวม นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ 

    4.5.2 การแบ่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบพื้นที่แต่ละชั้นหรือกลุ่มงาน: มอบหมาย
ให้คณะกรรมการฯ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในแต่ละพื นที่หรือกลุ่มงานท้าหน้าที่ดูแลตรวจสอบพื นที่ของตนเอง 
ทั งนี แต่ละพื นที่จะประกอบด้วยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบด้าเนินงานทุกด้าน   
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    4.5.3 การแบ่งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม: 
มอบหมายให้คณะกรรมการฯ รับผิดชอบการด้าเนินงานแต่ละกิจกรรมอย่างทั่วถึง 
   รายละเอียดการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ดังเอกสารแนบ 4 
  มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย  
  วาระท่ี 5.1  พิจารณานโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณานโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียวโดยให้สอดคล้องกับ
โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 และได้ข้อสรุปซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 
  มตทิี่ประชุม  เห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง 
  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่องเพื่อทราบ 
  วาระท่ี 7.1  สรุปการประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน้ า 
ครั้งที่ 3/59 
     ตามท่ีนางสาวอัมพร ขาวบางได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัด
พลังงานและทรัพยากรน ้า ครั งที่ 3/59 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00-11.00 น. ณ ชั น 4 
อาคาร 9 นั น ได้มีการเสนอภาพรวมข้อมูลค่าไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน ดังนี      

ล าดับ หน่วยงาน หน่วยการใช้ 
(KW) 

เปรียบเทียบกับปี
ก่อน 

หมายเหตุ 

สูงที่สุด 3 อันดับ 
1 คณะวิทยาศาสตร ์ 1,819,711.78 เพิ่มขึ น 2.53%  
2 คณะทันตแพทยศาสตร ์ 1,073,294.28 เพิ่มขึ น 13.47%  
3 ส้านักหอสมุดกลาง 791,000.00 ลดลง 12.77% มีการเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศ 
และหลอดไฟฟ้า 

น้อยที่สุด 3 อันดับ 
1 ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา 25,675.05   
2 ส้านักเศรษฐศาสตร ์ 26,809.50   
3 ส้านักสื่อและเทคโนโลยี

การศึกษา 
51,375.00   

   ที่ประชุมคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน ้าจึงเสนอให้มีการ
น้าเสนอข้อมูลที่ชัดเจนเป็นรายหน่วยงานและมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนขึ น โดยอาจจะแบ่ง
การน้าเสนอออกเป็น 2 แนว ได้แก่ 
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     1. แบบกลุ่ม ได้แก่ 1) เสนอในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 2) หน่วยงานที่มีการเรียน
การสอน และ 3) หน่วยงานบริการ ทั งนี ในกลุ่ม 2 และ 3 นั น อาจจะมีการแบ่งย่อยตามสัดส่วนของ
หน่วยงานและการเปิดท้าการด้วย   
     2. แบบแยกต่อหัว / พื นที่ (นับเฉพาะพื นที่ที่มีการใช้งาน) 
  มตทิี่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ 
 วาระท่ี 8.1  เพิ่มช่องทางสื่อสารส าหรับคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว 
ปีงบประมาณ 2560 
   นางสาวอัมพร ขาวบางเสนอตั งไลน์กลุ่มโครงการห้องสมุดสีเขียว เพ่ือเป็นช่องทางใน
การติดต่อสื่อสารระหว่างคณะกรรมการฯ และขอให้ทุกคนเข้าร่วม 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
เลิกประชุมเวลา 12.30 น. 
ประชุมครั งต่อไป วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 
 
 
 
  นายทรงยศ  ขันบุตรศรี     นางสาวอัมพร ขาวบาง      
     ประธาน       ผู้จดรายงานการประชุม 
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เอกสารแนบ 1.1 ประกอบวาระท่ี 4.1  
โครงการห้องสมุดสีเขียว 

ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  

 

1. ช่ือโครงการ 
 โครงการห้องสมุดสีเขียว 

 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 ส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง 

 

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

 

5. หลักการและเหตุผล 
   ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโลกก้าลังถูกท้าลายอย่างต่อเนื่องเพราะการใช้ทรัพยากรในทางที่ผิด 
ห้องสมุดในฐานะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมดังกล่าว พร้อมกับ
แสวงหาหนทางท่ีจะช่วยให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติในอันที่จะสร้างจิตส้านึกและส่งเสริม
วิธีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั งการจัดบรรยากาศที่ท้างานที่เอื อต่อการปฏิบัติงาน
เพ่ือให้การด้าเนินงานของบุคลากรมีประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ ดังนั น ส้านักหอสมุดกลางจึง
พิจารณาเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึงความส้าคัญ
และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด้วยว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมไทย 
น่าอยู่และยั่งยืน โครงการห้องสมุดสีเขียวจึงมุ่งเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไปดังเช่น แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่าง
เป็นรูปธรรม เป็นต้น     
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6. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
 สนับสนุนพันธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        ผลิตบัณฑิต        บริการวิชาการ    ท้านุบ้ารุงศิลปวัฒนธรรม 
        วิจัยและงานสร้างสรรค์    พัฒนาองค์กร 
 สนับสนุนยุทธศาสตร์การบริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
        ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย     ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม 
        ยุทธศาสตร์การสืบสานและสร้างสรรค์     ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต 
                   วัฒนธรรมและศิลปะ 
        ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา    ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้                
                                                                        เพ่ือสังคม 
        ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหาร 
                                                                        ทรัพย์สิน 
        ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
7. วัตถุประสงค์  
  7.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
      7.2 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในส่วนพื นที่ท้างานและพื นที่ให้บริการ  
  7.3 เพ่ือให้บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

8. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560 
 
9. สถานที่ด าเนินงาน   
 9.1 ส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 9.2 ห้องสมุดองครักษ์ 
 
10. ผู้เข้าร่วมโครงการ 
  บุคลากรสังกัดส้านักหอสมุดกลาง และผู้ใช้บริการ 
 

11. วิธีด าเนินการ  
 1. จัดประชุมคณะกรรมการด้าเนินงานฯ จ้านวน 6 ครั ง 
  2. จัดท้านโยบายและแผนปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  3. ทบทวนและเพ่ิมเติมมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  4. ด้าเนินการตามแผนและมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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 5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน  
จ้านวน 2 ครั ง ในระหว่างเดือนมกราคม-มีนาคม 2560 
   5.1 ส้านักหอสมุดกลาง 1 ครั ง  
   5.2 หอ้งสมุดองครักษ์ 1 ครั ง  
  6. กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จ้านวน 1 ครั ง ณ ห้องสมุดองครักษ์ ในระหว่างเดือน
กุมภาพันธ์-มิถุนายน 2560 
  7. จัดท้าความสะอาดใหญ่ประจ้าปี จ้านวน 2 ครั ง ในระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2560  
  7.1 ส้านักหอสมุดกลาง 1 ครั ง  
  7.2 หอ้งสมุดองครักษ์ 1 ครั ง  
 8.  กิจกรรมประกวดค้าขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (นิสิตมีส่วนร่วม) ในระหว่าง
เดือนมกราคม-เมษายน 2560 
 9. ก้ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และรายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
  10. วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า  
  11. ส้ารวจ ตรวจสอบ และบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน ้า
ภายในอาคาร 
         12.  กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
      12.1 เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
จัดนิทรรศการ แนะน้าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 
   12.2 กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับบริจาคฝากระป๋อง ณ ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง 
   12.3 รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะในอาคาร ณ ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ได้แก่ ถังแยกขวด
พลาสติก ถังทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการแยกทิ งกระดาษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์  
   12.4 รณรงค์เรื่องการประหยัดน ้าและไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ  
แนะน้าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์  
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12. แผนการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
     (ตุลาคม 2559–กันยายน 2560)    

 
 
 
 
 

 
กิจกรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ทบทวนแต่งตั งคณะกรรมการ             
ประชุมคณะกรรมการด้าเนินงาน             
จัดท้านโยบายและแผนปฏิบัติการ 
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

            

ทบทวนและเพิ่มเติมมาตรการการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

            

ด้าเนินการตามแผนและมาตรการ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 

            

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องสมุดร่วมกัน 2 ครั ง  

            

กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนี
ไฟ 

            

จัดท้าความสะอาดใหญ่ประจ้าปี  
(Big Cleaning Day) 2 ครั ง  

            

กิจกรรมประกวดค้าขวัญการอนุรกัษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

            

ก้ากับติดตามการใช้พลังงานและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมปญัหาอุปสรรค
และข้อเสนอแนะ 

            

วิเคราะหเ์ปรยีบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้า 

            

ส้ารวจ ตรวจสอบ และบ้ารุงรักษา/
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ไฟฟ้าและน ้าภายในอาคาร 

            

กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และ
รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

            

ประเมินและสรุปโครงการ             



202 
 

13. งบประมาณ  
 ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบรายจ่ายอื่น แผนงาน : การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ผลผลิต : ผู้ส้าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังนี   
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
  13.1 การจัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ จ้านวน 6 ครั ง  
          1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื อละไม่เกิน 25 บาท 23 คน  
                 จ้านวน 6 ครั ง                                             เป็นเงิน   3,450   บาท 
         2) ค่าอาหารกลางวัน มื อละไม่เกิน 100 บาท 23 คน 
                 จ้านวน 2 ครั ง                                         เป็นเงิน   4,600  บาท 
                                                                     รวมเป็นเงิน   8,050  บาท 
  13.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุด
ร่วมกัน จ้านวน 2 ครั ง (ประสานมิตร 1 ครั ง ห้องสมุดองครักษ์ 1 ครั ง) 
   1) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื อละไม่เกิน 25 บาท 66 คน (ส้านักหอสมุดกลาง)  
          จ้านวน 1 ครั ง               เป็นเงิน   1,650  บาท 
         2) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื อละไม่เกิน 25 บาท 23 คน (ห้องสมุดองครักษ์) 
       จ้านวน 1 ครั ง                     เป็นเงิน     575   บาท 
                               รวมเป็นเงิน   2,225  บาท 
  13.3 จัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี จ้านวน 2 ครั ง  
               (ประสานมิตร 1 ครั ง ห้องสมุดองครักษ์ 1 ครั ง) 
          1) ค่าอาหารกลางวัน มื อละไม่เกิน 100 บาท 66 คน (ส้านักหอสมุดกลาง)  
      จ้านวน 1 ครั ง                เป็นเงิน   6,600  บาท  
          2) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื อละไม่เกิน 25 บาท 66 คน (ส้านักหอสมุดกลาง)  
          จ้านวน 1 ครั ง               เป็นเงิน  1,650  บาท 
         3) ค่าอาหารกลางวัน มื อละไม่เกิน 100 บาท 23 คน (ห้องสมุดองครักษ์) 
        จ้านวน 1 ครั ง                     เป็นเงิน   2,300  บาท 
              4) ค่าวัสดุ                เป็นเงิน   1,000  บาท 
                             รวมเป็นเงิน 11,550   บาท 
 13.4  กิจกรรมประกวดค าขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (นิสิตมีส่วนร่วม) 
   1) ของรางวัล/เงินรางวัล ส้าหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 

      รางวัลที่ 1               เป็นเงิน     500  บาท 
   รางวัลที่ 2               เป็นเงิน     400    บาท 
   รางวัลที่ 3               เป็นเงิน     300   บาท 
   รางวัลชมเชย              เป็นเงิน     200  บาท 

                      รวมเป็นเงิน  1,400  บาท 
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 13.5 กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ จ้านวน 1 ครั ง  
   1) ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ชั่วโมงละ 1,200 บาท    
    จ้านวน 6 ชั่วโมง              เป็นเงิน   7,200  บาท 
        2) ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 2 คน ชั่วโมงละ 200 บาท     
    จ้านวน 6 ชั่วโมง              เป็นเงิน   2,400 บาท  

 3) ค่าวัสดุ                  เป็นเงิน 5,000  บาท  
  4) ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื อละไม่เกิน 25 บาท 51 คน    เป็นเงิน   1,275  บาท      
 5) ค่าอาหารกลางวัน มื อละไม่เกิน 100 บาท 51 คน    เป็นเงิน   5,100   บาท  
                          รวมเป็นเงิน  20,975   บาท 

 

  13.6 กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม                   
               (ระยะเวลาด้าเนินการเดือนธันวาคม 2559 – กันยายน 2560)       
    ค่าวัสดุต่างๆ                  เป็นเงิน    5,800  บาท 
 
                         รวมเป็นเงิน 50,000  บาท 

                                                                               (ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 
14. ตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมาย  
 14.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 
2559  
       14.2 มีรายงานผลการส้ารวจและบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น ้าเพ่ือ
ลดการสูญเสียน ้าและ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยัดน ้า  
       14.3 จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและการคัดแยกขยะ ≥3 กิจกรรม/
การรณรงค์  
       14.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรห้องสมุดต่อสภาพแวดล้อมในการท้างาน คะแนนเฉลี่ย 
>3.50  
  14.5 จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด ร้อยละ ≥80   
       14.6 จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ร้อยละ ≥90 
       14.7 จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค์ที่จัดขึ นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ≥3 กิจกรรม/การรณรงค์  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยนับ เป้าหมาย 

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
    ในปีงบประมาณ 2559 

ร้อยละ 2 

2. รายงานผลการส้ารวจและบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ี 
    เกี่ยวข้องกับการใช้น ้า 

- มี 

3. จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและการ 
   คัดแยกขยะ 

จ้านวน ≥3 

4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรห้องสมุดต่อสภาพแวดล้อม 
   ในการท้างาน  

คะแนนเฉลี่ย  >3.50 

5. จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีความรู้ความเข้าใจในการ 
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด  

ร้อยละ ≥80   

6. จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ 
    โครงการ  

ร้อยละ ≥90 

7. จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค์ท่ีจัดขึ นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีส่วน 
   ร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จ้านวน ≥3 

 
15. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
        15.1 ห้องสมุดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
       15.2 ห้องสมุดสามารถจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ 
  15.3 บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
16. การรายงานผล   
 รายงานผลการด้าเนินงานตามแบบรายงานที่ส้านักหอสมุดกลางก้าหนด  
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                                                                    เอกสารแนบ 1.1 ประกอบวาระที่ 4.1 
แผนการโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560  

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
1. เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
   การอนุรักษ์พลังงาน 
   และสิ่งแวดล้อม 

1.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 
     เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ 
     ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559 

ร้อยละ 2 1) การก้ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
   รายงานความก้าวหน้าพร้อมปญัหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
2) การวิเคราะหเ์ปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า 
3) การส้ารวจ ตรวจสอบ บ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที ่
   เกี่ยวข้องกับ การใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร 

คณะกรรมการโครงการห้องสมุด 
สีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง 

1.2 รายงานผลการส้ารวจ  
     ตรวจสอบ และบ้ารุงรักษา/ 
     ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที ่
     เกี่ยวข้องกับการใช้น ้า 

- มี การส้ารวจ ตรวจสอบ บ้ารุงรักษา/ปรับเปลีย่นอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าภายในอาคาร 

2. เพื่อจัดสภาพแวดล้อม 
    ที่ดีในส่วนพื นที่ท้างาน 
    และพื นที่ให้บริการ 

2.1 จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค ์
     เพื่อลดการใช้ทรัพยากรและ 
     การคัดแยกขยะ 

จ้านวน ≥3 1) การเผยแพร่ความรูเ้รื่องการอนรุักษ์พลังงานและ 
    สิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ  
    แนะน้าหนังสือ โปสเตอร์ ป้ายประชาสมัพันธ์  
    สื่อสังคมออนไลน ์
2) กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รบับริจาคฝากระป๋อง 
    น ้าอัดลม ณ ห้องสมดุทั ง 2 แห่ง 
3) การรณรงค/์ส่งเสรมิเรื่องการแยกขยะในอาคาร  
    ณ ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ได้แก่ 3.1 แยกขวดพลาสติก  
    3.2 ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และ3.3 กระดาษประเภทต่างๆ  
    รวมถึง 3.4 การใช้กระดาษหน้าเดียว 

2.2 ระดับความพึงพอใจของ 
     บุคลากรห้องสมุดต่อ 
     สภาพแวดล้อมในการท้างาน  

คะแนน
เฉลี่ย  

>3.50 การก้ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ
รายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
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เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
3. เพื่อให้บุคลากร 
    ห้องสมุดและ 
    ผู้ใช้บริการมีความรู ้
    ความเข้าใจ และม ี
    ส่วนร่วมในการ 
    อนุรักษ์พลังงาน 
    และสิ่งแวดล้อม  

3.1 จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่ม ี
     ความรู้ความเข้าใจในการ 
     อนุรักษ์พลังงานและ 
     สิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ที ่
     ก้าหนด  

ร้อยละ ≥80   1) ทุกกิจกรรมต่างๆ ของโครงการห้องสมุดสีเขียว    
2) แบบฝึกหัดความรู้ความเข้าใจเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน 
   และสิ่งแวดล้อมเมื่อเสรจ็สิ นโครงการ 

คณะกรรมการโครงการห้องสมุด 
สีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง 

3.2 จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่ม ี
     ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  
     ของโครงการ  

ร้อยละ ≥90 1) การจัดท้าความสะอาดใหญ่ประจ้าป ี
2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงาน 
    และสิ่งแวดล้อมของห้องสมดุรว่มกัน 
3) กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
4) การก้ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   และรายงานความกา้วหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะ 

3.3 จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค ์
     ที่จัดขึ นเพื่อให้ผู้ใช้บริการม ี
     ส่วนร่วมในการอนุรักษ ์
     พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จ้านวน ≥3 1) กิจกรรมประกวดค้าขวัญการอนุรักษ์พลังงานและ 
    สิ่งแวดล้อม 
2) การเผยแพร่ความรูเ้รื่องการอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แนะน้าหนังสือ  
    ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน ์
3) กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รบับริจาคฝากระป๋อง 
    น ้าอัดลม ณ ส้านักหอสมดุกลาง 
4) การรณรงค/์ส่งเสรมิเรื่องการแยกขยะในอาคาร ณ  
    ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ได้แก่ แยกขวดพลาสติก และ 
    ขยะอิเล็กทรอนิกส์  
5) การรณรงคเ์รื่องการประหยดัน า้และไฟผ่านช่องทางต่างๆ 
    เช่น จัดนิทรรศการ แนะน้าหนงัสือ ป้ายประชาสัมพันธ์  
    โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน ์
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เอกสารแนบ 2 ประกอบวาระที่ 4.2 

แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

1. ที่มาและเหตุผลความจ าเป็น 
   ปัจจุบันสภาพแวดล้อมโลกก้าลังถูกท้าลายอย่างต่อเนื่องเพราะการใช้ทรัพยากรในทางที่ผิด ห้องสมุดใน
ฐานะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมตระหนักถึงผลกระทบที่มีต่อสังคมดังกล่าว พร้อมกับแสวงหาหนทางท่ีจะ
ช่วยให้ความรู้และแนวทางในการปฏิบัติในอันที่จะสร้างจิตส้านึกและส่งเสริมวิธีการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม รวมทั งการจัดบรรยากาศท่ีท้างานที่เอื อต่อการปฏิบัติงานเพื่อให้การด้าเนินงานของบุคลากรมี
ประสิทธิภาพและถูกสุขลักษณะ ดังนั น ส้านักหอสมุดกลางจึงพิจารณาเห็นว่าควรมีการจัดกิจกรรมที่ช่วย
ส่งเสริมให้บุคลากรและผู้ใช้บริการตระหนักถึงความส้าคัญและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ด้วยว่าเป็นหนทางหนึ่งที่จะช่วยให้สังคมไทยน่าอยู่และยั่งยืน โครงการห้องสมุดสีเขียวจึงมุ่งเน้น
การสร้างสภาพแวดล้อมของห้องสมุดที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความ
ตระหนักถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมท่ียั่งยืนต่อไปดังเช่น แนวปฏิบัติในการอนุรักษ์
พลังงานในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น     
 
2. วัตถุประสงค์   
  2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
      2.2 เพ่ือจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในส่วนพื นที่ท้างานและพื นที่ให้บริการ  
  2.3 เพ่ือให้บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม 
 
3. เป้าหมาย  
 3.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559  
       3.2 มีรายงานผลการส้ารวจและบ้ารุงรักษ์อุปกรณ์การใช้น ้าเพ่ือลดการสูญเสียน ้าและ/หรือ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการประหยัดน ้า  
       3.3 จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและการคัดแยกขยะ ≥3 กิจกรรม/การรณรงค์  
       3.4 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรห้องสมุดต่อสภาพแวดล้อมในการท้างาน คะแนนเฉลี่ย >3.50  
  3.5 จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ท่ี
ก้าหนด ร้อยละ ≥80     
  3.6 จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ร้อยละ ≥90  
       3.7 จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค์ท่ีจัดขึ นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม ≥3 กิจกรรม/การรณรงค์    
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4. กลยุทธ์ในการด าเนินงาน 
  เพ่ือให้การด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว 
ส้านักหอสมุดกลาง บรรลุตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ จึงก้าหนดกลยุทธ์ในการด้าเนินงานไว้ ดังนี  
  กลยุทธ์ที่ 1  การเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
   1. จัดแบ่งคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวออกเป็น 3 กลุ่มเพ่ือดูแลรับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านไฟฟ้า ด้านน ้า และด้านสภาพแวดล้อม 
   2. ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานของแต่ละด้าน ดังนี  
    2.1 ด้านไฟฟ้า 
     2.1.1 ก้าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการประหยัดและการใช้ที่คุ้มค่า  
     2.1.2 ส้ารวจ และบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าที่ช้ารุดให้เป็น
อุปกรณ์ที่ประหยัดไฟฟ้าทดแทน  
    2.2 ด้านน ้า  
     2.2.1 ก้าหนดมาตรการการใช้น ้าเพื่อให้เกิดการประหยัดและการใช้ที่คุ้มค่า 
     2.2.2 ส้ารวจ และบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น ้าที่ช้ารุดให้เป็น
อุปกรณ์ที่ประหยัดน ้าทดแทน 
      2.3 ด้านสภาพแวดล้อม 
     2.3.1 ก้าหนดมาตรการการใช้ทรัพยากรเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและดูแลสภาพแวดล้อมให้
มิตรกับสิ่งแวดล้อม  
     2.3.2 จัดบริการอุปกรณ์/เครื่องมือที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ 
คัดแยกขยะ  
  กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความตระหนักและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรห้องสมุดและผูใ้ช้บริการ
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
         1. ประชาสัมพันธ์/เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ แนะน้าหนังสือ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 
อีเมล (บุคลากรห้องสมุด) เป็นต้น 
         2. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
         3. รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น บอร์ด/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการ แนะน้าหนังสือ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น      
  กลยุทธ์ที่ 3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
   1. มอบหมายคณะกรรมการประจ้าแต่ละพื นที่ในการก้ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมอย่างสม่้าเสมอ พร้อมทั งรายงานผล ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการโครงการ
ห้องสมุดสีเขียวเพ่ือพิจารณา 
   2. คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวจัดท้าสรุปรายงานผลการด้าเนินงานเพ่ือเสนอผู้บริหาร
ส้านักหอสมุดกลาง และคณะท้างานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรน ้าประจ้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ 
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5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
        5.1 ห้องสมุดสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
       5.2 ห้องสมุดจัดสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับบุคลากรและผู้ใช้บริการ 
  5.3 บุคลากรห้องสมุดและผู้ใช้บริการมีความรู้ความเข้าใจ มีความตระหนัก และมีส่วนร่วม 
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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แผนปฏิบัติการอนุรักษพ์ลังงานและสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการห้องสมดุสเีขียว ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
 

กลยุทธ ์
แนวทาง/มาตรการ 

ผูร้ับผิดชอบ 

กลยุทธ์ที่ 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการด าเนินงาน 
     1. จัดคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวออกเป็น 3 กลุ่มเพ่ือดูแล
รับผิดชอบ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟฟ้า ด้านน ้า และด้านสภาพแวดล้อม 

คณะกรรมการโครงการ 
ห้องสมุดสีเขียว 

     2. ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานของแต่ละด้าน ดังนี      
          2.1 ด้านไฟฟ้า 
               ก้าหนดมาตรการการใช้ไฟฟ้าเพ่ือให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า 
               2.1.1 มาตรการระยะสั้น 
                    1) ก้าหนดแนวปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าส้าหรับบุคลากรห้องสมุด
และผู้ใช้บริการ (รายละเอียดดูในแนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม)  
                  2) การส้ารวจ ตรวจสอบ และบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับ
การใช้ไฟฟ้าภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี  
                          2.1) ส้ารวจและตรวจสอบ ดังนี  
                               ก. ส้ารวจแผงควบคุมหลอดไฟและหลอดไฟที่ไม่
สามารถใช้งานได้ 
                               ข. ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้ของปลั๊กไฟ (ปลั๊กพ่วง
และปลั๊กติดผนัง)  
                               ค. ตรวจสอบการท้างานของเครื่องปรับอากาศและ 
พัดลม 
                               จ. ตรวจสอบการท้างานที่ผิดปกติของคอมพิวเตอร์
หลังปิดเครื่อง เช่น มีการรีสตาร์ทเองหลังปิดเครื่องแล้ว 
                          2.2) บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์อย่าง
เหมาะสมเพ่ือลดการใช้สูญเสียพลังงานอย่างเปล่าประโยชน์ 
                          2.3) ท้ารายงานผลการส้ารวจ ตรวจสอบ และ
บ้ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการไฟฟ้าเพ่ือให้เห็นภาพรวมส้าหรับการวาง
แผนการดูแล รวมถึงการวางแผนด้าเนินการเรื่องงบประมาณและจัดซื อ
อุปกรณ์เพ่ือปรับเปลี่ยน 
                   3) ใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานที่ได้รับรองมาตรฐาน  
เป็นหลอด LED 
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                    4) จัดท้าแผนผังสวิตช์ไฟฟ้าแต่ละชั นและก้าหนดผู้รับผิดชอบ
ดูแลการเปิด- ปิดดวงไฟประจ้าชั น 
                    5) บริเวณท่ีมีผู้ใช้น้อยติดตั งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแบบ
อัตโนมัติเมื่อมีคนเดินผ่าน  
                    6) บ้ารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่้าเสมอ โดยท้าความ 
สะอาดแผ่นกรองอากาศที่อยู่ภายในชุดเครื่องปรับอากาศในอาคารทุกๆ เดือน 
และท้าความสะอาดชุดระบายความร้อนที่ติดตั งภายนอกอาคารทุก 6 เดือน 
                    7) ลดภาระการท้างานของเครื่องปรับอากาศ โดยป้องกัน
ความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการปลูกต้นไม้ติดผ้าม่านหรือฟิล์มกรองแสง และ 
อุดรอยรั่วต่าง ๆ 
                    8) ลดการดูดความเย็นออกโดยการงดใช้พัดลมดูดอากาศ 
                     9) รวบรวมและวิเคราะห์ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารายเดือนและ
รายปีงบประมาณ 
                    10) เผยแพร่ความรู้/รณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและ
คุ้มค่า เช่น จัดนิทรรศการ แนะน้าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อ
สังคมออนไลน์ โดยเนื อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี  
                         10.1) การใช้ไฟฟ้าท่ีบ้านและท่ีท้างานอย่างถูกวิธี 
                         10.2) การตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างง่ายๆ  
ที่บ้านและที่ท้างาน 
                         10.3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น 
การใช้คอมพิวเตอร์ กระติกน ้าร้อน เป็นต้น 
               2.1.2 มาตรการระยะยาว  
                    1) กรณีที่อุปกรณ์ช้ารุดและจ้าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ให้พิจารณา
จัดหาอุปกรณ์ท่ีประหยัดไฟทดแทน เช่น หลอด LED เครื่องปรับอากาศ 
เบอร์ 5 ปลั๊กพ่วงที่มีคุณภาพ ปลั๊กติดผนัง เป็นต้น 
                    2) กรณีที่มีการปรับปรุงอาคาร ให้ค้านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผล
ต่อการประหยัดไฟ เช่น การติดตั งหรือปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบบ
ไฟฟ้าและแสงสว่างให้ประหยัดพลังงาน การออกแบบหรือวางผังการจัดวาง
หรือติดตั งอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
                    3) ประเมินผลการใช้ไฟฟ้าในแต่ละปีเพ่ือน้ามาค้านวณตัวเลข
ส้าหรับการคาดการณ์การใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงให้เหมาะสม 
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          2.2 ด้านน้ า 
               ก้าหนดมาตรการการใช้น ้าเพื่อให้เกิดการประหยัดและคุ้มค่า 
               2.2.1 มาตรการระยะสั้น 
                     1) ก้าหนดแนวปฏิบัติการใช้น ้าส้าหรับบุคลากรห้องสมุดและ
ผู้ใช้บริการ (รายละเอียดดูในแนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม)  
                     2) การส้ารวจ ตรวจสอบ และบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับ
การใช้น ้าภายในหน่วยงานอย่างเหมาะสม โดยมีวิธีการดังนี  
                          2.1) ส้ารวจ ตรวจสอบการใช้น ้าแบบผิดประเภท ดังนี  
                               ก. ตรวจสอบท่อน ้ารั่วภายในอาคาร 
                               ข. ตรวจสอบก๊อกน ้าที่ช้ารุดส่งผลให้ปิดน ้าไม่สนิท 
                               ค. ตรวจสอบเครื่องสุขภัณฑ์ว่ามีจุดรั่วซึมหรือไม่ 
                               ง. ตรวจสอบอุปกรณ์ถังกักเก็บน ้าภายในหน่วยงาน 
เดือนละ 1 ครั ง พร้อมทั งท้าเช็คลิสต์เพื่อความต่อเนื่องในการตรวจสอบ 
                              จ. ตดิตามปริมาณการใช้น ้าอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ตรวจสอบหาการรั่วไหล 
                          2.2) บ้ารุงรักษา ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนอุปกรณ์อย่าง
เหมาะสมเพ่ือลดการสูญเสียน ้าอย่างเปล่าประโยชน์ เช่น ซ่อมท่อน ้าที่รั่ว 
เปลี่ยน/ซ่อมก๊อกที่ไม่สามารถปิดได้สนิท ปั้มน ้า ระบบการจ่ายน ้า เช่น ท่อ
ประปา วาล์ว ก๊อกน ้า ระบบสุขภัณฑ์ เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพปกติอย่าง
สม่้าเสมอ                          
                         2.3) ท้ารายงานผลการส้ารวจ ตรวจสอบ และบ้ารุงรักษา
อุปกรณ์ที่เก่ียวกับการใช้น ้าเพ่ือให้เห็นภาพรวมส้าหรับการวางแผนการดูแล 
รวมถึงการวางแผนด้าเนินการเรื่องงบประมาณและจัดซื ออุปกรณ์เพ่ือ
ปรับเปลี่ยน 
                    3) ปรับระดับความแรงของน ้าจากสายช้าระให้เหมาะสมเพ่ือ
การประหยัดน ้า     
                      4) เผยแพร่ความรู้/รณรงค์การใช้น ้าอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แนะน้าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ โดยเนื อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี  
                         4.1) วิธีการใช้น ้าอย่างประหยัดที่บ้านและที่ท้างาน เช่น ไม่
เปิดน ้าไหลตลอดเวลาในขณะล้างหน้าหรือบ้วนปาก/แปรงฟัน ควรใช้แก้วแทน
การเปิดน ้าไหลทิ ง / การล้างถ้วยชาม ควรใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกหรือเศษ
อาหารออกก่อน และล้างพร้อมกันในอ่างน ้าจะประหยัดเวลาและ 
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ประหยัดน ้ามากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง / การใช้สบู่เหลวแทนสบูก้อนในการ 
ล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนจะใช้เวลาล้างท้าความสะอาดนานกว่า / ไม่ทิ งเศษ
อาหาร กระดาษ หรือสารเคมีลงในโถชักโครก / ควรใช้ Sprinkler หรือบัวรด
น ้าแทนการฉีดด้วยสายยางหรือปล่อยน ้าทิ งไว้ และควรรดน ้าในช่วงเช้าซึ่ง
อากาศยังเย็นอยู่ช่วยให้การระหายของน ้าต่้ากว่า รวมถึงการน้าน ้าที่ใช้แล้ว
มารดน ้าหรือราดท้าความสะอาดพื น (ในรอบแรก) แทนน ้าประปา 
                         4.2) ประโยชน์และความจ้าเป็นของน ้าในชีวิตประจ้าวัน 
                2.2.2 มาตรการระยะยาว  
                     1) กรณีท่ีอุปกรณ์ช้ารุดและจ้าเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ ให้
พิจารณาจัดหาอุปกรณ์ท่ีประหยัดน ้าทดแทน เช่น ก๊อกประหยัดน ้า ชักโครก
ประหยัดน ้า หัวฉีดประหยัดน ้า โถปัสสาวะชายประหยัดน ้า เป็นต้น 
                     2) กรณีที่มีการปรับปรุงอาคาร ให้ค้านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่
ส่งผลต่อการประหยัดน ้า เช่น การติดตั งหรือปรับปรุงระบบการใช้หรือหรือ
อุปกรณ์ให้ประหยัดน ้า การออกแบบหรือวางผังการจัดวางหรือติดตั งอุปกรณ์ท่ี
เกี่ยวกับการใช้น ้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
                     3) ใช้น ้าจากคลองธรรมชาติเพ่ือรดน ้าต้นไม้แทนนน ้าประปา 
(ส้าหรับหอสมุด มศว องครักษ์) 

คณะกรรมการโครงการ 
ห้องสมุดสีเขียว 
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          2.3 ด้านสภาพแวดล้อม 
               ก้าหนดมาตรการเพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด คุ้มค่า 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดการเกิดขยะ และการจัดสภาพแวดล้อมดี 
ในพื นที่ท้างานและพื นที่ให้บริการ 
                2.3.1 มาตรการระยะสั้น 
                    1) ก้าหนดแนวปฏิบัติด้านสภาพแวดล้อมส้าหรับบุคลากร
ห้องสมุดและผู้ใช้บริการ (รายละเอียดดูในแนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม)  
                     2) มีการจัดการขยะที่เหมาะสม ลดปริมาณขยะ โดยมีวิธีการ 
ดังนี  
                          2.1) การใช้กระดาษให้ครบทั ง 2 ด้าน  
                          2.2 การจัดพื นที่หรือถังส้าหรับคัดแยกขยะ ได้แก่  
ขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฝากระป๋อง และกระดาษใช้แล้ว 
                    3) จัดสภาพแวดล้อมในอาคารให้สะอาด เป็นระเบียบร้อย 
อากาศถ่ายเทสะดวก  
                    4) มีการก้ากับ ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าพร้อม
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะอย่างสม่้าเสมอ 
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                    5) เผยแพร่ความรู้/รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด 
คุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การลดการเกิดขยะ และการจัด
สภาพแวดล้อมที่ดี ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์  
สื่อสังคมออนไลน์ โดยเนื อหาครอบคลุมเรื่องต่างๆ ดังนี  
                          5.1) ข้อมูลวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง 
                          5.2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
                          5.3) ข้อมูลผลเสียของขยะที่เป็นพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
                          5.4) ส่งเสริมการแยกขยะก่อนทิ งโดยการจัดเตรียมถัง
แยกขยะไว้ ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติก ถังทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์ ถังทิ งฝาและ
ผลิตภัณฑ์จากกระป๋อง กล่องแยกทิ งกระดาษแต่ละประเภท (เฉพาะพื นที่
ท้างาน) 
                          5.5) การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี เช่น 
รณรงค์เรื่องการลดการส่งเสียงดังภายในพื นที่อ่าน การน้าหนังสือไปวางที่ชั น
พักหนังสือหลังใช้งานเสร็จ การเก็บเก้าอี ให้เข้าท่ีหลังการใช้งาน การดูแลโต๊/
พื นที่ท้างานหลังเลิกงาน เป็นต้น 
               2.3.2 มาตรการระยะยาว 
                     1) กรณีที่มีการปรับปรุงอาคาร ให้ค้านึงถึงปัจจัยต่างๆ ที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ หรือเฟอร์นิเจอร์ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
                     2) ผลักดันเรื่องการคัดแยกขยะให้เป็นมาตรการร่วมกันกับ
ทางมหาวิทยาลัยอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม 
                     3) รณรงค์การเลิกใช้โฟมในมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรม 
 

คณะกรรมการโครงการ 
ห้องสมุดสีเขยีว 

ด้านสภาพแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างจิตส านึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ 
     พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
      1. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การด้าเนินงานในการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมให้บุคลากรห้องสมุดทราบทั่วกันอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น อีเมล บอร์ด/ป้ายประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
     2. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมไปยังผู้ใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แนะน้า
หนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 
 
 
 

 

คณะกรรมการโครงการ 
ห้องสมุดสีเขียว 
ในแต่ละด้าน 
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กลยุทธ ์
แนวทาง/มาตรการ 

ผู้รับผิดชอบ 

     3. จัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้บุคลากรห้องสมุดและ
ผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เช่น ประกวดค้า
ขวัญโดยเปิดให้นิสิตเข้าร่วม “ขยะขยายโอกาส” ว่าด้วยการรับบริจาคฝา
กระป๋อง การแลกเปลี่ยนความรู้ส้าหรับบุคลากรห้องสมุด และกิจกรรมจัดท้า
ความสะอาดใหญ่ประจ้าปี เป็นต้น 
     4. รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะในอาคาร ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติก 
ถังทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการแยกทิ งกระดาษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์  
     5. รณรงค์เรื่องการประหยัดน ้าและไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัด
นิทรรศการ แนะน้าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 

 

กลยุทธ์ที่ 3 การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
      อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

แนวทางการด าเนินงาน  
     1. มอบหมายคณะกรรมการประจ้าแต่ละพื นที่ในการก้ากับติดตามการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่้าเสมอ พร้อมทั งรายงานผล ปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ต่อคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวเพ่ือ
พิจารณา 
     2. คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวจัดท้าสรุปรายงานผลการ
ด้าเนินงานเพื่อเสนอผู้บริหารส้านักหอสมุดกลาง และคณะท้างานด้านการจัด
การพลังงานและทรัพยากรน ้าประจ้าหน่วยงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

คณะกรรมการโครงการ 
ห้องสมุดสีเขียว 
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เอกสารแนบ 3 ประกอบวาระที่ 4.3 
แนวปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประจ าปีงบประมาณ 2560 

   ด้าน บริเวณท างานของบุคลากร บริเวณบริการผู้ใช้ 
1. ด้านไฟฟ้า 
   1.1 ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง 1. เปิดไฟฟ้าฟ้าตามความจ้าเป็น

ของ 
    การใช้แสงสว่างหรือเฉพาะส่วน
ที ่
    มีคนท้างาน 
2. ปิดไฟทุกครั งเมื่อไม่มีคนท้างาน  
   และเวลาพักรับประทานอาหาร 
   กลางวัน 

1. เปิดไฟฟ้าฟ้าตามความจ้าเป็นของ 
   การใช้แสงสว่างหรือเฉพาะส่วนที่มี 
   ผู้ใช้บริการ 

   1.2 เครื่องปรับอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตั งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี  
    25 องศาเซลเซียส  
2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลา
พัก 
    รับประทานอาหารกลางวัน  
    30 นาที (ยกเว้นพื นที่บริการ/ 
    ส้านักงานที่มีการสลับกันพัก 
    กลางวัน) และก่อนเลิกงาน  
    30 นาท ี
3. หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้อง
ท้างาน 
    เกิน 1 ชั่วโมง ต้องปิดเครื่อง 
    ปรับอากาศทุกครั ง 
4. ส้าหรับห้องประชุม ให้เปิด
เครื่อง 
    ปรับอากาศก่อนการประชุม 
    15 นาที และเมื่อใช้ 
    งานเสร็จ ให้ผู้รับผิดชอบ 
    ปิดเครื่องปรับอากาศทันที 
5. ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมี 
   การเปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น  
   ประตูห้องน ้า 
 
         

1. ตั งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 
    25 องศาเซลเซียส  
2. ก้าหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับ 
   อากาศ และผู้รับผิดชอบประจ้าชั น 
ส านักหอสมุดกลาง 
   ช่วงเปิดภาคเรียน 
      วันจันทร์-ศุกร์  
         ชั น 1 เปิดเวลา 8.40 - 19.00 
น. 
         ชั น 2 เปิดเวลา 8.15 - 19.00 
น. 
         ชั น 3 เปิดเวลา 8.30 - 19.00 
น. 
         ชั น 4 เปิดเวลา 8.30 - 19.00 
น. 
         ชั น 5 เปิดเวลา 8.50 - 17.00 
น. 
         ชั น 6 เปิดเวลา 9.00 - 16.00 
น. 
      วันเสาร์-วันอาทิตย ์ 
        ชั น 1 เปิดเวลา 10.30 - 17.00 
น. 
        ชั น 2 เปิดเวลา 10.30 - 17.00 
น. 
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   ด้าน บริเวณท างานของบุคลากร บริเวณบริการผู้ใช้ 
 
 
   1.2 เครื่องปรับอากาศ 
        (ต่อ) 

หมายเหตุ  
     พิจารณาการเปดิ-ปิดเครื่อง 
ปรับอากาศได้ตามความเหมาะสมของ 
สภาพอากาศ 
 

        ชั น 3 เปิดเวลา 10.30 - 17.00 
น. 
        ชั น 4 เปิดเวลา 10.30 - 17.00 
น. 
        ชั น 5 เปิดเวลา 10.30 - 16.00 
น. 
        ชั น 6 งดเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 
      หมายเหตุ เวลาในการเปิด-ปิด 
อาจมีการปรับเปลีย่นได้ โดยให้
พิจารณาเปน็กรณีไป 
   ช่วงปิดภาคเรียน 
       เปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาปกติ      
และทุกชั นปิดเวลา 15.00 น. 
 
องครักษ์ 
     ในส่วนบริการเปิด
เครื่องปรับอากาศเหลื่อมเวลากันในแต่
ละชั นบริการ 
     ชั้น 1  
        เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 8.40 
น. 
     ชั้น 2  
        เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 10.00
น. (หากมีผู้ใช้บริการ เกิน 10 คนหรือ
สภาพอากาศร้อน ปรับเวลาเป็น 9.30 น.) 
     ชั้น 3  
        เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 8.50 
น. 
    ชั้น 4  
        เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.00 
น. 
    ชั้น 5  
        เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.10 
น. 
 
    *ทุกชั้นบริการปิดเคร่ืองปรับอากาศ
ก่อนเวลาปิดท าการ 30 นาที 
หมายเหตุ  
     พิจารณาการเปดิ-ปิด
เครื่องปรับอากาศไดต้ามความเหมาะสม
ของสภาพอากาศ 
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   ด้าน บริเวณท างานของบุคลากร บริเวณบริการผู้ใช้ 
 
3. ส้าหรับห้องประชุม ให้เปิดเครื่อง 
    ปรับอากาศก่อนการประชุม 
    15 นาที และเมื่อใช้งานเสร็จ  
    ให้ผู้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับ 
    อากาศทันที 
4. ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมี
การ 
   เปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตู 
   ห้องน ้า 

   1.3 พัดลม  
 

1. ปิดทุกครั งหลังเลิกใช้ 
2. ถอดปลั๊กออกทุกครั งหลังเลิกใช้ 

1. ปิดทุกครั งหลังเลิกใช้ 
 

   1.4 คอมพิวเตอร์ 1. เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกิน15 
นาท ี
   ให้ปิดหน้าจอ หรือตั งโหมด 
Sleep 
2. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้ 
   งานเกิน 2 ชั่วโมง 
 

1. ลดจ้านวนการใช้คอมพิวเตอร์ 
   สืบค้นของแต่ละชั นลง หลังเวลา  
   16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
2. ในช่วงปิดภาคเรียน หรือช่วงเช้า  
   อาจจะพิจารณาเปิดคอมพิวเตอร์ 
   สืบค้นบางส่วน (พิจารณาจาก 
   ปริมาณผู้ใช้บริการ) 

   1.5 ลิฟต ์ 1. ลิฟตบ์ุคลากรเปิด-ปิดตามเวลา 
   ปฏิบัติงาน 
2. รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีขึ นลง 
   ชั นเดียว 

  รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีขึ นลงชั น
เดียว 
 

  1.6 สิ่งอ้านวยความสะดวก    ก้าหนดช่วงเวลาในการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น กระติกน ้าร้อน 
และเม่ือหมดช่วงใช้งาน ให้ถอด
ปลั๊กออกทันที 

 

   1.7 อ่ืนๆ  1. ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้ 
    ไฟฟ้าให้บุคลากรห้องสมุดทราบ 
    ทุกเดือน 
2. รณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้า   
   และการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า 
3. ขอความร่วมมือบุคลากรห้องสมุด 
   ในการสอดส่องดูแลการท้างาน
ของ 
   อุปกรณท์ี่เกีย่วข้องกับการใช้
ไฟฟ้า 

1. ประชาสัมพันธ์รายงานการใช้ไฟฟ้า 
    แกผู่้ใช้บริการทราบทุกเดือน 
2. รณรงค์เรื่องการประหยัดไฟฟ้า   
   และการใช้ไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า 
3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ
ถึง 
    จุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ท่ีมี
ปัญหา 
    หรือช้ารุด 
4. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดง
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   ด้าน บริเวณท างานของบุคลากร บริเวณบริการผู้ใช้ 
   ในพื นที่ของตนเองและแจ้งให้
ทราบ 
   ถึงบุคคลที่รับแจ้งเรื่องเมื่อพบ 
   อุปกรณ์ช้ารุดหรือท้างานผิดปกติ 
4. เปิดโอกาสให้บุคลากรห้องสมุด 
   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   การประหยัดพลังงาน 
5. จัดอบรม/กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
    เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและ 
    แนวปฏิบัติในเรื่องการประหยัด 
    ไฟฟ้าให้กับบุคลากรห้องสมุด 

ความ 
    คิดเห็นเกี่ยวกับการประหยัด 
    พลังงาน 

2. ด้านประปา  
   1. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนส้าหรับ 

   ล้างมือ 
2. ปรับระดับความแรงของน ้าจาก 
   สายช้าระให้เหมาะสมเพ่ือการ 
   ประหยัดน ้า 
3. รณรงคเ์รื่องวิธีการใช้น ้าอย่าง 
    ประหยัดทั งทีบ่้านและที่ท้างาน 
    รวมถึงประโยชน์และความ
จ้าเป็น 
    ของน ้าในชีวิตประจ้าวัน 
4. ขอความร่วมมือบุคลากรห้องสมุด 
   ในการสอดส่องดูแลการท้างาน
ของ 
   อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น ้าใน 
   พื นที่ของตนเอง ให้อยู่ในสภาพดี  
   พร้อมใช้งาน และแจ้งให้ทราบถึง 
   บุคคลที่รับแจ้งเรื่องเมื่อพบ
อุปกรณ์ 
   ช้ารุดหรือท้างานผิดปกติ 
5. เปิดโอกาสให้บุคลากรห้องสมุด 
   แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
   การประหยัดพลังงาน 
6. จัดอบรม/กิจกรรมแลกเปลี่ยน 
    เรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจและ 

1. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนส้าหรับ 
   ล้างมือ 
2. ปรับระดับความแรงของน ้าจาก
สาย 
   ช้าระให้เหมาะสมเพ่ือการ
ประหยัด    
   น ้า 
3. รณรงคเ์รื่องวิธีการใช้น ้าอย่าง 
    ประหยัดที่บ้านและที่ท้างาน 
    รวมถึงประโยชน์และความจ้าเป็น 
    ของน ้าในชีวิตประจ้าวัน 
4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ
ถึง 
    จุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ท่ีมี
ปัญหา 
    หรือช้ารุด 
5. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดง
ความ 
    คิดเห็นเกี่ยวกับการประหยัด 
    พลังงาน 
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   ด้าน บริเวณท างานของบุคลากร บริเวณบริการผู้ใช้ 
    แนวปฏิบัติในเรื่องการประหยัด 
    ไฟฟ้าให้กับบุคลากรห้องสมุด 

3. ด้านสภาพแวดล้อม 
    1. มีการจัดเก็บเอกสาร/สิ่งของ

ต่างๆ 
   อย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม  
   มีป้ายบอก/คู่มือ(ถ้ามี) และชื่อ 
   ผู้รับผิดชอบ (ในจุดที่ควรมี) 
2. อุปกรณ์การท้างาน ครุภัณฑ์  
    พัสดุอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
อยู่ 
    เสมอ 
3. มีการตรวจตรา ดูแลพื นที่ให้ 
    สะอาดและปลอดโปร่งอยู่เสมอ 
4. หลังเลิกใช้งาน/เลิกงาน ควร 
   จัดเก็บอุปกรณ์หรือเอกสารต่างๆ  
   ให้เข้าท่ี 
5. มีการคัดแยกจัดการกับสิ่งของ
รอ 
   ด้าเนินการ/ท้าลายตาม
ระยะเวลา 
6. ลดการใช้กระดาษโดยการส่ง 
   อีเมลหรือใช้กระดาษให้ครบทั ง 
   2 หน้า  
7. มีการคัดแยกขยะ ได้แก่ ขวด 
   พลาสติก กระดาษสี กระดาษ
ขาว 
8. รณรงค์การการลดการเกิดขยะ  
   การจัดสภาพแวดล้อมที่ดี และ 
  การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  
  คุ้มค่าโดยการใช้ซ ้าหรือน้า
กลับมา 
  ใช้ใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

1. มีการจัดวางอุปกรณ์และครุภัณฑ์ 
    อย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม  
    สะดวกในการเข้าถึง มีป้าย/คู่มือ 
    แนะน้าการใช้ (ถ้ามี) และชื่อ 
    ผู้รับผิดชอบ (ในจุดที่ควรมี) 
2. ครุภัณฑ์ พัสดุ อยู่ในสภาพพร้อม 
    ใช้งาน 
3. มีการตรวจตรา ดูแลพื นที่ให้
สะอาด 
    และปลอดโปร่งอยู่เสมอ 
4. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางและ 
   ข้อมูลจ้าเป็นในพื นที่ 
5. มีการคัดแยกขยะ ได้แก่ ขวด 
   พลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์  
   ฝาชวด/กระป๋อง 
6. รณรงค์การใช้ทรัพยากรอย่าง 
   ประหยัด คุ้มค่าโดยการใช้ซ ้าหรือ 
   น้ากลับมาใช้ใหม่ และเป็นมิตรกับ   
   สิ่งแวดล้อม รวมถึงรณรงค์เรื่อง
การ 
   ลดการเกิดขยะ ผลเสียของขยะที่ 
   เป็นพิษที่มีผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   และการจัดสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น  
   การเก็บเก้าอี เข้าที่หลังการใช้งาน 
   การลดการส่งเสียงดังภายในพื นที่ 
   อ่าน การน้าหนังสือไปวางที่ชั นพัก 
   หนังสือหลังการใช้งาน เป็นต้น 
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เอกสารแนบ 4 ประกอบวาระที่ 4.5       
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการโครงการห้องสมดุสเีขยีว ปีงบประมาณ 2560 

                                พฤศจิกายน 2559 
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงานแตล่ะด้าน  

เร่ือง ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ส านักหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ์ 

ด้านพลังงาน 
    1. ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ไฟฟ้าทั งหมด เช่น หลอดไฟ เครื่องปรับอากาศ พัด
ลม ลิฟต์ ปลั๊ก ฯลฯ รวมถึงอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องการใช้กระติกน ้าร้อน คอมพิวเตอร ์
        1.1 ก้าหนดแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบตัิ     
        1.2 ดูแล ตรวจสอบ บ้ารุงรกัษา 
        1.3 ก้ากับติดตามและรายงานผล      
        1.4 รณรงค์ เผยแพรค่วามรู้ 
        1.5 วิเคราะห์การใช้ไฟฟ้า (ทรงยศ เป็นผู้วิเคราะห์และน้าเสนอการ
เปรียบเทยีบการใช้ไฟฟ้าของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง) 

ทรงยศ ขันบุตรศรี  
(ดูแลภาพรวมด้านพลังงาน) 
สนธิชัย ค ามณีจันทร์ (หัวหน้า) 
กมลพัชร พลรบ 
พงษ์ศักดิ์ เอกนาม 
สันติ เกษมพันธุ์ 
 

จันทิรา จีนะวงค์ (หัวหน้า) 
น ้าเงิน เฉลียวพจน์ 
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 
หทัยรัตน์ ธีรกุล 
 

 
 
 
 
 
ช่วยกันในภาพรวม 

    2. ประปา อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการใข้ประปาทั งหมด เช่น ก๊อกน ้า  
อ่างล้างมือ/ล้างจาน ชักโครก สายช้าระ ฯลฯ 
       2.1 ก้าหนดแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบตัิ         
       2.2 ดูแล ตรวจสอบ บ้ารุงรกัษา  
       2.3 ก้ากับติดตามและรายงานผล      
       2.4 รณรงค์ เผยแพร่ความรู ้

ทรงยศ ขันบุตรศรี  
(ดูแลภาพรวมด้านพลังงาน) 
สามารถ พุกพญา (หัวหน้า) 
พิลาสพล  พิพัฒน์เขมากร 
สุรพงษ์ พิมพ์โคตร 
สุรชัย หาบ้านแท่น 

     3. รวบรวมรายงานผลการส ารวจ ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาอุปกรณ์
การใช้น้ าและไฟฟ้า รวมถึงด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยน 

พิลาสพล  พิพัฒน์เขมากร 
(ประสานงานกับอัญชลี มุกสิกมาศ) 

จันทิรา จีนะวงค์ กรรมการทุกคนช่วยดูแล
และแจ้งเมื่ออุปกรณ์ช้ารุด 
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เร่ือง ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
ส านักหอสมุดกลาง หอสมุด มศว องครักษ์ 

ด้านสภาพแวดล้อม 
ความสะอาด เรียบร้อยสบายตา ปลอดโปร่ง ประหยัดพลังงาน ใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการแยกขยะ 
      1. ก้าหนดแผนปฏิบัติการและแนวปฏิบัติ     
      2. ดูแลการด้าเนินการ 
      3. ก้ากับติดตามและรายงานผล   
      4. รณรงค์ เผยแพร่ความรู้ 

วรุณพรรณ พองพรม(หัวหน้า) 
กิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก 
เกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ 
จรัสโฉม ศิริรัตน์ 
นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์ 
ปิยะรักษ์ หอมหวล 
พงษ์ศักดิ์ เอกนาม 
อัมพร ขาวบาง 
อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ 

หทัยรัตน์ ธีรกุล (หัวหน้า) 
จันทิรา จีนะวงค์ 
น ้าเงิน เฉลียวพจน์ 
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 
 

ประสานกับผู้ดูแลแม่บ้าน 

ด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารความรู้ รณรงค์ โดยรวม 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออนไลน์ Mbox โปสเตอร์ ป้าย
ประกาศ/ประชาสัมพันธ์ นิทรรศการ แนะน้าหนังสือ ฯลฯ รวมถึงช่วย
สนับสนุนการณรงค์/เผยแพร่ความรู้ของผู้รับผิดชอบแต่ละด้าน 

อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ (หัวหน้า)    
สนธิชัย ค้ามณีจันทร์ 
สุรพงษ์ พิมพ์โคตร   
อัมพร ขาวบาง 

จันทิรา จีนะวงค์ (หัวหน้า) 
น ้าเงิน เฉลียวพจน์ 
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 
หทัยรัตน์ ธีรกุล 
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คณะกรรมการผู้รับผิดชอบพ้ืนที่แต่ละชั้นหรอืกลุ่มงาน 
  หน้าที่ : ดูแลตรวจสอบในด้านที่ได้รับมอบหมายหลัก ทั งนี ผู้รับผิดชอบทุกคนของแต่ละชั นช่วยกันดูแลโดยรวม 

พื้นที่/กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหต ุ
 ไฟฟ้า-ประปา สภาพแวดล้อม 

ส านักหอสมุดกลาง 
   ชั น 1  1) งานเทคโนโลยีหอ้งสมุด     กมลพัชร พลรบ (กมลพัชร พลรบ) ดูแลแม่บ้าน: สันต ิ

*ช่วยดูแลแม่บ้านร่วมกับสันติ            2) กลุ่มงานบริการฯ *นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์ 
           3) กลุ่มงานส่งเสริมผู้ใช้ (ห้อง 102) 
   ชั น 2   1) กลุ่มงานส่งเสริม สุรพงษ์ พิมพ์โคตร (อิสยาห์ พันศิริพัฒน์) ดูแลแม่บ้าน: ฐานวีร ์
             2) กลุ่มงานบริการฯ วรุณพรรณ พองพรม 
   ชั น 3  กลุ่มงานบริการ วรุณพรรณ พองพรม อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ 

(วรุณพรรณ พองพรม) 
ดูแลแม่บ้าน: สมพิศ 

   ชั น 4  กลุ่มงานบริการ สามารถ พุกพญา 
พิลาสพล  พิพัฒน์เขมากร 

ปิยะรักษ์ หอมหวล ดูแลแม่บ้าน: จรีรัตน ์

   ชั น 5  กลุ่มงานบริการ สนธิชัย ค้ามณีจันทร์ กิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก ดูแลแม่บ้าน: อรุณรัตน์ 
   ชั น 6  กลุ่มงานบริการ สุรชัย หาบ้านแท่น *เกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ ดูแลแม่บ้าน: จรัสโฉม 

*ช่วยดูแลแม่บ้านร่วมกับจรัสโฉม 
   ชั น 7   1) ส้านักงานอ้านวยการ พงษ์ศักดิ์ เอกนาม จรัสโฉม ศิริรัตน์ ดูแลแม่บ้าน: อัมพร 
            2) งานบริหารจัดการทรัพยากร อัมพร ขาวบาง 
   ชั น 8  กลุ่มงานบริการฯ สันติ เกษมพันธุ์ พงษ์ศักดิ์ เอกนาม ดูแลแม่บ้าน: สันต ิ
ห้องสมุดองครักษ์ 
ชั น 1 -6 หทัยรัตน์ ธีรกลุ, น ้าเงิน เฉลยีวพจน,์ ยภุาภรณ์ ไชยสงค์, จันทิรา จนีะวงค์  
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คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงานแตล่ะกิจกรรม  
ภาระงาน / กิจกรรม หน้าที ่ ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน 

วิทยากร ทีมผู้ดูแลทั ง 3 ด้าน    

ประเมินผล กมลพัชร พลรบ และจรัสโฉม ศิริรัตน์  
และกรรมการทุกคนช่วยกันติดตาม    

ลงทะเบียน ดูแลภาพรวมการจัดกิจกรรม กรรมการที่เหลือ แบ่งเป็นรอบ *พิจารณาอีกครั งตอนถึงก้าหนดจัด 

ด้าเนินการเรื่องเอกสารอนุมัติจัดกิจกรรม เบิกจ่าย และ
ประสานงานทั งหมด 

อัมพร ขาวบาง และอิสยาห์ พันศิริพัฒน์   
 

กิจกรรมประกวดค าขวัญการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. ก้าหนดกติกา การให้คะแนน เกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์  และปิยะรักษ์ หอมหวล 

2. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมทาง FB เว็บไซต์ และ 
    โปสเตอร์ในห้องสมุด 

อิสยาห์ พันศิริพัฒน์   

3. ด้าเนินการประสานงานเรื่องผลการตัดสิน  
   และประกาศผล และพิธีมอบรางวัล(ถ้ามี) 

อิสยาห์ พันศิริพัฒน์  และกิตติศักด์ ก้าวกระโทก 

4. ด้าเนินการจัดประกวด เบิกจ่าย ประสานงาน อัมพร ขาวบาง 
กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟ 

ประสานงานเรื่องวิทยากร น ้าเงิน  เฉลียวพจน์   
ด้าเนินการจัดอบรมและจัดเลี ยง หทัยรัตน์  ธีรกุล และกรรมการฝั่งองครักษ์ 
ประเมินผล กมลพัชร พลรบ และยุภาภรณ์ ไชยสงค์  

และกรรมการทุกคนช่วยกันติดตาม 
ด้าเนินการเรื่องเอกสารอนุมัติจัดกิจกรรม เบิกจ่าย อัมพร ขาวบาง 
ประสานงานเรื่องการเดินทางไปองครักษ์ อัมพร ขาวบาง และอิสยาห์ พันศิริพัฒน์   
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ภาระงาน / กิจกรรม หน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี ด้าเนินการจัดกิจกรรมและการจัดเลี ยง หทัยรัตน์  ธีรกุล และกรรมการฝั่งองครักษ์ 

อัมพร ขาวบาง และกรรมการฝั่งประสานมิตร 
ประเมินผล กมลพัชร พลรบ จรัสโฉม ศิริรัตน์ และยุภาภรณ์ ไชยสงค์  

และกรรมการทุกคนช่วยกันติดตาม 
ด้าเนินการเรื่องเอกสารอนุมัติจัดกิจกรรม เบิกจ่าย และ
ประสานงานทั งหมด 

อัมพร ขาวบาง และอิสยาห์ พันศิริพัฒน์   

ก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม และรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

จัดท้าแบบติดตาม ทีมผู้รับผิดชอบทั ง 3 ด้าน  
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ (รวบรวมจัดท้า) ก้าหนดแนวทางการติดตาม 

สรุปผลการติดตาม ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ รายครั ง : ฝั่งประสานมิตร: อิสยาห์ พันศิริพัฒน์  
            ฝั่งองครักษ์: ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ 
สรุปข้อมูลรวมทั ง 2 แห่ง : อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ 

วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้า 

1. รวบรวมข้อมูลรายเดือน และเปรียบเทียบข้อมูล 
   ของห้องสมุดแต่ละแห่ง 

ทรงยศ ขันบุตรศรี  
จันทิรา จีนะวงค์       

2. แจ้งบุคลากร (ทางอีเมล) และผู้ใช้ (ส้านักหอสมดุกลาง 
    ติดหน้าลิฟต์ชั น 1 และที่ห้องสมุดองครักษ์) ทุกเดือน 

ฝั่งประสานมิตร: จรัสโฉม ศิริรัตน์ (แจ้งบุคลากร)  
                    สันติ เกษมพันธุ์ (แจ้งผู้ใช้) 
ฝั่งองครักษ์: จันทิรา จีนะวงค์  

3. สรุปข้อมูลรวมทั ง 2 แห่ง ทรงยศ ขันบุตรศรี 
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ภาระงาน / กิจกรรม หน้าที ่ ผู้รับผิดชอบหลัก 
ส ารวจ บ ารุงรักษา ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาภายใน
อาคาร 

ส้ารวจ ตรวจสอบ อุปกรณ์ทั งหมดอย่างสม่้าเสมอ ทีมผู้ดูแลเรื่องไฟฟ้าและประปาของทั ง 2 แห่ง 
ซ่อมบ้ารุง / ปรับเปลี่ยนอย่างสม่้าเสมอ ฝั่งประสานมิตร: พิลาสพล พิพัฒน์เขมากร 

ฝั่งองครักษ์: จันทิรา จีนะวงค์ (ก้ากับดูแล รายงานผล) 
รายงานผลการส้ารวจ ตรวจสอบ บ้ารุงรักษา และ
ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ รวมถึงปัญหาอุปสรรคในที่ประชุมอย่าง
สม่้าเสมอ 

ฝั่งประสานมิตร: พิลาสพล พิพัฒน์เขมากร  
ฝั่งองครักษ์: จันทิรา จีนะวงค์ 

สรุปผลการส้ารวจ บ้ารุงรักษา และปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 
รวมถึงปัญหาอุปสรรคตอนเสร็จสิ นโครงการ 

พิลาสพล พิพัฒน์เขมากร 

กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และ
รณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 

เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ แนะน้าหนังสือ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 

ฝั่งประสานมิตร: อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ สุรพงษ์ พิมพ์โคตร 
ฝั่งองครักษ์: จันทิรา จีนะวงค์ 

กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับบริจาคฝากระป๋อง  
ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง 

สุรพงษ์ พิมพ์โคตร และ สามารถ  พุกพญา 
จัดท้ากล่องให้ทั ง 2 ฝั่ง 

รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะในอาคาร ณ ห้องสมุดทั ง 
2 แห่ง ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติก ถังทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
และการแยกทิ งกระดาษ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ **รวมถึงการ
ปรับปรุงปรับเปลี่ยนป้ายรณรงค์/ประกาศเก่าๆ 

ทีมผู้ดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมของทั ง 2 ฝั่ง 

รณรงค์เรื่องการประหยัดน ้าและไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น จัดนิทรรศการ แนะน้าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ **รวมถึงการปรับปรุง

น ้า = ทีมผู้ดูแลเรื่องน ้าของทั ง 2 ฝั่ง 
ไฟฟ้า = ทีมผู้ดูแลเรื่องไฟฟ้าของทั ง 2 ฝั่ง 
 



228 
 

ปรับเปลี่ยนป้ายรณรงค์/ประกาศเก่าๆ และป้ายหน้าห้อง
ไฟ** 



229 
 

เอกสารแนบ 5 ประกอบวาระที่ 5.1 
 

 
 

 

 

ประกาศส านักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
เรื่อง นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว 

---------------------- 
 

             ส้านักหอสมุดกลาง ตระหนักถึงความส้าคัญของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมและ
การสร้างบรรยากาศท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั น เพ่ือให้บุคลากรและผู้รับบริการห้องสมุดมีความ
เข้าใจ ตระหนัก และมีแนวปฏิบัติที่ดี จึงก้าหนดนโยบายห้องสมุดสีเขียวไว้ดังนี  
    1. จัดท้าแผนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทบทวนแผน และก้าหนดเป้าหมาย
อย่างต่อเนื่อง   
    2. รณรงค์ ให้ความรู้ และจัดกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรและผู้ใช้บริการ  
 
                              ประกาศ  ณ  วันที่  1 ตุลาคม  พ.ศ. 2559 
           
                

                                                         (อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์) 
                                                                            ผู้อ้านวยการส้านักหอสมุดกลาง 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 1/2560 

วันอังคารที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

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

 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
ผู้มาประชุม 
 1. นางพิมล      เมฆสวัสดิ์   ที่ปรึกษา 
  2. นางวนิดา      วงศ์วัฒนะ   ที่ปรึกษา 
  3. นายทรงยศ    ขันบุตรศรี  ประธานกรรมการ 
  4. นายกมลพัชร     พลรบ         กรรมการ 
  5. นายกิตติศักดิ์    ก้าวกระโทก กรรมการ 
  6. นายเกียรติศักดิ์   หงษ์อินทร์  กรรมการ 
  7. นางจรัสโฉม        ศิริรัตน์    กรรมการ 
 8. นางสาวจันทิรา        จีนะวงค์  กรรมการ 
  9. นางสาวนัยรัตน์       เรืองวชิรารัตน์  กรรมการ 
  10. นายปิยะรักษ์   หอมหวล  กรรมการ 
  11. นายพงษ์ศักดิ์   เอกนาม  กรรมการ 
  12. นางสาวยุภาภรณ์    ไชยสงค์   กรรมการ 
  13. นางสาววรุณพรรณ      พองพรม   กรรมการ 
  14. นายสนธิชัย       ค ามณีจันทร์  กรรมการ   
  15. นายสันติ         เกษมพันธุ์   กรรมการ 
 16. นายสามารถ       พุกพญา  กรรมการ   
 17. นายสุรพงษ์      พิมพ์โคตร   กรรมการ 
  18. นางสาวอัมพร        ขาวบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  19. นางสาวอิสยาห์      พันศิริพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ผู้ไม่มาประชุม 
 20. นางสาวน  าเงิน   เฉลียวพจน์  กรรมการ  
  21. นายพิลาสพล    พิพัฒน์เขมากร    กรรมการ 
  22. นายสุรชัย     หาบ้านแท่น   กรรมการ 
  23. นางหทัยรัตน์   ธีรกุล    กรรมการ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2559  
  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว 
ของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั งที่ 5/2559 เมื่อวันอังคารที่ 22  
พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 มติที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
 วาระท่ี 3.1  แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว  
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2560 
     สืบเนื่องจากที่ประชุมครั งที่ 5/2559 ได้ร่วมกันพิจารณาแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นน าแผนปฏิบัติการประหยัดน  า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีงบประมาณ 2559 และมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2558 มาเป็นแนวทางในการจัดท านั น  
ได้ข้อสรุปตามที่เสนอในรายงานการประชุมครั งที่ 5/2559 และได้ส่งไฟล์ให้คณะกรรมการฯ ทุกคน
รับทราบแล้ว 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  วาระท่ี 3.2  แนวปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว  
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2560 
     สืบเนื่องจากที่ประชุมครั งที่ 5/2559 ได้ร่วมกันพิจารณาแนวปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ปีงบประมาณ 2560 โดยยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และ 
น ามาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2559 มาปรับใช้นั น ได้ข้อสรุป 
ตามท่ีเสนอในรายงานการประชุมครั งที่ 5/2559 และได้ส่งไฟล์ให้คณะกรรมการฯ ทุกคนรับทราบ 
รวมถึงได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของห้องสมุดรับทราบผ่านทางอีเมล บอร์ดบุคลากร  
ณ ชั น 1 หน้าลิฟต์บุคลากร (ส านักหอสมุดกลาง) และบริเวณประตูห้องไฟของทุกชั น และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบโดยติดประชาสัมพันธ์ไว้ในลิฟต์ของผู้ใช้บริการทั ง 2 ตัว 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 วาระท่ี 3.3  ตารางรายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้น้ าและไฟฟ้า  
     สืบเนื่องจากที่ประชุมครั งที่ 5/2559 ได้มีมติเห็นชอบและมอบให้นายสนธิชัย  
ค ามณีจันทร์ หัวหน้าดูแลด้านไฟฟ้า และนายสามารถ พุกพญา หัวหน้าดูแลด้านประปา ด าเนินการ
ร่วมกับประธานเพ่ือน าร่างตารางรายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ี
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เกี่ยวข้องกับการใช้น  าและไฟฟ้าที่น าเสนอในที่ประชุมไปพิจารณาปรับนั น ได้ตารางฯ ดังเอกสารแนบ 
1.1-1.2  
   นอกจากนี ประธานได้เสนอให้มีการติดหมายเลขหรือรหัสประจ าอุปกรณ์ท่ีตัวอุปกรณ์
โดยเน้นเฉพาะอุปกรณ์ท่ีอยู่ติดกับอาคาร เช่น ปลั๊กไฟ อ่างน  า ชักโครก เป็นต้น ส่วนหลอดไฟตาม
เพดานนั น ให้ติดหมายเลขหรือรหัสที่สวิตช์ไฟแทน  
   ส าหรับการก าหนดหมายเลขหรือรหัสประจ าอุปกรณ์นั น แต่ละรหัสจะประกอบด้วย 2 
ส่วน คือ รหัสอุปกรณ์ และหมายเลขอุปกรณ์ เช่น AB01 เป็นต้น ทั งนี จะรวบรวมเป็นรายการรหัส
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน  าทุกประเภท และให้น ามาใช้กับห้องสมุดทั ง 2 แห่ง  
ส่วนวัสดุที่ใช้ท าป้ายรหัสนั น ควรใช้วัสดุที่กันน  าและทนทาน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบว่าควรใช้สติกเกอร์ 
(ส าหรับเครื่องปรินท์ที่เป็นเลเซอร์) ในการจัดท าป้าย 
   นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ หัวหน้าดูแลด้านพลังงานของห้องสมุดองครักษ์ได้น าเสนอผัง
การจดัวางอุปกรณ์ฯ ของแต่ละพื นที่ภายในห้องสมุดองครักษ์ ที่ประชุมจึงเห็นว่าควรจะมีการท าผัง
ดังกล่าวของห้องสมุดทั ง 2 แห่งเช่นกัน 
   สรุปที่ประชุมให้มีการด าเนินการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
กับการใช้น  าและไฟฟ้า ดังนี  
   3.1 ปรับแก้ไขตารางส ารวจฯ  ดังนี  
    1) เพิ่มช่อง “รหัสอุปกรณ์” หลังช่อง “อุปกรณ”์ 
    2) ในช่อง “หมายเหตุ” ให้ใช้เป็นช่องส าหรับระบุโน้ตในกรณีท่ีผู้ส ารวจพิจารณา
แล้วเห็นว่าอุปกรณ์ดังกล่าวควรปรับเปลี่ยนให้เป็นอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ นในการประหยัด
พลังงาน โดยข้อมูลในช่องนี จะใช้เป็นข้อมูลส าหรับการวางแผนตั งงบประมาณจัดซื ออุปกรณ์ในปีถัดไป 
    (นางสาวอัมพร ขาวบาง เป็นผู้ด าเนินการ จากนั นส่งให้ประธานเพื่อด าเนินการต่อ) 
   3.2 จัดท ารายการรหัสอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการใช้น  าและไฟฟ้า โดยให้น ามาใช้กับห้องสมุด
ทั ง 2 แห่ง (ประธานและหัวหน้าทีมน  าและไฟฟ้า เป็นผู้ด าเนินการ)  
   3.3 จัดท าป้ายรหัสอุปกรณ์ตามรายการในข้อ 3.2 โดยส านักหอสมุดกลางจัดท าให้ทาง
ห้องสมุดองครักษ์ด้วย (ประธานและหัวหน้าทีมน  าและไฟฟ้า เป็นผู้ด าเนินการ) 
   3.4 จัดท าผังการจัดวางอุปกรณ์ฯ ของแต่ละพื นที่ของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง (นายกมลพัชร 
พลรบ และนางสาวจันทิรา จีนะวงค์ เป็นผู้ด าเนินการ) 
   3.5 ด าเนินการส ารวจอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้น  าและไฟฟ้าทุกพื นที่ของห้องสมุดทั ง 
2 แห่ง เพื่อส่งผลให้ผู้ที่ท าหน้าที่รายงานผลส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การใช้น  าและไฟฟ้าของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง (นางสาวจันทิรา จีนะวงค์เป็นผู้ท าหน้าที่สรุปรายงาน
ผลรวมของห้องสมุดทั ง 2 แห่งและด าเนินการในส่วนของห้องสมุดองครักษ์ และนางสาวอัมพร  
ขาวบาง ด าเนินการในส่วนของส านักหอสมุดกลาง) เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการสรุปรายงานและ
ด าเนินการประสานงานเรื่องซ่อมบ ารุง 
   3.6 รอบการส ารวจอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น  าและไฟฟ้าทุกพื นที่ของห้องสมุด 
ทั ง 2 แห่ง แบ่งออกเป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบต้นงบประมาณ และรอบปลายงบประมาณ (กรกฎาคม-
สิงหาคม) 
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   ประธานจะน าผลการส ารวจฯ ที่ได้ของห้องสมุดทั ง 2 แห่งมาเสนอในการประชุมครั ง
ถัดไป 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้คณะกรรมการด้านพลังงานด าเนินการตามท่ีสรุป 
 
  วาระท่ี 3.4  การรายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้น้ าและไฟฟ้า  
     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการด าเนินการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้น  าและไฟฟ้าและการรายงานผล สรุปได้ดังนี  
   3.4.1 หลังจากคณะกรรมการด้านพลังงานของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ได้ด าเนินการส ารวจฯ 
แล้ว จากนั นจัดส่งผลให้นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ ซึ่งที่ท าหน้าที่รายงานผลรวมของการส ารวจและ
บ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น  าและไฟฟ้าของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง เพ่ือเป็น
ข้อมูลส าหรับการสรุปรายงาน และด าเนินการประสานงานเรื่องซ่อมบ ารุง (ในส่วนการดูแลและท า
สรุปรายงานผลแยกของแต่ละห้องสมุดนั น นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ รับผิดชอบด าเนินการในส่วนของ
ห้องสมุดองครักษ์ และนางสาวอัมพร ขาวบาง รับผิดชอบด าเนินการในส่วนของส านักหอสมุดกลาง)    
   3.4.2 หากผลการส ารวจฯ พบว่ามีอุปกรณ์ใดช ารุดหรือต้องปรับเปลี่ยน ขอให้ด าเนินการ
แจ้งซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยน โดยนางสาวอัมพร ขาวบาง รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินการในส่วน
ของส านักหอสมุดกลาง และนางสาวจันทิรา จีนะวงค์ รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินการในส่วนของ
ห้องสมุดองครักษ์ (รายละเอียดดังข้อ 3.4.3.1) 
   3.4.3 หากมีการพบอุปกรณ์ใดช ารุดเพิ่มเติมระหว่างปี ให้มีการด าเนินการดังนี   
    3.4.3.1 ส านักหอสมุดกลาง: มีขั นตอนดังนี  
     1) คณะกรรมการฯ ประจ าแต่ละพื นที่เป็นผู้แจ้งผู้อ านวยการส านักงาน
ผู้อ านวยการโดยการกรอกแบบฟอร์ม “แจ้งซ่อม ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
ดังเอกสารแนบ 2.1 ซึ่งจะน าไปจัดวางไว้ที่ตามจุดที่คณะกรรมการท่ีละพื นที่ประจ าอยู่  
     2) ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการจะประสานกับผู้ท าหน้าที่ซ่อมบ ารุงเพ่ือ
ด าเนินการซ่อมแซมหรือปรับเปลี่ยนต่อไป 
     3) ผู้ท าหน้าที่ซ่อมบ ารุงจะแจ้งผลกลับให้คณะกรรมการฯ ประจ าพื นที่ที่เป็นผู้
แจ้งซ่อมรับทราบโดยการลงชื่อรับทราบในแบบฟอร์ม 
    3.4.3.2 ห้องสมุดองครักษ์: มีขั นตอนดังนี  
     1) แบบฟอร์ม (ดังเอกสารแนบ 2.2) จะจัดเก็บไว้ทุกเคาน์เตอร์บริการ เมื่อพบ
ปัญหาอุปกรณ์ช ารุดกรอกแบบฟอร์มแล้วส่งให้ช่างเทคนิค/ช่างคอม  
     2) ช่างเทคนิครับทราบและด าเนินการ จากนั นส่งผลย้อนกลับให้กับผู้แจ้งซ่อม
ในแต่ละชั นได้รับทราบถึงผลการด าเนินการ 
     3) ช่างเก็บข้อมูลการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ไว้เป็นข้อมูล โดยจะมีข้อตกลงใน KPI 
ว่าต้องด าเนินการภายในกี่วันหลังจากได้รับแจ้ง 
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  3.4.4 นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ ท าหน้าที่ประสานกับนางสาวอัมพร ขาวบาง เพื่อ
รวบรวม สรุป และรายงานผลการด าเนินการบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น  า
และไฟฟ้าของห้องสมุดทั ง 2 แห่งในแต่ละรอบการประชุม รวมถึงสรุปผลส ารวจฯ เมื่อเสร็จสิ น
โครงการฯ 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ นางสาวอัมพร ขาวบาง  
           และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแนวทางที่สรุป 
  
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
  วาระท่ี 4.1  กิจกรรมประกวดค าขวัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
     ตามท่ีนายเกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ และนายปิยะรักษ์ หอมหวลได้รับมอบหมายให้
น าเสนอกติกาและแนวการจัดประกวดค าขวัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
ด าเนินการในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นั น  นายเกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ และนายปิยะรักษ์ 
หอมหวล น าข้อมูลมาเสนอ ดังนี   
 

กิจกรรมประกวดค าขวัญ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
  ส านักหอสมุดกลางขอเชิญนิสิต/บคุลากรส่งค าขวัญประกวดในหัวขอ้ “การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม” รายละเอียดมีดังนี  
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 เป็นนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเท่านั น 

กติกา 
 1. ออกแบบค าขวัญที่มีเนื อหาเชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

  2. มีจ านวนค าระหวา่ง10-20 ค า 
  3. มีสัมผสัคล้องจองกัน 
 4. ไม่คัดลอกจากแหล่งอ่ืนใด 
 5. ส่งค าขวัญผ่านทางช่อง FACEBOOK ของห้องสมุด (โดยส่งเข้ามาในINBOX) โดยแจ้ง ช่ือ-นามสกุล  

     รหัสนิสิต สาขาวิชา คณะหรือหน่วยงานท่ีสังกัด 
 6. ก าหนดส่งค าขวัญภายในวันท่ี 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 
 *1 คน ส่งได้ไมเ่กิน 2 ค าขวัญ 

เกณฑ์การตัดสิน 
  1. ค าขวัญมีเนื อหาเชิญชวนให้ช่วยกันอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดลอ้ม (40 คะแนน)  
  2. มีสัมผสัคล้องจอง (30 คะแนน)  
  3. มีแนวคิดสรา้งสรรค์ในการออกแบบค าขวัญ (30 คะแนน) 
 รางวัล 
  รางวัลที่ 1 = 500 บาท   
  รางวัลที่ 2 = 400 บาท    
  รางวัลที่ 3 = 300 บาท  
  รางวัลชมเชย = 200 บาท  
  รวมรางวัลทั งสิ น = 1,400 บาท 
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          ค าขวัญที่ได้รับรางวัลจะน ามาใช้ในการรณรงค์เพื่อการอนุรกัษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของส านัก
หอสมุดกลาง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ทางสื่อสังคมออนไลน์ และติดบอร์ดภายในส านักหอสมุดกลางและห้องสมดุ
องครักษ ์
ประกาศผลการตัดสินทาง FB ภายใน เดือนมีนาคม 2560 (ก าหนดวันท่ี จะแจ้งให้ทราบภายหลังผ่านทาง FB) 
 
   ที่ประชุมได้พิจารณาและสรุปได้ดังนี  
    1) ปรับเพิ่มในส่วนของเกณฑ์การตัดสิน โดยให้คะแนนการตัดสินมาจาก 2 ส่วน คือ 
ส่วนของตัวแทนคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนตามท่ีระบุมา และ
ส่วนของผู้ใช้ซึ่งเป็นการเปิดให้โหวตผ่านทาง FACEBOOK ของห้องสมุด  
    2) ในการน าค าขวัญที่ได้รับรางวัลมาใช้ ให้ระบุว่า “ส านักหอสมุดกลางสงวนสิทธิ์ใน
การน าค าขวัญนี ไปใช้” 
    3) ส่งต่อข้อมูลให้กับนางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก 
เพ่ือด าเนินการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และประสานเรื่องการมอบรางวัลต่อไป 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ และนายกิตติศักดิ์  
                           ก้าวกระโทก ด าเนินการตามแนวทางที่สรุป 
 
  วาระท่ี 4.2  กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  
     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในแต่ละด้านซึ่งมีเนื อหาและกิจกรรมรณรงค์ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี  

ด้าน เนื้อหา กิจกรรม/วิธีการ 
เผยแพร่ความรู้/รณรงค์ 

ไฟฟ้า 1) การใช้ไฟฟ้าที่บ้านและที่ท างานอย่าง 
    ถูกวิธี                         
2) การตรวจสอบและดูแลอุปกรณไ์ฟฟ้า 
    อย่างง่ายๆ ท่ีบ้านและที่ท างาน   
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน 
   ไฟฟ้า เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ กระติก 
   น  าร้อน เป็นต้น 

   1. จัดท าป้ายรณรงค์ วิธีการใช้/การดูแลอุปกรณ์  
ติดไว้ที่ตัวอุปกรณ์หรือจุดที่วางอุปกรณ์ทั งพื นที่
บริการและบุคลากร เช่น กระติกน  าร้อน สวิตช์ไฟ 
เป็นต้น 
   2. รณรงค์การขึ นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ โดย
ส านักหอสมุดกลางจะด าเนินการเพ่ิมอีก 1 ช่วง จาก
เดิมที่ด าเนินการไว้ที่บันไดชั น 1-2 (นายสนธิชัย  
ค ามณีจันทร์ ด าเนินการหลัก) 
   3. ป้าย/โปสเตอร์รณรงค์ตามจุดต่างๆ ภายใน
ห้องสมุด 

ประปา หัวข้อวิธีการใช้น  าอย่างประหยัดทีบ่้าน
และที่ท างาน เช่น ไม่เปดิน  าไหล
ตลอดเวลาในขณะล้างหน้าหรือบ้วนปาก/
แปรงฟัน ควรใช้แก้วแทนการเปิดน  าไหล
ทิ ง / การล้างถ้วยชาม ควรใช้กระดาษเช็ด
คราบสกปรกหรือเศษอาหารออกก่อน 
และลา้งพร้อมกันในอ่างน  าจะ  

    1. ท าป้ายแจ้ง “กรณีพบอุปกรณ์ช ารุดหรือ
ท างานผิดปกติ กรุณาแจ้งเคาน์เตอร์บริการชั น 1-4” 
ติดไว้ในห้องน  าของทุกชั น (นายสุรพงษ์  
พิมพ์โคตร ด าเนินการหลัก) 
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ด้าน เนื้อหา กิจกรรม/วิธีการ 
เผยแพร่ความรู้/รณรงค์ 

ประปา 
(ต่อ) 

ประหยดัเวลาและประหยัดน  ามากกว่าล้าง
จากก๊อกโดยตรง / การใช้สบูเ่หลวแทนสบู 
ก้อนในการล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อน
จะใช้เวลาลา้งท าความสะอาดนานกว่า / 
ไม่ทิ งเศษอาหาร กระดาษ หรือสารเคมลีง
ในโถชักโครก /ควรใช้ Sprinkler หรือบัว
รดน  าแทนการฉดีด้วยสายยางหรือปล่อย
น  าทิ งไว้ และควรรดน  าในช่วงเช้าซึ่ง
อากาศยังเย็นอยู่ช่วยให้การระหายของน  า
ต่ ากว่า รวมถึงการน าน  าที่ใช้แล้วมารดน  า
หรือราดท าความสะอาดพื น (ในรอบแรก) 
แทนน  าประปา 

    2. จัดท าป้ายรณรงค์ วิธีการใช้/การดูแลอุปกรณ์  
ติดไว้ที่ตัวอุปกรณ์หรือจุดที่วางอุปกรณ์ทั งพื นที่
บริการและบุคลากร เช่น ก๊อกน  า ชักโครก 
   3. ป้าย/โปสเตอร์รณรงค์ตามจุดต่างๆ ภายใน
ห้องสมุด 

สภาพ 
แวดล้อม 

1) ข้อมูลวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกตอ้ง   
2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จาก 
   ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
3) ข้อมูลผลเสียของขยะที่เป็นพิษที่มี 
   ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม   
4) ส่งเสริมการแยกขยะก่อนทิ งโดยการ 
   จัดเตรียมถังแยกขยะไว้ ได้แก่ ถังแยก 
   ขวดพลาสติก ถังทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์  
   ถังทิ งฝาและผลติภณัฑ์จากกระป๋อง  
   กล่องแยกทิ งกระดาษแต่ละประเภท  
    (เฉพาะพื นท่ีท างาน)   
5) การสร้างบรรยากาศและสภาพ 
    แวดล้อมท่ีดี เช่น รณรงค์เรื่องการลด 
    การส่งเสียงดังภายในพื นท่ีอ่าน การ 
    น าหนังสือไปวางที่ชั นพักหนังสือหลังใช้ 
    งานเสร็จ การเก็บเกา้อี ให้เข้าทีห่ลังการ 
    ใช้งาน การดูแลโต/๊พื นที่ท างานหลัง 
    เลิกงาน เป็นต้น 

    1. ท าป้ายรณรงค์เรื่องการลดการใช้เสียง 
    2. ท าป้ายรณรงค์เรื่องการเก็บหนังสือที่ชั นวาง
หนังสือใช้แล้ว และเก็บเก้าอี หรือย้ายโต๊ะเข้าที่หลัง
เลิกใช้งาน 
    3. ท าป้ายรณรงค์หรือให้ข้อมูลสั นๆ เกี่ยวกับการ
แยกขยะมีพิษติดไว้ที่กล่องแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
    4. ป้าย/โปสเตอร์รณรงค์ว่าด้วยเรื่องการสร้าง
บรรยากาศในห้องสมุด การแยกขยะ การลดขยะ 
ตามจุดต่างๆ ภายในห้องสมุด  

กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับ
บริจาคฝากระป๋อง ณ ห้องสมุดทั ง 2 
แห่ง 

จัดท ากล่องรับบริจาคฝากระป๋อง พร้อมป้ายรณรงค์
หรือให้ข้อมูลสั นๆ เกี่ยวกับประโยชน์ของบริจาคฝา
กระป๋อง (นายสามารถ พุกพญา และนายสุรพงษ์  
พิมพ์โคตร ด าเนินการเรื่องจัดท ากล่อง) 
 
 

ประชา 
สัมพันธ์
ภาพรวม 

เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยรวม 

จัดนิทรรศการ แนะน าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ 
โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 
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   ทั งนี คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านโดยการน าของหัวหน้าทีมจะเป็นผู้ด าเนินการ
จัดท าโดยมีก าหนดให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในเดือนพฤษภาคม 2560  
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงานแต่ละด้าน 
                         ด าเนินการกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ตามที่สรุป 
 
  วาระท่ี 4.3  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องสมุดร่วมกัน เดือนกุมภาพันธ์ 2560  
     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณากิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการประหยัดพลังงานและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน โดยก าหนดให้จัดขึ นในเดือนวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2560 ของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ทั งนี ส านักหอสมุดกลางจะจัดแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 รอบ 
เพ่ือให้บุคลากรทุกท่านได้เข้าร่วม  
   ส าหรับเนื อหาการจัดกิจกรรมนั นจะแบ่งออกเป็น 3 ด้านเรื่องด้านไฟฟ้า น  า และ
สภาพแวดล้อม โดยมีจุดประสงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกันในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ของห้องสมุด และขอให้คณะกรรมการฯ ของแต่ละห้องสมุดนัดประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือวางแผนและจัด
เตรียมการน าเสนอเอง  
   ส่วนของการประเมินผลนั น มอบให้นายกมลพัชร พลรบ และนางจรัสโฉม ศิริรัตน์ เป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกันติดตามผลให้วันจัดกิจกรรม 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้คณะกรรมการฯ แต่ละกลุ่มของทั ง 2 ห้องสมุด 
                            นัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรม 
 
  วาระท่ี 4.4  กิจกรรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องสมุดองครักษ์ 
     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก าหนดวันที่จัดกิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ  
ณ ห้องสมุดองครักษ์ โดยก าหนดให้จัดขึ นในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 และขอให้นางสาวน  าเงิน 
เฉลียวพจน์ ประสานงานกับทางวิทยากรว่าสะดวกในวันดังกล่าวหรือไม่ จากนั นประสานกับทาง
นางสาวอัมพร ขาวบาง เพื่อท าจดหมายเชิญ และจองรถบัสส าหรับน าบุคลากรจากส านักหอสมุดกลาง
ไปเข้าร่วมกิจกรรม 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้นางสาวน  าเงิน เฉลียวพจน์ ประสานงานเรื่องก าหนดวัน 
                            จัดกิจกรรมกับทางวิทยากร 
 
  วาระท่ี 4.5  ก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
     ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางและแบบก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม และแนวทางการรายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ สรุป
แนวทางการด าเนินการได้ดังนี  
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   4.5.1 แบบก ากับติดตามฯ : มีแนวทางดังนี  
    1) ให้น าแนวปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2560 ที่ได้
ก าหนดขึ นมาเป็นเกณฑ์ในการตรวจสอบ โดยแบ่งผลการตรวจสอบออกเป็น “ท า” และ “ไม่ท า”   
    2) มอบหมายให้นางสาวยุภาภรณ์  ไชยสงค์ เป็นผู้ด าเนินการจัดท าแบบก ากับ
ติดตามฯ และแนวปฏิบัติในการก ากับติดตามฯ เพ่ือแจ้งคณะกรรมการฯ ทุกท่าน ทั งนี นางสาวอัมพร 
ขาวบาง จะจัดส่งเกณฑ์การก ากับติดตามให้ จากนั นให้นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ เป็นผู้ด าเนินการ
ประสานงาน จัดเตรียมแบบติดตามฯ และนัดประชุมคณะกรรมการฯส านักหอสมุดกลางเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจก่อนการเริ่มการก ากับติดตามในครั งแรก ส่วนนางสาวยุภาภรณ์  ไชยสงค์ ด าเนินการ
เช่นเดียวกันที่ห้องสมุดองครักษ์ 
   4.5.2 ก าหนดเวลาในการติดตาม : มอบหมายให้คณะกรรมการฯ ประจ าพื นที่ทุกคน
ด าเนินการติดตามพื นที่ของตนเองทุกเดือน โดยแต่ละคนจะมีแบบติดตามฯ 1 ใบ/เดือน ทั งนี เริ่ม
ด าเนินการฯ ตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป 
   4.5.3 การรายงานผล : คณะกรรมการฯ แต่ละพื นที่ส่งผลการติดตามทุกเดือนที่ผู้
รวบรวม ซึ่งได้แก่ นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ ติดตามและสรุปผลของส านักหอสมุดกลาง และ
นางสาวยุภาภรณ์  ไชยสงค์ ติดตามและสรุปผลของห้องสมุดองครักษ์ ทั งนี มอบหมายให้นางสาว 
อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ ประสานกับนางสาวยุภาภรณ์  ไชยสงค์ เพ่ือน าเสนอผลสรุปทุกรอบการประชุม 
   4.5.3 แนวทางการพิจารณาผลการติดตาม : ให้มีการน าข้อที่ “ไม่ท า”มาพิจารณาถึง
สาเหตุและแก้ไข รวมถึงปัญหาอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการฯ พบ   
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ และนางสาวยุภาภรณ์   
      ไชยสงค์ ด าเนินการ รวมถึงนัดประชุมกลุ่มย่อยก่อนการด าเนินการก ากับ 
                           ติดตามฯ ครั งแรก 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ 
  วาระท่ี 7.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากกรรมการ 
   7.1.1 รายงานการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าประจ าปีงบประมาณ 
2559  
      ที่ประชุมพิจารณาผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าประจ าปี
งบประมาณ 2559 ทั งที่ส านักหอสมุดกลาง และห้องสมุดองครักษ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 
และพบว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าของห้องสมุดองครักษ์ลดลงอย่างมากในระหว่างเดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม 2559 ทั งนี เนื่องมาจากเครื่องปรับอากาศหลายชั นมีสภาพช ารุดไม่สามารถใช้งานได้ 
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ส าหรับส านักหอสมุดกลางนั น เมื่อเทียบการใช้ไฟฟ้าจากปีงบประมาณ 2559 แล้ว ยังไม่เห็นภาพ
ความแตกต่างนัก เนื่องจากขณะนี ยังอยู่ในช่วงต้นงบประมาณ 2560 
 

    มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
    7.1.1 การประชาสัมพันธ์แนวทางการด าเนินงานและกิจกรรมให้บุคลากรของ
ห้องสมุดได้รับทราบ  
       ขณะนี ได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรของห้องสมุดทุกคนทราบถึงแนวทาง
และข้อมูลส าคัญในการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว ประจ าปีงบประมาณ 2560 ซึ่งครอบคลุม
เรื่องต่างๆ ได้แก่ 1) นโยบายการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว (ลงนามโดยผู้อ านวยการส านักหอสมุดกลาง)  
2) แผนการโครงการห้องสมุดสีเขียว 3) แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการ
ห้องสมุดสีเขียว และ 4) รายชื่อคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการด าเนินงานแต่ละด้านและผู้รับผิดชอบ
แต่ละพื นที่หรือกลุ่มงาน โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทางอีเมล บอร์ดประจ ากลุ่มงาน (ด าเนินการโดย
คณะกรรมการฯ แต่ละพื นที่/กลุ่มงาน) บอร์ดบุคลากร ณ ชั น 1 หน้าลิฟต์บุคลากร  
(ส านักหอสมุดกลาง) และบริเวณประตูห้องไฟของทุกชั น (เฉพาะแนวปฏิบัติฯ)  
    ทั งนี ขอให้คณะกรรมการในแต่ละพื นที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในพื นที่
ของตนเองทราบอีกครั ง 
 

    มติที่ประชุม  รับทราบและมอบให้คณะกรรมการในแต่ละพื นที่ด าเนินการประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรในพื นที่ของตนเองทราบอีกครั ง 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   วาระท่ี 8.1 เว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลส าหรับติดตามหรือศึกษาแนวทางการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
   8.1.1 เมนูโครงการห้องสมุดสีเขียวบนเว็บไซต์ส านักหอสมุดกลาง ซึ่งเป็นการน าเสนอ
การด าเนินงานต่างๆ ของโครงการห้องสมุดสีเขียว รวมถึงโครงการประหยัดพลังงานเดิม 
    8.1.2 เว็บไซต์ของส่วนพัฒนากายภาพ (ชื่อเดิมคือศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ) ที่ 
http://dbts.swu.ac.th/ เมนูการประหยัดพลังงาน ซึ่งจะว่าด้วยคณะกรรมการฯ มาตรการ แผน 
ระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงข้อมูลค่าไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงาน (น าเสนอเป็นรายงบประมาณ) 
   8.1.3 เว็บเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย (Sustainable University 
Network of Thailand) ที่ http://www.sunthailand.org/ เพ่ือเป็นแนวทางในการน ามาปรับใช้
กับมหาวิทยาลัยของเราขณะนี มีสมาชิกอยู่ 16 มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
 

  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
ประชุมครั งต่อไป วันอังคารที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. 
 

 
  นายทรงยศ  ขันบุตรศรี     นางสาวอัมพร ขาวบาง      
     ประธาน       ผู้จดรายงานการประชุม 

http://dbts.swu.ac.th/
http://www.sunthailand.org/
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เอกสารแนบ 1.1 ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3.3  
แบบส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า ส านักหอสมุดกลาง/ห้องสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 2560 

(รอบ ………. เดือน) 

พื้นที่/บริเวณ อุปกรณ์ 

 
 

รหัสอุปกรณ์ 
(เพิ่มเข้ามา) 

ผลการส ารวจ การด าเนินการ 
หมายเหตุ (รวมถึง 

เห็นควรปรบัเปลีย่นให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

เพื่อประหยดัพลังงาน) 

สภาพอุปกรณ์ 
ความเห็น
ผู้ตรวจ 

ด าเนิน 
การ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ดี ช ารุด ลักษณะการช ารุด ซ่อม เปลียน 
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เอกสารแนบ 1.2 ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3.3 
แบบส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ า ส านักหอสมุดกลาง/ห้องสมดุองครักษ์ ปีงบประมาณ 2560 

(รอบ ………. เดือน) (รอบ ………. เดือน) 
 

พื้นที่/บริเวณ อุปกรณ์ 

 
 

รหัสอุปกรณ์ 
(เพิ่มเข้ามา) 

ผลการส ารวจ การด าเนินการ 
หมายเหตุ (รวมถึง 

เห็นควรปรบัเปลีย่นให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ น 

เพื่อประหยดัพลังงาน) 

สภาพอุปกรณ์ 
ความเห็น
ผู้ตรวจ 

ด าเนิน 
การ
แล้ว 

ยังไม่
ด าเนินการ 

ดี ช ารุด ลักษณะการช ารุด ซ่อม เปลียน 
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เอกสารแนบ 2.1 ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3.4 
                                                  ใบแจ้งซอ่ม                                  เลขที่ .............

ส ำนักหอสมดุกลำง มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
วันที่............................................. 

ถึง  ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ 
ด้วยฝ่าย......................................................................งาน............................................ ..........ชั น.........             
ขอแจ้งรายการพัสดุ ที่จะต้องซ่อมแซมดังนี  คือ  
1. ....................................................... อาการที่เสีย ................................................................... 
2. ........................................................อาการท่ีเสีย ........................................................ ........... 
3. .........................................................อาการท่ีเสีย ...................................................................  
4. .........................................................อาการท่ีเสีย ................................................................... 
                                                              ผู้แจ้ง .................................................... 
 
    ได้ไปตรวจสอบแล้ว และซ่อมแซมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ............................................... 
    ได้ไปตรวจสอบแล้ว และไม่สามารถซ่อมได้/รออะไหล่ เมื่อวันที่ ............................................... 
    ได้ไปตรวจสอบแล้ว และไม่สามารถซ่อมได้/ติดต่อร้านค้า เมื่อวันที่ ............................................... 
 
ผู้ด าเนินการ ................................................ผู้อ านวยการส านักงานผู้อ านวยการ................................. 
                                                      ว/ด/ป/...................................... 
หมายเหตุ          
 1.  แจ้งพัสดุด าเนินการจัดซื อวัสดุ เมื่อวันที่ .......................... ส่งมอบอะไหล่   วันที่.........................    
      และด าเนินการเรียบร้อย 
2.  แจ้งพัสดุด าเนินการติดต่อร้านค้า เมื่อวันที่ ...................................................ด าเนินการเรียบร้อย  
     ผู้แจ้ง  ......................................................... 
     ว/ด/ป ...................................... 
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เอกสารแนบ 2.2 ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3.4 
แบบรายงานการซ่อมบ ารุง อาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ ห้องสมุดองครักษ์ 
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เอกสารแนบ 3 ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 7.1 
เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 - ปีงบประมาณ 2560 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ผลต่าง 

เดือน 
หน่วย 
(kwh) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
เดือน 

หน่วย 
(kwh) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลตา่งจ านวน
หน่วย 

2559/2560 (kwh) 

ผลตา่งจ านวน
เงิน 

2559/2560 (บาท) 

ตุลาคม 2558 82,000.00 4.779 391,895.65 ตุลาคม 2559 83,000.00 4.38 363,927.91 1,000.00 -27,967.74 
พฤศจิกายน 2558 86,000.00 4.799 412,721.46 พฤศจิกายน 2559 90,000.00 4.38 394,409.74 4,000.00 -18,311.72 
ธันวาคม 2558 65,000.00 5.071 329,638.37 ธันวาคม 2559           
มกราคม 2559 65,000.00 4.883 317,377.60 มกราคม 2560           
กุมภาพันธ์ 2559 72,000.00 4.826 347,442.36 กุมภาพันธ ์2560           
มีนาคม 2559 102,000.00 4.712    480,598.29  มีนาคม 2560           
เมษายน 2559 92,000.00 4.811    442,598.17  เมษายน 2560           
พฤษภาคม 2559 81,000.00 4.715    381,935.28  พฤษภาคม 2560           
มิถุนายน 2559 74,000.00 4.528    335,086.65  มิถุนายน 2560           
กรกฎาคม 2559 72,000.00 4.453    320,589.74  กรกฎาคม 2560           
สิงหาคม 2559 81,000.00 4.53    367,186.82  สิงหาคม 2560           
กันยายน 2559 90,000.00 4.46    401,789.95  กันยายน 2560           

รวม 962,000.00 - 4,528,860.34 รวม   -   
    

ผลรวมเดือน ต.ค.-
พ.ย.58 

168,000.00 - 804,617.11 
ผลรวมเดือน ต.ค.-

พ.ย.59 
173,000.00 - 758,337.65 5,000.00 -46,279.46 

หมายเหตุ  - หมายถึง จ านวน (kwh) / จ านวน(บาท)ปริมาณการใช้กระแสไฟฟา้ลดลง    + หมายถึงจ านวน (kwh) / จ านวน(บาท)ปริมาณการใช้กระแสไฟฟา้เพิ่มขึ้น
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รายงานค่าไฟฟ้าของห้องสมุดองครักษ์ เปรียบเทียบระหว่างปีงบประมาณ 2559 - 2560 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ผลตา่ง
จ านวน
หน่วยค่า

ไฟฟ้า ปีงบ 
2559-2560 

(kwh) 

ผลตา่งจ านวน
เงิน ปีงบ 

2559-2560 
(บาท) เดือน 

 หน่วยท่ีใช้ 
 Kwh 

ค่าไฟฟ้า 

เดือน 
 หน่วยท่ีใช้ 

 Kwh 

ค่าไฟฟ้า 

ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

คิดเป็นเงิน 

(บาท) 
เฉลี่ยต่อวัน

(บาท) 

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท) 

คิดเป็นเงิน 

(บาท) 
เฉลี่ยต่อ
วัน(บาท) 

ตุลาคม 2558 92,460.00   333,492.29 10,757.82 ตุลาคม 2559 60,114.00   307,481.41 
10,249.3

8 32,346.00 -26,010.88 
พฤศจิกายน 2558 96,060.00   485,284.24 16,176.14 พฤศจิกายน 2559             

ธันวาคม 2558 83,880.00   461,484.01 14,886.58 ธันวาคม 2559             

มกราคม 2559 44,880.00   343,842.01 11,091.68 มกราคม 2560             

กุมภาพันธ ์2559 69,180.00   373,248.50 12,870.64 กุมภาพันธ ์2560             

มีนาคม 2559 87,540.00   418,259.67 13,492.25 มีนาคม 2560             

เมษายน 2559 67,129.00   370,331.11 12,344.37 เมษายน 2560             

พฤษภาคม 2559 78,069.00   374,841.66 12,494.72 พฤษภาคม 2560             

มิถุนายน 2559 26,831.00   130,652.28 4,355.08 มิถุนายน 2560             

กรกฎาคม 2559 23,942.00   116,968.51 3,898.95 กรกฎาคม 2560             

สิงหาคม 2559 43,276.00   253,561.07 8,452.04 สิงหาคม 2560             

กันยายน 2559 ยังไม่ได้รับข้อมลูจากมหาวิทยาลยั กันยายน 2560             

รวม 713,247.00 - 3,661,965.35 - รวม 60,114.00 - 307,481.41 -     

ผลรวมเดือน          ผลรวมเดือน              
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การใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมดุกลาง และห้องสมดุองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2560 

ส านักหอสมดุกลาง  ห้องสมดุองครักษ ์ 

เดือน 
หน่วย 
(kwh) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

ผลต่างจ านวน
หน่วย 

2559/2560 (kwh) 

ผลต่างจ านวน
เงิน 

2559/2560 (บาท) 
 หน่วย (kwh) 

ราคา/
หน่วย 
(บาท) 

คิดเป็นเงิน 

(บาท) 

ผลต่างจ านวน
หน่วย 2559/2560 

(kwh) 

ผลต่างจ านวนเงิน 

2559/2560 (บาท) 

ตุลาคม 2559 83,000.00 4.38 363,927.91 1,000.00 -27,967.74 60,114.00   307,481.41             32,346  -26.01 
พฤศจิกายน 2559 90,000.00 4.38 394,409.74 4,000.00 -18,311.72           

ธันวาคม 2559                     

มกราคม 2560                     

กุมภาพันธ์ 2560                     

มีนาคม 2560                     

เมษายน 2560                     

พฤษภาคม 2560                     

มิถุนายน 2560                     

กรกฎาคม 2560                     

สิงหาคม 2560                     

กันยายน 2560                     

รวม 173,000.00 - 758,337.65       -       

ผลรวมเดือน    -                 

หมายเหตุ  - หมายถึง จ านวน (kwh) / จ านวน(บาท)ปริมาณการใช้กระแสไฟฟา้ลดลง    + หมายถึงจ านวน (kwh) / จ านวน(บาท)ปริมาณการใช้กระแสไฟฟา้เพิ่มขึ้น 
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย (kwh) ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 - 2560 
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย (kwh) ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2559 - 2560 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 2/2560 

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

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

เริ่มประชุมเวลา  09.00 น. 
ผู้มาประชุม 
 1. นางพิมล      เมฆสวัสดิ์   ที่ปรึกษา 
  2. นายทรงยศ    ขันบุตรศรี  ประธานกรรมการ 
  3. นายกมลพัชร     พลรบ         กรรมการ 
  4. นายกิตติศักดิ์    ก้าวกระโทก กรรมการ 
  5. นายเกียรติศักดิ์   หงษ์อินทร์  กรรมการ 
 6. นางสาวจันทิรา        จีนะวงค์  กรรมการ 
  7. นางสาวนัยรัตน์       เรืองวชิรารัตน์  กรรมการ 
  8. นางสาวน ้าเงิน     เฉลียวพจน์  กรรมการ  
  9. นายปิยะรักษ์    หอมหวล  กรรมการ 
  10. นางสาววรุณพรรณ      พองพรม   กรรมการ 
  11. นายสนธิชัย       ค้ามณีจันทร์  กรรมการ   
  12. นายสันติ         เกษมพันธุ์   กรรมการ 
 13. นายสามารถ       พุกพญา  กรรมการ  
 14. นายสุรชัย       หาบ้านแท่น  กรรมการ 
 15. นายสุรพงษ์      พิมพ์โคตร   กรรมการ 
  16. นางสาวอัมพร        ขาวบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  17. นางสาวอิสยาห์      พันศิริพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางวนิดา     วงศ์วัฒนะ   ที่ปรึกษา 
 2. นางจรัสโฉม      ศิริรัตน์    กรรมการ 
 3. นายพงษ์ศักดิ์   เอกนาม   กรรมการ 
  4. นางสาวยุภาภรณ์    ไชยสงค์   กรรมการ 
 5. นายพิลาสพล     พิพัฒน์เขมากร    กรรมการ 
  6. นางหทัยรัตน์    ธีรกุล    กรรมการ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  วาระท่ี 1.1 การด าเนินการเปลี่ยนลิฟต์ผู้ใช้บริการจ านวน 2 ตัว ณ ส านักหอสมุดกลาง 
ประสานมิตร 
   ประธานแจ้งว่าจะมีการด้าเนินการเปลี่ยนลิฟต์ผู้ใช้บริการทั ง 2 ตัว ณ ส้านัก
หอสมุดกลาง ประสานมิตร ตั งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป โดยมีก้าหนดระยะเวลาใน
การด้าเนินการ 3 เดือน และด้าเนินการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. ผู้ดูแลการด้าเนินการ
คือ นายสุรศักดิ์ ธรรมธร ซึ่งเป็นนักวิชาการพัสดุของส้านักหอสมุดกลาง ในระหว่างด้าเนินการนั น จะ
ปิดให้บริการลิฟต์ทั ง 2 ตัว และท้าประชาสัมพันธ์แจ้งให้ผู้ใช้ทราบ (สาเหตุที่ไม่ด้าเนินเปลี่ยนลิฟต์ครั ง
ละ 1 ตัว เพื่อสลับกันให้บริการผู้ใช้นั น เนื่องมาจาก หากด้าเนินการเปลี่ยนครั งละ 1 ตัว จะต้องใช้
เวลาในการด้าเนินการมากกว่า 3 เดือน)  
   ส้าหรับการขนหนังสือระหว่างชั นหรือการด้าเนินการใดใดที่เกี่ยวข้องกับการท้างานของ
ห้องสมุด ให้ใช้ลิฟต์บุคลากรแทน ดังนั น จึงต้องมีการเปิดลิฟต์บุคลากรนอกเวลาราชการในวันจันทร์-
ศุกร์ จากเดิมที่มีก้าหนดให้มีการปิดลิฟต์บุคลากรในช่วงเวลาดังกล่าว ส่วนชั น 7 นั น ให้มีการล๊อคประ
ตูกระจกเหมือนที่ผ่านมา (กรณีท่ีกุญแจประตูดังกล่าวเหลือ 1 ดอกนั น ให้ผู้เกี่ยวข้องด้าเนินการน้าไป
ท้าส้ารองเพ่ิมอีก 1 ดอก) 
   นอกจากนี  ประธานขอให้คณะกรรมการแต่ละพื นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องความ
ปลอดภัยของผู้ใช้ และขอให้ช่างแลกบัตรบุคคลภายนอกตรงทางเข้า-ออกทุกครั งที่เข้ามาด้าเนินการ
ใดใด ทั งนี จะมีการท้าบันทึกแจ้งรายละเอียดการเข้ามาด้าเนินการดังกล่าวให้เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก 
และเคาน์เตอร์บริการตอบค้าถามและช่วยการค้นคว้า รวมถึงบุคลากรทุกคนได้รับทราบด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  วาระท่ี 1.2 การด าเนินการปรับพื้นที่บริการชั้น 1-2 ณ ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
   ประธานแจ้งว่าในระหว่างปิดภาคเรียน (พฤษภาคม-สิงหาคม 2560) จะมีการด้าเนินการ
ปรับพื นที่บริการชั น 1-2 ดังนี  
    ชั น 1 : จะด้าเนินการย้ายพื นที่ชมภาพยนตร์ที่อยู่ด้านหน้า ไปไว้ในพื นที่ที่ให้บริการ
คอมพิวเตอร์ที่อยู่ด้านใน (SALI Center) และมีการย้ายคอมพิวเตอร์จากชั น 2 ทั งหมด (มุม Smart 
Library และมุม IT Common) มาให้บริการที่ชั น 1  
     ชั น 2 : ย้ายคอมพิวเตอร์จากชั น 2 ทั งหมด (มุม Smart Library และมุม IT 
Common) มาให้บริการที่ชั น 1 และในอนาคตจะจัดให้บริการอุปกรณ์พกพา (Mobile Devices)  
   นอกจากนี  ขอให้คณะกรรมการแต่ละพื นที่พิจารณาพื นที่ของตนว่าต้องการโต๊ะ เก้าอี  
หรือโซฟาใดใดเพ่ิมเติม สามารถแจ้งที่ประธานได้ 
   นางพิมล เมฆสวัสดิ์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ได้แจ้งว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพื นที่เงียบและ
พื นที่ใช้เสียง เช่น ชั น 4 จะเปลี่ยนจากพื นที่ใช้เสียง เป็นพื นที่เงียบ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนโต๊ะนั่ง
กลุ่มและโต๊ะนั่งเดี่ยวแทน ส่วนพื นที่ใช้เสียงจะปรับเป็นชั น 1, 5-6 เป็นต้น ทั งนี จะต้องทดลองและ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/60 
  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว 
ของส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 17 มกราคม 
พ.ศ. 2560 มติที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระท่ี 3.1  การด าเนินการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้น้ าและไฟฟ้า  
   สืบเนื่องจากที่ประชุมครั งที่ 1/2560 ได้มีมติในวาระที ่3.3 เห็นชอบและมอบให้
คณะกรรมการด้านพลังงานด้าเนินการตามที่สรุปในเรื่องการส้ารวจฯ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น ้า
และไฟฟ้า พร้อมรายงานผลส้ารวจนั น ผลการด้าเนินการสรุปได้ดังนี  
   3.1.1 การด้าเนินการเพ่ือการส้ารวจฯ ได้แก่ 
     3.1.1.1 ติดหมายเลขหรือรหัสประจ้าอุปกรณ์ :  
      1) การท้ารายการรหัสประจ้าอุปกรณ์และจัดท้าป้ายรหัส :  คณะกรรมการ
รับผิดชอบด้านพลังงานได้ด้าเนินการท้ารายการรหัสประจ้าอุปกรณ์หรือรหัสควบคุมวัสดุดังตาราง 
และได้จัดส่งให้ทางห้องสมุดองครักษ์เพ่ือน้าไปใช้ในการส้ารวจเรียบร้อยแล้ว 
 
                                               รหัสควบคุมวัสดุ 

ประเภทน้ า 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ รหัสควบคุม (ตัวเลขสี่หลัก) 

ก๊อกน ้า Faucet FC-XXXX 
อ่างล้างหน้า Basin BS-XXXX 
สายฉีดน ้า สายช้าระ Rubber Tube RT-XXXX 
ชักโครก Toilet Bowl TB-XXXX 
โถปัสสาวะ Chamber Pot CP-XXXX 
ประตูห้องน ้า Toilet Door TD-XXXX 
กระจกห้องน ้า Toilet Mirror TM-XXXX 
ฝักบัวอาบน ้า Shower Head SH-XXXX 
ที่กดสบู่ล้างมือ Soap Box SB-XXXX 
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ประเภทไฟฟ้า 
ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ รหัสควบคุม (ตัวเลขสี่หลัก) 

ปลั๊กไฟ Plug PL-XXXX 
ชุดแผงโคมไฟ (สวิทช์ไฟ+หลอดไฟ) Switch SW-XXXX 
เครื่องปรับอากาศ Air Conditioner AC-XXXX 
พัดลม Fan FA-XXXX 
ตู้น ้าดื่ม Water Cooler WC-XXXX 
โทรทัศน์ TV  TV-XXXX 
เครื่องเล่นดีวีดี DVD Player DP-XXXX 

หมายเหตุ การให้รหัสควบคุมวัสดุ   1. ตัวอักษรคืออักษรย่อของวัสด ุ
              2. ตัวเลขล้าดับที่ 1 บอกสถานท่ีตั ง (ประสานมิตร = 1 , องครักษ์ = 2) 
              3. ตัวเลขล้าดับที่ 2 บอกชั น (1-8) 

              4. ตัวเลขสองหลักสุดท้ายเป็นเลขล้าดบัวัสดุ 
     2) การด้าเนินการติดหมายเลขหรือรหัสประจ้าอุปกรณ์ฯ ของแต่ละพื นที่ภายใน
ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง :  
      2.1) ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร :  
       1) ไฟฟ้า : นายสนธิชัย ค้ามณีจันทร์ หัวหน้าคณะท้างานฯ รายงานว่า
อยู่ระหว่างการด้าเนินการ ทั งนี ป้ายรหัสที่ได้รับนั น มีไม่เพียงพอ ประธานจึงแจ้งว่า หากมีป้ายรหัส
ของอุปกรณ์ฯ ใดไม่พอ ต้องการเพิ่ม ให้แจ้งที่ประธานเพ่ือด้าเนินการผลิตเพ่ิมได้ 
       2) ประปา : นายสามารถ พุกพญา หัวหน้าคณะท้างานฯ รายงานว่าอยู่
ระหว่างการด้าเนินการ 
       2.2) ห้องสมุดองครักษ์ : นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ หัวหน้าคณะท้างานฯ 
ทั งไฟฟ้าและประปา รายงานว่า อยู่ในระหว่างด้าเนินการ โดยได้มีการก้าหนดรหัสอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้อง
กับน ้าแล้ว แต่เนื่องจากอยู่ในระหว่างปรับปรุงห้องน ้า จึงยังไม่สามารถน้าป้ายรหัสไปติดได้ ส่วนการ
ก้าหนดรหัสอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้านั น เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนทางกายภาพ จึงอยู่ในระหว่าง
การปรับรหัสให้ตรงกับความเป็นจริง 
    3.1.1.2 การจัดท้าผังการจัดวางอุปกรณ์ฯ ของแต่ละพื นที่ภายในห้องสมุดทั ง 2 แห่ง 
: หัวหน้าคณะท้างานฯ ของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง แจ้งว่ายังไม่สามารถด้าเนินการได้ เนื่องจากการ
ด้าเนินการส้ารวจอุปกรณ์ฯ ยังไม่แล้วเสร็จ 
    3.1.1.3 การปรับตารางส้ารวจฯ อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้น ้าและไฟฟ้า ของ
ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง: เลขานุการได้น้าไปปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมครั งที่ 1/60 แล้ว ได้ตารางฯ ดังนี   
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  มติที่ประชุม  รับทราบและมอบให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้าเนินการให้แล้วเสร็จ 
  วาระท่ี 3.2  การรายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้น้ าและไฟฟ้า  
      จากการด้าเนินการส้ารวจและบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้น ้า
และไฟฟ้า ดังวาระที่ 3.1 ได้ผลการส้ารวจฯ และมีการด้าเนินการซ่อมบ้ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ สรุป
ได้ดังนี    
    3.2.1 ผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและ
ไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง 
        3.2.1.1 ผลการส้ารวจฯ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น ้าของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง: 
นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ ได้น้าเสนอเฉพาะผลการส้ารวจของห้องสมุดองครักษ์ ดังตาราง 
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ชั้นที่ให้บริการ/ชนิด
ของอุปกรณ์ ภาษาอังกฤษ รหัสอุปกรณ์ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 

ห้องน ้าชาย/หญิง Toilet 

T-W(ห้องน ้าหญิง)…,T-M(
ห้องน ้าชาย),T-S(ห้อง

เจ้าหน้าท่ี) 7 7 7 7 7 7 9 
ประตูห้องน ้า Toilet door TD-XXXX 7 7 7 7 7 7 9 

กระจกห้องน ้า Toilet Miror TM-XXXX 5 3 3 3 3 3 3 
โถปัสสาวะ  Chamber Pot  CP-XXXX 3 3 3 3 3 3 4 

ชักโครก Toilet Bowl TW-XXXX               
สายช้าระ  Rubber Tube  RT-XXXX 8 7 7 7 7 7 9 

ก๊อกน ้าอ่างแบบหมุน 
/บิด/กด Faucet  FC-XXXX 16 16 13 16 15 15 16 

ก๊อกน ้าภายนอก
อาคาร   FC-XXXX-out 10 - - - - - - 

ที่กดสบู่ล้างมือ Soap Box SB-XXXX               

ฝักบัวอาบน ้า Shower Head SH-XXXX               
ระบบรดน ้าภายนอก

อาคาร     
1 ระบบ(น ้า

คลอง) - - - - - - 

   ห้องน ้า ห้องน ้า ห้องน ้า ห้องน ้า ห้องน ้า ห้องน ้า ห้องน ้า 
   T-W2101 T-W2201 T-W2301 T-W2401 T-W2501 T-W2601 T-W2701 

   T-W2102 T-W2202 T-W2302 T-W2402 T-W2502 T-W2602 T-W2702 
   T-W2103 T-W2203 T-W2303 T-W2403 T-W2503 T-W2603 T-W2703 
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   ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 

   T-M2101 T-W2204 T-W2304 T-W2404 T-W2504 T-W2604 T-W2704 

   T-M2102 T-M2201 T-M2301 T-M2401 T-M2501 T-M2601 T-M2701 
   T-S2101 T-M2202 T-M2302 T-M2402 T-M2502 T-M2602 T-M2702 

   T-S2102 T-S2201 T-S2301 T-S2401 T-S2501 T-S2601 T-S2701 

   ประตูห้องน ้า 
ประตู
ห้องน ้า ประตูห้องน ้า ประตูห้องน ้า 

ประตู
ห้องน ้า ประตูห้องน ้า T-S2702 

   TD-2101 TD-2201 TD-2301 TD-2401 TD-2501 TD-2601 ประตูห้องน ้า 
   TD-2102 TD-2202 TD-2302 TD-2402 TD-2502 TD-2602 TD-2701 

   TD-2103 TD-2203 TD-2303 TD-2403 TD-2503 TD-2603 TD-2702 
   TD-2104 TD-2204 TD-2304 TD-2404 TD-2504 TD-2604 TD-2703 

   TD-2105 TD-2205 TD-2305 TD-2405 TD-2505 TD-2605 TD-2704 
   TD-2106 TD-2206 TD-2306 TD-2406 TD-2506 TD-2606 TD-2705 
   TD-2107 TD-2207 TD-2307 TD-2407 TD-2507 TD-2607 TD-2706 

   TD-2108 
กระจก
ห้องน ้า กระจกห้องน ้า กระจกห้องน ้า 

กระจก
ห้องน ้า กระจกห้องน ้า TD-2707 

   
กระจก
ห้องน ้า TM-2201 TM-2301 TM-2401 TM-2501 TM-2601 TD-2708 

   TM-2101 TM-2202 TM-2302 TM-2402 TM-2502 TM-2602 
กระจก
ห้องน ้า 

   TM-2102 TM-2203 TM-2303 TM-2403 TM-2503 TM-2603 TM-2701 

   TM-2103 
โถ

ปัสสาวะ  โถปัสสาวะ  โถปัสสาวะ  โถปัสสาวะ  โถปัสสาวะ  TM-2702 
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   ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 

   TM-2104 CP-2201 CP-2301 CP-2401 CP-2501 CP-2601 TM-2703 
     CP-2202 CP-2302 CP-2402 CP-2502 CP-2602 TM-2704 

   โถปัสสาวะ  CP-2203 CP-2303 CP-2403 CP-2503 CP-2603 โถปัสสาวะ  
   CP-2101 CP-2204 CP-2304 CP-2404 CP-2504 CP-2604 CP-2701 
   CP-2102 ชักโครก ชักโครก ชักโครก ชักโครก ชักโครก CP-2702 

   CP-2103 TW-2201 TW-2301 TW-2401 TW-2501 TW-2601 CP-2703 
   ชักโครก TW-2202 TW-2302 TW-2402 TW-2502 TW-2602 CP-2704 

   TW-2101 TW-2203 TW-2303 TW-2403 TW-2503 TW-2603 CP-2705 
   TW-2102 TW-2204 TW-2304 TW-2404 TW-2504 TW-2604 ชักโครก 

   TW-2103 TW-2205 TW-2305 TW-2405 TW-2505 TW-2605 TW-2701 
   TW-2104 TW-2206 TW-2306 TW-2406 TW-2506 TW-2606 TW-2702 
   TW-2105 TW-2207 TW-2307 TW-2407 TW-2507 TW-2607 TW-2703 

   TW-2106 สายช้าระ  สายช้าระ  สายช้าระ  สายช้าระ  สายช้าระ  TW-2704 
   TW-2107 RT-2201 RT-2301 RT-2401 RT-2501 RT-2601 TW-2705 

   สายช้าระ  RT-2202 RT-2302 RT-2402 RT-2502 RT-2602 TW-2706 
   RT-2101 RT-2203 RT-2303 RT-2403 RT-2503 RT-2603 TW-2707 
   RT-2102 RT-2204 RT-2304 RT-2404 RT-2504 RT-2604 TW-2708 

   RT-2103 RT-2205 RT-2305 RT-2405 RT-2505 RT-2605 สายช้าระ  
   RT-2104 RT-2206 RT-2306 RT-2406 RT-2506 RT-2606 RT-2701 

   RT-2105 RT-2207 RT-2307 RT-2407 RT-2507 RT-2607 RT-2702 
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   ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 

   RT-2106 RT-2208 RT-2308 RT-2408 RT-2508 RT-2608 RT-2703 

   RT-2107 

ก๊อกน ้าอ่าง
แบบหมุน /

บิด/กด 
ก๊อกน ้าอ่างแบบ
หมุน /บิด/กด 

ก๊อกน ้าอ่างแบบ
หมุน /บิด/กด 

ก๊อกน ้าอ่าง
แบบหมุน /

บิด/กด 
ก๊อกน ้าอ่างแบบ
หมุน /บิด/กด RT-2704 

   

ก๊อกน ้าอ่าง
แบบหมุน /

บิด/กด FC-2201 FC-2301 FC-2401 FC-2501 FC-2601 RT-2705 

   FC-2101 FC-2202 FC-2302 FC-2402 FC-2502 FC-2602 RT-2706 

   FC-2102 FC-2203 FC-2303 FC-2403 FC-2503 FC-2603 RT-2707 

   FC-2103 FC-2204 FC-2304 FC-2404 FC-2504 FC-2604 RT-2708 

   FC-2104 FC-2205 FC-2305 FC-2405 FC-2505 FC-2605 

ก๊อกน ้าอ่าง
แบบหมุน /

บิด/กด 

   FC-2105 FC-2206 FC-2306 FC-2406 FC-2506 FC-2606 FC-2701 

   FC-2106 FC-2207 FC-2307 FC-2407 FC-2507 FC-2607 FC-2702 

   FC-2107 FC-2208 FC-2308 FC-2408 FC-2508 FC-2608 FC-2703 

   FC-2108 FC-2209 FC-2309 FC-2409 FC-2509 FC-2609 FC-2704 

   FC-2109 FC-2210 FC-2310 FC-2410 FC-2510 FC-2610 FC-2705 

   FC-2110      FC-2706 

   FC-2111      FC-2707 

   FC-2112      FC-2708 

   
FC-2113 

      FC-2709 
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   ชั้น 1      ชั้น 7 

   FC-2114      FC-2710 

   FC-2115      FC-2711 

   FC-2116      FC-2712 

   FC-2101-out      FC-2713 

   FC-2102-out      FC-2714 

   FC-2103-out      FC-2715 

   FC-2104-out      FC-2716 

   FC-2105-out      FC-2717 

   FC-2106-out      FC-2718 

   FC-2107-out      FC-2719 

   FC-2108-out       

   FC-2109-out       

   FC-2110-out       

   ฝักบัวอาบน ้า       

   SH-2101       

   

ระบบรดน ้า
ภายนอก
อาคาร       
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  3.2.1.2 ผลการส้ารวจฯ อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง: นางสาว
จันทิรา จีนะวงค์ ได้น้าเสนอเฉพาะผลการส้ารวจของห้องสมุดองครักษ์ ดังตาราง 
 

ชั้นที่ให้บริการ/ชนิดของ
อุปกรณ์ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 

คอมพิวเตอร ์ 12 176 9 7 7 1 17 

Notebook - - - - - - 2 

โทรทัศน์จอตู ้ - 8 1 - - - - 

LCD TV 1 - 1 - - - - 

LED TV 2 8 - - - - - 

เครื่องเล่น DVD - 17 1 - - - - 

พัดลม 1 4 1 1 1 - 1 

เครื่องท้าน ้าร้อน/น ้าเย็น 2 1 1 1 1 - - 

กระติกน ้าร้อน - - - - - - 1 

ตู้เย็น 1 - - - - - 1 

พริ นท์เตอร ์ 3 2 2 1 1 - 3 

เครื่องถ่ายเอกสาร - 2 - - - - - 

ipad 5 - - - - - - 

โปรเจคเตอร ์ - 4 - - - - 2 

โทรศัพท์ IP 1 1 1 1 1 1 2 

แฟกซ์ 1 - - - - - 1 
 
    3.2.2 ผลการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและ
ไฟฟ้าของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง 
      นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ ได้น้าเสนอสรุปผลการด้าเนินการซ่อมบ้ารุง/ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้น ้าและไฟฟ้าของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ตั งแต่เดือนมกราคม-เมษายน 2560 
พบว่า มีการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ทั งหมด 46 รายการ แบ่งออกเป็นที่ส้านักหอสมุดกลางประสานมิตร 6 
รายการ และห้องสมุดองครักษ์ 40 รายการ โดยอุปกรณ์ทั งหมดได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ดัง
ตารางสรุปจ้านวนรวม และรายละเอียดดังเอกสารแนบ 1 
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ระยะเวลาด าเนินการ เดือน (จ้านวนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าและไฟฟ้าที่มีการแจ้งซ่อม) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 
ภายในวันท่ีแจ้งซ่อม - 12 4 9 2 14 - -           
1 วันท้าการ - 1 - 1 0 1 - -           
2 วันท้าการ - 0 - 0 0 0 - -           
3 วันท้าการ - 0 - 0 0 0 - -           
มากกว่า 3 วันท้าการ - 0 - 2 0 0 - -           
จ้านวนผลการด้าเนินการทีส่้าเรจ็ - 13 4 12 2 15 - -           
คิดเป็นร้อยละ - 100 100 100 100 100 - -           
จ านวนรวม 2 แห่ง 13 16 17 -      
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 -      

 
หมายเหตุ: ปส = ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ์ 
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  นอกจากนี  ในปีงบประมาณ 2560 ห้องสมุดองครักษ์ยังได้รับงบประมาณในการปรับปรุง
อาคารที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2 โครงการได้แก่ งานปรับปรุงอาคารหอสมุด มศว องครักษ์ 
และงานปรับปรุงระบบประปา/ระบบสุขาภิบาลโดยปรับปรุงห้องน ้าชั น 1-5 โดยในการด้าเนินการ 
มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ดังนี  
  การปรับปรุงห้องน้ า ชั้น 1 ได้แก่ 1) ปรับปรุงห้องน ้าคนพิการ 1 ห้อง  2) ห้องน ้าหญิง  
2 ห้อง และ 3) ห้องน ้าชาย 2 ห้อง โดยมีรูปแบบการปรับปรุงดังนี  

 
 
  การปรับปรุงห้องน้ าชั้น 2 – ชั้น 5 ได้แก่ 1) ปรับปรุงห้องน ้าหญิง 4 ห้อง /ชั น  และ  
2) ห้องน ้าชาย 2 ห้อง /ชั น โดยมีการด้าเนินการดังนี  

1) เปลี่ยนโถสุขภัณฑ์จากแบบนั่งยอง เป็นนั่งราบจ้านวน 29 โถสุขภัณฑ์ โดยใช้ 
    โถสุขภัณฑ์แบบประหยัดน ้า 
2) เปลี่ยนโถปัสสาวะชายจ้านวน 12 โถ โดยใช้ฟลัชวาล์แบบกด 

   3) เปลี่ยนสายฉีดช้าระ จ้านวน 29 เส้น 
4) เปลี่ยนก๊อกน ้าอ่างล้างมือเป็นแบบกด จ้านวน 24 ก๊อก 

   5)เปลี่ยนก๊อกน ้าล้างพื นเป็นแบบผลัก จ้านวน 8 ก๊อก 
  ในส่วนของการปรับปรุงระบบไฟฟ้า/ไฟฟ้าแสงสว่างนั น ห้องสมุดองครักษ์ได้ด้าเนินการดังนี  

1) ระบบไฟฟ้าของห้องสมุดตัดออกจากระบบ BAS ทั งหมดแล้ว 
2) เครื่องปรับอากาศท่ีช้ารุดอยู่ได้ด้าเนินการซ่อมบ้ารุงใช้ได้เกือบทั งหมดแล้ว 
3) จากสถิติการซ่อมบ้ารุงของช่างเทคนิคพบว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการบ้ารุงรักษามากท่ีสุด 
     คือ ชุดของหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบและมอบให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้าเนินการให้แล้วเสร็จ 
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   วาระท่ี 3.3  กิจกรรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องสมุดองครักษ์        
   สืบเนื่องจากที่ประชุมครั งที่ 1/60 วาระท่ี 4.4 ได้ก้าหนดวันที่จัดกิจกรรมการดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ ณ ห้องสมุดองครักษ์ ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 และมอบให้นางสาวน ้าเงิน  
เฉลียวพจน์ ประสานงานกับทางวิทยากรในเรื่องก้าหนดวันจัดกิจกรรม ก้าหนดการ และรายละเอียด
อ่ืนๆ จากนั นประสานกับทางเลขานุการโครงการฯ เพ่ือออกจดหมายเชิญ และจองรถบัสส้าหรับน้า
บุคลากรจากส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตรไปเขา้ร่วมกิจกรรมนั น นางสาวน ้าเงิน  
เฉลียวพจน์ ได้สรุปผลการด้าเนินการต่างๆ ดังนี  
   3.3.1 เนื่องด้วยห้องสมุดองครักษ ์อยู่ระหว่างปรับปรุงกายภาพพื นที่ชั น 1 ระหว่างวันที่ 
20 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2560 จึงต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมการดับเพลิงและอพยพ
หนีไฟจากวันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2560 เป็นวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 
   3.3.2 ได้ด้าเนินการประสานกับหน่วยดับเพลิงขององค์การบริหารส่วนต้าบล อ้าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก เพ่ือขอเชิญคณะวิทยากร ซึ่งประกอบด้วยวิทยากร 1 ท่าน และผู้ช่วย
วิทยากร 2 ท่าน การจัดอบรมประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรการดับเพลิงขั นต้น และ
หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ซึ่งรวมแล้วต้องใช้เวลา 9 ชั่วโมง (เป็นข้อก้าหนด
ของหลักสูตร) จึงได้มีการปรับเนื อหาและก้าหนดการเพ่ือให้สอดคล้องกับเวลาเปิดให้บริการของ
ห้องสมุด ดังนี  

ก าหนดการจัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในวันศุกร์ที่  ๑๘  สิงหาคม  ๒๕๖๐ 
  ๐๘.๐๐ – ๐๘.๑๕ น. ลงทะเบียน 
   ๐๘.๑๕ – ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิด โดย หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์ 
  ๐๘.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. ฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั นต้น” ภาคทฤษฎี  
    โดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธาพงศา และคุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน 
  ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น.  พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
  ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  ฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั นต้น” ภาคปฏิบัติ 
    โดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธาพงศา และคุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน 
          ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” 
    ภาคทฤษฎี 
    โดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธาพงศา คุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน และ 
          คุณวิชัย จั่นจรูญ 
 ๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.  ฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” 
    ภาคสนาม 

โดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธาพงศา คุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน และ 
           คุณวิชัย จั่นจรูญ 
  ๑๖.๐๐ – ๑๖.๑๕ น. ปิดกิจกรรม โดย หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์ 
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   3.3.3 ไดด้้าเนินการออกจดหมายเชิญวิทยากรและประสานงานกับส้านัก
ผู้อ้านวยการเรื่องจองรถบัสรับส่งบุคลากรจากส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตรเพื่อไปร่วมกิจกรรม 
เรียบร้อยแล้ว ทั งนี รถบัสจะออกจากบริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตประสานมิตร เวลา ๗.๐๐ น. 
   3.3.4 ส้าหรับการก้าหนดบุคลากรจากประสานมิตรจ้านวน 25 คนเพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมในครั งนี  จะประกอบด้วยคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวจ้านวน 15 คน และ
บุคลากรจากฝ่ายต่างๆ จ้านวน 10 คน ซึ่งจะก้าหนดรายชื่อและด้าเนินการขออนุมัติเดินทางในการ
ประชุมครั งถัดไป 
    
 มติที่ประชุม     เห็นชอบ 
    
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
  วาระท่ี 4.1 กิจกรรมจัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก้าหนดวันที่จัดกิจกรรมจัดท้าความสะอาดใหญ่ประจ้าปีของ
ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ซึ่งก้าหนดให้มีการจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ นในช่วงเดือนกรกฎาคม 2560 โดย
ห้องสมุดองครักษ์ก้าหนดให้จัดขึ นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ส่วนส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
จะนัดหมายเพ่ือหารือกันอีกครั งหนึ่ง  
   ทั งนี ขอให้แต่ละห้องสมุดน้ารายละเอียดการจัดกิจกรรมมาเสนอในการประชุมครั งถัดไป 
 
  มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
    
 ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ 
  วาระท่ี 7.1 รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า  
     ประธานน้าเสนอผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบการใช้กระแสไฟฟ้าทั งที่ส้านัก
หอสมุดกลาง และหอ้งสมุดองครักษ ์โดยข้อมูลล่าสุดถึงเดือนมีนาคม 2560 ซึ่งการผลที่ได้ พบว่า 
   7.1.1 ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร : ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าตั งแต่เดือนตุลาคม 
2559-เดือนกุมภาพันธ์ 2560 มีปริมาณสูงกว่าเดือนเดียวกันของปีงบประมาณ 2559 ส่วนในเดือน
มีนาคม 2560 มีปริมาณการใช้ลดลงมาก ซึ่งจะต้องติดตามแนวโน้มต่อไปว่ามีสาเหตุมาจากอะไร 
    ประธานได้แจ้งว่า ในปีงบประมาณนี  ได้มีการพิจารณาน้าปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้ามาเป็นตัวชี วัดในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจะต้องน้าค่าเฉลี่ยของปริมาณการใช้
กระแสไฟฟ้าของแต่ละปี มาหาค่ามาตราฐานกลางของการใช้ไฟฟ้าของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ส้าหรับ
ปีงบประมาณท่ีจะต้องน้ามาใช้ค้านวณคือตั งแต่ปีงบประมาณ 2559-2561  
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    ส้าหรับส้านักหอสมุดกลางนั น จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าปีงบประมาณ 
2559 ลดลงจากปีงบประมาณ 2558 เนื่องจากการปรับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดพลังงาน 
ส่วนปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2560 นั นมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นเมื่อเทียบกับเดือน
เดียวกันของปีงบประมาณ 2559 ทั งนี เนื่องจากมีการให้บริการ/อ้านวยความสะดวกเรื่องจุดการใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้ามากขึ น และจะมีการด้าเนินการปรับกายภาพของพื นที่บริการ ชั น 1 และเปลี่ยนลิฟต์
ผู้ใช้ทั ง 2 ตัว ทั งนี จะต้องติดตามแนวโน้มต่อไปจนถึงปีงบประมาณ 2561 ซึ่งคาดว่าจะเป็นปีที่การ
ปรับเปลี่ยนกายภาพหรืออุปกรณ์ฯ ต่างๆ คงที่มากขึ นแล้ว  
   7.1.2 ห้องสมุดองครักษ์ : ในปีงบประมาณ 2560 นี  เนื่องจากเครื่องปรับอากาศช้ารุด
จนถึงเดือนมีนาคม 2560 ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าในช่วงต้นงบประมาณจนถึงเดือนดังกล่าวจึง
ลดลงมาก แต่ขณะนี เครื่องปรับอากาศสามารถใช้งานได้ตามปกติแล้ว จึงต้องติดตามแนวโน้มของ
ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าต่อไป 
   รายละเอียดมีดังนี   
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย (kwh) 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีงบประมาณ 2559 - 2560 
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย (kwh) 
ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีงบประมาณ 2559 - 2560 

 

 
 
  มติที่ประชุม     รับทราบ 
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  วาระท่ี 7.2  ก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
     สืบเนื่องจากที่ประชุมครั งที่ 1/60 วาระท่ี 4.5 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบให้
นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์และนางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ ด้าเนินการเรื่องเตรียมการในการก้ากับ
ติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนั น ผลการด้าเนินการสรุปได้ดังนี   
   7.2.1 การจัดท้าแนวการก้ากับติดตามฯ และแบบการก้ากับติดตามฯ มีรายละเอียดดังนี   
 
 
 
 
  
 
 



268 
 

 

      แนวปฏิบัติในการการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
         โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
1. ก าหนดการก ากับติดตามแต่ละพื้นที่ 
        ทุกเดือนโดยเริ่มตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2560 
2. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบก ากับติดตามแต่ละพืน้ที่   

พื้นที่/กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ไฟฟ้า-ประปา สภาพแวดล้อม 

ประสานมิตร 
   ชั น 1 1) ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด     กมลพัชร พลรบ นัยรัตน์ เรืองวชิรารัตน์ พื นที่ส้านักงาน ได้แก่ ฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมดุ (ห้องพัก /  

     ห้องคอนโทรลสุดใจ) และพื นที่จัดเก็บแผ่นของาน 
     บริการ   
พื นที่บริการ ได้แก่ พื นท่ีนอกเหนอืจากพื นที่ส้านักงาน  
     รวมถึงลานน ้าเงิน  

           2) งานบริการฯ 
           3) งานส่งเสริมผู้ใช้ (ห้อง 102) 

   ชั น 2   1) ฝ่ายบริการฯ สุรพงษ์ พิมพ์โคตร อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ พื นที่บริการ ได้แก่ พื นท่ีนั่งอ่าน และเคานเ์ตอรบ์ริการ 
     ทั ง 2 เคาน์เตอร์ 
พื นที่ส้านักงาน ได้แก่ ห้องพัก 202, 205, มุมโต๊ะบุคลากร  
     และห้องพักรับประทานอาหาร 

   ชั น 3  งานบริการ วรุณพรรณ พองพรม อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ พื นที่บริการ ได้แก่ พื นท่ีนั่งอ่านและเคานเ์ตอรบ์ริการ 
พื นที่ส้านักงาน ได้แก่ พื นที่จัดเก็บวารสารล่วงเวลา และ 
    มุมบุคลากร 

   ชั น 4  งานบริการ สามารถ พุกพญา 
พิลาสพล  พิพัฒน์เขมากร 

ปิยะรักษ์ หอมหวล พื นที่บริการ ได้แก่ พื นท่ีนั่งอ่านและเคานเ์ตอรบ์ริการ 
พื นที่ส้านักงาน ได้แก่ มุมโต๊ะบคุลากร และห้องพัก 
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พื้นที่/กลุ่มงาน ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
 ไฟฟ้า-ประปา สภาพแวดล้อม 

ประสานมิตร (ต่อ) 
   ชั น 5  งานบริการ สนธิชัย ค้ามณีจันทร์ กิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก พื นที่บริการ 

   ชั น 6  งานบริการ สุรชัย หาบ้านแท่น เกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์  
   ชั น 7  1) ส้านักงานอ้านวยการ พงษ์ศักดิ์ เอกนาม จรัสโฉม ศิริรัตน์ พื นที่ส้านักงาน 

(ส้านักงานผู้อ้านวยการ จะรวมถึงห้องประชุม 
ชั น 7 และห้องครัวมุกดา) 

           2) ฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากร อัมพร ขาวบาง 

   ชั น 8  งานบริการฯ สันติ เกษมพันธุ์ พงษ์ศักดิ์ เอกนาม พื นที่บริการ 
ห้องสมุดองครักษ์ 
ชั น 1 - 6 หทัยรัตน์ ธีรกุล, น ้าเงิน เฉลียวพจน์, ยุภาภรณ์ ไชยสงค์,  

จันทิรา จีนะวงค์ 
 

3. แบบฟอร์มการก ากับติดตาม  
  3.1 หัวข้อการที่ใช้ในการก ากับติดตาม     
   ใช้หัวข้อตามท่ีก้าหนดไว้ในแนวปฏิบัติฯ ประกอบด้วย 2 ด้านหลัก คือ ด้านพลังงาน ซึ่งแบ่งออกเป็นไฟฟ้า และประปา และด้านสภาพแวดล้อม 
  3.2 พื้นที่ที่ก ากับติดตาม  
   แบ่งออกเป็นพื นที่ส้านักงาน และพื นที่บริการ     
  3.3 เกณฑ์การก ากับติดตาม  
   3.3.1 พิจารณาติดตามว่า “ท้า” หรือ “ไม่ท้า” ตามหัวข้อที่ก้าหนดไว้  
                  3.3.2 ข้อใดไม่มี/ไม่สามารถท้าได้ในพื นที่นั น ให้เช็คถูกในช่อง “ไม่มี”  
                  3.3.3 หากมีความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค หรือข้อเสนอแนะ ให้ระบุไว้พื นที่ด้านล่างของแบบก้ากับติดตามฯ 
    *ขอให้พิจารณาประเมินตามสภาพความเป็นจริง และติดตามผลข้อที่ “ไม่ท า” หรือปัญหาอุปสรรคที่พบหรือข้อเสนอแนะท่ีน าเสนอ จากการก ากับติดตามฯ ใน
เดือนก่อนหน้า 
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    3.4 วิธีการก ากับติดตามของคณะกรรมการแต่ละพื้นที่ 
   3.4.1 คณะกรรมการ 1 คน อาจใช้แบบติดตามฯ มากกว่า 1 ใบ ทั งนี ขึ นอยู่กับประเภทของพื นที่ที่ดูแล 
   3.4.2 พื นที่ท่ีมีคณะกรรมการดูแลมากกว่า 1 คน ให้ทุกคนท้าหน้าที่ก้ากับติดตามฯ  
   3.4.3 คณะกรรมการทุกคนส่งผลการก้ากับติดตามทุกเดือนให้ผู้รวบรวมของห้องสมุดแต่ละแห่ง (อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ ท้าหน้าที่รวบรวมผลของส้านัก
หอสมุดกลาง และยุภาภรณ์ ไชยสงค์ ท้าหน้าที่รวบรวมผลของห้องสมุดองครักษ์) ทางอีเมลหรือในรูปเอกสาร (กรณีเป็นส่งในรูปเอกสาร ขอให้ใช้ซ ้า) 
   3.4.4 คณะกรรมการแต่ละพื นที่ ด้าเนินการติดตามผลข้อที่ “ไม่ท้า” (ถ้ามี) หรือด้าเนินการเรื่องปัญหาอุปสรรคที่พบหรือข้อเสนอแนะที่น้าเสนอ (ถ้ามี) 
พร้อมทั งรายงานผลในที่ประชุมแต่ละครั ง หรือรายงานผลที่ผู้รวบรวม 
    3.5 การรายงานผลการก ากับติดตามของคณะกรรมการแต่ละพื้นที่ 
   3.5.1 ผู้รวบรวมผลการก้ากับติดตามฯ ของห้องสมุดแต่ละแห่ง (อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ ท้าหน้าที่รวบรวมผลของส้านักหอสมุดกลาง และยุภาภรณ์ ไชยสงค์ ท้า
หน้าที่รวบรวมผลของห้องสมุดองครักษ์) น้าผลของแต่ละพื นที่มาสรุปลงในแบบ “รายงานผลการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” โดยเน้นน้าเสนอข้อที่
ไม่ท้า รวมถึงความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของกรรมการแต่ละพื นที่ 
   3.5.2 อิสยาห์ พันศิริพัฒน์ ส่งรายงานผลฯ ให้กับยุภาภรณ์ ไชยสงค์ เพ่ือรวบรวมและรายงานผลต่อที่ประชุมแต่ละครั ง                              
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                   28 กุมภาพันธ์ 2560 
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แบบก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 

(พื้นที่ส่วนของส านักงาน) 
ก ากับติดตามคร้ังท่ี..........เดือน...................................พ.ศ..............พ้ืนที่................................................................ 
กรรมการผู้ตรวจ....................................................................................................... 
ค าชี้แจง ท้าเครื่องหมายในส่วนท่ีมีการด้าเนินงาน ข้อใดไม่ม/ีไมส่ามารถท้าได้ในพื นที่นั น ให้เช็คถกูในช่อง “ไม่มี”  
 

มาตรการ 
ผลการด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ท า ไม่ท า ไม่มี 

ด้านพลังงาน 
ไฟฟ้า 
   1. ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง 
      1.1 เปิดไฟฟ้าฟ้าตามความจา้เป็นของการใช้แสงสว่างหรือเฉพาะส่วนท่ีมี  
คนท้างาน 

    

      1.2 ปิดไฟทุกครั งเมื่อไมม่ีคนท้างาน และเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน     
  2. เคร่ืองปรับอากาศ     
      2.1 ตั งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส*     
     2.2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 30 นาที  
(ยกเว้นพื นที่บริการ/ส้านักงานท่ีมกีารสลับกันพักกลางวัน) และก่อนเลิกงาน  
30 นาที* 

    

      2.3 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในหอ้งท้างานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิดครื่อง 
ปรับอากาศทุกครั ง 

    

      2.4 ส้าหรับห้องประชุม ให้เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 15 นาที และ
เมื่อใช้งานเสร็จ ใหผู้้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันที 

    

      2.5 ปิดประตู หน้าตา่งให้สนทิเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตูห้องน ้า     
   3. พัดลม 
      3.1 ปิดทุกครั งหลังเลิกใช้     
      3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั งหลังเลิกใช้     
   4. คอมพิวเตอร์ 
      4.1 เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกนิ 15 นาที ให้ปิดหน้าจอ หรือตั งโหมด Sleep     
      4.2 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมือ่ไม่ใช้งานเกิน 2 ช่ัวโมง     
   5. ลิฟต์ 
      5.1 ลิฟต์บุคลากรเปิด-ปิดตามเวลาปฏิบัติงาน     
       5.2 รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณขีึ นลงชั นเดียว     
   6. สิ่งอ านวยความสะดวก     
       ก้าหนดช่วงเวลาในการใช้อุปกรณไ์ฟฟ้า เช่น กระติกน ้าร้อน และเมื่อหมดช่วง
ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กออกทันที 
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มาตรการ 
ผลการด าเนินการ 

หมายเหตุ 
ท า ไม่ท า ไม่มี 

ด้านพลังงาน 
ไฟฟ้า (ต่อ) 
    7. อื่นๆ     
       7.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด/ถูกวิธี     
       7.2 ขอความร่วมมือบุคลากรห้องสมุดในการสอดส่องดูแลการท้างานของ 
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าในพื นที่ของตนเอง ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และ
แจ้งให้บุคคลที่รับเรื่องทราบเมื่อพบอุปกรณ์ช้ารุดหรือท้างานผิดปกติ 

    

ประปา 
   1. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนส้าหรับล้างมือ     
   2. ปรับระดับความแรงของน ้าจากสายช้าระให้เหมาะสมเพื่อการประหยดัน ้า     
   3. มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้น ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี     
   4. ขอความร่วมมือบุคลากรห้องสมุดในการสอดส่องดูแลการท้างานของอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าในพื นที่ของตนเอง ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน และแจ้งให้
บุคคลที่รับเรื่องทราบเมื่อพบอุปกรณ์ช้ารุดหรือท้างานผิดปกติ 

    

ด้านสภาพแวดล้อมในที่ท างาน 
   1. มีการจัดเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม มีป้ายบอก/ 
คู่มือ(ถ้ามี) และชื่อผูร้ับผดิชอบ (ในจุดที่ควรมี) 

    

   2. อุปกรณ์การท้างาน ครุภณัฑ ์พัสดุ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ     
   3. มีการตรวจตรา ดูแลพื นที่ให้สะอาดและปลอดโปร่งอยู่เสมอ     
   4. หลังเลิกใช้งาน/เลิกงาน ควรจัดเก็บอุปกรณ์หรือเอกสารต่างๆ ให้เข้าท่ี     
   5. มีการคัดแยกจัดการกับสิ่งของรอด้าเนินการ/ท้าลายตามระยะเวลา     
   6. ลดการใช้กระดาษโดยการส่งอีเมล หรือใช้กระดาษให้ครบทั ง 2 หน้า     
   7. มีการคัดแยกขยะเช่น ขวดพลาสติก กระดาษสี กระดาษขาว กล่องลัง      
   8. มีการรณรงค์การลดการเกิดขยะ การจัดสภาพแวดล้อมท่ีดี และการใช้ 
ทรัพยากรอย่างประหยัด คุม้ค่าโดยการใช้ซ ้าหรือน้ากลับมาใช้ใหม่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

    

 
*พิจารณาการเปิด-ปดิ-ปรับเครื่องปรับอากาศได้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ 
 ความคิดเห็น ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................  
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แบบก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 

(พื้นที่ส่วนของผู้ใช้บริการ) 
 

ก ากับติดตามคร้ังท่ี..........เดือน...................................พ.ศ..............พ้ืนที่................................................................ 
กรรมการผู้ตรวจ....................................................................................................... 
 
ค าชี้แจง ท้าเครื่องหมายในส่วนท่ีมีการด้าเนินงาน ข้อใดไม่ม/ีไมส่ามารถท้าได้ในพื นที่นั น ให้เช็คถกูในช่อง “ไม่มี”  

มาตรการ 
ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ท า ไม่ท า ไม่มี 

ด้านพลังงาน 
ไฟฟ้า 
    1. ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง 
        1.1 เปิดไฟตามความจ้าเปน็ของการใช้แสงสว่างหรือเฉพาะสว่นท่ีมีผู้ใช้บริการ     
    2. เคร่ืองปรับอากาศ 
        2.1 ตั งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส*     
        2.2 เปิดเครื่องปรับอากาศ ตามเวลาที่ก้าหนดของแตล่ะชั น* (รายละเอียดของ
ก้าหนดเวลา ดูในแนวปฏิบัตฯิ)  

    

        2.3 ส้าหรับห้องประชุม ให้เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 15 นาที และ
เมื่อใช้งานเสร็จ ใหผู้้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันที 

    

        2.4 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตู
ห้องน ้า 

    

    3. พัดลม 
        ปิดทุกครั งหลังเลิกใช้     
    4. คอมพิวเตอร์ 
        4.1 ลดจ้านวนการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นของแต่ละชั นลงหลังเวลา16.00น. (หาก
มีผู้ใช้บริการน้อย) 

    

        4.2 ในช่วงปิดภาคเรียน หรอืช่วงเช้าอาจจะพิจารณาเปิดคอมพิวเตอร์สืบค้น
บางส่วน (พิจารณาจากปริมาณผู้ใช้บริการ) 

    

     5. ลิฟต์ 
         รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีขึ นลงชั นเดียว     
     6. อื่นๆ      
        6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี     
        6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มีปัญหาหรือ
ช้ารุด 
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มาตรการ 
ผลการด าเนินการ หมายเหตุ 
ท า ไม่ท า ไม่มี 

ด้านพลังงาน 
ประปา 
   1. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนส้าหรับล้างมือ     
   2. ปรับระดับความแรงของน ้าจากสายช้าระให้เหมาะสมเพื่อการประหยดัน ้า     
   3. รณรงค์เรื่องวิธีการใช้น ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี     
   4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มีปัญหา 
หรือช้ารุด 

    

ด้านสภาพแวดล้อมในพื้นที่บริการ 
    1. มีการจัดวางอุปกรณ์และครภุัณฑ์อย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม สะดวกในการเข้าถึง 
มีป้าย/คูม่ือแนะน้าการใช้ (ถ้ามี) และช่ือผู้รับผิดชอบ (ในจุดที่ควรม)ี 

    

    2. ครุภัณฑ์ พัสดุ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน     
    3. มีการตรวจตรา ดูแลพื นท่ีให้สะอาดและปลอดโปร่งอยู่เสมอ     
    4. มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางและข้อมูลจ้าเป็นในพื นท่ี     
    5. มีการคัดแยกขยะ ได้แก่ ขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฝาขวด/กระป๋อง     
    6. รณรงค์การใช้ทรัพยากรอยา่งประหยัดและคุ้มค่า รณรงคเ์รื่องการลดการเกิดขยะ 
รณรงค์เรื่องการจดัสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น การเก็บเก้าอี เข้าที่หลังการใช้งาน การลดการ
ส่งเสียงดังภายในพื นที่อ่าน การนา้หนังสือไปวางที่ชั นพักหนังสือหลงัการใช้งาน เป็นต้น 

    

*พิจารณาการเปิด-ปดิ-ปรับเครื่องปรับอากาศได้ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ 
 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
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  7.2.2 ผลการก้ากับติดตามรอบเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2560:  
    1) ส้านักหอสมุดกลาง:  
ประสานมิตร: กุมภาพันธ์ 

เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

กุมภาพันธ ์ ชั น 1  
 

 พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2. เครื่องปรับอากาศ  
2.2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 
30 นาที  
2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิเครื่องปรับอากาศ เช่น 
ประตูห้องน ้า 
-ด้านสภาพแวดล้อมการท้างาน  
ข้อ 1. มีการจดัเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบียบ 
เหมาะสม มีปา้ยบอก/คูม่ือ(ถ้ามี) และชื่อผู้รับผิดชอบ  (ในจุดที่ควร
มี)  
ข้อ 5.มีการคดัแยกจดัการกับสิ่งของรอด้าเนินการ/ท้าลายตาม
ระยะเวลา  
ข้อ 7.มีการคดัแยกขยะเช่น ขวดพลาสติก กระดาษสี กระดาษขาว 
กล่องลัง 
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

ชั น 2  
 

 พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน   
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2เครื่องปรับอากาศ  
2.1 ตั งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส  
ข้อ 3 พัดลม  
3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั งหลังเลิกใช้  
ข้อ 4 คอมพิวเตอร์  
4.1 เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอรเ์กิน 15 นาที ให้ปิดหน้าจอ หรือตั งโหมด 
Sleep  
ข้อ 7 อ่ืนๆ  
7.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
- ด้านประปา  
ข้อ 3. มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้น ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี  
พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6. สิ่งอ้านวยความสะดวก  
6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี  
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่
มีปัญหาหรือช้ารุด  

 
 
 
ท้าบางเครื่อง 
 
ท้าบางเครื่อง 
 
ท้าบางเครื่อง 
 
 
 
ยังไม่มีการรณรงค์
เท่าที่ควร 
 
 
 
ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์
เท่าที่ควรเนื่องจากป้าย
ประชาสมัพันธ์ยังไม่เสรจ็ 
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

-ด้านประปา  
ข้อ 3. รณรงค์เรื่องวิธีการใช้น ้าอยา่งประหยัด/ถูกวิธี  
ข้อ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรบัแจ้งเมื่อพบ
อุปกรณ์ที่มีปญัหาหรือช้ารุด  
-ด้านสภาพแวดล้อม 
ข้อ 6. รณรงค์ฯ  
 

 
ชั น 3 

 
 

 
 

พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน   
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2 เครื่องปรับอากาศ  
2.1 ตั งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส  
ข้อ 3 พัดลม  
3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั งหลังเลิกใช้  
ข้อ 4 คอมพิวเตอร์ 
4.2 ปิดเครื่องคอมพิวเตอรเ์มื่อไม่ใช้งานเกิน 2 ช่ัวโมง  
พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6. สิ่งอ้านวยความสะดวก  

 
 
 
ท้าบางเครื่อง  
 
ท้าบางเครื่อง  
 
ท้าบางเครื่อง  
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 6.2 
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช้ารุด  
 
-ด้านประปา  
ข้อ 3. รณรงค์เรื่องวิธีการใช้น ้าอยา่งประหยัด/ถูกวิธี  
ข้อ 4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรบัแจ้งเมื่อพบ
อุปกรณ์ที่มีปญัหาหรือช้ารุด  
-ด้านสภาพแวดล้อม  
ข้อ 6. รณรงค์ฯ  

ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์
เท่าที่ควรเนื่องจากป้าย
ประชาสมัพันธ์ยังไม่เสรจ็ 
ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์
เท่าที่ควรเนื่องจากป้าย
ประชาสมัพันธ์ยังไม่เสรจ็ 

ชั น 4       
ชั น 5       
ชั น 6   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  

-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ4. คอมพิวเตอร์  
4.1 ลดจ้านวนการใช้คอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั นลงหลังเวลา
16.00น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

 
ชั น 7   พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 

-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ2.เครื่องปรับอากาศ  
2.3 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทา้งานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิดครื่อง
ปรับอากาศทุกครั ง 
2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิเครื่องปรับอากาศ เช่น 
ประตูห้องน ้า  
5.1 ลิฟต์บุคลากรเปิด-ปิดตามเวลาปฏิบัติงาน 
 
 
-ด้านสภาพแวดล้อม  
ข้อ 8 มีการรณรงค์  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
มีบางครั งท่ีลืมเปิดไว้  
บางครั งหลัง 4 โมงเย็น
หรือวันหยุดก็ยังเปดิ
ให้บริการ  
มีแนวทางเรื่องการจัดการ
สภาพแวดล้อมท่ีดีซึ่ง
สืบเนื่องจากโครงการ 5ส 
ยังไม่มีการท้าป้ายแจ้งเพ่ือ
รณรงค์ชัดเจนในเรื่องอื่นๆ 
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  
-ดา้นไฟฟ้า  
ข้อ 2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ 
เช่น ประตูห้องน ้า  

 
 
เปิดหน้าตา่งไว้ 1-2 บาน 
บริเวณเครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อระบายกลิ่น 

 ชั น 8       
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ประสานมิตร: มีนาคม 
เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ

สืบเนื่อง 
(จากกรรมการประจ้าพื น

ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

มีนาคม ชั น 1  
 

 พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2. เครื่องปรับอากาศ  
2.2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 
30 นาที  
2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิเครื่องปรับอากาศ เช่น 
ประตูห้องน ้า 
-ด้านสภาพแวดล้อมการท้างาน  
ข้อ 1. มีการจดัเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบียบ 
เหมาะสม มีปา้ยบอก/คูม่ือ(ถ้ามี) และชื่อผู้รับผิดชอบ  (ในจุดที่ควร
มี)  
ข้อ 5.มีการคดัแยกจดัการกับสิ่งของรอด้าเนินการ/ท้าลายตาม
ระยะเวลา  
ข้อ 7.มีการคดัแยกขยะเช่น ขวดพลาสติก กระดาษสี กระดาษขาว 
กล่องลัง 
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ 
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ4. คอมพิวเตอร์  
4.1 ลดจ้านวนการใช้คอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั นลงหลังเวลา
16.00น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย)  
4.2 ในช่วงปิดภาคเรยีน หรือช่วงเช้าอาจจะพิจารณาเปดิ
คอมพิวเตอรส์ืบค้นบางส่วน (พิจารณาจากปริมาณผู้ใช้บริการ)  

 
มี 1 เครื่อง 
 
 
 
 

ชั น 2  
 

 พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน   
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 3 พัดลม  
3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั งหลังเลิกใช้  
 
 
พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านสภาพแวดล้อม 
ข้อ 2. ครุภัณฑ์ พัสดุ อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

 
 
 
ท้าบางเครื่อง 
 
 
 
 
มีสายช้าระห้องน ้าผู้หญิง
ช้ารุด 1 อัน 

  

 
ชั น 3 

 
 

 
 

พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน   
ข้อ 3 พัดลม  
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั งหลังเลิกใช้  
ข้อ 4 คอมพิวเตอร์ 
4.2 ปิดเครื่องคอมพิวเตอรเ์มื่อไม่ใช้งานเกิน 2 ช่ัวโมง  

ท้าบางเครื่อง  
 
ท้าบางเครื่อง  

ชั น 4   พ้ืนที่ส่วนส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2.เครื่องปรับอากาศ  
2.4 ส้าหรับห้องประชุม ให้เปดิเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 15 
นาที และเมื่อใช้งานเสร็จ ให้ผูร้ับผิดชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันที 
พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ4. คอมพิวเตอร์  
4.1 ลดจ้านวนการใช้คอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั นลงหลังเวลา
16.00น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 

   

ชั น 5       
ชั น 6   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  

-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ4. คอมพิวเตอร์  
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

4.1 ลดจ้านวนการใช้คอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั นลงหลังเวลา
16.00น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 

ชั น 7   พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ2.เครื่องปรับอากาศ  
2.3 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทา้งานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิดครื่อง
ปรับอากาศทุกครั ง 
2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิเครื่องปรับอากาศ เช่น 
ประตูห้องน ้า  
5.1 ลิฟต์บุคลากรเปิด-ปิดตามเวลาปฏิบัติงาน 
 
 
 
-ด้านสภาพแวดล้อม  
ข้อ 8 มีการรณรงค์  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
มีบางครั งท่ีลืมเปิดไว้  
บางครั งหลัง 4 โมงเย็น
หรือวันหยุดก็ยังเปดิ
ให้บริการ  
มีแนวทางเรื่องการจัดการ
สภาพแวดล้อมท่ีดีซึ่ง
สืบเนื่องจากโครงการ 5ส 
ยังไม่มีการท้าป้ายแจ้งเพ่ือ
รณรงค์ชัดเจนในเรื่องอื่นๆ 
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือท่ีประชุมร่วมตดัสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ 
เช่น ประตูห้องน ้า  

 
เปิดหน้าตา่งไว้ 1-2 บาน 
บริเวณเครื่องถ่ายเอกสาร
เพื่อระบายกลิ่น 

 ชั น 8       
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   2) ห้องสมุดองครักษ์:    
ห้องสมุดองครักษ์: กุมภาพันธ์ 

เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจา้พื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้าพื นท่ี) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

กุมภาพันธ ์
 

ชั น 7  
 

 พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2 เครื่องปรับอากาศ  
2.1 ตั งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 
2.2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 
30 นาที  
2.3 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทา้งานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิด
เครื่องปรับอากาศทุกครั ง 
ข้อ 5 ลิฟต์ 
5.2 รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีขึ นลงชั นเดียว 
ข้อ 6 อื่นๆ 
6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
-ด้านประปา 
ข้อ 3. มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้น ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
 
 

 
 
1. งดเว้นในช่วงปฏิบัติงานใน
ชั น 7 จากข้อจ้ากัดของ
เครื่องปรับอากาศ 
2. มีบุคลากรพักรับประทาน
อาหารกลางวันในช่วงเวลา 
11.00 และ 12.00จึงไม่
สามารถปิดเครื่องปรับอากาศ
ช่วงพักได้ 
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจา้พื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้าพื นท่ี) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

 

ชั น 2  
 

 พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 4 คอมพิวเตอร์  
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจา้พื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้าพื นท่ี) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

4.1 ลดจ้านวนการใช้คอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั นลง หลังเวลา
16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
 
 
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช้ารุด 
 
-ด้านประปา 
ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่
มีปัญหาหรือช้ารุด 
 
 
 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ชั น 2 อยู่
ในระบบการจองทั งหมด ไม่มี
แยกเป็นเครื่องสืบค้น 
 
 

 
ชั น 3 

 
 

 
 

พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจา้พื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้าพื นท่ี) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช้ารุด 
-ด้านประปา 
ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่
มีปัญหาหรือช้ารุด 

 

ชั น 4   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช้ารุด 
 

   

ชั น 5   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช้ารุด 
-ด้านประปา 
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(จากกรรมการประจา้พื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอ่ืนๆ 

(จากกรรมการประจ้าพื นท่ี) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่
มีปัญหาหรือช้ารุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ห้องสมุดองครักษ์: มีนาคม 
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(มาจากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
อื่นๆ(มาจากกรรมการประจ้า

พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

มีนาคม ชั น 7  
 

 พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2 เครื่องปรับอากาศ  
2.1 ตั งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส 
2.2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 
30 นาที  
2.3 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทา้งานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิด
เครื่องปรับอากาศทุกครั ง 
2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิเครื่องปรับอากาศ เช่น 
ประตูห้องน ้า  
 
-ด้านประปา 
ข้อ 3. มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้น ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
 

 
 
1. งดเว้นในช่วงปฏิบัติงานใน
ชั น 7 จากข้อจ้ากัดของ
เครื่องปรับอากาศ 
2. มีบุคลากรพักรับประทาน
อาหารกลางวันในช่วงเวลา 
11.00 และ 12.00จึงไม่
สามารถปิดเครื่องปรับอากาศ
ช่วงพักได้ 
 
มีเฉพาะป้ายการใช้น ้าอย่าง
ประหยัดแต่การใช้ถูกวิธียังไม่มี 

  

ชั น 2  
 

 พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 4 คอมพิวเตอร์  
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เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(มาจากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
อื่นๆ(มาจากกรรมการประจ้า

พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

4.1 ลดจ้านวนการใช้คอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั นลง หลังเวลา
16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
 
 
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ชั น 2 อยู่
ในระบบการจองทั งหมด ไม่มี
แยกเป็นเครื่องสืบค้น 
 
 

 
ชั น 3 

 
 

 
 

พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช้ารุด 
-ด้านประปา 
ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่
มีปัญหาหรือช้ารุด 

 
 
  
 

  

ชั น 4   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อ่ืนๆ 

   



293 
 

  

เดือน ชั น ผลการก้ากับตดิตาม การติดตามผล/ด้าเนินการ
สืบเนื่อง 

(มาจากกรรมการประจ้าพื น
ที่มารายงานผลในที่ประชุม
หรือที่ประชุมร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหต ุ
ท้า
ครบ 

มีข้อท่ีไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น
อื่นๆ(มาจากกรรมการประจ้า

พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช้ารุด 
 

ชั น 5   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช้ารุด 
-ด้านประปา 
ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่
มีปัญหาหรือช้ารุด 

 
 
 
 
 
 
 
อยู่ระหว่างช่วงปรับปรุง
ห้องน ้า จึงยังไม่มีการติดป้าย
รณรงค ์
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  ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจากท่ีประชุม มีดังนี  
     7.2.1 ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร: เนื่องจากนางสาววรุณพรรณ พองพรม  
ได้ย้ายงานจากชั น 3 ไปชั น 7 ดังนั นในส่วนของการแจ้งซ่อมหรือการดูแลพื นที่ชั น 3 จึงขอให้นางสาว 
อิสยาห์ พันศิริพัฒน์เป็นผู้ดูแลแทน 
    7.2.2 ขอให้นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์และนางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ ด้าเนินการ
สรุปผลเพื่อแจ้งบุคลากรของแต่ละห้องสมุดทางอีเมล และติดประกาศท่ีบอร์ดบุคลากรกลาง 
 
  มติที่ประชุม   รับทราบและมอบให้นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์และนางสาวอิสยาห์  
        พันศิริพัฒน์ ด้าเนินการสรุปผลเพ่ือแจ้งบุคลากรของแต่ละห้องสมุด 
 
  วาระท่ี 7.3  กิจกรรมประกวดค าขวัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
    ตามท่ีได้มีการจัดกิจกรรมประกวดค้าขวัญเรื่อง “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”
ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมานั น มีนางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ รายงานผลว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั งหมด 37 คน 72 ค้าขวัญ โดยตัวแทนคณะกรรมการของโครงการห้องสมุดสีเขียว
ได้ท้าการพิจารณาคัดเลือกค้าขวัญที่ได้รับรางวัลในวันที่ 6 มีนาคม 2560 และมีการประกาศผลผ่าน
ทาง Facebook ส้านักหอสมุดกลาง มศว ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 
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 การมอบรางวัลแก่ผู้ชนะจัดขึ นในวันที่ 22 มีนาคม 2560 โดยผู้อ้านวยการส้านักหอสมุดกลาง 
อาจารย์สาโรช เมาลานนท์ เป็นประธานในการมอบรางวัล รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวด
ค้าขวัญอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 มีดังต่อไปนี   
  รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 500 บาท 
                                                นางสาวเกศแก้ว  คงคล้าย   
                                  รหัสนิสิต 59199130118  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา   
                                                  คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกวิทยาการทางการศึกษาและ 
                                                       การจัดการเรียนรู้ สาขาวิชาภาษาไทย 
                                  ค้าขวัญ= "สิ่งแวดล้อมหล่อเลี ยงชีวิต ร่วมกันคิดอนุรักษ์  
                                                      ร่วมตระหนักรู้คุณค่า ร่วมรักษาให้ยั่งยืน" 
  รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 400 บาท 
                                   นายสงกรานต์ มหากาฬ  
                                  รหัสนิสิต 58101010452  นิสิตระดับปริญญาตรี   
                                                   คณะมนุษยศาสตร์  วิชาเอกภาษาไทย (กศ.บ.) 
                                    ค้าขวัญ= "สิ่งแวดล้อมในวันนี  คือมรดกท่ีดีของลูกหลาน  
                                                       ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน เพื่อโลกและบ้านของเรา" 
 
  รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 300 บาท 
                                     นายจิรกฤต ยศประสิทธิ์  
                                     รหสันิสิต 56101010608  นิสิตระดับปริญญาตรี   
                                                    คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย (กศ.บ.) 
                                              ค้าขวัญ= "รูร้ักษ์สิ่งแวดล้อม รู้ถนอมพลังงาน  
                                                        รู้ใช้พอประมาณ เพื่อลูกหลานสุขสบาย" 
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  รางวัลชมเชย เงินรางวัล 200 บาท *(เพ่ิมเป็น 2 รางวัล) 
    1. นายกิตติทัต ในทอง (ไม่ได้บันทึกภาพขณะรับรางวัล) 
        รหัสนิสิต 59102010832  นิสิตระดับปริญญาตรี   
       คณะวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  
         ค้าขวัญ= "น ้าไฟ จะไม่หมด หากเราลดการใช้ พลังงานไม่หดหาย หากใช้ใจ  
        ช่วยกันดูแล" 
    2. นางสาวเพ็ญพิชญ์ ธิชากรณ์  
        รหัสนิสิต 56112010081  นิสิตระดับปริญญาตรี   
        คณะเภสัชศาสตร์  วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม 
        ค้าขวัญ= "Nature is beautiful, if you take care of it. Natural resources  
        will be spared, if you dare to protect them." 
 
  รางวัลยอดไลค์สูงสุดจาก Facebook จ้านวน 3 ล้าดับแรก รับรางวัลพิเศษจาก 
ส้านักหอสมุดกลาง ได้แก่ 
     ล าดับที่ 1 (71 Like) 
                                           นางสาวพัสภาว ีธีระกานตภิรัตน์ 
                                          รหัสนิสิต 56103010619  นิสิตระดับปริญญาตรี  
                                                      คณะสังคมศาสตร์  เอกการบัญชี 
                                               ค้าขวัญ= "ลดสร้างขยะ ลดภาระโลก บริโภคอย่าง 
               พอเพียง" 
 
 
 
   ล าดับที่ 2 (29 Like) 
                                             นายสงกรานต์ มหากาฬ  
                                        รหัสนิสิต 58101010452  นิสิตระดับปริญญาตรี   
                                                     คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชาภาษาไทย(กศ.บ.) 
                                        ค้าขวัญ= "สิ่งแวดล้อมในวันนี  คือมรดกท่ีดีของลูกหลาน  
                                                            ร่วมกันอนุรักษ์พลังงาน เพื่อโลกและบ้านของเรา" 
 
 
 
   ล าดับที่ 3 (19 Like) 
     นางสาวภัทรชนก ธีระการณ์ (ไม่ได้บันทึกภาพขณะรับรางวัล) 
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     รหัสนิสิต 58101010576  นิสิตระดับปริญญาตรี   
     คณะมนุษย์ศาสตร์  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น 
     ค้าขวัญ= "หนึ่งหน่วย หนึ่งราก หนึ่งการกระท้า เพ่ือโลกสดใสของคนหนึ่ง" 
   ประธานขอให้น้าผลงานที่ได้ไปใช้เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เช่น ในลิฟต์ MBOX FB รวมถึง
ส่งโปสเตอร์ไปให้ห้องสมุดองครักษ์ใช้เผยแพร่ด้วย 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ และมอบให้นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ด้าเนินการน้าผลงานที่ได้ไป
ใช้เผยแพร่ในช่องทางต่างๆ 
    
 วาระท่ี 7.4  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องสมุดร่วมกัน  
     ตามท่ีได้มีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกันของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 นั น  
มีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฯ จ้านวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 91.56 ของบุคลากรที่ต้องเข้าร่วมทั งหมด 
83 คน ได้รับแบบประเมินกลับคืนจ้านวน 56 ชุด คิดเป็นร้อยละ 98.25 ของจ้านวนแบบประเมินท่ี
แจกไปทั งหมด 57 ชุด ผลการประเมินสรุปได้ว่า บุคลากรมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการอบรมใน
ระดับมากที่สุด ( X =4.59) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
   ด้านเนื้อหา/การน าความรู้ไปใช้ ได้รับการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X =4.32) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรก 2 ข้อค้าถาม 
คือ ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมอบรม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ เช่น  
ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน เดินขึ นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ ฯลฯ ( X =4.38)  รองลงมาคือสามารถน้าความรู้ไป
เผยแพร่หรือถ่ายทอดได้ ( X =4.13) 
   ด้านวิทยากร ได้รับการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.17) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า ข้อที่บุคลากรมีความเห็นอยู่ในอันดับแรกคือ การเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบค้าถาม (
X =4.54) รองลงมาคือ การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร ( X =4.09)  
   ระดับความรู้ความเข้าใจ บุคลากรมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมก่อนเข้ารับการอบรมใน
ระดับปานกลาง ( X =3.45)  และหลังการอบรมในระดับมาก  ( X =4.38)  
    นอกจากนี บุคลากรยังได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เพ่ิมเติมลงในแบบ
ประเมินและในระหว่างการจัดกิจกรรมในห้องประชุม คณะกรรมการฯ จึงได้น้าความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะดังกล่าวมารวบรวมและด้าเนินการ พร้อมทั งรายงานผลครั งที่ 1 ให้บุคลากรรับทราบ
ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ส้าหรับการรายงานผลครั งที่ 2 นั น จะรายงานเมื่อ
ด้าเนินการเรื่องแนวปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินนอกเวลาราชการแล้วเสร็จ รายละเอียดดังตาราง 
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ผลด าเนินการสืบเนื่องจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เร่ือง “แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมดุร่วมกัน” 

23 กุมภาพันธ์ 2560 ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
รายงานผลคร้ังที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2560 และคร้ังที่ 2 วันที่ XX เมษายน 2560 

 หมายถึง การด้าเนินการในการรายงานครั งท่ี 1    หมายถึง การด้าเนินการในการรายงานครั งที่ 2 
ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่

ได้ 
การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ

ด้าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

ยังไม่
ด้าเนินการ 

1.การด้านพลังงาน 
1.1 
คณะกรรมการ
ดูแลด้านไฟฟ้า 

1. จัดเตรียมมีไฟฉายประจ้าทุกชั น 
(พร้อมถ่าน) ส าหรับใช้ในการ
ตรวจสอบไฟฟ้าตอนไฟดับและ
ป้องกันการเกิดอันตราย  

อยู่ระหว่างการจัดซื อไฟฉายแบบชาร์ตจ้านวน  
7 เครื่อง และจะน้าไปวางประจ้าไว้ทุกเคาน์เตอร์ 
โดยคณะกรรมการประจ้าพื นที่จะเป็นผู้ดูแล (ชั น 
2 จะวางไว้ที่เคาน์เตอร์บริการยืมคืน) 

   1. ในปีพ.ศ. 2551 เคยมีการ
จัดซื อไฟฉายและวางไว้ประจ้า
เคาน์เตอร์แตล่ะชั น แต่ขณะนี 
ช้ารุดแล้ว 
2. การจัดซื อครั งนี  ได้จัดซื อใน
นามของงานเทคโนโลยี
ห้องสมุด  

2. ส ารวจตรวจสอบ/จัดท าผัง    
   2.1 สวิตช์ไฟที่พ่วงต่อกับพัดลม
ซึ่งอยู่ในห้องน ้าผู้ใช้ เพราะมีโอกาสที่
จะเกิดการช๊อตได้ง่ายเนื่องจากสวิตช์ 
1 อันควรจะใช้ส้าหรับอุปกรณ์ 1 ชิ น 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าให้พัดลมและ
หลอดไฟในห้องน ้าแยกกันท้างานแม้ว่าขณะนี จะมี
การต่อพ่วงกันอยู่ก็ตาม เพ่ือประหยัดพลังงานและ
ลดความเสี่ยงในการเกิดไฟช๊อต โดยให้กระตุกพัด
ลมไว้ที่ OFF และเปิดใช้งานเมื่อต้องการ โดยให้
คณะกรรมการประจ้าพื นที่ช่วยกันดูแล รวมถึง
รณรงค์ให้ผู้ใช้กระตุกปิดเมื่อเลิกใช้ และแจ้ง
บุคลากรที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการ
ตรวจสอบการเปิด-ปิดพัดลมและไฟในห้องน ้า 

   อยู่ในระหว่างด้าเนินการจัดท้า
ป้ายรณรงค์ให้ผู้ใช้กระตุกปิด
พัดลมเมื่อเลิกใช้ 
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
ด้าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
ยังไม่

ด้าเนินการ 

1.1 
คณะกรรมการ
ดูแลด้านไฟฟ้า
(ต่อ) 

   2.2 สายไฟฟ้าบนเพดาน รวมอยู่ในการด้าเนินการส้ารวจอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การใช้ไฟฟ้าที่คณะกรรมการฯ ก้าลังด้าเนินการอยู่ 
หากการส้ารวจแล้วเสร็จ จะรายงานผลให้
บุคลากรรับทราบ 

    

   2.3 ระยะเวลาของไฟส ารองว่าอยู่
ได้นานเท่าใด เนื่องจากเม่ือครั งที่
ไฟดับเป็นระยะเวลานานในช่วงนอก
เวลาราชการ แล้วไฟส้ารองสว่างอยู่
ได้ไม่นาน 

ข้อมูลจากงานพัสดุ พบว่า ไฟส้ารองของแต่ละชั น
ท้างานได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 2 ชั่วโมงครึ่งถึง 3 
ชั่วโมง โดยงานพัสดุเป็นผู้ด้าเนินการตรวจสอบ
อุปกรณ์อย่างสม่้าเสมอ 

    

   2.4 ท าแผนผังเบรคเกอร์ของแต่
ละช้ัน และน าไปรวมไว้ที่ช้ัน 1 ด้วย 
เพ่ือที่เมื่อเกิดปัญหา ทุกคนจะ
สามารถช่วยกันดูแลได้ ไม่ใช่เฉพาะ
บุคลากรเจ้าของพื นที่เท่านั น 

รวมอยู่ในการด้าเนินการส้ารวจอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การใช้ไฟฟ้าที่คณะกรรมการฯ ก้าลังด้าเนินการอยู่ 
และเม่ือการจัดท้าแผนผังแล้วเสร็จ จะน้าวางไว้
ประจ้าเคาน์เตอร์ทุกชั น รวมถึงจัดเก็บไว้ที่
ห้องควบคุมระบบ ชั น 1 

   ภาพประกอบอยู่ท้าย
ตาราง 

3. ซ่อมบ ารุง 
     ปลั๊กไฟที่ลานน้ าเงินช ารุด หลุด
ออกมา 

รวมอยู่ในการด้าเนินการส้ารวจอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การใช้ไฟฟ้าที่คณะกรรมการฯ ก้าลังด้าเนินการอยู่ 
หากการส้ารวจแล้วเสร็จ จะรายงานผลให้บุคลากร
รับทราบ 
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
ด้าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
ยังไม่

ด้าเนินการ 

1.1 
คณะกรรมการ
ดูแลด้านไฟฟ้า
(ต่อ) 

4. จัดท าแนวปฏิบัติ / ป้ายประกาศ    
   4.1 แนวปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้า
ของลานน้ าเงิน เช่น เวลาเปิด-ปิดไฟ 
การใช้ปลั๊กไฟต่างๆ เป็นต้น เพ่ือแจ้ง
ให้บุคลากรทราบ 

ห้องสมุดเปิดให้ผู้ใช้สามารถการใช้งานปลั๊กไฟได้
ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนดวงไฟนั น จะเปิดในตอน
กลางคืน (หรือตามความเหมาะสม เช่น กรณีฟ้า
มืดครึ มในตอนกลางวัน) โดยในตอนเช้าจะมียาม
หรือบุคลากรที่เปิดตึกเป็นผู้ดูแล พร้อมนี ขอความ
ร่วมมือบุคลากรทุกท่านในการช่วยกันดูแล
พิจารณาเปิดปิดไฟตามความเหมาะสม 

    

   4.2 แนวปฏิบัติการดูแลเครื่องท า
น้ าเย็นที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ เช่น มี
ตารางแจ้งว่าท้าความสะอาดครั ง
สุดท้ายเมื่อใด เปลี่ยนไส้กรองเมื่อใด 

1. ได้ประสานกับงานพัสดุเพ่ือเปลี่ยนไส้กรองหรือ
ล้างไส้กรองส้าหรับเครื่องท้าน ้าเย็นตามแต่ละ
ประเภท 
2. จัดท้าตารางแจ้งการเปลี่ยนหรือล้างไส้กรองติด
ไว้ที่เครื่องท้าน ้าเย็นแต่ละเครื่อง 
3. คณะกรรมการประจ้าพื นที่มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบเครื่องท้าน ้าเย็นอย่างสม่้าเสมอ 

   1.เครื่องท้าน ้าเย็นที่
ให้บริการอยู่มี 2 แบบ คือ 
แบบที่ต้องล้างไส้กรอง 
และแบบที่ต้องเปลี่ยนไส้
กรอง 
2.อยู่ในระหว่างจัดท้า
ตารางแจ้งการเปลี่ยน/ล้าง
ไส้กรองติดที่เครื่องท้าน ้า
เย็น 
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
ด้าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
ยังไม่

ด้าเนินการ 

1.1 
คณะกรรมการ
ดูแลด้านไฟฟ้า
(ต่อ) 

   4.3 จากผลส้ารวจความพึงพอใช้ มี
การระบุปัญหาเรื่องลิฟต์ และปัญหา
เรื่องอุปกรณ์เชื่อมต่อไฟฟ้าช้ารุด จึง
ขอให้ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เช่น กรณีที่ห้องสมุดยังไม่ได้
ด าเนินการเรื่องการเปลี่ยนลิฟต์ 
ควรมีการติดค าแนะน าวิธีการใช้
ลิฟต์เก่าอย่างถูกต้องแจ้งให้ผู้ใช้
ทราบ 

ในกรณีการใช้ลิฟต์ ระหว่างรอเปลี่ยนลิฟต์ใหม่  
จะจัดท้าป้ายแจ้งวิธีการเปิด-ปิดประตูลิฟต์ที่
ถูกต้องไว้ที่ปุ่มเปิด-ปิดด้านในลิฟต์ 

   ภาพประกอบอยู่ท้าย
ตาราง 

5. อ่ืนๆ      

   ชั น 6 ไม่ได้เปิดแอร์ในวันเสาร์-
อาทิตย์ ในช่วงที่อากาศร้อนจัด 
เจ้าหน้าที่ต้องจัดชั นหนังสือ ควรมี
อนุโลมให้เปิดแอร์ ในช่วงเวลาที่
ท้างานได้ 

จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลของส้านักหอสมุดกลาง ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 เห็นว่าให้คงแนวปฏิบัตินี 
ไว้ เนื่องจากขณะนี ในวันเสาร์-อาทิตย์ไม่มี
เจ้าหน้าที่จัดชั นมาปฏิบัติงานแล้วเนื่องจากการลด
บุคลากรปฏิบัติงานนอกเวลาราชการลง ส้าหรับ
ผู้ใช้บริการซึ่งมีจ้านวนไม่มากเท่าวันธรรมดา 
สามารถน้าหนังสือไปอ่านชั นอื่นได้ ทั งนี เพ่ือการ
ให้พลังงานอย่างคุ้มค่า  
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
ด้าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
ยังไม่

ด้าเนินการ 

1.2 
คณะกรรมการ
ดูแลด้านประปา 

1. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่อง
กลิ่นห้องน้ า 

ในเบื องต้นได้ประสานกับงานพัสดุเพื่อจัดซื อ
อุปกรณ์กันกลิ่นย้อนกลับเข้ามาในห้องน ้าส้าหรับ
ทุกชั น โดยจะเริ่มเปลี่ยนที่ห้องน ้าชั น 1 ก่อน และ
รอดูผลว่าปัญหาเรื่องกลิ่นลดลงหรือหายไปหรือไม่ 
หากไม่ดีขึ น จึงจะด้าเนินการเรื่องติดต่อช่างมา
ตรวจสอบระบบท่อน ้าและด้าเนินการแก้ไข 
รวมถึงในน ้ายาดับกลิ่น 

   ห้องสมุดเคยใช้อุปกรณ์กัน
กลิ่นย้อนกลับเขา้มาในห้องน ้า
แล้ว แต่ปัจจุบันอุปกรณ์
ดังกล่าวได้หายไป หากมีการ
น้ากลับมาใช้ใหม่ จะต้องก้ากับ
แม่บ้านแต่ละชั นในการช่วยกัน
ดูแล 

2. ส ารวจ/ศึกษา      
   2.1 การศึกษาระบบการท างาน
ของปั๊มน้ า เช่น การปั๊มน ้าขึ นไปชั น 
8 ที่พักน ้าส้าหรับดึงน ้าส้ารอง 
ระยะเวลาของถังพักน ้าและอายุการ
ใช้งานของถังพักน ้า/เครื่องสูบน ้าที่ใช้
อยู่ ต้องส้ารวจล่วงหน้าเพื่อจะได้
เตรียมงบประมาณเพ่ือปรับเปลี่ยน 

รวมอยู่ในการด้าเนินการส้ารวจอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การใช้ประปาที่คณะกรรมการฯ ก้าลังด้าเนินการ
อยู่ หากการส้ารวจแล้วเสร็จ จะรายงานผลให้
บุคลากรรับทราบ 

   ถังพักน ้ามีอายุการใช้งาน 10 
ปี 

   2.2 ส้ารวจเรื่องระบบท่อ
น้ าประปาที่สูบขึ นข้างบนกับระบบ
ท่อน ้าทิ ง แยกจากกันหรือไม่ ท่อน ้า
ใต้ดินยังใช้อยู่หรือไม่ 

1. แต่เดิม ระบบน ้าของห้องสมุดมีบ่อพักน ้า 2 ถัง 
(ปัจจุบันอยู่ใต้ถนนหลังอาคารห้องสมุด) ได้แก่ ถัง
น ้าใช้ (ปัจจุบันไม่ใช้แล้ว) และถังบ้าบัด (ปัจจุบัน
ยังใช้งานอยู่ โดยท้าหน้าที่รับน ้าเสียจากห้องน ้า
หรือจุดต่างๆ ของอาคาร)    
2. ถังน ้าใช้ของห้องสมุดในปัจจุบันมี 2 ถัง ตั งอยู่
ด้านหลังอาคารห้องสมุด โดยน ้าในถังทั งสองนี จะ
ถูกสูบน ้าขึ นไปยังถังพักน ้าท่ีชั น 8 อีกต่อหนึ่ง  
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
ด้าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
ยังไม่

ด้าเนินการ 

1.2 
คณะกรรมการ
ดูแลด้านประปา
(ต่อ) 

2.2 ส้ารวจเรื่องระบบท่อน้ าประปา 
(ต่อ) 

3. ส้าหรับท่อทิ งน ้าฝนจากหลังคาของห้องสมุด 
จะอยู่มุมอาคารด้านหลังฝั่งงานเทคโนโลยี
ห้องสมุด 

    

2. ด้านสภาพแวดล้อม 
คณะกรรมการ

ดูแลด้าน
สภาพแวดล้อม 

1. ดูแลห้องน้ า 
   1.1 จัดให้บริการทิชชู ต้นไม้
ตกแต่ง 

1. คณะกรรมการประจ้าพื นที่จะเป็นผู้ด้าเนินการ
และดูแลเรื่องต้นไม้ตกแต่งของชั นตนเอง 
2. ส้าหรับเรื่องการจัดบริการทิชชูนั น อยู่ระหว่าง
การพิจารณาเรื่องตู้หยอดเหรียญเพื่อความสะดวก
ในการดูแลและป้องกันการใช้ทิชชูสิ นเปลือง 

   ภาพประกอบอยู่ท้าย
ตาราง 

   1.2. ไม่ควรเปิดประตูห้องน ้าทิ งไว้ 1. คณะกรรมการประจ้าพื นที่ รวมถึงขอความ
ร่วมมือบุคลากรแต่ละพื นที่ในการช่วยการ
สอดส่องดูแล  
2. ประสานคณะกรรมการดูแลแม่บ้านแต่ละชั นให้
ช่วยการดูแลไม่ให้มีการเปิดประตูทิ งไว้ 
3. ส้าหรับกรณีประตูท่ีช้ารุด ไม่สามารถปิดได้ 
คณะกรรมการฯ จะได้ด้าเนินการแจ้งซ่อม 

    

   1.3 ซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ เช่น 
ห้องน ้าหญิงชั น 1  

รวมอยู่ในการด้าเนินการส้ารวจอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การใช้ประปาที่คณะกรรมการฯ ก้าลังด้าเนินการ
อยู่ หากการส้ารวจแล้วเสร็จ จะรายงานผลให้
บุคลากรรับทราบ 

    

   1.4 การแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น ในเบื องต้นได้ด้าเนินการเช่นเดียวกับข้อ1ของด้านประปา     
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
ด้าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
ยังไม่

ด้าเนินการ 

คณะกรรมการ
ดูแลด้าน

สภาพแวดล้อม 
(ต่อ) 

2. ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ เช่น 
จัดเตรียมแอลกอฮอล์ล้างมือให้ใน
ห้องน ้า หรือจุดสืบค้นฐานข้อมูลของ
ห้องสมุด 

1. ได้ประสานกับงานพัสดุเพ่ือจัดซื อเจลล้างมือ
แบบกด และจะด้าเนินการวางตามจุดต่างๆ ได้แก่ 
เคาน์เตอร์บริการทุกชั น (เคาน์เตอร์ยืนจะจัดวาง
ไว้ทั ง 3 เคาน์เตอร์)  
2. จัดท้าป้ายติดไว้กับขวดเจลล้างมือเพ่ือรณรงค์
เพ่ือสุขภาพอนามัยในการล้างมือ 
3. คณะกรรมการประจ้าพื นที่เป็นผู้ดูแลและ
เปลี่ยนขวดอย่างสม่้าเสมอ 

   ภาพประกอบอยู่ท้าย
ตาราง 

3. ดูแลความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 1. คณะกรรมการประจ้าพื นที่ประสานกับ
คณะกรรมการดูแลแม่บ้านในการก้ากับ ติดตาม 
ดูแล ให้แม่บ้านท้างานตาม TOR ที่ก้าหนดไว้ 
2. ผู้อ้านวยการส้านักผู้อ้านวยการประสานเรื่อง
นัดประชุมคณะกรรมการดูแลแม่บ้านและแม่บ้าน
เรื่องชี แจงเรื่องการท้างานและสร้างความเข้าใจให้
ตรงกัน 

    
  3.1 ควรดูแลเรื่องความสะอาดของ
ทุกชั นอย่างสม่้าเสมอรวมถึงห้องน ้า 
  3.2 ดูแลความสะอาดเฟอร์นิเจอร์
ที่จัดซื อมาใหม่ ได้แก่ โซฟา 
        3.2.1 ก้ากับดูแลแม่บ้าน 

   ประธานกรรมการ
คณะกรรมการดูแลแม่บ้าน
ได้ประชุมเพ่ือท้าความเข้า
ใช้และก้าชับถึงแนว
ทางการท้างานกับหัวหน้า
แม่บ้านและหัวหน้าสาย 

        3.2.2 รณรงค์ไม่ให้นิสิตน้าเท้า
ขึ นมาบนโซฟา 

3. จัดท้าป้ายแจ้ง และแจ้งบุคลากร/บรรณารักษ์
เพ่ือตักเตือน 
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ด้าเนินการ 
ยังไม่

ด้าเนินการ 

คณะกรรมการ
ดูแลด้าน

สภาพแวดล้อม 
(ต่อ) 

4. ปัญหาเรื่องหนู  
    4.1 ดูแลจัดการแก้ไขปัญหา 

1. ก้าหนดเรื่องแนวปฏิบัติในการทิ งขยะเปียก/
เศษอาหารดังนี   
   1.1 ขอความร่วมมือในการไมท่ิ งขยะเปียก/เศษ
อาหารหลังจากแม่บ้านเก็บขยะในพื นที่ส้านักงาน
แล้ว (เวลาเก็บขยะของแม่บ้าน 14.30-15.30 น.) 
   1.2 หากแม่บ้านเก็บขยะไปแล้ว แต่ต้องการทิ ง
ขยะเปียก/เศษอาหาร ขอให้ 1) ทิ งที่ห้องครัว
มุกดา และห้องรับประทานอาหารชั น 2 (ก่อน 
17.00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่แม่บ้านเก็บขยะรอบ
สุดท้าย) หรือ 2) น้าออกไปทิ งนอกอาคาร 
2. แจ้งเรื่องแนวการป้องกันหนูดังข้อ 1 ให้
บุคลากรทราบทางอีเมล ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
กลางและของแต่ละฝ่าย และติดป้ายไว้ในพื นที่
ของบุคลากร เช่น ห้องครัว/จุดวางถังขยะ 
3. พิจารณาจัดหาถังขยะแบบล๊อคฝาเพื่อป้องกัน
หนูเข้าไปรื อเศษอาหาร โดยวางไว้ ณ  
จุดวางถังขยะรวมของแต่ละฝ่าย (ฝ่ายบริหาร
จัดการฯ และครัวมุกดา) นอกเหนือจากจุดใน
ห้องพักรับประทานอาหารชั น 2 ซึ่งมีการใช้ถัง
ขยะแบบล๊อคฝาอยู่แล้ว  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบอยู่ท้าย
ตาราง 
 
 
รอพิจารณาปีงบประมาณ
ถัดไป 

    4.2 จัดท้าแนวปฏิบัติเรื่องการ
ป้องกันหนู 
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ด้าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
ยังไม่

ด้าเนินการ 

คณะกรรมการ
ดูแลด้าน

สภาพแวดล้อม 
(ต่อ) 

5. การแบ่งโซนใช้เสียง กับพื นที่สงบ 
ผู้ใช้ต้องการทั ง 2 แบบ ต้องสร้าง
วัฒนธรรมในการใช้สถานที่ 

ฝ่ายบริการฯ จะด้าเนินการส้ารวจการใช้พื นที่จาก
ผู้ใช้เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาแบ่งโซนต่อไป 

- - - อยู่ในความดูแลของฝ่าย
บริการฯ ทั งนี ได้มีการ
จัดท้าป้ายแจ้งเรื่องการใช้
เสียงเพ่ิมเติมติดไว้ตรง
ประตูของทุกชั น (ภาพ 
ประกอบอยู่ท้ายตาราง) 
นอกเหนือจากป้ายตั งพื น
และป้ายสามเหลี่ยมเดิม 

6. การจัด/น าเศษวัสดุก่อสร้างท่ีมี
การวางทิ้งไว้ออกจากระเบียงรอบ
อาคาร 

จะด้าเนินการในกิจกรรมการท้าความสะอาด
ประจ้าปี ซึ่งจะจัดในเดือนกรกฎาคม 2560 

    
 

7. การบริหารจัดการพื้นที่ลานน้ า
เงิน ควรพิจารณาเพ่ือการใช้พื นที่
อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับ
นิสิต ควรย้ายโต๊ะนั่งอ่านหนังสือ
กลับมาไว้ด้านบนเนื่องจากการวาง
ด้านล่างนั น ท้าให้นิสิตไม่สะดวกใน
การใช้งาน โดยเฉพาะในเวลา
กลางคืนหรือตอนฝนตก ส่วนเรื่อง
การกันพื นที่จอดรถหน้าอาคาร ควรมี
การท้าป้ายแจ้งให้ชัดเจนว่าให้ย้ายไป
จอดท่ีใด 
 

1. ได้มีการย้ายโต๊ะนั่งอ่านหนังสือกลับขึ นมาไว้  
ณ ลานน ้าเงินแล้ว 
2. ส้าหรับพื นที่จอดรถนั น ให้มีการด้าเนินการ
จัดท้าป้ายห้ามจอดแจ้งไว้บริเวณหน้าอาคาร และ
ป้ายแจ้งพื นที่จอดรถบริเวณด้านข้างอาคาร 
รวมถึงจัดเตรียมพื นที่ส้าหรับจอดรถโดยการทาสี 
ตีเส้นส้าหรับจอดให้เห็นชัดเจน  
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
ด้าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
ยังไม่

ด้าเนินการ 

3. ด้านอื่นๆ 
 2. กรณีมีบริษัทต่างๆ มาท้างานใน

ห้องสมุด โดยเฉพาะในช่วงนอกเวลา
ราชการ เช่น ติดตั งลิฟต์ ติดตั ง
สัญญาณ wi-fi หรือบุคคลภายนอก
เข้ามาท้ากิจกรรมอ่ืนๆ ในห้องสมุด 
เป็นต้น   

1. จัดท้าบัตรจ้านวน 20 ใบ และสมุดบันทึกการ
เข้า-ออก และให้มีการแลกบัตรส้าหรับ
บุคคลภายนอก 
 
 
 
2. ให้บุคลากรที่ประสานงานเกี่ยวกับการให้
บุคคลภายนอกมาท้างานหรือมาท้ากิจกรรมอ่ืนๆ 
ในห้องสมุด แจ้งเจ้าหน้าที่ทางเข้า-ออกและ
บรรณารักษ์ที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการให้
รับทราบเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั ง 

  
 

 ภาพประกอบอยู่ท้าย
ตาราง 

   2.1 ขอให้ผู้รับผิดชอบหรือ
ผู้เกี่ยวข้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทางเข้า-
ออกและบรรณารักษ์เวรทราบเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมถึงมีการแลก
บัตรบุคคลภายนอกด้วย 

   จะด้าเนินการแจ้งให้
บุคลากรรับทราบถึงแนว
ปฏิบัติทางอีเมลพร้อมกับ
แนวปฏิบัติในเรื่องอ่ืนๆ 

  2.2 กรณีท่ีมีการด้าเนินการที่
รบกวนผู้ใช้บริการ เช่น การฉีดยากัน
ปลวก แมลง ฯลฯ ขอให้ผู้เกี่ยวข้อง
ประสานงานกับงานประชาสัมพันธ์ 

เพ่ือให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า 

3. แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบถึงแนวปฏิบัติดังนี  
    3.1 ให้บุคลากรที่ประสานงานเกี่ยวกับการ
ด้าเนินการที่รบกวนผู้ใช้บริการ แจ้งให้บุคลากร
เหล่านี ได้รับทราบทุกครั งที่มีการด้าเนินการ ได้แก่ 
บุคลากรที่ปิดอาคาร งานประชาสัมพันธ์ และ
เคาน์เตอร์บริการตอบค้าถามฯ 
   3.2 งานประชาสัมพันธ์ท้าป้ายแจ้งไว้ตรงประตู
ทางเข้า 
   3.3 ในวันที่ด้าเนินการ ประมาณ 16.00 น. ให้
ประกาศเสียงตามสายให้ผู้ใช้ทราบ 
 

   1. ข้อมูลจากพัสดุ แจ้งว่า 
จะมีการฉีดปลวกและไล่ยุง
ภายในอาคารทุก 2 เดือน 
ในวันเสาร์ เวลาประมาณ 
17.00-17.30น. 
2. จะด้าเนินการแจ้งให้
บุคลากรรับทราบถึงแนว
ปฏิบัติทางอีเมลพร้อมกับ
แนวปฏิบัติในเรื่องอ่ืนๆ 
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ด้าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
ยังไม่

ด้าเนินการ 

3. อื่นๆ (ต่อ) 3. จัดท าแนวปฏิบัติ/กรณีฉุกเฉิน 
   3.1 แนวปฏิบัติในการดูแลประตู
ทางเข้า-ออก รวมถึงกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 

จัดท้าแนวปฏิบัติในการดูแลประตูทางเข้า-ออก 
และแจ้งไว้ที่เคาน์เตอร์ประตูทางเข้า-ออก 

    

   3.2 แนวปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน 
แต่ละด้าน 

1. ด้าเนินการน้า “แนวปฏิบัติกรณีพบปัญหา
ต่างๆ นอกเวลาราชการ” ของเดิมมาปรับปรุง
ข้อมูล จากนั้นน าเสนอในจุดต่างๆ ได้แก่ บน
เว็บไซต์เมนูแนวปฏิบัติงาน และแฟ้มปฏิบัติงาน
ทุกเคาน์เตอร์บริการ รวมถึงอีเมลแจ้งให้
บุคลากรทุกท่านรับทราบ 
2. จัดท าเบอร์โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้ง
ไว้ที่โทรศัพท์แต่ละเครื่อง 

    

       3.2.1 น ้า / ไฟ  
       3.2.2 ประตูทางเข้าออก 
 
       3.2.3 เบอร์โทรศัพท์กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินในแต่ละด้าน 

    

   3.4 การจัดเก็บกุญแจห้องทุกห้อง
ไว้ที่ใดท่ีหนึ่งให้ชัดเจนกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 

1. ด้าเนินการจัดหาตู้แขวนกุญแจทุกห้องภายใน
อาคารพร้อมท้าป้ายประจ้ากุญแจและสมุดแจ้ง
รายการกุญแจทั งหมด 
2. ติดตั งตู้ดังกล่าวไว้ที่ห้องควบคุมระบบ ชั น 1 
3. เก็บกุญแจตู้ไว้ที่เคาน์เตอร์บริการตอบค้าถาม
เพ่ือรับทราบการหยิบใช้งาน 

   1. กุญแจที่เก็บในตู้ดังกล่าว 
เป็นกุญแจส้ารองของทุกห้อง 
ส้าหรับกญุแจส้าคัญประจ้าชั น 
เช่น กุญแจประตูหนีไฟ กุญแจ
ลิฟต์(ผู้ใช้) ก็ยังคงเก็บไว้
ประจ้าเคาเตอร์แตล่ะชั นด้วย
เช่นกัน 
2. เมื่อใดที่มีกุญแจมาใหม่ 
จะต้องแยกมาเก็บไว้ในตู้
ดังกล่าวทุกครั ง 
(นอกเหนือจากการเก็บไว้ท่ี
งานพัสดุ) 
 

http://lib.swu.ac.th/th/images/stories/pdfaumporn/manual/Service_sect/Ot_problem.pdf
http://lib.swu.ac.th/th/images/stories/pdfaumporn/manual/Service_sect/Ot_problem.pdf
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ด้าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
ยังไม่

ด้าเนินการ 

3. อื่นๆ (ต่อ)    3.5 เตรียมการหรือความพร้อม
เรื่องความปลอดภัยในที่ท้างาน 
อุปกรณ์ช่วยชีวิตกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
นอกเวลาราชการ 

ผู้อ้านวยการส้านักผู้อ้านวยการซึ่งได้เข้าร่วมอบรม
การช่วยชีวิตเบื องต้นซึ่งจัดโดยคณะแพทย์แจ้งว่า
ได้น้าเสนอเรื่องดังกล่าวในการอบรมครั งนี  โดย
เห็นว่าทางมหาวิทยาลัยควรจะเป็นตัวกลางในการ
จัดหา เนื่องจากอุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาสูง 
(ประมาณ 1-2 แสนบาท) และก้าหนดจุดที่จะจัด
วาง โดยแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ได้ทราบว่ากรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน จะไปน้าอุปกรณ์ดังกล่าวมาใช้ได้
จากที่ใดได้บ้าง 

    

4. ประตูทางหนีไฟชั้น 6 ยังไม่มีแม่
กุญแจล็อค 

ด้าเนินการจัดหาแม่กุญแจส้าหรับล็อคประตูหนีไฟ 
ชั น 6  

    

5. ควรมีการจัดโครงการวิจัยห้องสมุด
สีเขียวเพ่ือไม่ให้สิ่งที่ด้าเนินการไปสูญ
เปล่า 

คณะกรรมการฯ รับไว้พิจารณา - - -  

6. ควรจะน้าข้อมูลที่ได้จากแบบฟอร์ม
ต่างๆ ที่มีการรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์หรือพิจารณาเพ่ือให้เห็น
ภาพหรือเกิดประโยชน์ 

รวมอยู่ในการสรุปรายงานผลการด้าเนินงานและ
สรุปโครงการ 

- - -  

หมายเหต:ุ 
  1. ในการซ่อมบ้ารุงเรื่องใหญ่ๆ ให้ประสานกับทางมหาวิทยาลยัเพ่ือจัดหาหรือจ้างเหมาช่างมาดูแลอย่างต่อเนื่อง 
  2. วัสดุที่ใช้แลว้หมดไป เช่น แอลกอฮอล์ล้างมือ น ้ายาดับกลิ่นในห้องน ้า เปน็ต้น ควรมีการจดัซื อและมีการก้าหนดผู้ดูแลรบัผดิชอบในการเปลีย่นหรือเติมอย่างสม่้าเสมอ 
  3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นั น ควรมีการรายงานความคืบหน้าในการด้าเนินการให้บุคลากรรับทราบดว้ย 
     รวมถึงผลการส้ารวจอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและประปา และผลการด้าเนินการในการซ่อมบ้ารุง 
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ภาพประกอบผลด าเนินการสืบเนื่องจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
                                           เร่ือง “แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน” 
 
ด้านไฟฟ้า 
      ข้อ 2.4 ท าแผนผังเบรคเกอร์ของแต่ละชั้น และน าไปรวมไว้ที่ช้ัน 1: อยู่ระหว่างการส้ารวจและติดรหัสอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า 

    
 
   ข้อ 4.3  กรณีท่ีห้องสมุดยังไม่ได้ด้าเนินการเรื่องการเปลี่ยนลิฟต์ควรมีการติดค้าแนะน้าวิธีการใช้ลิฟต์เก่าอย่างถูกต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ 
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ด้านสภาพแวดล้อม 
  ข้อ 1 ดูแลห้องน้ า: จัดให้ต้นไม้ตกแต่งเพ่ือสร้างความสดชื่นโดยคณะกรรมการประจ้าพื นที่เป็นผู้ด้าเนินการและดูแลเรื่องต้นไม้ตกแต่งของชั นตนเอง 

ชั น 1    ชั น 2   

ชั น 3    ชั น 4   

ชั น 5     ชั น 6   
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  ข้อ 2 ดูแลสุขภาพอนามัยของผู้ใช้ : จัดเตรียมเจลล้างมือให้ผู้ใช้บริการ ณ เคาน์เตอร์บริการต่างๆ  
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  ข้อ 4 ปัญหาเรื่องหนู: จัดท้าแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันหนู : ข้อ 2) แจ้งเรื่องแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันหนูให้บุคลากรทราบทางอีเมล ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
กลางและของแต่ละฝ่าย และติดป้ายไว้ที่จุดวางถังขยะรวมในห้องพักรับประทานอาหาร ชั น 2, ชั น 7 (ครัวมุกดา) และส้านักผู้อ้านวยการและฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ 
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   ข้อ 5 การแบ่งโซนใช้เสียงกับพื นท่ีสงบ ผู้ใช้ต้องการทั ง 2 แบบ ต้องสร้างวัฒนธรรมในการใช้สถานที่ : การจัดท้าป้ายเพ่ิมเติมแจ้งเรื่องการใช้เสียงติดไว้ตรงประตู
ของทุกชั น 
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ด้านอื่นๆ 
  ข้อ 2 กรณีมีบริษัทต่างๆ มาท างานในห้องสมุด โดยเฉพาะในช่วงนอกเวลาราชการ เช่น ติดตั งลิฟต์ ติดตั งสัญญาณ wi-fi หรือบุคคลภายนอกเข้ามาท้า
กิจกรรมอ่ืนๆ ในห้องสมุด เป็นต้น มีการจัดท้าบัตรจ้านวน 20 ใบ และสมุดบันทึกการเข้า-ออก และให้มีการแลกบัตรส้าหรับบุคคลภายนอก 

                                                          
 
 มติที่ประชุม     รับทราบและมอบให้คณะกรรมการดูแลด้านพลังงานจัดท้าแนวปฏิบัติฉุกเฉิน เพื่อให้นางสาวอัมพร ขาวบาง รายงานผลฯ ครั งที่ 2 ให้บุคลากร 
         ได้รับทราบ 
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  วาระท่ี 7.5  กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  
     สืบเนื่องจากที่ประชุมครั งที่ 1/2560 ได้มีมติในวาระ 4.2 เห็นชอบและมอบให้
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบในแต่ละด้านด้าเนินการเผยแพร่ความรู้/รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในด้านที่รับผิดชอบโดยมีก้าหนดให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในเดือนพฤษภาคม 2560 
นั น ผลการด้าเนินการ มีดังนี  
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ด้าน เนื้อหา กิจกรรม/วิธีการ 
เผยแพร่ความรู้/รณรงค์ 

รายงานผลการด าเนินการ 

ไฟฟ้า 1) การใช้ไฟฟ้าที่บ้านและที่ท้างานอย่างถูกวิธี                         
2) การตรวจสอบและดูแลอุปกรณไ์ฟฟ้าอย่างง่ายๆ ท่ีบ้าน 
   และที่ท้างาน   
3) ให้ความรู้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า เช่น การใช้ 
    คอมพิวเตอร์ กระติกน ้าร้อน เป็นต้น 

   1. จัดท้าป้ายรณรงค์ วิธีการใช้/การดูแล
อุปกรณ์ติดไว้ที่ตัวอุปกรณ์หรือจุดที่วาง
อุปกรณ์ทั งพื นที่บริการและบุคลากร เช่น 
กระติกน ้าร้อน สวิตช์ไฟ เป็นต้น 
   2. รณรงค์การขึ นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ โดย
ส้านักหอสมุดกลางจะด้าเนินการเพ่ิมอีก 1 
ช่วง จากเดิมท่ีด้าเนินการไว้ที่บันไดชั น 1-2  
   3. ป้าย/โปสเตอร์รณรงค์ตามจุดต่างๆ 
ภายในห้องสมุด 

ประสานมิตร: ด้าเนินการในข้อ 2-3 แล้วเสร็จแล้ว ดัง
ภาพประกอบท้ายตาราง ส่วนข้อ 1 อยู่ในระหว่าง
ด้าเนินการ 
 
ห้องสมุดองครักษ์: ด้าเนินการแล้วเสร็จทุกรายการแล้ว 
ดังภาพประกอบท้ายตาราง 
 

ประปา หัวข้อวิธีการใช้น ้าอย่างประหยัดทีบ่้านและที่ท้างาน เช่น ไม่
เปิดน ้าไหลตลอดเวลาในขณะลา้งหน้าหรือบ้วนปาก/แปรง
ฟัน ควรใช้แก้วแทนการเปิดน ้าไหลทิ ง / การล้างถ้วยชาม 
ควรใช้กระดาษเช็ดคราบสกปรกหรือเศษอาหารออกก่อน 
และลา้งพร้อมกันในอ่างน ้าจะประหยัดเวลาและประหยัดน ้า
มากกว่าล้างจากก๊อกโดยตรง / การใช้สบู่เหลวแทนสบู  
ก้อนในการล้างมือ เพราะการใช้สบู่ก้อนจะใช้เวลาล้างท้า
ความสะอาดนานกว่า / ไม่ทิ งเศษอาหาร กระดาษ หรือ
สารเคมีลงในโถชักโครก /ควรใช้ Sprinkler หรือบัวรดน ้า
แทนการฉีดด้วยสายยางหรือปล่อยน ้าทิ งไว้ และควรรดน ้า
ในช่วงเช้าซึง่อากาศยังเย็นอยู่ช่วยให้การระหายของน ้าต่้า
กว่า รวมถึงการน้าน ้าที่ใช้แล้วมารดน ้าหรือราดท้าความ
สะอาดพื น (ในรอบแรก) แทนน ้า 

    1. ท้าป้ายแจ้ง “กรณีพบอุปกรณ์ช้ารุดหรือ
ท้างานผิดปกติ กรุณาแจ้งเคาน์เตอร์บริการชั น 
1-4” ติดไว้ในห้องน ้าของทุกชั น  
    2. จัดท้าป้ายรณรงค์ วิธีการใช้/การดูแล
อุปกรณ์  
ติดไว้ที่ตัวอุปกรณ์หรือจุดที่วางอุปกรณ์ทั งพื นที่
บริการและบุคลากร เช่น ก๊อกน ้า ชักโครก 
   3. ป้าย/โปสเตอร์รณรงค์ตามจุดต่างๆ 
ภายในห้องสมุด 

ประสานมิตร: ด้าเนินการแล้วเสร็จทุกรายการแล้ว ดัง
ภาพประกอบท้ายตาราง 
 
ห้องสมุดองครักษ์: อยู่ในระหว่างปรับปรุงกายภาพ
อาคารและห้องน ้า จึงยังไม่สามารถด้าเนินการเรื่องการ
รณรงค์เรื่องประปา 
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ด้าน เนื้อหา กิจกรรม/วิธีการ 
เผยแพร่ความรู้/รณรงค์ 

รายงานผลการด าเนินการ 

สภาพ 
แวดล้อม 

1) ข้อมูลวิธีการคัดแยกขยะที่ถูกตอ้ง   
2) ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า   
3) ข้อมูลผลเสียของขยะที่เป็นพิษที่มีผลกระทบต่อ 
   สิ่งแวดล้อม   
4) ส่งเสริมการแยกขยะก่อนทิ งโดยการจัดเตรยีมถังแยกขยะ 
    ไว้ ได้แก่ ถังแยกขวดพลาสติก ถังทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์  
   ถังทิ งฝาและผลติภณัฑ์จากกระป๋อง กล่องแยกทิ งกระดาษ 
   แต่ละประเภท (เฉพาะพื นท่ีท้างาน)   
5) การสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมท่ีดี เช่น รณรงค ์
   เรื่องการลดการส่งเสียงดังภายในพื นท่ีอ่าน การน้าหนังสือ      
   ไปวางที่ชั นพักหนังสือหลังใช้งานเสร็จ การเก็บเกา้อี ให้เข้า 
   ที่หลังการใช้งาน การดูแลโต/๊พื นท่ีท้างานหลังเลิกงาน  
   เป็นต้น 

    1. ท้าป้ายรณรงค์เรื่องการลดการใช้เสียง 
    2. ท้าป้ายรณรงค์เรื่องการเก็บหนังสือที่ชั น
วางหนังสือใช้แล้ว และเก็บเก้าอี หรือย้ายโต๊ะ
เข้าท่ีหลังเลิกใช้งาน 
    3. ท้าป้ายรณรงค์หรือให้ข้อมูลสั นๆ 
เกี่ยวกับการแยกขยะมีพิษ 
    4. ป้าย/โปสเตอร์รณรงค์ว่าด้วยเรื่องการ
สร้างบรรยากาศในห้องสมุด การแยกขยะ การ
ลดขยะ ตามจุดต่างๆ ภายในห้องสมุด  

ประสานมิตร: ด้าเนินการแล้วเสร็จข้อ 1, 3-4 แล้ว ส่วน
ข้อ 2 อยู่ในก้าลังด้าเนินการเรื่องป้ายรณรงค์เก็บเก้าอี 
เข้าท่ีหลังเลิกใช้งาน ดังภาพประกอบท้ายตาราง พร้อม
นี ได้มีการจัดท้าถังแยกขวดพลาสติกเพ่ิมขึ นอีก 2 ถัง
ด้วย 
 
ห้องสมุดองครักษ์: อยู่ในระหว่างปรับปรุงกายภาพ
อาคาร จึงยังไม่สามารถด้าเนินการเรื่องการรณรงค์เรื่อง
สภาพแวดล้อม 
 
 

กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับบริจาคฝากระป๋อง 
ณ ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง 

จัดท้ากล่องรับบริจาคฝากระป๋อง พร้อมป้าย
รณรงค์หรือให้ข้อมูลสั นๆ เกี่ยวกับประโยชน์
ของบริจาคฝากระป๋อง  

ประสานมิตร: ด้าเนินการแล้วเสร็จแล้ว โดยได้น้าไปตั ง
ไว้รวมกับถังทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และถังแยกขวด
พลาสติกที่บริเวณทางเข้าห้องน ้าชั น 2 ดังภาพประกอบ
ท้ายตาราง  
     พร้อมนี ได้จัดส่งให้ทางห้องสมุดองครักษ์จ้านวน 1 
ถังด้วย 
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ด้าน เนื้อหา กิจกรรม/วิธีการ 
เผยแพร่ความรู้/รณรงค์ 

รายงานผลการด าเนินการ 

ประชา 
สัมพันธ์
ภาพรวม 

เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมโดยรวม 

จัดนิทรรศการ แนะน้าหนังสือ ป้าย
ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์ 

ด้าเนินการแล้ว ดังภาพประกอบท้ายตาราง 

 
                     ภาพประกอบกิจกรรม/วิธีการเผยแพร่ความรู้/รณรงค์ 
 
ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
ด้านไฟฟ้า 

                



321 
 

  

   
แจ้งค่ากระแสไฟฟ้าของส้านักหอสมุดกลาง ไว้บริเวณหน้าลิฟต์ชั น 1 และรณรงค์การเดินขึ นลงบันได 1-2 ชั น แทนการใช้ลิฟต์ ติดไว้บริเวณหน้าลิฟต์แต่ละชั น 
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                                                               รณรงค์การเดินขึ นลงบันได 1-2 ชั น แทนการใช้ลิฟต์ ณ บริเวณบันไดขึ นชั น 1-2 
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ด้านประปา 
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ด้านสภาพแวดล้อม 
  รณรงค์เรื่องเสียง: จัดท้าป้ายเพ่ิมเติมจากป้ายตั งและป้ายสามเหลี่ยม แจ้งเรื่องการใช้เสียงติดไว้ตรงประตูของทุกชั น 
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  รณรงค์เรื่องการแยกขยะ: ขวดพลาสติก (ในปีงบประมาณ 2560 ได้จัดท้าถังเพ่ิมอีก 2 ถัง คือชั น 5และ6) กระดาษ ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฝากระป๋อง   

   
                           แยกกระดาษ 

   
                                                                                            ถังแยกขวดพลาสติกท่ีจัดท้าเพ่ิมจ้านวน 2 ถัง ณ ชั น 5-6 
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                                                  ถังแยกทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์                                              กล่องทิ งฝากระป๋อง   
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      รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ ณ ชั น 2 และในลิฟต์ 
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  ขอความร่วมมือเรื่องลดปัญหาหนู: จัดท้าแนวปฏิบัติเรื่องการป้องกันหนู และแจ้งให้บุคลากรทราบทางอีเมล ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์กลางและของแต่ละฝ่าย  
และติดป้ายไว้ที่จุดวางถังขยะรวมในห้องพักรับประทานอาหาร ชั น 2, ชั น 7 (ครัวมุกดา) และส้านักผู้อ้านวยการและฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ 
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         รณรงค์เรื่องสุขภาพอนามัย: บริการเจลล้างมือ ณ เคาน์เตอร์บริการต่างๆ 
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ด้านประชาสัมพันธ์ภาพรวม 
  แจ้งแนวปฏิบัติแก่บุคลากรและผู้ใช้ : บอร์ดรวม บอร์ดประจ้าฝ่ายงาน ในลิฟต์ 
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                          แนะน้าหนังสือเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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   รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมในลิฟต์ และบริเวณต่างๆ ภายในห้องสมุด 
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    รณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านเฟซบุ๊คของส้านักหอสมุดกลาง 
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  เมน ู“โครงการห้องสมุดสีเขียว” บนเว็บไซต์ส้านักหอสมุดกลางที่ http://lib.swu.ac.th/power/ 
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ห้องสมุดองครักษ์ 
ด้านไฟฟ้า 
  เพ่ือด้าเนินการให้ความรู้และรณรงค์การประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ ไฟฟ้าต่างๆ จึงได้
จัดท้าป้ายให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานไปติดไว้ที่อุปกรณ์แต่ละชนิด เพ่ือให้ความรู้และกระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมการประหยัดพลังงานทั งภายในมหาวิทยาลัยและที่บ้านของตนเอง 

.  .  
การประหยัดพลังงาน : ตู้เย็น การประหยัดพลังงาน : การลดการใช้กระดาษ 
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การประหยัดพลังงาน : การใช้ลิฟต์โดยสาร  การประหยัดพลังงาน : การใช้ลิฟต์โดยสาร 
  
  

  
การประหยัดพลังงาน : การใช้โทรทัศน์ การประหยัดพลังงาน : การใช้โทรทัศน์ 
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ป้ายช่องทางการแจ้งอุปกรณ์ช้ารุด ป้ายรณรงค์การใช้บันไดแทนลิฟต์โดยสาร 

  
ป้ายรณรงค์การลดใช้พลังงานในส่วนของบุคลากร 
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ป้ายแสดงสถิติการใช้ไฟฟ้าภายในอาคาร 
 
    นางสาวอัมพร ขาวบาง แจ้งว่า จากงบประมาณค่าวัสดุส้าหรับกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
และรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจ้านวน 5,800 บาทนั น ขณะนี มีการเบิกใช้ไป
จ้านวน 200 บาทเท่านั น ซึ่งเงินดังกล่างใช้เป็นค่าสีทาถังส้าหรับใส่ฝากระป๋อง ดังนั นหากห้องสมุดทั ง 
2 แห่งต้องการเบิกค่าวัสดุใดใดที่เก่ียวข้อง ขอให้แจ้งภายในเดือนพฤษภาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนสิ นสุด
การด้าเนินการเรื่องกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    ส้าหรับการแยกขยะนั น ก้าหนดให้มีการบริหารจัดการ ดังนี  
     1. ขวดพลาสติก : ให้แม่บา้นหรือบุคลากรประจ้าพื นที่เป็นผู้น้าไปจ้าหน่าย 
     2. ขยะอิเล็กทรอนิกส์ : ให้แม่บ้านแยกใส่ถุงพร้อมติดป้ายว่าเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ ก่อน
น้าไปทิ ง ทั งนี ขอให้คณะกรรมการในพื นที่ที่มีถังแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ประสานกับคณะกรรมการ
ดูแลแม่บ้านเพ่ือแจ้งให้แม่บ้านรับทราบ 
      3. ฝากระป๋อง : ขอให้ทั ง 2 ห้องสมุดด้าเนินการจัดส่งไปยังกรมควบคุมมลพิษ โดยใช้
กล่องที่ใช้แล้วจัดส่งทางไปรษณีย์ซึ่งก้าหนดกล่องละไม่เกิน 5 กิโลกรัม ตามโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ด้านล่างนี  ทั งนี ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตรนั น มอบหมายให้นายเกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ และ
นายปิยะรักษ์ หอมหวล เป็นผู้ด้าเนินการ 
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 มติที่ประชุม    รับทราบ และมอบให้คณะกรรมการในพื นที่ที่มีถังแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์
ประสานกับคณะกรรมการดูแลแม่บ้านเพื่อแจ้งให้แม่บ้านรับทราบ และมอบให้นายเกียรติศักดิ์  
หงษ์อินทร์ และนายปิยะรักษ์ หอมหวล และห้องสมุดองครักษ์เป็นผู้ด้าเนินการจัดส่งฝากระป๋อง 
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  วาระท่ี 8.1  แนวปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว 
ปีงบประมาณ 2560  
   คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว ได้ก้าหนดแนวปฏิบัติต่างๆ ขึ นเพ่ือการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังนี  
    8.1.1 แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว 
ส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ้าปีงบประมาณ 2560 
   8.1.2 แนวปฏิบัติในการแจ้งซ่อม/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า/ประปา 
     8.1.3 แนวปฏิบัติเรื่องการควบคุมทางเข้า-ออกด้วยระบบประตูอัตโนมัติ (ประสาน
มิตร) 
    8.1.4 แนวปฏิบัติกรณีท่ีมีบุคคลภายนอกมาท้างานหรือมาท้ากิจกรรมอ่ืนๆ ใน
ห้องสมุด (ประสานมิตร) 
     8.1.5 แนวปฏิบัติในการทิ งขยะเปียก/เศษอาหารเพ่ือป้องกันปัญหาเรื่องหนู 
(ประสานมิตร)   
    8.1.6 แนวปฏิบัติกรณีพบปัญหาต่างๆ นอกเวลาราชการ (ปรับปรุงจากของเดิม) 
(ประสานมิตร) 
    8.1.7 แนวปฏิบัติอื่นๆ ได้แก่ การใช้ไฟฟ้า ณ ลานน ้าเงิน  และการดูแลเครื่องท้าน ้า
เย็นที่ให้บริการแก่ผู้ใช้ 
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    ทั งนี ได้มีการน้าแนวปฏิบัติในข้อ 8.1.3 และ 8.1.6 ขึ นเว็บไซต์เมนูแนวปฏิบัติของงาน
บริการทรัพยากรสารสนเทศ และวางไว้ที่เคาน์เตอน์บริการแล้ว และประธานเสนอให้พิจารณาน้าแนว
ปฏิบัติต่างๆ น้าขึ นเมนูดังกล่าวเพ่ิมเติมตามความเหมาะสมต่อไป รวมถึงให้น้าแนวปฏิบัติทั งหมดไป
รวมไว้ในเมนู “โครงการห้องสมุดสีเขียว” บนเว็บไซต์ของส้านักหอสมุดกลาง  
   
 มติที่ประชุม    รับทราบและมอบให้นางสาวอัมพร ขาวบาง ด้าเนินการน้าแนวปฏิบัติขึ น 
                           เว็บไซต์ 
    
 
เลิกประชุม  12.00 น. 
ประชุมครั งต่อไป วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 702  
 
 
 
 
 
  นายทรงยศ  ขันบุตรศรี     นางสาวอัมพร ขาวบาง      
     ประธาน       ผู้จดรายงานการประชุม 
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เอกสารแนบ 1 ประกอบการพิจารณาวาระท่ี 3.2.2 ผลการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและไฟฟ้าของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง 
ผลการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและไฟฟ้าของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง ประจ าเดือนมกราคม 2560 
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ผลการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและไฟฟ้าของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2560
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ผลการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและไฟฟ้าของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง ประจ าเดือนมีนาคม 2560 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 3/2560 

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

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

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
ผู้มาประชุม 
 1. นางพิมล      เมฆสวัสดิ์   ที่ปรึกษา 
  2. นายทรงยศ    ขันบุตรศรี  ประธานกรรมการ 
  3. นายกมลพัชร     พลรบ         กรรมการ 
  4. นายกิตติศักดิ์    ก้าวกระโทก กรรมการ 
  5. นายเกียรติศักดิ์   หงษ์อินทร์  กรรมการ 
  6. นางจรัสโฉม       ศิริรัตน์    กรรมการ  
  7. นางสาวนัยรัตน์       เรืองวชิรารัตน์  กรรมการ   
  8. นายปิยะรักษ์    หอมหวล  กรรมการ 
  9. นายพงษ์ศักดิ์    เอกนาม  กรรมการ 
  10. นางสาวยุภาภรณ์    ไชยสงค์   กรรมการ 
  11. นางสาววรุณพรรณ      พองพรม   กรรมการ   
  12. นายสันติ         เกษมพันธุ์   กรรมการ 
 13. นายสามารถ       พุกพญา  กรรมการ  
 14. นายสุรชัย       หาบ้านแท่น  กรรมการ 
  15. นางหทัยรัตน์     ธีรกุล   กรรมการ  
  16. นางสาวอัมพร        ขาวบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  17. นางสาวอิสยาห์      พันศิริพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางวนิดา     วงศ์วัฒนะ   ที่ปรึกษา 
  2. นางสาวจันทิรา      จีนะวงค์   กรรมการ 
 3. นางสาวน ้าเงิน    เฉลียวพจน์  กรรมการ 
 4. นายพิลาสพล     พิพัฒน์เขมากร    กรรมการ 
  5. นายสนธิชัย       ค้ามณีจันทร์   กรรมการ 
  6. นายสุรพงษ์    พิมพ์โคตร   กรรมการ  
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องทีป่ระธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  วาระท่ี 1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเรื่อง เตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นห้องสมุด
สีเขียว ณ ส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
   ประธานได้มอบหมายให้นางสาวอิสยาห์  พันศิริพัฒน์ รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม
ดังกล่าวสรุปได้ดังนี  
   เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.00 น. นายทรงยศ  ขันบุตรศรี พร้อมด้วย 
นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ นางสาวหทัยรัตน์ ธีรกุล และนางสาวยุภรณ์ ไชยสงค์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม
ฝึกอบรมเรื่อง “เตรียมความพร้อมก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั น 5 อาคาร
เทพรัตน์วิทยาโชติ ส้านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยหัวข้อการอบรมว่าด้วยการเตรียม
ความพร้อมก้าวสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว ข้อก้าหนดและการเตรียมความ
พร้อม การจัดเตรียมข้อมูลห้องสมุดสีเขียว และการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/60 
 ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว 
ของส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2560 มติที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระท่ี 3.1  การด าเนินการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้น้ าและไฟฟ้า  
   สืบเนื่องจากการประชุมครั งที่ 2/2560 วาระที่ 3.1 ที่ได้มีการมอบหมายให้
คณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบด้านพลังงานของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ด้าเนินการต่างๆ เพื่อส้ารวจและ
บ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ฯ ต่อให้แล้วเสร็จนั น คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการด้าเนินการ 
ดังนี  
   3.1.1 การด้าเนินการเพ่ือการส้ารวจฯ ได้แก่  
    3.1.1.1 การด้าเนินการติดหมายเลขหรือรหัสประจ้าอุปกรณ์ของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง 
: ผลการด้าเนินการเป็นดังนี  
     1) ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร:  
      1.1) อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับประปา: ด้าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปัญหาที่
พบ คือ สติกเกอร์ที่น้ามาท้ารหัสหลุดร่วงได้ง่าย 
      1.2) อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้า: ด้าเนินการการใกล้แล้วเสร็จ คงเหลือแต่
ปลั๊กไฟเท่านั น 
     2) ห้องสมุดองครักษ์: อยู่ระหว่างการด้าเนินการ 
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    3.1.1.2 การจัดท้าผังการจัดวางอุปกรณ์ฯ ของแต่ละพื นที่ภายในห้องสมุดทั ง 2 แห่ง 
: ผลการด้าเนินการเป็นดังนี  
     1) ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร: จะด้าเนินการหลังจากด้าเนินการส้ารวจ
อุปกรณ์ฯ แล้วเสร็จแล้ว 
     2) ห้องสมุดองครักษ์: อยู่ระหว่างการด้าเนินการ 
      
  มติที่ประชุม  รับทราบและมอบให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้าเนินการให้แล้วเสร็จ 
 
  วาระท่ี 3.2  การรายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้น้ าและไฟฟ้า  
      สืบเนื่องจากการประชุมครั งที่ 2/2560 วาระที่ 3.2 ที่ได้มีการมอบหมายให้ 
คณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบด้านพลังงานของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ด้าเนินการส้ารวจและ
บ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ฯ ต่อให้แล้วเสร็จนั น นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ ได้รายงานผลการ
ด้าเนินการ ดังนี  
    3.2.1 ผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและ
ไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง 
     3.2.1.1 ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร: เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างการติดรหัส
อุปกรณ์ฯ จึงยังไม่ได้ด้าเนินการส้ารวจหรือรวบรวมจ้านวนอุปกรณ์ฯ ทั งนี เมื่อด้าเนินการติดรหัสแล้ว
เสร็จแล้ว จะด้าเนินการส้ารวจจ้านวนอุปกรณ์ต่อไป ทั งนี ในส่วนอุปกรณ์ที่ต้องซ่อมบ้ารุงนั น ขอให้
คณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบด้านพลังงานทั งประปาและไฟฟ้า สรุปจ้านวนพร้อมกับกรอก
แบบฟอร์มแจ้งซ่อมฯ ส่งผู้อ้านวยการส้านักผู้อ้านวยการตามขั นตอน 
    3.2.1.2 ห้องสมุดองครักษ์: ไม่มีการส้ารวจเพิ่มเติมใดใดจากการน้าเสนอที่ประชุมครั ง
ที่ผ่านมา 
     อย่างไรก็ตาม ขอให้คณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบด้านพลังงานของห้องสมุดทั ง  
2 แห่ง ด้าเนินการส้ารวจอุปกรณ์และจ้านวน พร้อมทั งกรอกข้อมูลลงได้แบบฟอร์ม “การส้ารวจ 
และบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น ้าและไฟฟ้า” และส่งให้กับนางสาวอัมพร  
ขาวบาง ภายในสิ นเดือนกรกฎาคม 2560 
    3.2.2 ผลการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและ
ไฟฟ้าของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง 
    นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ ได้น้าเสนอสรุปผลการด้าเนินการซ่อมบ้ารุง/ปรับเปลี่ยน
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับการใช้น ้าและไฟฟ้าของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ตั งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 
2560 ดังนี  
   3.2.2.1 ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
  เดือนตุลาคม 2559-มีนาคม 2560 
  สถิติการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาของส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ตั งแต่
เดือนตุลาคม-มีนาคม 2560 พบว่า มีการแจ้งซ่อมทั งหมด 3 ครั ง โดยทุกครั งเป็นการแจ้งซ่อมอุปกรณ์
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ไฟฟ้า ในพื นที่ชั น 1, 5 และ 8 ได้แก่ หลอดไฟกระพริบ/ขาด จ้านวน 9 หลอด และปลั๊กไฟช้ารุด  
2 จุด ทั งนี ทั งหมดได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 
 

อุปกรณ์ รายละเอียด 
ไฟฟ้า จ้านวน 3 ครั ง ในพื นที่ชั น 1, 5 และ 8 ได้แก่ หลอดไฟกระพริบ/ขาด จ้านวน 

9 หลอด และปลั๊กไฟช้ารุด 2 จุด 
ประปา ไม่มีการแจ้งซ่อม 

 
  เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 
  สถิติการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาของส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ตั งแต่
เดือนเมษายน-พฤษภาคม 2560 พบว่า มีการแจ้งซ่อมทั งหมด 2 ครั ง โดยทุกครั งเป็นการแจ้งซ่อม
อุปกรณ์ไฟฟ้า ในพื นที่ชั น 2 และ 6 ได้แก่ หลอดไฟไม่ติด จ้านวน 3 หลอด และเครื่องปรับอากาศน ้า
หยด 1 จุด ทั งนี ทั งหมดได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 

อุปกรณ์ รายละเอียด 
ไฟฟ้า จ้านวน 2 ครั ง ในพื นที่ชั น 2 และ 6 ได้แก่ หลอดไฟไม่ติด จ้านวน 3 หลอด 

และเครื่องปรับอากาศน ้าหยด 1 จุด 
ประปา ไม่มีการแจ้งซ่อม 

 
   3.2.2.2 ห้องสมุดองครักษ์ 
  เดือนมกราคม 2560 – มีนาคม 2560 
  สถิติการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาของห้องสมุดองครักษ์ ตั งแต่เดือนมกราคม 2560 
– มีนาคม 2560 พบว่า มีการแจ้งซ่อมทั งหมด 46 ครั ง ทั งหมดได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 

อุปกรณ์ รายละเอียด 
ไฟฟ้า จ้านวน 12 ครั ง ทุกครั งเป็นปัญหาหลอดไฟกระพริบ มีการเปลี่ยนอุปกรณ์

ดังต่อไปนี หลอดไฟจ้านวน 29 หลอด ,บัลลาสต์จ้านวน 7 ชิ น , สตาร์ทเตอร์ 
จ้านวน 13 ชิ น , สวิชต์ไฟจ้านวน 1 อัน, ขาหลอดไฟจ้านวน 1 ขา 

ประปา จ้านวน 8 ครั ง ปัญหาก๊อกน ้ารั่ว และชักโครกช้ารุด อุปกรณ์ท่ีเปลี่ยน  
สายช้าระ 2 รายการ 

 
  เดือนเมษายน 2560 
  สถิติการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาของห้องสมุดองครักษ์ ตั งแต่เดือนเมษายน 2560 
พบว่า มีการแจ้งซ่อมทั งหมด 7 ครั ง ทั งหมดได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว 

อุปกรณ์ รายละเอียด 
ไฟฟ้า จ้านวน 7 ครั ง ปัญหาหลอดไฟกระพริบ และ เครื่องปรับอากาศมีกลิ่นไหม้,  

น ้าหยด, และเปิดไม่ติด หลอดไฟจ้านวน 6 หลอด, สตาร์ทเตอร์จ้านวน 1 ชิ น, 
สายพานแอร์จ้านวน 2 สาย 

ประปา ไม่มีรายการซ่อมบ้ารุง 
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  จากสถิติการด้าเนินการซ่อมบ้ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณท์ี่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าและไฟฟ้าของ
ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ตั งแต่เดือนมกราคม-พฤษภาคม 2560 พบว่า มีการแจ้งซ่อมอุปกรณ์ทั งหมด 68 
รายการ แบ่งออกเป็นที่ส้านักหอสมุดกลางประสานมิตรจ้านวน 15 รายการ (อุปกรณ์ไฟฟ้าจ้านวน 
15 รายการ อุปกรณ์น ้าจ้านวน 0 รายการ) และห้องสมุดองครักษ์ 46 รายการ (อุปกรณ์ไฟฟ้าจ้านวน 
27 รายการ อุปกรณ์น ้าจ้านวน 13 รายการ)  โดยอุปกรณ์ทั งหมดได้รับการซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ดัง
ตาราง 
 

เดือน ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ห้องสมุดองครักษ์ รวม
ทั งหมด อุปกรณ์

ไฟฟ้า 
อุปกรณ์น ้า รวม อุปกรณ์

ไฟฟ้า 
อุปกรณ์น ้า รวม 

ม.ค.60 0 0 0 6 6 13 13 
ก.พ.60 8 0 8 5 2 16 24 
มี.ค.60 3 0 3 9 5 17 20 
เม.ย.60 1 0 1 7 0 7 8 
พ.ค.60 3 0 3 0 0 0 3 

รวม 15 0 15 27 13 46 68 
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ระยะเวลาการด าเนินการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและไฟฟ้า 
ส านักหอสมุดกลางและหอ้งสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 2560 

 
หมายเหตุ: ปส = ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ์ 
 
 ขอสรุปที่ประชุม ได้แก่ ขอให้ตรวจสอบตัวเลขของจ้านวนอุปกรณ์ให้ถูกต้อง ส่วนตารางสรุป “ระยะเวลาการด้าเนินการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้า
และไฟฟ้าส้านักหอสมุดกลางและห้องสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 2560” นั น ขอให้แยกสรุปอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้น ้า และการใช้ไฟฟ้า ออกจากกัน 
  

  มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายด้าเนินการตามท่ีก้าหนด 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เดือน (จ้านวนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น ้าและไฟฟ้าที่มีการแจ้งซ่อม) 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม 

ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 
ภายในวันท่ีแจ้งซ่อม - 12 8 9 3 14 - 6 3 -         14 41 
1 วันท้าการ - 1 - 1 0 1 - - - -         0 3 
2 วันท้าการ - 0 - 0 0 0 - 1 - -         0 1 
3 วันท้าการ - 0 - 0 0 0 - - - -         0 0 
มากกว่า 3 วันท้าการ - 0 - 2 0 0 1 - - -         1 2 
จ้านวนผลการ
ด้าเนินการทีส่้าเร็จ 

- 13 8 12 3 15 1 7 3 -         15 34 

คิดเป็นร้อยละ - 100 100 100 100 100 100 100 100 -         100 100 
จ านวนรวม 2 แห่ง 13 20 17 8 3     49 
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100     100 100 
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  วาระท่ี 3.3  กิจกรรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องสมุดองครักษ์ 
     จากก้าหนดการจัดกิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องสมุดองครักษ์ ในวัน
ศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ซึ่งมีก้าหนดการดังนี  
 

ก าหนดการจัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 และลานพลาซ่า ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 
  08.00 – 08.15 น. ลงทะเบียน 
   08.15 – 08.30 น. พิธีเปิด โดย รักษาการแทนหัวหน้าห้องสมุดองครักษ์ 
  08.30 – 10.15 น. ฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั นต้น” ภาคทฤษฎี  
    โดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธาพงศา และคุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน 
  10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
  10.30 – 12.00 น.  ฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั นต้น” ภาคปฏิบัติ 
    โดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธาพงศา และคุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน 
          12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  14.00 – 15.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” 
    ภาคทฤษฎีโดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธาพงศา คุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน  
    และคุณวิชัย จั่นจรูญ 
 15.30 – 16.00 น.  ฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” 
    ภาคสนามโดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธาพงศา คุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน   
    และคุณวิชัย จั่นจรูญ   
  16.00 – 16.15 น. ปิดกิจกรรม โดย หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์ 
*รถออกจากหน้าโรงเรียนสาธิตมัธยม เวลา 07.00 น. กลับถึงประสานมิตรเวลาประมาณ 18.00 น. 
 
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี  
   3.3.1 บุคลากรจากประสานมิตรจ านวน 25 คนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม: จาก
บุคลากรจ้านวนดังกล่าว แบ่งออกเป็นคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวจ้านวน 17 คน และ
บุคลากรจากฝ่ายต่างๆ จ้านวน 8 คน ส้าหรับการก้าหนดบุคลากรที่เข้าร่วมในกลุ่มหลังนี  จะก้าหนด
โดยการท้าบันทึกแจ้งหัวหน้าฝ่ายบริการทรัพยากรสารสนเทศ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการทรัพยากร
สารสนเทศ และผู้อ้านวยการส้านักผู้อ้านวยการ เพ่ือให้จัดส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบ
ตามจ้านวน และเม่ือได้รายชื่อผู้เข้าร่วมตามจ้านวนที่ก้าหนดแล้ว จึงจะด้าเนินการขออนุมัติเดินทางไป
ราชการต่อไป ทั งนี ขอให้นายสามารถ พุกพญา ส้ารวจในส่วนของคณะกรรมการฯ ที่ติดภารกิจในการ
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ปฏิบัติงานบริการ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ จากนั นแจ้งชื่อที่ประธานภายในเดือน
มิถุนายน 2560 เพ่ือจัดสรรบุคลากรฝ่ายต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมให้ครบตามจ้านวน 
   3.3.2 การประเมินกิจกรรม: ใช้การประเมินผ่านทางออนไลน์ โดยมอบให้นางสาว 
ยุภาภรณ์ ไชยสงค์ ออกแบบหัวข้อในการประเมินและสรุปผลการประเมิน และนายกมลภัทร พลรบ 
ด้าเนินการจัดท้าแบบประเมินออนไลน์ และขอให้คณะกรรมการฯ ทุกคนช่วยติดตามการประเมินของ
ผู้เข้าร่วมให้ครบตามจ้านวน 
   3.3.3 การประสานงานในการจัดกิจกรรมและการจัดเลี้ยง: มอบให้นางสาวน ้าเงิน 
เฉลียวพจน์ เป็นผู้ด้าเนินการหลักเรื่องการประสานงานในการจัดกิจกรรม และนางหทัยรัตน์ ธีรกุล 
เป็นผู้ด้าเนินการหลักเรื่องการจัดเลี ยง 
    
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายด้าเนินการตาม 
                               ที่ก้าหนด  
 
  วาระท่ี 3.4 กิจกรรมจัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี  
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาก้าหนดวันที่จัดกิจกรรมและรายละเอียดของการจัดกิจกรรม
จัดท้าความสะอาดใหญ่ประจ้าปีของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง พร้อมทั งมีการปรับแก้ จนได้ข้อสรุปดังนี  
 
   3.4.1 ก าหนดวันจัดกิจกรรม:  
    1) ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ก้าหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 
2560  
    2) ห้องสมุดองครักษ์ ก้าหนดจัดกิจกรรมในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 
 
   3.4.2 รายละเอียดการจัดกิจกรรม: 
   1) ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร จัดกิจกรรม ณ พื นท่ีชั น 1-8 ก้าหนดการมีดังนี  
ก าหนดการ 
  08.00 -8.30 น.       ลงทะเบียน ณ ลานน ้าเงิน ชั น 1 ส้านักหอสมุดกลาง 
  08.30 – 9.00 น.     พิธีเปิดงาน และชี แจงการด้าเนินกิจกรรม 
  09.00 – 11.00 น.   หัวหน้ากลุ่มแจกอุปกรณ์ท้าความสะอาดให้แกส่มาชิกในกลุ่ม และ 
                                            ด้าเนินกิจกรรมการท้าความสะอาด ตามพื นที่ท่ีรับผิดชอบ 
  11.00 – 12.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  12.00 - 15.30น.     ด้าเนินกิจกรรมการท้าความสะอาด (ต่อ)  
  14.00 - 14.15 น.    พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
  14.15 - 16.00 น.    ด้าเนินกิจกรรมการท้าความสะอาด (ต่อ) และจัดเก็บอุปกรณ์  
                                                ดูแลความเรียบร้อยของพื นที ่
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ขอบเขตการด าเนินกิจกรรม 
การแบ่งพ้ืนที่ ขอบเขตของการท าความสะอาด 

ทีม 1 พื นท่ีชั น 1 ส้ารวจและท้าความสะอาดพื นท่ีบริเวณใตบ้ันไดชั น 1 และห้อง 105     
ส้ารวจและดแูลความเรยีบร้อยของห้องไฟฟ้าตั งแต่ชั น 1-8 

ทีม 2  พื นที่ชั น 2     ดูแลท้าความสะอาดเคานเตอร์บรกิารชั น 2 และห้องรับประทานอาหาร 
ทีม 3  พื นที่ระเบียงโดยรอบ 
        ของอาคาร    

ส้ารวจและเก็บอุปกรณ/์วัสดุที่ไม่ใช้แล้วให้เรียบร้อย 
 
 

ทีม 4  พื นที่ชั น 6    ดูแลการจัดเรียง ความเรียบร้อย และความสะอาดของห้องต่างๆ  ได้แก่ 
ห้องหนังสือเด็ก ห้องขจร สุขพานชิ  ห้องกุหลาบ 

ทีม 5 พื นท่ีชั น 7     ดูแลท้าความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องต่างๆ  ได้แก่                                     
ห้องเก่าของอาจารย์มาเรีย ห้องครัวมุกดา 

ทีม 6 พื นท่ีชั น 8      ห้องละหมาด                    
อื่นๆ   ดูแลท้าความสะอาดและความเรียบร้อยของห้องท้างานและเก็บอุปกรณ์  

ประชาสมัพันธ์ ชั น 3 
 ผู้รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่  

ทีม/พ้ืนที่ สมาชกิ 
ทีม 1/พื นที่ชั น 1 1. นายทรงยศ ขันบุตรศรี (หัวหน้า)   

2. นายกันตพงศ์ พุ่มอยู่                 3. นายกมลพัชร พลรบ          
4. นายกิตติศักดิ์ ก้าวกระโทก          5. นายเกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร ์          
6. นายชินกร น้อยค้ายาง               7. นายเดชณรงค์ อมเพชร      
8. นายปิยะรักษ์ หอมหวล              9. นายพงษ์ศักดิ์ เอกนาม                
10.นายสันติ เกษมพันธุ์                 11. นายสุรพงษ์ พิมพ์โคตร      
12. นายอภิเดช จันทร์ศิริ      

ทีม 2/พื นที่ชั น 2 1. นางอรุณรัตน์ พุกพญา (หัวหน้า)    
2. นางบงกชรัตน์ อุดสัย                 3. นางวนิดา พูลสวัสดิ ์

ทีม 3/ พื นที่ระเบียง 
      โดยรอบของอาคาร    

1. นายสุรศักดิ์ ธรรมธร (หัวหน้า)          
2. นายเกรียงศักดิ์ เริ่มสูงเนิน           3. นายสนธิชัย ค้ามณีจันทร์   
4. นายสามารถ พุกพญา                5. นายสุรชัย หาบ้านแท่น 

ทีม 4/พื นที่ชั น 6       ห้องหนังสือเด็ก ได้แก่    
    1. นางสมพิศ พรวิรยกุล (หัวหน้า)     
    2. นางจงกล พุกพูน                  3. นางบังอร สระทองแก่น   
    4. นางประจงจิตต์ อุมะวิชนี         5. นางสาวละออ ไวยมานะกจิ      
    6. นางสาวสุพินยา ศรีกุล            7. นางสาวแสงจันทร์ หวานอารมย ์
ห้องขจร สุขพานิช ได้แก ่    
     1. นางมัณฑนา เจริญแพทย์ (หัวหน้า)    
     2. นางมาลินี ภูหมั่นเพียร           3. นางปภาดา น้อยค้ายาง 
     4. นายพัฒนา จัตวานิล              5. นางจรัสโฉม ศิรริัตน์     
     6. นางสาวอุมาพร นาคะวัจนะ 
ห้องกุหลาบ ได้แก่  
     1. นางปัทมาพร ยุวพรพงศ์กุล      2. จารุวรรณ ชูศร ี
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ทีม/พ้ืนที่ สมาชกิ 
ทีม 5/พื นที่ชั น 7    ห้องอาจารย์มาเรีย ได้แก่    

      1. นางสาวอัญชลี ตุ้มทอง (หัวหน้า)    
      2. นางสาวกัญญดา งึมกระโทก     3. นางฐานวีร์ ศรีจิระพัชร์            
      4. นางประภัสสร อ้วนวงษ์          5. นางสาวมัทนา บุญประเสริฐ             
      6. นางสาวอัมพร ขาวบาง       
ห้องครัวมุกดา ได้แก่  
      1. นางสาววรุณพรรณ พองพรม    2. นางสาวอรัญญา ฟักอ่อน        

ทีม 6/พื นที่ชั น 8 1. นายจักรกริช รอดพุฒ                   2. นายปริวัฎ ศิริรัตน ์
อื่นๆ /ห้องท้างานและเก็บ
อุปกรณ์  
ประชาสมัพันธ์ ชั น 3  

1. นางสาวศิวพร ชาติประสพ            2. นางสาวอิสยาห์ พันศิริพฒัน์ 

                          
ปฏิบัติงาน ณ เคาน์เตอร์บริการ/ส านักงานผู้อ านวยการ 
    1. ให้บริการ ณ เคานเ์ตอร์บริการต่างๆ โดยบคุลากรที่ท้า Big Cleaning จะมาเปลี่ยนเพื่อให้พักกลางวัน
ในเวลา 11.00 น. 
   2. ผู้รับผิดชอบ  

เคาน์เตอร์บริการ ผู้รับผิดชอบ 
ทางเข้าออกชั น 1 นางอัญชลี มุสิกมาส 

(นางสาวรุ่งรดา ภัทรมหาสมบตั ิเปลี่ยนพัก) 
เคาน์เตอร์บริการโสตทัศน ์

เคาน์เตอร์บริการ SALI ชั น 1 
นางสาวนัยรัตน์ เรืองวชิรารตัน์  

(นายสันติ เกษมพันธุ์ เปลี่ยนพัก) 

เคาน์เตอร์บริการตอบค้าถามฯ  
ชั น 2 

นางสาวเปี่ยมสุข ทุ่งกาวี   
(นางสาวศิริพร ชาติประสพ เปลี่ยนพัก) 

เคาน์เตอร์บริการยืมคืน ชั น 2 นางอรุณรตัน์ พุกพญา / นางบงกชรัตน์ อุดสัย        
และ นางวนิดา พูลสวัสดิ์  (สลับกนัพัก) 

เคาน์เตอร์วารสาร ชั น 3 นางสาวสุภาพรรณ กาญจนวงศ์   
(นางอรุณรัตน์ พุกพญา เปลี่ยนพกั) 

เคาน์เตอร์ปรญิญานิพนธ์ ชั น 4 นางสาวจรีรตัน์ เจริญรักษ์   
(นายอภิเดช จันทร์ศริิ เปลีย่นพัก) 

ส้านักงานผู้อ้านวยการ นางจ้ารูญ เลียบใย 
(นางจรัสโฉม ศิริรตัน์ เปลีย่นพัก) 

 
หน้าท่ีของหัวหน้าทีม 
 1. แจ้งขอบเขตการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าท่ีภายในกลุม่ 
 2. ดูแลจัดหา/จดัเก็บอุปกรณ ์และดูแลความเรียบร้อยของพื นที ่
 3. ประสานงานเรื่องเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
  4. ติดตามแบบประเมิน 
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ลงทะเบียนและอ านวยการอาหารและเคร่ืองด่ืม 
  1. นางอัญชลี มสุิกมาส 
   2. นางสาวปณิสรา  แก้วมณี     
   3. นางสาวพัชจรี รุ่งเรือง    
  4. นางสาวรุ่งรดา ภัทรมหาสมบตั ิ   
ถ่ายภาพ 
   นายสันติ เกษมพันธ์ุ   
การแต่งกาย 
 ผู้หญิงอนุญาตให้สวมกางเกง 
หมายเหตุ: หากบุคลากรท่านใดมผี้าส้าหรับท้าความสะอาด ขอความร่วมมือน้ามาในวันดังกล่าว  
 
  2) ห้องสมุดองครักษ์ จัดกิจกรรมณ พื นที่ชั น 6 ก้าหนดการมีดังนี  
 ก าหนดการ 
  09.00 น.  ลงทะเบียนหน้าห้องโถงชั น 6 
  09.15 – 09.30 น. กรรมการโครงการฯ ชี แจงการดา้เนินกิจกรรม พร้อมมอบอุปกรณ์ทา้ความสะอาด 
  09.30 – 12.00 น. สมาชิกทุกกลุ่มด้าเนินกิจกรรม Big cleaning day 
  12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00 – 16.30 น. ด้าเนินกิจกรรม Big cleaning day ต่อ 
  16.30 – 17.00 น. ท้าแบบประเมิน 
 
กรรมการควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรม 

1. นางสาวจันทิรา จีนะวงศ ์
2. นางสาวน ้าเงิน เฉลียวพจน ์
3. นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค ์
4. นางหทัยรัตน์ ธีรกลุ 

 
ขอบเขตการด าเนินกิจกรรม 

1. การแบ่งพ้ืนที่ 
1.1 โซนตู้หนังสือภาษาไทย 
1.2 โซนตู้หนังสือภาษาอังกฤษ 
1.3 โซนตู้วารสาร 
1.4  โซนห้องประชุมกลุม่ย่อยและระเบียงอาคารชั น 6 

2. ขอบเขตของการท าความสะอาด 
2.1 จัดพื นท่ีในแต่ละโซนที่รับผิดชอบให้เรียบร้อย ตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตัิงานให้

พร้อมใช้งาน 
2.2 ท้าความสะอาดชั นหนังสือ / วารสาร อ่านชั น และท้าป้ายชื่อแสดงหมวดหมู่ของหนังสือแตล่ะตู้ 

พร้อมติดให้เรียบร้อย 
2.3 ท้าความสะอาดห้องประชุมกลุ่มยอ่ย จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้เรียบรอ้ยและท้าความสะอาดระเบียง

อาคารชั น 6 
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3. ผู้รับผิดชอบในแต่ละโซน 
โซน กรรมการควบคุมดูแล สมาชกิในกลุม่ 

โซนตู้หนังสือภาษาไทย 
    1. อ่านชั นหนังสือ 
    2. ท้าความสะอาดพื นท่ี 
    3. ท้าป้ายแสดงหมวดหมู่หนังสือ 

นางสาวยุภาภรณ ์ไชยสงค์ 
 

1. นางสาวธนภร พ่ึงพาพงศ์ 
2. นางสาวพรชนก ช่ืนประทุม 
3. นางสาววรรณิศา แซ่เตยีว 
4. นางทัศนีญา ทาระค้า 
5. นางสาวเอื องฟ้า แป้นแก้ว 

โซนตู้หนังสือภาษาอังกฤษ 
    1. อ่านชั นหนังสือ 
    2. ท้าความสะอาดพื นท่ี 
    3. ท้าป้ายแสดงหมวดหมู่หนังสือ 

นางสาวน ้าเงิน เฉลียวพจน ์ 1. นางสาวชัชชภา ประทุมศรีขจร 
2. นางพิมหฤทัย ศรีมงคล 
3. นางสาวศุภลักษณ์ ผลแก้ว 
4. นางสาวยุพิน ฤทธ์ิช่วยรอด 

โซนตู้วารสาร 
    1. อ่านชั นหนังสือ 
    2. ท้าความสะอาดพื นท่ี 
    3. ป้ายแสดงรายชื่อวารสาร 

นางหทัยรัตน์ ธีรกลุ 1. นางสุจิตรา รตันสิน 
2. นางสาวอนงค์ คิดชอบ 
3. นางสาวอมรรตัน์ ทรงสมบตัิชัย 
4. นางสาวเจณจริา มั่นคง 

โซนห้องประชุมกลุ่มย่อยและระเบยีง
อาคารชั น 6 
    1. ท้าความสะอาดพื นท่ี 
    2. จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ ให้
เรียบร้อย 
 

นางสาวจันทิรา จีนะวงค ์ 1. นายเจียม จันทร์แบน 
2. นางสาวพิมลพรรณ มลูเจริญ 
3. นายสุนทร พุ่มพวง 
4. นายอ้านาจ 
5. แม่บ้าน 

 
ผู้ปฏิบัติงาน ณ เคาน์เตอร์บริการ 
 เปิดให้บริการ เคาน์เตอร์ชั น 2 เพียงชั นเดียว เนื่องจากวันที่ด้าเนินกจิกรรมเป็นช่วงปิดภาคเรียน โดยให้
นางสาวพรพิมล แสนเสน่ห์ เป็นผูป้ฏิบัติงานท่ีเคาน์เตอร์บริการ และให้บุคลากรที่ท้า Big cleaning มาเปลีย่น
เพื่อให้พักกลางวัน ในเวลา 11.00 น. 
 
หน้าท่ีของกรรมการควบคุมดูแลการด าเนินกิจกรรม 

1. ชี แจงขอบเขตการปฏิบัติงานและแบ่งหน้าท่ีภายในกลุ่ม 
2. ดูแลจดัหา/จดัเก็บอุปกรณ์ และดแูลความเรียบร้อยของพื นที่ 
3. ประสานงานเรื่องเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน 
4. สรุปผลการด้าเนินการของโซนที่รบัผิดชอบ 

 
กรรมการรับลงทะเบียนและดูแลอาหารและเคร่ือง 

1. นางหทัยรัตน์ ธีรกลุ 
2. นางพิมหฤทัย ศรีมงคล 
3. นางสาวศุลลักษณ์ ผลแก้ว 

 
กรรมการถ่ายภาพ/แบบประเมิน 
 นางสาวจันทิรา จีนะวงค ์
 
การแต่งกาย 
 ชุดสุภาพ ผูห้ญิงอนุญาตใหส้วมกางเกง 
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    3.4.3 การประเมินกิจกรรม: ใช้การประเมินผ่านทางออนไลน์ โดยมอบให้นางจรัสโฉม  
ศิริรัตน์ และนางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์ ออกแบบหัวข้อในการประเมินและสรุปผลการประเมิน และ
นายกมลภัทร พลรบ ด้าเนินการจัดท้าแบบประเมินออนไลน์ และขอให้คณะกรรมการฯ ทุกคนช่วย
ติดตามการประเมินของผู้เข้าร่วมให้ครบตามจ้านวน 
  3.4.4 การประสานงานในการจัดกิจกรรมและการจัดเลี้ยง: มอบให้นางสาวอัมพร  
ขาวบาง เป็นผู้ด้าเนินการหลักเรื่องการประสานงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม และนางหทัยรัตน์ ธีรกุล 
เป็นผู้ด้าเนินการหลักเรื่องการประสานงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรม 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายด้าเนินการตาม 
                                ที่ก้าหนด  
 
 ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
  วาระท่ี 4.1 การประเมินโครงการและแบบวัดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแบบประเมินโครงการและแบบวัดความรู้ โครงการห้องสมุด 
สีเขียว ปีงบประมาณ 2560 ดังนี  
   4.1.1 แบบประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560: ที่ประชุมร่วมกัน
พิจารณาน้าแบบประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียว ของปีงบประมาณ 2559 มาปรับแก้ จนได้แบบ
ประเมินดังนี  
 
แบบประเมินผลโครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
ค้าชี แจง โปรดท้าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและความคดิเห็นของท่าน 

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1.  ด้านตัวบุคลากร      
     1.1  ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม      
     1.2  การน้าไปใช้ประโยชนไ์ปใช้ในที่ท้างานและชีวิตประจ้าวัน      
     1.3  ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท้างาน       
2.  ด้านการด าเนินโครงการ      
     2.1  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ      
     2.2  การเผยแพร่ความรู้หรือการรณรงค์เรื่องการประหยัด
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

     

     2.3 การด้าเนินโครงการโดยรวม       
3.  ด้านความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงจากโครงการโดยรวม  
     3.1  ระดับความคาดหวัง      
     3.2  ระดับสิ่งที่ไดร้ับจริง      

   ส่วนวิธีการประเมินนั น ให้ด้าเนินการประเมินแบบออนไลน์ ทั งนี ขอให้นายกมลภัทร 
พลรบ เป็นผู้ด้าเนินการจัดท้าแบบประเมินออนไลน์ และขอให้คณะกรรมการฯ ทุกคนช่วยติดตามการ
ประเมินของผู้เข้าร่วมให้ครบตามจ้านวน    
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  4.1.2 แบบวัดความรู้ โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560: เพ่ือวัดผล
ตัวชี วัดความส้าเร็จของโครงการ ตัวที่ 5 คือ “จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีความรู้ความเข้าใจในการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด” จึงต้องมีการสร้าง “แบบวัดความรู้ความเข้าใจ
ในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” มีรายละเอียด ดังนี  
   4.1.2.1 รูปแบบและข้อค้าถามในแบบวัดความรู้ฯ: ที่ประชุมร่วมกันพิจารณารูปแบบ
และข้อค้าถามเพ่ือใช้วัดความรู้ฯ ผลสรุปคือให้เลือกตอบถูก-ผิด และน้า “แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมโครงการห้องสมุดสีเขียว ส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประจ้าปีงบประมาณ 2560” มาพิจารณาคัดเลือกเป็นข้อค้าถามจ้านวนไม่เกิน 10 ข้อ ทั งนี ขอให้นาง
จรัสโฉม ศิริรัตน์ เป็นผู้ด้าเนินการและน้ามาเสนอในการครั งประชุมครั งถัดไป 
   4.1.2.2 เกณฑ์ในการวัด: ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเกณฑ์ในการวัดผล โดย
ก้าหนดค่าคะแนนข้อละ 1 คะแนน ส้าหรับเกณฑ์ที่ถึงว่าผ่านนั น จะพิจารณาในการประชุมครั งถัดไป
หลังจากท่ีได้ข้อค้าถามท่ีชัดเจนแล้ว 
   4.1.2.3 วิธีการประเมิน: ด้าเนินการประเมินแบบออนไลน์ โดยส่งไปพร้อมกับแบบ
ประเมินโครงการ ทั งนี ขอให้นายกมลภัทร พลรบ เป็นผู้ด้าเนินการเช่นกัน 
 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบและมอบให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายด้าเนินการตาม 
                                ที่ก้าหนด  
 
   วาระท่ี 4.2 แนวการสรุปโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560  
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวการสรุปโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 ดังนี  
   4.1.1 ติดตามตัวชี้วัดความส าเร็จและเป้าหมาย โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 
2560: รายละเอียดดังตาราง 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ รายละเอียด 

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
    ในปีงบประมาณ 2559 

ร้อยละ 2   รอด้าเนินการตอนท้ายโครงการ 

2. รายงานผลการส้ารวจและบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 
   ที่เก่ียวข้องกับการใช้น ้า 

- มี   ผลส้ารวจ: ขณะนี มผีลเฉพาะห้องสมุดองครักษ์เท่านั น 
ผลส้ารวจ: ขณะนี มีผลเฉพาะห้องสมุดองครักษ์เท่านั น  

3. จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและ 
    การคัดแยกขยะ 

จ้านวน ≥3   ประกอบด้วย 3 กิจกรรม/การรณรงค์ ดังนี  
1. จัดท้าถังแยกขวดพลาสติก  
2. จัดท้าถังทิ งฝากระป๋อง และจัดส่งฝากระป๋องที่ได้ให้กรม
ควบคุมมลพิษเพ่ือผลิตขาเทียม 
3. รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ ภายใน 
   ห้องสมุดทั งในรูปของโปสเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ 
   การตั งถังแยกขยะ : ขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์  
   และฝากระป๋อง  

4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรห้องสมุดต่อ 
   สภาพแวดล้อมในการท้างาน  

คะแนน
เฉลี่ย  

>3.50   รอด้าเนินการตอนท้ายโครงการ 

5. จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีความรู้ความเข้าใจในการ 
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด  

ร้อยละ ≥80     รอด้าเนินการตอนท้ายโครงการ 

6. จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ 
    โครงการ  

ร้อยละ ≥90   รอด้าเนินการสรุปผลตอนท้ายโครงการ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ รายละเอียด 

7. จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค์ท่ีจัดขึ นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมี 
   ส่วนรว่มในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

จ้านวน ≥3   ประกอบด้วย 4 กิจกรรม/การรณรงค์ใหญ่ๆ ดังนี  
1. กิจกรรมประกวดค้าชวัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ 
    สิ่งแวดล้อม 
2. การรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ ภายใน 
   ห้องสมุดทั งในรูปของโปสเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ 
   การตั งถังแยกขยะ : ขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์  
   และฝากระป๋อง 
3. การรณรงค์ให้ขึ นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ โดยการติด 
   โปสเตอร์ให้ข้อมูลเรื่องประโยชน์ของการเดินบันไดติดไว้ 
   บริเวณทางขึ นบันได และติดข้อมูลการลดปริมาณ     
   แคลอรีไว้ที่ขั นบันไดเพ่ือจูงใจให้ผู้ใช้บริการเห็น 
   ประโยชน์ของการเดินบันไดแทนการใช้ลิฟต์ 
4. การรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ 
    สิ่งแวดล้อมตามจุดต่างๆ ภายในห้องสมุดทั งในรูปของ 
    โปสเตอร์ ป้าย และสื่ออิเล็กทรอนิกส์:  
    4.1 ด้านน ้า:  
         1) ในห้องน ้า : ป้ายแจ้ง/รณรงค์การปิดก๊อกน ้าให้สนิท และ
ให้ช่วยกันประหยัดน า้/ป้ายแจ้งขอความร่วมมือในการแจ้ง
เจ้าหน้าท่ีกรณีพบอุปกรณ์น ้าช้ารดุ  
         2) ในลิฟต์/หน้าลิฟต ์(Mbox): โปสเตอร์ประหยดัพลังงาน
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ รายละเอียด 

โดยรวมทั งน ้าและไฟ 
         3) FB : โปสเตอร์ที่ห้องสมดุจัดท้า และแชร์ความรู้จาก
แหล่ง/องค์กรดา้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    4.2 ด้านไฟฟ้า:  
         1) บันได และบริเวณหน้าลิฟต:์ รณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
ประโยชน์การขึ นบันไดแทนการใช้ลิฟต ์
         2) ตามจุดต่างๆ ภายในหอ้งสมุด/ในลิฟต์/หน้าลิฟต์ : 
โปสเตอร์ แผ่นป้าย ข้อมูลแจ้งเรื่องค่าไฟฟ้าและสถิติการใช้ไฟของ
ห้องสมุด การเปิด-ปิดลิฟต์ให้ถูกวิธ ี
         3) FB : โปสเตอร์ที่ห้องสมดุจัดท้า และแชร์ความรู้จาก
แหล่ง/องค์กรดา้นการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
     4.3 ด้านสภาพแวดล้อม: ในลิฟต์/หน้าลิฟต/์FB : โปสเตอร์
การแยกขยะ การทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และแชร์ความรู้จากแหล่ง/
องค์กรด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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     จากตัวชี วัดความส้าเร็จที่เหลือทั งหมดนั น ข้อที่สามารถด้าเนินให้แล้วเสร็จก่อนปิด
โครงการ คือ ข้อที่ 2. รายงานผลการส้ารวจและบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้
น ้า ซึ่งสืบเนื่องจากวาระท่ี 3.2.1 ซึ่งให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องพลังงานของห้องสมุดทั ง 2 
แห่ง ส่งผลส้ารวจฯ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560      
   4.1.2 หัวข้อการจัดท ารายงานสรุปโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560:   
    นางสาวอัมพร ขาวบาง น้าเสนอหัวข้อส้าหรับการน้าเสนอเพ่ือจัดท้ารายงานสรุป
โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 ซึ่งประกอบด้วย 
     1) อนุมัติโครงการห้องสมุดสีเขียว ส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ      
    2) แผนการโครงการห้องสมุดสีเขียว 
     3) ค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว   
    4) ประกาศส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่องนโยบายการ
พัฒนาห้องสมุดสีเขียว 
     5) แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว 
    6) แนวปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโครงการห้องสมุดสีเขียว 
    7) ผลการด้าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว (รวมทุกเรื่อง รวมถึงผลการส้ารวจ
อุปกรณ์น ้า-ไฟ การวิเคราะห์ค่าไฟ ผลการก้ากับติดตาม) 
    8) ความส้าเร็จในการด้าเนินงานตามแผนด้าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว 
     9) สรุปผลการด้าเนินงานตามตัวชี วัดความส้าเร็จและเป้าหมายของโครงการ
ห้องสมุดสีเขียว 
      10) สรุปงบประมาณการด้าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว   
     11) สรุปผลประเมินการด้าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียว (รวมผลการวัดความรู้
ของบุคลากรไว้ด้วย)   
     12) วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะจากการด้าเนินงานโครงการ
ห้องสมุดสีเขียวโดยคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว 
 
  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
 - 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ 
  วาระท่ี 7.1 รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า 
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบการใช้กระแสไฟฟ้าทั งท่ีส้านักหอสมุดกลาง และหอ้งสมุด
องครักษ์ โดยข้อมูลล่าสุดถึงเดือนเมษายน 2560 รายละเอียดมีดังนี   
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย (kwh) 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีงบประมาณ 2559 - 2560 
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2559

2560
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย (kwh) 
ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีงบประมาณ 2559 - 2560 
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2560
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  วาระท่ี 7.2  ก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และรายงาน
ความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 
     นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์น้าเสนอข้อมูลร่วมกับนางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ เสนอผล
การก้ากับติดตามเดือนเมษายน 2560 ดังตาราง และขอให้สรุปผลเพื่อแจ้งให้บุคลากรรับทราบด้วย 
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รายงานผลการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 

ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนเมษายน 2560 
 

ประสานมิตร 
เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/

ด าเนินการสืบเนื่อง 
(มาจากกรรมการประจ้า
พื นที่มารายงานผลในที่
ประชุมหรือท่ีประชุม

ร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหตุ 
ท้า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท้า ข้อเสนอแนะและ
ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
(มาจากกรรมการ

ประจ้าพื นท่ี) 

ท้าไม่ครบ รายละเอียด    
เมษายน 

 
ชั้น 1    ข้อ 4. คอมพิวเตอรม์ี 

1 เครื่อง 
  

ชั้น 2  
 

 พื้นที่ส่วนของส านักงาน   
-ด้านไฟฟ้า ขอ้ 3 พัดลม 3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั งหลังเลิกใช้ **ทา้บาง
เครื่อง ข้อ 4 คอมพิวเตอร์ 4.2 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 2 
ชั่วโมง **ท้าบางเครื่อง 

   

ชั้น 3  
 

 พื้นที่ส่วนของส านักงาน   
-ด้านไฟฟ้า ข้อ 3 พัดลม 3.2 ถอดปลั๊กออกทุกครั งหลังเลิกใช้ **ทา้บาง
เครื่อง ข้อ 4 คอมพิวเตอร์ 4.2 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 2 
ชั่วโมง **ท้าบางเครื่อง 

   

ชั้น 4  
 

 พื้นที่ส่วนส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า ข้อ 2.เครื่องปรับอากาศ 2.4 ส้าหรับหอ้งประชุม ให้เปิด
เครื่องปรับอากาศก่อนการประชุม 15 นาที และเมื่อใช้งานเสร็จ ให้
ผู้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันท ี
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พื้นที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า ข้อ4. คอมพิวเตอร์ 4.1 ลดจ้านวนการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้น
ของแต่ละชั นลงหลังเวลา16.00น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
 

ชั้น 5       
ชั้น 6  

 
 
 

พื้นที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า ข้อ4. คอมพิวเตอร์ 4.1 ลดจ้านวนการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้น
ของแต่ละชั นลงหลังเวลา16.00น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
 

   

ชั้น 7  
 

 
 

พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  

-ด้านไฟฟ้า ข้อ 2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิ
เครื่องปรับอากาศ เช่น ประตูห้องน ้า *เปิดหน้าต่างไว้ 1-2 บาน 
บริเวณเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อระบายกลิ่น (เหมือนเดือน มี.ค.) 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 

หมายเหต:ุ (เหมือนเดือน มี.ค.) 
ข้อ2.เครื่องปรับอากาศ 2.3 หากไมม่ีบุคลากรอยู่ในห้องท้างาน
เกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิดครื่องปรับอากาศทุกครั ง 

ข้อ 2.5 ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปดิ
เครื่องปรับอากาศ เช่น ประตหู้องน ้า *มีบางครั งท่ีลืมเปดิไว ้ 

ข้อ 5.1 ลิฟต์บุคลากรเปิด-ปดิตามเวลาปฏิบตัิงาน *บางครั งหลัง 
4 โมงเย็นหรือวันหยุดก็ยังเปดิให้บริการ  

ด้านสภาพแวดล้อม ข้อ 8 มีการรณรงค์ * มีแนวทางเรื่องการ
จัดการสภาพแวดล้อมท่ีดีซึ่งสืบเนือ่งจากโครงการ 5ส ยังไม่มี
การท้าป้ายแจ้งเพื่อรณรงค์ชัดเจนในเรื่องอื่นๆ 

   

 ชั้น 8   
 

พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านประปา ข้อ 1. ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนส้าหรับล้างมือ 
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องครักษ์ 
เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/

ด าเนินการสืบเนื่อง 
(มาจากกรรมการประจ้า
พื นที่มารายงานผลในที่
ประชุมหรือท่ีประชุม

ร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหตุ 
ท้า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(มาจากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

เมษายน ชั น 7  
 

 พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 2 เครื่องปรับอากาศ  
2.2. ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 
30 นาที  
-ด้านประปา 
ข้อ 3. มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้น ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 

 
 
2. มีบุคลากรพักรับประทาน
อาหารกลางวันในช่วงเวลา 
11.00 และ 12.00จึงไม่
สามารถปิดเครื่องปรับอากาศ
ช่วงพักได้ 

 
 
อยู่ระหว่างการพมิพ์ป้าย
รณรงค ์ 

 

ชั น 2  
 

 พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 4 คอมพิวเตอร์  
4.1 ลดจ้านวนการใช้คอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั นลง หลังเวลา
16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 

  
 
4.เครื่องคอมพิวเตอร์ชั น 2 
อยู่ในระบบการจองทั งหมด 
ไม่มีแยกเป็นเครื่องสืบค้น 
 
 
 

 
 
อยู่ระหว่างการพมิพ์ป้าย
รณรงคแ์ละป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
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เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 
(มาจากกรรมการประจ้า
พื นที่มารายงานผลในที่
ประชุมหรือท่ีประชุม

ร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหตุ 
ท้า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(มาจากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

 
ชั น 3 

 
 

 
 

พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช้ารุด 
-ด้านประปา 
ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่
มีปัญหาหรือช้ารุด 

 
 
 

 
 
อยู่ระหว่างการพมิพ์ป้าย
รณรงคแ์ละป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

 

ชั น 4   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช้ารุด 
 
 
 

 
 
 

 
อยู่ระหว่างการพมิพ์ป้าย
รณรงคแ์ละป้าย
ประชาสัมพันธ์ 
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เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 
(มาจากกรรมการประจ้า
พื นที่มารายงานผลในที่
ประชุมหรือท่ีประชุม

ร่วมตัดสินใจ) 

หมายเหตุ 
ท้า
ครบ 

มีข้อที่ไม่ท้า ข้อเสนอแนะและความ
คิดเห็นอื่นๆ 

(มาจากกรรมการประจ้า
พื นที่) 

ท้าไม่
ครบ 

รายละเอียด    

ชั น 5   พ้ืนที่ส่วนผู้ใช้บริการ  
-ด้านไฟฟ้า  
ข้อ 6 อ่ืนๆ 
6.1 มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั/ถูกวิธี 
6.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่มี
ปัญหาหรือช้ารุด 
-ด้านประปา 
ข้อ 4 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบถึงจุดรับแจ้งเมื่อพบอุปกรณ์ที่
มีปัญหาหรือช้ารุด 

 
 
 
 

 
 
อยู่ระหว่างการพมิพ์ป้าย
รณรงคแ์ละป้าย
ประชาสัมพันธ์ 

 

   
  มติที่ประชุม  รับทราบและมอบให้นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงคแ์ละนางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ สรุปผลเพื่อแจ้งให้บุคลากรรับทราบ
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 วาระท่ี 7.3  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของ
ห้องสมุดร่วมกัน  
    จากการรายงานผลด้าเนินการสืบเนื่องจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน”ซึ่งจัดขึ น 
ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร นั น พบว่า จากการรายงานผลให้
บุคลากรรับทราบครั งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 และครั งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นั น 
ขณะนี คงเหลือความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ยังอยู่ระหว่างการด้าเนินการและจะรายงานผลครั งที่ 3 
ให้บุคลากรรับทราบเมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ จ้านวนทั งสิ น 7 รายการ จากความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะทั งหมด 27 รายการ ดังรายละเอียดตามตาราง 
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เร่ือง “แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน” 
รอด าเนินการ 

ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่
ได้ 

การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
ด้าเนิน
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

ยังไม่
ด้าเนินการ 

1.การด้านพลังงาน 
1.1 
คณะกรรมการ
ดูแลด้านไฟฟ้า 

1. ท าแผนผังเบรคเกอร์ของแต่ละ
ชั้น และน าไปรวมไว้ที่ชั้น 1 

รวมอยู่ในการด้าเนินการส้ารวจอุปกรณ์ที่เก่ียวกับ
การใช้ไฟฟ้าที่คณะกรรมการฯ ก้าลังด้าเนินการอยู่ 
และเม่ือการจัดท้าแผนผังแล้วเสร็จ จะน้าวางไว้
ประจ้าเคาน์เตอร์ทุกชั น รวมถึงจัดเก็บไว้ที่
ห้องควบคุมระบบ ชั น 1 

    

1.2 
คณะกรรมการ
ดูแลด้านประปา 

2. ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่อง
กลิ่นห้องน้ า 

ในเบื องต้นได้ประสานกับงานพัสดุเพื่อจัดซื อ
อุปกรณ์กันกลิ่นย้อนกลับเข้ามาในห้องน ้าส้าหรับ
ทุกชั น โดยจะเริ่มเปลี่ยนที่ห้องน ้าชั น 1 ก่อน และ
รอดูผลว่าปัญหาเรื่องกลิ่นลดลงหรือหายไปหรือไม่ 
หากไม่ดีขึ น จึงจะด้าเนินการเรื่องติดต่อช่างมา
ตรวจสอบระบบท่อน ้าและด้าเนินการแก้ไข 
รวมถึงในน ้ายาดับกลิ่น 
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ผู้ด าเนินการ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการ ผลการด าเนินการ หมายเหต ุ
ด้าเนินแล้ว อยู่ระหว่าง

ด้าเนินการ 
ยังไม่

ด้าเนินการ 

2. ด้านสภาพแวดล้อม 
คณะกรรมการ

ดูแลด้าน
สภาพแวดล้อม 

3. การแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่น ในเบื องต้นได้ด้าเนินการเช่นเดียวกับข้อ1ของด้านประปา     
4. การจัด/น าเศษวัสดุก่อสร้างท่ีมี
การวางทิ้งไว้ออกจากระเบียงรอบ
อาคาร 

จะด้าเนินการในกิจกรรมการท้าความสะอาดประจ้าปี ซึ่งจะ
จัดในเดือนกรกฎาคม 2560 

    
 

5. การบริหารจัดการพื้นที่ลานน้ า
เงิน  

2. ส้าหรับพื นท่ีจอดรถนั น ให้มีการด้าเนินการจัดท้าปา้ย
ห้ามจอดแจ้งไว้บริเวณหน้าอาคาร และป้ายแจ้งพื นท่ีจอดรถ
บริเวณด้านข้างอาคาร รวมถึงจัดเตรียมพื นท่ีส้าหรับจอดรถ
โดยการทาสีตเีส้นส้าหรับจอดให้เห็นชัดเจน 

    

3. ด้านอื่นๆ 
 6. แนวปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน 

แต่ละด้าน 
1. ด้าเนินการน้า “แนวปฏิบัติกรณีพบปัญหาต่างๆ นอก
เวลาราชการ” ของเดิมมาปรับปรุงข้อมูล จากนั้นน าเสนอ
ในจุดต่างๆ ได้แก่ บนเว็บไซต์เมนูแนวปฏิบัติงาน และ
แฟ้มปฏิบัติงานทุกเคาน์เตอร์บริการ รวมถึงอีเมลแจ้งให้
บุคลากรทุกท่านรับทราบ 
2. จัดท าเบอร์โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินแจ้งไว้ท่ี
โทรศัพท์แต่ละเครื่อง 

   

    6.1 น ้า / ไฟ    
    6.2 ประตูทางเข้าออก 
 

  

     6.3 เบอร์โทรศัพท์กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินในแต่ละด้าน 

    

7. การจัดเก็บกุญแจห้องทุกห้อง
ไว้ที่ใดท่ีหนึ่งให้ชัดเจนกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 

1. ด้าเนินการจดัหาตู้แขวนกญุแจทุกห้องภายในอาคาร
พร้อมท้าป้ายประจ้ากุญแจและสมดุแจ้งรายการกุญแจ
ทั งหมด 
2. ติดตั งตู้ดังกลา่วไว้ที่ห้องควบคุมระบบ ชั น 1 
3. เก็บกุญแจตูไ้ว้ท่ีเคาน์เตอร์บริการตอบค้าถามเพื่อ
รับทราบการหยิบใช้งาน 

    

http://lib.swu.ac.th/th/images/stories/pdfaumporn/manual/Service_sect/Ot_problem.pdf
http://lib.swu.ac.th/th/images/stories/pdfaumporn/manual/Service_sect/Ot_problem.pdf
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว สรุปแนวทางการรายงานผลครั งที่ 3 ดังนี  
   1) สิ่งที่สามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จได้เพ่ิมเติม ได้แก่  
    ด้านไฟฟ้า : ท้าแผนผังเบรคเกอร์ของแต่ละชั น และน้าไปรวมไว้ที่ชั น 1 
    ด้านน ้า/สภาพแวดล้อม : ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นห้องน ้า 
    ด้านสภาพแวดล้อม :  การจัด/น้าเศษวัสดุก่อสร้างที่มีการวางทิ งไว้ออกจาก
ระเบียงรอบอาคาร  และการบริหารจัดการพื นที่ลานน ้าเงิน  
     ด้านอื่นๆ : แนวปฏิบัติกรณีฉุกเฉินแต่ละด้าน 
   2) เพื่อให้การด้าเนินการตามข้อเสนอแนะที่เหลือแล้วเสร็จให้ได้มากท่ีสุด ขอให้
รายงานผลครั งที่ 3 ในช่วงสิ นเดือนสิงหาคม 2560 

 มติที่ประชุม  รับทราบและมอบให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้าเนินการให้แล้วเสร็จ 
  
  วาระท่ี 7.4  กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม  
     สืบเนื่องจากที่ประชุมครั งที่ 2/2560 วาระ 7.4 ที่มีการรายงานผลการด้าเนินการเผยแพร่
ความรู้และรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนั น พบว่า ส่วนใหญ่มีการด้าเนินการตาม
แนวทางท่ีก้าหนด โดยยังคงเหลือข้อที่ยังด้าเนินการไม่แล้วเสร็จ จ้านวน 2 ข้อ ซึ่งอยู่ในด้านไฟฟ้า 
และด้านสภาพแวดล้อม อย่างละ 1 ข้อ ความคืบหน้าของการด้าเนินการเป็นดังนี  
      

ด้าน กิจกรรม/วิธีการ 
เผยแพร่ความรู้/รณรงค์ที่เหลือ 

ผลการด าเนินการ 

ไฟฟ้า    1. จัดท้าป้ายรณรงค์ วิธีการใช้/การ
ดูแลอุปกรณ์ ติดไว้ที่ตัวอุปกรณ์หรือจุดที่
วางอุปกรณ์ทั งพื นที่บริการและบุคลากร 
เช่น กระติกน ้าร้อน สวิตช์ไฟ เป็นต้น 

ประสานมิตรวม: ทยอยด้าเนินการจัดท้า
ป้าย รวมถึงปรับปรุงป้ายเก่า ตัวอย่างดัง
ภาพท้ายตาราง 
 

สภาพ 
แวดล้อม 

   2. ท้าป้ายรณรงค์เรื่องการเก็บหนังสือ
ที่ชั นวางหนังสือใช้แล้ว และเก็บเก้าอี 
หรือย้ายโต๊ะเข้าที่หลังเลิกใช้งาน     

ประสานมิตร: 
ขณะนี ได้จัดท้าป้ายสามเหลี่ยมเพ่ือรณรงค์  
4 เรื่อง ได้แก่ 1.ไม่รับประทานอาหารใน
ห้องสมุด 2.งดการใช้เสียง 3.เก็บเก้าอื ให้เข้า
ที่ 4.เก็บหนังสือ(ที่จุดวางหนังสือใช้แล้ว) 
โดยในเบื องต้นได้ด้าเนินการตั งป้ายดังกล่าว
ที่บริเวณชั น 2 และ ชั น 3 ก่อน ดังภาพท้าย
ตาราง ส่วนชั นอื่นๆจะด้าเนินการต่อใน
ภายหลัง ส้าหรับชั น 1 นั น สาเหตุที่ยังไม่ได้
น้าไปตั งเนื่องจากก้าลังจะมีการปรับปรุง 
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ด้าน กิจกรรม/วิธีการ 

เผยแพร่ความรู้/รณรงค์ที่เหลือ 
ผลการด าเนินการ 

สภาพ 
แวดล้อม 
(ต่อ) 

   2. ท้าป้ายรณรงค์เรื่องการเก็บหนังสือ
ที่ชั นวางหนังสือใช้แล้ว และเก็บเก้าอี 
หรือย้ายโต๊ะเข้าที่หลังเลิกใช้งาน  (ต่อ)    

ประสานมิตร (ต่อ): พื นที่ หากด้าเนินการ
ปรับปรุงพื นท่ีเรียบร้อยแล้วจะน้าป้าย
รณรงค์ไปติดตั งต่อไป 
   ส่วนป้ายรณรงค์ไม่นอนเหยียดเท้าบน
โซฟานั น ใช้ป้ายของเดิมที่เคยท้าไว้ และตั ง
บริเวณชั น 2 
องครักษ์:  
การด้าเนินการเพ่ิมเติม คือ การเก็บข้อมูล
ขยะในแต่ละวันที่ทิ งในถังขยะมหาวิทยาลัย 
โดยแยกออกเป็น 4 ประเภทได้แก่ ขยะ
ทั่วไป ขยะย่อยสลายได้ ขยะรีไซเคิล และ
ขยะอันตราย โดยเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน 
ข้อมูลที่เก็บ คือในแต่ละวันมีการทิ งขยะใน
แต่ละประเภทกี่ กิโลกรัม (ตอนนี ยังไม่ได้
ตราชั่งจึงเก็บเป็นจ้านวนถุงด้า) และเก็บ
ข้อมูลส่งมหาวิทยาลัย ทุกวันที่ 15 ของ
เดือน 

 
ภาพประกอบข้อ 1 
  ป้ายรณรงค์ วิธีการใช้/การดูแลอุปกรณ์: ปลั๊กไฟ 
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ภาพประกอบข้อ 2 
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 ภาพประกอบการแยกขยะของห้องสมุดองครักษ์ 

       
 
 
   ส้าหรับงบประมาณท่ีตั งไว้ส้าหรับการจัดซื อวัสดุส้าหรับการจัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้
และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมจ้านวน 5,000 บาท นั น มีการใช้จ่ายจริงจ้านวน 200 
บาท ซึ่งนางสาวอัมพร ขาวบาง จะด้าเนินการขออนุมัติเบิกจ่ายกับทางการเงินต่อไป 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  วาระท่ี 8.1  แนวปฏิบัติที่ก าหนดขึ้นโดยคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว 
ปีงบประมาณ 2560  
   สืบเนื่องจากการประชุมครั งที่ 2/2560 วาระที่ 8.1 ที่ได้มีการมอบหมายให้นางสาว
อัมพร ขาวบาง ด้าเนินการรวบรวมและน้าแนวปฏิบัติต่างๆ ที่คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว 
ได้ก้าหนดขึ นเพ่ือน้าเสนอบนเว็บไซต์ของส้านักหอสมุดกลางใน “เมนูแนวปฏิบัติของห้องสมุด” และ 
“เมนูโครงการห้องสมุดสีเขียว”นั น ขณะนี ได้ด้าเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังภาพ 
 
น้าเสนอบนเว็บไซต์ของส้านักหอสมุดกลางใน “เมนูแนวปฏิบัติของห้องสมุด”  

 

 
น้าเสนอบนเว็บไซต์ของส้านักหอสมุดกลางใน “เมนูโครงการห้องสมุดสีเขียว” 
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 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  วาระท่ี 8.2  ตัวแทนเข้าร่วมประชุมคณะท้างานด้านจัดการพลังงานประจ้าหน่วยงาน 
   ตามท่ีส่วนพัฒนากายภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจะประชุมคณะท้างาน
ด้านจัดการพลังงานประจ้าหน่วยงาน ครั งที่ 1/2560 ในวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-
14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ่นั น ตัวแทนคณะกรรมการโครงการ
ห้องสมุดสีเขียวที่จะเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้แก่ นางจรสัโฉม ศิริรัตน์ (ประชุมแทนนางสาวอัมพร  
ขาวบาง ซึ่งติดภารกิจ) และนางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ 

 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
เลิกประชุม  16.00 น. 
ประชุมครั งต่อไป วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 เป็นต้นไป



386 
 

  

 



386 
 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 4/2560 

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

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

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
ผู้มาประชุม 
 1. นางพิมล      เมฆสวัสดิ์   ที่ปรึกษา 
  2. นายทรงยศ    ขันบุตรศรี  ประธานกรรมการ 
  3. นายกิตติศักดิ์    ก้าวกระโทก กรรมการ 
  4. นายเกียรติศักดิ์   หงษ์อินทร์  กรรมการ 
  5. นางจรัสโฉม       ศิริรัตน์    กรรมการ 
 6. นางสาวจันทิรา       จีนะวงค์  กรรมการ  
  7. นางสาวนัยรัตน์       เรืองวชิรารัตน์  กรรมการ   
  8. นายปิยะรักษ์    หอมหวล  กรรมการ 
  9. นายพงษ์ศักดิ์    เอกนาม  กรรมการ 
  10. นางสาววรุณพรรณ      พองพรม   กรรมการ   
  11. นายสันติ         เกษมพันธุ์   กรรมการ 
 12. นายสามารถ       พุกพญา  กรรมการ  
 13. นายสุรชัย       หาบ้านแท่น  กรรมการ 
 14. นายสุรพงษ์     พิมพ์โคตร   กรรมการ 
  15. นางหทัยรัตน์     ธีรกุล   กรรมการ  
  16. นางสาวอัมพร        ขาวบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  17. นางสาวอิสยาห์      พันศิริพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางวนิดา     วงศ์วัฒนะ   ที่ปรึกษา 
 2. นายกมลพัชร    พลรบ         กรรมการ 
 3. นางสาวน ้าเงิน    เฉลียวพจน์  กรรมการ 
 4. นางสาวยุภาภรณ์    ไชยสงค์   กรรมการ 
  5. นายสนธิชัย       ค้ามณีจันทร์   กรรมการ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 วาระท่ี 1.1 ตัวแทนคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลางที่เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการในการด าเนินงานเกี่ยวกับพลังงานของมหาวิทยาลัย 
   ประธานแจ้งเรื่องรายชื่อตัวแทนคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส้านักหอสมุดกลางที่เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการในการด้าเนินงานเกี่ยวกับพลังงานของมหาวิทยาลัย ดังนี  
    1) คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน ้า ประจ้าปี 2560 ส้านักหอสมุดกลาง  
มี 2 คน คือ นายทรงยศ ขันบุตรศรี และนางสาวอัมพร ขาวบาง   
    2) คณะท้างานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรน ้าประจ้าหน่วยงาน ประจ้าปี 2560  ส้านัก
หอสมุดกลาง มี 2 คน คือ นางสาวอัมพร ขาวบางและนางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/60 
  ที่ประชุมได้พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั งที่ 3/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2560  มติที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมโดยไม่มีการแก้ไข 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
  วาระท่ี 3.1  การด าเนินการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและไฟฟ้า  
   สืบเนื่องจากการประชุมครั งที่ 3/2560 วาระที่ 3.1 ที่ได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการที่ดูแลรับผิดชอบ
ด้านพลังงานของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ด้าเนินการต่างๆ เพื่อส้ารวจและบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ฯ ต่อให้แล้วเสร็จ
นั น คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการด้าเนินการ ดังนี  
   3.1.1 การด้าเนินการเพ่ือการส้ารวจฯ ได้แก่  
    3.1.1.1 การด้าเนินการติดหมายเลขหรือรหัสประจ้าอุปกรณ์ของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง : ผลการ
ด้าเนินการเป็นดังนี  
     1) ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร: สืบเนื่องจากการประชุมครั งที่ 3/2560 นายสันติ เกษมพันธุ์ 
คณะกรรมการที่รับผิดชอบด้านไฟฟ้าได้รายงานว่า ด้าเนินการติดรหัสอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้าใกล้แล้วเสร็จ คงเหลือแต่
ปลั๊กไฟนั น ขณะนี ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จแล้ว ส่วนอุปกรณ์ที่เก่ียวกับประปา ได้ด้าเนินการแล้วเสร็จเช่นกัน 
    2) ห้องสมุดองครักษ์: นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ รายงานว่า ด้าเนินการติดรหัสอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับ
ประปาแล้วเสร็จแล้ว รวมถึงในส่วนของห้องน ้าชั น 1 ที่มีการปรับปรุงด้วย ส้าหรับการติดรหัสอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้า
นั น อยู่ระหว่างด้าเนินการ คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 นี  
      นอกจากนี นางสาวจันทิรา จนีะวงศ ์แจ้งเพ่ิมเติมว่า ตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน เคยให้ทางห้องสมุดองครักษ์ส้ารวจและแจ้งจ้านวนเครื่องปรับอากาศท่ีมีอายุงาน
เกิน 19 ปี และหลอดไฟฟ้าแสงสว่างที่ไม่ใช่หลอด LED นั น ขณะนี ทางกรมพัฒนาฯ ได้แจ้งกลับมาว่าจะด้าเนินการ
เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศและหลอดไฟฟ้าแสงสว่างให้เป็นหลอด LED ทั งหมด ทั งนี ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มด้าเนินเมื่อใด 
    3.1.1.2 การจัดท้าผังการจัดวางอุปกรณ์ฯ ของแต่ละพื นที่ภายในห้องสมุดทั ง 2 แห่ง: อยู่ระหว่างการ
ด้าเนินการทั งในส่วนของผังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับไฟฟ้าและประปา ทั งนี นางพิมล เมฆสวัสดิ์ ได้เสนอให้จัดท้าผังสวิตช์ไฟ 
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ของแต่ละชั นในพื นที่บริการเพ่ือความสะดวกในการเปิดปิดส้าหรับบุคลากรที่ไม่ใช้คนประจ้าชั น ประธานจึงขอให้
คณะกรรมการที่ดูแลเรื่องไฟฟ้าด้าเนินการดังกล่าวภายในเดือนสิงหาคม 2560 
      
  มติที่ประชุม   รับทราบและมอบให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องพลังงานด้าเนินการให้แล้วเสร็จ     
 
  วาระท่ี 3.2  การรายงานผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและ
ไฟฟ้า  
   3.2.1 ผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและไฟฟ้าทั้ง 2 แห่ง 
    คณะกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องพลังงาน รายงานว่า ยังอยู่ในระหว่างด้าเนินการส้ารวจฯ  ทั งนี ประธาน
ขอให้ด้าเนินการและรายงานผลภายในเดือนสิงหาคม 2560 เพ่ือให้ทันกับการสรุปผลปิดโครงการ   
   3.2.2 ผลการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและไฟฟ้าของห้องสมุด
ทั้ง 2 แห่ง 
   นางสาวจันทิรา จีนะวงค์ ได้น้าเสนอสรุปผลการด้าเนินการซ่อมบ้ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง
กับการใช้น ้าและไฟฟ้าของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ประจ้าเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2560 ดังนี  
  3.2.2.1 ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
   สถิติการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาของส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ตั งแต่เดือน
มิถุนายน- กรกฎาคม 2560 พบว่า มีการแจ้งซ่อมทั งหมด 9 ครั ง รวมอุปกรณ์แจ้งซ่อม/ปรับเปลี่ยนทั งหมด 18 รายการ 
ด้าเนินการแล้วเสร็จ 7 รายการ คงเหลือรอด้าเนินการ 11 รายการ 

อุปกรณ์ รายละเอียด 
ไฟฟ้า 6 รายการ ได้แก่ หลอดไฟขาดจา้นวน 5 หลอด และเครื่องปรับอากาศไม่ติดจา้นวน 1 เคร่ือง 
ประปา 12 รายการ ได้แก่ ก๊อกน ้าอ่างลา้งหน้า ไม่ไหล/หยด จ้านวน 2 รายการ,  ท่ออ่างล้างหน้าตนั/ไหลช้า/

รั่ว จ้านวน 3 รายการ,  วาลว์กดชักโครกมีน ้ารั่ว จา้นวน 4 รายการ, ปุ่มกดน ้าโถปัสสาวะชายมนี ้ารั่ว 
จ้านวน 1 รายการ,  ท่อโถปัสสาวะชายตนั จ้านวน 2 รายการ 

      3.2.2.2 ห้องสมุดองครักษ์ 
     สถิติการซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและประปาของห้องสมุดองครักษ์ ตั งแต่เดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม 2560 ไม่มีรายการแจ้งซ่อม (ช่วงปิดภาคการศึกษา) 
    จากสถิติการด้าเนินการซ่อมบ้ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน ้าของส้านัก
หอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ตั งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม 2560 พบว่า   
       1. มีการแจ้งซ่อมบ้ารุง/ปรับเปลี่ยนทั งหมด 67 ครั ง (ส้านักหอสมุดกลางประสานมิตรจ้านวน 14 ครั ง 
และห้องสมุดองครักษ์จ้านวน 53 ครั ง)  
    2. อุปกรณ์ท่ีได้รับการแจ้งซ่อมบ้ารุง/ปรับเปลี่ยนทั งหมดจ้านวน 110 รายการ แบ่งออกเป็น 
       2.1 ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตรจ้านวน 33 รายการ (อุปกรณ์ไฟฟ้าจ้านวน 21 รายการ 
อุปกรณ์น ้าจ้านวน 12 รายการ)  
      2.2 ห้องสมุดองครักษ์จ้านวน 77 รายการ (อุปกรณ์ไฟฟ้าจ้านวน 64 รายการ อุปกรณ์น ้าจ้านวน 
13 รายการ)   
    3. ด้าเนินการซ่อมบ้ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเสร็จ 99 รายการ คิดเป็นร้อยละ 90 ของอุปกรณ์ 
ที่แจ้งซ่อมบ้ารุง/ปรับเปลี่ยนทั งหมด คงเหลือรายการที่รอด้าเนินการ 11 รายการ โดยรายการทั งหมดเป็นของส้านัก
หอสมุดกลาง ประสานมิตร 
  รายละเอียดดังตาราง 
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          สรุปสถิติด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน้ าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ 
เดือน ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ห้องสมุดองครักษ์ รวมอุปกรณ์ 

ของห้องสมุด 2 แห่ง 
(รายการ) 

การ
แจ้ง 
(ครั ง) 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(รายการ) 

อุปกรณ์น ้า 
(รายการ) 

รวมอุปกรณ์
ทั้งหมด 

(รายการ) 

การ
แจ้ง 
(ครั ง) 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(รายการ) 

อุปกรณ์น ้า 
(รายการ) 

รวมอุปกรณ์
ทั้งหมด 

(รายการ) 
รับแจ้ง ด้าเนิน

แล้ว 
รับแจ้ง ด้าเนิน

แล้ว 
รับ
แจ้ง 

ด าเนิน
แล้ว 

รับแจ้ง ด้าเนิน
แล้ว 

รับแจ้ง ด้าเนิน
แล้ว 

รับ
แจ้ง 

ด าเนิน
แล้ว 

รับแจ้ง ด าเนิน
แล้ว 

คง 
เหลือ 

ต.ค. 59  
ยังไม่ด้าเนินการรวบรวมสถิติ พ.ย. 59 

ธ.ค. 59 
ม.ค. 60 0 0 0 0 0 0 0 13 26 26 6 6 32 32 32 32 0 
ก.พ. 60 1 8 8 0 0 8 8 16 13 13 2 2 15 15 23 23 0 
มี.ค. 60 2 3 3 0 0 3 3 17 16 16 5 5 21 21 24 24 0 
เม.ย. 60 1 1 1 0 0 1 1 7 9 9 0 0 9 9 10 10 0 
พ.ค. 60 1 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 
มิ.ย. 60 6 5 5 8 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 13 5 8 
ก.ค. 60 3 1 0 4 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 
ส.ค. 60                  
ก.ย. 60 รวบรวมข้อมูลและน้ารวมกับยอดในปีงบประมาณ 2561 

รวม 14 21 20 12 2 33 22 53 64 64 13 13 77 77 110 99 11 
           หมายเหตุ: เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม ห้องสมุดองครักษ์ไม่มีรายการแจ้งซ่อม เนื่องจากอยู่ในระหว่างปิดภาคการศึกษา 
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       รายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าที่มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์  
       (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560) 

อุปกรณ์ เดือน 
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รวม สาเหตุ  

ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 
ปลั๊กไฟ 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 3  

หลอดไฟ 0 11 8 7 3 11 0 6 3 0 5 0 0 0  0 54 หลอดไฟกระพริบ, ขาด, ไม่ติด 

สวิทช์ไฟ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1  

ขาหลอดไฟ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1  

เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0  0 2 น ้าหยด, มีกลิ่นไหม้, ไมต่ิด 

สายพานแอร์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0  0 2  

สตาร์ทเตอร์ 0 10 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0  0 14  

บัลลาสต์ 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0  0 7  

ตู้น ้าดื่ม 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 2  

สายโทรศัพท์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 1  

รวม 0 26 8 13 5 16 1 9 3 0 5 0 1 0  0 87  

รวม 2 แห่ง 26 21 21 10 3 5 1    
                   หมายเหต:ุ ปส = ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ ์
 
 
 
 
 
 



391 
 

  

      รายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าที่มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์  
               (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560) 

อุปกรณ์ เดือน 
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รวม สาเหตุ 

 ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 
ก๊อกน ้า(อ่างล้างหน้า) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   6 น ้าหยด, น ้าไม่ไหล 

อ่างล้างหน้า (ท่อ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0   3 ตัน, น ้าไหลช้า, รั่ว 

สายฉีดน ้า สายช้าระ 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0   7  

ชักโครก (วาล์วกด) 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0   8 มีน ้าไหลรั่วออกมา 

โถปัสสาวะชาย (ท่อ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0   2 ตัน 

โถปัสสาวะชาย (ปุ่มกดน ้า) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0   1 มีน ้าไหลรั่วออกมา 

ประตูห้องน ้า 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2  

รวม 0 8 0 4 0 5 0 0 0 0 8 0 4 0   29  

รวม 2 แห่ง 8 4 5 0 0 8 4    
       หมายเหตุ: ปส = ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมติร  อร = ห้องสมุดองครักษ ์
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    ระยะเวลาในการด าเนินการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์  
           (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560) 

ระยะเวลาด าเนินการ เดือน 
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รวม สาเหตุ  

ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 
ภายในวันที่แจ้งซ่อม 0 6 8 11 3 11 0 6 3 0 5 0 0 0   53  

1 วันท้าการ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   3  

2 วันท้าการ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   1  

3 วันท้าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  

มากกว่า 3 วันท้าการ 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0   4 ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่สามารถ
ซ่อมเองได้ จึงต้องตดิต่อร้านเพื่อ

ด้าเนินการซ่อมให ้
จ านวนผลการด าเนินการที่ส าเร็จ 0 7 8 14 3 12 1 7 3 0 5 0 0 0   60  

รวม 2 แห่ง 7 22 15 8 3 5 1  61  

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 0  98.36  

     หมายเหตุ: ปส = ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ์ 
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  ระยะเวลาในการด าเนินการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์  
           (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560) 

ระยะเวลาด าเนินการ เดือน 
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รวม สาเหตุ 

ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 
ภายในวันที่แจ้งซ่อม 0 6 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0   13  

1 วันท้าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  

2 วันท้าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0  

3 วันท้าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0   10  

มากกว่า 3 วันท้าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0   2  
จ านวนผลการด าเนินการที่ส าเร็จ 0 6 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0   15  

รวม 2 แห่ง 6 2 5 0 0 8 4  25  

คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 0 50.00  60.00  
     หมายเหต:ุ ปส = ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ ์
 
   มติที่ประชุม    รับทราบและมอบให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบเรื่องพลังงานด้าเนินการส้ารวจอุปกรณ์ฯ ให้แล้วเสร็จและรายงานผลภายในเดือนสิงหาคม 2560 
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  วาระท่ี 3.3  กิจกรรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องสมุดองครักษ์  
     จากก้าหนดการจัดกิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องสมุดองครักษ์ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 
2560 ซึ่งมีก้าหนดการดังนี  

ก าหนดการจัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
ณ ห้องประชุมชั้น 1 และลานพลาซ่า ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 
  08.00 – 08.15 น. ลงทะเบียน 
   08.15 – 08.30 น. พิธีเปิด โดย รักษาการแทนหัวหน้าห้องสมุดองครักษ์ 
  08.30 – 10.15 น. ฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั นต้น” ภาคทฤษฎี  
    โดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธาพงศา และคุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน 
  10.15 – 10.30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง/เครื่องดื่ม 
  10.30 – 12.00 น.  ฝึกอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั นต้น” ภาคปฏิบัติ 
    โดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธาพงศา และคุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน 
          12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
  14.00 – 15.30 น. ฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” 
    ภาคทฤษฎีโดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธาพงศา คุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน  
    และคุณวิชัย จั่นจรูญ 
 15.30 – 16.00 น.  ฝึกอบรมหลักสูตร “การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” 
    ภาคสนามโดย คุณวีรภัสส์ ลิมเมธาพงศา คุณวสุวัสน์ เมฆอังกูรสิน   
    และคุณวิชัย จั่นจรูญ   
  16.00 – 16.15 น. ปิดกิจกรรม โดย หัวหน้าห้องสมุดองครักษ์ 
  
  ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี  
   3.3.1 บุคลากรจากประสานมิตรจ านวน 25 คนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรม: ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั งนี 
ประกอบด้วยบุคลากรฝ่ายบริการฯ จ้านวน 7 คน ฝ่ายบริหารจัดการฯ จ้านวน 8 คน ส้านักงานผู้อ้านวยการจ้านวน  
2 คน รวม 20 คน ซ่ึงได้ด้าเนินการขออนุมัติเดินทางฯ เรียบร้อยแล้ว และในวันจัดกิจกรรมนั น รถบัสจะออกจาก
บริเวณหน้าโรงเรียนสาธิตมัธยมฯ เวลา 07.00 น.  
  3.3.2 การประเมินกิจกรรม: จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวครั งที่ 3/2560 ซึ่ง
มอบให้นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์ ออกแบบหัวข้อในการประเมินและสรุปผลการประเมิน และนายกมลภัทร พลรบ 
ด้าเนินการจัดท้าแบบประเมินออนไลน์นั น นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์ ไดน้้าเสนอแบบประเมินดังนี  
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                               แบบประเมินกิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
            ณ ห้องประชุมชั้น 1 และลานพลาซ่า ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
                                            ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 

รายการ ระดับความพึงพอใจ 
1. ความพึงพอใจด้านเนื้อหาและความรู้ที่ได้รับ 5 4 3 2 1 
   1.1 ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันการเกิดอัคคภีัย      
   1.2 ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงเคมี      
   1.3 ท่านสามารถน้าความรู้ทีไ่ดร้ับไปใช้ประโยชน์จริงเพิ่มขึ น      
   1.4 การถ่ายทอดเนื อหาและการสาธิตของวิทยากร      
   1.5 เนื อหาตรงกับท่ีท่านคาดหวังไว้      
   1.6 ควรจัดกิจกรรมฝึกอบรมนี อีก      
2. ความพึงพอใจด้านระยะเวลา สถานที่ อาหารว่างและอาหาร  
   กลางวัน 

     

   2.1 ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม      
   2.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม      
   2.3 ความเหมาะสมของการจัดอาหารว่างและอาหารกลางวัน       

    ข้อเสนอแนะ/ความคดิเห็น.................................................................................................................................... 
   
    ที่ประชุมเสนอให้ปรับแก้ไขดังนี  
     1) ข้อ 1.3 ตัดค้าว่า “เพ่ิมขึ น” ออก 
     2) ข้อ 1.5 ปรับแก้การใช้ค้าเป็น “เนื อหาการอบรมครอบคลุมหัวข้อที่ก้าหนดไว้” 
     3) ข้อ 1.6 และ 2.3 ตัดออก 
     4) เพิ่มข้อที่ว่าด้วยระดับความรู้ก่อนและหลังการอบรม 
     5) จัดเรียงล้าดับข้อใหม่โดยไม่ต้องแยกเป็น 2 ข้อใหญ่ 
    ขอให้นางสาวอัมพร ขาวบางปรับแก้ไข จากนั นส่งแบบประเมินให้นายกมลภัทร พลรบ ด้าเนินการ
จัดท้าแบบประเมินออนไลน์ และให้นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์ สรุปผลหลังการจัดกิจกรรมต่อไป 
   3.3.3 การประสานงานในการจัดกิจกรรมและการจัดเลี้ยง: มอบให้นางสาวน ้าเงิน เฉลียวพจน์  
เป็นผู้ด้าเนินการหลักเรื่องการประสานงานในการจัดกิจกรรม และนางหทัยรัตน์ ธีรกุล เป็นผู้ด้าเนินการหลักเรื่อง 
การจัดเลี ยง ตามงบประมาณที่ก้าหนดไว้ 
   
  มติที่ประชุม    เห็นชอบและมอบให้นายกมลภัทร พลรบและยุภาภรณ์ ไชยสงค์ ด้าเนินการเรื่องแบบประเมิน
กิจกรรม และให้นางสาวน ้าเงิน เฉลียวพจน์และนางหทัยรัตน์ ธีรกุล ด้าเนินการเรื่องการจัดกิจกรรม 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
  วาระท่ี 4.1 การประเมินโครงการและแบบวัดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 
   สืบเนื่องจากการประชุมครั งที่ 3/2560 วาระที่ 4.1 ซึ่งที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแบบประเมินโครงการ 
และแบบวัดความรู้ โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 นั น ผู้ได้รับมอบหมายได้น้าแบบประเมินโครงการ
และแบบวัดความรู้มาปรับและน้าเสนอ ดังนี  
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   4.1.1 แบบประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560: แบบประเมินโครงการห้องสมุด 
สีเขียว ที่ปรับแก้ไขจากของปีงบประมาณ 2559 ได้ดังนี  
                    แบบประเมินผลโครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
          ค้าชี แจง โปรดท้าเครื่องหมาย  ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงและความคิดเห็นของท่าน 

 
รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 
5 4 3 2 1 

1.  ด้านตัวบุคลากร      
     1.1  ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม      
     1.2  การน้าไปใช้ประโยชนไ์ปใช้ในที่ท้างานและชีวิตประจ้าวัน      
     1.3  ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท้างาน       
2.  ด้านการด าเนินโครงการ      
     2.1  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ      
     2.2  การเผยแพร่ความรู้หรือการรณรงค์เรื่องการประหยัด
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

     

     2.3 การด้าเนินโครงการโดยรวม       
3.  ด้านความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงจากโครงการโดยรวม  
     3.1  ระดับความคาดหวัง      
     3.2  ระดับสิ่งที่ไดร้ับจริง      

            ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่นๆ................................................................................................................................  
 
   4.1.2 แบบวัดความรู้ โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560: นางจรัสโฉม ศิริรัตน์ได้น้าเสนอ 
“แบบวัดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ซึ่งน้า “แนวปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมโครงการห้องสมุดสีเขียว ส้านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจ้าปีงบประมาณ 2560” 
มาพิจารณาคัดเลือกเป็นข้อค้าถามแบบถูก-ผิด มีรายละเอียด ดังนี  
                     ร่างแบบวัดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
                          โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง  ปีงบประมาณ 2560 
ค้าชี แจง  พิจารณาข้อค้าถามแต่ละข้อว่าข้อความนั นถูกหรือผิด 

ค าถาม ถูก ผิด 
แนวปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านกัหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
    แนวปฏิบัติ  หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท้างานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั ง 
1. หากไม่มีบุคลากรในห้องท้างานเกิน 2 ช่ัวโมง ต้องปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั ง 

  
 

    แนวปฏิบัติ ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั งหลังเลิกใช้ 
 2. **ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั งหลังเลิกใช้ (ยกเว้นเครือ่งใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี ยงเช่น ตู้เย็น) 

 
 

 

     แนวปฏิบัติ  เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกิน 15 นาที ให้ปิดหน้าจอ หรือตั งโหมด Sleep 
 3. เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอรเ์กิน 15 นาที ให้ปิดหน้าจอ หรือตั งโหมด Sleep 

 
 

 

     แนวปฏิบัติ  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 2 ช่ัวโมง 
 4. **ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอรเ์มื่อไม่ใช้งานเกิน 1 ช่ัวโมง 

  
 

    แนวปฏิบัติ ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ 
 5. ควรปิดประตูหรือหน้าต่างให้สนิททุกครั งเมื่อมีการเปิดเครื่องปรบัอากาศ 
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ค าถาม ถูก ผิด 
    แนวปฏิบัติ เวลาปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงปิดภาคเรียน  
            องครักษ์   ทุกชั นบริการปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาปดิท้าการ 30 นาที 
            ประสานมิตร ทุกชั นบรกิารปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาปิดท้าการ 60 นาที 
6. เวลาปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงปิดภาคเรียน (เลือกตอบตามห้องสมุดที่ปฏิบัติงาน) 
          ประสานมิตร  ทุกชั นบริการ ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาปิดท้าการ 60 นาที 
          องครักษ์       ทุกชั นบริการ ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาปิดท้าการ 30 นาที 

 
 
 
 
 
 

 

     แนวปฏิบัติ ลดจ้านวนการใช้คอมพิวเตอร์สบืค้นของแต่ละชั นลง หลังเวลา 16.00 น. (หากมีผู้ใช้บรกิารน้อย) 
7. ควรเปิดคอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั นให้ครบทุกเครื่อง ไม่ว่าผู้ใช้จะมีจ้านวนเท่าใด 

  
 

    แนวปฏิบัติ รณรงค์ให้ขึ นลงบันไดแทนการใช้ลิฟต ์
8. การเดินขึ น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วยังเป็นการออกก้าลังกายอีกด้วย 

 
 

 

    แนวปฏิบัติ ขอความร่วมมือบุคลากรห้องสมุดในการสอดส่องดูแลการท้างานของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
ใช้ไฟฟ้าในพื นที่ของตนเองและแจ้งให้ทราบถึงบุคคลที่รับแจ้งเรื่อง (ประสานมิตร=แจ้งคณะกรรมการประจ้า
พื นที่ / องครักษ=์กรอกแบบฟอร์มได้ที่เคาน์เตอร์บริการและแจ้งช่างเทคนิค) 
เมื่อพบอุปกรณ์ช้ารุดหรือท้างานผดิปกต ิ
9. หากพบอุปกรณ์ไฟฟ้า/น ้า ช้ารดุหรือท้างานผดิปกติ ควรปฏิบัติอย่างไร  
    (เลือกตอบตามห้องสมดุที่ปฏิบตัิงาน)   
          ประสานมิตร:  แจ้งได้ที่สา้นักผู้อ้านวยการ  
          องครักษ:์  แจ้งได้ที่คณะกรรมการโครงการห้องสีเขยีวฯ ประจ้าเคานเ์ตอร์บริการ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    แนวปฏิบัติ การจัดเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆ อย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม มีป้ายบอก/คู่มือ(ถ้ามี) และชื่อ 
ผู้รับผิดชอบ 
10. การจดัเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆ อย่างเป็นระเบยีบ มีป้ายแจ้งตามความเหมาะสม เป็นวิธีหนึ่งในสร้าง
บรรยากาศสภาพแวดล้อมในการท้างานท่ีดี  

 
 
 

 

     แนวปฏิบัติ การคดัแยกขยะ ได้แก่ ขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ ฝาขวด/กระป๋อง 
11. การคัดแยกขยะก่อนทิ งท้าให้เสียเวลาและไมเ่กิดประโยชน์ใดๆ  

 
 

 
 

    แนวปฏิบัติ สา้หรับห้องประชุม ให้เปิดเครื่องปรบัอากาศก่อนการประชุม 15 นาที และเมื่อใช้งานเสร็จ ปิด
เครื่องปรับอากาศทันที 
12. ในการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมนั น ควรเปดิก่อนการประชุม 15 นาที และ 
      ปิดทันทีเมื่อใช้งานเสร็จ  

 
 
 

 

ความรู้ทั่วไปจากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการห้องสมุดสีเขียว 
   (ไม่แน่ใจเรื่องข้อมูลทึ่ทางองครกัษ์จะใช้เผยแพร่ว่าเหมือนกันหรือไม่) 
13. เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ เครื่องเสยีง หรืออุปกรณไ์ฟฟ้าอื่นๆ ที่เสียบปลั๊กทิ งไว้จะยังคงกินไฟอยู่ การปิด
ด้วยรีโมท ไฟเลี ยงวงจรยังท้างานอยู่ตลอดเวลา จึงมสี่วนท้าให้อุปกรณ์ตา่งๆ ภายในอาจเกิดการช้ารุดเสียหายได้ 
(ถ้าเอาข้อนี ไว้ ควรตัดข้อ 2 ออก) 

  

14. ตั งตู้เย็นให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อให้ระบายความร้อนได้ด ี    
15. การอาบน ้าโดยใช้ฝักบัวเป็นวธิีการประหยัดน ้ามากกว่าการใช้ขนัตักอาบ     
16. การกดลิฟต์ 1 ครั ง ใช้พลังงานเท่ากับการเปดิหลอดไฟฟ้า 500 ดวง   

 
    ที่ประชุมพิจารณาแล้ว เห็นว่าให้ตัดข้อ 12 ออก เหลือ 15 ข้อ และปรับแก้ค้าผิดในข้อ 9 และข้อ 10 
ส้าหรับเกณฑ์ในการวัดผลนั น ให้ก้าหนดค่าคะแนนข้อละ 1 คะแนน โดยหากได้คะแนน 10 คะแนนจากคะแนนเต็ม 15 
คะแนน จะถือว่าผ่านเกณฑ์ 
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    เมื่อปรับแก้ไขข้อค้าถามเรียบร้อยแล้ว มอบให้นายกมลภัทร พลรบ ด้าเนินการจัดท้าแบบประเมิน
ออนไลน์และส่งอีเมลแจ้งบุคลากรทุกคน โดยให้คณะกรรมการทุกคนช่วยกันติดตามผล และนางจรัสโฉม ศิริรัตน์ท้า
หน้าสรุปผลการประเมินให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 
 
  มติที่ประชุม    เห็นชอบและมอบให้นายกมลภัทร พลรบและนางจรัสโฉม ศิริรัตน์ ด้าเนินการเรื่องการ
ประเมินผลการด้าเนินการโครงการห้องสมุดสีเขียวและการวัดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ต่อไป 
 
   วาระท่ี 4.2 แนวการสรุปโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560  
   ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาร่างรายงานสรุปโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 ดังเอกสารแนบ 
โดยในบางกิจกรรม/หัวข้อ ยังต้องรอข้อมูลเพื่อน้าผลการสรุปและน้าเสนอ จึงขอให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบหัวข้อ
ดังกล่าว ด้าเนินการสรุปผลส่งให้นางสาวอัมพร ขาวบาง ภายในเดือนสิงหาคม 2560 เพ่ือน้าเสนอในรายงานสรุป
โครงการฯ ต่อไป นอกจากนี ในส่วนของข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการด้าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวของ
ปีงบประมาณถัดไปนั น ทางประธานจะรวบรวมข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ที่ต้องการน้าเสนอ และส่งให้นางสาว
อัมพร ขาวบาง ต่อไป 
 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบและมอบให้คณะกรรมการที่รับผิดชอบหัวข้อที่ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ สรุปผลส่งให้
นางสาวอัมพร ขาวบาง ภายในเดือนสิงหาคม 2560     
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ 
  วาระท่ี 7.1 รายงานผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า  
     ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบการใช้กระแสไฟฟ้าทั งท่ีส้านักหอสมุดกลาง และหอ้งสมุดองครักษ์ โดยข้อมูล
ล่าสุดถึงเดือนมิถุนายน 2560 รายละเอียดมีดังนี  
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย (kwh) 
ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีงบประมาณ 2559 - 2560 
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ปริมาณการใช้ไฟฟ้า หน่วย (kwh) 
ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปีงบประมาณ 2559 - 2560 
 

 

 
 

  มติที่ประชุม   รับทราบ   
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   วาระท่ี 7.2  ก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และรายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ  
     นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ น้าเสนอข้อมูลผลการก้ากับติดตามฯ ที่ได้รวบรวมข้อมูลร่วมกับนางสาวยุภาภณ์ ไชยสงค์จากห้องสมุดองครักษ์ เดอืนพฤษภาคม-
กรกฎาคม 2560 ดังตาราง 
 
       รายงานผลการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว ส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
                                                         ระยะเวลาด าเนินการ : เดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2560 

 
สรุปผลการก ากับติดตามฯ เฉพาะในส่วนที่ท าไม่ครบ 
เดือนพฤษภาคม 
  ส านักหอสมุดกลาง  
ชั้น 7 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  
- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพกัรับประทานอาหารฯ 
- ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมกีารเปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตูห้องน ้า 
- ก้าหนดช่วงเวลาในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าฯ 
 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 
- เครื่องปรับอากาศ : หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท้างานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั ง 
- ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมกีารเปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น ประตูห้องน ้า  
- พัดลม : ถอดปลั๊กออกทุกครั งหลังเลิกงาน 
- ลิฟต์บุคลากรเปิด-ปดิตามเวลาปฏิบัติงาน 
- มีการรณรงค์เรื่องวิธีการใช้ไฟฟ้า น ้า อย่างประหยัด/ถูกวิธี  
 
- มีการจัดเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบียบ เหมาะสม มีปา้ยบอกฯ 

 
 
- บุคลากรท้างานตลอดเวลา 
- เปิดหน้าต่างไว้ 1-2 บาน บริเวณเครื่องถ่ายเอกสารเพื่อระบายกลิ่น 
-เป็นศูนย์รวม (ชั น 7 มีบุคลากรไปกดน ้าร้อนตลอด) 
 
 
 
- มีบางครั งท่ีลืมปิดประตหู้องอยู่บ้าง 
- มีบางเครื่องท่ีไม่ท้าเพราะใช้ประจ้า 
- เป็นลิฟต์ท่ีรวมกับงานบริการ 
- มีในรูปแบบการแจ้งข้อมูลเพื่อขอความร่วมมือบนบอร์ดประชาสมัพันธ์,  
   แจ้งในที่ประชุมฝ่าย และแนวปฏิบัติการอนรุักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
- บางโต๊ะท้างานยังรกอยู่บ้างแตไ่ม่มาก 

  ห้องสมุดองครักษ์ – ท้าครบ 
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เดือนมิถุนายน 
  ส านักหอสมุดกลาง  
ชั้น 2-3 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน   
- พัดลม : ถอดปลั๊กออกทุกครั งหลังเลิกใช้ 

 
 
- ท้าบางเครื่อง 

ชั้น 7 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  
- ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาพกัรับประทานอาหารฯ 30 นาที 
- ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมกีารเปิดเครื่องปรับอากาศ 
 
- ก้าหนดช่วงเวลาในการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าฯ เช่น กระติกน ้าร้อน 
 
พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 
- หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท้างานเกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั ง  
- -เครื่องปรับการอากาศ : ตั งอุณหภูมิ 25 องศา  
- ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมกีารเปิดเครื่องปรับอากาศ 
- ถอดปลั๊กพัดลมทุกครั งท่ีเลิกใช้งาน : ถอดปลั๊กในจุดที่ถอดได้ง่าย 
- มีการจัดเอกสาร/สิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบียบ : มีบางโต๊ะท้างานก็ยังไม่ได้มีการจัดระเบยีบ 

 
 
- บุคลากรท้างานตลอดเวลา 
- ไม่ปิด 1-2 บานบริเวณเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อระบายกลิ่น/ เปิดบานเกร็ด 1-2 บาน 
บริเวณหน้าห้องส้านัก ? 
- ชั น 7 มีบุคลากรไปกดน ้าร้อนตลอด (เป็นศูนย์กลาง) 
 
 
 
- ปรับตามสภาพอากาศ 
- มีบ้างท่ีลืมเปิดประตูหน้าต่างไว้ แต่ก็ช่วยกันระมดัระวัง 
- ถอดปลั๊กในจุดที่ถอดได้ง่าย 
- มีบางโต๊ะท้างานก็ยังไมไ่ดม้ีการจดัระเบียบ 

  ห้องสมุดองครักษ์ – ท้าครบ 
 
เดือนกรกฎาคม 
  ส านักหอสมุดกลาง – ยังไม่ได้ตรวจประเมิน 
  ห้องสมุดองครักษ์ – ท้าครบ 
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  นางสาวอัมพร ขาวบาง เสนอว่า กรณีที่เป็นความคิดเห็นเพ่ิมเติมนั น ให้น้าเสนอในลักษณะของ
ความเห็นเพิ่มเติม แทนการน้าเสนอว่าเป็นข้อที่ไม่ได้ท้า เพ่ือลดความเข้าใจผิดของผลการตรวจประเมินเนื่องจากโดย
ส่วนใหญ่แล้ว มีการท้าทุกข้อ ส้าหรับในการไม่ปิดหน้าต่าง 1-2 บานบริเวณเครื่องถ่ายเอกสาร เพ่ือระบายกลิ่นในพื นที่
ส้านักงานผู้อ้านวยการนั น นางพิมล เมฆสวัสดิ์ จะเป็นผู้ด้าเนินการประสานงานกับนายสุรศักดิ์ ธรรมธร เพ่ือหา 
แนวทางแก้ไขปัญหา เช่น ย้ายเครื่องปรินท์ หรือจัดท้าที่กั นล้อมเครื่องปรินท์เพ่ือป้องกันกลิ่นหมึกกระจาย 
 
  มติที่ประชุม   รับทราบ  

  วาระท่ี 7.3  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุด
ร่วมกัน  
    สืบเนื่องจากการประชุมครั งที่ 3/2560 วาระที่ 7.3 ที่รายงานว่า คงเหลือความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะที่ยังอยู่ระหว่างการด้าเนินการและจะรายงานผลครั งที่ 3 ให้บุคลากรรับทราบ จ้านวนทั งสิ น 7 รายการ 
จากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั งหมด 27 รายการ และที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่าให้รายงานผลครั งที่ 3 ในช่วง
สิ นเดือนสิงหาคม 2560 โดยพบว่ามีสิ่งที่สามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จได้เพ่ิมเติมก่อนถึงก้าหนดเวลารายงานผล ดังนี  

ด้าน สิ่งท่ีต้องด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
ไฟฟ้า จัดท้าแผนผังเบรคเกอร์ของแต่ละชั น และน้าไป

รวมไว้ที่ชั น 1 
อยู่ระหว่างด้าเนินการ โดยคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 
2560 ทั งนี ประธานจะแจ้งผลให้
ทราบ 

ด้านน ้า/สภาพแวดล้อม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นห้องน ้า ด้าเนินการแล้ว 
สภาพแวดล้อม การจัด/น้าเศษวัสดุก่อสร้างที่มีการวางทิ งไว้ออก

จากระเบียงรอบอาคาร   
ด้าเนินการแล้ว 

การบริหารจัดการพื นที่ลานน ้าเงิน รอด้าเนินการหลังจากการ
ปรับปรุงลิฟต์เสร็จสิ น ซึ่งคาดว่าจะ
ภายในเดือนสิงหาคม 2560 

อ่ืนๆ แนวปฏิบัติกรณีฉุกเฉินแต่ละด้าน อยู่ระหว่างด้าเนินการ โดยคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 
2560 ทั งนี ประธานจะแจ้งผลให้
ทราบ 

 
  มติที่ประชุม   รับทราบ และมอบให้นางสาวอัมพร ขาวบางติดตามผลและรายงานครั งที่ 3 ให้บุคลากร
รับทราบในช่วงสิ นเดือนสิงหาคม 2560  
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   วาระท่ี 7.4 กิจกรรมจัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปี  
   ตามท่ีมีการจัดกิจกรรมจัดท้าความสะอาดใหญ่ประจ้าปีของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุด
องครักษ์ ณ ชั น 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 และส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ณ ชั น 1-8 ในวันศุกร์ 
ที่ 21 กรกฎาคม 2560 นั น สรุปผลการประเมินได้ดังนี  
 
      สรุปผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจ าปี 2560  

ณ พื้นที่ช้ัน 1 - 8 ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 

 
ผู้เข้าร่วมท้ากิจกรรม จ้านวน 54 คน ได้รับแบบประเมินคืน จ้านวน  50 คน คิดเป็นร้อยละ 92.60  มีความพึงพอใจโดย

รวมอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 3.97) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม   (x ̄ = 4.16) รองลงมา คือ การอ านวยความสะดวกในเร่ืองวัสดุอุปกรณ์ในการท ากิจกรรม 
(x̄ = 4.04) รายละเอยีดดังตาราง 

ตารางแสดงผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

SD x ̄ แปลผล 
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 0.82 3.98 มาก 
2. การอ้านวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการท้ากิจกรรม 0.78 4.04 มาก 
3. ความเหมาะสมในการจัดแบ่งพื นท่ีกับจ้านวนคน 1.11 3.70 มาก 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 0.79 4.16 มาก 

รวม 0.16 3.97 มาก 
 
ควรด าเนินงานเช่นนี้ในกิจกรรม Big Cleaning Day คร้ังต่อไปหรือไม่ 

ส้าหรับแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนี  เห็นว่าควรจัดกิจกรรมBig Cleaning Day ต่อไป 98%  และมผีูแ้สดงความคดิเห็นว่าไม่ควรจัด
ต่อไป 2% 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่ 
 1. เมื่อไดร้ับมอบหมายว่าจะต้องปฏิบัติงานท่ีใด ควรจะมาปฏิบตัิตามจุดที่ได้รับมอบหมาย ไม่ควรไปอยู่ตรงจุดอื่น ท้าให้การ
ปฏิบัติงานของกลุ่มต้องปฏิบตัิมากกว่าเดิม (หายตามรายชื่อไป 3 คน)  
 2. ควรจัดบุคลากรลงในแต่ละพื นที่ให้เหมาะสมมากกว่านี   
 3. จากการท้าความสะอาดพบว่า หนังสือห้องขจรมีตัวแมลงกินหนังสือ ควรส่งไปท้าดิจิทัลแล้วจ้าหนา่ยออก 
 4. การจัดแบ่งคน ไมเ่ป็นไปตามตาราง เช่น ห้องขจร คนหายไป 3 คน ไม่มีคนมาทดแทน 
 5. ควรจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ปีละ 2 ครั ง 
 6. บุคลากรบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ อยากให้มีมาตรการที่ให้บคุคลเหล่านั นให้ความร่วมมือกับกจิกรรมด้วย 
 7. ห้องสมุดค่อนข้างสกปรกมาก ฝุ่นด้า ขี หนู มอดแทะหนังสือ รวมทั งการจัดเก็บสิ่งของบริจาคต่างๆ มาไว้รวมกับห้องที่บริการ
หนังสือ การท้า 5ส ช่วยได้บ้าง แต่ห้องสมุดควรจะมีการจดัการทีด่กีว่านี  
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สรุปผลประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ประจ าปี 2560  
ณ พื้นที่ช้ัน 6  ห้องสมุดองครักษ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 
 

ผู้เข้าร่วมท้ากิจกรรม จ้านวน 22 คน ได้รับแบบประเมินคืน จ้านวน  21 คน คิดเป็นร้อยละ 95.45  มีความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมาก  (x̄ = 4.13) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความพึงพอใจในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีความพึงพอใจสูงสุด 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม   (x ̄ = 4.33) รองลงมา คือ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม (x ̄ = 4.29) 
รายละเอียดดังตาราง 

ตารางแสดงผลการประเมิน 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

SD x ̄ แปลผล 
1. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม 0.46 4.29 มาก 
2. การอ้านวยความสะดวกในเรื่องวัสดุอุปกรณ์ในการท้ากิจกรรม 0.66 3.67 มาก 
3. ความเหมาะสมในการจัดแบ่งพื นท่ีกับจ้านวนคน 0.62 4.24 มาก 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 0.58 4.33 มาก 

รวม 0.09 4.13 มาก 
 
ควรด าเนินงานเช่นนี้ในกิจกรรม Big Cleaning Day คร้ังต่อไปหรือไม่ 

ส้าหรับแสดงความคิดเห็นในหัวข้อนี  เห็นว่าควรจัดกิจกรรมBig Cleaning Day ต่อไป 100%   
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอืน่  

- 
   
    ในส่วนของความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ โดยบุคลากรส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตรนั น ที่ประชุม
เห็นว่าควรมีการชี แจงให้บุคลากรรับทราบด้วย จึงขอให้นางพิมล เมฆสวัสดิ์ เป็นผู้ชี แจงตามข้อเสนอแนะดังกล่าว และ
ให้นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ ด้าเนินการแจ้งให้บุคลากรรับทราบผ่านอีเมลและติดประกาศที่บอร์ดบุคลากรชั น 1 
ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
 
  มติทีป่ระชุม    รับทราบและมอบให้นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ ด้าเนินการเรื่องการชี แจงกลับความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่มีบุคลากรน้าเสนอมา  
 
ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  วาระท่ี 8.1 รายงานการเข้าร่วมประชุมคณะท างานด้านจัดการพลังงานประจ าหน่วยงาน มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งท่ี 1/2560  
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนดการประชุมคณะท้างานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรน ้าประปาประจ้า
หน่วยงาน ประจ้าปี 2560 ครั งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสมุดสภา 1 อาคารหอประชุมใหญ่นั น 
ส้านักหอสมุดกลางได้ส่งผู้แทนคณะกรรมการฯ คือ นางจรัสโฉม ศิริรัตน์ และนางสาววรุณพรรณ พองพรม เข้าร่วม
ประชุม (แทนนางสาวอัมพร ขาวบาง และนางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์) และมีประเด็นเสนอเพ่ือทราบดังนี  
   8.1.1 กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้เชิญชวนสมัครการประกวด Thailand Energy 
Awards 2018  ซึ่งประเภทการประกวดมีทั งหมด 6 ด้าน คือ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน บุคลากร 
ด้านพลังงาน ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และผู้ส่งเสริมด้านพลังงาน  โดยก้าหนดชี แจงหลักเกณฑ์การประกวดในวันจันทร์



406 
 

  

ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (Meeting Room1-2) เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมหาวิทยาลัย
เชิญชวนให้คณะกรรมการเข้าร่วมรับฟังหลักเกณฑ์การประกวด และจะมีรถตู้ออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 12.30 น. 
   8.1.2 การทบทวนรายชื่อคณะกรรมการด้านพลังงาน หากมีการเปลี่ยนแปลง ให้แจ้งแก้ไขภายในวัน
อังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 โดยจัดท้าเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี  
    1) คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากรน ้า ประจ้าปี 2560 ส้านักหอสมุดกลาง  
มี 2 คน คือ นายทรงยศ ขันบุตรศรี และนางสาวอัมพร ขาวบาง   
    2) คณะท้างานด้านการจัดการพลังงานและทรัพยากรน ้าประจ้าหน่วยงาน ประจ้าปี 2560   
ส้านักหอสมุดกลาง มี 2 คน คือ นางสาวอัมพร ขาวบางและนางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ 
    3) คณะผู้ตรวจสอบและประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยฯ ไม่มีบุคลากรส้านัก
หอสมุดกลาง 
   8.1.3 มหาวิทยาลัยก้าหนดจัดโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เรื่อง “การอบรมให้ความรู้ด้าน 
การจัดการพลังงาน” ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั น 2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่อง โดยเชิญวิทยากรจากกรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
   8.1.4 ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื องต้น 2560 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ด้าเนินการส่งแบบประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื องต้น 2560 ให้กับหน่วยงานภายใน 
จ้านวน 39 หน่วยงาน ซึ่งมีประเด็นค้าถามเพ่ือหาช่องทางแก้ปัญหาในการจัดการร่วมกัน 2 ข้อ คือ จะมีการจัดการการ
ด้าเนินงานอย่างไรให้กราฟสูงขึ น และจะแก้ปัญหาการตอบแบบประเมินอย่างไรให้บุคลากรตอบแบบประเมินให้มี
เปอร์เซ็นต์สูงขึ น ซึ่งมีผลการประเมินดังนี  
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   8.1.5 นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
    ส้าหรับนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจ้าปี 2560 ยังคงใช้นโยบายฯ 
ของปี 2559 เพราะได้ทบทวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 
 
   มติที่ประชุม   รับทราบ    



409 
 

  

  วาระท่ี 8.2 รายงานการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เรื่อง “การอบรมให้ความรู้ด้าน
การจัดการพลังงาน” 
   ตามท่ีมหาวิทยาลัยก้าหนดจัดโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม เรื่อง “การอบรมให้ความรู้ด้านการ
จัดการพลังงาน” ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00-14.30 น. ณ ห้องประชุม ชั น 2 อาคารวิจัยและ
การศึกษาต่อเนื่อง วิทยากรโดยคุณเอกวัฒน์ หวังสันติธรรม นักทรัพยากรบุคคลช้านาญการ จากกรมพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน มาบรรยายในหัวข้อ “การจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานในองค์กร”นั น 
ส้านักหอสมุดกลางได้ส่งตัวแทนคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวเพ่ือเข้าร่วมจ้านวน 2 คน ได้แก ่นางสาวอิสยาห์ 
พันศิริพัฒน์ และนายเกียรติศักดิ์ หงษ์อินทร์ เนื อหาการอบรมสรุปได้ดังนี  
  เทคนิคการประหยัดพลังงาน 
   ใส่ใจดูแลระบบแสงสว่าง อย่าเปิดไฟทิ งไว้เมื่อไม่มีคนอยู่ ก้าหนดเวลาเปิดปิด มผีู้รบัผิดชอบ ปิดไฟบางบริเวณเร็วกว่า 
ที่เคย ใช้ประโยชน์จากแสงธรรมชาติ  ลดจ้านวนหลอดไฟบริเวณที่อาศัยแสงธรรมชาตไิด้ 
  การบ ารุงรักษา  
   1. บ้ารุงรักษาอุปกรณไ์ฟฟ้าอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง 
   2. ท้าความสะอาดฝาครอบ / หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงไฟในโคม  
   3. ควรท้าความสะอาดอย่างสม่้าเสมอ ทุกๆ 3-6 เดือน 
  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง  
   1. แยกสวิทซ์ควบคุมอุปกรณ์แสงสว่าง สวิทซ์กระตุก ง่ายดายไม่ยุ่งยาก  
   2. เพื่อควบคุมการใช้งานแสงสว่างอย่างเหมาะสม   
   3. หนึ่งสวิทซ์ ควบคุมหลอดแสงสว่างจ้านวนมาก ง่ายต่อการควบคมุ 
  ค าถามในการสร้างแรงบันดาลใจในการประหยัดพลังงานในที่ท างาน 
   1. งานท่ีท้า ประหยัดพลังงาน ไดห้รือไม ่
   2. งานท่ีท้า ลดเวลา ลดขั้นตอน ได้หรือไม ่
   3. งานท่ีท้า ลดของเสีย ลดทรัพยากร ได้หรือไม ่
   4. งานท่ีท้า ปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ได้หรือไม ่
  การประหยัดพลังงานที่ได้ผล ท าอย่างไร? 
   1. ต้องไม่บังคับ 
   2. ต้องไม่ท้าให้คุณภาพงานหรือคณุภาพชีวิตลดลง 
   3. ทุกคนมีส่วนร่วม 
   4. เปลี่ยนบทบาทจากผู้รับเป็นผู้ให้ 
  จะให้คนประหยัดพลังงานต้องท้าไปตามนี  

             
 ข้อคิด 
   ให้เริ่มจากการวางมาตรการเล็กๆ ง่ายๆ ก้าลังใจในการประหยดัพลังงานจะมา เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED 
เนื่องจากเห็นผลเร็ว และคืนทุนเรว็ 
 

HARD WARE = การวางระบบ  
SYSTEM WARE = อุปกรณ ์
PEOPLE WARE = คนรู้ไหมใช้อย่างไรถึงจะประหยดั 
TECHNOLOGY = เทคโนโลย ี
 
**เคร่ืองจักร อุปกรณ์ เป็นสิ่งส าคัญในการประหยัด
พลังงาน แต่ “คน” ส าคัญย่ิงกว่า เพราะเป็นคน
ควบคุมสิ่งเหล่านั้น** 
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  ภาพบรรยากาศการอบรม 

     
 

                  
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ    
 
 
เลิกประชุม  15.00 น. 
ประชุมครั งต่อไป  วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 702 ชั น 7 ส้านักหอสมุดกลาง 
 
 
 
 
 
  นายทรงยศ  ขันบุตรศรี     นางสาวอัมพร ขาวบาง      
      ประธาน       ผู้จดรายงานการประชุม 
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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5/2560 

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560 
ณ ห้อง 702 ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

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

เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
ผู้มาประชุม 
 1. นางพิมล      เมฆสวัสดิ์   ที่ปรึกษา 
  2. นายทรงยศ    ขันบุตรศรี  ประธานกรรมการ 
  3. นายกมลพัชร     พลรบ         กรรมการ 
  4. นายกิตติศักดิ์    ก้าวกระโทก กรรมการ 
  5. นายเกียรติศักดิ์   หงษ์อินทร์  กรรมการ 
 6. นางสาวจันทิรา       จีนะวงค์  กรรมการ  
  7. นางสาวนัยรัตน์       เรืองวชิรารัตน์  กรรมการ  
 8. นางสาวน ้าเงิน     เฉลียวพจน์  กรรมการ  
  9. นายปิยะรักษ์    หอมหวล  กรรมการ 
  10. นายพงษ์ศักดิ์   เอกนาม  กรรมการ 
 11. นางสาวยุภาภรณ์    ไชยสงค์   กรรมการ 
  12. นางสาววรุณพรรณ      พองพรม   กรรมการ   
 13. นายสนธิชัย       ค้ามณีจันทร์  กรรมการ 
 14. นายสามารถ       พุกพญา  กรรมการ  
 15. นายสุรชัย       หาบ้านแท่น  กรรมการ 
 16. นายสุรพงษ์     พิมพ์โคตร   กรรมการ 
  17. นางหทัยรัตน์     ธีรกุล   กรรมการ  
  18. นางสาวอัมพร        ขาวบาง  กรรมการและเลขานุการ 
  19. นางสาวอิสยาห์      พันศิริพัฒน์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นางวนิดา    วงศ์วัฒนะ   ที่ปรึกษา 
 2. นางจรัสโฉม    ศิริรัตน์     กรรมการ 
 3. นายสันติ     เกษมพันธุ์   กรรมการ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
  - 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/60 
  ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียว ครั งที่ 4/2560 เมื่อวันจันทร์ 
ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 และมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี   
   หน้าที่ 1   ผู้ไม่มาประชุม ตัด “ข้อ 4 นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร” ออก เนื่องจากลาออกจากหน่วยงาน
แล้ว 
   หน้าที ่2  วาระท่ี 3.1 ข้อที ่3.1.1.1 “นอกจากนี นางสาวจันทิรา ยังแจ้งเพิ่มเติมว่า” แก้ไขเป็น “นอกจากนี 
นางสาวจันทิรา จีนะวงศ์ แจ้งเพ่ิมเติมว่า”  
   หน้าที ่16  วาระท่ี 7.2 “นางสาวยุภาภรณ์ ไชยสงค์น้าเสนอข้อมูลร่วมกับนางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ เสนอ
ผลการก้ากับติดตามเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2560 ดังตาราง” แก้ไขเป็น “นางสาวอิสยาห์ พันศิริพัฒน์ น้าเสนอข้อมูล
ผลการก้ากับติดตามฯ ที่ได้รวบรวมข้อมูลร่วมกับนางสาวยุภาภณ์ ไชยสงคจ์ากห้องสมุดองครักษ์ เดือนพฤษภาคม-
กรกฎาคม 2560 ดังตาราง” 
   หน้าที ่18   บรรทัดที่ 4 “นางพิมล เมฆสวัสดิ์ ขอให้ประธานประสานงานกับนายสุรศักดิ์ ธรรมธร” แก้ไขเป็น 
“นางพิมล เมฆสวัสดิ์ จะเป็นผู้ด้าเนินการประสานงานกับนายสุรศักดิ์ ธรรมธร” 
 
  มติที่ประชุม  ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 4/2560 โดยให้แก้ไขดังกล่าว 
 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง 
   -  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องพิจารณาอนุมัติ 
    -    
 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย 
 - 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องพิจารณาทักท้วง 
 - 
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ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่องเพื่อทราบ 
 วาระท่ี 7.1  รายงานผลการจัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2560 ณ 
ห้องสมุดองครักษ์  
   ตามท่ีโครงการห้องสมุดสีเขียวได้จัดกิจกรรมกิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ในวันศุกร์ที่  
18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั น 1 และลานพลาซ่า ห้องสมุดองครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนั น มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจ้านวน 47 คน ได้รับแบบประเมินคืน จ้านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 85.11 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั งหมด ผลการ
ประเมินโดยรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x̄=4.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อได้รับการ
ประเมินในระดับมาก โดยข้อที่ได้รับการประเมินสูงที่สุดมี 2 ข้อและได้รับค่าเฉลี่ยที่เท่ากัน (x ̄= 4.48) คือ ได้รับความรู้
ความเข้าใจในวิธีการป้องกันการเกิดอัคคีภัย และสามารถน้าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง รองลงมา คือ การ
ถ่ายทอดเนื อหาและการสาธิตของวิทยากร (x̄= 4.40) และเนื อหาการอบรมครอบคลุมหัวข้อที่ก้าหนดไว้ (x ̄=  4.35) 
นอกจากนี ยังพบว่าผู้เข้าร่วมมีระดับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิงและอพยพหนีไฟมากขึ นหลังจากท่ีได้เข้าร่วม
กิจกรรม รายละเอียดดังตาราง  

รายการประเมิน SD ระดับคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
1. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในวิธีการป้องกันการเกิดอัคคภีัย 0.55 4.48 มาก 
2. ท่านได้รับความรู้ความเข้าใจในการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิงเคมี 0.62 4.23 มาก 
3. ท่านสามารถน้าความรู้ทีไ่ด้รับไปใช้ประโยชน์ได้จริง 0.51 4.48 มาก 
4. การถ่ายทอดเนื อหาและการสาธิตของวิทยากร 0.59 4.40 มาก 
5. เนื อหาการอบรมครอบคลุมหัวข้อที่ก้าหนดไว ้ 0.53 4.35 มาก 
6. ความเหมาะสมของสถานท่ีจดักิจกรรม 0.71 3.90 มาก 
7. ความเหมาะสมของระยะเวลาที่จัดกิจกรรม 0.74 3.90 มาก 

รวม 0.63 4.08 มาก 
ระดับความรู้ความเข้าใจ    
1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เรื่องนี เพียงใด 0.74 2.65 ปานกลาง 
2. หลังการอบรม ท่านมคีวามรูเ้พิ่มมากขึ นเพียงใด 0.69 4.33 มาก 

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
  1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้ความร่วมมือในการแสดงการอพยพหนีไฟฯ เป็นอย่างดี 
  2. การเข้าร่วมกิจกรรมทุกคนควรเข้าร่วมให้จบกิจกรรม 
  3. อาหารอร่อย  
  4. วิทยากรควรแบ่งเวลาในการพูดตอนแรกให้กระชับและเป็นไปตามเวลาที่ก้าหนด หากล่าช้าไปกว่าที่ก้าหนด 
ควรเริ่มกระชับเนื อหาตั งแต่ตอนเริ่มต้นเพ่ือมิให้เนื อหาส้าคัญภาคภาคบ่ายถูกเวลาบีบจนขาดอรรถรส 
และสาระจากความเป็นจริง   
 
  ประธานเสนอว่าในปีงบประมาณถัดไป ควรจัดกิจกรรมอบรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟทั งท่ีส้านักหอสมุดกลาง 
และห้องสมุดองครักษ์ เนื่องจากแต่ละห้องสมุดมีบริบทในการด้าเนินการต่างๆ กัน อีกทั งเป็นการทบทวนขั นตอนให้กับ
บุคลากรอย่างสม่้าเสมอด้วย 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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 วาระท่ี 7.2  ผลการด าเนินการสืบเนื่องจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง 
“แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน”  
   สืบเนื่องจากการประชุมครั งที่ 4/2560 วาระที่ 7.3 ที่ว่า คงเหลือความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ยังอยู่ระหว่าง
การด้าเนินการ 5 รายการ ดังตาราง และที่ประชุมมอบให้นางสาวอัมพร ขาวบางติดตามผลและรายงานผลครั งที่ 3 ให้
บุคลากรรับทราบในช่วงสิ นเดือนสิงหาคม 2560 นั น หลังจากจากการติดตามผล พบว่า รายการส่วนใหญ่ (3 ใน 5 รายการ) 
ยังคงไม่สามารถด้าเนินการให้แล้วเสร็จ จึงเห็นว่าไม่ควรด้าเนินการรายงานผลครั งที่ 3 ให้บุคลากรรับทราบ 

ด้าน สิ่งที่ต้องด าเนินการ ผลการด าเนินการตามแจ้งในการ
ประชุมคร้ังท่ี 4/2560 

ผลการติดตาม 

ไฟฟ้า จัดท้าแผนผังเบรคเกอร์ของแต่ละชั น 
และน้าไปรวมไว้ท่ีชั น 1 

อยู่ระหว่างด้าเนินการ โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 
ทั งนี ประธานจะแจ้งผลให้ทราบ 

ยังอยู่ระหว่างด้าเนินการ 

ด้านน ้า/
สภาพแวดล้อม 

ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาเรื่องกลิ่น
ห้องน ้า 

ด้าเนินการแล้ว  

สภาพแวดล้อม การจัด/น้าเศษวสัดุก่อสร้างที่มีการ
วางทิ งไว้ออกจากระเบียงรอบอาคาร   

ด้าเนินการแล้ว  

การบริหารจัดการพื นท่ีลานน ้าเงิน รอด้าเนินการหลังจากการปรับปรงุลิฟต์
เสร็จสิ น ซึ่งคาดว่าจะภายในเดือน
สิงหาคม 2560 

ยังคงรอด้าเนินการ 

อื่นๆ แนวปฏิบัติกรณีฉุกเฉินแต่ละด้าน อยู่ระหว่างด้าเนินการ โดยคาดว่าจะ
แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2560 
ทั งนี ประธานจะแจ้งผลให้ทราบ 

ยังอยู่ระหว่างด้าเนินการ 

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ 
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  วาระท่ี 7.3  สรุปผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและไฟฟ้า  
   7.3.1 สรุปผลการส ารวจและบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและไฟฟ้า 
    ผลการส ารวจ/ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน้ าภายในอาคาร สรุปได้ดังนี   

อุปกรณ์ ห้องสมุด 

ผลการส ารวจ (รายการ) 
ผลการบ ารุงรักษา/

ปรับเปลี่ยน(รายการ) 

หมายเหตุ 
 
 

จ านว
นรวม 

สภาพอุปกรณ์ ด้าเนิน 
การแล้ว 

ยังไม่
ด้าเนินการ 

 
ด ี ช้ารุด 

ไฟฟ้า ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร - - 22 21 1 อยู่ระหว่าง
ด้าเนินการ 

ห้องสมุดองครักษ์ 1,948 1,869 79 78 1  

รวม 1,948 1,869 101 99 2 จ้านวนรวมเฉพาะ
ของห้องสมุด

องครักษ ์
น้ า ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 424 412  12 2 10  

ห้องสมุดองครักษ์ 374 356 18 18 0  
รวม 798 768 30 20 10  

 รายละเอียดดังต่อไปนี  
    1.2.1 ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
     จากการส้ารวจอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและประปา ในปีงบประมาณ 2560 ภายในอาคารส้านัก
หอสมุดกลาง ประสานมิตร พบว่า มีอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องกับประปาจ้านวนทั งหมด 15 รายการ 424 ชิ น ส่วนอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าภายในอาคารนั น ยังด้าเนินการส้ารวจไม่แล้วเสร็จ 
   1.2.2 ห้องสมุดองครักษ์  
   จากการส้ารวจอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าและประปา ในปีงบประมาณ 2560 ภายในอาคารห้องสมุด
องครักษ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เฉพาะรายการที่มีการติดตั งใช้งานอยู่ในปัจจุบัน พบว่า มี อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ประปาจ้านวนทั งหมด 10 รายการ 374 ชิ น อุปกรณ์ไฟฟ้าจ้านวนทั งหมด 15 รายการ 322 ชิ น และอุปกรณ์ไฟฟ้าแสง
สว่าง/ปลั๊กไฟจ้านวนทั งหมด 7 รายการ 1,626 ชิ น ดังตาราง 1-3   
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  ตาราง 1 รายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับประปาของห้องสมุดองครักษ์ 

ชั้นที่ให้บริการ/ชนิดของอุปกรณ์ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 รวม 
1. หอ้งน ้าชาย/หญิง 7 7 7 7 7 7 9 51 
2. ประตูห้องน ้า 7 7 7 7 7 7 9 51 
3. กระจกห้องน ้า 5 3 3 3 3 3 3 23 
4. โถปัสสาวะ 3 3 3 3 3 3 4 22 
5. ชักโครก 7 7 7 7 7 7 8 50 
6. สายช้าระ 8 7 7 7 7 7 9 52 
7. ก๊อกน ้าอ่างแบบหมุน /บิด/กด 16 16 13 16 15 15 16 107 
8. ก๊อกน ้าภายนอกอาคาร 10 - - - - - - 10 
9. ฝักบัวอาบน ้า 1 - - - - - - 1 
10. ระบบรดน ้าภายนอกอาคาร 7 - - - - - - 7 

รวม 71 50 47 50 49 49 58 374 
  ตาราง 2 รายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าของห้องสมุดองครักษ์ 

รายการอุปกรณ์ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 รวม 

1. คอมพิวเตอร ์ 29 176 9 7 7 1 2 231 
2. Notebook 2 - - - - - - 2 
3. โทรทัศน ์ - 8 1 - - - - 9 
4. LCD TV 1 - 1 - - - - 2 
5. LED TV 2 8 1 1 1 - - 13 
6. เครื่องเล่น DVD - 17 1 - - - - 18 
7. พัดลม 1 4 1 1 1 - 1 9 
8. เครื่องท้าน ้าร้อน/น ้าเย็น 2 1 1 1 1 - - 6 
9.กระติกน ้าร้อน - - - - - - 1 1 
10. ตู้เย็น - 1 - - - - 1 2 
11. พริ นท์เตอร ์ 3 2 2 2 2 - 3 14 
12. เครื่องถ่ายเอกสาร - 2 - - - - - 2 
13. ipad 5 - - - - - - 5 
14. โปรเจคเตอร ์ 2 4 - - - - - 6 
15. แฟกซ์ 1 - - - - - 1 2 

รวม 48 223 17 12 12 1 9 322 
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  ตาราง 3 รายการอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง / ปลั๊กไฟ ของห้องสมุดองครักษ์ 
รายการอุปกรณ์ ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น 5 ชั้น 6 ชั้น 7 รวม 

1. หลอดตะเกียบ 1 x 40W 8 - - -  - - 8 
2. หลอดตะเกียบ 1 x 14W 89 13 2 1 1 1 1 108 
3. หลอดกลม 1 x 32W 3 3 3 3 3 3 3 21 
4. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36W 140 - - -  - - 140 
5. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36W 140 138 123 135 147 147 147 977 
6. สปอร์ทไลต์  1 x 400W 11 - - - - - - 11 
7. ปลั๊กไฟ 73 65 77 37 35 30 44 361 

รวม 464 219 205 176 186 181 195 1,626 
  
    1.3 แผนผังอุปกรณ์ไฟฟ้า 
    หลังจากด้าเนินการส้ารวจ/ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน ้าภายในอาคาร คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ได้ด้าเนินการจัดท้าแผนผังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน ้า
ภายในอาคาร  ดังนี  
   1.3.1 ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
     ยังไม่ได้ด้าเนินการ เนื่องจากยังอยู่ในระหว่างส้ารวจ/ตรวจสอบอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน ้า
ภายในอาคาร 
   1.3.2 ห้องสมุดองครักษ์  
    ไดด้้าเนินการจัดท้าแผนผังอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว ซึ่งประกอบด้วยแผนผังหลอดไฟฟ้าแสง
สว่างและปลั๊กไฟ ดังภาพด้านล่าง ส่วนแผนผังอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวกับน ้าภายในอาคารนั น ไม่ได้ด้าเนินการจัดท้า เนื่องจากการ
ปรับปรุงห้องน ้าเพ่ิงแล้วเสร็จ 
 



418 
 

 

 



419 
 



420 
 



421 
 



422 
 



423 
 



424 
 

 



425 
 
 

 

  
 

 

    7.3.2 สรุปสถิติการบ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าและไฟฟ้า 
      จากสถิติการด้าเนินการซ่อมบ้ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน ้าของส้านัก
หอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ตั งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560 พบว่า   
      7.3.2.1 มีการแจ้งซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนทั้งหมด 86 ครั้ง (ส้านักหอสมุดกลางประสานมิตรจ้านวน  
16 ครั ง และห้องสมุดองครักษ์จ้านวน 70 ครั ง)  
       7.3.2.2 อุปกรณ์ที่ได้รับการแจ้งซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนทั้งหมดจ านวน 127 รายการ แบ่งออกเป็น 
         1) ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตรจ้านวน 34 รายการ (อุปกรณ์ไฟฟ้าจ้านวน 22 รายการ  
อุปกรณ์น ้าจ้านวน 12 รายการ)  
        2) ห้องสมุดองครักษ์จ้านวน 93 รายการ (อุปกรณ์ไฟฟ้าจ้านวน 79 รายการ อุปกรณ์น ้าจ้านวน  
18 รายการ)   
      7.3.2.3 ด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วเสร็จจ านวน 115 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
90.55 ของอุปกรณ์ท่ีแจ้งซ่อมบ้ารุง/ปรับเปลี่ยนทั งหมด คงเหลือรายการที่รอด้าเนินการจ้านวน 12 รายการ  
(ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร จ้านวน 11 รายการ และห้องสมุดองครักษ์จ้านวน 1 รายการ) 
   
   รายละเอียดดังตาราง 1-5 
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 ตาราง 1  สรุปสถิติด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าและน้ าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ 
 

เดือน ส านักหอสมุดกลาง ประสานมติร ห้องสมุดองครักษ์ รวมอุปกรณ์ 
ของห้องสมุด 2 แห่ง 

(รายการ) 
การ
แจ้ง 
(ครั ง) 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(รายการ) 

อุปกรณ์น ้า 
(รายการ) 

รวมอุปกรณ์
ทั้งหมด 

(รายการ) 

การ
แจ้ง 
(ครั ง) 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
(รายการ) 

อุปกรณ์น ้า 
(รายการ) 

รวมอุปกรณ์
ทั้งหมด 

(รายการ) 
รับแจ้ง ด้าเนิน

แล้ว 
รับแจ้ง ด้าเนิน

แล้ว 
รับ
แจ้ง 

ด าเนิน
แล้ว 

รับแจ้ง ด้าเนิน
แล้ว 

รับแจ้ง ด้าเนิน
แล้ว 

รับ
แจ้ง 

ด าเนิน
แล้ว 

รับแจ้ง ด าเนิน
แล้ว 

คง 
เหลือ 

ต.ค. 59  
ยังไม่ด้าเนินการรวบรวมสถิต ิพ.ย. 59 

ธ.ค. 59 
ม.ค. 60 0 0 0 0 0 0 0 13 26 26 8 8 32 32 32 32 0 
ก.พ. 60 1 7 7 0 0 7 7 16 13 13 4 4 15 15 22 22 0 
มี.ค. 60 2 3 3 0 0 3 3 17 16 16 5 5 21 21 24 24 0 
เม.ย.60 1 1 1 0 0 1 1 7 9 9 0 0 9 9 10 10 0 
พ.ค. 60 1 3 3 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 
มิ.ย. 60 6 5 5 8 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 13 5 8 
ก.ค. 60 3 1 0 4 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5 2 3 
ส.ค. 60 2 2 2 0 0 2 2 17 15 14 1 1 16 15 18 17 1 
ก.ย. 60 รวบรวมข้อมลูและน้ารวมกับยอดในปีงบประมาณ 2561 

รวม 16 22 21 12 2 34 23 70 79 78 18 18 93 92 127 115 12 
     หมายเหตุ: เดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม ห้องสมุดองครักษ์ไม่มรีายการแจ้งซ่อม เนื่องจากอยู่ในระหว่างปิดภาคการศึกษา 
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  ตาราง 2   รายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าที่มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  
                       และห้องสมุดองครักษ์ (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560) 

อุปกรณ์ เดือน 
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รวม สาเหตุ  

ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 
ปลั๊กไฟ 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3  
หลอดไฟ 0 11 7 7 1 11 0 6 3 0 5 0 0 0 2 9 62 หลอดไฟกระพริบ, ขาด, ไม่ติด 
สวิทช์ไฟ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
ขาหลอดไฟ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
เครื่องปรับอากาศ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3 น ้าหยด, มีกลิ่นไหม้, ไมต่ิด 
สายพานแอร ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
สตาร์ทเตอร ์ 0 10 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 18  
บัลลาสต ์ 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8  
พัดลม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ตู้น ้าดื่ม 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
โทรทัศน ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
เครื่องเล่นดีวีด ี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
สายโทรศัพท์ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
รวม 0 26 7 13 3 16 1 9 3 0 5 0 1 0 2 15 101  
รวม 2 แห่ง 26 20 19 10 3 5 1 17  

หมายเหตุ: ปส = ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ์ 
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  ตาราง 3   รายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าที่มีการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 
                       และห้องสมุดองครักษ์ (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560) 
 

อุปกรณ์ เดือน 
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รวม สาเหตุ 

 ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 

ก๊อกน ้า (อ่างล้างหน้า) 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6 น ้าหยด, น ้าไม่ไหล 
อ่างล้างหน้า (ท่อ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 3 ตัน, น ้าไหลช้า, รั่ว 
สายฉีดน ้า สายช้าระ 0 3 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7  
ชักโครก (วาล์วกด) 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 1 9 มีน ้าไหลรั่วออกมา 
โถปัสสาวะชาย (ท่อ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 ตัน 
โถปัสสาวะชาย (ปุ่มกดน ้า) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 มีน ้าไหลรั่วออกมา 
ประตูห้องน ้า 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  
กระจกห้องน ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ฝักบัวอาบน ้า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
ที่กดสบู่ล้างมือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
รวม 0 8 0 4 0 5 0 0 0 0 8 0 4 0 0 1 30  
รวม 2 แห่ง 8 4 5 0 0 8 4 1  

          หมายเหตุ: ปส = ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ์ 
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   ตาราง 4   ระยะเวลาในการด าเนินการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  
                    และห้องสมุดองครักษ์ (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เดือน 
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รวม สาเหตุ  

ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 
ภายในวันที่แจ้งซ่อม 0 25 7 10 3 15 0 8 3 0 5 0 0 0 0 11 88  
1 วันท้าการ 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6  
2 วันท้าการ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
3 วันท้าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1  
มากกว่า 3 วันท้าการ 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 6 ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่สามารถซ่อมเองได้ 

จึงต้องติดต่อร้านเพื่อด้าเนินการซอ่มให้ 
จ านวนที่แจ้งซ่อม 0 26 7 13 3 16 1 9 3 0 5 0 1 0 2 15 101  

จ านวนผลการ
ด าเนินการที่ส าเร็จ 

0 26 7 13 3 16 1 9 3 0 5 0 0 0 2 14  
99 

 

รวม 2 แห่ง 26 20 19 10 3 5 0 16  
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 100 0.00 94.11 98.02  

หมายเหตุ: ปส = ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ์ 
 
 
 



430 
 
 

 

  
 

 

  ตาราง 5   ระยะเวลาในการด าเนินการด าเนินการซ่อมบ ารุง/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  
                      และห้องสมุดองครักษ์ (เดือนมกราคม-สิงหาคม 2560) 
 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เดือน 
ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 รวม สาเหตุ 

ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร ปส อร 
ภายในวันที่แจ้งซ่อม 0 8 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 18  
1 วันท้าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
2 วันท้าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3 วันท้าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 2 0 0 0 10  

มากกว่า 3 วันท้าการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2  
จ านวนที่แจ้งซ่อม 0 8 0 4 0 5 0 0 0 0 8 0 4 0 0 1 30  

จ านวนผลการ
ด าเนินการที่ส าเร็จ 

0 8 0 4 0 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1  
20 

 

รวม 2 แห่ง 8 4 5 0 0 0 2 1  
คิดเป็นร้อยละ 100 100 100 100 100 0.00 50.00 100 66.66  
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หมายเหตุ: ปส = ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร  อร = ห้องสมุดองครักษ์ 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ  
    
  วาระท่ี 7.4  สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง  
     7.4.1 การใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 
2560 (ข้อมูลถึงเดือนกรกฎาคม 2560) พบว่า 
    1) ส านักหอสมุดกลาง ใช้กระแสไฟฟ้า (10 เดือน ตั งแต่ตุลาคม 2559-กรกฏาคม 2560) ทั งสิ น 
764,000.00 หน่วย คิดเป็นเงิน 3,484,935.72 บาท เฉลี่ยใช้กระแสไฟฟ้าเดือนละ 76,400.00 หน่วย คิดเป็นเงินเฉลี่ย
เดือนละ 348,493.57 บาท โดยเดือนที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากที่สุด คือ เดือนเมษายน ใช้กระแสไฟฟ้า 110,667.00 หน่วย  
   2) ห้องสมุดองครักษ์ ใช้กระแสไฟฟ้า (9 เดือน ตั งแต่ตุลาคม 2559-มิถุนายน 2560) ทั งสิ น 
551,333.00 หน่วย คิดเป็นเงิน 2,670,403.07 บาท เฉลี่ยใช้กระแสไฟฟ้าเฉลี่ยเดือนละ 61,259.20 หน่วย คิดเป็นเงิน
เฉลี่ยเดือนละ 296,711.45 บาท โดยเดือนที่ใช้กระแสไฟฟ้ามากที่สุด คือ เดือนพฤษภาคม ใช้กระแสไฟฟ้า 98,760.00 
หน่วย 
   รายละเอียดดังตาราง 1 
ตาราง 1  การใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 2560  

การใช้กระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2560 

เดือน 
ส านักหอสมุดกลาง ห้องสมุดองครักษ์ รวม 

หน่วย 
(kwh) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หน่วย 
(kwh) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

หน่วย (kwh) 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
ตุลาคม 2559 83,000.00 363,927.91 60,114.00 307,481.41 143,114.00 671,409.32 
พฤศจิกายน 2559 90,000.00 394,409.74 57,390.00 307,481.41 147,390.00 701,891.15 
ธันวาคม 2559 68,000.00 305,455.81 53,152.00 294,387.65 121,152.00 599,843.46 
มกราคม 2560 68,000.00 301,925.24 51,240.00 252,325.42   119,240.00 283,250.66 
กุมภาพันธ์ 2560 74,000.00 331,634.47 58,790.00 291,555.66 132,790.00 623,190.13 
มีนาคม 2560 72,333.00  330,462.27  80,700.00 407,015.00 153,033.00 737,477.27 
เมษายน 2560 110,667.00  462,982.63  69,827.00 298,671.63 180,494.00 761,654.26 
พฤษภาคม 2560 84,000.00  373,434.15  98,760.00 431,723.90 182,760.00 805,158.05 
มิถุนายน 2560 72,000.00  332,911.39  21,360.00 79,760.99 93,360.00 412,672.38 
กรกฎาคม 2560 42,000.00  287,792.11  * * * * 
สิงหาคม 2560 * * * * * * 
กันยายน 2560 * * * * * * 

รวม 764,000.00 3,484,935.72 551,333.00 2,670,403.07 1,315,333.00 6,155,338.79 
เฉลี่ยต่อเดือน 76,400.00 348,493.57 61,259.20 296,711.45 131,533.30 615,533.87 

* ยังไม่ไดร้ับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัย 
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  7.4.2 เปรียบเทียบผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุด
องครักษ ์ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 พบว่า 
  ผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ในปีงบประมาณ 
2560 (เปรียบเทียบจ้านวน 9 เดือน ตั งแต่ตุลาคม-มิถุนายน ของทั ง 2 ปีงบประมาณ) ลดลง 91,696 หน่วย คิดเป็น
ร้อยละ -6.72 เมื่อเทียบกับผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559 และจ้านวนเงินค่ากระแสไฟฟ้ารวม 
ลดลง 863,182.32 บาท คิดเป็นร้อยละ -12.82 เมื่อเทียบกับจ้านวนเงินค่ากระแสไฟฟ้ารวมของปีงบประมาณ 2559  
รายละเอียดดังตาราง 2 เมื่อพิจารณาเป็นรายห้องสมุด พบว่า  
   ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร มีผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2560 (เปรียบเทียบ
จ้านวน 10 เดือน ตั งแต่ตุลาคม-กรกฎาคมของทั ง 2 ปีงบประมาณ) ลดลง 27,000 หน่วย คิดเป็นร้อยละ -3.41  
เมื่อเทียบกับผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559 และจ้านวนเงินค่ากระแสไฟฟ้ารวมลดลง 274,947.85 
บาท คิดเป็นร้อยละ -7.31 เมื่อเทียบกับจ้านวนเงินค่ากระแสไฟฟ้ารวมของปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดัง 
ตาราง 3 
   ห้องสมุดองครักษ์ มีผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2560 (เปรียบเทียบจ้านวน 9 เดือน 
ตั งแต่ตุลาคม-มิถุนายนของทั ง 2 ปีงบประมาณ) ลดลง 94,696.00 หน่วย คิดเป็นร้อยละ -14.66 เมื่อเทียบกับผลรวม
การใช้กระแสไฟฟ้าในปีงบประมาณ 2559 และจ้านวนเงินค่ากระแสไฟฟ้ารวมลดลง 621,032.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 
-18.87 เมื่อเทียบกับจ้านวนเงินค่ากระแสไฟฟ้ารวมของปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังตาราง 4 
   ทั งนี สาเหตุที่ผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าลดลงนั น เป็นผลมาจากการด้าเนินกิจกรรมการประหยัดพลังงาน
ของห้องสมุดทั ง 2 แห่ง เช่น การรณรงค์การเปิดไฟเฉพาะที่จ้าเป็น การก้าหนดเวลาปิดเครื่องปรับอากาศและเครื่อง
คอมพิวเตอร์บริการ เป็นต้น รวมถึงการเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สิ นเปลืองพลังงาน เช่น การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ 
ที่มีอายุการใช้งานมานาน และการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า จากหลอดธรรมดาเป็นหลอด LED เป็นต้น 
 
ตาราง 2  เปรียบเทียบผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ ์ 
  ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 (9 เดือน: ตุลาคม-มิถุนายน) 

การใช้กระแสไฟฟ้ารวมของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง (9 เดือน: ตุลาคม-มิถุนายน) 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) 
ตุลาคม 2558 174,460.00 725,387.94 ตุลาคม 2559 143,114.00 671,409.32 

พฤศจิกายน 2558 182,060.00 898,005.70 พฤศจิกายน 2559 147390.00 701,891.15 
ธันวาคม 2558 148,880.00 791,122.38 ธันวาคม 2559 121,152.00 599,843.46 

มกราคม 2559 109,880.00 661,219.61 มกราคม 2560 119,240.00 283,250.66 

กุมภาพันธ์ 2559 141,180.00 720,690.86 กุมภาพันธ์ 2560 132,790.00 623,190.13 
มีนาคม 2559 189,540.00 898,857.96 มีนาคม 2560 153,033.00 737,477.27 

เมษายน 2559 159,129.00 812,929.28 เมษายน 2560 180,494.00 761,654.26 

พฤษภาคม 2559 159,069.00 756,776.94 พฤษภาคม 2560 182,760.00 805,158.05 
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การใช้กระแสไฟฟ้ารวมของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง (9 เดือน: ตุลาคม-มิถุนายน) 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 

เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) 
มิถุนายน 2559 100,831.00 465,738.93 มิถุนายน 2560 93,360.00 412,672.38 

รวม 1,365,029.00 6,730,729.00 รวม 1,273,333.00 5,867,546.68 
* เปรียบเทียบ 9 เดือน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ห้องสมุดองครักษ์ยังไม่ได้รับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าของเดือนกรกฏาคม - 
กันยายน 2560 จากมหาวิทยาลัย  
 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ ์
ปีงบประมาณ 2559 และ2560 (9 เดือน) 

 
* เปรียบเทียบ 9 เดือน เนื่องจากในปีงบประมาณ 2560 ห้องสมุดองครักษ์ยังไม่ได้รับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าของเดือนกรกฏาคม - 
กันยายน 2560 จากมหาวิทยาลัย  
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ตาราง 3  เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ปีงบประมาณ 2559 และ 2560  
  (10 เดือน: ตุลาคม-กรกฎาคม) 

การใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 (10 เดือน: ตุลาคม-กรกฎาคม) 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) 

ตุลาคม 2558 82,000.00 391,895.65 ตุลาคม 2559 83,000.00 363,927.91 
พฤศจิกายน 2558 86,000.00 412,721.46 พฤศจิกายน 2559 90,000.00 394,409.74 
ธันวาคม 2558 65,000.00 329,638.37 ธันวาคม 2559 68,000.00 305,455.81 
มกราคม 2559 65,000.00 317,377.60 มกราคม 2560 68,000.00 301,925.24 
กุมภาพันธ์ 2559 72,000.00 347,442.36 กุมภาพันธ์ 2560 74,000.00 331,634.47 
มีนาคม 2559 102,000.00  480,598.29  มีนาคม 2560 72,333.00  330,462.27  
เมษายน 2559 92,000.00  442,598.17  เมษายน 2560 110,667.00  462,982.63  
พฤษภาคม 2559 81,000.00  381,935.28  พฤษภาคม 2560 84,000.00  373,434.15  
มิถุนายน 2559 74,000.00  335,086.65  มิถุนายน 2560 72,000.00  332,911.39  
กรกฎาคม 2559 72,000.00  320,589.74  กรกฎาคม 2560 42,000.00  287,792.11  

รวม 791,000.00 3,759,883.57 รวม 764,000.00 3,484,935.72 
* เดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 ยังไม่ได้รับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าจากมหาวิทยาลยั 
 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ปีงบประมาณ 2559 และ 
2560  
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ตาราง 4  เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของห้องสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 2559 และ 2560  
  (9 เดือน: ตุลาคม-มิถุนายน) 

การใช้กระแสไฟฟ้าของห้องสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 2559 และ 2560 (9 เดือน: ตุลาคม-มิถุนายน) 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 
เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) เดือน หน่วย (kwh) จ านวนเงิน (บาท) 

ตุลาคม 2558 92,460.00 333,492.29 ตุลาคม 2559 60,114.00 307,481.41 
พฤศจิกายน 2558 96,060.00 485,284.24 พฤศจิกายน 2559 57,390.00 307,481.41 
ธันวาคม 2558 83,880.00   461,484.01  ธันวาคม 2559 53,152.00 294,387.65 
มกราคม 2559 44,880.00   343,842.01  มกราคม 2560 51,240.00 252,325.42   
กุมภาพันธ์ 2559 69,180.00 373,248.50 กุมภาพันธ์ 2560 58,790.00 291,555.66 
มีนาคม 2559 87,540.00 418,259.67 มีนาคม 2560 80,700.00 407,015.00 
เมษายน 2559 67,129.00 370,331.11 เมษายน 2560 69,827.00 298,671.63 
พฤษภาคม 2559 78,069.00   374,841.66  พฤษภาคม 2560 98,760.00 431,723.90 
มิถุนายน 2559 26,831.00 130,652.28 มิถุนายน 2560 21,360.00 79,760.99 

รวม 646,029.00 3,291,435.77 รวม 551,333.00 2,670,403.07 
* เดือนกรกฏาคม - กันยายน 2560 ยังไม่ไดร้ับรายงานการใช้กระแสไฟฟ้าจากมหาวิทยาลยั 
 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของห้องสมุดองครักษ์ ปีงบประมาณ 2559 - 2560  
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 5. เปรียบเทียบผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร และห้องสมุดองครักษ์ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2557-2560 
  5.1 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้า (หน่วย) ปีงบประมาณ 2557-2560 

 
*ผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของปงีบประมาณ 2560 ไม่รวมของเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 เนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานการใช้
กระแสไฟฟ้าจากมหาวิทยาลยั 
 
 5.2 กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนเงินค่าใช้ไฟฟ้ารวม (บาท) ปีงบประมาณ 2557-2560 

 
* จ้านวนเงินค่าใช้ไฟฟ้ารวมของปีงบประมาณ 2560 ไม่รวมของเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 เนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานการใช้
กระแสไฟฟ้าจากมหาวิทยาลยั 
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 5.3 กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้า (หน่วย) ของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง  
ปีงบประมาณ 2557-2560 

 
* ผลรวมการใช้กระแสไฟฟ้าของปีงบประมาณ 2560 ไม่รวมของเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560 เนื่องจากยังไม่ได้รับรายงานการใช้
กระแสไฟฟ้าจากมหาวิทยาลยั 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
  วาระท่ี 7.5  สรุปผลการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และรายงานความก้าวหน้า
พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง  
                7.5.1 ผลการก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจ าเดือนสิงหาคม 2560 ดังตาราง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

1,585,154.40 

1,659,180.00 
1,695,920.00 

1,315,333.00 

 1,300,000.00

 1,350,000.00

 1,400,000.00

 1,450,000.00

 1,500,000.00

 1,550,000.00

 1,600,000.00

 1,650,000.00

 1,700,000.00

 1,750,000.00

2557 2558 2559 2560

รวมปริมาณการใช้ (หน่วย)
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เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 

หมาย
เหตุ ท้า

ครบ 
มีข้อที่ไม่ท้า ข้อเสนอแนะและ

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
ไม่ครบ รายละเอียด    

ส านัก
หอสมุดกลาง 
ประสานมิตร 

ชั้น 1       
ชั้น 2       
ชั้น 3       
ชั้น 4       
ชั้น 5       
ชั้น 6       
ชั้น 7 

 




 

พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายบริหารจัดการ 

-ด้านไฟฟ้า 

-เครื่องปรับการอากาศ : ตามสภาพอากาศ + ระบบท่ีตั งไว ้

-ถอดปลั๊กออกทุกครั งท่ีเลิกใช้งาน : บางเครื่องที่ถอดล้าบากจะถอดเฉพาะวันหยุด 

-ด้านสภาพแวดล้อม  
-มีการจัดเอกสาร/สิ่งของต่างๆอย่างเป็นระเบยีบ : มีบางโตะ๊ยังมีของเยอะและไมไ่ด้จดัให้เป็น
ระเบียบ 

พ้ืนที่ส่วนของส านักงาน: ผ่ายส านักงานผู้อ านวยการ  
-ด้านไฟฟ้า 
-ปิดประตู หน้าต่างให้สนิทเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ : ไม่ปดิ  
1-2 บานบริเวณเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อระบายกลิ่น 

 
 

  

 ชั้น 8       
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เดือน ชั้น ผลการก ากับติดตาม การติดตามผล/
ด าเนินการสืบเนื่อง 

หมาย
เหตุ ท้า

ครบ 
มีข้อที่ไม่ท้า ข้อเสนอแนะและ

ความคิดเห็นอ่ืนๆ 
ไม่ครบ รายละเอียด    

ห้องสมุด
องครักษ์ 

ชั น 7   พื นที่ส่วนของส้านักงาน     
ชั น 2   พื นที่ส่วนผู้ใช้บริการ      
ชั น 3   พื นที่ส่วนผู้ใช้บริการ    
ชั น 4   พื นที่ส่วนผู้ใช้บริการ     
ชั น 5   พื นที่ส่วนผู้ใช้บริการ     

 
   7.5.2 สรุปผลก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 ไดด้ังนี  
    คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 ได้ด้าเนินการก้ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโครงการห้องสมุดสี
เขียวภายในห้องสมุดทุกเดือนโดยเริ่มตั งแต่เดือนกุมภาพันธ์-สิงหาคม 2560 ผู้ที่ท้าหน้าที่ก้ากับติดตามฯ คือ คณะกรรมการประจ้าแต่ละพื นที่เพ่ือให้เห็นสภาพความเป็นจริง ผลการ
ด้าเนินการสรุปได้ว่า พบว่า ในระยะแรก ผลการก ากับติดตามฯ นั้น ยังมีการท าไม่ครบทุกข้อ ส่วนระยะหลัง ส านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร ท าเกือบครบถ้วนมีบางข้อเท่านั้นที่ท าไม่
ครบหรือไม่สามารถท าได้ ส่วนห้องสมุดองครักษ์ท าครบถ้วนทุกข้อตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2560 
 
  มติที่ประชุม  รับทราบ      
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 วาระท่ี 7.6  รายงานผลประเมินโครงการและความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560  
  ตามท่ีโครงการห้องสมุดสีเขียวได้ด้าเนินการประเมินโครงการและวัดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม - 5 กันยายน 2560 นั น มีผู้ตอบแบบประเมินโครงการฯ และ
แบบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จ้านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 85.36 ของ
จ้านวนบุคลากรส้านักหอสมุดกลางทั งหมด 82 คนผลการประเมินสรุปได้ดังนี  
   7.6.1 ผลการประเมินโครงการห้องสมุดสีเขียว 
    บุคลากรส้านักหอสมุดกลางมีความพึงพอใจโดยรวมต่อโครงการห้องสมุดสีเขียวในระดับมาก  
( X =3.90) และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
   ด้านบุคลากร  บุคลากรมีความคิดเห็นในด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.05) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่บุคลากรมีความคิดเห็นในระดับมาก 2 อันดับแรก คือ ความตระหนักในเรื่องการ
ประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม ( X =4.17) รองลงมาคือการน้าไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในที่ท้างานและชีวิตประจ้าวัน  
( X =4.14) 
   ด้านการด าเนนิโครงการ บุคลากรมีความคิดเห็นในด้านการด้าเนินโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก  
( X =3.83) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในอันดับแรกคือ การเผยแพร่ความรู้หรือการ
รณรงค์เรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.91) รองลงมาคือ การด้าเนิน
โครงการโดยรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ( X =3.83)  
   ระดับความคาดหวังและสิ่งท่ีได้รับจริงจากโครงการ บุคลากรมีความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงจาก
โครงการ ดังนี  ความคาดหวังจากโครงการ มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  ( X =3.80)  และสิ่งที่ได้รับจริงจากโครงการ 
มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเช่นกัน  ( X =3.80)  
    ตารางแสดงผลการประเมิน 

รายการ X  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านตัวบุคลากร     
1. ความตระหนักในเรื่องการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม 4.17 0.74 83.43 มาก 

2. การน้าไปใช้ประโยชน์ไปใช้ในที่ท้างานและชีวิตประจ้าวัน 4.14 0.75 82.86 มาก 

3. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการท้างาน 3.83 0.85 76.57 มาก 

                               รวม 4.05 0.06 80.95 มาก 

ด้านการด าเนินโครงการ 
 

    
1. การประชาสมัพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ 3.74 0.70 74.86 มาก 

2. การเผยแพร่ความรู้หรือการรณรงค์เรื่องการประหยดัพลังงาน            
    และสิ่งแวดล้อม 

3.91 0.70 78.29 มาก 

3. การด้าเนินโครงการโดยรวม 3.83 0.68 76.57 มาก 

                               รวม 3.83 0.01 76.57 มาก 
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รายการ X  S.D. ร้อยละ แปลผล 
ด้านนความคาดหวังและสิ่งที่ได้รับจริงจากโครงการโดยรวม 
 

    

 1. ระดับความคาดหวัง 3.80 0.83 76.00 มาก 

 2. ระดับสิ่งที่ได้รับจริง 3.80 0.84 76.00 มาก 

                               รวม 3.80 0.01 76.00 มาก 

ความพึงพอใจโดยรวมท่ีมีต่อกิจกรรม 3.90 0.07 7.07 มาก 

  ด้านความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 1. ห้องท้างาน เมื่อปิดไฟบางดวง ท้าให้มืด (ความถ่ี 1) 
 2. เห็นว่าคณะกรรมการด้าเนินงานมาถูกทางแล้ว เป็นก้าลังใจให้ทุกคนตั งใจปรับปรุงและพัฒนาความ

ร่วมมือกัน ให้ดียิ่งๆ ขึ นไป (ความถ่ี 1) 
 3. ควรให้มีผู้เกี่ยวข้องและมีอ้านาจตัดสินใจเข้าร่วมโครงการโดยตรง ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ 

เพ่ือความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน อีกทั งยังช่วยให้โครงการนี มีการพัฒนาได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน (ความถ่ี 1) 
 
   7.6.2  ผลการวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  

   จากตัวชี วัดผลการด้าเนินงานที่ก้าหนดไว้  ผู้ตอบแบบวัดความรู้ความเข้าใจฯ ต้องตอบถูกต้องไม่ต่้ากว่า  
10 ข้อจากข้อค้าถามทั งหมด 15 ข้อ จึงถือว่าผ่านเกณฑ์  ซึ่งจากการวัดความรู้ความเข้าใจฯ ในครั งนี  พบวา่ มีผู้ผ่านเกณฑ์ 
ที่ก้าหนด จ้านวน 65 คน คิดเปน็ร้อยละ 92.86 ของผู้ตอบฯ ทั งหมด 70 คน  
    เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อค าถามที่ผู้ตอบถูกมากที่สุด คือ ควรปดิประตูหรือหนา้ต่างให้สนิททุก
ครั งเมื่อมีการเปิดเครื่องปรับอากาศ มีผู้ตอบถูกจ้านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 98.57 และการจัดเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆ 
อย่างเป็นระเบียบ มีป้ายแจ้งตามความเหมาะสม เป็นวธิีหนึ่งในการสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการท้างานที่ดี มีผู้ตอบ
ถูกจ้านวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 98.57  ส่วนข้อค าถามที่มีผู้ตอบถูกน้อยที่สุด คือ ควรเปิดคอมพิวเตอร์สืบค้นของแต่ละชั น
ให้ครบทุกเครื่อง ไม่ว่าผู้ใชจ้ะมีจ้านวนเท่าใด มีผู้ตอบถูก จ้านวน 19 คน คิดเปน็ร้อยละ27.14 รายละเอียดดังตาราง 
  

รายการค าถาม ตอบถูก 
จ านวนคน ร้อยละ 

แนวปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านกัหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
1. หากไม่มีบุคลากรในห้องท้างานเกิน 2 ช่ัวโมง ต้องปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั ง 19 27.14 
2. ควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกทุกครั งหลังเลิกใช้ (ยกเว้นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต้องมีไฟฟ้าหล่อเลี ยง  
    เช่น ตู้เย็น) 

68 97.14 

3. เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกิน 15 นาที ให้ปิดหน้าจอ หรือตั งโหมด Sleep  68 97.14 
4. ควรปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 1 ช่ัวโมง 21 30.00 
5. ควรปิดประตูหรือหน้าต่างให้สนิททุกครั งเมื่อมีการเปิดเครื่องปรบัอากาศ 69 98.57 
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รายการค าถาม ตอบถูก 
จ านวนคน ร้อยละ 

แนวปฏิบัติเร่ืองการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โครงการห้องสมุดสีเขียวของส านกัหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
6. เวลาปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงปิดภาคเรียน (เลือกตอบตามห้องสมุดที่ปฏิบัติงาน) 
       6.1 ประสานมิตร  ทุกชั นบริการ ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาปิดท้าการ 60 นาที 
       6.2 องครักษ์  ทุกชั นบริการ ปิดเครื่องปรับอากาศก่อนเวลาปดิท้าการ 30 นาที 

59 84.29 

7. ควรเปิดคอมพิวเตอรส์ืบค้นของแต่ละชั นให้ครบทุกเครื่อง ไม่ว่าผู้ใช้จะมีจ้านวนเท่าใด 51 72.85 
8. การเดินขึ น-ลงบันไดแทนการใช้ลิฟต์ นอกจากจะช่วยประหยัดพลังงานแล้ว  
   ยังเป็นการออกก้าลังกายอีกด้วย 

68 97.14 

9. หากพบอุปกรณ์ไฟฟ้า/น ้า ช้ารดุหรือท้างานผดิปกติ ควรปฏิบัติอย่างไร (เลือกตอบตามห้องสมุดที ่
    ปฏิบัติงาน)     9.1 ประสานมติร: แจ้งที่ส้านักผู้อ้านวยการ  

                     9.2 องครักษ์: แจ้งที่คณะกรรมการโครงการห้องสมุดสเีขียวฯ ประจ้าเคาน์เตอร์บริการ 

25 35.7 

10. การจดัเก็บเอกสาร/สิ่งของต่างๆ อย่างเป็นระเบยีบ มีป้ายแจ้งตามความเหมาะสม เป็นวิธีหนึ่งใน 
     การสร้างบรรยากาศสภาพแวดล้อมในการท้างานท่ีดี  

69 98.57 

11. การคัดแยกขยะก่อนทิ งท้าให้เสียเวลาและไมเ่กิดประโยชน์ใดๆ  63 90.00 
ความรู้ทั่วไปจากการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยโครงการห้องสมุดสีเขียว 
12. เครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น โทรทัศน์ เครื่องเสยีง หรืออุปกรณไ์ฟฟ้าอื่นๆ ทีเ่สียบปลั๊กทิ งไวจ้ะยังคงกินไฟอยู่  
      การปิดด้วยรีโมท ไฟเลี ยงวงจรยงัท้างานอยู่ตลอดเวลา จึงมสี่วนท้าใหอุ้ปกรณต์่างๆ  ภายในอาจเกดิการ 
      ช้ารุดเสียหายได้  

65 92.86 

13. ตั งตู้เย็นให้ห่างจากผนังอย่างน้อย 15 เซนติเมตร เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดี   67 95.71 
14. การอาบน ้าโดยใช้ฝักบัวเป็นวธิีการประหยัดน ้ามากกว่าการใช้ขนัตักอาบ   61 87.14 
15. การกดลิฟต์ 1 ครั ง ใช้พลังงานเท่ากับการเปดิหลอดไฟฟ้า 500 ดวง 58 82.86 

 
  มติที่ประชุม  รับทราบ      
 
  วาระท่ี 7.7  สรุปผลการด าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560  
                เลขานุการได้น้าเสนอสรุปผลการด้าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง 
ปีงบประมาณ 2560 ดังนี         
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  7.7.1 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนการโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 
      จากกิจกรรมทั งหมด 11 กิจกรรมหลัก (22 กิจกรรมย่อย) ในโครงการห้องสมุดสีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 นั น คณะกรรมการด้าเนินโครงการฯ 
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 11 กิจกรรมหลัก (21 กิจกรรมย่อย) คิดเป็นร้อยละ 95.45 รายละเอียดดังตารางด้านล่าง และในผลการด้าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวแต่ละหัวข้อ           

กิจกรรม 
ก าหนด 

จัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินการ  
 

หมายเหตุ 

ด้า
เน

ินแ
ล้ว

เส
ร็จ

 

อย
ู่ด้า

เน
ินก

าร
 

ยัง
ไม

่ได
้

ด้า
เน

ินก
าร

 

1. ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานฯ ก้าหนดไว้จ้านวน 6 ครั ง  ครั งที่ 5/59 : 22 พ..ย. 59     

ครั งที่ 1/60 : 17 ม.ค. 59     

ครั งที่ 2/60 : 2 พ.ค. 60     

ครั งที่ 3/60 : 8 มิ.ย. 60     

ครั งที่ 4/60 : 7 ส.ค. 60     

ครั งที่ 5/60 : 15 ก.ย. 60     

2. จัดท านโยบายและแผนปฏิบัติการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  
    รวมถึงแนวปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ต.ค.59-ม.ค.60     

3.  กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ต่อเนื่องตลอดปี     

    3.1 เผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ เช่น  
         จัดนิทรรศการ แนะน้าหนงัสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร ์สื่อสังคมออนไลน ์

 
 

ระยะเวลา 
ด้าเนินการจัดท้า 
ม.ค.-พ.ค. 60 

    

    3.2 กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับบริจาคฝากระป๋อง ณ ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง     

    3.3 รณรงค์/ส่งเสริมเรื่องการแยกขยะในอาคาร ณ ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ได้แก่ ถังแยกขวด 
           พลาสติก ถังทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการแยกทิ งกระดาษ ผ่านช่องทางต่างๆ  

    

    3.4 รณรงค์เรื่องการประหยัดน ้าและไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ  
            แนะน้าหนังสือ ป้ายประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน์  
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กิจกรรม 
ก าหนด 

จัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินการ  
 

หมายเหตุ 

ด้า
เน

ินแ
ล้ว

เส
ร็จ

 

อย
ู่ด้า

เน
ินก

าร
 

ยัง
ไม

่ได
้

ด้า
เน

ินก
าร

 

4. การส ารวจ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับ การใช้ไฟฟ้าและน้ า 
    ภายในอาคาร 

ธ.ค. 59-ก.ย. 60     

    4.1 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ไฟฟ้า      

-          4.1.1 ส้านักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร):   1) การส้ารวจ/ตรวจสอบ      

-                                                              2) การบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์      

-          4.1.2 ห้องสมุดองครักษ์:  1) การส้ารวจ/ตรวจสอบ      

-                                         2) การบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์      

    4.2 อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ า                   

-          4.2.1 ส้านักหอสมุดกลาง (ประสานมิตร):   1) การส้ารวจ/ตรวจสอบ      

-                                                              2) การบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์      

-          4.2.2 ห้องสมุดองครักษ์:  1) การส้ารวจ/ตรวจสอบ      

-                                         2) การบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์      

5. การก ากับติดตามการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง 
    ด้าเนินการทุกเดือน  

ก.พ.-ส.ค. 60     

6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้าของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง ต่อเนื่องตลอดปี     

7. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน  
    ณ ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง  

23 ก.พ. 60     

8. กิจกรรมประกวดค าขวัญการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 1-28 ก.พ. 60     
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กิจกรรม 
ก าหนด 

จัดกิจกรรม 

ผลการด าเนินการ  
 

หมายเหตุ 

ด้า
เน

ินแ
ล้ว

เส
ร็จ

 

อย
ู่ด้า

เน
ินก

าร
 

ยัง
ไม

่ได
้

ด้า
เน

ินก
าร

 

9. การจัดท าความสะอาดใหญ่ประจ าปีของห้องสมุดทั้ง 2 แห่ง ก.ค. 60     

   9.1 ส้านักหอสมุดกลาง ประสานมิตร 21 ก.ค. 60     

   9.2 ห้องสมุดองครักษ์ 20 ก.ค. 60     

10. กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ ห้องสมุดองครักษ์ 18 ส.ค. 60     

11. ประเมินผล สรุปโครงการ ส.ค.-ก.ย. 60     
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   7.7.2 ผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดความส าเร็จและเป้าหมายของโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2560 
     คณะกรรมการด้าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 ได้ด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้บรรลุตามตัวชี วัดความส้าเร็จและ
เป้าหมายของโครงการฯ ครบทั้ง 7 ตัวชี้วัด รายละเอียดสรุปตามตัวชี วัดความส้าเร็จและเป้าหมาย ดังนี  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ รายละเอียด 

1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้า 
    ในปีงบประมาณ 2559 

ร้อยละ 2   ลดลงร้อยละ -6.72 จากปีงบประมาณ 2559 

2. รายงานผลการส้ารวจและบ้ารุงรักษา/ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ 
   ที่เก่ียวข้องกับการใช้น ้า 

- มี    

3. จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค์เพ่ือลดการใช้ทรัพยากรและ 
    การคัดแยกขยะ 
 
 
 
 
 
 
 

จ้านวน ≥3   ประกอบด้วย 3 กิจกรรม/การรณรงค์ ดังนี  
   1. จัดท้าถังแยกขวดพลาสติก  
   2. จัดท้าถังทิ งฝากระป๋อง และจัดส่งฝากระป๋องที่ได้ให้กรม
ควบคุมมลพิษเพ่ือผลิตขาเทียม  
    3. รณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ ภายในห้องสมุดทั ง
ในรูปของโปสเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการตั งถังแยกขยะ: ขวด
พลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และฝากระป๋อง  
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ รายละเอียด 

4. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรห้องสมุดต่อ 
   สภาพแวดล้อมในการท้างาน  

คะแนน
เฉลี่ย  

>3.50       บุคลากรห้องสมุดมีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการ 
ท้างานในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.83 

5. จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีความรู้ความเข้าใจในการ 
   อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ที่ก้าหนด  

ร้อยละ ≥80         บุคลากรห้องสมุดมีความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ท่ีก้าหนดร้อยละ 92.86  

6. จ้านวนบุคลากรห้องสมุดที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ 
    โครงการ  

ร้อยละ ≥90        จากการจัดกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมจ้านวน 5 ครั ง มีบุคลากร
ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยรวมร้อยละ 93.24 

7. จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค์ท่ีจัดขึ นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมี 
   ส่วนรว่มในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ้านวน ≥3   ประกอบด้วย 4 กิจกรรม/การรณรงค์หลักๆ ดังนี  
   1. กิจกรรมประกวดค้าขวัญเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม 
   2. การรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะตามจุดต่างๆ ภายใน 
ห้องสมุดทั งในรูปของโปสเตอร์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการตั งถัง
แยกขยะ : ขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และฝากระป๋อง 
   3. การรณรงค์ให้ขึ นบันไดแทนการใช้ลิฟต์ โดยการติดโปสเตอร์
ให้ข้อมูลเรื่องประโยชน์ของการเดินบันไดติดไว้บริเวณทางขึ นบันได 
และติดข้อมูลการลดปริมาณแคลอรีไว้ที่ขั นบันไดเพ่ือจูงใจให้
ผู้ใช้บริการเห็นประโยชน์ของการเดินบันไดแทนการใช้ลิฟต์ 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ รายละเอียด 

7. จ้านวนกิจกรรม/การรณรงค์ท่ีจัดขึ นเพ่ือให้ผู้ใช้บริการมี 
   ส่วนรว่มในการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    4. การรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมตามจุด
ต่างๆ ภายในห้องสมุดทั งในรูปของโปสเตอร์ ป้าย และสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์:  
     4.1 ด้านน ้า:  
         1) ในห้องน ้า : ป้ายแจ้ง/รณรงค์การปิดก๊อกน ้าให้สนิท และให้ช่วยกัน
ประหยดัน ้า/ป้ายแจ้งขอความร่วมมือในการแจ้งเจ้าหน้าท่ีกรณีพบอุปกรณ์น ้า
ช้ารุด  
         2) ในลิฟต์/หน้าลิฟต ์(Mbox): โปสเตอร์ประหยดัพลังงานโดยรวมทั ง
น ้าและไฟ 
         3) FB : โปสเตอร์ที่ห้องสมดุจัดท้า และแชร์ความรู้จากแหล่ง/องค์กร
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
    4.2 ด้านไฟฟ้า:  
         1) บันได และบริเวณหน้าลิฟต:์ รณรงค์ให้ความรู้เรื่องประโยชน์การ
ขึ นบันไดแทนการใช้ลิฟต ์
         2) ตามจุดต่างๆ ภายในหอ้งสมุด/ในลิฟต์/หน้าลิฟต์ : โปสเตอร์ แผ่น
ป้าย ข้อมูลแจ้งเรื่องค่าไฟฟ้าและสถิติการใช้ไฟของห้องสมดุ การเปดิ-ปิดลิฟต์
ให้ถูกวิธ ี
         3) FB : โปสเตอร์ที่ห้องสมดุจัดท้า และแชร์ความรู้จากแหล่ง/องค์กร
ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
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ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
หน่วย
นับ 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินการ 

ส าเร็จ ไม่ส าเร็จ รายละเอียด 

     4.3 ด้านสภาพแวดล้อม: ในลิฟต์/หน้าลิฟต/์FB : โปสเตอรก์ารแยก
ขยะ การทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และแชร์ความรู้จากแหล่ง/องค์กรดา้นการ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ   
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  วาระท่ี 7.8  สรุปรายงานการใช้งบประมาณด าเนินการโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง 
ปีงบประมาณ 2560  
  งบประมาณด้าเนินงานโครงการห้องสมุดสีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 มาจาก
งบประมาณเงินรายได้ ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบรายจ่ายอื่น แผนงาน: การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
คน ผลผลิต: ผู้ส้าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 50,000 บาท โดยในปีนี มีการใช้งบประมาณในการ
ด้าเนินงานต่างๆ ของโครงการฯ ไปทั งสิ นจ้านวน 40,708.50 บาท คงเหลือจ้านวน 9,291.50 บาท รายละเอียดมีดังนี  
 

รายการ ยอดที่ตั้ง ใช้จริง คงเหลือ 
ประชุมคณะกรรมการ จ านวน 6 ครั้ง       
     อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  มื อละไม่เกิน 25 บาท /คน 23 คน  (575 บาท/ครั ง)                   

     อาหารกลางวัน มื อละไม่เกิน 100 บาท/คน 23  คน (2,300 บาท/ครั ง)       
     1. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั งท่ี 5/59 (มีมื อกลางวัน) 2,875.00  2,625.00  250.00  
    2. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั งท่ี 1/60 (มีมื อกลางวัน) 2,875.00  2,375.00  500.00  
    3. ประชุมคณะกรรมการโครงการ  ครั งท่ี 2/60   575.00  425.00  150.00  
    4. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั งท่ี 3/60   575.00  425.00  150.00  
    5. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั งท่ี 4/60 575.00  425.00  150.00 
    6. ประชุมคณะกรรมการโครงการ ครั งท่ี 5/60  575.00  475.00  100.00    

รวมค่าจัดประชุม 8,050.00  6,750.00  1,300.00  
Big Cleaning Day จ านวน 2 ครั้ง (กรกฎาคม 2560)       
    ครั งท่ี 1 (องครักษ์) อาหารกลางวัน 100/คน 23 คน 2,300.00  2,200.00   100.00    

    ครั งท่ี 2 (ประสานมติร)          -    
          อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  มื อละไม่เกิน 25/คน 66 คน                                                                       1,650.00  1,425.00  225.00 
          อาหารกลางวัน มื อละไม่เกิน 100/คน 66 คน   6,600.00  5,700.00  900.00 
     ค่าวัสด ุ 1,000.00  664.00  336.00 

รวมค่าจัดกิจกรรม Big Cleaning Day   11,550.00  9,989.00  1,561.00    
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของห้องสมุดร่วมกัน (กุมภาพันธ์ 2560)       
     ครั งท่ี 1 (องครักษ)์ อาหารว่าง/เครื่องดื่ม  มื อละไม่เกิน 25/คน 23 คน 575.00  575.00  -    
     ครั งท่ี 2 (ประสานมติร)  อาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื อละไม่เกิน 25 /คน 66 คน               1,650.00  1,325.00  325.00  

รวมค่าจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 2,225.00  1,900.00  325.00  
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รายการ ยอดที่ตั้ง ใช้จริง คงเหลือ 
กิจกรรมประกวดค าขวัญการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
(กุมภาพันธ์ 2560)       
      รางวัลที่ 1    เป็นเงิน   500  บาท 
      รางวัลที่ 2    เป็นเงิน   400  บาท 
      รางวัลที่ 3    เป็นเงิน    300  บาท                                                                                           
      รางวัลชมเชย  เป็นเงิน  200  บาท   1,400.00  1,400.00  0.00 
กิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ หอสมุด องครักษ์  
(สิงหาคม 2560)       
     ค่าตอบแทนวิทยากร  1  คน ช่ัวโมงละ 1,200 บาท จ้านวน 6 ช่ัวโมง   7,200.00  7,200.00  0.00    
     ค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร 2 คน ช่ัวโมงละ 200 บาท จ้านวน 6 ช่ัวโมง 2,400.00  2,400.00  0.00    
     ค่าวัสด ุ 5,000.00  4,868.50  131.50    
     ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม มื อละไมเ่กิน 25 /คน 23+25+3 คน   1,275.00  1,200.00  75.00     
     ค่าอาหารกลางวัน มื อละไม่เกนิ 100/คน 23+25+3 คน  5,100.00  4,800.00  300.00    

รวมค่าจัดกิจกรรมการดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 20,975.00  20,468.50  506.50    
     หมายเหต:ุ ค่าน ้ามันเชื อเพลิง รถบัส 25 ที่น่ัง (2,500 บาท) ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต ์ 1  คัน (90 บาท) ค่าผ่านทางพิเศษ 
(225 บาท) ใช้งบด้าเนินงาน ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ  แผนงาน : ขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ผลผลติ :  ผู้ส้าเร็จการศึกษาด้านสงัคมศาสตร์ 
กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้และรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อม       
     กิจกรรม “ขยะขยายโอกาส” รับบริจาคฝากระป๋องน ้าอัดลม ณ ห้องสมุด 2 แห่ง 

 5,800.00  
  
  
  

 201.00   
     เผยแพรค่วามรูเ้รื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ      
     รณรงค์/ส่งเสรมิเรื่องการแยกขยะในอาคาร ณ ห้องสมุดทั ง 2 แห่ง ได้แก ่ถังแยก
ขวดพลาสติก ถังทิ งขยะอิเล็กทรอนิกส์ และการแยกทิ งกระดาษ ผ่านช่องทางต่างๆ 
เช่น ป้ายประชาสมัพันธ์ โปสเตอร ์สื่อสังคมออนไลน ์     
      รณรงค์เรื่องการประหยดัน ้าและไฟฟ้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดนิทรรศการ 
แนะน้าหนังสือ ป้ายประชาสมัพันธ์ โปสเตอร์ สื่อสังคมออนไลน ์     

รวมค่าจัดกิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ฯ 5,800.00  201.00  5,599.00  
รวมงบประมาณทั้งหมด 50,000.00  40,708.50  9,291.50  

  
 มติที่ประชุม  รับทราบ   

 
 
 
 วาระท่ี 7.9  รายงานสรุปโครงการห้องสมุดสีเขียวของส านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560 
                 เลขานุการน้าเสนอรายงานสรุปโครงการห้องสมุดสีเขียวของส้านักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2560  
ดังเอกสารแนบ 
 
 มติที่ประชุม  รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
  วาระท่ี 8.1 แนวทางการด าเนินการโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2561 
   คณะกรรมการฯ ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการด้าเนินการโครงการห้องสมุดสีเขียว ปีงบประมาณ 2561 
สรุปได้ดังนี  
   8.1.1 ให้ยึดแนวทางและหลักการในการด้าเนินการโครงการห้องสมุดสีเขียวของปีงบประมาณ 2560 ไว้ 
โดยเน้นที่การปฏิบัติและการด้าเนินการอย่างจริงจังและเชิงลึกมากขึ น รวมถึงด้าเนินการให้แล้วเสร็จในเรื่องต่างๆ เช่น 
การก้าหนดแนวปฏิบัติฉุกเฉินต่างๆ การแก้ไขปัญหาเรื่องหนู การส้ารวจและบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้า/ประปาและอ่ืนๆ
ที่เก่ียวข้อง การเก็บสถิติและน้าเสนอผลการด้าเนินการให้ผลและประโยชน์ที่ชัดเจนขึ น เช่น สถิติการลดใชกระดาษหรือ
การใช้กระดาษอย่างคุ้มค่า 
   8.1.2 การรายงานผลการด้าเนินการใดใดที่ต้องด้าเนินการเป็นประจ้า เช่น การก้ากับติดตามผลฯ ควร
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งข้อมูลโดยผู้รับผิดชอบ จากการส่งทางอีเมล เป็นการกรอกในแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์แทน 
เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว และประหยัดเวลาในการติดตามงาน 
   
 มติที่ประชุม  เห็นชอบ   
 
เลิกประชุม  15.30 น. 
 
 
 
 
  นายทรงยศ  ขันบุตรศรี     นางสาวอัมพร ขาวบาง      
      ประธาน       ผู้จดรายงานการประชุม 
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