
แผนการดาํเนินงานด้านงานโครงการประหยัดพลังงาน สาํนักหอสมุดกลาง มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ประจาํปีงบประมาณ 2558 

ลําดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ดําเนินการ กําหนดเวลา KPI/ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

1 แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประหยัด
พลังงาน 

ผช.กิจการพเิศษ ตุลาคม 2557 มีคณะกรรมการดําเนินงาน คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมโครงการ
ประหยัดพลังงาน 

2 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานฯ คณะกรรกมาร ทุก 3 เดือน มีประชุมครบตามที่กําหนด 4 ครั้ง กําหนดให้มีการประชุมทุก 3 เดอืน 
3 ทบทวนมาตรการ/แนวทาง ประหยัดพลังงาน คณะกรรมการ ตุลาคม 2557 มีการนําเอามาตรการประหยัด

พลังงานปงีบประมาณ 2557          
มาทบทวนแก้ไขทําเป็นมาตรการ/
แนวทาง ประหยัดพลังงาน 
ปีงบประมาณ 2558 

นํามาตรการ/แนวทางประหยดั
พลังงานประจําปีงบประมาณ 2557 
มาทบทวนแก้ไขใหเ้หมาะกับสภา
ปัจจุบัน  

4 จัดทําแผนประหยัดพลังงาน คณะกรรมการ ตุลาคม 2557 มีแผนการดําเนนิการประหยัด
พลังงานประจําปีงบประมาณ 2558 

ประชุมจัดทําโครงการและกิจกรรม
เพื่อทําแผนและของบประมาณ 

5 จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง 

ผช.กิจการพเิศษ มีนาคม 2558 ผู้เข้าร่วมอบรมมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าระดับ 4 

จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสํานัก
หอสมุดกลาง เรื่องการอนุรกัษ์
พลังงานแบบมสี่วนร่วม 

6 เผยแพร่ความรู/้ประชามสัมพนัธ์เรื่องการ
ประหยัดพลังงาน 

คณะกรรมการ ตุลาคม 2557 
–กันยายน 

2557 

มีการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและให้
ความรู้การประหยัดพลังงานผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ เว็บไซตจ์ดั 
Facebook  นิทรรศการ ป้าย
โฆษณา 

ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมและใหค้วามรู้
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ 
Facebook  จัดนิทรรศการ ปา้ย
โฆษณา 

7 ประกวดประดษิฐ์ของจากวัสดใุช้แล้ว ผช.กิจการพเิศษ มีนาคม – 
เมษายน 2558 

มีการจดักิจกรรมประกวดประดิษฐ์
ของจากวัสดใุชแ้ล้ว   

จัดประกวดประดิษฐข์องจากวัสดุใช้
แล้ว 

8 คณะกรรมการศึกษาดงูาน ผช.กิจการพเิศษ พฤษภาคม 
2558 

ผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานมีความพงึพอใจ
ไม่น้อยกว่าระดบั 4 

คณะกรรมการศึกษาดงูาน การอน
รักษ์สิ่งแวดล้อมและป่าชายเลน 



ลําดับ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ/ดําเนินการ กําหนดเวลา KPI/ตัวชี้วัดความสําเร็จ ผลการดําเนินงาน 

9 ฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมการหนีไฟ ผช.กิจการพเิศษ เมษายน 2558 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจไม่
น้อยกว่าระดับ 4 

ให้ความรู้และฝึกซ้อมการดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ 

10 ดําเนินการตามมาตร/แนวทางประหยัด
พลังงาน 

คณะกรรมการ/บุคลากร ตุลาคม 2557 
–กันยายน 

2557 

มีมาตรการประหยัดพลังงานของ
สํานักหอสมุดกลาง 

 กําหนดมาตรการ/แนวทางประหยัด
พลังงานให้บุคลากร/ผู้ใช้บรกิารปฏิบัติ  

11 กํากับตดิตามการใช้พลังงานแนวทางประหยดั
พลังงานและรายงานความก้าวหน้าพร้อม
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการของแต่ละ
ชั้น 

ทุก 3 เดือน มีการรายงานการกํากับติดตามการ
ใช้พลังงานตามมาตรการ ประหยัด
พลังงาน / ปัญหาอุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะครบทุก 3 เดือน 

มีกรรกการทําหน้าที่ดูแล กํากับให้
บุคลากรดําเนินการตามมาตร
ประหยัดพลังงานและรายงานผลทุก
ครั้งที่มกีารประชุม 

12 วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า ผช.กิจการพเิศษ ตุลาคม 2557 
–กันยายน 

2557 

ลดการใช้กระแสไฟฟ้าได้ร้อยละ 3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้าประจําทุกและ
เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของแต่ละปี 

13 ปรับปรงุระบบไฟฟ้าอาคารสํานักหอสมุดกลาง ผช.กิจการพเิศษ ตุลาคม 2557 
– มิถุนายน 

2558 

เปลี่ยนอุปกรณ์กันไฟฟ้าลัดวงจร
ทั้งหมดและเปลี่ยนหลอดหลอดไฟ
แบบ ฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอดไฟ      
แบบแอลอีดี จํานวน 2000 หลอด 

ดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าและ
เปลี่ยนหลอดไฟแบบฟลูออเรสเซนต์
เป็นหลอดไฟแบบแอลอีดี 

14 กิจกรรม Green Library for Life กรรมการจาก มศว 
องครกัษ ์

ตุลาคม 2557 
–กันยายน 

2557 

จักกจิกรรมได้ครบทกุกิจกรรม 1. แนะนําหนังสือ Green Library 
for Life ด้วยทีค่ั่นหนังสือ 
2. จดันิทรรศการ Green Library for 
Life และป้ายรณรงค์ประหยัด
พลังงาน  
3. จดักิจกรรมบอกเล่าความรูท้ี่ได้รับ
จากหนงัสือ Green Library for Life 

 



แผนการดาํเนินงานการดาํเนินงานประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

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

- ทบทวนแตง่ตัง้คณะกรรมการ 

- ประชมุคณะกรรมการ
ดําเนินงาน 

- ทบทวนมาตรการ/แนวทาง 
ประหยดัพลงังาน 

- จดัทําแผนประหยดัพลงังาน 

- จดัอบรมให้ความรู้แก่บคุลากร
สํานกัหอสมดุกลาง 
- เผยแพร่ความรู้เร่ืองการ
ประหยดัพลงังาน 
- กิจกรรมประกวดประดิษฐ์ของ
จากวสัดใุช้แล้ว 
- กิจกรรมศกึษาดงูานของ
คณะกรรมการ 

- กิจกรรมฝึกซ้อมดบัเพลงิ
และซ้อมการหนีไฟ 

- ดําเนินการตามมาตร/แนวทาง
ประหยดัพลงังาน 

- กํากบัติดตามการใช้พลงังาน
แนวทางประหยดัพลงังานและ
รายงานความก้าวหน้าพร้อม
ปัญหาอปุสรรคและข้อเสนอแนะ 
- วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้า 
- ปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร
สํานกัหอสมดุกลาง 
- กิจกรรม Green Library for Life 
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