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ตัวบ่งชี้  มศว 7.7.1  ระดับความสาํเร็จในการดําเนนิการตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
ชนิดของตัวบง่ชี:้ ผลผลิต 
การคิดรอบปี : ปีการศึกษา 
เกณฑ์การประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 หรือ 2 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

3 หรือ 4 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน : ข้อ 
กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการกําหนด
นโยบายหรือแนว
ทางการดําเนินการ
ตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน 

สํานักหอสมุดกลางมีการ
กําหนดนโยบายและมาตรการการ
ประหยัดพลังงาน ได้ทบทวน
นโยบายและมาตรการประหยัด
พลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2554 
2555 และจัดทําเป็นคู่มือประหยัด
พลังงานไว ้

1) นโยบายการประหยัดพลังงาน  
2) มาตรการประหยัดพลังงาน  
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน    
คร้ังท่ี 1/2554 วาระท่ี 1 หน้า 6 
(มาตรการประหยัดพลังงานของสํานัก
หอสมุดกลาง) 
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน คร้ังท่ี 
1/2555 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณา 4.1.1 
ทบทวนแผนดําเนินงาน ปีงบประมาณ 
2555 4.1.2 ทบทวนนโยบาย 4.1.3 
ทบทวนมาตรการประหยัดพลังงาน 

  2 มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินการหรือมี
การมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

มีการตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงานเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยการมีทบทวนและ
แต่งต้ังคณะกรรมการประจําปี
งบประมาณ 2554-2555 

1) คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ประหยัดพลังงาน ประจําปีงบประมาณ  
2554, 2555 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน    
คร้ังท่ี 1/2555 วาระท่ี 1 เร่ืองแจ้งเพ่ือ
ทราบ 1.1 

  3 มีแผนงานการ
ดําเนินการตาม
มาตรการประหยัด
พลังงาน 

มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ประหยัดพลังงานประจําปี
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง 

1) แผนงานโครงการประหยัดพลังงาน 5 ปี 
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน    
คร้ังท่ี 1/2554 วาระท่ี 1 แจ้งเพ่ือทราบ 
จากคู่มือประหยัดพลังงานสํานัก
หอสมุดกลาง หน้า 12 (แผนการดําเนินการ
ประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2554)  
3) คู่มือประหยัดพลังงาน สํานักหอสมุดลาง 
4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน   
คร้ังท่ี 1/2555 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณา 
แผนการดําเนินการประหยัดพลังงาน
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
ประจําปีงบประมาณ 2554,2555 

  4 มีการดําเนินงาน
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 

มีการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
งานการประหยัดงานในรูปแบบต่าง ๆ 
ตามแผนท่ีกําหนด ได้แก่  
1. โครงการศึกษาดูงาน  
2. โครงการอบรมการปลูกจิตสํานึก 
3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ จัด
นิทรรศการ 
4.สํารวจติดต้ังสวิทช์ไฟฟ้าเฉพาะจุด
เพ่ิมเติม ทําแผนผังสวิทช์ไฟฟ้าแต่ละจุด 
5. กําหนดเวลาปิด-เปิด
เคร่ืองปรับอากาศและปิดตอนพัก
กลางวัน และปิดก่อนเลิก 30 นาที 
6. ใช้กระดาษหน้าเดียว  
7. รายงานการประชุม แบบ 
 e-meeting 

สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
ต่างๆ ได้แก่  
1) ผลการประเมินการโครงการศกึษาดูงาน
การประหยัดพลังงาน ณ สํานักพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน  
2) ผลการดําเนินการโครงการอบรมการ
ปลูกจิตสํานึกการประหยัดพลังงาน  
3) ภาพป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เร่ือง
การประหยัดพลังงาน เช่น มาตรการประหยัด
พลังงาน ป้ายรณรงค์ให้ช่วยประหยัด พลังงาน 
นิทรรศการ ปา้ยเปรียบเทียบผลการใช้
กระแสไฟฟ้าแต่ละเดือน 
4) ภาพระบบปิด-ปิดสวิตช์ไฟฟ้าแบบ
กระตุก เปิด- ปิดเฉพาะจุดเพ่ิมเติม  
และแผนผังสวิตช์ สวิตช์ไฟฟ้า 
5) การทํารายงานการประชุม แบบ 
 e-meeting ; 
http://emeeting.swu.ac.th/ 
6) แผนผังสวิทช์ไฟฟ้า 

  5 มีระบบในการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

มีการติดตามผลการดําเนินงาน
โดยการประชุมของคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน และ มี
แบบติดตามตรวจสอบพฤติกรรม
บุคลากรตามมาตรการประหยัด
พลังงาน  

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน วาระแจ้งเพ่ือ
ทราบและสืบเนื่อง 
  1.1 คร้ังท่ี 1/2554 
  1.2 คร้ังท่ี 2/2554 
  1.3 คร้ังท่ี 3/2554 
  1.4 คร้ังท่ี 1/2555  
2) แบบติดตามพฤติกรรมการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

  6 มีการประเมินและ
วิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานตาม
แผนการดําเนินงาน 

มีการประเมินและวิเคราะห์ การ
ใช้กระแสไฟฟ้านําผลการดําเนินงาน
และผลการใช้กระแสไฟฟ้ามาวางแผน
และปรับมาตรกาการประหยัด
พลังงานต่าง ๆ เช่น สํารวจและติดต้ัง
สวิทช์ไฟฟ้าเฉพาะจุดเพ่ิมเติม (สวิทซ์ 
เปิด-ปิด เฉพาะจัด แบบกระตุก) 
ปรับปรุงการเปิด-ปิด ลิฟต์ เฉพาะชั้น 
ตามข้อเสนอแนะและร้องขอของ
ผู้ใช้บริการ ตามความเหมาะสม 

1) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
   1.1 ผลการประเมินโครงการศึกษาดูงาน 
สํานักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
   1.2 ผลการประเมินโครงการปลูก
จิตสํานึกการประหยัดพลังงาน 
   1.3 สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ประหยัดพลังงาน ปี 2554 
2) ตารางเปรียบเทียบผลการใช้
กระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2553 กับ
ปีงบประมาณ 2554 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 
  7 มีการนําผลการ

ประเมินมาใช้ในการ
แก้ไขปรับปรุงหรือ
กําหนดแนวทางใน
การดําเนินงานปี
ต่อไป 

ได้นําข้อเสนอแนะจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 
2553 และนําผลการดําเนินการ
ประหยัดพลังงานและผลการวิเคราะห์
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้กระแสไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ 2553 ซ่ึงจัดทําเป็น
คู่มือประหยัดพลังงานไว้มาทบทวน
มาตรการและจัดทําแผนดําเนินการ
ประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ 2554 
และนําผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อการใช้กระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ 
2554 มาทบทวนทําแผนปีงบประมาณ 
2555 

1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน คร้ังท่ี 
1/2554 วาระท่ี 1 แจ้งเพ่ือทราบ จากคู่มือ
ประหยัดพลังงานสํานักหอสมุดกลาง หน้า 
22 (สรุปผลการดําเนินงานการประหยัด
พลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2553)   
2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน    
คร้ังท่ี 1/2555 วาระท่ี 4 เร่ืองพิจารณา 
4.1.1 ทบทวนแผนดําเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2555 4.1.2 ทบทวน
นโยบาย 4.1.3 ทบทวนมาตรการประหยัด
พลังงาน 
3) สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการ
ประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และผล
การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้
กระแสไฟฟ้า 

 
 
 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6,7) 
5  

 
 
หมายเหตุ/ข้อสังเกต : 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




