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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 เกณฑ์การ

ประเมิน 
ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  1 มีการกําหนด
นโยบายหรือ
แนวทางการ
ดําเนินการตาม
มาตรการ
ประหยัด
พลังงาน 

สํานักหอสมุดกลางได้นํานโยบาย 
(1.1) และมาตรการประหยัดพลังงาน 
ประจําปีงบประมาณ 2554  มา
ทบทวนโดยคณะกรรมการดําเนินการ
ประหยัดพลังงาน (1.2) เพ่ือนําไปใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติในปีการศึกษา 
2555 ซ่ึงนโยบายและแผนดําเนินการ
ใช้ตามปีงบประมาณ  ได้จัดทําเป็น
คู่มือประหยัดพลังงานของสํานัก
หอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ 
2555 (1.3,1.4) และประจําปี
งบประมาณ 2556 (1.5) พร้อมท้ังได้
ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
หน่วยงาน ผู้ใช้บริการได้ทราบบน
เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง (1.5) และ
ติดประกาศภายในให้บุคลากรของ
สํานักหอสมุดทราบ  

1.1) นโยบายประหยัดพลังงาน ประจําปี
งบประมาณ 2555 และปีงบประมาณ 2556 
1.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน 
คร้ังท่ี 1/2555วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2555 
วาระท่ี 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 
1.3) คู่มือประหยัดพลังงานสํานัก
หอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555  
1.4) คู่มือประหยัดพลังงานสํานัก
หอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2556         
1.5) เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง เมนูบล็อก 
(Blog Energy Project) 
(http://lib.swu.ac.th/)  
 

  2 มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการ
ดําเนินการหรือ
มีการมอบหมาย
ให้มีผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการ 

สํานักหอสมุดกลางได้มีการ
ทบทวนแต่งต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงานเป็น
ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง  โดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินการประหยัด
พลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 
(2.1) และประจําปีงบประมาณ 2556 
(2.2) และมีการดําเนินการประชุม
คณะกรรมการ เพ่ือมอบหมายการ
ดําเนินงานต่างๆ ของสํานักหอสมุด
กลาง (2.3-2.4) 

2.1) คําสั่งสํานักหอสมุดกลางท่ี 55/2554 ลง
วันท่ี 13 ธันวาคม พ.ศ. 2554 
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประหยัด
พลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2555 
2.2) คําสั่งสํานักหอสมุดกลางท่ี 43/2555 ลง
วันท่ี 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 
แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการประหยัด
พลังงาน ประจําปีงบประมาณ 2556 
2.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน คร้ังท่ี 1/2555 
วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2555 วาระท่ี 1.1  
2.4) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน คร้ังท่ี 5/2555 
วันท่ี 29 ตุลาคม 2555 วาระท่ี 1.1.1, 4.1, 
4.2, 4.3, 5.1, 5.2 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

  3 มีแผนงานการ
ดําเนินการตาม
มาตรการ
ประหยัด
พลังงาน 

คณะกรรมการดําเนินการ
ประหยัดพลังงานมีการประชุม 
(3.1,3.2)  จัดทําแผนงานโครงการ
ประหยัดพลังงาน 5 ปี และการจัดทํา
แผนการดําเนินงานประหยัดพลังงาน  
ปีงบประมาณ 2555 (3.3)  และ
ปีงบประมาณ 2556 (3.4)  

 
 
 
 
 

3.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน คร้ังท่ี 1/2555    
วันท่ี 6 มกราคม พ.ศ. 2555 วาระท่ี 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3  
3.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน คร้ังท่ี 5/2555 
 วันท่ี 29 ตุลาคม 2555 วาระท่ี 3.1, 3.2 
3.3) แผนงานโครงการประหยัดพลังงาน 5 ปี 
และแผนการดําเนินการประหยัดพลังงาน 
ปีงบประมาณ 2555 
3.4) แผนการดําเนินการประหยัดพลังงาน 
ปีงบประมาณ 2556 หน้า 3  

  4 มีการดําเนินงาน
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 

มีการดําเนินการตามแผนการ
ดําเนินงานการประหยัดงาน ได้แก่ 
1. โครงการศึกษาดูงาน  
2. โครงการอบรมการปลูกจิตสํานึก 
3. ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ จัด
นิทรรศการ ทําเว็บ Blog Energy 
Project ของสํานักหอสมุดกลาง 
4.  สํารวจติดต้ังสวิทช์ไฟฟ้าเฉพาะจุด
เพ่ิมเติม ทําแผนผังสวิทช์ไฟฟ้าแต่ละจุด 
5. กําหนดเวลาปิด-เปิด
เคร่ืองปรับอากาศ  
6. การใช้กระดาษหน้าเดียว  
7. รายงานการประชมุ แบบ e-
Meeting  
8. มีการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงานติดตาม
งานอย่างต่อเนื่อง 
9. ส่งกรรมการประหยัดพลังงานเข้าร่วม
เสวนา เร่ือง อนาคตพลังงานไทยกับการ
เข้าสู่ AEC เพียงพอ หรือขาดแคลน  

4.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน  คร้ังท่ี 2/2556 
วันท่ี 4 มีนาคม พ.ศ. 2556 วาระท่ี 1.1.1  
4.2) ป้ายประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เร่ืองการ
ประหยัดพลังงาน เช่น มาตรการประหยัดพลังงาน 
ป้ายรณรงค์ให้ช่วยประหยัดพลังงาน นิทรรศการ 
ป้ายเปรียบเทียบผลการใช้กระแสไฟฟ้าแต่ละ
เดือน ตามพื้นท่ีต่าง ๆ  
4.3) ระบบปิด-ปิดสวิทช์ไฟฟ้าแบบกระตุก 
เปิด- ปิดเฉพาะจุดเพ่ิมเติม  
และแผนผังสวิทช์ สวิทช์ไฟฟ้า ตามชั้นต่าง ๆ  
4.4) แผนผังสวิทช์ไฟฟ้า คู่มือประหยัด
พลังงานสํานักหอสมุดกลางประจําปี
งบประมาณ 2556  หน้า G-O  
4.5) เว็บไซต์สํานักหอสมุดกลาง เมนูบล็อก 
(Blog Energy Project) 
(http://lib.swu.ac.th/)  
4.6) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน  คร้ังท่ี 5/2555 
วันท่ี 29 ตุลาคม 2555 วาระท่ี 1.1.4 

  5 มีระบบในการ
ติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

มีการติดตามผลการดําเนินงานโดย
การประชุมของคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน  มีการ
รายงานการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน เป็น
ประจําทุก 3 เดือน/ทุกคร้ังท่ีมีการ
ประชุมและ มีแบบติดตามตรวจสอบ
พฤติกรรมบุคลากรตามมาตรการ
ประหยัดพลังงาน  พร้อมท้ังรายงานผล

5.1) รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลาง  คร้ังท่ี 6/2555  
วันท่ี 7 มิถุนายน 2555 วาระท่ี1.5.2 
5.2) รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลาง  คร้ังท่ี 9/2555  
วันท่ี 6 กันยายน 2555, วาระท่ี 1.5.1 
5.3) รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลาง  คร้ังท่ี 11/2555  
วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 วาระท่ี1.5 
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กก ตน ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ของการดําเนินงานตามแผนการ
ดําเนินงานต่อท่ีประชุมผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลาง   

  

5.4) รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลาง  คร้ังท่ี 2/2556  
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2556 วาระท่ี1.5.1-1.5.4 
5.5) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน  
คร้ังท่ี 3 /2555 วันท่ี 1 มิถุนายน 2555  
 (ท้ังฉบับ) 
5.6) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน  
คร้ังท่ี 4 /2555 วันท่ี 5 กันยายน 2555   
(ท้ังฉบับ) 
5.7) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน 
คร้ังท่ี 5/2555 วันท่ี 29 ตุลาคม 2555  
(ท้ังฉบับ) 
5.8) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน  
คร้ังท่ี 1/2556 วันท่ี 8 มกราคม 2556   
(ท้ังฉบับ) 

  6 มีการประเมิน
และวิเคราะห์ผล
การดําเนินงาน
ตามแผนการ
ดําเนินงาน 

คณะกรรมการดําเนินการ
ประหยัดพลังงานได้วิเคราะห์และ
สรุปผลการดําเนินตามแผนการ
ดําเนินการประหยัดพลังงานประจําปี
งบประมาณ 2555 (6.1) พร้อมท้ังได้
จัดทํารายงานผลการดําเนินตาม
แผนการดําเนินการประหยัดพลังงาน
ประจําปีงบประมาณ 2555 เสนอต่อท่ี
ประชุมผู้บริหารสํานักหอสมุดกลาง
(6.2) และได้ดําเนินการสํารวจและ
สรุปผลความคิดเห็นการดําเนินการ
ตามมาตรการประหยัดพลังงานของ
บุคลากรนําเสนอต่อท่ีประชุม
คณะกรรมการประจําสํานักเพ่ือรับฟัง
ข้อเสนอแนะ (6.3)   

6.1) คู่มือประหยัดพลังงานฯ ประจําปี
งบประมาณ 2556  หน้า 17,18 
6.2) รายงานการประชุมผู้บริหารสํานัก
หอสมุดกลาง คร้ังท่ี 2/2556 วันท่ี 6 
กุมภาพันธ์ 2556 วาระท่ี 1.5.3 
6.3) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานัก คร้ังท่ี 1/2556 วันท่ี 14 
กุมภาพันธ์ 2556 วาระท่ี 1.4.2 ,1.4.3 
 

  7 มีการนําผลการ
ประเมินมาใช้ใน
การแก้ไข
ปรับปรุงหรือ
กําหนดแนวทาง
ในการ
ดําเนินงานปี

คณะกรรมการดําเนินการ
ประหยัดพลังงานได้ วิเคราะห์ผลการ
ดําเนินการตามนโยบายและมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสํานัก
หอสมุดกลาง ประจําปีงบประมาณ 
2554 (7.1) นําผลมาทบทวนปรับปรุง
ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการ

7.1) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน คร้ังท่ี 4/2555 
วันท่ี 5 กันยายน 2555 วาระท่ี 4.1,5.4 
7.2) รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประหยัดพลังงานครั้งท่ี 5/2555 
วันท่ี 29 ตุลาคม 2555 วาระท่ี 3.1.1 
7.3) คู่มือประหยัดพลังงานสํานัก



 
 

5 

กก ตน ข้อ เกณฑ์การ
ประเมิน 

ผลการดําเนินงาน หลักฐาน 

ต่อไป ประหยัดพลังงานในปีงบประมาณ 
2555 (7.2)  และได้สรุปผลการ
ดําเนินการประหยัดพลังงานประจําปี
งบประมาณ 2555 มาจัดทําคู่มือ
ประหยัดพลังงาน 2556 เพ่ือใช้ในการ
ดําเนินการประหยัดพลังงาน ประจําปี
งบประมาณ 2556 ต่อไป 

  

หอสมุดกลางประจําปีงบประมาณ 2555  
บนเว็บไซต์ สํานักหอสมุดกลาง เมนูบล็อก 
(Blog Energy Project) 
 (http://lib.swu.ac.th/th)  
7.4) คู่มือประหยัดพลังงานสํานัก
หอสมุดกลางประจําปีงบประมาณ 2556  
บนเว็บไซต์ สํานักหอสมุดกลาง เมนูบล็อก 
(Blog Energy Project) 
 (http://lib.swu.ac.th/th)  
 

 
ผลการประเมินตนเองปนีี้ : 

เป้าหมาย ผลดําเนินการ คะแนนประเมินตนเอง บรรลเุปา้หมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 

(ข้อ 1,2,3,4,5,6,7) 
5  

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

 


