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ประหยดัพลังงานสาํนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
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คํานํา 
 

   คูม่ือประหยดัพลังงานสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประจําปีการศึกษา          
พ.ศ.2557 จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในกาปฏิบัติงานประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ซึ้งได้นําผลการวิเคราะห์การดําเนินการการประหยัดพลังงาน
ประจําปีการศึกษา 2556 มาทบทวน เพื่อให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประกอบด้วย นโยบาย 
มาตรการ แผนการปฏิบัติงานโครงการ และแบบติดตามผลการประหยดัพลังงาน การจัดทําคู่มือประหยัดพลังงาน
จัดทําขึ้น ตามคําแนะนํา และข้อเสนอแนะของ ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง และคณะกรรมการดําเนินการ
ประหยัดพลังงาน  

 
 

คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน 
ตุลาคม 2557 
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สารบญั 
 

 เรื่อง                       หน้า 
 

  คํานํา                ก 
  สารบัญ               ข 
  คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน      1 
  นโยบายการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง     2 
  แผนงานโครงการประหยัดพลังงาน  5 ปี       3 
  แผนการดําเนินการประหยัดพลังงานปีงบประมาณ 2557    3 
  โครงการประหยัดพลังงาน           4 
  มาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง ปีงบประมาณ 2557   9 
  สรุปผลการประเมินโครงการศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน    12 
  สรุปผลการทดสอบความรู้จากผู้เข้ารับการอบรม     13 
   เรื่อง “การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน” 
  สรุป ผลการผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน 14 
  สรุป ผลการดําเนินงานตามแผนการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง  17 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
  สรุป ผลการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าสํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 18 
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กับ ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
 

  ภาคผนวก 
  ผู้รับผิดชอบและติดตามผลการดําเนินการมาตรการประหยัดพลังงาน   A 
  แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน    B 
  แผนผังสวิทช์เปิด- ปิดเครื่องปรับอากาศ       G 
  รอบรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน          M 
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คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2557               

 
   1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   ที่ปรึกษา 
   2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ประธาน 
   3. รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมและวิจัย กรรมการ 
   4. หัวหน้างานวารสาร      กรรมการ 
   5. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
   6. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง   กรรมการ 
   7. นางจารุวรรณ  ชูศรี       กรรมการ 
   8. นายพงษ์ศักด์ิ   เอกนาม    กรรมการ 
   9. นายสุรศักด์ิ  ธรรมธร     กรรมการ 
   10. นายโสภณ  ผิวแดง    กรรมการ 
   11. นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร  กรรมการ 
   12. นายสุรพงษ์   พิมพ์โคตร   กรรมการ 
   13. นายอภิเดช    จันทร์ศิร ิ   กรรมการ 
   14. นาย ยมนา   ปริอาราม    กรรมการ 
   15. นายสุรชัย   หาบ้านแท่น   กรรมการ   
   16. นายสันติ  เกษมพันธ์ุ   กรรมการ 
   17. นางสาวธนภร  พ่ึงพาพงศ์   กรรมการ 
   18. นายวิมล   พุมมา     กรรกมาร 
.  19. นางจรัสโฉม  ศิริรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 

     20. นางสาวอัญชลี  ตุ้มทอง         กรรมการและผู้ชาวยเลขานุการ 
 
หน้าที ่

 
1. ดําเนินการนโยบายประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
2. พัฒนามาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
3. วางแผนดําเนินการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
4. ติดตามการดําเนินงานและประเมินผลการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
5. รายงานผลการดําเนินงานการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
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แผนงานโครงการประหยัดพลังงาน  5 ปี 

 
แผนงานประหยัดพลงังาน 2553 2554 2555 2556 2557 

เริ่มตั้งเป้าหมายกําหนดกลยุทธ์การลดพลังงาน 10 % 
ระยะที่ 1 ลดการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยมาตรการและ 
               วิธีการจัดการ  
ระยะที่ 2 ลดการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยมาตรการ  
               เทคนคิและวธิกีารจัดการ  
ระยะที่ 3  ลดการใช้กระแสไฟฟ้าด้วยส่งเสริมสร้าง   
                แรงจูงใจและปลูกจิตสาํนึก 
 

 
  

   
 
 
 
 

 

 
แผนการดําเนินงานการดําเนินงานประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

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

- ทบทวนแต่งตั้งคณะกรรมการ             
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน             
- ทบทวนมาตรการ/แนวทาง 
ประหยัดพลังงาน 

            

- จัดทําแผนประหยัดพลังงาน             
- จัดทํามุมความรู้ประหยัด
พลังงาน 

            

- อบรมให้ความรู้การลดพลังงาน
และรณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์พลังงาน 

            

จัดกิจกรรมประกวดตกแต่งตะกร้า
หวายสารพัดประโยชน์ 

            

- ศึกษาดูงาน             
- ดําเนินการตามมาตร/แนวทาง
ประหยัดพลังงาน 

            

- กํากับติดตามการใช้พลังงาน
แนวทางประหยัดพลังงานและ
รายงานความก้าวหน้าพร้อม
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

            

- วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้า 

            

ควบคุมความเสี่ยงไฟฟ้ารัดวงจร             

กิจกรรม Green Library for Life             
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โครงการประหยัดพลังงาน 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรม 

ประจําปีงบประมาณ 2557  
 

1. ชื่อโครงการ 
 โครงการประหยัดพลังงาน 

 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ 
 สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
         
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการดําเนินการประหยัดพลังงานสํานักหอสมุดกลาง 
   1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง   ที่ปรึกษา 
   2. ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายกิจการพิเศษ  ประธาน 
   3. รองผู้อํานวยการฝ่ายส่งเสริมและวิจัย กรรมการ 
   4. หัวหน้างานวารสาร      กรรมการ 
   5. หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรรมการ 
   6. เลขานุการสํานักหอสมุดกลาง   กรรมการ 
   7. นางจารุวรรณ  ชูศรี       กรรมการ 
   8. นายพงษ์ศักด์ิ   เอกนาม    กรรมการ 
   9. นายสุรศักด์ิ  ธรรมธร     กรรมการ 
   10. นายโสภณ  ผิวแดง    กรรมการ 
   11. นายพิลาสพล พิพัฒน์เขมากร  กรรมการ 
   12. นายสุรพงษ์   พิมพ์โคตร   กรรมการ 
   13. นายอภิเดช    จันทร์ศิร ิ   กรรมการ 
   14. นาย ยมนา   ปริอาราม    กรรมการ 
   15. นายสุรชัย   หาบ้านแท่น   กรรมการ   
   16. นายสันติ  เกษมพันธ์ุ   กรรมการ 
   17. นางสาวธนภร  พ่ึงพาพงศ์   กรรมการ 
   18. นายวิมล   พุมมา     กรรกมาร 
.  19. นางจรัสโฉม  ศิริรัตน์    กรรมการและเลขานุการ 

     20. นางสาวอัญชลี  ตุ้มทอง         กรรมการและผู้ชาวยเลขานุการ 
4. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันนี้ วิกฤตการณ์ด้านพลังงานกําลังเป็นปัญหาใหญ่ทีท่ั่วโลกกําลังหวั่นวิตก หากเราไม่ปลูกจิตสํานึก
ในการอนุรักษท์รัพยากรและพลังงาน ก็อาจมีผลให้มนุษยใ์นอนาคตไม่มีพลังงานใช้กันอีกต่อไป  
  สํานักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานสนับสนุนการเรียนการสอนและให้บรกิาร ซึ่งพยายามหามาตรการและ
แนวทางลดการใช้พลงังานให้ลดลงแต่ในการดําเนินการจะต้องคํานึงถึงผู้ใช้บริการและกิจกรรมที่ตอบสนองการ
ใช้บริการอย่างเป็นสําคัญดังนั้นการกระตุ้นให้บุคลากรและผู้ใช้บริการมีจติสํานึกและตระหนักในเรื่องการ
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ประหยัดพลังงานจึงเป็นเรื่องจําเป็นที่ต้องปฏิบัติและให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและให้
ผู้ใช้บริการ มีจติสํานึก และมสี่วนร่วมในการประหยัดพลังงาน โดยร่วมแรงร่วมใจกันปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
พลังงานที่ไม่ถูกต้องสิ้นเปลือง หันมาช่วยกันใช้พลังงานอย่างประหยัด สํานักหอสมุดกลาง จึงสนับสนุนให้มี
โครงการและกิจกรรมประหยดัพลังงานและอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
5. ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  
  สนับสนนุพนัธกิจมหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 
       ผลิตบัณฑิต        บริการวิชาการ    ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
       วิจัยและงานสร้างสรรค์    พัฒนาองค์กร 
 สนับสนุนยุทธศาสตร์การบรหิารมหาวิทยาลัยศรนีครินทรวิโรฒ 
        ยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย          ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อสังคม 
        ยุทธศาสตรก์ารสืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมและศิลปะ   ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพนิสิต 
        ยุทธศาสตร์การประกันคุณภาพการศึกษา        ยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสังคม 
        ยุทธศาสตร์การบริหารระบบและบุคลากร      ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบริหารทรัพย์สิน 
        ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 
6. วัตถุประสงค ์  
   1. เพื่อให้บุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง และผูใ้ช้บริการมีส่วนร่วมในการ   
              ประหยัดพลังงาน 

2. เพื่อให้บุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง และผูใ้ช้บริการมีความรู้อย่างถูกต้อง  
    เกี่ยวกับวิธีการการประหยัดพลังงาน 
3. เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้ใช้บริการเห็นความสําคัญของการประหยัด    
    พลังงาน 

  4. เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและผู้ใช้บรกิารมีพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 
 
7. ลักษณะโครงการ 
   โครงการเดิม  (โครงการที่เคยดําเนินงานปีก่อนหน้า) 
   โครงการใหม่ 
   โครงการต่อเนื่อง ปีที่ .......................................... (โปรดแนบผลการประเมินโครงการ และ 
   ข้อเสนอแนะที่จะต้องปรับปรุงในปีที่ผ่านมา) 

 

8. สถานที่ดําเนินงาน   
 1. สํานักหอสมดุกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ  
 2. หอสมุด มศว องครักษ์ 
 3. หน่วยงานอนุรักษ์พลังงาน 
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9. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

1. บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง และผู้ใช้บรกิาร 
          

10. ตัวบ่งชี้วัดความสาํเร็จและเปา้หมาย  
 1. บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางให้ความมือเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 90 
        2. มีการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ร้อยละ 80 
 
 

ตัวบ่งชี้วัดความสําเร็จและเป้าหมาย วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือและประเมนิ 
1. บุคลากรของสํานักหอสมุดกลางให้ความ
มือเข้าร่วมโครงการประหยัดพลังงาน   ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

จํานวนผู้การเข้าร่มโครงการ/
กิจกรรม 

แบบบันทึกการลงชื่อเข้าร่วม
โครการ/กิจกรรม 

2. มีการดําเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ติดตามพฤติกรรมตาม
มาตรการประหยัดพลังงาน 

แบบติดตามผลการคําเนิน
การตามมาตรการประหยัด
พลังงาน 

 
11. ระยะเวลาในการดําเนินการ 
 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558 
  

 วิธีดําเนินการ 
 1. จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประหยัดพลังงาน 4 ครั้ง 
 2. จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรสํานักหอสมุดกลาง 1 ครั้ง 
 3. เผยแพร่ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงาน และรณรงค์ตามมาตรการแนวทางประหยัดพลังงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
 4. จัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 
 5. ศึกษาดูงานประหยัดพลังงาน 1 ครั้ง 
 6. ดําเนินการตามมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงาน 
 7. กํากับติดตามการใช้พลังงานตามแนวทางประหยัดพลังงานและรายงานความก้าวหน้าพร้อมปัญหาอุป
สรรค์และข้อเสนอแนะ 
 8. วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า 
 9. ควบคุมความเสี่ยงไฟฟ้ารัดวงจร 
 10. กิจกรรม Green Library for Life 
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12. แผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานการดําเนินงานประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

กิจกรรม 
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             
- ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน             
- ทบทวนมาตรการ/แนวทาง 
ประหยัดพลังงาน 

            

- จัดทําแผนประหยัดพลังงาน             
- อบรมให้ความรู้แก่บุคลกรสํานกั
หอสมุดกลาง 

            

- เผยแพร่ความรู้เรื่องการประหยัด
พลังงาน 

            

จัดกิจกรรมให้นิสิตมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 

            

- ศึกษาดูงาน             
- ดําเนินการตามมาตร/แนวทาง
ประหยัดพลังงาน 

            

- กํากับติดตามการใช้พลังงาน
แนวทางประหยัดพลังงานและ
รายงานความก้าวหน้าพร้อม
ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ 

            

- วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้
กระแสไฟฟ้า 

            

ควบคุมความเสี่ยงไฟฟ้ารัดวงจร             

กิจกรรม Green Library for Life             

 
13. งบประมาณ  
 ใช้งบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557งบรายจ่ายอ่ืน แผนงาน : ขยายโอกาส
และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ ผลผลิต : ผู้สําเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังนี้        
(ถัวจ่ายทุกรายการ) 
การจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานโครงการประหยัดพลังงาน  

1. ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จํานวน 4 ครั้ง  มื้อละไม่เกิน 25 บาท/20 คน  เป็นเงิน   2,000   บาท 
 2.  ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 4 ครั้ง  มื้อละไม่เกิน 80 บาท/20 คน     เป็นเงิน  1,600  บาท  
 

เดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมการดําเนนิงานโครงการประหยดัพลังงาน 
 1.  ค่าน้ํามันเชือ้เพลิง                 เป็นเงิน     3,000 บาท 
 2.  ค่าของที่ระลึกมอบให้หน่วยงานที่ไปศึกษาดูงาน             เป็นเงิน         500  บาท 
 3.  ค่าตอบแทนพนักงานขับรถยนต์                 เป็นเงิน          180  บาท 
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 4.  ค่าผ่านทางพิเศษ                   เป็นเงิน       500  บาท 
 5.  ค่าอาหารกลางวันจํานวน 1 มื้อๆ ละ 100 บาท/คน จําวน 35  คน เป็นเงิน   3,500  บาท 
การอบรมให้แก่บุคลากรสาํนักหอสมุดกลาง 
 1.  ค่าตอบแทนวิทยากร 1 คน ช่ัวโมงละ 600 บาท จํานวน 6 ช่ัวโมง      เป็นเงิน     3,600 บาท 
 2.  ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม จํานวน 2 ครั้ง มื้อละไม่เกิน 25บาท/80 คน เป็นเงิน       4,000  บาท  
      มื้อละ 25 บาท/คน     
        3.  ค่าอาหารกลางวัน จํานวน 1 ครั้ง มื้อละไม่เกิน 100 บาท/80 คน     เป็นเงิน      8,000 บาท 
กิจกรรมประกวดประดิษฐ์ของจากวัสตุใชแ้ล้ว  

1. ของรางวัล/เงินรางวัล สําหรับผู้ส่งผลงานเข้าประกวด มี 2 ประเภท 
    รางวัลที่ 1                    เป็นเงิน      1,000  บาท 
 รางวัลที่ 2                    เป็นเงิน        700  บาท 
 รางวัลที่ 3                    เป็นเงิน        500  บาท  

 กิจกรรม Green Library for Life                              
         1.  ค่าวัสดุ อุปกรณ์       เป็นเงิน        920  บาท  
       

       รวมเป็นเงิน             30,000  บาท 
                                                                                (สามหมืน่บาทถ้วน) 
 

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. บุคลากรและผู้ใช้บริการสํานักหอสมุดกลาง ให้ความร่วมมือประหยัดพลังงาน  
2. บุคลากรของสํานักหอสมุดกลาง และผูใ้ช้บริการมีความรู้อย่างถูกต้องเกี่ยวกับ 
    การประหยดัพลังงานและมีจิตสํานึกในการประหยัดพลังงาน 

3. สามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าและการใช้ค่าสาธารณูปโภคประเภทอื่น ๆ ได้แก่ ค่าโทรศัพท์    
    ค่าไปรษณย์ี  ค่าน้ําประปา ค่าวัสดุ  ฯลฯ 
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มาตรการประหยัดพลงังานของสํานักหอสมุดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 

 มาตรการประหยัด 
พลังงานดา้น 

ส่วนของบุคลากร ส่วนของผู้ใชบ้ริการ 

1.ระบบไฟฟ้า 
แสงสว่าง 

1. ปิดไฟฟ้าฟ้าทุกครั้งเมื่อไมม่ี
คนทํางานและเวลาพักเที่ยง 
2. เปิดไฟฟ้าเฉพาะดวงที่จําเป็น 
3. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัด
พลังงานที่ได้รับรองมาตรฐาน 
4. จัดทําแผนผงัสวิตช์ เปิด- ปิดดวงไฟ 
5. จัดผู้รับผิดชอบดูและการเปิด- ปิด
ดวงไฟประจําช้ัน 

1. เปิดไฟฟ้าฟ้าตามความจําเป็นของการ
ใช้แสงสว่างหรือเฉพาะส่วนที่มีผู้ใช้บริการ 
2. ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะจุด
แทนการเปิดไฟทั้งห้อง เช่น ติดสวิตช์
เปิด- ปิดแบบกระตุก  
3. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยัด
พลังงานที่ได้รับรองมาตรฐาน 

2. เครื่องปรับอากาศ 1. ต้ังอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสม 
ที่ 25 องศาเซลเซียส  
2. เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา  
8.00-16.00 น. และปิดเวลาพักเที่ยง 
3. หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องทํางาน
เกิน 1 ช่ัวโมง ต้องปิด
เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 
4. สําหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับ 
อากาศก่อนการประชุมประมาณ 10-
15 นาท ีและเมื่อใช้เสร็จใหผู้ร้ับผิด 
ชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันที 
5. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่าง
สม่ําเสมอ โดยทําความสะอาดแผ่น
กรองอากาศที่อยู่ภายในชุดเครื่องปรับ 
อากาศในอาคารทุกๆ เดือน และทํา
ความสะอาดชุดระบายความร้อนที่
ติดต้ังภายนอกอาคารทุก 6 เดือน 
6. ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับ 
อากาศ โดยป้องกันความร้อนเข้าสู้
อาคาร โดยการปลูกต้นไม้ ติดผ้าม่าน 
และอุดรอยรั่วต่าง ๆ 
7. ลดการดูดความเย็นออกโดยการงด
ใช้พัดลมดูดอากาศ 
8. แต่งกายให้เหมาะสมกับอากาศ 
มายเหตุ หากอากาศเย็นให้พิจารณาตาม
เหมาะสม ในการปิดเครื่องปรับอากาศ 

1. ต้ังอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสม  
ที่ 25 องศาเซลเซียส  
2. กําหนดเวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับ 
อากาศ และผู้รบัผิดชอบประจําช้ัน 
วันจันทร-์ศุกร ์(เปิดภาคเรียน) 
- ช้ัน 1 เปิดเวลา 8.40 - 19.00 น. 
- ช้ัน 2 เปิดเวลา 8.15 - 19.00 น. 
- ช้ัน 3 เปิดเวลา 8.35 - 19.00 น. 
- ช้ัน 4 เปิดเวลา 8.30 - 19.00 น. 
- ช้ัน 5 เปิดเวลา 8.50 - 17.00 น. 
- ช้ัน 6 เปิดเวลา 9.00 – 16.00 น. 
วันเสาร-์วันอาทิตย์ (เปิดภาคเรียน) 
- ช้ัน 1 เปิดเวลา 10.15 - 17.00 น. 
- ช้ัน 2 เปิดเวลา 10.00 - 17.00 น. 
- ช้ัน 3 เปิดเวลา 10.30 - 17.00 น. 
- ช้ัน 4 เปิดเวลา 10.20 - 17.00 น. 
- ช้ัน 5 เปิดเวลา 10.40 - 16.00 น. 
- ช้ัน 6 งดเปิดเครื่องปรับอากาศ 
(ปิดภาคเรียน) 
เปิดเครื่องปรับอากาศตามเวลาปกติปิด
เวลา 15.00 น. 
3. สําหรับห้องประชุมเปิดเครื่องปรับ 
อากาศก่อนการประชุมประมาณ  
10-15 นาที และเมื่อเลิกการประชุมให้
ผู้รับผิดชอบปิดเครื่องปรับอากาศทันที 
4. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่าง 
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 สม่ําเสมอ โดยทําความสะอาดแผ่นกรอง
อากาศที่อยู่ภายในชุดเครื่องปรับ อากาศใน
อาคารทุกๆเดือน และทําความสะอาดชุด
ระบายความร้อนที่ติดต้ังภายนอกอาคาร
ทุก 6 เดือน 
5. ลดภาระการทํางานของเครื่องปรับ 
อากาศ โดยป้องกันความร้อนเข้าสู้
อาคาร โดยการปลูกต้นไม้ ติดผ้าม่าน 
และอุดรอยรั่วต่างๆ 
6. ลดการดูดความเย็นออกโดยการ 
งดใช้พัดลมดูดอากาศ 
หมายเหต ุหากอากาศเย็นให้พิจารณา
ตามความเหมาะสมในการปดิเครื่อง 
ปรับอากาศ 

3. คอมพิวเตอร์ 1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน
เวลาพักเที่ยงและหลังเลิกงาน 
2. เมื่อไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกิน 15 นาที
ให้ปิดหน้าจอ 

1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สบืคน้ (OPAC) 
ก่อนเวลาปิดบรกิาร 30 นาท ี
2. ลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น 
(OPAC) ของแต่ละชั้นลง หลงัเวลา 
16.00 น. (หากมีผู้ใช้บริการน้อย) 

4. ลิฟต์ 1. ลิฟต์เจ้าหนา้ที่เปิด 6.30–16.00 น. 
2. รณรงค์ให้ใช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้น
เดียว 

1. ต้ังระบบลิฟต์ให้หยุดเฉพาะชั้น 1, 2, 
4, 5 และ 7 
2. หลังเวลา 18.00 น.ปิดใช้ลิฟต์ 1 ตัว 
สลับกันเปิดวันคู่ วันคี่ 
3. รณรงค์ให้ใชบั้นไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียว 

5. น้ําประปา 1. สํารวจตรวจสอบและทําการเปลี่ยน
หรือซ่อมแซม ป้ัมน้ํา ระบบการจ่ายน้ํา 
เช่น ท่อประปา วาล์ว ก๊อกน้ํา ระบบ
สุขภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพปกติอย่าง
สม่ําเสมอ 
2. ติดตามปริมาณการใช้น้ําอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อตรวจสอบหาการรั่วไหล 
3. เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ําหรือ
ชนิดที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น ก๊อก
ประหยัดน้ํา ชักโครกประหยัดน้ํา 
หัวฉีดชําระประหยัดน้ํา  

1. รณรงค์การใช้น้ําในห้องน้ําอย่าง 
ประหยัด 
2. ประชาสัมพันธ์เมื่อเปิดก๊อกน้ํา 
ใช้เสร็จแล้วใหปิ้ดด้วย 

6. สิ่งอํานวยความ 
สะดวก 

1. กระติกน้ําร้อน กําหนดเวลาการใช้
กระติกน้ําร้อน ช่วงเวลา 7.30–8.30 น. 
และก่อนเวลาเบรกเล็กน้อยเมื่อใช้

1. ปิดเครื่องทําน้ําเย็นก่อนปิดบริการ  
30 นาท ี
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เสร็จแล้วให้ถอดปลั๊กออก 
2. เครื่องทําน้ําเย็น ปิดเครื่องทําน้ํา
เย็นเวลา 16.00 น. 
3. ไม่ควรนําเครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัวมา
ใช้ในสถานทีท่าํงาน 

7. อ่ืน ๆ  1. จัดอบรมใหค้วามรู้เรื่องการ
ประหยัดพลังงาน  
2. ลดการใช้กระดาษโดยการนํา
กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า มาใช้อีก 
3. ใช้ส่งข้อความทางไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกสแ์ทนการส่งด้วย
กระดาษ 

1. จัดอบรมใหค้วามรู้เรื่องการประหยัด
พลังงาน 
2. ประชาสมัพันธ์รายจ่ายการใช้กระแส 
ไฟฟ้าใหผู้้ใช้บรกิารทราบทุกเดือน 
3. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความ
คิดเห็นมาตรการประหยัดพลังงาน 
4. ปรับเวลาการเปิดบริการให้เหมาะสม
กับความต้องการของผู้ใช้บริการ 

 
 
 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 
 
 
 
 

        อาจารย์สาโรช  เมาลานนท์ 
                              (ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดกลาง) 
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สรุปผลการประเมินกิจกรรมศึกษาดูงานในโครงการประหยัดพลงังาน 
ณ สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 14 มิถุนายน 2556 
 
 
 การศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มผีู้เขา้ 
ร่วมกิจกรรมจาํนวน 25 คนได้รับแบบประเมินกลับคืน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 92 ผู้เข้าร่วม 
กิจกรรมศึกษาดูงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน โดยรวมอยู่ในระดับมาก (4.44) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าผู้เข้ารว่มกิจกรรมศึกษาดูงานมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
คือ เป็นการเปิดโลกทัศน์หรือมุมมองของการประหยัดพลังงาน (4.76) และอยู่ในระดับมาก 
4 ข้อคําถาม ตามลําดับดังนี้ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน (4.48) 
และเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน (4.40) มีการแลกเปลีย่น 
ความคิดเห็น เรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากร (4.36) และความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ศึกษา 
ดูงาน ดังแสดงในตาราง 
 
ตาราง แสดงความคิดเหน็เก่ียวกับโครงการศึกษาดงูาน 

ข้อคําถาม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แปลผล 
1. เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการประหยัดพลังงาน 4.40 88.00 มาก 
2. มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างบุคลากร 4.36 88.20 มาก 
3. เป็นการเปิดโลกทัศน์หรือมมุมองของการประหยัดพลังงาน 4.76 99.20 มากที่สุด 
4. ความเหมาะสมของเวลาที่ใช้ศึกษาดูงาน 4.20 84.00 มาก 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน 4.48 89.60 มาก 

รวม 4.44 88.80 มาก 
 
 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ 
 1.ถ้านําความรู้ที่ได้ไปดูงานมาปฏิบัติที่หน่วยงานได้จริงก็จะเป็นการดีมากเลยครับ 
 2.ควรให้มีการจัดการไปดูงานทุกปี 
 3.ควรใช้กระดาษrecycleกล่องนม แทนกระดาษขาว80แกรมทั้งยังเป็นกระดาษที่ถนอมสายตาด้วย 
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สรุปผลการทดสอบความรูจ้ากผู้เข้ารบัการอบรม 
เรื่อง “การสรา้งจิตสาํนึกในการอนุรักษ์พลังงาน” 

” 
 สรุปผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการอบรมเรื่อง “การสร้างจติสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน”  เมื่อวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2556  ผลการประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการอบรมเรื่อง “การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน มีเข้าร่วมอบรม 
72 คน ได้รับแบบประเมิน จํานวน 61 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 84.72 ระดับความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ การนําไปใช้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.22) เมื่อแยกเป็นด้านต่างๆ ได้ดังนี้ ด้านเนื้อหา พบว่าก่อนเข้าการอบรมผู้เข้ามีความรู้เรื่องการ
ประหยัดพลังงานอยู่ในระดับน้อย ( X =3.34) เมื่อได้รับการอบรมแล้วมีความรู้เพิ่มมากขึ้นในระดับมากขึ้น ( X =4.20) และ
ประโยชน์ท่ีรับจากการเข้าร่วมอบรมระดับมาก ( X =4.18) ด้านวิทยากร โดยรวมอยู่ในระดับดีทุกข้อ ได้แก่ วิทยากรมีการเตรียม
ตัวและความพร้อมดี ( X =4.30) การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่ายดี ( X =4.21) การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรง
ประเด็นดี ( X =4.18) ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหาดี ( X =4.10) และเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบคําถาม  
( X =3.90) ด้านสถานที/่ระยะเวลา โดยรวมอยู่ในระดับดีทุกข้อได้แก่ ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม ( X =3.39) ความ
เหมาะสมของอุปกรณ ์โสตทัศนูปกรณ์ ( X =3.74) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม ( X =3.87) และด้านการนําความรู้
ไปใช้โดยรวมอยู่ในระดับดีทุกข้อ ( X =3.74) สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ ( X = 4.21) และสามารถนําความความรู้
ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดได้ ( X = 4.11) และความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับดี ( X =4.11) รายละเอียดดังตาราง 
 

ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจความรู้ ความเข้าใจต่อการอบรมเรื่อง “การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
แป
ลผล

ด้านเนื้อหา   
     1. ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้เรื่องนี้เพียงใด 3.34 น้อย 
      2. หลังการอบรม ท่านมีความรู้เพิ่มมากขึ้นเพียงใด 4.20 มาก 
      3. ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากการเข้าร่วมอบรม 4.18 มาก 
ด้านวิทยากร   
      1. การเตรียมตัวและความพร้อมของวิทยากร 4.30 ดี 
      2. ความสามารถในการถ่ายทอดเนื้อหา 4.10 ดี 
      3. การอธิบายเนื้อหาได้ชัดเจนและตรงประเด็น 4.18 ดี 
      4. การใช้ภาษาที่เหมาะสมและเข้าใจง่าย 4.21 ดี 
      5. การเปิดโอกาสให้ซักถามและตอบคําถาม 3.90 ดี 
ด้านสถานที่/ระยะเวลา   
     1. ความเหมาะสมของสถานที่จัดอบรม 3.39 ปานกลาง 
     2. ความเหมาะสมของอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ 3.74 ดี 
     3. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการอบรม 3.87 ดี 
ด้านการนําความรู้ไปใช ้   
     1. สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ 4.21 ดี 
     2. สามารถนําความความรู้ไปเผยแพร่หรือถ่ายทอดได้ 4.11 ดี 
ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม   
    1. ความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการอบรม 4.11 ดี 

รวม  X =4.22 ดี 
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ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 1. มีการเตรียมข้อมูลท่ีสมบูรณ์ แต่วิธีการนําเสนอไม่น่าติดตาม (1) 
 2. การปลูกจิตสํานึกในการประหยัดพลังงานคงจะต้องฝากอาจารย์ผู้สอนประจําวิชาต่าง ๆ ท่ีมีวิชาสอนในห้องสมุด(1) 
 3. วิทยากรบรรยายได้ดีมากค่ะ (1) 
 4. ควรจัดหาระบบเครื่องเสียงที่มีคุณภาพมาใช้ค่ะ(ท้ังห้องสมุดเลย) ควรจัดอบรมหรือให้ความรู้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุด
เพื่อสร้างความตระหนัก + จิตสํานึกในการใช้พลังงานในห้องสมุด ท้ัง ไฟฟ้า/น้ําประปา/ 
ลิฟต์ (1) 
 

สรุปผลการผลการสํารวจความคิดเหน็เก่ียวกับการปฏบิัติตาม 
มาตรการประหยัดพลงังาน ประจําปีงบประมาณ 2556 

 

ผลการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ของสํานักหอสมุดกลาง 
ประจําปีงบประมาณ 2556 ได้แบ่งการสอบถามเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านมาตรการประหยัดพลังงาน 2. ด้าน
การประชาสัมพันธ์ 3. ด้านการมใช้ลิฟต์ 4. ด้านการใช้เครื่องปรับอากาศ 5. ด้านการใชน้้ําประปา และ 6. ด้าน
การใช้แสงสว่าง ได้แจกแบบสํารวจไปจํานวน 65 ฉบับ มีผูต้อบกลับมา จํานวน 62 คน คิดเป็นร้อยละ 94.4 มี
ความคิดเห็นแต่ละด้านโดยรวมของแต่ละด้านเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านการประชาสัมพันธ์ 
( X =4.17) ด้านการใช้เครื่องปรับอากาศ ( X =4.11) ด้านการใช้น้ําประปา ( X =4.11) ด้านมาตรการประหยัด
พลังงาน ( X =4.07) ด้านการมใช้ลิฟต์ ( X =4.07) ด้านการใชแ้สงสว่าง ( X =4.05) 
 
1. ด้านมาตรการประหยัดพลังงาน  

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.07) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามลําดับดังนี้ 
ท่านทราบเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง ( X =4.15) ท่านมีความเข้าใจในมาตรการ
ประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง ( X =4.08) ท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสํานัก
หอสมุดกลาง ( X =4.05) ท่านคดิว่ามาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง สามารถช่วยประหยัด
พลังงานของหน่วยงานได้ ( X =3.98) ดังรายละเอียดในตาราง               

 

ตารางแสดงผลความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานดา้นมาตรการประหยัด
พลังงาน 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
 แปลผล 

1.ท่านทราบเรื่องมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 4.15 มาก 
2.ท่านมีความเข้าใจในมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 4.08 มาก 
3.ท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 4.05 มาก 
4.ท่านคิดว่ามาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง สามารถช่วยประหยัด
พลังงานของหน่วยงานได้ 

3.98 ปานกลาง 

รวม  X =4.07 ดี 

 
2. ด้านการประชาสัมพนัธ์  

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.17) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามลําดับดังนี้ 
ท่านได้เห็นการติดประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน ( X =4.20) ท่านคิดว่าการติดประกาศประชาสัมพันธ์
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รณรงค์การประหยัดพลังงานจะช่วยประหยัดพลังงานได้ ( X =4.17) การอบรมและให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานจะช่วย
ส่งเสริมการประหยัดพลังงานได้ ( X =4.10) ดังรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ด้านการประชาสัมพันธ ์
 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
 แปลผล 

1.ท่านได้เห็นการติดประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงาน 4.20 มาก 
2.ท่านคิดว่าการติดประกาศประชาสัมพันธ์รณรงค์การประหยัดพลังงานจะช่วยประหยัด
พลังงานได ้

4.10 มาก 

3. การอบรมและให้ความรู้เรื่องการประหยัดพลังงานจะช่วยส่งเสริมการประหยัด
พลังงานได ้

4.20 มาก 

รวม  X =4.17  มาก 
   
 

 
3. ด้านการใชล้ิฟต ์

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.07) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามลําดับดังนี ้
ท่านมีความพึงพอใจในการจัดระเบียบการใช้ลิฟต์ ( X =4.08) ท่านคิดว่าการจัดระเบียบการใช้ลิฟต์จะช่วยประหยัดพลังงานได้ 
( X =4.05) ดังรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน ด้านการใชล้ิฟต ์
 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
 แปลผล 

1. ท่านมีความพึงพอใจในการจัดระเบียบการใช้ลิฟต์ 4.08 มาก 
2. ท่านคิดว่าการจัดระเบียบการใช้ลิฟต์จะช่วยประหยัดพลังงานได้ 4.05 มาก 

รวม  X =4.07  มาก 
 

 
4. ด้านการใชเ้ครื่องปรับอากาศ  

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.11) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามลําดับดังนี ้
ท่านคิดว่าการจัดระเบียบการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศจะช่วยประหยัดพลังงานได้ ( X =4.12) ความพึงพอใจในการจัดระเบียบ
การเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ( X =4.10) ดังรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคดิเหน็เก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานดา้นการใช้เครื่องปรบัอากาศ 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
 แปลผล 

1. ความพึงพอใจในการจัดระเบียบการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ 4.10 มาก 
2. ท่านคิดว่าการจัดระเบียบการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศจะช่วยประหยัด 
พลังงานได ้

4.12 มาก 

รวม  X =4.11  มาก 
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5. ด้านการใชน้้ําประปา  

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.11) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามลําดับดังนี ้
ความพึงพอใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ํา เช่น ก๊อกน้ํา ชักโครก สายชําระ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ( X =4.17) ท่าน
คิดว่าการเลือกใช้ ก๊อกน้ํา ชักโครก สายชําระ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ จะช่วยประหยัดน้ําประปาได้ ( X =4.10) ความพึง
พอใจในการติดตามซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้ํา ชักโครก สายชําระ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปกติใช้งานได้ 
( X =4.05) ดังรายละเอียดในตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคดิเหน็เก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานดา้นการใช้เครื่องปรบัอากาศ 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
 แปลผล 

1. ความพึงพอใจในการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ํา เช่น ก๊อกน้ํา ชักโครก สายชําระ 
และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ 

4.17 มาก 

2. ความพึงพอใจในการติดตามซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น ก๊อกน้ํา ชักโครก สายชําระ และ
เครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพปกติใช้งานได้ 

4.05 มาก 

2. ท่านคิดว่าการเลือกใช้ ก๊อกน้ํา ชักโครก สายชําระ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ  
จะช่วยประหยัดน้ําประปาได้ 

4.10 มาก 

รวม  X =4.11  มาก 

 
6. ด้านการใชแ้สงสว่าง  

มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.05) มีรายละเอียดความคิดเห็นรายข้อ ตามลําดับดังนี ้
ความพึงพอใจในการติดสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตุก ( X =4.12) ความพึงพอใจในการติดตามซ่อมแซมอุปกรณ์ เช่น 
ก๊อกน้ํา ชักโครก สายชําระ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ ใหอ้ยู่ในสภาพปกติใช้งานได้ ( X =3.98) ดังรายละเอียดใน
ตาราง 

 

ตารางแสดงผลความคิดเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดด้านการใชเ้ครื่องปรับอากาศ 

รายการแสดงความคิดเห็น X  
 
 แปลผล 

1. ความพึงพอใจในการติดสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตุก 4.12 ปานกลาง 
2. ท่านคิดว่าการติดสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตุกจะช่วยประหยัดพลังงานได้ 3.98 ปานกลาง 

รวม  X =4.05  ปานกลาง 
 
 

ความคิดเหน็และข้อเสนอแนะ 
1. ควรมีการติดต้ังสวิตช์ไฟฟ้าแบบกระตุกที่เป็นรูปแบบมาตรฐานดูแล้วสวยงาม 
2. ผู้ทีม่ีหน้าทีดู่แลเปิด –ปิดอาคารในช่วงทํา OT ต้องหมั่นเดินตรวจจุดบริเวณที่มีการเปิดไฟฟ้าทิ้งไว้ 

โดยที่ไม่มีผู้ใชบ้ริการ หรือเปิดเครื่องปรับอากาศทิ้งไว้ 
3. การประหยดัพลังงานต้องได้รับความร่วมมือร่วมแรงกนัทุกคนทุกฝ่ายแต่เท่าที่ดู บางคนยังไม่มี 

จิตสํานึกในด้านนี้ 
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สรุปผลผลการดําเนินงานตามแผนการดาํเนนิการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 
ในการดําเนินงานตามแผนงานโครงการประหยัดพลังงานประจําปีงบประมาณ 2556 คณะกรรมการได้

ดําเนินการตามแผนครบ ทุกกิจกรรม ได้แก่  
1. ทบทวนแต่งต้ังคณะกรรมการ     
2. ประชุมคณะกรรมการ จํานวน 3 ครั้ง 
3. ทบทวนมาตรการ/แนวทางการประหยัดพลังงาน     
4. ประชาสัมพันธ์และรณรงคก์ารประหยัดพลังงาน            
5. อบรมใหค้วามรู้การลดพลงังานและรณรงค์ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์พลังงาน                            
6. ศึกษาดูงานการประหยัดพลังงานที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     
7. ติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงานของสํานักหอสมุดกลาง 
8. วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้า 
9. ควบคุมความเสี่ยงไฟฟ้ารัดวงจร 
10. ให้ความรว่มมือนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทําโครงงาน เรื่อง การวิเคราะห์การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าภายในอาคาร
สํานักหอสมุดกลางเพื่อการประกวดอาคารอนุรักษ์พลังงาน 
11. ปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่เสื่อมสภาพ จํานวน 53 เครื่อง 
12. สํารวจปัญหาเบื้องต้นเพื่อหาที่มาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาของไฟฟ้าลัดวงจร โดย บริษัท 
World Syndicate Co.,Ltd. 
13. จัดกิจกรรม Green Library for Life สํานักหอสมุด มศว องครักษ์ ได้แก่   

- การแนะนําหนังสือ Green Library for Life ด้วยที่คั่นหนังสือ 
- นิทรรศการ Green Library for Life และป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงาน  
- กิจกรรมบอกเล่าความรู้ที่ได้รับจากหนังสือ Green Library for Life 
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สรุปผลการเปรียบเทียบการใช้กระแสไฟฟ้า 
สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรนีครนิทรวิโรฒ ปีงบประมาณ 2555 กับปีงบประมาณ 2556 

 

ปีงบประมาณ 

2555 

หน่วย 

(kwh) 

ราคา/หน่วย 

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

ปีงบประมาณ 

2556 

หน่วย 

(kwh) 

ราคา/

หน่วย 

(บาท) 

จาํนวนเงิน 

(บาท) 

ผลต่าง งบประมาณ

2555/ 2556 หน่วย

(kwh) 

ผลต่าง งบประมาณ 

2555/ 2556 เงิน 

(บาท) 

ตุลาคม       2554 116,881.00 3.383 395,444.44 ตุลาคม       2555 104,000.00 5.043 524,437.76 -12,881.00 +128,993.32 

พฤศจิกายน 2554 50,000.00 3.387 169,356.65 พฤศจิกายน 2555 126,000.00 4.730 595,983.69 +76,000.00 +426,627.04 

ธนัวาคม 2554 81,000.00 3.385 274,150.63 ธนัวาคม 2555 110,000.00 4.793 527,249.33 +29,000.00 +253,098.77 

มกราคม 2555 106,000.00 3.448 365,467.10 มกราคม 2556 123,000.00 4.771 586,892.55 +17,000.00 +221,425.45 

กมุภาพนัธ์ 2555 122,000.00 3.447 420,581.52 กมุภาพนัธ์ 2556 117,000.00 4.813 563,117.72 -5,000.00 +142,536.20 

มีนาคม 2555 145,000.00 3.447 499,808.49 มีนาคม 2556 93,000.00 4.891 454,889.39 -52,000.00 -44,919.10 

เมษายน 2555 98,000.00 3.448 337,909.89 เมษายน 2556 75,000.00 5.162 387,172.90 - 23,000.00 +49,263.01 

พฤษภาคม 2555 105,000.00 3.448 362,022.45 พฤษภาคม 2556 83,000.00 4.854 402,855.79 - 22,000.00 + 40,833.34 

มิถุนายน 2555 116,000.00 3.668 319,158.29 มิถุนายน 2556 101,000.00 4.860 490,871.10 -15,000.00 +171,717.78 

กรกฎาคม 2555 137,000.00 3.668 502,522.12 กรกฎาคม 2556 117,000.00 4.716 551,752.01 -20,000.00 +49229.89 

สิงหาคม 2555 120,630.00 3.668 442,516.14 สิงหาคม 2556 115,000.00 4.718 542,573.60 +5,630.00 +39,245.18 

กนัยายน 2555 130,370.00 3.861 503,328.42 กนัยายน 2556 109,000.00 4.769 519,801.69  -21,370.00  +16,473.27 

รวม 1,327,881.00 X  3.521 4,592,266.14  1,273,000.00 X  4.843 6,147,597.53  -54,881.00 +1,555,331.39 

หมายเหตุ   - หมายถึง หมายถึงจาํนวน (kwh) / จาํนวน(บาท)ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้าลดลง    + หมายถึงจาํนวน (kwh) / จาํนวน(บาท)ปริมาณการใชก้ระแสไฟฟ้าเพิม่ขึน้ 

สรุป  ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สาํนกัหอสมุดกลาง ใชก้ระแสไฟฟ้า จาํนวน 1,273,000.00 กิโลวตัต ์เป็นเงิน  6,147,597.53 บาท ส่วนกลางจ่ายให ้75 °/° เป็นเงิน 4,610,698.15 บาท  

สาํนกัหอสมุดกลางจ่าย 25 °/°  เป็นเงิน 1,536,899.34 บาท เมื่อเปรียบเทียบกบัปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ใชก้ระแสไฟฟ้าลดลงจาํนวน 54,881.00 กิโลวตัต ์คิดเป็นร้อยละ 4.32  แต่ตอ้งจ่ายเงิน

เพิ่มขึ้น 1,555,331.39 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.86 สาเหตุที่ตอ้งจ่ายเงินเพิ่มขึ้นเพราะค่ากระแสไฟฟ้าต่อหน่วยในปีงบประมาณ 2556 เพิ่มขึ้น 
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กราฟเปรียบเทียบการใชก้ระแสไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2555 กบัปีงบประมาณ 2556 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
 
 

 



   A
 

ผู้รับผิดชอบและตดิตามผลการดําเนนิการมาตรการประหยดัพลังงาน 
 

ผู้รับผิดชอบ พื้นที่ หมายเหตุ 

นายสันติ            เกษมพันธ์ุ ช้ัน 1 ช้ัน 8  

นายสุรพงษ์   พิมพ์โคตร  ช้ัน 2  

หัวหน้างานวารสาร ช้ัน 3  

นายอภิเดช    จันทร์ศิร ิ ช้ัน 4  

นายยมนา   ปริอาราม ช้ัน 5  

นายสุรชัย   หาบ้านแท่น ช้ัน 6  

นางสาวอัญชลี  ตุ้มทอง บริเวณบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง   
(งานบริหารฯ) 

 

นางจารุวรรณ       ชูศร ี ห้องพิมพ์/ห้องครัว (งานบริหารฯ)  

นายพงษ์ศักด์ิ   เอกนาม ห้องซ้อมและหอ้งจัดหาและส่วนหน้า
ห้อง 

 

นายโสภณ          ผิวแดง สํานักงานผู้อํานวยการ,  
ห้องรับประทานอาหาร, ห้องประชุม 
702,710 

 

นายสุรศักด์ิ        ธรรมธร งานอาคารสถานที่  

นายเชิดชาติ       พุกพูน งานอาคารสถานที่   
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แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน   
พื้นทีส่่วนของบุคลากร 

วันที่.............เดือน .......................พ.ศ...................   
บริเวณพืน้ที่................................................. 

 

ผลการดําเนนิงาน 
มาตรการ 

ทํา ไม่ได้ทํา 
หมายเหต ุ

1. ปิดไฟฟ้าแสงสว่างทุกครั้งเมื่อไม่มีคนทํางานและเวลาพัก
รับประทานอาหารกลางวัน 

   

2.  เปิดไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะดวงที่จําเป็น    
3. เปิดเครื่องปรับอากาศ ตามเวลาที่กําหนด      
4. ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ที่ 25 องศาเซลเซียส    
5. ปิดเครื่องปรับอากาศเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน    
6. ปิดเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่มีผู้ในพืน้ที่น้อยและ
อากาศภายนอกเย็น 

   

7. ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งเมื่อไม่มีบุคลากรอยู่ในห้อง
ทํางานเกิน 1 ช่ัวโมง 

   

8. เปิดเครื่องปรับอากาศก่อนการประชุมประมาณ 10 -15 
นาทีและปิดทนัทีเมื่อใช้ห้องเสร็จ (สําหรับผู้ดูแลห้องประชุม) 

   

9. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเวลาพักเที่ยงและหลัง
เลิกงาน 

   

10. ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาท ี    
11. ปิดคอมพวิเตอร์และถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิก ใช้งาน    
12. ตรวจต้นฉบับในเครื่องคอมพิวเตอร์และตรวจสอบก่อนสั่ง
พิมพ์ทุกครั้ง 

   

13. ลิฟต์สําหรบับุคลากร วันจันทร์.- ศุกร์ ปิดเวลา 16.00 น 
วันเสาร์ ,วันอาทิตย์ ปิดเวลา 17.00 น.   

   

14. สํารวจสิ่งของที่แช่ในตู้เย็นให้แช่เฉพาะสิ่งที่จําเป็น     
(เฉพาะผู้ที่ดูแลในพื้นที่ทีม่ีตู้เย็น) 

   

15. กําหนดเวลาการใช้กระติกน้ําร้อน ช่วงเวลา 7.30 –  
8.30 น. และเวลา 11.00 – 13.00 น. และก่อนเวลาพัก
ช่วง 14.15 น. เล็กน้อย (สําหรับพ้ืนที่ที่ใชก้ระติกน้ําร้อน) 

   

16. ถอดปลั๊กกระติกน้ําร้อนออกหลังเลิกการใช้งาน (สําหรับ
พ้ืนที่ที่ใช้กระติกน้ําร้อน) 

   

17. รณรงค์ใหช่้วยกันปิดก๊อกน้ําให้สนิททุกครั้ง  (สําหรับ
ผู้ดูแลงานอาคารสถานที่) 

   

18. ใช้กระดาษสองหน้าในการพิมพ์ฉบับร่าง และหนังสือแจ้ง
เวียนภายใน 
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19. จัดส่งหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงาน/รายงานการประชุม 
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

   

20. ใช้เครื่องพิมพ์ร่วมกัน    
21. จัดจุดรองรับขยะ ตามตําแหน่งที่เหมาะสมและมีการคัด
แยกขยะ 

   

 
ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 

 
ผู้รายงาน............................................. 
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แบบติดตามผลการดําเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน  
พื้นทีส่่วนของผู้ใชบ้ริการ 

      วันที่.............เดือน.....................พ.ศ. ............ 
บริเวณพืน้ที่................................................. 

 
ผลการดําเนนิงาน 

มาตรการ 
ทํา ไม่ได้ทํา 

หมายเหต ุ

1. เปิดไฟฟ้าแสงสว่างตามความจําเป็นของการใช้แสง
สว่างหรือเฉพาะส่วนที่มีผู้ใช้บริการ 

   

2. ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างเฉพาะจุดแทนการเปิด
ไฟฟ้าทั้งห้อง เช่น ติดสวิตช์เปิด- ปิดแบบกระตุก 
(สําหรับผู้ดูแลงานอาคารสถานที่) 

   

3. เปิดเครื่องปรับอากาศ ตามเวลาที่กําหนดของแต่ละชั้น
วัน จันทร-์ศุกร ์ชัน้ 1 เวลา 8.40 -19.00 น.  
ชั้น 2 เวลา 8.15-19.00 น. ชั้น 3 เวลา 8.35-19.00 น.  
ชั้น 4 เวลา 8.30-19.00 น. ชั้น 5 เวลา 8.50-17.00 น.  
ชั้น 6 เวลา 9.00-16.00 
วัน เสาร์ - อาทิตย์  ชั้น 1 เวลา 10.15-17.00 น.                 
ชั้น 2  เวลา 10.00- 17.00 น.  ชั้น 3 เวลา 10.30-17.00 
น.ชั้น 4 เวลา10.20-17.00 น. ชั้น 5 เวลา10.40-
16.00 น. ชั้น 6 งดเปิดเครื่องปรับอากาศ 

   

4. ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม ที่ 25 องศาเซลเซียส    
5. ปิดเครื่องปรับอากาศในบริเวณที่มีผู้ใช้นอ้ยและ
อากาศภายนอกเย็น 

   

6. ลดจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้น ของแต่ละชั้นลง 
หลังเวลา 16.00 น. (หากมีผูใ้ช้บริการน้อย) 

   

7.  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์สืบค้นก่อนห้องสมุดปิด
บริการ 15 นาที (หากไมม่ีผูใ้ช้บริการ) 

   

8. ปิดเครื่องทําน้ําเย็นและถอดปลั๊กออกก่อนห้องสมุด
ปิด 1 ช่ัวโมง (สําหรับผู้อยู่เวร) 

   

9. กําหนดให้ลฟิต์หยุดเฉพาะชั้น 1,2,4,5,7 และ เปิดใช้
ลิฟต์ 1 ตัวหลงัเวลา 18.00 น. (สําหรับผู้ดูแลงาน
อาคารสถานที่) 

   

10. รณรงค์ใหใ้ช้บันไดกรณีขึ้นลงชั้นเดียว            
(สําหรับผู้ดูแลงานอาคารสถานที่) 

   

11. จัดจุดรองรับขยะ ตามตําแหน่งที่เหมาะสมและมีการ
คัดแยกขยะ 
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ปัญหาและอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
1. ........................................................................................................................................................... 
2 ............................................................................................................................................................ 
3 ............................................................................................................................................................ 
4 ............................................................................................................................................................ 
5 ............................................................................................................................................................ 
 

ผู้รายงาน............................................. 
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แบบสํารวจสายพวง AC 
บริเวณชั้น/งาน......................................... 

 

ผูใช  ใชเพื่อตอพวงกับ จํานวน/เสน สภาพ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รวม    
 

ผูสํารวจ.................................... 
วันที่.......................................... 
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รอบรู้เรื่องการประหยดัพลังงาน 
 

รรรรร  
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เพลินพลังงาน วารสารพลังงานสะอาด พฤษภาคม ปีที3่ ฉบับที่ 3 




