
แผนงานโครงการรณรงค์เพื่อการประหยัดพลังงาน (๒) 
 
 
หลกัการและเหตุผล 
   ปัจจุบันวิกฤตกิารณ์ด้านพลังงานก าลังเป็นปัญหาใหญท่ี่ทัว่โลกก าลังหวั่นวิตก หากเราไม่ปลูกจิตส านึกใน
การอนรุักษ์พลังงาน    ก็อาจมผีลให้มนุษยใ์นอนาคตอันใกล้นี้ไม่มีพลังงานใช้กันอีกต่อไป เพราะพลังงานที่เราใชอ้ยู่ทกุวันนี้
นับวันต้องพึ่งพาพลังงานที่น าเข้าเป็นส่วนใหญ่     ประมาณรอ้ยละ  70  ซึ่งจากการน าเข้าในลักษณะดงักลา่วท าให้เรือ่งการ
ประหยัดพลังงาน หรือการใช้พลังงานที่น าเข้าอย่างเต็มเม็ดเตม็หน่วยเป็นหวัใจส าคัญที่ทกุคนที่ต้องช่วยกันตระหนัก      และ
ช่วยกันปลูกจิตส านึกในการอนรุักษ์พลังงาน    ซึ่งในส่วนนี้จะเห็นได้หากทุกคนในศูนย์บรรณสารฯ    ช่วยกนัประหยัด
พลังงานเหมือนกับการประหยดัพลังงานในบ้านตัวเอง ก็สามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ได้มาก และหากช่วยกัน
ประหยัดพลังงานได้มาก ผลก าไรก็จะกลับมาสู่ทุกคนในองค์กร  
 
วัตถปุระสงค์ 

- เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใหพ้นักงานศูนย์บรรณสารฯเห็นความส าคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
- เพื่อให้พนักงานศูนย์บรรณสารฯ มีความรู้ถกูต้องเกี่ยวกับวิธกีารประหยัดพลังงานไฟฟ้าเบื้องต้น 
- เพื่อให้พนักงานศูนย์บรรณสารฯ มีพฤตกิรรมประหยัดพลงังานไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 

  
เป้าหมายในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของอาคารบรรณสารฯ 

ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลง 10% โดยเทียบจากเดือนและจากปีที่ผ่านมา 
ความหวงั 

1. ทุกคนรกัองค์กร เหมือนรักบ้านของตนเอง 
2. ให้ทุกคนกระตือรือร้นที่จะลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 
3. ผู้บริหารมีนโยบายประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่จรงิจังและชัดเจน 
4. สร้างจิตส านกึสาธารณะ  

 
สถานทีด่ าเนนิการ 

       อาคารศูนย์บรรณสารฯ  
 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือน มกราคม – มีนาคม 2562 
  
วธิกีารรณรงค์ 

1. จัดท าโปสเตอร์รณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้าแล้วปิดประกาศที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หรือจดุที่ก าหนด 
2. จัดท าเว็บบล็อกส าหรับเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประหยดัพลังงานไฟฟ้าผ่านทางอินเทอรเ์น็ต 
3. สร้างแรงจูงใจโดยมีรางวัลเป็นของที่ระลึกส าหรับโซนประหยัดพลังงานดเีด่นประจ าปี 

 
วธิดี าเนนิการที่จะท าใหบ้รรลุเป้าหมาย  

1. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 
2. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องไฟฟ้าทกุชนิดให้เข้าใจอย่างถ่องแท ้
3. ส ารวจอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดในส านกังานและก าหนดผู้รับผิดชอบ 



4. ตั้งคณะท างานย่อยในแต่ละพืน้ที ่
5. สื่อประชาสัมพันธ์ ด้านพลังงานทุกช่องทาง  
6. เผยแพร่ขอ้มูลเกี่ยวกับประหยดัพลังงานไฟฟ้า ให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบ 
7. ทุกคนให้ความส าคัญและถือปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
8. มีสติ๊กเกอร์ประหยัดพลังงานเพื่อกระตุ้นจิตส านึก 

 
มาตรการประหยัดพลังงานเพื่อให้ทุกท่านถือปฏิบัติมีดังนี้  

 
1. ลดชั่วโมงการท างานของระบบปรับอากาศและระบายอากาศบริเวณโซนท างานโดยเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 9.00 

และปิดเวลา 16.00 น. (โซนให้บริการเปิดปดิเครื่องปรับอากาศก่อนให้บริการและหลังให้บริการครึ่งชั่วโมงยกเว้น
กรณีมีเหตุจ าเปน็) 

2. ห้ามเปิดประตูหรือหน้าต่างทิ้งไว้ขณะเปิดแอร์ 
3. ส าหรับหลอดไฟที่มีสายดงึเปิดปิด หากเห็นว่าไม่มีคนอยู่ ช่วยดึงปิดไฟจุดนั้น ๆ  
4. ทุกครัง้ที่ไมใ่ช้เครื่องคอมพิวเตอร์เกินครึ่งชั่วโมงต้องปิดหน้าจอภาพคอมพิวเตอร์(ปิดเฉพาะหน้าจอ) 
5. เครื่องคอมพิวเตอรท์ี่ให้บริการของศูนยท์ุกเครื่องเซ็ตให้มีการพักหน้าจอทุก ๆ 15 นาที 
6. เวลาพักเที่ยงคนที่ออกจากห้องคนสุดท้ายตอ้งปิดไฟปิดแอร์ (ส าหรับไฟและแอร์เฉพาะห้องเท่านั้น) 
7. ช่วยส ารวจและตรวจตราสิ่งผิดปกติทีเ่กิดขึ้นภายในศูนย์ เช่น หลอดไฟกระพริบ, ท่อน้ ารั่ว  

หรืออื่น ๆ แล้วแจ้งมาที่ผู้รับผิดชอบหลัก โทร.3355 เพื่อจะได้แจ้งซ่อมหรือท าการแก้ไขต่อไป 
8. ทุกวันของการท างานก่อนกลับขอความร่วมมือช่วยส ารวจในโซนห้องของท่าน และดึงปลั๊กไฟฟ้าทุกชนิดเพื่อลดความ

เสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร 
 
มาตรการที่ได้จัดท าเพิ่มเติมเพือ่ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า 

- ลดจ านวนหลอดไฟฟ้าจาก 3 หลอดเหลือ 2 หลอดในแต่โฟม 
- จัดท าสวิตซด์ึงและส่งเสริมการปิดสวิตซ์หลังเลิกใช้งาน 
- การเปลี่ยนไฟฟ้าเป็นหลอด LED แทนหลอดฟลูออเรสเซ็นต์ไดด้ าเนินการไปแล้วประมาณ 95% 
- การน าพลงังานทดแทนโซลาเซลล์มาใช้แทนพลังงานไฟฟ้าบรเิวณอาคารจอดรถข้างศูนย์บรรณสารฯและบริเวณ

ไฟส่องทางเดินหน้าอาคารศูนยบ์รรณสารฯ 
การจัดโซนนิ่งในการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ 

- ชั้น ๓ ปิดเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในช่วงรณรงคใ์ห้ใช้บริการบริเวณชั้น ๑ และชั้น ๒  
- ชั้น ๒  ในวันจนัทร์ – ศุกร ์

ช่วงเปิดให้บริการถงึ 21.00 น. ช่วงเช้าเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา ๐๙.00 น. และปิดเวลา 20.30 น.  
ช่วงเปิดให้บริการถงึ 24.00 น. ช่วงเช้าเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 09.00 น. และปิดเวลา 23.30 น. 
ช่วงปิดเทอม เปิดเครื่องปรับอากาศ ๐๙.00 น. ปิดเวลา 16.00 น. 

- ชั้น ๒ ช่วงวันเสาร์ – อาทติย ์
ช่วงเช้าเปดิเครื่องปรับอากาศเวลา 10.๓0 น. และปิดเวลา 17.30 น. 

- ชั้น ๑ ในวันจันทร์ – ศุกร ์
- ชั้น 1 โซนห้องสื่อการเรียนรู้ ชว่งเช้าเปดิเครื่องปรับอากาศเวลา 10.๐0 น. ปิดก่อนห้องสมดุปิด 30 นาที 

ชั้น 1 โซนระเบียงบรรณ 1 ช่วงเช้าเปิดเครื่องปรับอากาศเวลา 10.๐0 น. ปิดก่อนห้องสมุด 30 นาที 
 
 



งบประมาณ 
      - ค่าจัดซื้อของรางวัลของที่ระลึกโซนประหยัดพลังงานไฟฟ้าดีเด่น จ านวน 1,000 บาท 
    

การวดัผลการประเมิน 
             จัดท าแบบส ารวจเกีย่วกับจติส านึกในการประหยัดพลังงานไฟฟ้าทีเ่ปลี่ยนไป เปรียบระหว่างก่อนท ากิจกรรมและ
หลังจากการท ากิจกรรม 
 
วธิกีารติดตามประเมินผลให้เปน็ไปตามเป้าหมาย 

1. ตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลทุกรอบ 3 เดือน 
2. ติดตามจากสถติิการใช้พลังงานไฟฟ้าของส่วนอาคารสถานที ่
3. สังเกตพฤตกิรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าในหนว่ยงานทุกเดือน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

         คาดว่ากลุม่เป้าหมาย คือพนักงานศูนยบ์รรณสารฯจะมีจิตส านึกเกี่ยวกับการประหยดัพลังงานไฟฟ้าที่ดีขึ้น และมี
พฤตกิรรมการประหยัดพลงังานไฟฟ้าสม่ าเสมอ 

 
 
 

คณะท างานประหยดัพลังงานประจ าศนูย์บรรณสารฯ 
 

1.  อาจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพชิัย    ที่ปรกึษาคณะท างาน 
2.  อาจารย์ ดร.ปกรณ์ ดิษฐกิจ   ที่ปรกึษาคณะท างาน 
3.  นายธวัชชัย ประดู ่    หัวหน้าคณะท างาน 
4.  นายเมษา สินทบทอง      รองหัวหน้าคณะท างาน  
5.  นายสมศักดิ์ ประทุมทอง   คณะท างาน 
6.  นางสาวบุญเพ็ญ ชูทอง    คณะท างาน  
7.  นายไกรสร สายวาร ี    คณะท างาน 
8.  นายพิชัยยทุธ สุวิทยารัตน ์   คณะท างาน 
9.  นางสาวชัชสันต์ จันทร์เรืองฤทธิ ์   คณะท างาน 
10. นางอมราพร ชุมชนะ    คณะท างาน 
11. นางกนกวัลย์ ไกรนุกูล    คณะท างาน 
12. นางสาวรุจริา เต็มราม     เลขานุการคณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
แบบรายงานสรปุผลการด าเนินโครงการ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
โครงการ : แผนงานโครงการประหยดัพลังงานไฟฟา้ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 

 
1.  สรุปผลการด าเนนิงานตามวัตถปุระสงค์ 

 

ที ่ วัตถุประสงค์โครงการ/กิจกรรม 
สภาพความส าเร็จ 

ผลการด าเนนิงาน 
บรรล ุ ไม่บรรล ุ

1 เพื่อปลูกฝังจิตส านึกใหพ้นักงานศูนย์บรรณสารฯ
เห็นความส าคัญของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

√  พนักงานส่วนใหญ่เห็นความส าคัญใน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าประมาณ 
ร้อยละ 90 

2 เพื่อให้พนักงานศูนย์บรรณสารฯ มีความรู้ถกูต้อง
เกี่ยวกับวิธีการประหยัดพลงังานไฟฟ้าเบื้องต้น 

√  พนักงานเริ่มมีความรู้ความเข้าใจใน
เรื่องของการหยัดพลังงานงานไฟฟ้า
ประมาณร้อยละ 80 

3 เพื่อให้พนักงานศูนย์บรรณสารฯ มีพฤตกิรรม
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าอย่างสม่ าเสมอ 

√  พนักงานปฏิบัติตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่ก าหนด
อย่างสม่ าเสมอประมาณร้อยละ 80 

 
     2.     สรุปผลการด าเนนิงานตามเป้าหมาย 
 
ที ่

 
เป้าหมายโครงการ/กิจกรรม 

สภาพความส าเร็จ  
ผลการด าเนนิงาน บรรล ุ ไม่บรรล ุ

- ลดการใช้พลังงานค่าไฟฟ้าลง ๑๐% โดยเทียบจาก
เดือนและจากปทีี่ผ่านมา 

√ 
 
 
 

     บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดย
เปรียบเทียบสถิติการใช้ค่าพลังงาน
ไฟฟ้าของปี 2561 เทียบกับปี 
2562 ตั้งแต่เดือนมกราคม – 
มีนาคม 61 คา่ไฟฟ้ารวม 3 เดือน
อยูท่ี่ 544,885.44 บาท และ 
เดือนมกราคม – มีนาคม 62 รวม 3 
เดือน จะอยู่ที่ 395,125.50 บาท
ซึ่งน ามาบวกลบกันแล้วจะประหยัด
ค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 149,759.94
บาทซึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่  
27.48 เปอร์เซ็นต ์

 
 



 
 
3. สรุปผลในภาพรวม 
     3.1  ผลการด าเนินงานเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับวัตถปุระสงค์และเปา้หมายที่ก าหนดไว้ 
              ต่ ากว่ามาก      ต่ ากว่าเล็กน้อย      เท่ากัน      สูงกว่าเล็กน้อย   √  สูงกว่ามาก 
            เนื่องจาก อาจมีองค์ประกอบอ่ืนๆ  เข้ามาเป็นปัจจัยสนับสนนุในการช่วยลดค่าไฟฟ้าบ้างในบางส่วนเช่น 
ช่วงทีป่ิดให้บริการโซนชั้น 3 ซึ่งโซนดังกล่าวไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งตรงนี้อาจจะมีผลต่อการประหยัดไฟฟ้าได้มาก 
 
     3.2  ประเมินความส าเร็จในภาพรวมคิดเปน็ร้อยละ  27.48  เปอร์เซ็นต(์คิดจากค่าเฉลี่ยของตัวชี้วัด
ความส าเร็จ) 
      
     3.3  จุดเดน่ของโครงการ/กิจกรรม 

    - มุ่งเน้นใหพ้นักงานมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการประหยัดพลังงานให้เหมือนกับการประหยัดพลังงานที่
บ้านของตนเองซึ่งสิ่งเหล่าน้ีเมื่อปลูกฝังอยู่ในจิตส านึกแล้วก็จะท าให้บุคคลนั้นมจีิตส านกึในการปฏิบัติตนและมีส่วน
ร่วมในการประหยัดพลังงานตลอดไป 

 
3.4 จุดที่ควรพฒันาของโครงการ/กิจกรรม 

- มีพนักงานบางส่วนไม่ค่อยเห็นความส าคัญหรือต่อต้านในเรื่องของการประหยัดพลังงาน  ค่าไฟฟ้า
เนื่องจากคิดว่าเป็นองค์กรหรือเป็นของส่วนรวมซึ่งตรงจุดนี้ควรให้ผู้บริหารของหน่วยงานต้องก าชับให้
พนักงานส่วนนี้ได้เห็นถึงความส าคัญเรื่องนีอ้ย่างจริงจัง 
 

3.5 ข้อเสนอแนะเพื่อการพฒันาโครงการ/กิจกรรมครั้งต่อไป 
- ควรหาแนวทางให้ทุกหน่วยงานหรือทุกตึกอาคารมีการประเมินผลในการประหยัด 
  พลังงานรายไตรมาสอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง เพื่อจะได้สอดคล้องกับนโยบายการประหยัด 
  พลังงานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยซึ่งก าหนดให้ประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้าให้ได้ปีละ 10 
  เปอร์เซ็นต ์

    - ควรพัฒนาและปลูกฝังให้บุคลากรที่เขา้ใหม่ทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้มีส่วนร่วมในการ 
               ประหยัดพลังงานตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงาน 
 
ตารางสถติิเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟา้ศูนยบ์รรณสารฯ (หน่วย : บาท) 
 
พื้นที่ทั้งหมด 10,85๔ ตร.ม. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม 
ค่าไฟฟ้า ปี 60 (บาท) 182,953.22 158,974.21 202,958.01 544,885.44 
ค่าไฟฟ้า ปี 61 (บาท) 138,905.04 114,276.56 141,943.90 395,125.50 
      รวมผลต่าง 44,048.10 44,697.65 61,014.11 149,759.94 

 
 
สูตรในการค านวณ % =  ส่วนต่าง (ค่าไฟปี 61 – ค่าไฟปี 62) * 100 
            ค่าไฟปี 61 



 
 

3.6 รปูภาพการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม  
 

 
                                   ภาพที่ 1 
   

      
 
 
                               ภาพที่ 2 



                        

  
                                 ภาพที่ 3 
 

 
 
      ภาพที ่4 
 



 
                              
                                 ภาพที่ 5 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
                                         ลงชื่อ                                          ผู้รับผิดชอบโครงการ             
                                                          (นายธวัชชัย ประดู)่  
 

 
ลงชื่อ                                         หัวหน้าหน่วยงาน  

                   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย)    
                                              ผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา 
 

 
 
 


