รายงานผลดาเนินงาน

โครงการประหยัดพลังงานสานักคอมพิวเตอร์
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2556

สำน ักคอมพิวเตอร์ มหำวิทยำล ัยศรีนครินทรวิโรฒ
Computer Center, Srinakharinwirot University

สารบัญ
โครงการประหยัดพลังงานสานักคอมพิวเตอร์
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หน่ วยงานที่รบั ผิดชอบ
คณะกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
ผลดาเนินงานโครงการ
กิจกรรม 1 : ดาเนินการสารวจการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าประจาทุกเดือน
กิจกรรม 2 : ติดป้ายประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร
กิจกรรม 3 : บันทึกข้อมูลและเปรียบเทียบจานวนการใช้ไฟฟ้าในแต่ละชัน้
เพื่อจัดทาสรุปสถิติการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
กิจกรรม 4 : จัดทาจดหมายข่าวประหยัดพลังงาน
กิจกรรม 5 : จัดทา Web Page การประหยัดพลังงานของหน่ วยงานให้บุคลากร
ได้ทราบความเคลื่อนไหวการประหยัดพลังงาน
กิจกรรม 6 : ส่งเสริมบุคลากรให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน
กิจกรรม 7 : ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในด้านการรณรงค์ลดการใช้ ทรัพยากร
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ปญั หา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก 1 : คณะอนุ กรรมการบริหารโครงการ
ภาคผนวก 2 : มาตรการประหยัดพลังงาน
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่ โครงการประหยัดพลังานสานั ก คอมพิวเตอร์
ชือ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

รำยงำนผล
ดำเนินงำน

โครงการประหยัดพลังงานสานักคอมพิ วเตอร์
0B

หลักการและเหตุผล
5B

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่ส่งผลให้ราคาน้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิม่ สูงขึน้ อย่าง
ต่อเนื่อง และมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตพลังงานต่าง ๆ ทีใ่ ช้ในประเทศให้มกี ารเปลีย่ นแปลงสูงขึน้ ไปด้วย
ประเทศต้องเพิม่ ต้นทุนในการใช้จ่ายในการนาเข้าน้ามันจากต่างประเทศอย่างมาก แต่รฐั บาลได้มคี วามพยายามทีจ่ ะ
ไม่ให้มผี ลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมากนัก โดยการให้มกี ารตรึงราคาน้ามันภายในให้เป็ นระยะเวลานาน
เท่าทีจ่ ะทาได้ แต่กไ็ ม่สามารถทาเช่นนี้ได้ตลอดไป รัฐบาลจึงได้มมี าตรการและสร้างแรงจูงใจที่ให้ประชาคมมีการ ลด
และประหยัดการใช้พลังงานให้มากที่สุดเท่าทีจ่ ะทาได้ และประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็ นวาระแห่งชาติท่ที ุกฝ่าย
จะต้องให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิง่ หน่ วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทีต่ ้องเป็ นผู้นาในเรื่องนี้
สานักคอมพิวเตอร์ เป็ นหน่ วยงานดาเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย และเป็ นหน่ วยงานสนับสนุ นทางด้านวิชาการและด้าน การบริหารให้กบั มหาวิทยาลัย และถือเป็ น
หน่ วยงานหนึ่งทีต่ ้องใช้พลังงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นความสาคัญ
ในเรื่องนี้เป็ นอย่างยิง่ จึงได้กาหนดมาตรการ แผนงาน และนโยบายทีจ่ ะช่วยสนับสนุ นให้การใช้พลังงานมีลกั ษณะที่
ประหยัดและ ลดน้อยลง
วตั ถุประสงค์
6B

1. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในทุกรูปแบบของหน่ วยงานต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. รณรงค์และปลูกจิตสานึกให้กบั บุคลากรภายในหน่ วยงาน ให้มกี ารเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงาน
ในรูปแบบต่าง ๆ
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่ วยงาน ในการช่วยประหยัดพลังงาน
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน
1B

2B

หน่ วยงานที่ รบั ผิ ดชอบ
7B

สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกรรมการดาเนิ นงาน
8B

1. นายสมบุญ
2. นายดิเรก
3. นางสาววันทนา
4. นายปวรุตม์
5. นายปวริศร
6. นายเจตนิพทั ธ์
7. นางสาวจันทนา
8. นายวรเศรษฐ์
9. นายเฉลิมพล
10. นางสาวสาวิตรี
สานั ก คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อุดมพรยิง่
อึ้งตระกูล
ผ่องภักต์
พงศ์พฤฒานนท์
เมธานันท์
กวยทอง
หมื่นพันธ์
ธนะคูณเศรษฐ์
คานิกรณ์
ตรีนาค
หน ้า 2

ที่ปรึกษา
ประธานอนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการ
อนุ กรรมการและเลขานุ การ
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ระยะเวลาดาเนิ นงาน
9B

ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึง วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556
แผนการดาเนิ นงาน
10B

ลาดับ

กิจกรรม

ระยะเวลา
กิจกรรม

ปี 2556

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

ปี 2555

1

ดาเนิน การสารวจการตรวจสอบ ต.ค.55 - ก.ย.56            
การไฟฟ้าประจาทุกเดือน

2

ติด ป้ า ยประชาสัม พ นั ธ์ก ารลด ต.ค.55 - ก.ย.56            
การใช้พลังงานไฟฟ้าตามจุดต่าง
ๆ ภายในอาคาร

3

บัน ทึก ข้อ มูล และเปรีย บเทีย บ ต.ค.55 - ก.ย.56            
จานวนการใช้ไ ฟฟ้ า ในแต่ล ะชัน้
เพื่อ จัด ทาสรุป สถิต ิก ารใช้ไ ฟฟ้ า
ในแต่ละเดือน

4

จ ดั ท าจดห ม าย ข่า วป ระห ย ดั ต.ค.55–ก.ย. 56            
พลังงาน
จัด ทา Web Page การประหยัด ต.ค.55–ก.ย. 56            

5

พ ล งั ง า น ข อ ง ห น ่ ว ย ง า น ใ ห้
บ ุค ล า ก ร ไ ด ้ท ร า บ ค ว า ม
เคลื่อนไหวการประหยัดพลังงาน
6
7

ส่ง เส ริม บ ุค ล า ก รให ้ช ่ว ย ก นั ต.ค.55–ก.ย. 56            
ประหยัดพลังงาน
ส่ง เส ริม ให ้บ ุค ล า ก รเข า้ ร่ว ม ต.ค.55–ก.ย. 56            
กิจ กรรมในด้า นการรณรงค์ล ด
การใช้ทรัพยากร

1B

ผลที่ คาดว่าจะได้รบั
เมื่อการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการแล้วเสร็จ จะสามารถลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าได้
สานั ก คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน ้า 3
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่ โครงการประหยัดพลังานสานั ก คอมพิวเตอร์
ชือ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
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ผลดาเนิ นงานโครงการ
3B

สานักคอมพิวเตอร์ เป็ น หน่ วยงานดาเนิน การและประสานงานการพัฒ นาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ พั ฒ นา
มหาวิท ยาลัย และเป็ น หน่ ว ยงานสนับ สนุ น ทางด้า นวิช าการและด้า นการบริห ารให้ก บั มหาวิท ยาลัย และถือ เป็ น
หน่ วยงานหนึ่งที่ต้องใช้พลังงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็ นความสาคัญ
ในเรื่องนี้เป็ นอย่างยิง่ จึงได้กาหนดมาตรการ แผนงาน และนโยบายที่จะช่วยสนับสนุ นให้การใช้พลังงานมีลกั ษณะที่
ประหยัดและ ลดน้อยลง ดังสรุปกิจกรรมต่างๆ ดังนี้
กิจกรรม 1 : ดาเนิ นการสารวจการตรวจสอบการใช้ ไฟฟ้ าประจาทุกเดือน
12B

- คณะอนุ กรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน สานักคอมพิวเตอร์ ได้ประสานงานกับทางศูนย์
พัฒนาสภาพกายภาพ (งานสาธารณู ปโภค) สารวจการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าใน ชัน้ 2,3,4
เพื่อทางศูนย์พฒ
ั นาสภาพกายภาพ (งานสาธารณูปโภค) สรุปรายละเอียดการใช้กระแสไฟฟ้า
ประจาเดือน
กิจกรรม 2 : ติ ดป้ ายประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลังงานไฟฟ้ าตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร
- สานักคอมพิวเตอร์ได้ตดิ ป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามจุดต่างๆ
13B

14B

กิ จกรรม 3 : บันทึ กข้อมูลและเปรียบเที ยบจานวนการใช้ ไฟฟ้ าในแต่ละชัน้ เพื่อจัดทาสรุปสถิ ติการใช้ ไฟฟ้ าใน
แต่ละเดือน
- คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน สานักคอมพิวเตอร์ได้สรุปสถิติการเปรียบเทียบ
- จานวนการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน

สานั ก คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รำยงำนผล
ดำเนินงำน

คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานสรุปสถิตกิ ารใช้ไฟฟ้า เนื่องจาก
1. มีการใช้ไฟฟ้าโดยภาพรวมลงลด แต่มคี ่าไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ เนื่องจากราคาค่าไฟฟ้าต่อหน่ วย
เพิม่ ขึน้
2. มาตราการประหยัดพลัง ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างสูง เพราะทาให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของปี 2556 น้อยกว่าปี 2555 ถึง 72,720 หน่ วย

สานั ก คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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รำยงำนผล
ดำเนินงำน
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กิจกรรม 4 : จ ัดทำจดหมำยข่ำวประหย ัดพล ังงำน

-

คณะกรรมการได้จดั ทาจดหมายข่าวประหยัดพลังงานปี พ.ศ. 2556
จานวน 12 ฉบับ ฉบับที่ 58 – 69 รายละเอียด
- คณะกรรมการได้จดั ทาตารางเปรียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า ระหว่าง ปี งบประมาณ 2555 กับ
ปี งบประมาณ 2556 รายละเอียด
H

กจ
ิ กรรม 5 : จ ัดทำ Web Page กำรประหย ัดพล ังงำนของหน่วยงำนให้บุคลำกรได้ทรำบควำม
เคลือ
่ นไหวกำรประหย ัดพล ังงำน
16B

- คณะกรรมการได้มกี ารปรับปรุง Web การประหยัดพลังงานของสานักคอมพิวเตอร์
http://cc.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1050&tabid=3896
HU

สานั ก คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

U
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หน ้า 7

รำยงำนผล
ดำเนินงำน

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University

่ โครงการประหยัดพลังานสานั ก คอมพิวเตอร์
ชือ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

รำยงำนผล
ดำเนินงำน

กิจกรรม 6 : ส่งเสริ มบุคลากรให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน
17B

คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานได้รณรงค์ให้บุคลากรประหยัดพลังงาน
 ใช้กระดาษ 2 หน้า
 ใช้ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิคส์
 งานธุรการส่งเอกสารผ่าน Mail
 รณรงค์ให้บุคลากร สานักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตรและองครักษ์ปิดคอมพิวเตอร์ ปลักไฟ
๊
หลังเลิกงานทุกวันก่อนกลับบ้าน
 รณรงค์ให้บุคลากร สานักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และองครักษ์ ปิ ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน
ช่วงเวลาพัก เวลา 12.00 น.-13.00 น.
 รณรงค์ให้บุคลากรใช้แบบฟอร์มประหยัดกระดาษ (ตามเอกสารแนบ)
 รณรงค์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการธนาคารวัสดุรไี ซเคิล มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ซึง่ ทาง
สานักคอมพิวเตอร์ได้มสี มุดบัญชีแล้วอยู่ท่งี านธุรการ ชัน้ 4
 ปิ ดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า ช่วงพักเทีย่ ง เวลา 12.00 น – 13.00 น.
และหลังเลิกงาน เวลา 16.30 น. เป็ นต้นไป
กิจกรรม 7 : ส่งเสริ มให้บุคลากรเข้าร่วมกิ จกรรมในด้านการรณรงค์ลดการใช้ ทรัพยากร
18B

คณะอนุ กรรมการมาตรการประหยัดพลังงานได้รณรงค์ให้
 รณรงค์ให้บุคลากร สานักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตรและองครักษ์ปิดคอมพิวเตอร์ ปลักไฟ
๊
หลังเลิกงานทุกวันก่อนกลับบ้าน
 รณรงค์ให้บุคลากร สานักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และองครักษ์ ปิ ดหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน
ช่วงเวลาพัก เวลา 12.00 น.-13.00 น.
 รณรงค์ให้บุคลากร
 รณรงค์ให้บุคลากรใช้แบบฟอร์มประหยัดกระดาษ (ตามเอกสารแนบ)
 รณรงค์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการธนาคารวัสดุรไี ซเคิล มหาวิทยาศรี นครินทรวิโรฒ ซึง่ ทาง
สานักคอมพิวเตอร์ได้มสี มุดบัญชีแล้วอยู่ท่งี านธุรการ ชัน้ 4
ค่าใช้ จ่ายการดาเนิ นงาน
19B

ไม่มี
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
20B

ไม่มี

สานั ก คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน ้า 8

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University

่ โครงการประหยัดพลังานสานั ก คอมพิวเตอร์
ชือ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

รำยงำนผล
ดำเนินงำน

ภาคผนวก 1 : คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ

4B

สานั ก คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน ้า 9

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University

่ โครงการประหยัดพลังานสานั ก คอมพิวเตอร์
ชือ
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2556
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

รำยงำนผล
ดำเนินงำน

ภาคผนวก 2 : มาตรการประหยัดพลังงาน

สานั ก คอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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