รายงานผลการดาเนินงาน

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
สานักคอมพิวเตอร์
ประจาปีการศึกษา พ.ศ.2557
(1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558)

สารบัญ
โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สานักคอมพิวเตอร์
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
คณะกรรมการดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลดาเนินงานโครงการ
กิจกรรม 1 : ดาเนินการสารวจการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าประจาทุกเดือน
กิจกรรม 2 : ติดป้ายประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร
กิจกรรม 3 : บันทึกข้อมูลและเปรียบเทียบจานวนการใช้ไฟฟ้าในแต่ละชั้น เพื่อจัดทาสรุปสถิติการใช้ไฟฟ้า
กิจกรรม 4 : จัดทาจดหมายข่าวประหยัดพลังงาน และตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า
กิจกรรม 5 : จัดทา Web Page การประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้บุคลากรได้ทราบ
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก 1 : คณะอนุกรรมการบริหารโครงการ
ภาคผนวก 2 : มาตรการประหยัดพลังงาน
ภาคผนวก 3 : รายงานการประชุม ครั้ง ที่ 1/2557
ภาคผนวก 4 : รายงานการประชุม ครั้ง ที่ 2/2557
ภาคผนวก 5 : รายงานการประชุม คณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2558
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โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน สานักคอมพิวเตอร์
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หลักการและเหตุผล
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จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกที่ส่งผลให้ราคาน้ามันมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
และมีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตพลังงานต่าง ๆ ที่ใช้ในประเทศให้มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นไปด้วย ประเทศต้องเพิ่มต้นทุน
ในการใช้จ่ายในการนาเข้าน้ามันจากต่างประเทศอย่างมาก แต่รัฐบาลได้มีความพยายามที่จะไม่ให้มีผลกระทบต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศมากนัก โดยการให้มีการตรึงราคาน้ามันภายในให้เป็นระยะเวลานานเท่าที่จะทาได้ แต่ก็ไม่สามารถทา
เช่นนี้ได้ตลอดไป รัฐบาลจึงได้มีมาตรการและสร้างแรงจูงใจที่ให้ประชาคมมีการลด และประหยั ดการใช้พลังงานให้มากที่สุด
เท่าที่จะทาได้ และประกาศให้การประหยัดพลังงานเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายจะต้องให้ความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจที่ต้องเป็นผู้นาในเรื่องนี้
สานักคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานดาเนินการและประสานงานการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนา
มหาวิทยาลัย และเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางด้านวิชาการและด้าน การบริหารให้กับมหาวิทยาลัย และถือเป็นหน่วยงาน
หนึ่งที่ต้องใช้พลังงานเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงเล็งเห็นความสาคัญในเรื่องนี้เป็นอย่าง
ยิ่งจึงได้กาหนดมาตรการ แผนงาน และนโยบายที่จะช่วยสนับสนุนให้การใช้พลังงานมีลักษณะที่ประหยัดและ ลดน้อยลง
อีก ทั้ง ปัจ จุบัน ปัญ หาด้านสิ่งแวดล้อ มและการใช้ท รัพ ยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือ ยกาลังเป็นที่ให้ค วามสนใจของ
หลายฝ่า ย เนื่อ งจากผลที่จ ะตามมาเกิด กับ มนุษ ย์แ ละผลที่เกิด เกี่ย วข้อ งกับ การดาเนิน ชีวิต ในแต่ล ะวัน จึงมีค วามจาเป็น ที่
บุคลากรในสานักคอมพิวเตอร์ มหาวิท ยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะต้องมีความตระหนักถึงปัญ หาเหล่านี้ การจัดกิจกรรมเพื่อ
ปลูกฝังจิตสานึกแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นหน้าที่ของทุกคน ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่ง ที่จะต้องร่วมกันรณรงค์รู้จักใช้อย่าง
คุ้มค่าและต้องพยายามรักษาให้ยาวนาน โดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัว ต้องมีความหลากหลาย จูงใจให้บุคลากรในสานัก
คอมพิวเตอร์เกิดความสนใจและตระหนักในที่สุด
วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ สร้า งจิต สานึก สาธารณะให้เ กิด กับ บุค ลากรในสานัก คอมพิว เตอร์ ใ นด้า นการรัก ษาสภาพแวดล้อ มโดย
ช่วยกันประหยัดทรัพยากรและประหยัดพลังงาน
2. เพื่อลดปริมาณการใช้พลังงานในทุกรูปแบบของหน่วยงานต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงาน ในการช่วยกันรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัด
พลังงาน
4. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
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สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คณะกรรมการดาเนินงาน
1. นายสมบุญ
2. นายดิเรก
3. นายสันติ
4. นายปวรุตม์
5. นายปวริศร
6. นางสาวจันทนา
7. นายเฉลิมพล
8. นายวรเศรษฐ์
9. นางสาววันทนา
10. นายจักรพันธ์
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สำนั ก คอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อุดมพรยิ่ง
อึ้งตระกูล
สุขยานันท์
พงศ์พฤฒานนท์
เมธานันท์
หมื่นพันธ์
คานิกรณ์
ธนะคูณเศรษฐ์
ผ่องภักต์
อินสุด
หน ้ำ 2

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University

ระยะเวลาดาเนิน งาน
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ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
แผนการดาเนินงาน
แนวทางการดาเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เป้าหมาย

1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

จัดทาคาสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการประหยัดพลังงาน

ภายใน 3 เดือน

มีคณะกรรมการ
1 ชุด
อย่างน้อย 2 ครั้ง

สิงหาคม 2556 –
กันยายน 2557
( ย้ายมาอาคารใหม่
เดือนตุลาคม 2557 )
1 สิงหาคม 2557-31
กรกฎาคม 2558

ตรวจสอบทุกเดือน

10B

2. ประชุมคณะกรรมการฯ
3. ตรวจสอบไฟฟ้าประจา 1.
ทุกเดือน
2.
3.
4. รณรงค์ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ 4.

5. รณรงค์ผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์

จัดประชุมคณะกรรมการครั้ง
ที่ 1
1. ตรวจสอบค่าไฟฟ้า
2. บันทึกข้อมูลค่าไฟฟ้า
ประจาเดือน
3. สรุปสถิติค่าไฟฟ้า
1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ การ
ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามจุด
ต่าง ๆ

6. 1. จัดทา Web Page การ
ประหยัดพลังงานของ
หน่วยงานให้บุคลากรได้ทราบ
ความเคลื่อนไหวการประหยัด
พลังงาน

7. รณรงค์ผ่านกิจกรรม

1. ส่งเสริมบุคลากรให้ช่วยกัน
รักษ์ส่ิงแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน
8. ติดตามและประเมินผล 1. ประชุมติดตามและ
ประเมินผลกิจกรรม
9. สรุปผลการดาเนิน
1. จัดประชุมสรุปผลการ
กิจกรรมในปี 2557
ดาเนินกิจกรรม
รายงานผู้บริหาร
10. แก้ไขปรับปรุงโครงการ 1. ดาเนินการนาข้อเสนอแนะ
จากคณะคณะกรรมการ
ประจาหน่วยงานมาแก้ไข
และปรับปรุง

คณะกรรมการประหยัดพลังงาน
เลขาคณะกรรมการ
ประหยัดพลังงาน
คณะกรรมการประหยัด พลังงาน

ป้ายประชาสัมพันธ์
การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้
คุ้มค่า

คณะกรรมการประหยัดพลังงาน

1 สิงหาคม 2557-31
กรกฎาคม 2558

เว็บเพจประหยัด
พลังงาน

คณะกรรมการประหยัดพลังงาน

1 สิงหาคม 2557-31
กรกฎาคม 2558

ประชุมบุคลากร

คณะกรรมการประหยัดพลังงาน

มิถุนายน 2558

ประชุมคณะกรรมการ

คณะกรรมการประหยัดพลังงาน

30 มิถุนายน 2558

ไม่มี

คณะกรรมการประหยัดพลังงาน

30 มิถุนายน 2558

ไม่มี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
เมื่อการดาเนิน งานตามแผนปฏิบัติการแล้วเสร็ จ จะสามารถปลูกจิตสานึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรในสานัก
คอมพิวเตอร์ ให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมโดยช่วยกันประหยัดพลังงานได้

สำนั ก คอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน ้ำ 3

SWUCC Project

Computer Center, Srinakharinwirot University

ผลดาเนินงานโครงการ
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บุคลากรสานักคอมพิวเตอร์ มีจิตสานึกสาธารณะในด้านการรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยกันทรัพ ยากร และ
ประหยัดพลังงาน ในการช่ วยโลกและสังคมได้ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแผนการดาเนินงาน มีระบบ มีกลไกล ทีส่งเสริมให้
ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการดาเนินการให้เป็นไปตามแผน อย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ
กิจกรรม 1 : ดาเนินการสารวจการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าประจาทุกเดือน
- คณะอนุกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน สานักคอมพิวเตอร์ ได้ประสานงานกับทางศูนย์พัฒนา
สภาพกายภาพ (งานสาธารณูปโภค) สารวจการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ใน ชั้น 2,3,4 เพื่อทางศูนย์
พัฒนาสภาพกายภาพ (งานสาธารณูปโภค) สรุปรายละเอียดการใช้กระแสไฟฟ้า ประจาเดือน
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กิจกรรม 2 : ติดป้ายประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร
- สานักคอมพิวเตอร์ได้ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามจุดต่างๆ
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กิจกรรม 3 : บันทึกข้อมูลและเปรียบเทียบจานวนการใช้ไฟฟ้าในแต่ละชั้น เพื่อจัดทาสรุปสถิติการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
- คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน สานักคอมพิวเตอร์ได้สรุปสถิติการเปรียบเทียบ
จานวนการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน

สำนั ก คอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน ้ำ 4
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คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานสรุปสถิติการใช้ไฟฟ้า เนื่องจาก
1. มีการใช้ไฟฟ้าโดยภาพรวมลงลด โดยวัดจากจานวนหน่วยไฟฟ้าและค่าไฟฟ้าที่ลดลง
2. มาตราการประหยัดพลังงาน ประสบความสาเร็จเป็นอย่างสูง เพราะทาให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ของปี 2557 น้อยกว่าปี 2556 ถึง 30,960.72 หน่วย
** หมายเหตุ ค่าต่างๆใช้นามาคิดระหว่าง เดือน สิงหาคม-มีนาคม (8 เดือน)

สำนั ก คอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หน ้ำ 5
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กิจกรรม 4 : จัดทาจดหมายข่าวการประหยัดพลังงานและตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า
- คณะกรรมการได้ มีการจัดทาตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้าระหว่างปี 2556 และ 2557
http://edocument.swu.ac.th/general/5950/pdf/1195950201500281.pdf
H

กิจกรรม 5 : จัดทา Web Page การประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้บุคลากรได้ทราบความเคลื่อนไหวการประหยัด
พลังงาน
- คณะกรรมการได้ มีการปรับปรุง Web ประหยัดพลังงานของสานักคอมพิวเตอร์ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน
http://cc2.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=3896

ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ไม่มี

19B

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
ไม่มี

20B
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ภาคผนวก 1 : คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน
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ภาคผนวก 2 : มาตรการประหยัดพลังงาน
1. เครื่องปรับอากาศ/พัดลมระบายอากาศ
1.1
เริ่มเปิดตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ในช่วงเช้า ปิดพักช่วงกลางวันตั้งแต่เวลา
12.00 น. – 13.00 น. และในช่วงบ่ายของวันจันทร์ – วันศุกร์ ระหว่างเวลา 13.00 น. – 18.45 น.
และในวันเสาร์ – อาทิตย์ ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.15 น.
(เดือน สิงหาคม 2557 – กันยายน 2557) อาคาร 16 ตึกศิลปกรรมศาสตร์
1.2
ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้งที่ไม่อยู่ห้องเกิน 1 ชั่วโมง
1.3
จ้างเหมา ทาความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ทุกเดือน
1.4
ไม่เปิดพัดลมระบายอากาศทิ้งไว้ เมื่อไม่จาเป็น
****** เดือนตุลาคม 2557 ย้ายมา อาคารนวัตกรรม ศ.ดร. สาโรช บัวศรี เครื่องปรับอากาศ เปิด-ปิด
โดยบริษัทควอริเออร์ จากัด (บริษัทที่บริหารจัดการสาธารณูปโภคอาคาร)
2. ตู้เย็น
2.1
ภายในตู้เย็นไม่ควรมีปริมาณอาหารที่แช่มากเกินไป และหมั่นทาความสะอาดทุกสัปดาห์
2.2
ไม่ควรนาอาหารที่ร้อนหรืออุ่นเข้าแช่ในตู้เย็น เพราะจะทาให้ตู้เย็นใช้พลังงานมากกว่าปกติ
2.3
ลดการปิดเปิดตู้เย็นโดยไม่จาเป็น
3. ระบบไฟแสงสว่าง
3.1
ปิดไฟทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งาน หรือออกจากห้อง
3.2
ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า หรือปิดสวิตซ์ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้ง าน
3.3
ถอดหรือปิดเหลอดไฟฟ้าในบางจุด ในบริเวณที่มีความสว่างเพียงพอ
3.4
ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติช่วย หรือทาการเปิดผ้าม่าน
4. เครื่องคอมพิวเตอร์
4.1
ไม่ควรเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทิ้งไว้เป็นระยะเวลานาน
4.2
ทาการปิดจอภาพทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานเกินกว่า 15 นาที
4.3
ถอดปลั๊กหรือปิดสวิตซ์ ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน
4.4
ควรตั้งโปรแกรมปิด-เปิดอัตโนมัติ สาหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่สามารถตั้งโปรแกรมได้
5. โทรทัศน์ / กระติกน้าร้อน
5.1
ไม่ควรเปิดโทรทัศน์ท้ิงไว้โดยไม่จาเป็น
5.2
ไม่ปรับความสว่างของจอภาพมากเกินไป
5.3
เมื่อไม่ได้ใช้งาน ควรปิดโทรทัศน์ที่ ตัวเครื่อง
6. กาต้มน้าร้อนไฟฟ้า
6.1
ควรใช้กระติกน้าร้อนส่วนกลาง
6.2
ไม่ควรเสียบปลั๊กกาต้มน้าร้อนไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน
6.3
เมื่อไม่ได้ใช้งานควรถอดปลั๊กกาต้มน้าร้อนไฟฟ้าออก
6.4
หมั่นตรวจสอบระดับน้าในกาต้มน้าร้อนไฟฟ้า
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ภาคผนวก 3 : รายงานการประชุม ครั้ง ที่ 1/2557

รายงานการประชุม
คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน
ครั้งที่ 1/2557
วันที่ 15 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมทางไกล สานักคอมพิวเตอร์ อาคาร 34 ชั้น 12
ผู้มาประชุม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รองผู้อานวยการสานักคอมพิวเตอร์ (นายสมบุญ อุดมพรยิ่ง)
นายดิเรก อึ้งตระกูล
นายสันติ สุขยานันท์
นายปวรุตม์ พงศ์พฤฒานนท์
นายปวริศร เมธานันท์
นางสาวจันทนา หมื่นพันธ์
นายเฉลิมพล คานิกรณ์
นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
นางสาววันทนา ผ่องภักต์
นายจักรพันธ์ อินสุด

ที่ปรึกษา
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม (มีราชการอื่นและลาประชุม)
ผู้เข้าร่วมประชุม
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เริ่มประชุมเวลา 10:00น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 รายงานผลการดาเนินงานปฏิบัติง านประหยัดพลังงานสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
รายงานผลการดาเนินงานปฏิบัติงานประหยัดพลังงานสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556
กิจกรรม 1 : ดาเนินการสารวจการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าประจาทุกเดือน
- คณะอนุกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน สานักคอมพิ วเตอร์ ได้ประสานงานกับทาง
ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ (งานสาธารณูปโภค) สารวจการตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าใน ชั้น
2,3,4 เพื่อทางศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพ (งานสาธารณูปโภค) สรุปรายละเอียดการใช้
กระแสไฟฟ้าประจาเดือน
กิจกรรม 2 : ติดป้ายประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลังงานไฟฟ้าตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร
- สานักคอมพิวเตอร์ได้ติดป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
ตามจุดต่างๆ
กิจกรรม 3 : บันทึกข้อมูลและเปรียบเทียบจานวนการใช้ไฟฟ้าในแต่ละชั้น เพื่อจัดทาสรุป
สถิติการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน
- คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน สานักคอมพิวเตอร์ ได้สรุป
สถิติการเปรียบเทียบ
- จานวนการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
กิจกรรม 4 : จัดทาจดหมายข่าวประหยัดพลังงาน
- คณะกรรมการได้จัดทาจดหมายข่าวประหยัดพลังงานปี พ.ศ. 2556
กิจกรรม 5 : จัดทา Web Page การประหยัดพลังงานของหน่วยงานให้บุคลากรได้ทราบความ
เคลื่อนไหวการประหยัดพลังงาน
- คณะกรรมการได้มีการปรับปรุง Web การประหยัดพลังงานของสานักคอมพิวเตอร์
http://cc2.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1050&tabid=3896
กิจกรรม 6 : ส่งเสริมบุคลากรให้ช่วยกันประหยัดพลังงาน
คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานได้รณรงค์ให้บุคลากรประหยัดพลังงาน
 ใช้กระดาษ 2 หน้า
 งานธุรการส่งเอกสารผ่าน Mail
 รณรงค์ให้บุคลากร สานักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตรและ

องครักษ์ปิดคอมพิวเตอร์ ปลั๊กไฟ หลังเลิกงานทุกวันก่อนกลับ
บ้าน
 รณรงค์ให้บุคลากร สานักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และ
องครักษ์ ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาพัก เวลา 12.00
น.-13.00 น.
 รณรงค์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหา
วิทยาศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งทางสานักคอมพิวเตอร์ได้มีสมุด
บัญชีแล้วอยู่ที่งานธุรการ ชั้น 4
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ปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า ช่วงพักเที่ยง เวลา 12.00 น –
13.00 น.
และหลังเลิกงาน เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป

กิจกรรม 7 : ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในด้านการรณรงค์ลดการใช้ทรัพยากร
คณะอนุกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานได้รณรงค์ให้
 รณรงค์ให้บุคลากร สานักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตรและองครักษ์ปิด

คอมพิวเตอร์ ปลั๊กไฟ หลังเลิกงานทุกวันก่อนกลับบ้าน
 รณรงค์ให้บุคลากร สานักคอมพิวเตอร์ ประสานมิตร และองครักษ์ ปิด
หน้าจอคอมพิวเตอร์ในช่วงเวลาพัก เวลา 12.00 น.-13.00 น.
 รณรงค์ให้บุคลากรเข้าร่วมโครงการธนาคารวัสดุรีไซเคิล มหาวิทยาศรี
นครินทรวิโรฒ ซึ่งทางสานักคอมพิวเตอร์ได้มีสมุดบัญชีแล้วอยู่ท่ีงาน
ธุรการ ชั้น 14

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงานสรุปปัญหาดังนี้
การใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เนื่องจาก มีการจัดอบรมและใช้ห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้น จานวนเครื่อง
คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้น ค่าไฟฟ้ าต่อหน่วยมีราคาเพิ่มขึ้นจึงทาให้การใช้กระแสไฟฟ้าและค่าใช้จ่าย
เพิ่มมากขึ้นตามลาดับ
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทราบ
มติ
ที่ประชุมรับทราบ
1.2 ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ตัวบ่งชี้ NA-5.11 ระดับความสาเร็จในการดาเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงาน
สาหรับคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2557
มติ
ที่ประชุมรับทราบและขอให้คณะกรรมการเข้าไปศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
วาระที่ 4 เรื่องพิจารณา
4.1 แผนปฏิบัติการ ตามแผนกลยุทธ์ ประหยัดพลังงาน ประจาปีงบประมาณ 2557 สานัก
คอมพิวเตอร์
ตามที่สานักคอมพิวเตอร์ โดยคณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน ได้จัดทาแผนปฏิบัติการ ตามแผน
กุลยุทธ์ มาตราการประหยัดพลังงานประจาปี 2557 เพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และ
สอดคล้องกับคู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
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ประเด็นที่เสนอ
เสนอทีประชุมเพื่อพิจารณาปรับแผนปฏิบัติการ ตามแผนกลยุทธ์ ประหยัดพลังงาน ประจาปี 2557
มติ
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและเพิ่มเติมภาระหน้ าที่ดังนี้
1. ติดสื่อที่ใช้ในการรณรงค์การประหยัดไฟฟ้าภายในหน่วยงานมอบให้
นายจักรพันธ์ อินสุดและคณะกรรมการ ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สิงหาคม
2557 – 31 กรกฎาคม 2558
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เดินขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟท์ มอบให้นายปวริศร เมธานันท์
จัดทาสื่อเพื่อชักชวนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1
สิงหาคม 2557-31 กรกฎาคม 2588
3. เชิญชวนให้บุคลากรและนิสิตที่เข้าใช้บริการสานักคอมพิวเตอร์ ร่วมกันรณรงค์การใช้
ไฟฟ้าภายในหน่วยงานมอบให้คณะกรรมการทุกท่านแจ้งบุคลากรที่อยู่ในแต่ละฝ่ายทราบ
4. มอบให้คณะกรรมการศึกษาแผนการปฏิบัติการ ตามแผนกลยุทธ์ ประหยัดพลังงาน
ประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อพิจารณาปรับปรุงแผนดาเนินการต่อไป
5. มอบให้คณะกรรมการศึกษามาตรการประหยัดพลังงานปัจจุบันเพื่อพิจารณามาตรการ
ดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยให้มานาเสนอที่ประชุมครั้งต่อไป
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
เลิกประชุมเวลา 11:00น.

สำนั ก คอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก 4 : รายงานการประชุม ครั้ง ที่ 2/2557

รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการมาตรการประหยัดพลังงาน
ครั้ งที่ 2/2557
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558
ณ ห้ องประชุ มทางไกล สานักคอมพิวเตอร์ อาคาร 34 ชั้ น 12
ผู้มาประชุ ม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รองผูอ้ ำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์ (นำยสมบุญ อุดมพรยิ่ง)
นำยดิ เรก อึ้งตระกูล
นำยสันติ สุ ขยำนันท์
นำยปวรุ ตม์ พงศ์พฤฒำนนท์
นำยปวริ ศร เมธำนันท์
นำงสำวจันทนำ หมื่นพันธ์
นำยเฉลิมพล คำนิ กรณ์
นำยวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์
นำงสำววันทนำ ผ่องภักต์
นำยจักรพันธ์ อินสุ ด

ที่ปรึ กษำ
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำรและเลขำนุ กำร

ผู้ไม่ มาประชุ ม (มีราชการอื่นและลาประชุ ม)

ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม

สำนั ก คอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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เริ่ มประชุมเวลำ 10:00น.
วาระที่ 1 เรื่ องแจ้ งเพื่อทราบ
1.1 รายงานผลดาเนินงานประหยัดพลังงานสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปี การศึกษา พ.ศ. 2557
รายงานผลการดาเนินงานปฏิบัติงานประหยัดพลังงานสานักคอมพิวเตอร์ ประจาปี การศึกษา พ.ศ.
2557
กิจกรรม 1 : ดาเนินการสารวจการตรวจสอบการใช้ ไฟฟ้าประจาทุกเดือน
- คณะอนุ กรรมกำรมำตรกำรประหยัดพลังงำน สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ประสำนงำนกับ
ทำงศูนย์พฒั นำสภำพกำยภำพ (งำนสำธำรณูปโภค) สำรวจกำรตรวจสอบกำรใช้ไฟฟ้ ำ
ใน ชั้น 2,3,4 เพื่อทำงศูนย์พฒั นำสภำพกำยภำพ (งำนสำธำรณูปโภค) สรุ ปรำยละเอียด
กำรใช้กระแสไฟฟ้ ำประจำเดือน
กิจกรรม 2 : ติดป้ ายประชาสั มพันธ์ การลดการใช้ พลังงานไฟฟ้าตามจุดต่ าง ๆ ภายในอาคาร
- สำนักคอมพิวเตอร์ ได้ติดป้ ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรลดกำรใช้พลังงำนไฟฟ้ ำ
ตำมจุดต่ำงๆ
กิจกรรม 3 : บันทึกข้ อมูลและเปรี ยบเทียบจานวนการใช้ ไฟฟ้าในแต่ ละชั้น เพื่อจัดทาสรุ ป
สถิติการใช้ ไฟฟ้าในแต่ ละเดือน
- คณะกรรมกำรมำตรกำรประหยัดพลังงำน สำนักคอมพิวเตอร์ ได้สรุ ป
สถิติกำรเปรี ยบเทียบ จำนวนกำรใช้ไฟฟ้ ำแต่ละเดื อน
กิจกรรม 4 : จัดทาจดหมายข่ าวประหยัดพลังงาน ตารางเปรี ยบเทียบค่ าไฟฟ้า
- ตำรำงเปรี ยบเทียบค่ำไฟฟ้ ำระหว่ำงปี 2556 และ 2557
http://edocument.swu.ac.th/general/5950/pdf/1195950201500281.pdf
กิจกรรม 5 : จัดทา Web Page การประหยัดพลังงานของหน่ วยงานให้ บุคลากรได้ ทราบความ
เคลื่อนไหวการประหยัดพลังงาน
- คณะกรรมกำรได้มีกำรปรับปรุ ง Web กำรประหยัดพลังงำนของสำนักคอมพิวเตอร์
http://cc2.swu.ac.th/Default.aspx?PageContentID=1135&tabid=3896
ปั ญหำ อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
คณะกรรมกำรมำตรกำรประหยัดพลังงำนสรุ ปปั ญหำดังนี้
กำรใช้ไฟฟ้ ำเพิ่มขึ้น เนื่ องจำก มีกำรจัดอบรมและใช้ห้องคอมพิวเตอร์ เพิ่มมำกขึ้น จำนวนเครื่ อง
คอมพิวเตอร์ เพิ่มขึ้น ค่ำไฟฟ้ ำต่อหน่ วยมีรำคำเพิ่มขึ้นจึ งทำให้กำรใช้กระแสไฟฟ้ ำและค่ำใช้จ่ำย
เพิ่มมำกขึ้นตำมลำดับ
ประเด็นที่เสนอ
เสนอที่ประชุมเพื่อรับทรำบ
มติ
ที่ประชุมรับทรำบ
1.2 ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี การศึกษา 2557
ตัวบ่งชี้ NA-5.11 ระดับควำมสำเร็ จในกำรดำเนิ นกำรตำมมำตรกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงำน
สำหรับคู่มือกำรประเมินคุณภำพกำรศึ กษำภำยใน ประจำปี กำรศึ กษำ 2557
สำนั ก คอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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มติ
ที่ประชุมรับทรำบและขอให้กรรมกำรร่ วมตรวจเช็คควำมสมบูรณ์ของเอกสำรตำมที่ กำหนด
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม
2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2557
รำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 1/2557
เมื่อวันที่ 15 ตุลำคม 2557 ณ ห้องประชุมทำงไกล สำนักคอมพิวเตอร์ อำคำร 34 ชั้น 12
เสนอที่ประชุมพิจำรณำรับรอง
มติ
ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 1/2557 วันที่ 15 ตุลำคม 2557
วาระที่ 3 เรื่ องสื บเนื่อง
วาระที่ 4 เรื่ องพิจารณา
4.1 รายงานผลดาเนินงานโครงการรักษ์ ส่ิ งแวดล้ อมและประหยัดพลังงาน สานักคอมพิวเตอร์
ประจาปี การศึ กษา 2557
ตำมที่สำนักคอมพิวเตอร์ โดยคณะกรรมกำรมำตรกำรประหยัดพลังงำน ได้จดั ทำรำยงำนผล
ดำเนิ นงำนโครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน สำนักคอมเตอร์ ประจำปี กำรศึ กษำ 2557
ต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรประจำสำนักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 30 มิถุนำยน 2558
ณ ห้องประชุม ดร.สุ นทร แก้วลำย อำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.สำโรช บัวศรี ชั้น 12
ประเด็นที่เสนอ
เสนอทีประชุมเพื่อพิจำรณำปรับแผนปฏิบตั ิกำร ตำมแผนกลยุทธ์ รักษ์สิ่งแวดดล้อมและประหยัด
พลังงำน ประจำปี กำรศึ กษำ 2557 เพื่อเป็ นแนวทำงสำหรับกำรดำเนิ นกิจกรรมในปี กำรศึ กษำ 2558
มติ
1. เห็ นชอบรำยงำนผลกำรดำเนิ นกำรโครงกำรรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงำน สำนัก
คอมพิวเตอร์ ประจำปี กำรศึ กษำ 2557
2. มอบให้ผรู้ ับผิดชอบปรับแก้ไขในกิ จกรรมที่ 1 เพิ่มรำยละเอียดของแต่ละสถำนที่ เนื่ องจำก
สำนักคอมพิวเตอร์ มีกำรย้ำยสถำนที่จำกอำคำร 16 และอำคำรนวัตกรรม ศำสตรำจำรย์ ดร.
สำโรช บัวศรี
3. มอบให้เลขำนุ กำรสำนักคอมพิวเตอร์ ทำบันทึ กไปยังศูนย์พฒั นำสภำพกำยภำพฯ เพื่อขอ
รำยละเอียดของกำรใช้ไฟฟ้ ำในอำคำรนวัตกรรมฯ
4. ให้ นำยดิเรก อึ้งตระกูล ผูช้ ่วยผูอ้ ำนวยกำรสำนักคอมพิวเตอร์ เพิ่มเติมข้อมูลจำกกำรเข้ำร่ วม
กิจกรรมกำรประหยัดพลังงำนกับมหำวิทยำลัย
5. ให้จดั กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริ มและให้ควำมรู้แก่บุคลำกร ด้ำนกำรประหยัดพลังงำน
เช่น จัดแข่งขันประหยัดพลังงำน รณรงค์สร้ำงจิตสำนึ ก
6. จัดไปดูงำนในหน่ วยงำนที่เป็ นต้นแบบด้ำนประหยัดพลังงำน เช่น กำรปิ โตรเลียมแห่ งประเทศ
ไทย บริ ษทั SCG เป็ นต้น
วาระที่ 5 เรื่ องอื่นๆ
เลิกประชุมเวลำ 11:00น.
สำนั ก คอมพิวเตอร์
มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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ภาคผนวก 5 : รายงานการประชุม คณะกรรมการประจาสานักคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 7/2558
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