
 
 

โครงการรักษ์ส่ิงแวดล้อมและประหยดัพลงังาน 

ประจ าปีการศึกษา 2557 

................................................................................ 

1. ช่ือโครงการ 

โครงการรักษส่ิ์งแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน   

2. หน่วยงานที่รับผดิชอบ 

สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ  มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. หัวหน้าโครงการ/คณะผู้ด าเนินการ 
ทีป่รึกษาโครงการ 

 ผูอ้  านวยการสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ    ท่ีปรึกษา 
 รองผูอ้  านวยการฝ่ายวชิาการและวจิยั    ท่ีปรึกษา 
 รองผูอ้  านวยการฝ่ายพฒันาศูนยศิ์ลปกรรมแห่งประเทศไทย ท่ีปรึกษา 
 รองผูอ้  านวยการฝ่ายบริหาร    ประธานกรรมการ 
คณะผู้ด าเนินการ 
 บุคลากรสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 

 

4. หลกัการและเหตุผล 
ดว้ยคณะรัฐมนตรี มีมติให้ทุกส่วนราชการ ลดปริมาณการใชไ้ฟฟ้า มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

เป็นหน่วยงานของรัฐ เล็งเห็นความส าคญัของการใช้พลงังานอย่างประหยดั เพื่อลดค่าใชจ่้ายดา้นพลงังาน 

และช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนท่ีส่งผลกระทบ ต่อส่ิงมีชีวิตบนโลก ดงันั้น มาตรการประหยดั

พลังงานจึงนับเป็นมาตรการหน่ึงท่ีมีความส าคญัท่ีสร้างความตระหนักให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามา                            

มีส่วนร่วมด าเนินการจดัการพลงังานอย่างจ ากดัให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน เป็นการลดค่าใช้จ่าย

ของมหาวทิยาลยั  และส่งผลไปยงัการประหยดัพลงังานระดบัชาติ อยา่งมีประสิทธิผล 

สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ หน่วยงานของมหาวิทยาลยั ท่ีจะตอ้งร่วมมือในการประหยดัพลงังาน 

และรักษส่ิ์งแวดลอ้ม เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะใหเ้กิดกบับุคลากรในดา้นการรักษาสภาพแวดลอ้ม 

โดยการช่วยกนัประหยดัทรัพยากร ประหยดัพลงังาน ซ่ึงสถาบนัฯ สามารถด าเนินการช่วยโลก และสังคมได ้

เช่นการเปิด – ปิด เคร่ืองปรับอากาศ หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การลดปริมาณขยะ การลดปริมาณการใช้วสัดุ               

และการจดัการของเสีย( 3Rs : Reduce Reuse Recycle )จึงก าหนดจดัโครงการรักษส่ิ์งแวดลอ้มและประหยดั

พลังงานข้ึน เพื่อให้บุคลากรเกิดความตระหนักและร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั ท่ีส าคัญต้อง                     

เป็นแบบอยา่งท่ีดีในการปฏิบติัตามมาตรการประหยดัพลงังานและรักษส่ิ์งแวดลอ้มแก่บุคคลอ่ืน  



 
 

 

 

5.  ความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวทิยาลัย 

 ยทุธศาสตร์การพฒันาศกัยภาพองคก์ร และบุคลากรเพื่อสร้างการเติบโตท่ีย ัง่ยนื 
 

6. วตัถุประสงค์ของโครงการ 

6.1 เพื่อให้เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินการตามมาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อม                       
และประหยดัพลงังาน การท างานเป็นทีม และน าไปสู่การพฒันาศกัยภาพขององคก์ร 

6.2 เพื ่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ  ร่วมมือในการด า เนินการตามมาตรการรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและประหยดัพลงังานของหน่วยงาน   

6.3 เพื่อให้บุคลากรมีการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีส่วนร่วมด าเนินการ                    

จัดการพลังงานอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน เป็นการลดค่าใช้จ่าย                    

ของมหาวทิยาลยั  และส่งผลไปยงัการประหยดัพลงังานระดบัชาติ อยา่งมีประสิทธิผล 

7. สถานทีด่ าเนินการ 
ส านกังานสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

8. ตัวช้ีวดัแห่งความส าเร็จ 

 - บุคลากรสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะเขา้ร่วมโครงการ ร้อยละ 85 
- ร้อยละของการประหยดัพลงังาน (เคร่ืองปรับอากาศ,ไฟฟ้า,เคร่ืองใชส้ านกังาน) 

ไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 80 
- ร้อยละของการรักษส่ิ์งแวดลอ้ม (การเบิกจ่ายกระดาษเปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ5 
 

9. ระยะเวลาการด าเนินการ  
  ปีการศึกษา 2557 (ระหวา่งเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2558) 
 
 
  



 
 

 

10. แผนด าเนินการ 
  แผนการและกิจกรรมด าเนินงาน ปีงบการศึกษา 2557 (ระหวา่งเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน 2558) 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

ปีการศึกษา  

หมายเหตุ 
2557 2558 

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

ขั้นที่ 1 เตรียมการ              

1.จดัประชุมบุคลากรทุกระดบั เร่ืองการรักษ์
ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น                           
และประชาสัมพนัธ์ผา่นส่ือรูปแบบต่างๆ ให้เป็น
ท่ีรับทราบโดยทั่วกันเพื่อกระตุ้นให้บุคลากร
ต่ืนตวั 
 

             

2. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกางานตาม

มาตรการรักษส่ิ์งแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน 

ประจ าปีการศึกษา 2557  ก าหนดหนา้ท่ี

คณะกรรมการ และจดัท าโครงสร้าง

คณะกรรมการด าเนินงาน และหนา้ท่ี 

             

3.ประกาศนโยบายมาตรการรักษ์ส่ิงแวดล้อม                        
และประหยดัพลงังาน ประจ าปีการศึกษา 2557 
และเป้าหมายวตัถุประสงค ์
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ขั้นตอนการด าเนินการ 

 

ปีงบประมาณ 

 

หมายเหตุ 

2557 2558 

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

ขั้นที ่2  การด าเนินการ              

4.ปฏิบัติงานตามแผนด า เ นินงานโครงการ                

รักษ์ส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน ประจ าปี

การศึกษา 2557 

 

             

5. ส รุ ป ผลก า รด า เ นิ น ง าน โค ร งก า ร รั กษ์

ส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ประจ าปี

การศึกษา 2557 

             

6.รายงานการประเมินผลการด าเนินงานโครงการ                 

รักษ์ส่ิงแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน ประจ าปี

การศึกษา 2557 ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารสถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ 
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11. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

11.1  บุคลากรเกิดการพฒันาศกัยภาพ มีความรู้ความเขา้ใจร่วมมือในการด าเนินการตาม 

         มาตรการประหยดัพลงังานของหน่วยงาน  และใชพ้ลงังานอยา่งคุม้ค่า 

11.2  บุคลากรมีส่วนร่วมด าเนินการจดัการพลงังานอยา่งจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน 

         3Rs : Reduce Reuse Recycle 

12. วธีิการติดตามประเมินผลโครงการ 
12.1  การประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโครงการรักษส่ิ์งแวดลอ้มและประหยดัพลงังาน 
         ประจ าปีการศึกษา 2557  จากการตรวจประเมิน 
12.2  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

 
........................................................... 
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