
ฝ่ายส านกังาน สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

แผนการด าเนินงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม                                   

และประหยัดพลังงาน 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดท าโดย 

คณะกรรมการแผนการด าเนินงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม              

และประหยัดพลังงาน 
 



ฝ่ายส านกังาน สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะรัฐมนตรี มีมติให้ทุกส่วนราชการ ลดปริมาณการใช้ไฟฟ้า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

เป็นหน่วยงานของรัฐ เล็งเห็นความส าคัญของการใช้พลังงานอย่างประหยัด เพ่ือลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน   

และช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนที่ส่งผลกระทบ ต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก ดังนั้น มาตรการประหยัด

พลังงานจึงนับเป็นมาตรการหนึ่ งที่ มีความส าคัญที่สร้ างความตระหนักให้บุคลากรในหน่วยงาน                        

เข้ ามามีส่ วนร่ วมด า เนิ นการจัดการพลั ง งานอย่ า งจ ากัด ให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ด ในการท างาน                                

เป็นการลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย  และส่งผลไปยังการประหยัดพลังงานระดับชาติ อย่างมีประสิทธิผล 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องร่วมมือในการประหยัดพลังงาน 

และรักษ์สิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกสาธารณะให้เกิดกับบุคลากรในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม 

โดยการช่วยกันประหยัดทรัพยากร ประหยัดพลังงาน ซึ่งสถาบันฯ สามารถด าเนินการช่วยโลก และสังคมได้ 

เช่นการเปิด – ปิด เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า การลดปริมาณขยะ การลดปริมาณการใช้วัส ดุ              

และการจัดการของเสีย( 3Rs : Reduce Reuse Recycle )จึงก าหนดจัดโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ประหยัดพลังงานขึ้น เพ่ือให้บุคลากรเกิดความตระหนักและร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ที่ส าคัญต้อง

เป็นแบบอย่างที่ดี ในการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานและรัก ษ์สิ่ งแวดล้อมแก่บุคคลอ่ืน                       

โดยความหมาย 3Rs คือ การจัดการขยะหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว นิยมยึดหลัก 3Rs ซึ่งประกอบด้วย Reduce            

(การลดการใช้) Reuse (การใช้ซ้ า) Recycle (การน ากลับมาใช้ใหม่) 

ความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพองค์กร และบุคลากรเพ่ือสร้างการเติบโตที่ยั่งยืน 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เ พ่ือให้ เกิดความร่วมมือของบุคลากรในการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่ งแวดล้อม                       
และประหยัดพลังงาน การท างานเป็นทีม และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

2. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงานของหน่วยงาน   

3. เ พ่ือให้บุคลากรมีการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีส่วนร่วมด าเนินการ                    

จัดการพลังงานอย่างจ ากัดให้ เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน เป็นการลดค่าใช้จ่าย                    

ของมหาวิทยาลัย  และส่งผลไปยังการประหยัดพลังงานระดับชาติ อย่างมีประสิทธิผล 

 



ฝ่ายส านกังาน สถาบนัวฒันธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

ตัวช้ีวัดแห่งความส าเร็จ 

 - บุคลากรสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะเข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 85 
- ร้อยละของการประหยัดพลังงาน (เครื่องปรับอากาศ,ไฟฟ้า,เครื่องใช้ส านักงาน)ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
- ร้อยละของการรักษ์สิ่งแวดล้อม (การเบิกจ่ายกระดาษเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว) ไมน่้อยกว่าร้อยละ 5 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. บุคลากรเกิดการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ความเข้าใจร่วมมือในการด าเนินการตามมาตรการ
ประหยัดพลังงานของหน่วยงาน  และใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า 

2. บุคลากรมีส่วนร่วมด าเนินการจัดการพลังงานอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการท างาน 3Rs : 
Reduce Reuse Recycle 
 

วิธีการติดตามประเมินผลโครงการ 
1.  การประเมินผลการด าเนินกิจกรรมโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ประจ าปี    

การศึกษา 2557  จากการตรวจประเมิน 
2.   แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
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แผนการด าเนนิงานตามมาตรการการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน  

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ปีการศึกษา 2557 

ตารางกิจกรรมและระยะเวลาด าเนินการ 
 

 

ล าดับ 
 

ชื่อกิจกรรม 
 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 
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 เตรยีมการ              

1. จัดประชุมบุคลากรทุกระดับ เพื่อ
ร่วมวางแผนมาตรการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน                            

ผู้อ านวยการ/
ประธาน/

กรรมการและ
เลขานุการ 

            

2. แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินกางาน
ตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน ประจ าปกีารศึกษา 
2557 ก าหนดหน้าที่คณะกรรมการ 

ผู้อ านวยการ/
ประธาน
กรรมการ 

            

3. จัดสร้างช่องทางการถ่ายทอดความรู้ 
/เว็บไซต์/จดหมายข่าว 

คณะกรรมการ             

 ขั้นที่ 2  การด าเนินการ              

4. โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ประหยัดพลังงาน 

คณะกรรมการ             

 การติดตามประเมินผลแผนการ
จัดการความรู ้

             

5. ติดตามการด าเนินงานโครงการรักษ์
สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
(ระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน
2558) 

คณะกรรมการ             

6. รายงานการประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการรักษ์สิ่งแวดล้อม
และประหยัดพลังงาน ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารสถาบัน
วัฒนธรรมและศิลปะ  

คณะกรรมการ             
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กลยุทธ์ที่ 1 :   ส่งเสริมให้บุคลากรเห็นความส าคัญในการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 

มาตรการ/แนวทาง :    

1.1 ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน                         

เพ่ือเป็นทีมในการ วางแผน ด าเนินงาน และติดตามผลการด าเนินงาน 

     1.2 ประกาศมาตรการการรักษ์สิ่ งแวดล้อมและประหยัดพลั งงานของหน่วยงาน                                 

เพ่ือให้บุคลากรรับทราบ และร่วมมือกันด าเนินงานตามมาตรการ 

โครงการ/กิจกรรม :   

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานตามมาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน                          

1.2 ประชาสัมพันธ์มาตรการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน และประชาสัมพันธ์                      

แนวทางปฏิบัติเพื่อการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน     

กลยุทธ์ที่ 2 :   ส่งเสริมให้มีการน ามาตรการการรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงานไปปฏิบัติ 

มาตรการ/แนวทาง :    

2.1  ส่งเสริมการลดใช้พลังงานโดยก าหนดช่วงเวลา เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศและไฟ ในช่วง

เวลา12.00 – 13.00 น. และเวลาที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงานอยู่ในห้อง และเปิดไฟ-เปิดเครื่องปรับอากาศใช้เท่าที่

จ าเป็นเท่านั้น  

2.2  ช่วยกันดูแลเครื่องใช้ส านักงาน รวมถึงสุขภัณฑ์ เช่น ก๊อกน้ า สายฉีดช าระ ชักโครก ฯลฯ   

ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2.3 การบันทึกการเบิกจ่ายกระดาษในแต่ละปี ว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นหรือลดลง และการใช้กระดาษ

อย่างคุ้มค่า โดยการน ากระดาษหน้าเดียวมา Reuse ใช้ให้ครบทั้ง 2 หน้า 
                            

โครงการ/กิจกรรม :   

2.1 คณะกรรมการดูแลการเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า และเครื่องใช้ส านักงาน ให้เป็นไปตาม

เวลาที่ก าหนด  โดยบันทึกตามแบบฟอร์มการติดตามการประเมินผลการประหยัดพลังงาน ของสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ 

2.2 คณะกรรมการดูแลการบันทึกการเบิกจ่ายกระดาษในแต่ละปี ว่ามีปริมาณเพ่ิมขึ้นหรือลดลง

เพียงใด ลงในแบบฟอร์มการบันทึกการเบิกจ่ายกระดาษ พร้อมให้บุคลากรการคัดแยกขยะประเภทกระดาษ 

โดยกระดาษที่ถูกใช้เพียง 1 หน้าเราจะน ากลับ Reuse เป็นกระดาษหน้าเดียว เพ่ือใช้ให้ครบทั้ง 2 หน้า               

ก่อนการทิ้งลงถัง 

 


