แบบฟอร์มการเขียนแบบถอดประสบการณ์ การเรียนรู้ ด้าน การบริ หารจัดการที่ เป็ นเลิ ศการ
บริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้ นหลักประหยัด ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล

1. ชื่อ-สกุล ผูเ้ ล่าเรื่อง .... นางพัชรา หาญเจริญกิจ ...... คณะวิชา/หน่วยงาน ...... สํานักหอสมุด ……………
2. ชื่อ-สกุล ผูบ้ นั ทึก

….....................-............................คณะวิชา/หน่วยงาน ........................-.......................

3. บทบาท หน้ าที่และความรับผิ ดชอบของผูเ้ ล่าเรื่อง
ภาระงานหลัก .......รองผูอ้ าํ นวยการฝา่ ยพัฒนาและหัวหน้าหอจดหมายเหตุ .....................................
ภาระงานรอง …..กรรมการกิจกรรมและเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว สํานักหอสมุด
มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2560 ………………………..
4. เรื่องที่เล่า
…… การบริหารจัดการพลังงานห้องสมุดสีเขียว สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ………………….......
5. ความเป็ นมาของเรื่องที่เล่า
นับตัง้ แต่มหาวิทยาลัยรังสิตได้จดั ให้มพี ธิ เี ปิดอาคารหอสมุดอย่างเป็ นทางการ เมือ่ วันพฤหัสบดีท่ี 9
พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 อาคารหอสมุดได้ทาํ หน้าทีร่ องรับการมาใช้บริการของหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ได้แก่
สํานักงานรับนักศึกษานานาชาติและสือ่ สารระหว่างประเทศ ศูนย์แอนิเมชัน่ อาร์เอสยู ศูนย์บริการนานาชาติ ห้อง
ฝึกอบรมศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ห้องปฏิบตั กิ ารคณะทัศนมาตรศาสตร์ ห้องประชุมขนาดความจุ 200 คน ห้อง
ศึกษาด้วยตนเอง (Study Room) และห้องสมุดซึง่ เป็ นหน่วยงานทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และใช้พลังงานมากทีส่ ดุ เนื่องจากเป็ น
แหล่งรวมสารสนเทศ เพือ่ สนับสนุ นการเรียนการสอนของทุกหลักสูตรและสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย โดยเปิด
ให้บริการแก่ผใู้ ช้ทุกวัน โดยวันจันทร์ถงึ วันศุกร์ เปิดบริการตัง้ แต่เวลา 08.30 - 21.00 น. สําหรับวันเสาร์และวัน
อาทิตย์ เปิดให้บริการตัง้ แต่เวลา 09.00 – 19.00 น. รวมชัวโมงเปิ
่
ดให้ บริการเฉลีย่ แล้ว 12.5 ชัวโมงต่
่
อวัน มีจาํ
นวนผูเ้ ข้ามาใช้บริการต่างๆ เฉลีย่ 400 คน ต่อวัน ในจํานวนนี้มที งั ้ ผูใ้ ช้ทเ่ี ป็ นอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทัวไป
่
สํานักหอสมุดมีความตระหนักในภารกิจและความรับผิดชอบต่อเรือ่ งดังกล่าวจึงได้นํากิจกรรม 7ส มา
ช่วยดูแลในเรือ่ งการใช้ทรัพยากรและการดูแลพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านและพืน้ ทีส่ าํ หรับให้บริการโดยมาตรฐานกลางกิจกรรม 7
ส มาเป็ นแนวปฏิบตั ิ ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายการเป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพของมหาวิทยาลัยรังสิต ต่อมา
เมือ่ สํานักหอสมุดได้รว่ มลงนามเป็ นสมาชิกในเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ในปีพุทธ ศักราช 2557 สํานักหอสมุดจึงได้ม ี
การจัดการพลังงานอย่างจริงจังเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและสามารถวัดผลเพือ่ กําหนดมาตรการได้อย่าง
สอดคล้อง
6. วิ ธีการ/ขัน้ ตอน หรือกระบวนการที่ทาํ ให้งานนัน้ ประสบความสําเร็จ เทคนิ คหรือกลยุทธ์ที่ใช้ ผู้มีส่วน
ร่วม อุปสรรคหรือปัญหาในการทํางาน และแนวทางการแก้ไข
1. กําหนดพืน้ ทีจ่ ดั การพลังงานในส่วนทีร่ บั ผิดชอบ จํานวน 9,855 ตารางเมตร ดังนี้
ชัน้ ที่ 1 พืน้ ทีห่ อ้ งศึกษาด้วยตนเอง (Study Room)
ชัน้ ที่ 2 พืน้ ทีด่ า้ นทิศตะวันออก คือ ผูอ้ าํ นวยการ สํานักงานเลขานุการ แผนกพัฒนา และแผนก
เทคนิค ด้านทิศตะวันตก เป็ นห้องบริการสือ่ โสตทัศน์และอินเทอร์เน็ต Books Return Station และลานพักสายตา
ชัน้ ที่ 3 พืน้ ทีห่ อ้ งอ่านหนังสือตําราและหนังสืออ้างอิงทางสังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์ บริการ
สารสนเทศ บริการยืม-คืน Self-Checking Service และบริการสําเนาเอกสาร

ชัน้ ที่ 4 พืน้ ทีห่ อ้ งอ่านหนังสือตํารราและหนังสืออ้างอิงทางวิทยาาศาสตร์และเททคโนโลยี
ชัน้ ที่ 5 พืน้ ทีห่ อ้ งอ่านวารสาร นิตตยสาร และหนังั สือพิมพ์
ชัน้ ที่ 6 พืน้ ทีห่ อ้ งหหนังสือพระราชชนิพนธ์ในสมเด็ด็จพระเทพรัตนราชสุ
น ดาฯ สยาามบรมราชกุมารี
ม
หอจดหมายเหตุมหาาวิทยาลัยรังสิต งานวิจยั และะวิทยานิพนธ์
2. แต่งตัตง้ คณะทํางานด้านการจัดการรทรัพยากรและพลังงาน ทําหน้
ห าที่
(1) กํกาหนดนโยบายด้านการอนุ รรักั ษ์พลังงานแลละสิง่ แวดล้อมแและประกาศให้ห้ทราบทัวกั
่ น
(2) กํกาหนดแผนงาานและมาตรกาารประหยัดไฟฟ
ฟ้า นํ้า และทรัพยากร
พ
(3) กํกาหนดนโยบายการจัดซือ้ /จัดั จ้างสินค้าและะบริการทีอ่ นุ รกษ์
กั พลังงานแล ะเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
(4) รณรงค์
ร
และประะชาสัมพันธ์เรือ่องการประหยัดไฟฟ
ด ้ า นํ้า และทรัพยากรให้บ้ ุคลากรและผูเ้ กีย่ วข้อง
ไได้รบั ทราบ
(5) มีมการรวบรวมแและบันทึกข้อมูลการใช้ไฟฟ้า นํ้า กระดาษ เชือ้ เพลิงในกาารขนส่งและการเดินทาง
(6) รายงานผลการ
ร
รดําเนินงานให้ห้คณะกรรมการรพัฒนาห้องสมุมุดสีเขียวและผูผู้ เกีย่ วข้องได้รบทราบ
บั
(7) ติดตาม แก้ไข และปรับปรุงตตามทีค่ ณะกรรมการพัฒนาห้องสมุ
อ ดสีเขียวเเสนอมา
3. จัดทําแผนงานปรั
า
บปรุงและบํารุงรักษาอาคารหออสมุด ตามแผนนพัฒนาสํานักหหอสมุด พ.ศ. 2555
2 –
2559
4. กําหนนดมาตรการกาารอนุ รกั ษ์พลังงงานและสิง่ แวดดล้อม สํานักหอสมุด มหาวิททยาลัยรังสิต แลละนําไป
ปฏิบตติั คิ วบคูก่ บั มาตรการประหยัด ลดรายจ่าย ลดการใช้พลังงาานมหาวิทยาลัยั รังสิต ประจําาปี การศึกษา 2560
5. ประสสานกับสํานักงาานอาคารและสิสิง่ แวดล้อมในกการเปลื่ยนหลออดไฟเป็ น LEDD และไฟกระตุก

6. บันทึกปริมาณการใใช้ไฟฟ้าทุกเดืออนเพือ่ ติดตามและเปรียบเทียบปริ
ย มาณการใใช้ของแต่ละช่วงระหว่
ว
าง
น อ่ ดูแนวโน้มและปจั จัยทีส่ ง่ ผลต่อการใใช้ปริมาณการใใช้ไฟฟ้าทีเ่ พิม่ ขขึน้ หรือลดลงเพ
พือ่ ปรับ
ปี ปจั จุบันกับปี ทผ่ี า่ นมาเพื
ปรุงมาาตรการให้เหมมาะสม
7. จัดกิจกรรมประชาส
จ
สัมพันธ์และรณ
ณรงค์สร้างจิตสํานึ
า กเรือ่ งการปประหยัดพลังงาานแก่บุคลากรสสํานักหอ
สมุดแและผูม้ าใช้บริการห้
า องสมุดได้รัรบทราบอย่างตต่อเนื่อง
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7. เทคนิ คหรือกลยุทธ์ที่ทาํ ให้เกิ ดความสําเร็จ
บุคลากรสํานักหอสมุดมีความคุน้ เคยกับกิจกรรม 7ส มาเป็ นเวลายาวนาน เมือ่ สํานักหอสมุดเข้าร่วมเป็ น
สมาชิกเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ผูบ้ ริหารได้แสดงเจตนารมณ์โดยกําหนดเป็ นนโยบาย วิสยั ทัศน์ และแผนการ
ดําเนินงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร มีการจัดกิจกรรมเพือ่ สร้างการรับรูเ้ รือ่ งการอนุรกั ษ์พลังงานและดูแลสิง่ แวดล้อมมา
อย่างต่อเนื่อง สมาชิกเครือข่ายฯ ร่วมกันผลักดันแบ่งปนั และช่วยเหลือกันเป็ นอย่างดี หน่วยงานทีม่ หี น้าทีด่ แู ละ
รับผิดชอบเรื่องพลังงาน คือสํานักงานอาคารและสิง่ แวดล้อมให้การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกทัง้ ในเรือ่ งของ
ข้อมูล เครือ่ งมืออุปกรณ์ รวมทัง้ บุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถมาช่วยอย่างเต็มที่
8. ผูท้ ี่มีส่วนร่วมทําให้เกิ ดความสําเร็จ และบทบาทของบุคคลนัน้
1.
2.
3.
4.

มหาวิทยาลัยรังสิตให้การสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ
ผูบ้ ริหารสํานักหอสมุดมีเป้าหมายทีช่ ดั เจนและเป็ นทีป่ รึกษา
บุคลากรให้ความร่วมมือในการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่างๆ เป็ นอย่างดี
ผูใ้ ช้หอ้ งสมุดให้ความร่วมมือในกิจกรรมทีส่ าํ นักหอสมุดจัดขึน้

9. อุปสรรคหรือปัญหาในการทํางาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อุปสรรคดังกล่าว
1. อาคารหอสมุดมีอายุการใช้งานเกือบ 30 ปี สภาพอาคาร ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภคทรุดโทรม
และเสือ่ มสภาพ แม้จะมีการบํารุงรักษาระบบแสงไฟ เครือ่ งปรับอากาศ อย่างสมํ่าเสมอ แต่กย็ งั มีสภาพเก่าไม่เอือ้
อํานวยในเรือ่ งอนุรกั ษ์พลังงาน
2. งบประมาณมีจาํ กัดส่งผลให้การปรับปรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ เป็ นไปอย่าง
ล่าช้า
10. ผลลัพธ์หรือความสําเร็จที่เกิ ดขึน้ และสิ่ งที่ผเู้ ล่าเรื่องที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงั กล่าว
ความสําเร็จที่เกิ ดขึน้
1. ช่วยสนับสนุนนโยบายการเป็ นมหาวิทยาลัยสร้างเสริมสุขภาพ (RSU Healthy Campus) ซึง่ เน้น
เรือ่ งสิง่ แวดล้อมทีเ่ ป็ นปจั จัยสําคัญทีส่ ง่ ผลต่อให้สขุ ภาพทีด่ ขี องนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
2. เป็ นภาพลักษณ์ทด่ี ขี ององค์กรในการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านการอนุรกั ษ์พลังงานและ
สิง่ แวดล้อม
3. บุคลากรและผูใ้ ช้บริการห้องสมุดทัง้ นักศึกษาและอาจารย์เกิดจิตสํานึกในเรือ่ งการใช้พลังงานและ
ทรัพยากรอย่างรูค้ ุณค่า
4. ช่วยลดค่าใช้จา่ ยเรือ่ งค่าไฟฟ้าให้แก่องค์กร ซึง่ เป็ นผลมาจากการสร้างการรับรูแ้ ละการปฏิบตั ติ าม
มาตรการการอนุรกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อม สํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต และมาตรการประหยัด ลดรายจ่าย
ลดการใช้พลังงานมหาวิทยาลัยรังสิตส่งผลให้ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของสํานักหอสมุดลดลงอย่างต่อเนื่อง
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5. ปริมาณ
ณการใช้ไฟฟ้าส่งผลให้การปลล่อยก๊าซเรือนกกระจกของสํานันกหอสมุดลดลลง โดยในปี พ.ศ. 2560
สํานักหอสมุดมีปริมาณการปล่
า
อยคคาร์บอนฟุตพริน้ ท์จากการใช้พลั
พ งงานไฟฟ้า เท่ากับ 571.332 tCO2e/yr ลดลงจาก
ล
ปี 25559 จํานวน 1400.32 tCO2e/yrr
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สิ่ งที่ผเ้ ู ล่าเรื่องที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์
กิจกรรมการอนุ รกั ษ์พลังงานและสิง่ แวดล้อมของสํานักหอสมุดเกิดขึน้ หลังและเริม่ ปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
หลังจากทีส่ าํ นักหอสมุดได้เข้าร่วมเป็ นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ส่งผลให้เกิดการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพือ่ ให้หอ้ งสมุดเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมทัง้ ภายในและภายนอกอาคาร บุคลากรมีจติ สํานึกในการลดการสร้างมลพิษ
ลดการใช้พลังงาน และคํานึงถึงการใช้ทรัพยากรในการปฏิบตั งิ านอย่างเหมาะสม บุคลากรมีความร่วมมือร่วมใจ
ส่งผลให้สาํ นักหอสมุดผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมินห้องสมุดสีเขียวสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เมือ่ วันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2560
----------------------------------------------------------------

6

