
แบบฟอรม์การเขียนแบบถอดประสบการณ์การเรียนรู้ ด้าน การบริหารจดัการท่ีเป็นเลิศการ
บริหารมุ่งผลสมัฤทธ์ิเน้นหลกัประหยดั ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
  
 
1. ช่ือ-สกลุ ผูเ้ล่าเร่ือง    .... นางพชัรา หาญเจรญิกจิ ......  คณะวชิา/หน่วยงาน   ...... สาํนกัหอสมดุ …………… 

2. ช่ือ-สกลุ ผูบ้นัทึก      ….....................-............................คณะวชิา/หน่วยงาน ........................-....................... 

3. บทบาท หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของผูเ้ล่าเร่ือง 

 ภาระงานหลกั .......รองผูอ้าํนวยการฝา่ยพฒันาและหวัหน้าหอจดหมายเหตุ ..................................... 
          ภาระงานรอง  …..กรรมการกจิกรรมและเลขานุการ คณะกรรมการพฒันาหอ้งสมดุสเีขยีว สาํนกัหอสมดุ 

มหาวทิยาลยัรงัสติ ปีการศกึษา  2560 ………………………..              
                                                      
4.  เร่ืองท่ีเล่า    

             …… การบรหิารจดัการพลงังานหอ้งสมดุสเีขยีว สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรงัสติ …………………....... 

5.  ความเป็นมาของเร่ืองท่ีเล่า  

                 นบัตัง้แต่มหาวทิยาลยัรงัสติไดจ้ดัใหม้พีธิเีปิดอาคารหอสมดุอยา่งเป็นทางการ เมือ่วนัพฤหสับดทีี ่ 9 
พฤศจกิายน พ.ศ. 2532  อาคารหอสมดุไดท้าํหน้าทีร่องรบัการมาใชบ้รกิารของหน่วยงานสนบัสนุนต่างๆ  ไดแ้ก่ 
สาํนกังานรบันกัศกึษานานาชาตแิละสือ่สารระหวา่งประเทศ  ศนูยแ์อนิเมชัน่ อารเ์อสย ู ศนูยบ์รกิารนานาชาต ิหอ้ง 
ฝึกอบรมศนูยน์วตักรรมการเรยีนรู ้ หอ้งปฏบิตักิารคณะทศันมาตรศาสตร ์ หอ้งประชุมขนาดความจุ  200 คน  หอ้ง 
ศกึษาดว้ยตนเอง (Study Room)  และหอ้งสมุดซึง่เป็นหน่วยงานทีใ่หญ่ทีส่ดุและใชพ้ลงังานมากทีส่ดุเน่ืองจากเป็น
แหลง่รวมสารสนเทศ เพือ่สนบัสนุนการเรยีนการสอนของทุกหลกัสตูรและสาขาวชิาของมหาวทิยาลยั  โดยเปิด
ใหบ้รกิารแก่ผูใ้ชทุ้กวนั โดยวนัจนัทรถ์งึวนัศุกร ์เปิดบรกิารตัง้แต่เวลา 08.30  - 21.00  น. สาํหรบัวนัเสารแ์ละวนั
อาทติย ์เปิดใหบ้รกิารตัง้แต่เวลา  09.00 – 19.00 น. รวมชัว่โมงเปิดให ้บรกิารเฉลีย่แลว้ 12.5 ชัว่โมงต่อวนั  มจีาํ 
นวนผูเ้ขา้มาใชบ้รกิารต่างๆ เฉลีย่ 400 คน ต่อวนั  ในจาํนวนน้ีมทีัง้ผูใ้ชท้ีเ่ป็นอาจารย ์นกัศกึษา และบุคคลทัว่ไป  

   สาํนกัหอสมดุมคีวามตระหนกัในภารกจิและความรบัผดิชอบต่อเรือ่งดงักลา่วจงึไดนํ้ากจิกรรม 7ส   มา
ชว่ยดแูลในเรือ่งการใชท้รพัยากรและการดแูลพืน้ทีป่ฏบิตังิานและพืน้ทีส่าํหรบัใหบ้รกิารโดยมาตรฐานกลางกจิกรรม 7
ส มาเป็นแนวปฏบิตั ิซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการเป็นมหาวทิยาลยัสรา้งเสรมิสขุภาพของมหาวทิยาลยัรงัสติ  ต่อมา
เมือ่สาํนกัหอสมดุไดร้ว่มลงนามเป็นสมาชกิในเครอืขา่ยหอ้งสมุดสเีขยีว ในปีพุทธ ศกัราช 2557 สาํนกัหอสมดุจงึไดม้ี
การจดัการพลงังานอยา่งจรงิจงัเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการใชพ้ลงังานและสามารถวดัผลเพือ่กาํหนดมาตรการไดอ้ยา่ง
สอดคลอ้ง 

 

6. วิธีการ/ขัน้ตอน หรือกระบวนการท่ีทาํให้งานนัน้ประสบความสาํเรจ็ เทคนิคหรือกลยทุธท่ี์ใช้  ผู้มีส่วน
ร่วม อปุสรรคหรือปัญหาในการทาํงาน และแนวทางการแก้ไข 

           1.   กาํหนดพืน้ทีจ่ดัการพลงังานในสว่นทีร่บัผดิชอบ จาํนวน 9,855 ตารางเมตร ดงัน้ี 
                 ชัน้ที ่ 1    พืน้ทีห่อ้งศกึษาดว้ยตนเอง (Study Room)            
                 ชัน้ที ่ 2    พืน้ทีด่า้นทศิตะวนัออก คอื ผูอ้าํนวยการ สาํนกังานเลขานุการ แผนกพฒันา และแผนก
เทคนิค ดา้นทศิตะวนัตก เป็นหอ้งบรกิารสือ่โสตทศัน์และอนิเทอรเ์น็ต Books Return Station และลานพกัสายตา   
                 ชัน้ที ่ 3  พืน้ทีห่อ้งอ่านหนงัสอืตําราและหนงัสอือา้งองิทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์บรกิาร
สารสนเทศ บรกิารยมื-คนื Self-Checking Service และบรกิารสาํเนาเอกสาร 
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ปฏบิตัิ

 

 
 

ปีปจัจุ
ปรงุมา

สมดุแ

          ชัน้ที ่ 
          ชัน้ที ่ 
          ชัน้ที ่ 
หมายเหตุมหา

2. แต่งต
(1)  ก
(2)  ก
(3)  ก
(4)  ร

ไดร้บัทราบ 
(5)  ม
(6)  ร
(7)  
 

3. จดัทาํ

4. กาํหน
ตคิวบคูก่บัมาต

5. ประส

6.  บนัทึ
บนักบัปีทีผ่า่น
าตรการใหเ้หม

7. จดักจิ
และผูม้าใชบ้รกิา

4  พืน้ทีห่อ้งอ่
5  พืน้ทีห่อ้งอ่
6  พืน้ทีห่อ้งห
าวทิยาลยัรงัสติ

ตัง้คณะทาํงาน
กาํหนดนโยบา
กาํหนดแผนงา
กาํหนดนโยบา
รณรงคแ์ละประ

มกีารรวบรวมแ
รายงานผลการ
ตดิตาม แกไ้ข 

าแผนงานปรบั

นดมาตรการกา
รการประหยดั
สานกบัสาํนกังา

กปรมิาณการใ
นมาเพือ่ดแูนวโ
มาะสม           
จกรรมประชาส
ารหอ้งสมดุไดร้

านหนงัสอืตําร
านวารสาร นิต

หนงัสอืพระราช
ต  งานวจิยัและ

ดา้นการจดัการ
ยดา้นการอนุรั
านและมาตรกา
ยการจดัซือ้/จดั
ะชาสมัพนัธเ์รือ่

และบนัทกึขอ้มู
รดาํเนินงานให้
 และปรบัปรงุต

ปรงุและบาํรงุร ั

ารอนุรกัษ์พลงั
 ลดรายจา่ย ล
านอาคารและสิ

ใชไ้ฟฟ้าทุกเดอื
น้มและปจัจยัที
                  
สมัพนัธแ์ละรณ
รบัทราบอยา่งต

 

ราและหนงัสอือ้
ตยสาร และหนั
ชนิพนธใ์นสมเด็
ะวทิยานิพนธ ์

รทรพัยากรแล
รกัษ์พลงังานแล
ารประหยดัไฟฟ้
ดัจา้งสนิคา้และ
องการประหยดั

มลูการใชไ้ฟฟ้า
หค้ณะกรรมการ
ตามทีค่ณะกรร

รกัษาอาคารหอ

งงานและสิง่แวด
ดการใชพ้ลงังา
สิง่แวดลอ้มในก

  

อนเพือ่ตดิตาม
ทีส่ง่ผลต่อการใ
  
ณรงคส์รา้งจติสาํ
ต่อเน่ือง 

อา้งองิทางวทิยา
งัสอืพมิพ ์
ดจ็พระเทพรตัน

ะพลงังาน ทาํห
ละสิง่แวดลอ้มแ
ฟ้า น้ํา และทรพั
ะบรกิารทีอ่นุรกั
ดไฟฟ้า น้ํา แล

า น้ํา กระดาษ 
รพฒันาหอ้งสมุ
มการพฒันาหอ้

อสมดุ ตามแผน

ดลอ้ม สาํนกัห
านมหาวทิยาลั
การเปลื่ยนหลอ

และเปรยีบเทยี
ใชป้รมิาณการใ

านึกเรือ่งการป

าศาสตรแ์ละเท

นราชสดุาฯ สยา

หน้าที ่
และประกาศให้
พยากร 
กษ์พลงังานแล
ะทรพัยากรใหบ้

เชือ้เพลงิในกา
มดุสเีขยีวและผู้
องสมดุสเีขยีวเ

นพฒันาสาํนกัห

อสมดุ มหาวทิ
ยัรงัสติ ประจาํ
อดไฟเป็น LED

ยบปรมิาณการใ
ใชไ้ฟฟ้าทีเ่พิม่ข

ประหยดัพลงังา

ทคโนโลย ี

ามบรมราชกุม

หท้ราบทัว่กนั 

ะเป็นมติรกบัสิ
บุ้คลากรและผู้

ารขนสง่และกา
ผูเ้กีย่วขอ้งไดร้บั
เสนอมา 

หอสมดุ พ.ศ. 2

ทยาลยัรงัสติ แล
าปีการศกึษา 2
D และไฟกระตุ

ใชข้องแต่ละชว่
ขึน้หรอืลดลงเพ

านแก่บุคลากรส

2 

มาร ี  

สิง่แวดลอ้ม 
เ้กีย่วขอ้ง 

รเดนิทาง 
บทราบ 

2555 –    

ละนําไป
560 
ก 

 

วงระหวา่ง
พือ่ปรบั 

สาํนกัหอ 
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7. เทคนิคหรือกลยทุธท่ี์ทาํให้เกิดความสาํเรจ็ 

                  บุคลากรสาํนกัหอสมดุมคีวามคุน้เคยกบักจิกรรม 7ส มาเป็นเวลายาวนาน เมือ่สาํนกัหอสมดุเขา้รว่มเป็น
สมาชกิเครอืขา่ยหอ้งสมดุสเีขยีว ผูบ้รหิารไดแ้สดงเจตนารมณ์โดยกาํหนดเป็นนโยบาย วสิยัทศัน์ และแผนการ
ดาํเนินงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร มกีารจดักจิกรรมเพือ่สรา้งการรบัรูเ้รือ่งการอนุรกัษ์พลงังานและดแูลสิง่แวดลอ้มมา
อยา่งต่อเน่ือง สมาชกิเครอืขา่ยฯ รว่มกนัผลกัดนัแบง่ปนัและชว่ยเหลอืกนัเป็นอยา่งด ี หน่วยงานทีม่หีน้าทีด่แูละ
รบัผดิชอบเรื่องพลงังาน คอืสาํนกังานอาคารและสิง่แวดลอ้มใหก้ารสนบัสนุนและอาํนวยความสะดวกทัง้ในเรือ่งของ
ขอ้มลู เครือ่งมอือุปกรณ์ รวมทัง้บุคลากรทีม่คีวามรูค้วามสามารถมาชว่ยอยา่งเตม็ที ่

8. ผูท่ี้มีส่วนร่วมทาํให้เกิดความสาํเรจ็ และบทบาทของบุคคลนัน้  

     1.   มหาวทิยาลยัรงัสติใหก้ารสนบัสนุนทรพัยากรและงบประมาณ 

              2.   ผูบ้รหิารสาํนกัหอสมดุมเีป้าหมายทีช่ดัเจนและเป็นทีป่รกึษา 

              3.  บุคลากรใหค้วามรว่มมอืในการปฏบิตัติามมาตรการต่างๆ เป็นอยา่งด ี
              4.  ผูใ้ชห้อ้งสมดุใหค้วามรว่มมอืในกจิกรรมทีส่าํนกัหอสมดุจดัขึน้ 
 
9. อปุสรรคหรือปัญหาในการทาํงาน และแนวทางในการแก้ปัญหา/อปุสรรคดงักล่าว 

                 1.  อาคารหอสมดุมอีายกุารใชง้านเกอืบ 30 ปี  สภาพอาคาร  ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภคทรดุโทรม
และเสือ่มสภาพ  แมจ้ะมกีารบาํรงุรกัษาระบบแสงไฟ เครือ่งปรบัอากาศ อยา่งสมํ่าเสมอ แต่กย็งัมสีภาพเก่าไมเ่อือ้ 
อาํนวยในเรือ่งอนุรกัษ์พลงังาน  
                 2. งบประมาณมจีาํกดัสง่ผลใหก้ารปรบัปรงุอาคาร ระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภคต่างๆ เป็นไปอยา่ง
ลา่ชา้ 
         
10. ผลลพัธห์รือความสาํเรจ็ท่ีเกิดขึน้ และส่ิงท่ีผูเ้ล่าเร่ืองท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ดงักล่าว 

     ความสาํเรจ็ท่ีเกิดขึน้ 

  1. ชว่ยสนบัสนุนนโยบายการเป็นมหาวทิยาลยัสรา้งเสรมิสขุภาพ  (RSU Healthy Campus) ซึง่เน้น
เรือ่งสิง่แวดลอ้มทีเ่ป็นปจัจยัสาํคญัทีส่ง่ผลต่อใหส้ขุภาพทีด่ขีองนกัศกึษา คณาจารย ์และบุคลากรของมหาวทิยาลยั 

  2. เป็นภาพลกัษณ์ทีด่ขีององคก์รในการแสดงความรบัผดิชอบต่อสงัคมในดา้นการอนุรกัษ์พลงังานและ
สิง่แวดลอ้ม  

  3. บุคลากรและผูใ้ชบ้รกิารหอ้งสมดุทัง้นกัศกึษาและอาจารยเ์กดิจติสาํนึกในเรือ่งการใชพ้ลงังานและ
ทรพัยากรอยา่งรูคุ้ณคา่ 

  4.  ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยเรือ่งคา่ไฟฟ้าใหแ้ก่องคก์ร  ซึง่เป็นผลมาจากการสรา้งการรบัรูแ้ละการปฏบิตัติาม
มาตรการการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้ม สาํนกัหอสมดุ มหาวทิยาลยัรงัสติ และมาตรการประหยดั ลดรายจา่ย 
ลดการใชพ้ลงังานมหาวทิยาลยัรงัสติสง่ผลใหป้รมิาณการใชไ้ฟฟ้าของสาํนกัหอสมดุลดลงอยา่งต่อเน่ือง  

 



 

 

สาํนกั
ปี 255

 

 5.  ปรมิาณ
หอสมดุมปีรมิา
59 จาํนวน 140

ณการใชไ้ฟฟ้า
าณการปลอ่ยค
0.32 tCO2e/yr

สง่ผลใหก้ารปล
คารบ์อนฟุตพริน้
r 

 

 
ลอ่ยก๊าซเรอืนก
น้ทจ์ากการใชพ้

 
กระจกของสาํน
พลงังานไฟฟ้า

นกัหอสมุดลดล
 เทา่กบั 571.3

 

 

ลง  โดยในปี พ
32 tCO2e/yr ล
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ส่ิงท่ีผูเ้ล่าเร่ืองท่ีได้เรียนรู้จากประสบการณ์ 
  
             กจิกรรมการอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มของสาํนกัหอสมดุเกดิขึน้หลงัและเริม่ปฏบิตัอิยา่งจรงิจงั
หลงัจากทีส่าํนกัหอสมดุไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชกิของเครอืขา่ยหอ้งสมดุสเีขยีว สง่ผลใหเ้กดิการจดักจิกรรมต่างๆ 
เพือ่ใหห้อ้งสมดุเป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มทัง้ภายในและภายนอกอาคาร  บุคลากรมจีติสาํนึกในการลดการสรา้งมลพษิ 
ลดการใชพ้ลงังาน และคาํนึงถงึการใชท้รพัยากรในการปฏบิตังิานอยา่งเหมาะสม  บุคลากรมคีวามรว่มมอืรว่มใจ
สง่ผลใหส้าํนกัหอสมดุผา่นการประเมนิตามเกณฑก์ารประเมนิหอ้งสมดุสเีขยีวสมาคมหอ้งสมดุแหง่ประเทศไทยฯ ใน
พระบรมราชปูถมัภส์มเดจ็พระเทพรตันราชสดุา สยามบรมราชกุมาร ีเมือ่วนัองัคารที ่7 ธนัวาคม 2560  
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