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ใบสมัครเพื่อเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 23rd Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 

ประเภทการสมัคร [] TQM-Best Practices  (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide, Full Paper (ถ้าม*ี)  
และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

[   ] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดทำ Abstract, Presentation Slide  
     และการทดลองนำเสนอผลงาน) 

ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงานธุรกิจเอกชน  [  ] หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ        [] หน่วยงานด้านการศึกษา   
[  ] หน่วยงานราชการและองค์กรของรัฐ      [  ] หนว่ยงานทางด้านสาธารณสุข 

ชื่อเรื่องนำเสนอ สำนักวิทยบริการ องค์กรต้นแบบการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่านั้น)  

[] 1. การนำองค์กร     [  ] 2. การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการนโยบาย  
[  ] 3. การเอาใจใส่ลูกค้าและตลาด   [  ] 4. การวัด การวิเคราะห ์และ การจัดการความรู้  
[  ] 5. การเอาใจใส่ทรัพยากรบุคคล   [  ] 6. การจัดการกระบวนการ  
[  ] 7. การประยุกต์ระบบมาตรฐานต่างๆเข้ากับการบริหารจัดการ  

ชื่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำนักวิทยบริการ 
ที่อยู่ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เลขที ่181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง 
จ.ปัตตานี 94000 
โทรศัพท์ 073-331300  โทรสาร 073-333587  เว็บไซต์ https://www.oas.psu.ac.th 
ชื่อผู้เขียน (ผู้นำเสนอ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร ช่วยอารีย์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ 
โทรศัพท ์080-4261112  โทรสาร 073-333587 
มือถือ 080-4261112     อีเมล somporn.c@psu.ac.th 
สรุปจุดที่เป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) เน้นการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้ใช้บริการ การทำงานเป็นทีม เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้การพัฒนา
สำนักวิทยบริการให้เป็นองค์กรต้นแบบการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 
2) ผู้บริหาร และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งระดับมหาวิทยาลัย
และระดับชาติ ดังรางวัลที่ได้รับระดับชาติทั้งรางวัลของหน่วยงาน และรางวัลของผู้บริหาร 
3) นโยบายการมุ่งเน้นการพัฒนานวัตกรรมของสำนักวิทยบริการ โดยเฉพาะด้านการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาสำนักวิทยบริการให้เป็นองค์กรต้นแบบการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม จนได้รับรางวัลและผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีมาก 
จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
1) สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดจากแสงอาทิตย์ได้เป็นอันดับต้น ๆ ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยายาเขต โดยผลิตได้ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 ประมาณ 604,265 กิโลวัตต์-ชั่วโมง 
คิดเป็นเงินประมาณ 3,021,325 บาท ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับสำนักวิทยบริการได้เป็นจำนวนมาก 
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2) สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 
Office) ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
หน่วยงานอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลนี้ 
3) สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนด้านประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งแบบออนไซต์ และแบบออนไลน์ โดยมีสถิติผู้เข้ามาเรียนรู้เป็นจำนวนมากตลอดทั้งปี 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้    
  [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวิดีโอผลงานระหว่างที่นำเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้ 
             [] อนุญาต   [  ] ไม่อนุญาต 
 

บทคัดย่อ 
ชื่อเรื่อง : สำนักวิทยบริการ องค์กรต้นแบบการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

สํานักวิทยบริการ เป็นส่วนราชการตามพระราชบัญญัติของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2559 ประเภท
อํานวยการและสนับสนุนภารกิจกลางของมหาวิทยาลัย ตามประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่องการแบ่ง
หน่วยงานภายในส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 3 หน่วยงาน คือ 1) ฝ่ายหอสมุด
จอห์น เอฟ เคนเนดี้ 2) ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ และ3) สํานักงานบริหาร  
วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย: 
 วิสัยทัศน์: สำนักวิทยบริการ เป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนำระดับชาติ 
 ค่านิยม: SQI คือ Services Mind (จิตบริการ), Quality Focus (งานคุณภาพ), Innovation (สร้างนวัตกรรม) 
 วัฒนธรรมองค์กร: การทำงานเป็นทีม 
 พันธกิจ: บริการสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้ที่มีคุณภาพเพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยวิจัย 
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีภารกิจในการสนับสนุนการเรียนการสอน 
การวิจัย ให้กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไป ทั้งในส่วนของการบริการทรัพยากรสารสนเทศ 
การบริการผลิตสื่อการเรียนรู้รูปแบบต่าง ๆ การอบรม และให้บริการพื้นที่ในการอ่านหนังสือ ทำกิจกรรม ห้องประชุม 
รวมถึงสถานีการเรียนรู้โดยรอบหน่วยงาน เปิดบริการทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่วันจันทร์ - 
ศุกร์ เวลา 08.30 - 20.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย ์เวลา 10.00 - 18.00 น. ภายในตัวอาคารมีระบบเครื่องปรับอากาศ
เพ่ือรักษาสภาพสื่อการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ และเพ่ิมความสะดวกสบายของผู้เข้าใช้บริการ รวมถึงเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานให้บริการของบุคลากร มีการเปิดระบบไฟฟ้าแสงสว่างให้เพียงพอกับการอ่านหนังสือทั่วทั้งอาคาร
ตลอดเวลา มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกมากมายภายในตัวอาคาร เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เอกสาร ทีวี 
ฯลฯ ในแต่ละปีสำนักวิทยบริการมีการใช้พลังงานไฟฟ้าและต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเป็นจำนวนมาก โดยปี พ.ศ. 2561 ใช้
พลังงานไฟฟ้า 825,117 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,125,585 บาท ปี พ.ศ. 2562 ใช้พลังงานไฟฟ้า 
846,380 กิโลวัตต์-ชั ่วโมง คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,231,900 บาท ปี พ.ศ. 2563 ใช้พลังงานไฟฟ้า 391,834 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,959,170 บาท และ ปี พ.ศ.2564 ใช้พลังงานไฟฟ้า 144,313 กิโลวัตต์-
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ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 721,565 บาท จากข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี คือ พ.ศ.2561 – 2564 สำนักวิทยบริการ
จ่ายค่าพลังงานไฟฟ้าไปประมาณ 11,038,220 บาท ซึ่งเป็นรายจ่ายที่สูงมาก นอกจากประเด็นด้านการใช้พลังงานไฟฟ้า
แล้ว สำนักวิทยบริการมีนโยบายขับเคลื่อนการเป็นสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นสำนักวิทยบริการจึง
สร้างแนวปฏิบัติเพื่อจะนำพาองค์กรไปสู่สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ภายใต้ระบบ FOREST ซึ่งจะเน้น 
Flexibility ความย ืดหย ุ ่น  Optimization สามารถพัฒนาให ้ด ีและเหมาะสม Readiness ความพร ้อมใช ้งาน 
Environment เน้นสิ่งแวดล้อม Society ใส่ใจสังคม และ Traceability สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ โดยมีการสรา้ง
แนวปฏิบัติเรื่อง การใช้น้ำ การใช้พลังงานไฟฟ้า การใช้พลังงานน้ำมันเชื้อเพลิง การใช้กระดาษ การจัดการขยะ และการ
ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการเก็บสถิติข้อมูลการใช้งานอย่างเป็นระบบ มีการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ 
ส่งเสริม และอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียวให้กับบุคลากร และผู้ใช้บริการให้มีความรู้ ตระหนัก และมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาสำนักวิทยบริการไปสู่สำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายที่วางไว้ 
 จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นสำนักวิทยบริการจึงได้สร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อนำพาสำนักวิทยบริการไปสู่
องค์กรต้นแบบการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร บุคลากร และ
ผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการบูรณาการและการสร้างแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศท้ัง 3 ด้านของสำนักวิทยบริการเข้าด้วยกัน ดังนี้ 

 
 

1) แนวปฏิบัติด้านการผลิตพลังงานสะอาดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า ผลลัพธ์จากการนำแนวปฏิบัตินี ้มาใช้
ส่งผลให้สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์  หรือโซลาร์เซลล์ได้มาก
เป็นอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยาเขต โดยสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2561 – 2564 ได้ประมาณ 657,856 กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 3,289,280 บาท และเป็น
หน่วยงานที่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าและผลิตไฟฟ้าได้เองเป็นจำนวนมาก จากการนำแนวปฏิบัติด้านการผลิตพลังงาน
สะอาดและประหยัดพลังงานไฟฟ้า มาใช้เป็นสิ่งพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่านอกจากมีประสิทธิภาพ มีประโยชน์แล้วยังสามารถ
สร้างรายได้จากการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้ประมาณ 3,289,280 บาท ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

 
 

2) แนวปฏิบัติด้านสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผลลัพธ์จากการนำแนวปฏิบัตินี้มาใช้ส่งผลให้
สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพโดยผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ( Green 
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Office) ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
หน่วยงานอันดับต้นๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้รับรางวัลนี้ 

3) แนวปฏิบัติด้านศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนด้านการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ผลลัพธ์จากการนำแนวปฏิบัตินี้มาใช้ส่งผลให้สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชน (Lifelong Learning Park) ด้านการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทั้งแบบออน
ไซต์ และแบบออนไลน์ โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 – 2565 แบ่งเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือ 1) ผู้เข้าร่วมเรียนรู้พลังงาน
แสงอาทิตย ์จำนวน 1,543 คน 2) ผู้เข้าร่วมเรียนรู้สถานีการเรียนรู้นอกห้องสมุด 1 ครัวเรือน 5 โรง จำนวน 2,890 คน 
และ 3) ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน OAR Channel จำนวน 656,626 คน 

 
ประเด็น (จุดเด่น) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 1. สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาดจากแสงอาทิตย์ได้เป็นอันดับ
ต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทั้ง 5 วิทยายาเขต โดยผลิตได้ตั้งแต่ปี 2561 – 2564 ประมาณ 604,265 
กิโลวัตต์-ชั่วโมง คิดเป็นเงินประมาณ 3,021,325 บาท ซึ่งช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับสำนักวิทยบริการได้เป็นจำนวนมาก 
 2. สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(Green Office) ระดับดีมาก จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็น
หน่วยงานอันดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลนี้ 
 3. สำนักวิทยบริการเป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตของชุมชนด้านประหยัด
พลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท้ังแบบออนไซต์และแบบออนไลน์ 
รางวัลและโครงการที่ได้รับจากการนำแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ เรื่องสำนักวิทยบริการองค์กรต้นแบบการใช้พลังงาน
สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ 

1) รางวัลผ่านการรับรองสำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีมาก จากกรม
ส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) ผู้บริหารระดบัสูงของสำนักวิทยบริการได้รับรางวัลคนบันดาลไฟ AWARDS จากคณะกรรมการกำกับกิจการ
พลังงาน (กกพ.) 

3) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน 
จำนวน 5,000,000 บาท  

สุดท้ายสำนักวิทยบริการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติด้านการใช้พลังงานสะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ของสำนักวิทยบริการจะเป็นต้นแบบ มีประสิทธิภาพ มีประโยชน์ และสามารถสร้างรายได้ให้กับหน่วยงานจากการผลิต
ไฟฟ้าแสงอาทิตย์ได้ตลอดทั้งวัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกครัวเรือน ทุกหน่วยงานจะให้ความสำคัญกับการใช้พลังงาน
สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือรักษาโลกของเราไว้ให้น่าอยู่ตลอดไป 


