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รายงานสรปุผลการดาํเนินการตามมาตรการประหยัดทรพัยากรกระดาษของสาํนักสือ่และเทคโนโลยีการศึกษา 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนกนัยายน 2554 

 

ที่ มาตรการ ผลการดําเนินการ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1. จัดระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ หรือส่งเสริมให้นํา

ระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานการประชุม โดยให้

ส่งหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม เอกสารการ

ประชุม และมติที่ประชุม ทาง e-mail โดย

ผู้รับผิดชอบการประชุมแต่ละชุด ให้พิมพ์ (Print) 

เอกสารการส่ ง  e-mail ให้ผู้ เกี่ ยวข้องลงนาม

รับทราบ 

มีการดําเนินการตามมาตรการแต่ไม่ครบ

ทุกส่วนงาน 

การจัดประชุมผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส ์

(e-meeting) ไม่สามารถดําเนินการ ได้ครบทุกการ

ประชุม เนื่องจากผู้บริหารและบุคลากรส่วนใหญ่ 

ยังขาดความรู้/เข้าใจเกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบ  

จัดกิจกรรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการใช้งานระบบการ

ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) และรณรงค์ให้

ผู้ บ ริ ห ารและบุ คลากร ใช้ ง านระบบการประชุ ม

อิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) อย่างเป็นรูปธรรม 

2. การจัดประชุมให้เลขานุการที่ประชุมแต่ละชุด 

จัดทําเล่มวาระการประชุมให้เฉพาะ ผู้อํานวยการ 

รองผู้อํานวยการ หัวหน้างาน เลขานุการ และให้

จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 เครื่อง สําหรับเปิด

ไฟล์เอกสารในห้องประชุม 

มีการดําเนินการตามมาตรการอย่าง

เคร่งครัด 

มีการดําเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด      

แต่ยังไม่สามารถประหยัดทรัพยากรกระดาษ     

ในส่วนของการจัดประชุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากในส่วนของการประชุมคณะกรรมการ

บริหารสํานักสื่อฯ มีรายการเอกสารแนบจํานวน

มาก การจัดทําเล่มวาระการประชุมแต่ละครั้งใช้

ปริมาณกระดาษอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 60 แผ่น/เล่ม 

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสํานักสื่อฯ โดยใช้ระบบ

การประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ในปี พ.ศ. 2555 (เริ่มต้น

เดือนมกราคม 2555) และเลขานุการที่ประชุม จัดทํา

เล่มวาระให้เฉพาะผู้อํานวยการ ส่วนผู้เข้าร่วมประชุม    

ให้เข้าไป Download file จากระบบฯ ซึ่งจะทําให้

สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษลงเป็นจํานวนมาก 

3. การพิมพ์ (Print) เอกสารสําหรับการตรวจสอบ ให้

ลดความละเอียดลง และให้ใช้กระดาษ 2 หน้า 

รวมถึงการส่งหนังสือภายในหน่วยงาน หนังสือเชิญ

ประชุม หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้บุคลากรภายใน

สํานักสื่อฯ ให้ใช้กระดาษ 2 หน้า รวมถึงรณรงค์ให้

บุคลากรจัดเก็บเอกสาร และคัดแยกเอกสารที่ไม่ใช้

งานไปใช้เป็นกระดาษ 2 หน้า เพื่อลดปริมาณการใช้

กระดาษ 

มีการดําเนินการตามมาตรการอย่าง

ต่อ เนื่ อ ง  โดยกํ าหนดให้บุ คลากร ใช้

กระดาษ 2 หน้า ในการทําสําเนาหรือ

พิมพ์เอกสาร เพื่อให้บุคลากรตระหนักใน

การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

- - 
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ที่ มาตรการ ผลการดําเนินการ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

4. จัดระบบซ่อมบํารุงเครื่องถ่ายเอกสาร ทุก 4 เดือน/

ครั้ง หากเครื่องถ่ายเอกสารเสียให้รีบแจ้งซ่อมโดย

เร่งด่วน เนื่องจากเครื่องดังกล่าว ต้องใช้สําหรับการ

สแกนไฟล์ จัดเก็บสถิติการใช้งาน 

ไม่มีการดําเนินการตามมาตรการ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบํารุงค่อนข้างสูง รวมถึง

เครื่ องถ่ าย เอกสารมีอา ยุการใช้ งานมาเป็น

เวลานานและเสียบ่อยครั้ง โดยในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 สํานักสื่อฯ มีงบประมาณในส่วนของ

งบดําเนินงานจํากัด จึงทําให้ไม่สามารถดําเนินการ

ตามมาตรการได้ 

จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ทดแทนเครื่องเดิม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

5. จัดทํารายงาน/สถิติการจัดซื้อกระดาษ หมึกพิมพ ์

ซ่อมบํารุงเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงการจัดทํา

รายงานเพื่อเปรียบเทียบการใช้งานเครื่องพิมพ์ และ

การเบิกกระดาษ หมึกพิมพ์ ในแต่ละเดือน/ไตรมาส 

มีการดําเนินการตามมาตรการ แต่ไม่

ครบถ้วน โดยมีการจัดทํารายงานสถิติ

เฉพาะการใช้งานเครื่องพิมพ์ที่สามารถ

บันทึกสถิติได้ คือ เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น 

Fuji Xerox  

1. การจัดทํารายงานสถิติการจัดซื้อ/การเบิก

กระดาษ หมึกพิมพ์ เป็นรายเดือน/รายไตร

มาส ไม่สามารถดําเนินการได้ เนื่องจาก

บุคลากรมีภาระงานประจํามาก  

2. การรายงานสถิติการใช้งานกระดาษในแต่ละ

เดือนเป็นเพียงการรายงานเพื่อทราบ/รณรงค์

ให้บุคลากรตระหนักถึงการประหยัด/ลดการ

ใช้กระดาษเท่านั้น  และที่สําคัญข้อมูลเป็น

สถิติการใช้งานเฉพาะเครื่องพิมพ์เครื่องเดียว 

ไม่ใช่สถิติการใช้งานในภาพรวมทั้งหมดของ

สํานักสื่อฯ จึงทําให้ไม่สามารถประเมินผลได้

ว่าแนวโน้มการใช้กระดาษ/หมึกพิมพ์ มี

ปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากน้อยเพียงใด  

ปรับมาตรการระยะเวลาในการรายงานสถิติการใช้งาน

เครื่องพิมพ์ จากเดิมทุกเดือน เป็นรายไตรมาส/ทุก 6 

เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (ทุกสิ้นปีงบประมาณ) 

โดยทุกครั้งให้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถิติการใช้

งานเครื่องพิมพ์กับสถิติการเบิกกระดาษและหมึกพิมพ์ 

ซึ่งจะทําให้สามารถประเมินผลการประหยัดหรือลดการ

ใช้ทรัพยากรกระดาษได้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

6. เผยแพร่ข้อมูล ความรู้ อื่นๆ โดยส่งข้อมูลผ่านทาง 

e-mail หรือ Web และกําหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้

บุคลากรตอบรับ e-mail 

มีการดําเนินการตามมาตรการ แต่ยังไม่

บรรลุวัตถุประสงค์ 

ผู้บังคับบัญชากําหนดให้บุคลากรส่งข้อมูลต่างๆ 

ไปยัง e-mail ของมหาวิทยาลัย (Mail SWU) แต่

บุคลากรส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสําคัญในการใช้งาน 

หรือเข้าไปตรวจสอบ e-mail ของมหาวิทยาลัย 

เท่าที่ควร 

ผู้บริหารควรประสานทําความเข้าใจ และรณรงค์ให้

บุคลากรให้ความร่วมมือในการเข้าไปใช้งานและเข้าไป

ตรวจสอบ e-mail SWU อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง  
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ภาพ :  การจัดทํากล่องใส่กระดาษที่ใช้งานแล้ว 1 หน้า และใช้งานแล้ว 2 หน้า บริเวณเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Fuji Xerox เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรตระหนักถึงการใช้งานทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

 




