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ค าน า 

            ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนดตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ “ระดับความส าเร็จ
ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า”  โดยให้คณะ/หน่วยงานราชการด าเนินงานตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า  

            คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ตระหนักถึงความส าคัญเห็นควรได้ก าหนด
แผนปฏิบัติการ มาตรการและติดตามประเมินผลเพ่ือการประหยัดพลังงานขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางในการ
ประหยัดพลังงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

             ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใช้พลังงานเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และบังเกิดผลเป็นรูปธรรม ซึ่งการที่ให้สัมฤทธิ์ผลยิ่งขึ้นนั้นต้องอาศัยความร่วมมือจาก 
ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือลดการใช้พลังงาน
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
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แผนการด าเนินงานประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
------------------------------ 

หลักการและเหตุผล 

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนดตัวชี้วัดในค ารับรองการปฏิบัติราชการ “ระดับความส าเร็จ
ของการประหยัดพลังงานไฟฟ้า”  โดยให้คณะ/หน่วยงานราชการด าเนินงานตัวชี้วัดระดับความส าเร็จของการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยพิจารณาจากการประเมินตัวชี้วัดด้านอนุรักษ์และประหยัดพลังงานของคณะ/
หน่วยงาน การประหยัดพลังงานพิจารณาจาก 2 หลัก ดังนี้ พิจารณาจากผลสัมฤทธิ์ด้านกระบวนการ 90  % 
และพิจารณาผลการประหยัดพลังงาน 10 % 

             ดังนั้น เพ่ือปฏิบัติตามที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามก าหนดตัวชี้วัด ดังกล่าวข้างต้น ทางคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะเป็นหน่วยงานของราชการ ซึ่งตระหนักและให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและเพ่ือให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสารคาม สามารถลดใช้
พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันและสถานการณ์ด้านพลังงาน
ของประเทศ ทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงได้ก าหนดจัดท าแผนปฏิบัติการลดใช้
พลังงานและมาตรการประหยัดพลังงานตลอดจนการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
การลดปริมาณการใช้พลังงาน นอกจากนี้ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ภายใน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพ่ือลดการใช้พลังงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดและให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 

 

วัตถุประสงค์  

 1.  เพ่ือให้การใช้งานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป้าหมายลดลง 10 % (เม่ือเปรียบเทียบกับการใช้พลังงาน ปี พ.ศ. 2561)  
  
 
เป้าหมาย    
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานไฟฟ้า
ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แล้วจะสามารถลด
ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าให้ต่ ากว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
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แนวทางการด าเนินงานเพื่อประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

1. การก าหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

1.1 ให้มีการก าหนดมาตรการและแนวทางในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังต่อไปนี้ 

1) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท าแผนการ
ด าเนินงานการประหยัดพลังงาน 
2) คณะกรรมการด าเนินงานประหยัดพลังงาน ก าหนดนโยบายหรือมาตรการในการประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 

 
2. การสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายในการลดใช้พลังงาน 

2.1 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวน และรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
2.2 ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงความส าคัญของการลดใช้พลังงานไฟฟ้า 

 
3. การติดตามตรวจสอบการด าเนินการตามมาตรการลดใช้พลังงาน 

3.1 ให้คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ควบคุมดูแลให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1) ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงานไฟฟ้าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อย่างเคร่งครัด 
2) พิจารณาปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานเพ่ือให้มี ประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

3.2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตรวจสอบและติดตาม
ผลการปฏิบัติตามนโยบาย/ มาตรการการลดใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ด าเนินการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย/ มาตรการการลดใช้
พลังงานไฟฟ้าของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

2) สรุปผลการรายงานการตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ/ แนวทางการ
ลดใช้พลังงานไฟฟ้า รวมทั้งรายงานปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในสิ้นสุดแต่ละปีงบประมาณต่อ
คณบดี 

3) ด าเนินงานตามที่ประธานคณะกรรมการด าเนินการประหยัดพลังงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มอบหมาย 
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4.น าผลการลดใช้พลังงานมาเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณา ประเมินผลงานของคณะ/หน่วยงานในสังกัด 

         สามารถน าผลการลดใช้พลังงานตามตัวชี้วัดระดับความส าเร็จการด าเนินการตามมาตรการประหยัด
พลังงานของส่วนราชการ มาประกอบการพิจารณาประเมินผลงานของตัวชี้วัดของคณะ/หน่วยงานได้ 

วิธีด าเนินการ 

กิจกรรม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1.  แต่งตั้งกรรมการด าเนินงานประหยัดพลังงาน 
ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย
มหาสารคาม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มีกรรมการด าเนินงานประหยัด
พลังงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

ส านักงาน
เลขานุการ ฯ 

2.  จัดท าแผนการด าเนินงานประหยัดพลังงาน
ไฟฟ้า และติดตามผลการใช้พลังงาน/มาตรการ
ลดใช้พลังงาน 

ได้แผนปฏิบัติการฯ และนโยบาย
การประหยัดพลังงานไฟฟ้า  

คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ประหยัด
พลังงาน 
 

3.  ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
ไฟฟ้า และมาตรการลดใช้พลังงานของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้อาจารย์ 
บุคลากร นิสิตทราบและถือปฏิบัติ  

บุคลากร ในสังกัดทราบ และถือ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง 

ทุกส่วนงาน 
 

4.  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก ากับ ดูแล 
ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ลดใช้พลังงาน 

มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ตาม
ภารกิจ/ประจ าหน่วยงาน 

ทุกส่วนงาน 

5.   อาจารย์/บุคลากร/นิสิต 
ในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการลดใช้พลังงาน 

ปริมาณการใช้พลังงานของ คณะ
สัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ลดลงไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 โดยเปรียบเทียบกับปริมาณ
การใช้พลังงานปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 

ทุกส่วนงาน 

6.  ทบทวนผลการด าเนินการเพ่ือวางแผน
ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา 

ได้ข้อมูลเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการ
ลดใช้พลังงานปีงบประมาณต่อไป 

คณะท างาน
จัดท า
แผนปฏิบัติการ
ลดใช้พลังงานฯ 
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มาตรการลดใช้พลังงาน 

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหาสารคาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ระบบปรับอากาศ  

1 ลดชั่วโมงการท างานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวันให้ใช้ไม่เกินวันละ 5 ชั่วโมง 
โดยก าหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศตามความเหมาะสม (9.00 – 11.30 น. 
และ 13.00 – 16.15 น.) 

 
 
 
 
 
 
 
ทุกส่วนงาน 
 

2 ตั้งอุณหภูเครื่องปรับอากาศประมาณ 25 องศาเซลเซียส 

3 ท าความสะอาดแผ่นกรองอากาศเดือนละ 2 เดือน/ครั้ง และล้างเครื่องปรับอากาศทุก 
ๆ 6 เดือน 

4 เลื่อนตู้มาติดผนังในด้านที่ไม่ต้องการแสงสว่าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียความเย็นและ
การถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พ้ืนที่ที่มีการปรับอากาศ 

5 เปิด-ปิด ประตูเข้า-ออก ห้องที่มีเครื่องปรับอากาศเท่าที่จ าเป็น และระมัดระวังไม่ให้
ประตูห้องปรับอากาศเปิดค้างไว้ 

6 ลดภาระการท างานของเครื่องปรับอากาศ โดนขนย้ายสิ่งของหรือเอกสารที่ไม่จ าเป็น
ออกจากห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งาน 

7 หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้องท างาน ปิดเครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 

8 ห้องประชุมเปิดก่อนเวลาประชุม 15 นาที และปิดเมื่อเลิกประชุม 

 

 

 

ระบบแสงสว่าง  

1 เปิดไฟฟ้า/แสงสว่างในห้องท างานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่  

 

 

ทุกส่วนงาน 

 

2 ปิดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใช้งาน 

3 เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงานตามมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าประสิทธิภาพ
สูง 

4 ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน 

5 ปิดสวิตช์ไฟทุกครั้งหากไม่ใช้งาน และปิดไฟทุกดวงที่ไม่จ าเป็นหรือไม่มีคนอยู่ 

6 ห้องน้ าหากมีแสงสว่างที่เพียงพอ ก็ไม่จ าเป็นต้องเปิดไฟ 
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อุปกรณ์ส านักงาน  

1 เครื่องคอมพิวเตอร์ 

1.1 ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (12.00 – 13.00 น.) หรือขณะไม่ใช้งาน
เกินกว่า 15 นาที 

1.2 ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า 15 นาที 
1.3 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุกส่วนงาน 

 

2 Printer 

2.1 ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก 
2.2 ก าหนดจ านวน Printer ให้เหมาะสมกับปริมาณงานและปริมาณคน 
2.3 ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out  

3 ตู้เย็น 

3.1 ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก 4 ด้าน 
3.2 ไม่น าของร้อนใส่ตู้เย็น 
3.3 ตั้งห่างจากผนัง 15 ซ.ม. 
3.4 ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จ าเป็น 

4 เครื่องท าเครื่องท าน  าร้อนน  าเย็น 

4.1 ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน 

5 กระติกน  าร้อนไฟฟ้า 

5.1 การใช้กระติกน้ าร้อนไฟฟ้า ให้ใช้ตามความเหมาะสมหรือเท่าท่ีจ าเป็น 
5.2 ใส่น้ าให้พอเหมาะกับความต้องการ และไม่น าน้ าเย็นไปเติมทันที 
5.3 ไม่ปล่อยให้น้ าแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ าต่ ากว่าขีดที่ก าหนด 
5.4 หากจะเปลี่ยนกระติกน้ าร้อนไฟฟ้าควรเลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มี
ประสิทธิภาพ 
5.5 ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน 

6 เครื่องถ่ายเอกสาร 

6.1 กดปุ่มพัก (Standby mode) เครื่องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็จและหากเครื่อง
ถ่ายเอกสารมีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Auto power off) ควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที 
ก่อนเข้าสู่ระบบประหยัดไฟฟ้า 

6.2 ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็นเท่านั้น 

6.3 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกใช้งานและถอดปลั๊กออก 
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การติดตามและประเมินผล 

    เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบหมาย ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดการใช้พลังงาน
ของทุกส่วนงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เสนอคณบดีคณะ
สัตวแพทยศาสตร์  

 

ตัวชี วัดความส าเร็จ 

ตัวชี วัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัด 
1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของคณะสัตว
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคามลดลงต่ ากว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่าง
น้อยร้อยละ 5 

ใช้ผลจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เครื่องมือจากมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

1. คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าต่ ากว่าในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 อย่างน้อยร้อยละ 5 

2. บุคลากรมีส่วนร่วมในมาตรการลดการใช้พลังงาน 
3. บุคลากรมีจิตส านึกในการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

น  ามันเชื อเพลิง  

1 ขับข่ีด้วยความเร็วสม่ าเสมอ ในอัตราความเร็วตามที่ พรบ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
ทุกส่วนงาน 
 

2 ให้จัดเส้นทางการเดินรถอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคัน
เดียวกัน  

3 ก าหนดเวลาการส่งเอกสาร,ไปรษณีย์โดยรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ไว้วันละ 2 ครั้ง คือ
ช่วงเช้าและช่วงบ่าย 

4 ลดการเดินทางที่ไม่จ าเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน 
5 ไม่ติดเครื่องขนาดจอดรถคอย และดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็นเวลานาน 
6 ไม่เร่งเครื่องยนต์ก่อนออกรถ และวิ่งไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่องยนต์ 
7 ใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วรอบของเครื่องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตช์ในขณะขับ 
8 ไม่ควรบรรทุกสิ่งของที่มีน้ าหนักมากเกินไป หากสิ่งของที่ไม่จ าเป็นควรน าออก 
9 ตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่งผิดปรกติก่อนออกรถ 
10 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ตามระยะเวลาที่ก าหนด 


