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ประกาศคณะพยาบาลศาสตร 

เร่ือง  มาตรการดานการจัดการและอนุรักษพลังงาน ของคณะพยาบาลศาสตร  

------------------------------------ 

ตามมติคณะรัฐมนตรเีมื่อวันที ่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2555 ไดเห็นชอบใหหนวยงานราชการ

ดําเนินมาตรการลดใชพลังงานลงใหไดอยางนอย 10% และตามประกาศมหาวทิยาลัยเชียงใหม ลง

วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2553 เรื่อง นโยบายอนุรกัษพลังงานมหาวทิยาลัยเชียงใหม สําหรับใชเปน

แนวทางการดําเนนิการอนุรกัษพลังงานและสงเสริมการใชพลังงานใหเกดิประสิทธิภาพและเกิด

ประโยชนสูงสุด ในทกุสวนงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม นั้น  

เพื่อใหการดําเนินงานดานการจดัการพลงังานของคณะพยาบาลศาสตร เปนไปอยางตอเนื่อง  

มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล กอใหเกิดความยั่งยนื สอดคลองตามตัวชี้วัดคํารับรองการปฏิบัติงานของ

สวนงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 – 2557 ยุทธศาสตรที ่ 4 มุงทํานุบํารงุศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณไีทยทองถิ่นลานนา และกลุมชาติพันธุ และอนุรกัษทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม ตัวชี้วดัที่ 4.4 โครงการ / กจิกรรมที่นําพลังงานสะอาด พลงังานทดแทนมาใช การลด

รองรอยคารบอนและการใชโฟมภายในสวนงาน ซ่ึงจะเปนการรณรงคใหคณาจารย บุคลากร เจาหนาที ่

และนกัศึกษาในการมีสวนรวมการประหยดุพลังงาน และลดการเกิดภาวะโลกรอนและสัมพันธไปกับ

การพัฒนาระบบกายภาพ และสิ่งแวดลอมของคณะพยาบาลศาสตร ประกอบกับอาศัยอํานาจตาม

ความในมาตรา 74 วรรค 6 และมาตรา 87 ประกอบกับมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยชัยงใหม พ.ศ.2551 จึงออกประกาศคณะพยาบาลศาสสตร เรื่องมาตรการดานการ

จัดการและอนรุักษพลังงาน ของคณะพยาบาลศาสตร ไวดังตอไปนี ้

มาตรการลดใชพลังงานดานไฟฟา 

1. การใชเครื่องปรับอากาศ 

1.1 ขอความรวมมอืจากคณาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ และนักศึกษา เปดครื่องปรับอากาศในสํานักงาน หอง

ทํางานคณาจารย หองทํางานนักศึกษา เฉพาะในชวงเวลาบาย (เวลา 13.00-16.00 น.) หรือเปดเทาที่มี

เหตุผลความจําเปนเทานั้น ทั้งนี้ หากมีความจําเปนตองเปดในชวงเวลาเชา หรือเมื่อมีความรอนอบอาวจน

ไมสามารถปฏิบัติงานได ขอใหเปดหลังเวลา 10.00 น. ปดกอนเลิกใชประมาณ 15-30 นาที 

1.2 การเปด-ปดเครื่องปรับอากาศในหองเรียน/หองประชุมตางๆ ใหพิจารณาถึงความเหมาะสมของระยะเวลา

การใชงาน และสภาพหองที่ใชเปนสิ่งสําคัญ ใหเปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาเรียน/ประชุม 10-15 นาที 

สําหรับเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ ในหองประชุมชั้น 5 อาคาร 4 และหองประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 

2 อาคาร 2 ใหเปดเครื่องกอนเวลาใชหองประชุม 30 นาที และปดเมื่อเลิกใชทันที สําหรับการเปด-ปด
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หองเรียน/หองประชุมตางๆ ใหเปนไปตามประกาศ หลักเกณฑในการใชหองเรียน/หองประชุม คณะ

พยาบาลศาสตร 

1.3 การเปด-ปด เครื่องปรับอากาศในขอ 1 และขอ 2  

- ใหปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส  

- ใชพัดลมเสริมเพื่อชวยเพิ่มการเคลื่อนไหวของอากาศภายในหองใหเย็นเร็วขึ้นและชวยลดความชื้นใน

อากาศ   

- ปดเครื่องปรับอากาศ ระหวางเวลา 12.00-13.00 น. เพื่อการประหยัดไฟฟา  

- เปด-ปดประตูเขาออกของหองที่มีเครื่องปรับอากาศเทาที่จําเปน และระมัดระวังไมใหเปดประตูหองคาง

ไว  ลดการรั่วไหลของอากาศเย็น  

- การเปดพัดลมระบายอากาศ (พัดลมดูดอากาศ) ใหเปดใชเมื่อมีความจําเปนโดยไมเปดทิ้งไวตลอดเวลา 

1.4 หองสมุดคณะฯ ใหเปดใชเครื่องปรับอากาศ ตั้งแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป หรือพิจารณาตามเหตุผลและ

ความจําเปน ความเหมาะสมของจํานวนผูใชบริการ และอุณหภูมิของอากาศโดยทั่วไป 

1.5 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใหเปดใชเครื่องปรับอากาศ โดยพิจารณาตามเหตุผล และความจําเปนของ

ผูใชบริการและอุปกรณในหนวย รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนผู ใชบริการ ขอความรวมมือปด

เครื่องปรับอากาศระหวางเวลา 12.00-13.00 น. หากไมมีผู ใชบริการ และไมมีผลตออุปกรณใน

หนวยงาน 

2. การใชไฟแสงสวาง 
2.1 ขอความรวมมือกลุมวิชา/หนวยงาน พิจารณาจัดสถานที่ทํางานโดยการใชแสงสวางจากธรรมชาติแทนการใช

แสงสวางจากกระแสไฟฟาใหมากขึ้น และเปดใชไฟฟาในสํานักงาน หองทํางานคณาจารย เฉพาะดวงที่

จําเปน หรือเฉพาะบริเวณพื้นที่ใชทํางาน  ปดไฟเมื่อไมมกีารใชงานเปนระยะเวลานาน เชน ในเวลาพักเที่ยง  

และไมควรเปดไฟฟาในบางจุดของสถานที่ใชงานหากมีแสงสวางที่เพียงพอ 

2.2 การใชไฟแสงสวางในหองน้ํา ขอความรวมมือจากทุกคนในการปดสวิทซไฟฟาในหองน้ําทุกครั้งเมื่อเลิกใช

งาน 

2.3 ในชวงเวลาเลิกงาน ขอความรวมมือบุคลากรคนสุดทายในสํานักงาน หองทํางานคณาจารย ชวยตรวจเช็ค

การปดไฟฟาแสงสวาง เครื่องปรับอากาศ และเครื่องคอมพิวเตอรทั้งหมดสถานที่ที่ตนปฏิบัติงานนั้นๆ ทั้งนี้

เพื่อเปนการประหยัดพลังงานและเปนการปองกันอันตรายที่อาจเกิดจากไฟฟาได  

3. การใชเครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณสํานักงาน และเครื่องใชไฟฟาตางๆ 
3.1 การใชเครื่องคอมพิวเตอร ใหตั้งระบบประหยัดพลังงานใหเครื่องคอมพิวเตอร (System Standby) เมื่อไมมี

การใชงานภายใน 30 นาที และเปดเครื่องคอมพิวเตอรเฉพาะที่ใชงานเทานั้น 

3.2 กรณีไมใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนเวลานาน เชน ในเวลาพักเที่ยง ใหปดจอคอมพิวเตอรแทนการตั้งดวยระบบ

พักจอภาพ (Screen Saver)  

3.3 ปดเครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องสํารองไฟฟา และถอดปลั๊กเมื่อเลิกใชงาน กรณีที่อุปกรณ

คอมพิวเตอรตออยูกับปลั๊กพวงไฟฟาใหปดสวิทซที่ปลั๊กพวงไฟฟาทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน 
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3.4 ขอความรวมมือกลุมวิชา/หนวยงาน ในการถอดปลั๊กไฟที่จายเขาเครื่องใชไฟฟาในสํานักงาน เมื่อไมมีการใช

งาน เชน พัดลม เครื่องทําน้ํารอน ไมโครเวฟ เปนตน โดยเฉพาะในชวงวันหยุดราชการ หรือนอกเวลา

ราชการ 

3.5 ขอความรวมมือคณาจารย ขาราชการ-เจาหนาที่ และนักศึกษาในการชวยกันดูแลการใชอุปกรณไฟฟาทุก

ประเภท ลดการใชอุปกรณไฟฟาที่ใชกําลังไฟสูง และขอใหปดอุปกรณไฟฟาทุกครั้งหลังจากเลิกงาน

ประจําวัน 

3.6 สําหรับในหอพักนักศึกษา ตามระเบียบการพักอาศัย ไมอนุญาตใหใชอุปกรณไฟฟาประเภทเตาอบ เตาไฟฟา 

หรืออุปกรณไฟฟาประเภทที่ใชในครัวเรือน เนื่องจากเปนอุปกรณที่ใชกําลังไฟสูง และอาจเกิดอันตราย

เกี่ยวกับไฟฟาลัดวงจร จนเกิดอัคคีภัยในที่พักอาศัยได ขอใหใชอุปกรณไฟฟาในบริเวณที่หอพักจัดไวให

เทานั้น และใหปดไฟแสงสวางเมื่อไมมีความจําเปนตองใชงาน หรือไมอยูหองเกิน 15 นาที 

3.7 ขอความรวมมือจากผูประกอบการจําหนายอาหาร และใหบริการบริเวณ ชั้นที่ 1 อาคารหอพักนักศึกษา

พยาบาล 1 และในบริเวณอื่นๆ ของคณะฯ ชวยประหยัดการใชไฟฟา ถอดปลั๊กไฟฟาที่จายเขาอุปกรณ

เครื่องใชไฟฟา และปดไฟฟาแสงสวางเมื่อไมมีการใชงาน 

4. การใชโทรศัพท-โทรสาร 
4.1 ขอความรวมมือจากกลุมวิชาและหนวยงานในการใชโทรศัพทติดตอภายนอกมหาวิทยาลัยขอใหมีการใชเมื่อ

มีเหตุผลตามความจําเปนอยางย่ิงและเหมาะสม และเปนการติดตอในเรื่องราชการเทานั้น  

4.2 กรณีเปนเรื่องสวนตัวและจําเปนตองใชบอย ขอความรวมมือใหใชโทรศัพทสวนตัว หรือ โทรศัพทสาธารณะ

แทน  

4.2 การใชเครื่องโทรสาร ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติของคณะฯ 

5. การใชลิฟต 
5.1 ขอความรวมมือในการใชบันไดแทนลิฟท เมื่อขึ้นลงไมเกิน 2 ชั้น 

มาตรการประหยัดน้ําประปา 

1. ขอความรวมมือกลุมวิชา/หนวยงาน ในการชวยกันดูแลอุปกรณประปาในสถานที่ทํางานและใน

หองน้ํา หากพบอุปกรณชํารุดหรือมีน้ํารั่วไหล ขอใหแจงหนวยอาคารสถานที่ฯ เพื่อทําการ

ซอมแซม บํารุงรักษา 

2. ขอใหบุคลากรของคณะฯ ชวยกันใชน้ําอยางประหยัด น้ําในหองน้ําปดใหสนิทเมื่อเลิกใช 

3. การรดน้ําตนไมบริเวณรอบอาคารและสนามหญาของเจาหนาที่หนวยอาคารสถานที่ฯ ใหมีการ

กําหนดชวงเวลาในแตละสัปดาหใหชัดเจน โดยอาจเวนระยะการรดน้ําตามลักษณะและประเภท

ของตนไม และเม่ือมีการใหน้ําหมุนเวียนตามสายยางใหติดตามดูแลไมปลอยน้ํารั่วไหลเกินความ

จําเปน 

4. สําหรับในหอพักนักศึกษาขอใหนักศึกษาชวยกันใชน้ําอยางประหยัดไมเปดน้ําทิ้งไวโดยไมไดใช

ประโยชน หากพบอุปกรณประปาชํารุดขอใหรีบแจงผูเกี่ยวของและขอใหผูดูแลหอพักสอดสอง

ดูแลการใชน้ําของนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
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5. ขอความรวมมือจากผูประกอบการจําหนายอาหารและใหบริการตางๆ บริเวณชั้นที่ 1 อาคาร

หอพักนักศึกษา และหอพัก 7 ชัน้ หลังใหม ใหมกีารใชน้ําอยางเหมาะสม ปดน้ําใหสนิทเมื่อเลิก

ใช และไมเปดน้ําทิ้งไวโดยไมจําเปน 

มาตรการการประหยัดน้ํามันเช้ือเพลิง 

1. ขอความรวมมือคณาจารย บุคลากรในการใชยานพาหนะรวมกันในการเดินทางไปติดตอ

ราชการ หรือเขารวมประชุมในเสนทางเดียวกัน หรือประชุมแหงเดียวกัน  

2. สําหรับการขอใชยานพาหนะใหเปนไปตามประกาศ หลักเกณฑ แนวปฏิบัติในการขอใชและ

การใหบริการยานพาหนะ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

ขอความรวมมือคณาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ และนักศกึษาทกุทาน ปฏิบัติตามมาตรการ

ดานการจัดการและอนุรกัษพลงังาน ตามมาตรการและแนวปฏบิตัิที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่หนวย

อาคารสถานที่ผูรับผิดชอบประจําอาคาร และแมบานหอพัก ทําหนาทีก่ํากับดูแล เฝาระวัง และรายงาน

ขอมูลการใชพลงังานดานไฟฟาประจําอาคาร/หอพัก ที่รับผิดชอบตอคณะทํางานลดใชพลังงาน และ

พัฒนาระบบกายภาพและสิง่แวดลอม ตามรอบระยะเวลาที่กําหนด เพื่อตดิตามประเมนิผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการลดใชพลังงานของคณะพยาบาลศาสตร ตอไป 

 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกนั 

 

ประกาศ ณ วันที่  30 สิงหาคม   พ.ศ.2556 

 

 

 

(ศาสตราจารย ดร.วภิาดา คุณาวิกติกลุ) 

        คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 


