
 

 

แผนประหยัดพลังงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

ประจําปงบประมาณ 2561 

หลักการและเหตผุล 

                     ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 เห็นชอบยุทธศาสตรการแกไขปญหาดานพลังงาน

ของประเทศ โดยมีมาตรการใหทุกหนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจลดการใชพลังงาน  รวมท้ังไดกําหนดเปนตัวชี้วัด

ผลงาน (KPI) ของทุกหนวยงาน เริ่มจากปงบประมาณ 2549 โดยสํานักงาน ก.พ.ร. จะกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จของ

การกําหนดมาตรการและดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานและไดปรับลดน้ําหนักตัวชี้วัด   “รอยละของ

งบประมาณที่สามารถประหยัดไดจากรอยละ 5 เหลือรอยละ 4 

                    เพ่ือให การใชพลังงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน  เพ่ิมขึ้นตามมติคณะรัฐมนตี 

เม่ือวันที่ 17 พฤษภาคม 2548 และเพ่ิมฉบับเพ่ิมเติม 2550 เพ่ือใหบุคลากรในหนวยงานมีทัศนคติในการอนุรักษพลังงาน

และมีจิตสํานึกในการมีสวนรวม โดยรวมแรงรวมใจกันปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เคยใชพลังงานส้ินเปลือง ลด ละ เลิก  การ

ใชอุปกรณไมถูกวิธี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จึงไดจัดทําแผนประหยัดพลังงานขึ้น 

 วัตถุประสงค 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางในการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน   

2. เพ่ือใชเปนแนวทางในการติดตามประเมินผลในการประหยัดพลังงานของคณะกรรมการ      

ตรวจสอบประเมินการใชพลังงาน  

3.  เพ่ือนําขอมูลที่ไดจากการติดตามมาศึกษาวิเคราะหและปรับปรุงพัฒนาวิธีการประหยัดพลังงานในป              

     ตอๆ ไป 

เปาหมาย 

1. ลดการใชพลังงานประเภทไฟฟา ปงบประมาณ 2561 ลงรอยละ 5 โดยเปรียบเทียบกับยอดการใช 

      จายของปงบประมาณ  2560 

2. ลดการใชคาสาธารณูปโภคประเภทอื่น ๆ ไดแก คาโทรศัพท คาไปรษณีย   คาน้ําประปา คาวัสดุของ      

    ป 2561 ใหมีการใชนอยลงกวาป 2560 เปรียบเทียบโดยดัชนีตอพ้ืนที่หรือตอชัว่โมง  

วิธีดําเนินงาน 

  1. รวบรวมขอมูลการใชพลังงาน ป 2561 

                 2. แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงาน 
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                 3. จัดทําแผนและกําหนดมาตรการ/แนวทางประหยัดพลังงาน 

                  4. ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

                 5. กํากับติดตามการใชพลังงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

                  6. รายงานความกาวหนาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

ระยะเวลาดําเนินการ 

                      ตุลาคม 2560 – กันยายน 2561 

งบประมาณ - 

ผลที่คาดวาจะไดรับ 

1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน สามารถลดการใชพลังงานไดตามนโยบายของรฐับาล 

2. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน มีสวนรวมและมีจิตสํานึกในการลดการใชพลังงาน 

3. บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสนรูจักการใชอุปกรณและเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ อยางถูกวิธ ี

 

ลงชื่อ............... ...............................ผูเสนอแผน 

(นายสุทธิชัย  อินนุรักษ) 

ผอส. 01589 

 

ลงชื่อ.............................................ผูอนุมัติแผน 

 (รศ.ดร.ตฤณ  แสงสุวรรณ)  

ประธานคณะกรรมการจัดการพลังงาน 
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ปฏิทินการดําเนินการ 

 

 
หัวขอ 

ป 2560 ป 2561 

เดือน 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

จัดทําฐานขอมูลการใชพลังงาน                          

 

 แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัด

การพลังงาน คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเมินและคณะทํางาน 

                        

 ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน                        

 

จัดทําแผนประหยัดพลังงานประจําป                          

 

จัดทํามาตรการ/แนวทางการประหยัด

พลังงาน 

                        

กํากับติดตามการใชพลังงานตามมาตรการ

ประหยัดพลังงานและรายงานวามกาวหนาพรอม

ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ 

 

 

       
 

         

 

ปรับปรุงขอมูลการใชพลังงานใหถูกตอง

เปนปจจบุันพรอมทั้งวิเคราะหเปรียบเทียบ

การใชพลังงานแตละเดือน 

 

                      

คณะประมง คณะวิศวะฯ 

คณะประมง 

คณะวิศวะ

 

คณะวิศวะ

 คณะประมง 

คณะวิศวะฯ 

คณะประมง 

คณะประมง 

คณะวิศวะฯ 

คณะประมง 

คณะวิศวะฯ 

คณะวิศวะฯ 

คณะวิศวะฯ 

คณะประมง 

คณะประมง 

คณะประมง 

คณะวิศวะฯ 
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แผน /กิจกรรม การดําเนินการดานอนุรักษพลังงาน ประจําป 2561 

ลําดับ กิจกรรม 2560                  2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การเปลี่ยนหลอดไฟเปน LED 

 

 

 

       
 

       

 

 

2 การกําหนดเปด-ปด เคร่ืองปรับอากาศ บริเวณอาคารเรียนโดยพิจารณา

ใหสอดคลองกับตารางเรียน 

                        

3 ไฟถนน ปรับการตั้งเวลาใหสอดคลองกับตัวควบคุมเวลาและโซลาเซลล                         

4 การเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศเปนเบอร 5 พรอมแผนการบํารุงรักษา

เคร่ืองปรับอากาศ 

                        

5 จัดทํา Solar Roof Top & Solar Parking  

 

                        

6  ลางเคร่ืองปรับอากาศ 

 

 

                        

7 ติดตั้ง Timer ในการเปด-ปด เคร่ืองปรับอากาศ                          

8 เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศที่มีอายุการใชงานมากกวา 15 ป       
 

     

9 เปลี่ยนสวิตซเปด-ปด เปนระบบ Motion Sensor บริเวณท่ีไมเปนจุดอับ

สายตาในเวลากลางคืน เชนทางเดนิ เปนตน 

       
 

    

คณะประมง 

คณะประมง 

คณะประมง 

คณะประมง 

คณะวิศวะฯ 

คณะประมง 

คณะวิศวะฯ 

คณะวิศวะฯ 

คณะวิศวะฯ 

คณะวิศวะฯ 

คณะวิศวะฯ 

สนข 

สนข 

สนข 

สนข 

คณะวิศวะฯ 

สัตวแพทย 

สัตวแพทย 

สนข 

เกษตร 

สงเสริมฯ 
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ลําดับ กิจกรรม 2560 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 ปรับปรุงอาคารใหเปนอาคารอนุรักพลังงาน       
 

     

11 ทําสรุปการใชไฟฟา นํ้าประปา นํ้ามันเช้ือเพลิง เปรียบเทียบประจําเดือนและ

วิเคราะหตั้งขอสังเกต พรอมประชาสัมพันธใหบุคลากรและนิสติทราบ 

 

           

12 ตรวจสอบสุขภัณฑในหองน้าํ จดัทําผังแนวทอน้าํประปาและตรวจสอบ

การร่ัวซึม 

 

           

13 เปลี่ยนกระเบ้ืองหลังคาเปนแบบใสเพ่ือลดการเปดหลอดไฟในเวลากลางวัน        
 

    

14 จัดทําโปสเตอรประกาศเชิญชวนใหนิสิตและบุคลากร ประหยัดพลังงาน       
 

     

15 จัดทําขอมูลเผยแพรบนเว็บไซตของคณะฯ 
 

           

16 ติดฟลมกรองแสงกันรอนอาคารคณะวิทยาศาสตรการกีฬา             

17 ประชาสัมพนัธรณรงคการใชพลงังาน 
 

           

18 ใชระบบ E-Office   
 

         

19 ซอมบํารุงระบบน้าํสาํรองคณะวทิยาศาสตรการกีฬา             

20 เปลี่ยนตูเย็น             

21 ติดตั้งระบบควบคุมปลั๊กไฟควบคมุการใชไฟฟา ผาน Application ในมือถือ 
 

           

22 ปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวางหอง SS1101, SS1102             

23 วิเคราะหประสิทธผิลของแผนมาตรการ การประหยัดพลงังาน             

24 สรางเวบ็เพจ พลงังานของคณะวิทยาศาสตรการกีฬา    
 

        

25 ซอมบํารุงระบบไฟฟาภายในคณะ         
 

   

26 โครงการอบรมการสรางจิตสํานกึในการอนุรักษพลงังาน        
 

    

สนข 

สนข 

สนข 

คณะวิศวะฯ 

คณะวิศวะฯ 

คณะสัตวแพทย 

คณะวิทยกีฬา 

คณะวิทยกีฬา 

คณะวิทยกีฬา 

คณะวิทยกีฬา 

คณะวิทยกีฬา 

สนข 
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ลําดับ กิจกรรม 2560 2561 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศท่ีมีอายุการใชงานตั้งแต 10 ปข้ึนไป เปน

เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูง 

 

           

28 เปลี่ยนหมอแปลงไฟฟาขนาด 1500 KVA ท่ีอาคารศูนยปฏิบัติการวิจยัและ

เรือนปลูกพืชทดลอง 

            

29 เปลี่ยนหมอแปลงไฟฟาขนาด 250 KVA ท่ีอาคาร B คณะเกษตร กําแพงแสน 

 

            

30 เปลี่ยนหมอแปลงไฟฟาขนาด 150 KVA ท่ีอาคาร A และ C คณะเกษตร

กําแพงแสน 

            

31 เปลี่ยนหมอแปลงไฟฟาขนาด   KVA ท่ีอาคารสําอางสีนินทา (ปฐพี) คณะ

เกษตร กําแพงแสน 

            

32 เปลี่ยนหลอดไฟ เปนหลอดไฟ LED (ตึกพัก A,B,C,D, ตึกพักพร และตึกพัก

พุม) 

ปงบประมาณ 2562  (สํานักสงเสริมและฝกอบรม กพส.) 

33 เปลี่ยนหลอดไฟ เปนหลอดไฟ LED (อาคารหงษเหริ) ปงบประมาณ 2562(สํานักสงเสริมและฝกอบรม กพส.) 

34 เปลี่ยนหลอดไฟ เปนหลอดไฟ LED (อาคาร Convention) ปงบประมาณ 2562(สํานักสงเสริมและฝกอบรม กพส.) 

35 เปลี่ยนหลอดไฟ เปนหลอดไฟ LED (บริเวณภายนอกอาคาร ทางเดนิและแนว

กําแพง) 

 ปงบประมาณ 2562(สํานักสงเสริมและฝกอบรม กพส.) 

36 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ เปนเครือ่งปรับอากาศ เบอร 5 (อาคารบรหิาร 

อาคารสื่อฯ และโรงพิมพ) 

รอพิจารณาอีกคร้ัง(สํานักสงเสริมและฝกอบรม กพส.) 

37 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ เปนเครือ่งปรับอากาศ เบอร 5 (อาคารฝกอบรม) 

38 เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ เปนเครือ่งปรับอากาศ เบอร 5 (ตึกพัก A,B,C,D, 

ตึกพักพร) 

เกษตร 

เกษตร 

เกษตร 

เกษตร 

เกษตร 



ที่ รายการ มาตรการประหยัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1. เครื่องปรับอากาศ

   1.1 ตั้งเวลาเปด – ปดเครื่องปรับอากาศ

       1.1.1 อาคารสํานักงาน

              ชวงเชา เปดเวลา 09.00 – 11.30 น.

              ชวงบาย เปดเวลา 13.00 -16.00 น.

              หมายเหตุ  ใชพัดลม กรณีที่

นอกเหนือจากเวลาที่กําหนด หรือ ขออนุญาตเปด

่        1.1.2 หองเรียน   ติดตั้งระบบนาฬิกา

ควบคุมการทํางานของเครื่องปรับอากาศ

   1.2 ปดเครื่องปรับอากาศกอนการเลิกใชงาน 30 

 ี
   1.3 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่ 25-26 องศา

เซลเซียส

   1.4 ทําความสะอาดแผนกรองและไสกรอง ของ

เครื่องปรับ อากาศอยางนอย 2 เดือน 1 ครั้ง โดย

   ่   1.5 ทําความสะอาดแผงระบายความรอนทุก 6 

ื (แผนระยะกลาง)

   1.6 วางแผนเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศที่ไมมี

ประสิทธิภาพหรือเกา (แผนระยะยาว)

   2.1 ควรเปดเครื่องทําน้ํารอน/ น้ําเย็น เวลา 

08.00 – 16.00 น.

   2.2 ตรวจสอบระดับน้ํา ไมใหมากหรือนอยกวาที่

ระดับกําหนด และไมใชน้ําเย็นในการเติมกระติกน้ํา

 ้   2.3 หมั่นตรวจสอบเช็คอุปกรณที่จําเปนอยาง

สม่ําเสมอ

แบบตรวจติดตาม มาตราการประหยัดพลังงาน

หนวยงาน....................ประจําเดือน............................พ.ศ. .....................

1 มาตรการ

ประหยัดไฟฟา

2 เครื่องทําน้ํารอน

 / เย็น



ที่ รายการ มาตรการประหยัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

   3.1 ปรับเปลี่ยนมาใชหลอด LED แทนหลอด

ฟลูออเรสเซนต

   3.2 ติดตั้งมิเตอร เพื่อวัดคาพลังงานสําหรับอาคาร

   3.3 จัดทําปายแจงชั้นหรือหนวยงานในลิฟตและ

นอกลิฟต (รณรงคการเดินขึ้นลงบันได)

   3.4 ปรับแผนผังใชพื้นที่หรือโตะทํางานใน

สํานักงานใหเหมาะสมกับการใชพลังงาน

   3.5 ตั้งโปรแกรมพักหนาจอคอมพิวเตอรอัตโนมัติ 

เมื่อไมไดใชงาน  5 -10 นาที

   3.6 ทําความสะอาดหลอดไฟฟา อยางนอย 3 

เดือน/ครั้ง
   3.7 ถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาหลังเลิกใชงาน

   4.1. ใชน้ําอยางประหยัด

   4.2 ใชหัวกอกน้ําที่มีอุปกรณควบคุมอัตราการ

ไหลของน้ํา (หรือเปลี่ยนเมื่อมีการทํารุด)

   4.3 ไมเปดน้ําทิ้งไวเมื่อไมไดใชงาน หรือ เปดน้ํา

ใหแรงแตพอสมควร

   4.4 ใชภาชนะรองน้ํา แทนการปลอยใหน้ําไหล

ตลอดเวลาขณะลางหนา ลางมือ แปรงฟนหรือลาง

   4.5 ลางรถดวยฟองน้ําและรองน้ําใสถังแทนการ

ใชสายยางฉีดน้ําโดยตรง

   4.6 ใช Sprinkler หรือฝกบัวรดน้ําตนไมแทน

การฉีดน้ําดวยสายยาง และเปด-ปดใหเปนเวลา

   4.7 จดบันทึกปริมาณการใชน้ําจากมิเตอรวัดน้ํา

ทุกวัน เพื่อสังเกตความผิดปกติ

   4.8 นําขวดพลาสติกเติมน้ําใหเต็ม นําไปใสในถัง

พักน้ําของชักโครก เพื่อลดปริมาณการใชน้ํา

   4.9 ตรวจสอบการรั่วไหลของน้ําและซอมบํารุงอยู

เสมอ เมื่อพบการรั่วซึมใหรีบแจงงานหนวยงานที่

่

4 มาตรการ

ประหยัดน้ํา

3 ระบบไฟฟา



ที่ รายการ มาตรการประหยัด 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

   4.10 จัดทําหองตัวอยางในการประเมินผลในการ

ใชพลังงานของสํานักงาน

   5.1 จัดทําปายสติ๊กเกอร ประชาสัมพันธรณงค

การประหยัดพลังงาน

   5.2 ประชาสัมพันธที่บอรดขาวสาร หรือเว็บไซต

แสดงปริมาณการใชไฟฟา น้ําประปาของหนวยงาน

   6.1 ขับรถไมเกิน 90 กิโลเมตรตอชั่วโมง

   6.2 ไมติดเครื่องทิ้งไวเมื่อจอดรถ

   6.3 หลีกเลี่ยงชั่วโมงเรงดวน

   6.4 ใชชองทางการติดตอสื่อสารชองทางอื่นแทน

การเดินทางไปดวยตนเอง

   6.5 วางแผนและศึกษาเสนทางกอนเดินทาง

   6.6 ตรวจสอบลมยางและทําความสะอาดไส

กรองอยูเสมอ

   6.7 ไมบรรทุกของเกินจําเปน

   6.8 ตรวจสอบเครื่องยนตเปนประจํา

   7.1 การสรางจิตสํานึกในการอนุรักษพลังงาน

   7.2 ใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการประหยัด

พลังงาน

7 มาตรการดาน

การอบรมให

ความรู

5 มาตรการ

รณรงคและ

ประชาสัมพันธ

6 มาตรการ

ประหยัดน้ํามัน

เชื้อเพลิง

ผูตรวจสอบ 

 

.................................................. 

(..................................................) 

........./........../........... 
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