
 

 

 

 
 

แนวปฏิบัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

เรื่อง  ก าหนดมาตรการการปฏิบัติการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม 

____________________________________ 

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานภายในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เกิด 

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม จึงออกแนวปฏิบัติคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

เรื่อง ก าหนดมาตรการการปฏิบัติการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ

ด าเนนิงานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนี้ 
 

๑. เวลาเปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ 

1.1 วันท าการปกติ   เปิดเวลา 09.00 น. ปิดเวลา    16.30 น. 

1.2 ปิดช่วงพักกลางวัน  เวลา 12.00 – 13.00 น. 

1.3 ปรับเครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 

1.4 บ ารุงรักษาอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ทุก ๆ  6 เดือน  

**ในส่วนของหอ้งประชุมเปิด-ปิดตามเวลาที่มกีารจัดประชุม** 
 

๒. เวลาเปิด-ปิด ไฟ 

2.1 วันท าการปกติ                     เปิดเวลา 08.30 น. ปิดเวลา    16.30 น. 

2.2 ปิดช่วงพักกลางวัน  เวลา 12.00 – 13.00 น. 

 ๒.๓ ส ารวจหลอดไฟให้อยู่ในสภาพใช้งาน ทุก ๆ 3 เดือน  

**ในส่วนของหอ้งประชุมเปิด-ปิดตามเวลาที่มกีารจัดกิจกรรม** 

**เปิดไฟนอกเวลาที่ก าหนด เฉพาะจุดที่ปฏิบัติงาน** 
 

๓. การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้า  

3.1 กระตกิน้ าร้อน/เครื่องท าน้ าเย็น เสียบปลั๊กไฟเวลา 08.00 น. ถอดปลั๊กไฟเวลา 16.00 น. 

3.2 เตาไมโครเวฟ  

        - วางเตาไมโครเวฟให้หา่งใกล้อุปกรณ์เครื่องใชไ้ฟฟ้าอื่นๆ  

    - ท าความสะอาดภายในเครื่องทุกครั้งหลังใชง้าน 

    - ควรตั้งเวลาใหส้อดคล้องกับชนิด และปริมาณอาหาร 

        - ควรใช้เตาไมโครเวฟเพื่ออุ่นอาหาร  

 

/3.3 ตูเ้ย็น... 
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3.3 ตู้เย็น  

     - ไม่ควรเปิดประตูตู้เย็นทิง้ไว้นาน  

 - ละลายน้ าแข็งสม่ าเสมอ 

 - จัดระเบียบอาหารและสิ่งของในตู้เย็น ไม่กักตุนจนแน่นเกินไป 

 - ปรับตั้งอุณหภูมิใหเ้หมาะสมกับปริมาณของที่แช่ในตู้เย็น 

 - เครื่องดื่มที่กินค้างไว้ ข้าวกล่อง ขนมที่ เปิดรับประทานแล้ว รวมถึงอาหารและเครื่องดื่ม 

ที่หมดอายุ ท าการเก็บทิง้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

๔. การใชล้ิฟท์ 

4.1 ในกรณีขึ้นลง 1 ช้ัน ไม่ควรใช้ลฟิท์ ยกเว้นขนสัมภาระ 

4.2 พยายามหลีกเลี่ยงการใช้ลฟิท์ โดยใช้บันไดแทน            
 

๕. เครื่องคอมพวิเตอร์   

5.1  ปิดจอคอมพิวเตอรใ์นเวลาพักเที่ยง 

5.2  ตั้งระบบพักหนา้จอ เป็น Energy saving mode เมื่อไม่ใช้งานนานเกิน 15 นาที  

5.3  ถอดปลั๊กและปิดสวิตช์ทุกครั้งหลังจากเลิกใช้งาน      
 

๖. เครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพมิพ์เอกสาร/เครื่องท าลายถ่ายเอกสาร 

3.1 จัดหอ้งส าหรับเครื่องถ่ายเอกสาร/เครื่องพิมพ์เอกสาร/เครื่องท าลายถ่ายเอกสาร 

เพื่อใช้งานร่วมกัน 

3.2 ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน  

3.3 ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จ าเป็น โดยให้ใช้กระดาษทั้งสองหน้า  

3.4 เลือกใช้หรอืเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่มรีะบบประหยัดพลังงาน 
 

๗. น้ าประปา 

7.1 ใช้น้ าประปาอย่างประหยัด ไม่ควรเปิดน้ าทิง้ไว้ 

7.2 ส ารวจ ตรวจสอบ สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ในหอ้งน้ าทุกสัปดาห์(วันศุกร์) เพื่อป้องกัน

การรั่วไหล 
 

๘.  กระดาษ 

8.1  การแจง้เวียนหนังสอืภายในคณะ หรอืการประชาสัมพันธ์ให้ใชร้ะบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส์ UP-DMS และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น email Line หรอื Facebook 

8.2  จัดตัง้พืน้ที่ส่วนกลางในการเก็บกระดาษทีใ่ช้แล้วหน้าเดียว เพื่อน ากลับไปใช้ใหม่ 

8.3  การใชก้ระดาษเพื่อถ่ายเอกสารหรอืพิมพ์งานควรใช้ทั้ง 2 ด้าน  

/8.4 ใช้ซองกระดาษ... 

http://eoffice.up.ac.th/%20ทาง%20email%20ทาง%20Line%20หรือ
http://eoffice.up.ac.th/%20ทาง%20email%20ทาง%20Line%20หรือ
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8.4  ใช้ซองกระดาษซ้ าในกรณีที่ตอ้งส่งเอกสารภายในคณะที่ไม่เป็นทางการ 

8.5  เอกสารการประชุม/การอบรมที่มจี านวนมาก ใหใ้ช้วธิีการ upload บนเว็บไซต์  

ส่งทาง email แจกผูเ้ข้าร่วมประชุมแทน 

8.6 ใช้วธิีการ share file เอกสารในส านักงาน แทนการพิมพ์และการท าส าเนา 

8.7  ใช้กระดาษ Reuse ในการพิมพ์เอกสารที่ใช้ภายในส านักงาน 
 

๙. น าหลักการ 3Rs หรอื 3ช : Reduce (ใช้นอ้ย) Reuse (ใช้ซ้ า) และ Recycle  

(น ากลับมาใช้ใหม)่ เพื่อใช้ทรัพยากรที่มอียู่อย่างคุ้มค่า และช่วยลดปริมาณขยะให้น้อยลง 

 

          10. การสื่อสารและสร้างจิตส านึก  

 10.1 มีการจัดกิจกรรรมเสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

         และสิ่งแวดล้อม 

 10.2 มกีารประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านช่องทางตา่งๆ 
 

11. สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

 11.1 มีการควบคุมมลพิษทางอากาศ แสง และเสียง มีการก าหนดพื้นที่และควบคุม 

                         การด าเนินงาน ให้เป็นไปตามแผนบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

 11.2 มีการก าหนดแนวทางการจัดการและการตรวจสอบร่องรอยพาหะน าโรค 

 11.3 มีการจัดท าแผนฉุกเฉินและมีการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย  

                         ให้พร้อมใชง้านอยู่เสมอ 
 

12. ด าเนนิการจัดซือ้/จัดจ้าง สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 

จงึประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่   20  เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
        

 

                                                    (ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.พรเทพ โรจนวสุ) 

          คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 


