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แนวปฏิบัติเพ่ือการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

โครงการหองสมดุสเีขียว สํานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประจําปงบประมาณ 2561   

 

   ดาน บริเวณทํางานของบุคลากร บริเวณบริการผูใช 

1. ดานสาธารณูปโภค (น้ํา ไฟ ลิฟต: การดูแล การอนุรักษ) 

 

 

 

1.1 น้ํา 

1. รณรงคเรื่องวิธีการใชน้ําอยางประหยัดท้ังท่ีบานและท่ีทํางานรวมถึง   

   ประโยชนและความจําเปนของน้ําในชีวิตประจําวัน 

2. ขอความรวมมือบุคลากรหองสมุดในการสอดสองดูแลการทํางานของ 

   อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการใชน้ําในพ้ืนท่ีของตนเอง ใหอยูในสภาพดี  

   พรอมใชงาน และแจงผูมีหนาท่ีเก่ียวของทราบเม่ือพบอุปกรณ 

   ชํารุดหรือทํางานผิดปกติ 

 

1. รณรงคเรื่องวิธีการใชน้ําอยางประหยัดท่ีบานและท่ีทํางานรวมถึง 

   ประโยชนและความจําเปนของน้ําในชีวิตประจําวัน 

2. ประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบถึงจุดรับแจงเม่ือพบอุปกรณท่ีมี  

    ปญหาหรือชํารุด 

3. เปดโอกาสใหผูใชบริการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการประหยัด 

    พลังงาน 

 

 

 

 

1.2 ระบบไฟฟา แสงสวาง 

 

 

 

1. เปดไฟฟาตามความจําเปนของการใชแสงสวางหรือเฉพาะสวนท่ีมี 

    คนทํางาน 

2. ปดไฟทุกครั้งเม่ือไมมีคนทํางาน และเวลาพักรับประทานอาหาร 

    กลางวัน 

3.  เปดโอกาสใหบุคลากรหองสมุดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ 

    ประหยัดพลังงาน 

 

1. เปดไฟฟาฟาตามความจําเปนของการใชแสงสวางหรือเฉพาะสวน 

   ท่ีมีผูใชบริการ 

2. เปดโอกาสใหผูใชบริการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการประหยัด 

    พลังงาน 
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   ดาน บริเวณทํางานของบุคลากร บริเวณบริการผูใช 

1.2 ระบบไฟฟา แสงสวาง  

(ตอ) 

4. จัดอบรม/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจและแนว 

   ปฏิบัติในเรื่องการประหยัดไฟฟาใหกับบุคลากรหองสมุด 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 เครื่องปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส 

2. ปดเครื่องปรับอากาศกอนเวลาพักรับประทานอาหารกลางวัน 30 นาที    

    (ยกเวนพ้ืนท่ีบริการ/สํานักงานท่ีมีการสลับกันพักกลางวัน) และกอน 

    เลิกงาน 30 นาที 

3. หากไมมีบุคลากรอยูในหองทํางานเกิน 1 ชั่วโมง ตองปด 

    เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง 

4. สําหรับหองประชุม ใหเปดเครื่องปรับอากาศกอนการประชุม 15 นาที    

   และเม่ือใชงานเสร็จ ใหผูรับผิดชอบปดเครื่องปรับอากาศทันที 

5. ปดประตู หนาตางใหสนิทเม่ือมีการเปดเครื่องปรับอากาศ เชน ประตู

หองน้ํา 

 

 

หมายเหตุ  

    พิจารณาการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศไดตามความเหมาะสมของ 

สภาพอากาศ 

1. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส  

2. กําหนดเวลาเปด-ปด เครื่องปรับอากาศ และผูรับผิดชอบประจําชั้น 

สํานักหอสมุดกลาง 

ชวงเปดภาคเรียน   วันจันทร-ศุกร  

                         ชั้น 1 เปดเวลา 8.40 - 19.00 น. 

                         ชั้น 2 เปดเวลา 8.15 - 19.00 น. 

                         ชั้น 3 เปดเวลา 8.30 - 19.00 น. 

                         ชั้น 4 เปดเวลา 8.30 - 19.00 น. 

                         ชั้น 5 เปดเวลา 8.50 - 17.00 น. 

                         ชั้น 6 เปดเวลา 9.00 - 16.00 น. 

                        วันเสาร-วันอาทิตย  

                         ชั้น 1 เปดเวลา 10.30 - 17.00 น. 

                         ชั้น 2 เปดเวลา 10.30 - 17.00 น. 

                         ชั้น 3 เปดเวลา 10.30 - 17.00 น. 

                         ชั้น 4 เปดเวลา 10.30 - 17.00 น. 

                         ชั้น 5 เปดเวลา 10.30 - 16.00 น. 

                         ชั้น 6 งดเปดเครื่องปรับอากาศ 

 



 3 

   ดาน บริเวณทํางานของบุคลากร บริเวณบริการผูใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 เครื่องปรับอากาศ (ตอ) 

 

 

 

สํานักหอสมุดกลาง (ตอ)   

หมายเหตุ: เวลาในการเปด-ปด อาจมีการปรับเปลี่ยนไดโดยใหพิจารณาเปน

กรณไีป 

ชวงปดภาคเรียน  

เปดเครื่องปรับอากาศตามเวลาปกติ และทุกชั้นปดเวลา 15.00 น. 

หองสมุดองครักษ 

ในสวนบริการเปดเครื่องปรับอากาศเหลื่อมเวลากันในแตละชั้นบริการ 

           ช้ัน 1 เปดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.00 น. 

           ช้ัน 2 เปดเครื่องปรับอากาศ เวลา 10.00 น. (หากมี  

            ผูใชบริการ เกิน 10 คน หรือสภาพอากาศรอน ปรับเวลา  

            เปน 9.30 น.) 

           ช้ัน 3 เปดเครื่องปรับอากาศ เวลา 8.50 น. 

           ช้ัน 4 เปดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.10 น. 

           ช้ัน 5 เปดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.20 น. 

  *ทุกชั้นบริการปดเคร่ืองปรับอากาศกอนเวลาปดทําการ 30 นาที 

หมายเหตุ พิจารณาการเปด-ปดเครื่องปรับอากาศไดตามความเหมาะสมของ

สภาพอากาศ 

3. สําหรับหองประชุม ใหเปดเครื่องปรับอากาศกอนการประชุม 15   

   นาที และเม่ือใชงานเสร็จ ใหผูรับผิดชอบปดเครื่องปรับอากาศทันที 

4. ปดประตู หนาตางใหสนิทเม่ือมีการเปดเครื่องปรับอากาศ เชน  

   ประตูหองน้ํา 
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   ดาน บริเวณทํางานของบุคลากร บริเวณบริการผูใช 

1.4 พัดลม  

 

1. ปดทุกครั้งหลังเลิกใช 

2. ถอดปลั๊กออกทุกครั้งหลังเลิกใช 

- 

 

1.5 คอมพิวเตอร 1. เม่ือไมใชคอมพิวเตอรเกิน15 นาทีใหปดหนาจอ หรือตั้งโหมด Sleep 

2. ปดเครื่องคอมพิวเตอรเม่ือไมใชงานเกิน 2 ชั่วโมง 

 

1. ลดจํานวนการใชคอมพิวเตอรสืบคนของแตละชั้นลง หลังเวลา  

    16.00 น. (หากมีผูใชบริการนอย) 

2. ในชวงปดภาคเรียน หรือชวงเชา อาจจะพิจารณาเปดคอมพิวเตอร 

    สืบคนบางสวน (พิจารณาจากปริมาณผูใชบริการ) 

1.6 ลิฟต 1. ลิฟตบุคลากรเปด-ปดตามเวลา  ปฏิบัติงาน 

2. รณรงคใหใชบันไดกรณีข้ึนลงชั้นเดียว 

1. รณรงคใหใชบันไดกรณีข้ึนลงชั้นเดียว 

 

1.7 ส่ิงอํานวยความสะดวก 1. กําหนดชวงเวลาในการใชอุปกรณไฟฟา เชน กระติกน้ํารอน และเม่ือ

หมดชวงใชงาน ใหถอดปลั๊กออกทันที 

- 

1.8 อ่ืนๆ  

 

 

 

 

 

 

1. ประชาสัมพันธรายงานการใชไฟฟาใหบุคลากรหองสมุดทราบทุกเดือน 

2. รณรงคเรื่องการประหยัดไฟฟา  และการใชไฟฟาอยางรูคุณคา 

3. ขอความรวมมือบุคลากรหองสมุดในการสอดสองดูแลการทํางานของ 

   อุปกรณท่ีเก่ียวของกับการใชไฟฟาในพ้ืนท่ีของตนเองและแจงผูมีหนาท่ี

เก่ียวของทราบเม่ือพบอุปกรณชํารุดหรือทํางานผิดปกติ 

4. เปดโอกาสใหบุคลากรหองสมุดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการ 

   ประหยัดพลังงาน 

5. จัดอบรม/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือสรางความเขาใจและแนว  

   ปฏิบัติในเรื่องการประหยัดไฟฟาใหกับบุคลากรหองสมุด 

 

1. ประชาสัมพันธรายงานการใชไฟฟาแกผูใชบริการทราบทุกเดือน 

2. รณรงคเรื่องการประหยัดไฟฟา และการใชไฟฟาอยางรูคุณคา 

3. ประชาสัมพันธใหผูใชบริการทราบถึงจุดรับแจงเม่ือพบอุปกรณท่ีมี  

   ปญหาหรือชํารุด 

4. เปดโอกาสใหผูใชบริการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการประหยัด 

   พลังงาน 
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   ดาน บริเวณทํางานของบุคลากร บริเวณบริการผูใช 

2. ดานสภาพแวดลอม (การจัดการขยะ ความสะอาด) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. มีการจัดเก็บเอกสาร/สิ่งของตางๆ อยางเปนระเบียบ เหมาะสม  

    มีปายบอก/คูมือ (ถามี) และชื่อผูรับผิดชอบ (ในจุดท่ีควรมี) 

2. อุปกรณการทํางาน ครุภัณฑ พัสดุ อยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ 

3. มีการตรวจตรา ดูแลพ้ืนท่ีใหสะอาดและปลอดโปรงอยูเสมอ 

4. หลังเลิกใชงาน/เลิกงานควรจัดเก็บอุปกรณหรือเอกสารตางๆ ใหเขาท่ี 

5. มีการคัดแยกจัดการกับสิ่งของรอดําเนินการ/ทําลายตามระยะเวลา 

6. ลดการใชกระดาษโดยการสงอีเมล หรือใชกระดาษใหครบท้ัง 2 หนา 

7. มีการคัดแยกขยะ ไดแก ขวด พลาสติก  กระดาษสี กระดาษขาว 

8. รณรงคการลดการเกิดขยะ การจัดสภาพแวดลอมท่ีดี และการใช  

    ทรัพยากรอยางประหยัด คุมคา โดยการใชซํ้าหรือนํากลับมาใชใหม  

    เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

 

 

1. มีการจัดวางอุปกรณและครุภัณฑอยางเปนระเบียบ เหมาะสม   

    สะดวกในการเขาถึง มีปาย/คูมือแนะนําการใช (ถามี) และชื่อ  

    ผูรับผิดชอบ (ในจุดท่ีควรมี) 

2. ครุภัณฑ พัสดุ อยูในสภาพพรอมใชงาน 

3. มีการตรวจตรา ดูแลพ้ืนท่ีใหสะอาดและปลอดโปรงอยูเสมอ 

4. มีปาย/สัญลักษณบอกทิศทางและขอมูลจําเปนในพ้ืนท่ี 

5. มีการคัดแยกขยะ ไดแก ขวดพลาสติก ขยะอิเล็กทรอนิกส 

   ฝาขวด/กระปอง 

6. รณรงคการใชทรัพยากรอยางประหยัด คุมคาโดยการใชซํ้าหรือนํา   

    กลับมาใชใหม และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมถึงรณรงคเรื่องการ  

    ลดการเกิดขยะ ผลเสียของขยะท่ีเปนพิษท่ีมีผลกระทบตอ 

    สิ่งแวดลอมและการจัดสภาพแวดลอมท่ีดี เชน การเก็บเกาอ้ีเขาท่ี 

    หลังการใชงาน การลดการสงเสียงดังภายในพ้ืนท่ีอาน การนํา 

    หนังสือไปวางท่ีชั้นพักหนังสือหลังการใชงาน เปนตน 

 


