มาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
ศูนย์บรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มาตรการประหยัดพลังงานด้าน
1. ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง/หลอด
ไฟฟ้า

2. เครื่องปรับอากาศ

ส่วนพื้นที่ของบุคลากร
1. ปิดไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อไม่มี
คนทํางานและเวลาพักเที่ยง
2. เปิดไฟฟ้าเฉพาะดวงที่จําเป็น
3. จัดผู้รับผิดชอบดูแลการเปิด-ปิด
ดวงไฟประจําชั้น
1. ตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้
เหมาะสมที่ 25 องศาเซลเซียส
2. เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา
08.30-16.30 น. และปิดเวลาพัก
รับประทานอาหารกลางวัน
3. หากไม่มีบุคลากรอยู่ในห้อง
ทํางานเกิน 1 ชั่วโมง ต้องเปิด
เครื่องปรับอากาศทุกครั้ง
4. สําหรับห้องประชุมเปิด
เครื่องปรับอากาศก่อนการประขุม
ประมาณ 10-15 นาที และเมื่อใช้
เสร็จให้ผู้รับผิดชอบปิด
5. ใช้อุปกรณ์พรางแสง เช่น มู่ลี่ เพื่อ
ลดรังสีความร้อน ไม่ให้
เครื่องปรับอากาศทํางานหนักเกินไป
6. แต่งกายให้เหมาะสมกับอากาศ
หมายเหตุ หากอากาศเย็นให้
พิจารณาตามความเหมาะสม ในการ
เปิดเครื่องปรับอากาศ

ส่วนพื้นที่ของผู้ใช้บริการ
1. เปิดไฟฟ้าตามความจําเป็นของการ
ใช้แสงสว่างหรือเฉพาะส่วนที่มีการใช้
บริการ

1. ตั้งอุณหภูมิปรับอากาศให้เหมาะสมที่
25 องศาเซลเซียส
2. กําหนดเวลาเปิด-ปิด
เครื่องปรับอากาศและผู้รับผิดชอบ
ประจําชั้น
วันจันทร์-วันศุกร์ (เปิดภาคเรียน)
- เปิดบริการ เวลา 07.30-20.00 น.
เปิดเครื่องปรับอากษเวลา 07.30 น.
และปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 19.00
น.
- เปิดบริการ เวลา 07.30-21.00 น.
(ขยายเวลาก่อนสอบ)
เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 07.30 น.
และปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา 20.00
น.
วันเสาร์-อาทิตย์
- เปิดบริการ เวลา 10.00-18.00
น. เปิดเครื่องปรับอากาศ เวลา
10.00 น. และปิดเครื่องปรับอากาศ
เวลา 17.00 น.
- โถงชั้น 1 อาคารบรรณสาร เปิด
ให้บริการจนถึงเวลา 24.00 น. โดยการ
ติดตั้งพัดลมที่เสาแทนการเปิด
เครื่องปรับอากาศ
หมายเหตุ หากอากาศเย็นให้พิจารณา
ตามความเหมาะสมในการเปิด
เครื่องปรับอากาศ

มาตรการประหยัดพลังงานด้าน
3. คอมพิวเตอร์

4. ลิฟต์

5. น้ําประปา/ก๊อกน้ํา/ห้องน้ํา

6. สิ่งอํานวยความสะดวก
7. กระดาษ

ส่วนพื้นที่ของบุคลากร
1. ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
(Shutdown) เมื่อไม่ใช้งาน เวลา
รับประทานอาหารกลางวันและหลัง
1. รณรงค์ให้ใช้บันได กรณีขึ้นลงชั้น
เดียว
2. ประชาสัมพันธ์การใช้ลิฟต์ให้ถูก
วิธี
1. ปิดก๊อกน้ําให้สนิททุกครั้งหลังการ
ใช้งาน
2. สํารวจตรวจสอบและแจ้งเปลี่ยน
หรือซ่อมแซม ปั๊มน้ํา ระบบการจ่าย
น้ํา เช่น ท่อประปา วาล์ว ก๊อกน้ํา
ระบบสุขภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพปรกติ
อยู่เสมอ
1. กาต้มน้ําร้อน เมื่อใช้เสร็จแล้วให้
ถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
1. ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่
016/2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการ
พิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์
2. ใช้ระบบการประชุมแบบ
Paperless รวมทั้งการใช้โปรแกรม
Dokuwiki ในการบริหารจัดการ
แฟ้มข้อมูลประกอบการประชุม และ
แทนการพิมพ์เอกสาร
3. ใช้กระดาษทั้งสองหน้า
4. นําซองจดหมายที่ใช้แล้ว มาใช้ส่ง
เอกสารภายในและภายนอกศูนย์
บรรณสารฯ
5. กระดาษและวัสดุที่เหลือใช้แล้ว
นํากลับมาใช้เป็นกระดาษโน้ต สมุด
โน้ต ประกอบการจัดนิทรรศการ
บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือที่ใส่
กระดาษบันทึก เครื่องเขียน เพื่อ
อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ

ส่วนพื้นที่ของผู้ใช้บริการ
1. ลดจํานวนการเปิดเครื่อง
คอมพิวเตอร์สืบค้น (OPAC) กรณีมี
ผู้ใช้บริการน้อย
1. รณรงค์ให้ใช้บันได กรณีขึ้นลงชั้น
เดียว
2. ประชาสัมพันธ์การใช้ลิฟต์ให้ถูกวิธี
1. รณรงค์การใช้น้ําในห้องน้ําอย่าง
ประหยัด

มาตรการประหยัดพลังงานด้าน

ส่วนพื้นที่ของบุคลากร
6. เวียนเอกสารให้แก่บุคลากรแทน
การถ่ายสําเนาหลายๆ ชุด
7. เวียนเอกสารหรือเรื่องเร่งด่วน
ทาง Group line / Facebook
หรือสื่อสังคมออนไลน์อื่นๆ
8. เก็บสําเนาเอกสารด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (สแกน/แฟ้มข้อมูล)
แทนการถ่ายสําเนา
9. ใช้วิธีการ share file ใน
หน่วยงานแทนการพิมพ์และการทํา
สําเนา
10. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ให้
ตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์
เพื่อป้องกันความผิดพลาด ไม่ทาํ ให้
เปลืองกระดาษและพลังงาน
11. ตั้งค่าการพิมพ์ให้พิมพ์กระดาษ
หน้าหลังทั้งสองหน้าพร้อมกันในครั้ง
เดียวตามคําสั่งที่มี โดยจะเลือกใช้
เครื่องพิมพ์ที่รองรับการพิมพ์สอง
ด้าน หรือจะใช้วิธีปฏิบัติที่ทําเอง
ง่ายๆ เช่น การเลือกพิมพ์หน้าคี่ก่อน
(1,3,5,...) แล้วค่อยพลิกหน้า
กระดาษพิมพ์หน้าคู่ (2,4,6,...) ลด
ปริมาณการใช้กระดาษและไม่ต้อง
กังวลหรือเสียเวลาคัดแยกกระดาษที่
อาจเป็นความลับของทางราชการ
12. ลดขนาดของเอกสารการพิมพ์
ทําให้พิมพ์ข้อมูลได้มากขึ้น
13. ให้บริการเครื่องสแกนที่ชั้น 1
เพื่อให้ผู้บริการสามารถสแกนข้อมูล
ที่ต้องการ แทนการถ่ายเอกสาร
และสําหรับบุคลากรที่จุดบริการ
เครื่องสแกนที่สํานักงานเลขานุการ
และแผนกทรัพยากรสารสนเทศ
เพื่อให้ใช้งานได้ตามความเหมาะสม

ส่วนพื้นที่ของผู้ใช้บริการ

มาตรการประหยัดพลังงานด้าน

8. หมึกพิมพ์

9. อื่นๆ

ส่วนพื้นที่ของบุคลากร
ส่วนพื้นที่ของผู้ใช้บริการ
14. คัดแยกประเภทของกระดาษที่
ใช้งาน และคัดแยกประเภทกระดาษ
ขยะทุกครั้งก่อนทิ้ง
15. นําขยะกระดาษไปย่อยทําลาย
และขาย (กรณีไม่ใช่เอกสารลับ)
1.ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัย
หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ที่
016/2556 เรื่อง แนวปฏิบัติการ
พิมพ์เอกสารจากเครื่องพิมพ์
2. พิมพ์เอกสารเท่าที่จําเป็น
3. ใช้กระดาษที่ใช้แล้วสําหรับ
เอกสารร่างหรือเอกสารภายใน แทน
การใช้กระดาษดี และลด
รายละเอียดของหมึกลง
4. ลดการเว้นขอบกระดาษลงจาก
ขนาดมาตรฐาน
5. ตรวจสอบรายละเอียดที่หน้าจอ
คอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์
เพื่อป้องกันความผิดพลาด ไม่ทาํ ให้
เปลืองกระดาษและพลังงาน
1. สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้า 1. ประชาสัมพันธ์รายจ่ายค่าการใช้
ฝึกอบรมทุกครั้งเมื่อเปิดการอบรม กระแสไฟฟ้าให้ผู้ใช้บริการทราบทุก
เดือน
2. เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการแสดงความ
คิดเห็นมาตรการประหยัดพลังงาน
3. ปรับเวลาการเปิดบริการให้
สอดคล้องกับจํานวนผู้ใช้บริการ

