
ด้าน พ้ืนท่ีท างานของบุคลากร พ้ืนท่ีบริการ หมายเหตุ

1. ด้านไฟฟ้า

    1.1 ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง 1. ปิดไฟทุกคร้ังเม่ือไม่มีคนท างานอยู่ในห้องและเวลาพัก

กลางวัน

1. เปิดไฟฟ้าตามความจ าเป็นของการใช้แสงสว่างหรือ

เฉพาะส่วนท่ีมีผู้ใช้บริการ (ระบบไฟฟ้ากระตุก)

2. เปิดไฟฟ้าตามความจ าเป็นของการใช้แสงสว่าง (ระบบ

ไฟฟ้ากระตุก)

2. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานท่ีได้รับรอง

มาตรฐานเป็นหลอด LED

3. เลือกใช้หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานท่ีได้รับรอง

มาตรฐานเป็นหลอด LED

4. จัดท าแผนผังสวิตซ์ไฟฟ้าแต่ละช้ัน

5. ก าหนดผู้รับผิดชอบดูแลเปิด-ปิดไฟประจ าช้ัน

    1.2 เคร่ืองปรับอากาศ 1. ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส 1. ต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศท่ี 25 องศาเซลเซียส การเปิด-ปิดระบบเคร่ืองปรับอากาศ

2. ห้องประชุมเปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อนการประชุม

ประมาณ 30 นาที และเม่ือใช้งานเสร็จให้ผู้รับผิดชอบปิด

เคร่ืองปรับอากาศทันที

2. ก าหนดเวลาเปิด-ปิดเคร่ืองปรับอากาศและผู้รับผิดชอบ

ประจ าช้ัน

เคร่ืองท าความเย็น

3. ลดภาระการท างานของเคร่ืองปรับอากาศ  และป้องกัน

ความร้อนเข้าสู่อาคารติดผ้าม่านและฟิล์มกันแสง

3. บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ วันจันทร์-ศุกร์ (เปิดภาคเรียน 8.30-19.30 น.) เปิดเวลา 

8.30 - 18.30 น.

4. บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศอย่างสม่ าเสมอ วันจันทร์-ศุกร์ (เปิดภาคฤดูร้อน 8.30-16.30 น.) เปิดเวลา 

10.00 - 15.30 น.

5. แต่งกายให้เหมาะสมกับอากาศ วันจันทร์-ศุกร์ (ขยายเวลาช่วงสอบ 8.30 -24.00 น.) เปิด

เวลา 8.30 - 23.00 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ (8.30-16.30 น.) เปิดเวลา 8.30 - 15.30 น.

มาตรการจัดการพลังงานและทรัพยากรประจ าปี 2561 ณ อาคารหอสมุดอนุสรณ์ 10 ปี
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ป๊ัมน้ า

วันจันทร์-ศุกร์ (เปิดภาคเรียน 8.30-19.30 น.) เปิดเวลา 

8.30 - 18.45 น.

วันจันทร์-ศุกร์ (เปิดภาคฤดูร้อน 8.30-16.30) เปิดเวลา 

10.00 - 15.30 น.

วันจันทร์-ศุกร์ (ขยายเวลาช่วงสอบ 8.30 -24.00 น.) เปิด

เวลา 8.30 - 23.30 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ (8.30-16.30 น.) เปิดเวลา 8.30 - 15.45 น.

วันเสาร์-อาทิตย์ (ขยายเวลา 8.30-18.30 น.) เปิดเวลา 8.30

 - 17.45 น.

เคร่ืองส่งลมเย็น (AHU)

วันจันทร์-ศุกร์ (เปิดภาคเรียน 8.30-19.30 น.) เปิดเวลา 

8.00 - 19.00 น.

วันจันทร์-ศุกร์ (เปิดภาคฤดูร้อน 8.30-16.30 น.) เปิดเวลา 

10.00 - 15.30 น.

วันจันทร์-ศุกร์ (ขยายเวลาช่วงสอบ 8.30 -24.00 น.) เปิด

เวลา 8.00 - 23.30 น. *เฉพาะช้ัน 1-2

วันเสาร์-อาทิตย์ (8.30-16.30 น.) เปิดเวลา 8.00 - 16.00 น.
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*หมายเหตุ ห้องท างานช้ัน 3 เคร่ืองส่งลมเย็น (AHU) ปิด

เวลา 16.00 น.

    1.3 พัดลม 1. ปิดทุกคร้ังเม่ือไม่มีคนท างานอยู่ในห้อง 1. เปิดเฉพาะส่วนท่ีมีผู้ใช้บริการ ใช้ทดแทนเคร่ืองปรับอากาศช่วงปิดภาคเรียน เน่ืองจากมี

ผู้ใช้บริการน้อย

2. ตรวจสอบและท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ 2. ตรวจสอบและท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอ

3. ใช้เบรคเกอร์ควบคุมการเปิด และใช้ Timmer ควบคุม

การปิด

    1.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1. ปิดเคร่ืองและหน้าจอเม่ือเลิกใช้งาน 1. ปิดเคร่ืองและหน้าจอทุกคร้ังเม่ือเลิกใช้งาน

2. เม่ือไม่ใช้คอมพิวเตอร์เกิน 15 นาทีให้ปิดหน้าจอ 2. ตรวจสอบความพร้อมการใช้งานของเคร่ือง

คอมพิวเตอร์อย่างสม่ าเสมอ

    1.5 ลิฟต์ รณรงค์การใช้บันไดกรณีข้ึนลงช้ันเดียว รณรงค์การใช้บันไดกรณีข้ึนลงช้ันเดียว

2. ด้านประปา 1. ตรวจสอบและเปล่ียน ซ่อมแซมป้ัมน้ า และอุปกรณ์

สุขภัณฑ์ให้อยู่สภาพสามารถใช้งานได้

รณรงค์การใช้น้ าอย่างประหยัด

2. ติดตามปริมาณการใช้น้ าอย่างต่อเน่ือง 

3. การใช้กระดาษ 1. ลดการใช้กระดาษโดยใช้ Google drive เข้ามาใช้ใน

ระบบงานสารบรรณ เช่น ควบคุมขอใช้เลข ศธ และการ

จัดเก็บเอกสาร และการจัดรายงานการเดินทาง เป็นต้น

1. ลดการใช้กระดาษโดยใช้ Google form ส าหรับ

ประเมินความพึงพอใจการให้บริการและการจัดกิจกรรม

ต่างๆ ตลอดจนการจัดท าแบบทดสอบความรู้

2. ใช้ Line แจ้งข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ในงาน 2. น ากระดาษหน้าท่ีใช้แล้ว 1 หน้ามาให้ผู้ใช้บริการใช้

3. ใช้ระบบ e-office 3. จัดท าคู่มือการใช้บริการบนเว็บไซต์ และใช้ระบบ 

QR-Code เข้ามาใช้เพ่ือลดกระดาษ




