มาตรการ การประหยัดพลังงาน
ผู้รับผิดชอบ
สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
1. ระบบปรับอากาศ
1.1 ตั้งอุณหภูมิของเครื่ องปรับอากาศ ที่ 25-26 องศาเซลเซี ยส
1.2 ปิ ดเครื่ องปรับอากาศทุกครั้งที่เลิกใช้งานและเวลาพักเที่ยงตลอดจนเมื่อไม่มีการ
เรี ยนการสอนภายในห้องเรี ยน
1.3 ตรวจเช็คทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
1.4 จัดให้มีการตรวจเช็คเพื่อทําความสะอาดคอยล์เย็น และคอยล์ร้อน ปี ละ 1 ครั้ง
1.5 ไม่เปิ ดพัดลมดูดอากาศขณะเปิ ดใช้งานเครื่ องปรับอากาศ
1.6 ปิ ดประตู-หน้าต่างให้สนิทขณะใช้งานเครื่ องปรับอากาศ
1.7 เปิ ดประตู-หน้าต่างในตอนเช้า (7.00-8.00 น.) ก่อนเปิ ดใช้งานเครื่ องปรับอากาศ
1.8 หลีกเลี่ยงการใช้งาน กาต้มนํ้าไฟฟ้ า เตาไมโครเวฟ ขณะใช้งาน
เครื่ องปรับอากาศ
1.9 ลดภาระการทํางานของเครื่ องปรับอากาศ โดยขนย้ายสิ่ งของหรื อเอกสารที่ไม่
จําเป็ นออกจากห้องปฏิบตั ิงานรวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ใช้งาน
2. ระบบแสงสว่ าง
2.1 เปิ ดไฟฟ้ าและแสงสว่างในห้องทํางาน/ห้องเรี ยน เฉพาะที่ใช้งานอยูจ่ ริ งและปิ ด กลุ่มงานสนับสนุน
สถาบันฯ
ไฟฟ้ าแสงสว่างที่ไม่จาํ เป็ นในการใช้งาน
2.2 ปิ ดไฟฟ้ าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวันหรื อเมื่อเลิกใช้งาน ยกเว้นสําหรับ
ผูป้ ฏิบตั ิงานในเวลาหยุดพักกลางวันให้เปิ ดเฉพาะที่จาํ เป็ น
2.3 ทําความสะอาดฝาครอบโคม หลอดไฟ และแผ่นสะท้อนแสงในโคม เพื่อให้
อุปกรณ์แสงสว่างมีความสะอาดสามารถใช้งานให้เกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
อย่างน้อยทุก 6 เดือน
3. อุปกรณ์ สํานักงาน
3.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ และ Printer
3.1.1 ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ในเวลาพักเที่ยง (12.00 -13.00) หรื อขณะไม่ใช้งานเกิน
15นาที
3.1.2 ตั้งโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ ปิดหน้าจออัตโนมัติ หากไม่ใช้งานเกินกว่า 15
นาที
3.1.3 ปิ ดเครื่ องคอมพิวเตอร์ ทุกครั้งหลังเลิกใช้งานและถอดปลัก๊ ออก
3.1.4 ปิ ดเครื่ อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน
3.1.5 กําหนดจํานวน Printerให้เหมาะสมกับจํานวนงาน
3.1.6 กําหนดแผนจัดหา network Printer เพื่อลดปริ มาณ Printer ในแต่ละฝ่ ายการ
ทํางาน
3.1.7 ตรวจทานข้อความบนจอภาพ ให้ถูกต้องก่อนสั่ง Print Out

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

3.2 เครื่องถ่ ายเอกสาร
กดปุ่ ม สแตนด์บายโหมด เครื่ องถ่ายเอกสารเมื่อใช้งานเสร็ จ และหากเครื่ องถ่าย
เอกสารมีระบบปิ ดเครื่ องอัตโนมัติ ควรตั้งเวลาหน่วง 30 นาที ก่อนเข้าสู่ ระบบ
ประหยัดไฟ
ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จาํ เป็ นเท่านั้น
ไม่เปิ ดเครื่ องปรับอากาศขณะถ่ายเอกสาร
ปิ ดเครื่ องถ่ายเอกสารทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน
4. นํา้
ปิ ดก๊อกนํ้าให้สนิทหลังใช้งานแล้ว
ตรวจเช็คการรั่วซึ มท่อเมนส่ งจ่ายนํ้า
ใช้น้ าํ จากแหล่งนํ้าธรรมชาติรดนํ้าต้นไม้ แทนนํ้าประปาของสถาบันฯ
ตรวจสอบและเปลี่ยนอุปกรณ์สุขภัณฑ์ ที่ชาํ รุ ดและรั่วซึ ม ทุก 2 เดือน
ปรับตั้งฟลัชวาล์วของชักโครกให้เหมาะสมกับการใช้งาน

4.6

ติดป้ ายประชาสัมพันธ์เรื่ องการประหยัดนํ้า

3.2.1

3.2.2
3.2.3
3.2.3

5.3

5. นํา้ มันเชื้อเพลิง
ขับขี่ดว้ ยความเร็ วสมํ่าเสมอ ในอัตราความเร็ วที่กฎหมายกําหนด
ให้จดั เส้นทางการเดินรถอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เช่นหากไปทางเดียวกันให้ใช้รถ
คันเดียวกัน
กําหนดเวลาส่ งเอกสารไว้ 2 ครั้ง ช่วงเช้าและช่วงบ่าย

5.4
5.5

ลดการเดินทางที่ไม่จาํ เป็ น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบอินเตอร์ เน็ตแทน
ไม่ติดเครื่ องขณะจอดรถคอย และดับเครื่ องทุกครั้งเมื่อจอดรถเป็ นเวลานาน

5.6
5.7

ให้พนักงานขับรถศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง และเลือกใช้เส้นทางที่
ใกล้ที่สุด
ไม่เร่ งเครื่ องยนต์ก่อนออกรถ และวิง่ ไปช้าๆ แทนการอุ่นเครื่ องยนต์

5.8
5.9
5.10
5.11

ใช้เกียร์ ให้สัมพันธ์กบั ความเร็ วรอบของเครื่ องยนต์ ไม่เลี้ยงคลัตซ์ในขณะขับรถ
ปิ ดเครื่ องปรับอากาศในรถยนต์ก่อนถึงที่หมาย 2-3 นาที
ตรวจเช็ครอยรั่วและสิ่ งผิดปกติก่อนออกรถ
ตรวจสอบสภาพรถตามระยะเวลาที่กาํ หนด

5.1
5.2

5.12 ปรับแต่งเครื่ องยนต์ และตรวจเช็คลมยางให้เหมาะสม
5.13 ปลูกจิตสํานึกให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถให้ถูกวิธี

กลุ่มงาน
สนับสนุน
สถาบันฯ

6.1
6.2
6.3

6. มาตรการปลูกจิตสํ านึก
จัดทําป้ ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดใช้พลังงานติดตั้งในสถาบันฯ
ประชาสัมพันธ์มาตรการลดใช้พลังงานผ่าน website ของสถาบันฯ
ขอความร่ วมมือจากบุคลากรทุกคนให้มีส่วนร่ วมในการประหยัดพลังงาน

