
รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบตัิการลดใชพ้ลังงาน 
ครั้งท่ี 1/2557 ณ ห้องประชุม เพชรรัตน 

วันพุธท่ี  26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 14.00 น. 
---------------------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    รองประธาน 

2.  รองศาสตราจารย์วิไล        เลิศธรรมเทวี    หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์     คณะทํางาน 
3.  รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน   คณะทํางาน 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์   คณะทํางาน 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพา ต่อสกุลแก้ว หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะทํางาน  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์  คณะทํางาน 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติรัตน์ วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะทํางาน 
8.  ดร.ศุภาวดี         วายุเหือด  (แทน) หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะทํางาน 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร  อาจารย์ประจําภาควิชาสาธารณสขุศาสตร์  คณะทํางาน 
10.  นางสาววริษา  หาเรือนธรรม หัวหน้างานนโยบาย แผนและงบประมาณ  คณะทํางาน 
11.  นางณัฐวรีย์     วรคุณพิเศษ หัวหน้างานบริหารจัดการ    คณะทํางาน  
12.  นางจรินทิพย์  อุดมพันธุรัก   หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา    คณะทํางาน 
13.  นางนภัสสร  ลาภณรงค์ชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบรหิารความเสี่ยง  คณะทํางาน 
14.  นางสาวรุ่งนภา  อัครกุลชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการ    คณะทํางาน 
15.  นางสาวฉวีวรรณ  สาระคง  หัวหน้างานบริการการศึกษา    คณะทํางาน 
16.  นายพัฒนะ  ผ่องศรี  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะทํางาน 
17.  นางสาวยุพิน  ยังสวัสด์ิ  แทน หัวหน้างานห้องสมุด    คณะทํางาน 
18.  นางสมร   รอดดอน       คณะทํางานและเลขานุการ 
19.  นายชัยวุฒิ   คําแมน       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
20.  นายนันทวุธ     คชนันทน์       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
21.  นายโกวิทย์    ยอดแก้ว       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
22.  นางสาวพรชนก  เวสา       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา   ติลกสกุลชัย   คณบดี         ติดราชการ 
2.  นางอริยา   ธัญญพืช  เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์   ติดราชการ 
3.  นางสาวศรีสดุา  คล้ายคล่องจิตร หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   ติดราชการ 
4.  นายสิริชัย   เสือส่อสิทธ์ิ       
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1.  นางปริณดา   สันติสุขวันต์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังน้ี 

 

(ทําหน้าที่แทนประธาน)
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1  สรุปผลการประเมิน บรรยาย “การประหยัดไฟฟ้า น้ําประปาและทรัพยากร” 

  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการประเมินการบรรยายเรื่อง “การประหยัดไฟฟ้า นํ้าประปาและ
ทรัพยากร” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557 ดังน้ี 

  - ความรู้ความเข้าใจก่อนอบรม   คะแนนเฉล่ีย 3.34 

  - ความรู้ความเข้าใจหลังอบรม   คะแนนเฉล่ีย 4.42 

  - ความรู้ความสามารถของวิทยากร   คะแนนเฉล่ีย 4.81 

  - รูปแบบการบรรยายมีความเหมาะสม  คะแนนเฉล่ีย 4.40 

  - การนําไปใช้ประโยชน์    คะแนนเฉล่ีย 4.52 

  - ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม คะแนนเฉล่ีย 4.10 

  - สถานที่บรรยายมีความเหมาะสม   คะแนนเฉล่ีย 4.35 

  - ความพึงพอใจโดยภาพรวม   คะแนนเฉล่ีย 4.36 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2  กําหนดการจัดบรรยายให้ความรู้แก่บคุลากร เรื่อง การจัดการขยะ 
  นางสมร แจ้งให้ทราบ กําหนดการจัดบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี” 
โดยนางสุวภา   ทองศุภโชค (หัวหน้าหน่วยรักษาความสะอาดและกําจัดขยะ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) ในวันที่ 20 

มีนาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 301 คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตบางกอกน้อย) 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.3  สรุปผลการเข้าตรวจประเมินอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรนีครินทร (วิทยาเขตศาลายา) ของ
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิง่แวดล้อม และผู้ตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัยมหิดล 

  นายโกวิทย์ แจง้ เรื่องการเข้าตรวจประเมินอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (วิทยาเขตศาลายา) 
ของ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจประเมินภายใน ของมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันพฤหัสบดี    
ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมผีู้เก่ียวข้อง ดังน้ี 
  - นางอริยา  ธัญญพืช    เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ เป็นประธาน 
  - นายสิริชัย  เสือส่อสิทธ์ิ เป็นผู้นําเสนอ 
  - นายโกวิทย์  ยอดแก้ว เป็นผู้จัดทําข้อมูล และตอบข้อซกัถามของ ผู้ตรวจประเมินภายในฯ 
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  ทั้งน้ี นายโกวิทย์  ได้แสดงข้อมูลที่จัดทําในรูปแบบ Power point ให้คณะทํางานลดใช้พลังฯ ได้รับทราบ 

ซึ่งในการนําเสนอ ต่อ คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจประเมินภายในฯ ผ่านไปด้วยความ

เรียบร้อย ในเบ้ืองต้นทางคณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ทราบด้วยวาจา ว่าคณะพยาบาลศาสตร์ ผ่านการตรวจประเมิน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

  1.4  การเปลีย่นรถยนต์ทีใ่ช้น้ํามันเชื้อเพลิงแบบดีเซลและเบนซิล 91,95 มาเป็นการใชเ้ชื้อเพลิงแบบก๊าซ
ธรรมชาติ NGV,LPG 

   ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง การเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงแบบดีเซลและเบนซิล 91,95   
มาเป็นการใช้เช้ือเพลิงแบบก๊าซธรรมชาติ NGV,LPG ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณบดีเรียบร้อยแล้ว และได้มอบหมายให้         
นายนันทวุธ เป็นผู้ประสานงานกับบริษัทฯ ในการดําเนินการเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงแบบดีเซลและเบนซิน 91,95 
มาเป็นการใช้เช้ือเพลิงแบบก๊าซธรรมชาติ NGV,LPG น้ัน ทางบริษัทฯ สามารถจัดหา รถตู้ระบบ NGV และมีคุณสมบัติตามที่
คณะฯ ต้องการได้จํานวน 2 คัน ย่ีห้อ NISSAN 12 ที่น่ัง (VIP) และ 16 ที่น่ัง โดยทางบริษัทฯ ขอเวลาในการจัดหารถยนต์ 
ประมาณ 2 เดือน  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  1.5 กิจกรรมการลดใช้พลังงานตามภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร ์

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ี ที่ประชุมคณะทํางานฯ ได้มีการมอบหมายให้ภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ จัด
กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรในส่วนของภาควิชาฯ และหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการลดใช้พลังงานย่ิงขึ้น 
ซึ่งได้รับความร่วมจากภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี ทั้งน้ี ในการประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันพุธที่  20 
พฤศจิกายน 2556 ภาควิชาฯ และหน่วยงานได้นําเสนอให้ที่ประชุมคณะทํางานฯ ทราบถึงรายละเอียดและความคืบหน้าของ
กิจกรรมการลดใช้พลังงานที่ได้จัดขึ้น สําหรับ ภาควิชาฯ และหน่วยงานใดท่ียังไม่ได้นําเสนอในการประชุมเมื่อครั้งที่แล้ว น้ัน 
ประธานฯ ได้ขอให้มีการนําเสนอกิจกรรมฯ ในการประชุมครั้งน้ี โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
  - งานห้องสมุด ได้มีการกําหนดเวลาให้บริการใหม่ เปิดให้บริการในวันและเวลาทําการ คือ วันจันทร์ –   
วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. โดยในช่วงเวลาที่ เปิดให้บริการ หากมีผู้ใช้บริการจํานวนน้อยทางห้องสมุดจะเปิด
คอมพิวเตอร์ให้ใช้ เพียง 3 ตัว 
  - หอพักบางขุนนนท์ ได้มีการจัดกิจกรรม ให้นักศึกษาซึ่งพักอยู่ที่หอพักฯที่ 2 แข่งขันการลดใช้พลังงาน โดย
เป็นการแข่งขันระหว่างช้ัน ที่ประชุมคณะทํางานฯ เสนอให้มีการจัดการแข่งขันการลดใช้พลังงานทุกหอพักฯ ทั้งน้ี ทาง
ผู้รับผิดชอบจะนําแนวทางดังกล่าวไปทบทวนถึงความเหมาะสมของรูปแบบในการจัดการแข่งขันอีกคร้ัง 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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  1.6 กําหนดวันประชุม คณะทํางานปฏิบติัการลดใช้พลงังาน ประจําปี 2557 

  นางสาวพรชนก แจ้งว่า ตามท่ีที่ประชุมฯ ได้พิจารณากําหนดให้วันประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้
พลังงาน ประจําปี 2557 เป็นวันพุธสุดท้ายของทุก 3 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

ลําดับที ่ วันที ่ เวลา ห้อง 

1  วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 14.00 - 16.00 น.  
 

ห้องประชุม เพชรรัตน 
2  วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 13.30 - 16.00 น.
3  วันพุธที่ 27 สิงหาคม 2557 13.30 - 16.00 น.
4  วันพุธ ที่ 26 พฤศจิกายน 2557 13.30 - 16.00 น.

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 1.7 สรปุการใช้พลงังานและกระดาษคณะพยาบาลศาสตร์ 

  นายชัยวุฒิ แจ้งสรุปการใช้พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ปี (งบประมาณ) 2557 โดยนําเสนอในรูปแบบกราฟ 

มีรายละเอียด ดังน้ี 

  - ปริมาณการใช้ไฟฟ้า วิทยาเขตบางกอกน้อย และวิทยาเขตศาลายา ในช่วงเดือนธันวาคม 56 มีปริมาณการใช้

ไฟฟ้าลดลง เน่ืองจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูหนาว มีอากาศหนาวเย็นมาก ห้องต่างๆ ภายในอาคารจึงไม่ได้เปิดใช้

เครื่องปรับอากาศ 

  - ปริมาณการใช้นํ้าประปา ในช่วงเดือนธันวาคม 56 วิทยาเขตบางกอกน้อย มีปริมาณการใช้นํ้าประปามากข้ึน 

ทั้งน้ี ประธานฯ ขอให้ผู้รับผิดชอบหาเหตุผลมาช้ีแจง เพ่ือคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน จะได้ทราบถึงปัญหาและร่วมกัน

หาแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกต้อง สําหรับการใช้นํ้าประปาที่มากขึ้นของวิทยาเขตศาลายา ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 56     

นายโกวิทย์ ช้ีแจงว่าในช่วงเวลาดังกล่าวมีการขอใช้ห้องเพ่ือจัดงานแต่งงานซึ่งมีการใช้นํ้าในปริมาณที่มากกว่าปกติ ประกอบกับที่

เจ้าหน้าที่ตรวจพบว่ามีท่อนํ้าของอาคารมีรอยแตก ทั้งน้ี ทางผู้รับผิดชอบจะตรวจสอบข้อมูลและรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้ง 

และนํามาแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ในการประชุมครั้งต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะทาํงานปฏิบัติการลดใช้พลังงานครั้งที่ 6/2556 วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2556 
  ที่ประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2556 วันพุธที่ 20 
พฤศจิกายน 2556 โดยมีการแก้ไขดังน้ี 
  หน้าที่ 4 วาระที่ 1.5 แก้ไข ดังน้ี 
  - ย่อหน้าแรก แก้ไขตัวเลขปีงบประมาณทั้งหมด  
    “ปีงบประมาณ 2555” แก้ไขเป็น “ปีงบประมาณ 2556”  
    “ปีงบประมาณ 2556” แก้ไขเป็น “ปีงบประมาณ 2557” 
  - แก้ไขตําแหน่งลูกศรในตาราง ข้อ 2 ดังน้ี 

กิจกรรม 
2556 2557 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
2. บรรยาย อบรม ให้ความรู้บุคลากรและนักศึกษา 
  2.1 การจัดการขยะ   
  2.2 จัดบรรยายเรื่อง การประหยัดไฟฟ้า น้ําประปาและ
ทรัพยากร แก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 

    

  หน้าที่ 7  
  - วาระที่ 4.1 แก้ไขคําผิด  จากเดิม “แนวปฏิบัติการ” แก้ไขเป็น “แนวปฏิบัติ” 
  - ย่อหน้าที่ 1 บรรทัดที่ 2 ตัดข้อความ “ต่อการ” ออก 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
 3.1 ความก้าวหน้าในการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ทดแทนเคร่ืองที่มีอายุเกิน 10 ปี  
  นายนันทวุธ สืบเน่ืองเรื่องความก้าวหน้าในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ทดแทนเคร่ืองที่มีอายุเกิน 10 ปี 
คณะกรรมการ TOR ได้ดําเนินการแก้ไข TOR เรียบร้อยแล้ว สรุป เคร่ืองปรับอากาศที่ต้องจัดซื้อ จํานวน 155 เครื่อง ทั้งน้ี 
ได้มอบหมายให้ นายโกวิทย์ เป็นผู้จัดทําราคากลาง และเมื่อราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วจะส่งให้ทางกองกายภาพช่วย
ตรวจสอบความถูกต้อง ต่อไป 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 3.2 ความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ตามชั้นและตามภาควิชา 
  นายชัยวุฒิ สืบเน่ือง เรื่องความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ตามช้ันและตามภาควิชา ได้จัดทํา
เอกสารส่งให้งานพัสดุดําเนินการตามข้ันตอน การดําเนินการติดต้ังมิเตอร์น้ี รวมถึงการติดต้ังมิเตอร์ที่หอพักบางขุนนนท์ด้วย  
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.3 ความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัดแยกขยะ 
  นางสมร สืบเน่ือง เรื่องความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัดแยกขยะ โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
  - การจัดซื้อถังขยะใส (ขนาด 60 ลิตร) ขณะนี้พัสดุกําลังดําเนินการจัดซื้อ จะได้รับถังขยะใสประมาณเดือน
มีนาคม 2557 และจะดําเนินการจัดต้ังถังขยะใสตามตําแหน่งที่ได้กําหนดไว้ 
  - การจัดซื้อตะแกรงเหล็ก สําหรับคัดแยก ขวดนํ้าพลาสติก และกล่องนม ในเบ้ืองต้นได้ประสานงานกับ
ร้านค้าที่จัดทําตะแกรงเหล็ก และได้ให้งานพัสดุดําเนินการต่อ ทั้งน้ีจะจัดหาตําแหน่งในการจัดวางกรงตาข่ายเหล็กที่
เหมาะสมอีกคร้ัง โดยจัดวางไว้ ทั้ง 3 อาคาร (วิทยาเขตบางกอกน้อย, วิทยาเขตศาลายา และหอพักบางขุนนนท์)   
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.4 การจัดทํา Website และการรณรงค์การลดใช้พลังงาน 
  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบเน่ือง เรื่องการจัดทํา Website และการรณรงค์การลดใช้พลังงาน โดย
จะนําวิดีโอการบรรยายเรื่อง “การประหยัดไฟฟ้า นํ้าประปาและทรัพยากร” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม เมื่อวันที่ 
22 มกราคม 2557 อัพโหลดขึ้น Website NS Green ต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อปรกึษาหารือ 
   

4.1 แนวทางการปรับปรุงการอนุรักษ์พลงังาน จากผลการเดินสาํรวจเชิงรุก 

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามที่ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) ร่วมกับ 
คณะอนุกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดโครงการ         
“เดินสํารวจเชิงรุก มหาวิทยาลัยมหิดล” (MU Occ-survey) ประจําปีการศึกษา 2556 ซึ่ง คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับคัดเลือก
เป็น 1 ใน 5 ส่วนงานนําร่องของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ และทีมงานได้เข้าเย่ียมสํารวจ
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2556 และทําการตรวจวัดในวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2556 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางศูนย์ COSHEM ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล และข้อเสนอแนะจากผู้เช่ียวชาญ
ในการเย่ียมสํารวจคณะพยาบาลศาสตร์ จัดทําเป็น “รายงานสรุปผลการเดินสํารวจเชิงรุก มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Occ-
survey)”  
  ในการน้ี ทางฝ่ายเลขานุการคณะทํางานฯ ได้จัดส่ง ไฟล์เอกสารดังกล่าว ให้แก่คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้
พลังงานทุกท่าน ทางอีเมลล์ ไปแล้วน้ัน ประธานฯ ขอให้คณะทํางานฯ ทุกท่าน ร่วมพิจารณา รายงานสรุปผลการเดินสํารวจ
เชิงรุก มหาวิทยาลัยมหิดล (MU Occ-survey) โดยสรุปรายละเอียด ได้ดังน้ี  
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  ทั้งน้ี เพ่ือให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และผู้เก่ียวข้อง มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเก่ียวกับการ
ตรวจวัดค่าต่างๆ จากการเย่ียมสํารวจของศูนย์ COSHEM ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายนันทวุธ ประสานงานกับศูนย์ 
COSHEM เพ่ือขอนัดวันเพ่ือทําการเย่ียมสํารวจและตรวจวัดค่าต่างๆ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ อีกครั้ง และเมื่อสามารถยืนยันวัน
เย่ียมสํารวจและตรวจวัดฯ จากศูนย์ COSHEM ที่แน่นอนแล้ว ให้ดําเนินการประสานงานกับภาควิชาและผู้เก่ียวข้อง ต่อไป 
   
มติที่ประชุม รับทราบ  
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4.2 พิจารณาวันจัดการจัดบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง การจัดการขยะ (ครั้งที่ 2) 
  ประธานฯ ขอให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน พิจารณาวันที่เหมาะสมในการจัดบรรยายให้ความรู้
แก่บุคลากร เรื่อง “การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี” (ครั้งที่ 2) เพ่ือให้บุคลากรทุกคนภายในคณะฯ ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย 
ทั้งน้ี ทางภาควิชาฯ ได้เสนอให้มีการจัดบรรยายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 ช่วงบ่าย ซึ่งทางผู้รับผิดชอบจะได้นําช่วงเวลา
ดังกล่าวเก็บไว้เป็นข้อมูล โดยจะพิจารณาจากการจัดบรรยาย ในวันที่ 20 มีนาคม 2557 หากมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายเป็น
จํานวนน้อย ทางผู้รับผิดชอบจะดําเนินการประสานงานกับวิทยากร เพ่ือจัดบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่อง “การคัดแยก
ขยะอย่างถูกวิธี” (ครั้งที่ 2) ตามวันเวลาดังกล่าว และจะแจ้งให้ทราบต่อไป   
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.  
   
   นางสาวพรชนก   เวสา        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   นางสมร   รอดดอน      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  


