
 รายงานการประชุมคณะทํางานปฏบิัติการลดใชพ้ลังงาน 
ครั้งท่ี 2/2557 ณ ห้องประชุม เพชรรัตน 

วันพุธท่ี  28 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. 
---------------------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    รองประธาน 

2.  รองศาสตราจารย์วิไล        เลิศธรรมเทวี    หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์     คณะทํางาน 
3.  รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน   คณะทํางาน 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์  วัฒนกิจไกรเลิศ (แทน) หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์   คณะทํางาน 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ (แทน) หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะทํางาน  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์  คณะทํางาน 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติรัตน์ วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะทํางาน 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร  อาจารย์ประจําภาควิชาสาธารณสขุศาสตร์  คณะทํางาน 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์ รักษาการหัวหน้างานคลงัและพัสดุ   คณะทํางาน 
10.  นางศิริมาศ  เกตุบาง  (แทน) เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์   คณะทํางาน 
11.  นางจรินทิพย์  อุดมพันธุรัก   หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา    คณะทํางาน 
12.  นางนภัสสร  ลาภณรงค์ชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบรหิารความเสี่ยง  คณะทํางาน 
13.  นางสาวฉวีวรรณ  สาระคง  หัวหน้างานบริการการศึกษา    คณะทํางาน 
14.  นายพัฒนะ  ผ่องศรี  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะทํางาน 
15.  นางสาวยุพิน  ยังสวัสด์ิ  แทน หัวหน้างานห้องสมุด    คณะทํางาน 
16.  นางสมร   รอดดอน       คณะทํางานและเลขานุการ 
17.  นายชัยวุฒิ   คําแมน       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
18.  นายนันทวุธ     คชนันทน์       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
19.  นายสิริชัย   เสือส่อสิทธ์ิ      คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา   ติลกสกุลชัย   คณบดี         ติดราชการ 
2.  รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ สันทัด  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ติดราชการ 
2.  นางสาวศรีสุดา  คล้ายคล่องจิตร หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   ติดราชการ 
3.  นางสาวรุ่งนภา  อัครกุลชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการ    ติดราชการ 
4.  นางสาววริษา  หาเรือนธรรม หัวหน้างานฝ่ายนโยบาย แผนและงบประมาณ  ติดราชการ 
5.  นางณัฐวรีย์   วรคุณพิเศษ หัวหน้างานบริหารจัดการ    ติดราชการ 
7.  นางสาวณัฐริกา  ฝางแก้ว  หัวหน้างานประชาสัมพันธ์    ติดราชการ 
8.  นายโกวิทย์   ยอดแก้ว        ติดราชการ 
6.  นางสาวพรชนก  เวสา        ลาคลอดบุตร 
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1.  นางปริณดา   สันติสุขวันต์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 13.45 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังน้ี 

(ทําหน้าที่แทนประธาน)
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 สรปุผลการประเมิน การบรรยายเรื่อง “การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี” 
นางสมร แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึง สรุปผลการประเมิน บรรยายเรื่อง “การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี” โดย

นางสุวภา   ทองศุภโชค (หัวหน้าหน่วยรักษาความสะอาดและกําจัดขยะ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล) เมื่อ วันที่ 20 
มีนาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 301 คณะพยาบาลศาสตร์ (วิทยาเขตบางกอกน้อย) ซึ่งมีผู้เข้ารับฟังการบรรยาย
ทั้งหมด 76 คน มีรายละเอียดผลการประเมิน ดังน้ี 

  1) ความรูค้วามเข้าใจก่อนอบรม   คะแนนเฉล่ีย 3.29 

  2) ความรูค้วามเข้าใจหลังอบรม   คะแนนเฉล่ีย 4.11 

  3) ความรูค้วามสามารถของวิทยากร  คะแนนเฉล่ีย 4.14 

  4) รูปแบบการบรรยายมีความเหมาะสม  คะแนนเฉล่ีย 3.97 

  5) การนําไปใช้ประโยชน์    คะแนนเฉล่ีย 4.17 

  6) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม คะแนนเฉล่ีย 3.88 

  7) สถานที่บรรยายมีความเหมาะสม  คะแนนเฉลี่ย 3.99 

  8) ความพึงพอใจโดยภาพรวม   คะแนนเฉล่ีย 4.09 

ข้อเสนอแนะ 

- ควรจะสนับสนุนอุปกรณ์(ถังขยะ)ให้ได้มาตราฐาน  

- ควรมีการรณรงค์อย่างจริงจังรวมถึงการปฏิบัติด้วย 

- ควรมีการติดตามผลการอบรมว่าผู้อบรมมีการปฏิบัติตามความรู้จากการอบรมมากน้อยแค่ไหน 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

 1.2 การเปลี่ยนรถตู้ของคณะฯ เป็นรถตูพ้ลังงานทางเลอืก 2 ระบบ  
  นายนันทวุธ ให้ที่ประชุมฯ ทราบ เรื่องการเปล่ียนรถตู้ของคณะฯ เป็นรถตู้พลังงานทางเลือก 2 ระบบ ต้ังแต่

วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 จากการทดลองใช้งาน พบว่ารถตู้ทั้ง 2 คัน มีปัญหาเรื่องของที่น่ังโดยสารที่มีขนาดใหญ่เกินไปทําให้

ผู้โดยสารน่ังแล้วเข่าไปชนกับที่น่ังด้านหน้า เกียร์และเครื่องยนต์มีเสียงดัง จึงได้ประสานงานไปยังบริษัทฯ ให้นํารถกลับไป

ดําเนินการแก้ไข คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือน พฤษภาคม 2557  

 ประธานฯ แจ้งว่า ขณะน้ี ยังไม่มีการตรวจรับ จนกว่าทางบริษัทฯ จะดําเนินการแก้ไขรถตู้ทั้ง 2 คัน ให้เรียบร้อยได้
มาตรฐานตามที่ต้องการ ทั้งน้ีทางบริษัทฯ ได้จัดหารถคันใหม่มาให้ทางคณะฯ ใช้งานช่ัวคราวจนกว่าจะดําเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ 
ประธานฯ นอกจากน้ียังมีมาตราการที่นายนันทวุธ ต้องดูแลในส่วนของการใช้นํ้ามันเมื่อรถใช้แก๊สหมดแล้วซึ่งพนักงงานขับรถ
ต้องคอยเติมแก๊สให้เต็มเสมอ จึงต้องควบคุมในส่วนของการใช้นํ้ามันด้วย  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.3  กิจกรรมการลดใช้พลังงานตามภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร์  
  - ไม่ม ีรายละเอียดเพ่ิมเติม 

 1.4 สรปุการใช้พลงังานและกระดาษคณะพยาบาลศาสตร์ 
  นายชัยวุฒิ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบสรุปการใช้พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ปี (งบประมาณ) 2557 โดย

นําเสนอในรูปแบบกราฟ มีรายละเอียด ดังน้ี 

  - ปริมาณการใช้ไฟฟ้า ศิริราช และหอพักบางขุนนนท์ ในช่วงเดือนมีนาคม 2557 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น

จากเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เน่ืองจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูร้อน ภายในห้องต่างๆ จึงมีการเปิดใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น 

ในส่วนของศาลายาที่มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเพ่ิมมากขึ้นเช่นกัน ประธานฯ จึงขอให้นายสิริชัย นําข้อมูลมานําเสนอในการ

ประชุมครั้งต่อไป 

  - ปริมาณการใช้นํ้าประปา ในช่วงเดือนมีนาคม 2557 ศิรริาช มีปริมาณการใช้นํ้าประปาเพ่ิมมากขึ้นเน่ืองจาก
เป็นช่วงที่มีอากาศร้อน ส่วนขอหอพักบางขุนนนท์ ปริมาณการใช้นํ้าลดน้อยลงกว่าค่าเฉลี่ยที่ได้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2557 
เน่ืองจากจํานวนนักศึกษาที่ลดลง สําหรับวิทยาเขตศาลายาที่มีปริมาณการใช้นํ้าประปาเพ่ิมสูงขึ้นน้ัน เน่ืองจากเริ่มมีการย้าย
สํานักงานของ ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน , ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ,  ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาล
จิตเวชศาสตร์ , งานเทคโนโลยีสารสนเทศ , งานพัฒนาคุณภาพ และบริหารความเสี่ยง , งานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย , งาน
บริการวิชาการ , งานวิเทศสัมพันธ์ , เสริมศกึษาและสาธิตทางการพยาบาล (LRC) ไปทาํงานที่อาคารฯ อีกทั้งมีการจัดการเรียน
การสอนเพ่ิมมากขั้น รวมไปถงึการใช้พ้ืนที่ช้ัน 3 ซึ่งเป็นพ้ืนที่เช่าใช้งานของวิทยาลัยนานาชาติ  

- ปริมาณการใช้กระดาษ นายชัยวุฒิ  ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า  ข้อมูลกระดาษท่ีได้จากงานพัสดุได้ นํามา
กรอกรายละเอียด ECO INDEX เพ่ือส่งกองกายภาพ และเน่ืองจากปริมาณการใช้กระดาษของแต่ละงานมีความแตกต่างกันมาก 
ทําให้กราฟแสดงข้อมูลเพ่ือนําเสนอในที่ประชุมไม่ชัดเจน จึงขอส่งข้อมูลการใช้กระดาษของภาควิชา และหน่วยงานทาง E-Mail  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะทาํงานปฏิบัติการลดใช้พลังงานครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ ์2557 
  ที่ประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2557 วันพุธที่ 26 
กุมภาพันธ์ 2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ความก้าวหน้าในการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ทดแทนเคร่ืองที่มีอายุเกิน 10 ปี  
  นายนันทวุธ สืบเน่ืองเรื่องความก้าวหน้าในการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ ทดแทนเครื่องที่มีอายุเกิน 10 ปี 
คณะกรรมการ TOR ได้ดําเนินการแก้ไข TOR เรียบร้อยแล้ว และส่งหน่วยพัสดุเพ่ือดําเนินการต่อไป ทั้งน้ีรองงบประมาณและ
การคลังได้นํา TOR มาพิจารณาขอให้คณะกรรมการ TOR นํากลับมาดูให้ละเอียดอีกครั้ง เน่ืองจากมีการปรับการใช้งานของห้อง
และตรวจสอบความประหยัด นายนันทวุธ จึงได้นัดประชุมกรรมการ TOR เข้ามาเพ่ือดําเนินการตรวจสอบใหม่ โดยจัดประชุม
คณะกรรมการ TOR ไปแล้ว 2 ครั้ง ในขณะน้ี TOR ได้เสร็จสมบูรณ์แล้ว และกําลังดําเนินการการประกาศลงเว็ปไซต์เพ่ือทําการ 
e-auction ต่อไป  
  ผศ.ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา ปรึกษาประธานและที่ประชุมเรื่องการวางผังของการใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อลดใช้
พลังงาน และเรื่องของการปรับห้องภายในอาคาร ทางคณะกรรมการการลดใช้พลังงานได้พิจารณาร่วมกับกรรมการประจํา
คณะฯ หรือไม่ ทั้งน้ี ประธานฯ ช้ีแจงว่า การปรับห้องมีการพิจารณาเป็นระยะๆ ซึ่งยังจัดสรรไม่ครบ สําหรับการติด
เครื่องปรับอากาศน้ัน ไม่มีผลกระทบกับตัวโครงสร้างอาคาร เน่ืองจากในการติดต้ังเครื่องปรับอากาศมีการวัดขนาดพ้ืนที่ของห้อง
อย่างชัดเจน (กว้าง x ยาว x สูง) เพ่ือคํานวณ BTU เพ่ือให้ได้ขนาดเครื่องปรับอากาศที่เหมาะสมกับพ้ืนที่  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2 ความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ตามชั้นและตามภาควิชา 
  นายชัยวุฒิ สืบเน่ือง เรื่องความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ตามช้ันและตามภาควิชา ได้สอบถามทาง
งานพัสดุ ซึ่งนางสาวสุพรรณ  แจ้งว่าเรื่องอยู่ที่รองงบประมาณและการคลัง และกําลังดําเนินการ  
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.3 ความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัดแยกขยะ 
  นางสมร สืบเน่ือง เรื่องความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัดแยกขยะ โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
  3.3.1 ขณะน้ีได้ถังขยะ 60 ลิตรได้มาเรียบร้อยแล้วและจัดส่งไปทางอาคารใหม่ศาลายากับทางหอพักบางขุน
นนท์ส่วนสต๊ิกเกอร์จะจัดส่งไปภายหลัง ลักษณะของสต๊ิกเกอร์ที่จะติดก็จะมี ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะแห้ง ซึ่ง
จะมีสีที่แตกต่างกัน คือ ขยะแห้งสีเหลือง ขยะรีไซเคิ้ลสีนํ้าเงิน ขยะอันตรายสีแดง ขยะเปียกสีเขียว ซึ่งแต่ละจุดจะมีถังใส่ขยะ
ทั้งหมด 3 ชนิดยกเว้นขยะอันตรายจะจัดให้มีเพียง 1 จุด โดยจะทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานและภาควิชาฯ ว่าจุดวางถังขยะ
แต่ละชนิดวางตําแหน่งไหน และควรทิ้งขยะอันตรายไว้ตรงไหน ส่วนแบบสอบถามความรู้เบ่ืองต้นเก่ียวกับการคัดแยกขยะได้
ดําเนินการแจกไปตามหน่วยงาน ในส่วนของภาควิชาจะจัดส่งให้ในภายหลัง  

3.3.2 การจัดซื้อตู้แบบกรงเหล็กสําหรับใส่ขวดนํ้า ขวดพลาสติก ขณะนี้เรื่องอยู่ที่พัสดุและกําลังดําเนินการอยู่ 
ซึ่งจะวางบริเวณลานอเนกประสงค์ เพราะมีนักศึกษาใช้พ้ืนที่เป็นส่วนใหญ่ ถ้ามีจํานวนมากก็จะนําไปขายให้กับธนาคารขยะรีไซ
เคิ้ล ซึ่งธนาคารขยะรีไซเคิล ในขณะน้ีคณะฯ ศาลายา ก็มีธนาคารขยะในส่วนของศาลายา ก็ใช้บริการของมหาวิทยาลัยมหิดล 
ส่วนของบางกอกน้อยก็ใช้บริการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อนําขยะไปขายก็จะลงบันทึกนํ้าหนักไว้ หากมีการ
ประชุมคณะกรรมการการจัดการขยะก็จะใช้ข้อมูลปริมาณการคัดแยกขยะส่งให้กับทางมหาวิทยาลัย และในส่วนกระดาษเวลา
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ทํา 5 ส. ปีหน่ึงทํา 2 ครั้ง หากมีล๊อตใหญ่ๆให้แจ้งกับคุณสมร เพ่ือนําไปขาย ซึ่งเริ่มแรกการทํา 5 ส.ปริมาณกระดาษจะมีจํานวน
มาก ก็จะขายและนําเงินเข้าคณะฯ แต่ในระยะหลังๆ กระดาษมีน้อยลง เมื่อขายได้ เงินที่ได้ก็จะเป็นของคนงานไป  

ผศ.ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา เสนอในที่ประชุมว่า คนงานเก็บขวดนํ้าพลาสติกลงมาน่าจะต้องจดให้ไป แต่ถ้าคน
ไหนไม่อยากก็ให้เอาเงินเข้าคณะฯไป เฉพาะในส่วนของขวด แต่ในส่วนของกระดาษที่คนงานเก็บถ้าจะขายก็ให้คนงานไป แต่ถ้า
ในส่วนรวมคนงานจะทําในเรื่องของขวดนํ้าให้ทะยอยขนมารวมเป็นส่วนกลางแล้วค่อยขายไป  
  ประธานฝากประชาสัมพันธ์ กล่องนมที่จะนํามาขายให้คนงานทําการล้างทําความสะอาดก่อนที่จะนําลงมารวม
ที่ส่วนกลางเพ่ือทําการขายต่อไป เน่ืองจากกล่องนมถ้าไม่ล้างร้านจะไม่รับซื้อ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.4 การจัดทํา Website และการรณรงค์การลดใช้พลังงาน 
  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบเน่ือง เรื่องการจัดทํา Website และการรณรงค์การลดใช้พลังงาน โดยนํา
วิดีโอการบรรยายเร่ือง “การประหยัดไฟฟ้า นํ้าประปาและทรัพยากร” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี โตอ้ิม แก่นักศึกษาช้ันปี
ที่ 2 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2557  ได้นําขึ้น Website NS Green เรียบร้อยแล้ว และจะเพ่ิมรูปของการจัดอบรมการคัดแยกขยะ 
และราคาการขายขยะแต่ละชนิด 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.5 การเปลี่ยนหลอด LED (Light-Emitting Diode) 
  ประธานฯ แจ้งว่า หลอดไฟที่คณะฯใช้อยู่เป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8 ซึ่งเดิมนโยบายพลังงานแนะนําให้
เปลี่ยนเป็นหลอด T5 แต่ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดลรณรงค์ให้เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED ฟลูออเรสเซนต์ 
คณะฯได้ทําการสํารวจเพ่ือทําการเปลี่ยนทั้งหมด ขณะนี้ได้ขอกรรมการราคากลางไปยังกองกายภาพ ซึ่งรอการตอบกลับจากกอง
กายภาพ ทางกองกายภาพได้ทํา TOR หลอด LED เป็นสเป็คกลาง เสร็จแล้วโดยว่าที่ร้อยโทคนธรรพ์  เตียเจริญ และจะนํามา
ปรับใช้กับคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือจะขอเปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซนต์ เป็นหลอด LED (ฟลูออเรสเซนต์) จํานวนหลอดไฟของ
อาคารบริเวณศิริราช มีจํานวนหลอด 2,730 หลอด และหอพักบางขุนนนท์มีจํานวนหลอด 3,073 หลอด  รวมจํานวนหลอดที่จะ
เปลี่ยนทั้งสิ้น 5,803 หลอด 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.6 การลดใช้พลังงานของอาคารมหิดลอดุลเดช  

ประธานฯ แจ้งว่า ได้ขอให้นายสิริชัย จัดทําโครงการมานําเสนอ โดยการนําเอาโครงการของอาคารท่ีศิริราช ไป
ใช้และต้องปรับแก้ไขในบางส่วน และขอให้นายสิริชัยคัดเลือกเฉพาะกิจกรรมที่เหมาะสมกับอาคารศาลายาและระยะเวลาที่
เหลือในปีงบประมาณ 2557 เท่าน้ัน  
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      กรรมการในที่ประชุม แจ้งว่าเมื่อเดือนเมษายน 2557 ได้เข้าไปศาลายา เจอกับนักเรียนนานาชาติ ใช้เท้ากด
ลิฟต์กดทุกช้ัน อาจารย์ได้เข้าไปว่ากล่าวตักเตือน และพบเด็กเปิดก๊อกนํ้าในห้องนํ้าทิ้งไว้ โดยไม่ได้ใช้ ซึ่งน่าจะต้องแจ้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบของโรงเรียนนานาชาติให้ไปคุยกับนักเรียนของนานาชาติ ในการปลูกฝังจิตสํานึกการลดใช้พลังงานในพ้ืนที่ศาลายา  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อปรกึษาหารือ 
   

4.1 แนวทางการปรับปรุงการอนุรักษ์พลงังาน จากผลการเดินสาํรวจเชิงรุก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลย์ลดา ฉันท์เรืองวณิชย์ สอบถามในที่ประชุมว่า ไม่เข้าใจข้อสรุปผลของศูนย์บริหาร
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM) ได้เข้ามาสํารวจคณะพยาบาลศาสตร์ บางกอกน้อย ที่บอกว่าอุณภูมิสูง
กว่าเกณฑ์ แปลว่าอะไรความช้ืนสูงกว่าเกณฑ์ดีหรือไม่ดี แล้วจะแก้ยังไง ประธานแจ้งว่า ข้อมูลตรงน้ีจัดทําโดย COSHEM   และ
ต้องการให้ COSHEM  มาวัดซ้ําอีกคร้ัง นายสิริชัย ได้อธิบายว่า ในห้องต้องดูว่าเป็นห้องแบบไหน เช่นห้องประชุม ห้องเรียน 
ห้องทํางาน จํานวนความสว่างก็จะไม่เท่ากัน ส่วนความช้ืนไม่แน่ใจว่าทาง COSHEM วัดความช้ืนจากอะไรจึงต้องสอบถามไปทาง 
COSHEM อีกที ในการเข้ามาสํารวจของ COSHEM น้ัน แจ้งผลมาตามที่พบขณะสํารวจโดยไม่ได้พบกับผู้ใช้งาน ว่าน่ังใน
ตําแหน่งใด ตรงกับตําแหน่งดวงไฟหรือไม่ ซึ่งคณะได้รณรงค์ในเรื่องการประหยัดพลังงาน จึงอาจทําให้ เปิดไฟไม่เต็มที่ ค่าความ
สว่างที่ออกมาก็จะน้อยหรือไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ อาจจะต้องระวังในเรื่องของสายตาด้วย ในการเปล่ียนหลอด LED ฟลูออ
เรสเซนต์ก็อาจจะทดแทนในส่วนน้ีได้ โดยจะต้องวัดค่า LUX ให้เหมาะสมกับการใช้สายตา 

 ทั้งน้ี เพ่ือให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน และผู้เก่ียวข้อง มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกันเก่ียวกับการ
ตรวจวัดค่าต่างๆ จากการเยี่ยมสํารวจของศูนย์ COSHEM ประธานฯ จึงมอบหมายให้ นายนันทวุธ ประสานงานกับศูนย์ 
COSHEM เพ่ือขอนัดวันเพ่ือทําการเยี่ยมสํารวจและตรวจวัดค่าต่างๆ ที่คณะพยาบาลศาสตร์ อีกครั้ง และเมื่อสามารถยืนยันวัน
เย่ียมสํารวจและตรวจวัดฯ จากศูนย์ COSHEM ที่แน่นอนแล้ว จะได้ดําเนินการประสานงานกับภาควิชาและผู้เก่ียวข้อง ต่อไป 
   
มติที่ประชุม รับทราบ   
 

เลิกประชุม เวลา 15.00 น. 

 
       นายชัยวุฒิ   คําแมน          ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
 

   นางสมร   รอดดอน      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  


