
รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบตัิการลดใชพ้ลังงาน 
ครั้งท่ี 3/2557 ณ ห้องประชุม เพชรรัตน 

วันพุธท่ี  3 กันยายน 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.ทิพา ต่อสกุลแก้ว หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะทํางาน  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์  คณะทํางาน 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติรัตน์ วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะทํางาน 
7.  รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์       สันทัด  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะทํางาน 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร  อาจารย์ประจําภาควิชาสาธารณสขุศาสตร์  คณะทํางาน 
9.  นางนภัสสร   ลาภณรงค์ชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบรหิารความเสี่ยง  คณะทํางาน 
10.  นางสาววรบูรณ์  เหลืองรุ่งเรือง (แทน) หัวหน้างานบริการการศึกษา   คณะทํางาน 
11.  นายพัฒนะ  ผ่องศรี  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะทํางาน 
12.  นายชัยวุฒิ   คําแมน       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
13.  นายนันทวุธ     คชนันทน์       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
14.  นายสิริชัย   เสือส่อสิทธ์ิ      คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
15.  นางสาวพรชนก  เวสา       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา   ติลกสกุลชัย   คณบดี         ติดราชการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์   คณะทํางาน 
3.  นางอริยา   ธัญญพืช  เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์   ติดราชการ 
4.  นางสาวศรีสดุา  คล้ายคล่องจิตร หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   ติดราชการ 
5.  นางสาววริษา  หาเรือนธรรม หัวหน้างานนโยบาย แผนและงบประมาณ  ติดราชการ 
6.  นางณัฐวรีย์     วรคุณพิเศษ หัวหน้างานบริหารจัดการ    ติดราชการ 
7.  นางจรินทิพย์  อุดมพันธุรัก   หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา    ติดราชการ 
8.  นางสาวรุ่งนภา  อัครกุลชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการ    ติดราชการ 
9.  นางสาวสุรางค์         ศิโรโรตม์สกุล  หัวหน้างานห้องสมุด    ติดราชการ 
10.  นางสมร   รอดดอน        ติดราชการ 
11.  นายโกวิทย์    ยอดแก้ว        ติดราชการ 
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1.  นางปริณดา   สันติสุขวันต์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.20 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังน้ี 

(ทําหน้าที่แทนประธาน)
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1  การเปรียบเทียบข้อมูลหลอด LED กับหลอด Fluorescent เพื่อคิดจุดคุ้มทนุ 

  ประธานฯ แจ้งในที่ประชุม ว่า เน่ืองจาก การติดต้ังหลอดไฟฟ้า LED (Light-Emitting Diode) มี
ค่าใช้จ่ายที่สูง ทางผู้รับผิดชอบจึงได้จัดทําตารางการเปรียบเทียบข้อมูลหลอด LED กับหลอด Fluorescent เพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงข้อมลูในด้านต่างๆ ได้อย่างชัดเจนย่ิงขึ้น มีรายละเอียด ดังน้ี  

การเปรียบเทียบขอ้มูลหลอดLEDกบั ฟลูออเรสเซนต ์

ชนิดของโคม 
หลอดฟลูออเรสเซนต ์36 W(T8) 

หลอด LED (T8) หมายเหตุ 
 บลัลาสตแ์กนเหลก็ธรรมดา  

ขอ้มูลหลอดและโคมเบ้ืองตน้ 

ระบบไฟฟ้า  (โวลต)์  220-240   220-240    
อายกุารใชง้าน (ชม.)  10,000-20000                                  50,000    
ค่าความสวา่ง เร่ิมตน้ (ลูเมน)                                            2,000                                   2,000    
กาํลงัไฟฟ้าต่อหลอด (W)                                                 36                                        20  หลอดLED มีขนาด 18-20 วตัตข้ึ์นอยูก่บัรุ่น 
การสูญเสียท่ีบลัลาสตต่์อหลอด (W)                                                 10  0   
รวมค่าพลงังานท่ีส้ินเปลืองต่อหลอด (W)                                                 46                                        20    

ขอ้มูลการใชง้าน 

จาํนวนโคมไฟ   (หลอด)                                            1,552                                   1,552  เช็คจาํนวนหลอดท่ีจะเปล่ียนใหด้ว้ยนะคบั  
ชัว่โมงการใชง้านต่อวนั (ชม./วนั)                                                  8                                         8  ตรวจสอบวนัและเวลาท่ีใชง้านใหด้ว้ยคบั 
จาํนวนวนัใชง้านต่อปี  (วนั/ปี)                                               247                                      247    
ค่าไฟฟ้าต่อวนั (kwh/วนั)                                           571.14                                  248.32    
ค่าไฟฟ้าต่อปี (kwh/ปี)                                     141,070.59                             61,335.04    

การวิเคราะห์ผลการประหยดั 

ค่าไฟฟ้าต่อ หน่วย (บาท)                                              4.00                                     4.00  ตรวจเช็คบิลค่าไฟประมาณใหใ้กลเ้คียง 
จาํนวนเงินค่าไฟฟ้าต่อปี (บาท)                                     564,282.37                            245,340.16  กบับิลการไฟฟ้าทีเกบ็คณะฯ 
ค่าไฟท่ีประหยดัไดต่้อปี (บาท)                             318,942.21    
เปอร์เซ็นค่าไฟท่ีประหยดัไดต่้อปี (%)                                         57    

ตน้ทุน 
ราคาต่อหลอดพร้อมติดตั้ง (บาท)                                   800.00  เช็คราคาปัจจุบนัใหด้ว้ยนะคบั 
ตน้ทุนค่าอุปกรณ์คร้ังแรก                          1,241,600.00    
        

ระยะเวลาคืนทุน 
ระยะเวลาคืนทุน (ปี)                                      3.89    
        

 
  จากตารางการเปรียบเทียบข้อมูลหลอด LED กับหลอด Fluorescent ดังกว่า แสดงให้เห็นว่า 
ระยะเวลาคืนทุนสําหรับการติดต้ังหลอด LED คือ ประมาณ 4 ปี ทั้งน้ี ทางคณะฯ ได้ปรึกษาหารือกับคุณคนธรรพ์ใน
การเลือกสถานที่ที่เหมาะสม ที่จะติดต้ังหลอดไฟฟ้า LED ได้ข้อสรุปว่า ทางคณะฯ จะดําเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้า 
LED ที่อาคารศิริราช โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 2,100,000 บาท 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2 สรปุการใช้พลงังานและกระดาษคณะพยาบาลศาสตร์ 
   นายชัยวุฒิ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบสรุปการใช้พลังงานและกระดาษคณะพยาบาลศาสตร์ โดย

นําเสนอในรูปแบบกราฟ มีรายละเอียด ดังน้ี 

 1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า กราฟเดือนมิถุนายน 2557 ของหอพักฯ มีการใช้ไฟฟ้าลดลงเมื่อเทียบกับ เดือน

มิถุนายน 2556 เน่ืองจาก ช่วงเดือนมิถุนายน 2556 เป็นช่วงเปิดเทอม แต่เดือนมิถุนายน 2557 ยังเป็นช่วงปิดเทอม  
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   2) ปริมาณการใช้นํ้าประปา สําหรับกราฟเดือนมิถุนายน 2557 ของอาคารศาลายา มีการใช้

นํ้าประปาเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ มาเรียนซัมเมอร์ ทั้งน้ี ต้ังแต่ปลายเดือนเมษายน 2557 

โรงเรียนสาธิตนานาชาติฯ มีจํานวนนักเรียนเพิ่มขึ้นจากเดิม 200 คน เป็น 400 คน และในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 

2557 บริษัท อิตาเลี่ยนไทย ได้เข้ามาดําเนินการซ่อมแซมท่อนํ้าระบบดับเพลิง (แล้วเสร็จประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 

2557) 

   3) ปริมาณการใช้นํ้ามัน  กราฟแสดงปริมาณการใช้นํ้ามันเป็นภาพรวมการใช้นํ้ามันของทั้งคณะ ซึ่งมี

ปริมาณการใช้คงที่มาโดยตลอด ทั้งน้ี ทางคณะมีนโยบายในการเปล่ียนมาใช้รถยนต์แบบเติมก๊าซธรรมชาติ NGV, LPG 

โดยทางคณะได้รับรถยนต์ดังกล่าวมาใช้ ต้ังแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2557 คาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการใช้นํ้ามัน

ลดลง ในการนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ NGV, LPG เพ่ือนํามา

เปรียบเทียบกับปริมาณการใช้น้ํามัน ว่าสามารถลดใช้พลังงานได้มากน้อยต่างกันอย่างไร  

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.3 เรื่องแจ้งจากที่ประชุมคณะกรรมการพลงังานและการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ประธานฯ แจ้งว่า เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 เวลา 15.00-16.30 น . นางอริยา   

ธัญญพืช เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้ง

ที่ 12-2/2557ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ช้ัน 5 สํานักงานอธิการบดี โดยมีสาระสําคัญ

ในการประชุมสรุปได้ ดังน้ี 

   1). มหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดทําโครงการสํานักงานสีเขียว Green Office โดยเริ่มดําเนินการที่

สํานักงานอธิการบดี  ทั้งน้ีจะมีผู้ตรวจประเมินจากภายนอกมาประเมิน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2557 หากได้รับการ

ประเมินที่ดี จะขยายผลไปยังส่วนงานต่างๆ ต่อไป 

   2). มหาวิทยาลัยมหิดล เชิญชวนให้คณะต่างๆ ประหยัดไฟฟ้า ด้วยการเปล่ียนหลอดไฟเป็นหลอด 

LED ทั้งน้ี ทางกองกายภาพมี TOR ที่ครอบคลุมรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วนหากส่วนงานใดสนใจ สามารถดาวน์โหลด 

TOR ได้ที่เวบไซต์ของกองกายภาพฯ (Energy saving) 

  3). ขอให้ส่วนงานกรอกข้อมูล UI Green ในส่วนของปริมาณรถที่ผ่าน เข้า-ออก โดยขอให้เก็บสถิติ

ของ วันที่ 14-15 กันยายน 2557 สําหรับพ้ืนที่ศิริราช ให้คณะแพทย์ศิริราชเป็นผู้ดําเนินการเก็บข้อมูล ทั้งน้ี ขอให้ส่วน

งานส่งข้อมูล UI Green ภายในวันที่ 20 กันยายน 2557 

  4). ขอให้ส่วนงานส่งปริมาณการใช้ไฟฟ้า นํ้าประปา นํ้ามันและกระดาษ ของปี 2557 (เดือน 

มกราคม – มิถุนายน) โดยด่วน 
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  5). มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการประกวดเว็บไซต์ UI Green ของส่วนงาน และคณะต่างๆ ภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอให้ส่วนงาน และคณะต่างๆ เร่งปรับปรุงเวบไซต์ที่เก่ียวข้องตามข้อมูล 6 หมวดของ          

UI Green ทั้งน้ี ทางมหาวิทยาลัยฯ จะเริ่มเข้าตรวจสอบเวบไซต์ ต้ังแต่ต้นเดือนตุลาคม 2557 และจะประกาศผลให้

ทราบประมาณกลางเดือนตุลาคม 2557 

  6). ตามที่งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําถังคัดแยกขยะ Housing 

เพ่ือให้หน่วยงานร่วมกันส่งเสริมสร้างจิตสํานึกในการคัดแยกขยะ และให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของ

มหาวิทยาลัย จึงแจ้งให้ส่วนงานไปขอรับถังคัดแยกขยะ Housing ต้นแบบ ได้ต้ังแต่วันที่ 27 สิงหาคม 2557 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะทาํงานปฏิบัติการลดใช้พลังงานครั้งที่ 2/2557 วันพธุที่ 28 
พฤษภาคม 2557 
  ที่ประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2557      
วันพุธที่ 28 พฤษภาคม 2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
   
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
 3.1 ความก้าวหน้าในการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ทดแทนเคร่ืองที่มีอายุเกิน 10 ปี  
  นายนันทวุธ สืบเน่ืองเรื่องความก้าวหน้าในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ทดแทนเครื่องที่มีอายุเกิน 
10 ปี  เน่ืองจาก คณะพยาบาลศาสตร์มีแผนในการปรับปรุงพ้ืนที่ ช้ัน 9 และช้ัน 10 คณะกรรมการ TOR จึงต้องนํา 
TOR มาแก้ไข ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงพ้ืนที่ ในเบ้ืองต้นได้ดําเนินการแก้ไขรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว             
รอประสานงานกับคุณคนธรรพ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ต่อไป 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 3.2 การเปลี่ยนรถยนต์ทีใ่ช้น้ํามันเชื้อเพลิงแบบดีเซลและเบนซิน 91, 95 มาเป็นการใช้เชื้อเพลิงแบบก๊าซ
ธรรมชาติ NGV, LPG 
  นายนันทวุธ สืบเน่ืองเรื่องการเปลี่ยนรถยนต์ที่ใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงแบบดีเซลและเบนซิน 91, 95       
มาเป็นการใช้เช้ือเพลิงแบบก๊าซธรรมชาติ NGV,LPG ตามที่บริษัทฯ ให้นํารถกลับไปดําเนินการแก้ไข น้ัน บริษัทฯ ได้
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยนํามาให้ทางคณะฯ ใช้งานเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2557  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.3 กิจกรรมการลดใช้พลังงานตามภาควิชาฯและหน่วยงานต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร ์
   หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ และหัวหน้าภาควิชาการพยาบาล
ศัลยศาสตร์ แจ้งว่าทางภาควิชาฯ ได้ดําเนินกิจกรรมเพ่ือลดใช้กระดาษ โดยการส่งรายงานการประชุมให้แก่อาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ในรูปแบบ E-Mail  และมีการสั่งปริ้นเอกสารแบบ 2 หน้าเสมอ ทั้งน้ี หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน 
แจ้งว่า คอมพิวเตอร์ที่อาคารใหม่ (ศาลายา) ไม่สามารถสั่งปริ้นเอกสารแบบ 2 หน้าได้ ประธานฯ จึงขอให้งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยดูแลและตั้งค่าเครื่องปริ้นเตอร์ให้สามารถพิมพ์เอกสารแบบ 2 หน้าได้ เพ่ือเป็นการสนับสนุน
การลดใช้กระดาษต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.4  ความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ตามชั้นและตามภาควิชา 

 นายชัยวุฒิ สืบเน่ือง เรื่องความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ตามช้ันและตามภาควิชา         
ได้ดําเนินการส่งเอกสารอนุมัติจัดจ้างให้การไฟฟ้านครหลวงดําเนินการ ทั้งน้ี ทางคณะพยาบาลศาสตร์มีความประสงค์
จะติดต้ังมิเตอร์เพ่ิมเติม ที่ช้ัน 3 (ห้องสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชฯ) ประสานงานไปยังงานไฟฟ้านครหลวงเพ่ือ
ดําเนินการแก้ไขแบบ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.5 การจัดทํา Website และการรณรงค์การลดใช้พลังงาน 
  นายพัฒนะ   ผ่องศรี หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบเน่ือง เรื่องการจัดทํา Website และการ
รณรงค์การลดใช้พลังงาน แจ้งว่า ทางมหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดโครงการประกวดเว็บไซต์ ตามหลักเกณฑ์            
UI Green Metric World Ranking เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ส่วนงานต่างๆ ดําเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความ
สวยงาม โดดเด่นเพ่ิมความน่าสนใจและพร้อมเข้าร่วมประกวดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวตามเกณฑ์ของ        
UI Green Metric World Ranking ในปี 2014 ทั้งน้ี ประธานมอบหมายให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รับผิดชอบดูแล
การจัดทําเวบไซต์ตามรายละเอียดที่ได้จากการประชุมฯ ให้ครบถ้วน รวมถึงการเปลี่ยนรูปอาคารมหิดลอดุลยเดช -             
พระศรีนครินทร ที่หน้าเวบ NS GREEN ให้เป็นภาพใหม่ล่าสุด เพ่ือความเหมาะสมและสวยงาม 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.6 การจัดการลดใช้พลังงาน ของ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (ศาลายา) 
ประธานฯ ขอให้นายสิริชัย ปรึกษาหารือร่วมกับเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ในการจัดทําแผน

อนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 ของอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (ศาลายา) โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเช่าใช้พ้ืนที่อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (ศาลายา) ให้เกิด
ความร่วมมือร่วมใจในการลดใช้พลังงานร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ และนําแผนอนุรักษ์พลังงานมาเสนอในที่ประชุม 
ครั้งต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อปรกึษาหารือ 
   

4.1 กําหนด KPI ด้านพลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์เพื่อทํา PA กับมหาวิทยาลัยมหดิล 
เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยมหิดลมอบหมายให้ทุกคณะฯ มีการจัดทํา PA ตามยุทธศาสตร์ที่ 7 

ประธานฯ จึงขอให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิจารณาKPI ด้านพลังงานของ   
คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2558 เพ่ือทํา PA กับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยประธานฯ ได้นําเสนอ KPI ด้านพลังงานของ
คณะพยาบาลศาสตร์ ในปี 2557 เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

ค่าไฟฟ้า แยกอาคาร 
อาคาร ส.ค.55-ก.ค.56 

(Kwh) 
ส.ค.56-ก.ค.57

(Kwh) 
สูตร (ปี 57 - ปี 56 /ปี 56) x 100% หมายเหตุ

ศิริราช 880,000 719,000 -18.30 % ลดลง
หอพักบางขุนนนท์ 477,000 362,000 -24.21 % ลดลง
ศาลายา 687,000 1,406,960 104.80 % เพ่ิมขึ้น
 
ค่าน้าํประปา แยกอาคาร 

อาคาร ส.ค.55-ก.ค.56 
(ลูกบาศก์เมตร) 

ส.ค.56-ก.ค.57
(ลูกบาศก์เมตร) 

สูตร (ปี 57 - ปี 56 /ปี 56) x 100% หมายเหตุ

ศิริราช 14,536 14,332 -1.40 % ลดลง
หอพักบางขุนนนท์ 79,037 50,789 -35.74 % ลดลง
ศาลายา 31,819 41,785 31.32 % เพ่ิมขึ้น
 
ค่าน้าํมัน 

อาคาร ส.ค.55-ก.ค.56 
(ลิตร) 

ส.ค.56-ก.ค.57
(ลิตร) 

สูตร (ปี 57 - ปี 56 /ปี 56) x 100% หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร ์ 15,214.32 15,031.19 -1.20 % ลดลง
 
การใช้กระดาษอาคาร 

อาคาร ต.ค.55-ส.ค.56 
(รีม) 

ต.ค.56-ก.ค.57
(รีม) 

สูตร (ปี 57 - ปี 56 /ปี 56) x 100% หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร ์ 3,661 3,044 -16.85 % ลดลง
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ค่าไฟฟ้า รวมทุกอาคาร 

อาคาร ส.ค.55-ก.ค.56 
(Kwh) 

ส.ค.56-ก.ค.57
(Kwh) 

สูตร (ปี 57 - ปี 56 /ปี 56) x 100% หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร ์ 2,044,000 2,487,960 21.72 % เพ่ิมขึ้น
 
ค่าน้าํประปา รวมทุกอาคาร 

อาคาร ส.ค.55-ก.ค.56 
(ลูกบาศก์เมตร) 

ส.ค.56-ก.ค.57
(ลูกบาศก์เมตร) 

สูตร (ปี 57 - ปี 56 /ปี 56) x 100% หมายเหตุ

คณะพยาบาลศาสตร ์ 125,392 106,906 -14.74 % ลดลง

  ประธานฯ แจ้งว่า มหาวิทยาลัยมหิดล กําหนด KPI สําหรับทํา PA ในแต่ละส่วนงาน ดังน้ี  
1) อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง (เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557) ≥ร้อยละ 0 
2) อัตราการใช้นํ้าลดลง (เมื่อเปรยีบเทียบกับปี 2557) ร้อยละ 15 
3) อัตราการใช้นํ้ามันลดลง (เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557) ≥รอ้ยละ 0 
4) อัตราการใช้กระดาษในสํานักงานลดลง (เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557) รอ้ยละ 15 

คณะพยาบาลศาสตร์ได้เคยประมาณการ การใช้พลังงานของอาคารว่ายังคงลดในปี 2558 ไม่ได้ 
เน่ืองจากมีการใช้พลังงานเพ่ิมขึ้นจากการมีอาคารที่ทําการ 2 แห่ง คือ บางกอกน้อย และศาลายา สําหรับอาคารใหม่ที่
ศาลายา มีพ้ืนที่สีเขียวที่ต้องดูแลรักษามาก คือ บริเวณโดยรอบอาคารและต้นไม้บนอาคาร ซึ่งขณะน้ีเป็นหน้าที่
รับผิดชอบของ นายมานะ นักวิชาการเกษตร สําหรับแนวทางการประหยัดนํ้าที่อาคารใหม่น้ัน ประธานฯ มอบหมาย
ให้ นายสิริชัยประสานงานกับนายมานะเพ่ือจัดทําแนวทางการใช้นํ้าประปาเพ่ือการดูแลรักษาต้นไม้และภูมิทัศน์อาคาร
ใหม่ศาลายา ให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการลดใช้พลังงานของทางคณะฯ และขอให้ที่ประชุมพิจารณา KPI       
ที่เป็นไปได้ในการทํา PA กับมหาวิทยาลัย 

 
มติที่ประชุม รับทราบ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กําหนด KPI ด้านพลังงานของคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือทํา 

PA กับมหาวิทยาลัยมหิดล ดังน้ี 
1. การใช้ไฟฟ้าลดลง 0% (หน่วย : กิโลวัตต์) เปรียบเทียบตามสัดส่วนระหว่างปี 2557 กับ 2558 
2. การใช้นํ้าประปาลดลง 0% (หน่วย : ลูกบาศก์เมตร) เปรียบเทียบตามสัดส่วนระหว่างปี 2557 กับ 

2558 
3. การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงลดลง 0% (หน่วย : ลติร) เปรียบเทยีบตามสัดส่วนระหว่างปี 2557 กับ 2558 
4. การใช้กระดาษ A4 ลดลง ≥ 5% (หน่วย : รีม) เปรียบเทียบตามสัดส่วนระหว่างปี 2557 กับ 2558 

โดย  เหตุผลในการกําหนด KPI ด้านพลังงาน 0% เน่ืองจาก คณะพยาบาลศาสตร์มีการเพ่ิม
พ้ืนที่การใช้งานเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม คือ อาคารใหม่ที่ศาลายา ทั้งน้ี ในปี 2558 อาคารใหม่ศาลายา  
มีจํานวนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ิมขึ้น 1 เท่า จากเดิมประมาณ 200 
คน เป็น 400 คน และมีการวางแผนใช้พ้ืนที่ในการจัดประชุมวิชาการมากขึ้น 
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4.2 แผนการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 
  ประธานฯ ขอปรึกษาหารือเรื่อง การจัดทําแผนการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 โดยแก้ไข/

เพ่ิมเติมจากแผนการอนุรักษพ์ลังงาน ปีงบประมาณ 2557 ซึ่งคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานคณะพยาบาล

ศาสตร์ ได้ร่วมพิจารณาแผนการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 มรีายละเอียด ดังน้ี 

  

  ที่ประชุมฯ เสนอให้จัดการประกวดคําขวัญและคลิปวิดีโอประหยัดพลังงานอีกคร้ัง เน่ืองจากเป็น

กิจกรรมที่รับความสนใจและสามารถกระตุ้นให้เกิดการร่วมมือร่วมใจลดใช้พลังงานได้เป็นอย่างดี และเพ่ือให้นักเรียน

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นผู้ร่วมใช้พ้ืนที่อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (ศาลายา) 

ได้มีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมและร่วมกันลดใช้พลังงานกับคณะพยาบาลศาสตร์ด้วย ทั้งน้ีทางผู้รับผิดชอบจะนํา

แผนการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 ที่คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานคณะพยาบาลศาสตร์ ได้ร่วม

พิจารณาไปปรับแก้ไขให้เหมาะสม และนําเสนอคณบดีเพ่ืออนุมัติ ต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ และเห็นชอบให้จัดกิจกรรมประกวดคําขวัญ และคลิปวิดีโอประหยัดพลังงาน 
 
 
เลิกประชุม เวลา 16.00 น.  
       

  นางสาวพรชนก   เวสา         
         ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

 
        นางสมร   รอดดอน       
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


