
รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบตัิการลดใชพ้ลังงาน 
ครั้งท่ี 4/2557 ณ ห้องประชุมเพชรรตัน 

วันพุธท่ี 3 ธันวาคม 2557 เวลา 14.00 – 16.00 น. 
---------------------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์วิไล        เลิศธรรมเทวี    หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์     คณะทํางาน 
2.  รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์       สันทัด  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะทํางาน 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นารีรัตน์  จิตรมนตรี หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน   คณะทํางาน 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพา ต่อสกุลแก้ว หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะทํางาน  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์  คณะทํางาน 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อติรัตน์ วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะทํางาน 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์   คณะทํางาน 
8.  นางณัฐวรีย์     วรคุณพิเศษ หัวหน้างานบริหารจัดการ    คณะทํางาน 
9.  นางจรินทิพย์  อุดมพันธุรัก   หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา    คณะทํางาน 
10.  นายพัฒนะ  ผ่องศรี  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะทํางาน 
11.  นายชัยวุฒิ   คําแมน       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
12.  นายนันทวุธ     คชนันทน์       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
13.  นางสาวพรชนก  เวสา       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา   ติลกสกุลชัย   คณบดี         ติดราชการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ติดราชการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก คชไกร  อาจารย์ประจําภาควิชาสาธารณสขุศาสตร์  ติดราชการ 
4.  นางอริยา   ธัญญพืช  เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์   ติดราชการ 
5.  นางสาวศรีสดุา  คล้ายคล่องจิตร หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   ติดราชการ 
6.  นางสาววริษา  หาเรือนธรรม หัวหน้างานนโยบาย แผนและงบประมาณ  ติดราชการ 
7.  นางนภัสสร   ลาภณรงค์ชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบรหิารความเสี่ยง  ติดราชการ 
8. นางสาวฉวีวรรณ     สาระคง  หัวหน้างานบริการการศึกษา    ติดราชการ 
9.  นางสาวรุ่งนภา  อัครกุลชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการ    ติดราชการ 
10. นางสาวสุรางค์         ศิโรโรตม์สกุล  หัวหน้างานห้องสมุด    ติดราชการ 
11. นางสมร   รอดดอน        ติดราชการ 
12. นายสิริชัย   เสือส่อสิทธ์ิ       ติดราชการ 
13. นายโกวิทย์    ยอดแก้ว        ติดราชการ 
 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1. นางสาวณัฐริกา     ฝางแก้ว 
2. นางปริณดา   สันติสุขวันต์ 

 
 
 

(ทําหน้าที่แทนประธาน)
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เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

รองศาสตราจารย์วิไล   เลิศธรรมเทวี   หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ (ทําหน้าที่แทนประธาน)
กล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังน้ี 

 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1  การประชุมคณะผู้ตรวจประเมินจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ครัง้ที่ 2 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 
  นายนันทวุธ    คชนันทน์ แจ้งในที่ประชุม เรื่องสรุปการประชุมคณะผู้ตรวจประเมินจัดการพลังงาน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. รายงานผลการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในส่วนงานต่างๆ ของ ปี2556 ทุกส่วนงาน
ผ่านการตรวจประเมิน 

2. ที่ประชุมแจ้งว่าผู้ตรวจประเมินฯ จะเข้าตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในส่วนงานต่างๆ 
ประมาณกลางเดือนมกราคม 2558 – กุมภาพันธ์ 2558  ทางมหาวิทยาลัยแจ้งว่า จะเข้าตรวจประเมินการจัด
การพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ที่อาคารใหม่ศาลายา โดยจะแจ้งวันที่จะเข้าตรวจฯ ให้ทราบต่อไป 

3. ที่ประชุมแจ้งมีตัวอย่างแบบรายงานการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยมหิดล  ปี 2556 ที่
มหาวิทยาลัยส่งกระทรวงพลังงาน  ให้ส่วนงานนําไปใช้แก้ไขเป็นการรายงานของส่วนงานได้ (ดาวน์โหลดได้ที่  
ENERGY  SAVING  กองกายภาพฯ) 

4. ที่ประชุมแจ้งส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล  ต้องมีการแต่งต้ังผู้ตรวจประเมินการจัด
การพลังงานภายใน ของส่วนงานเอง  ต้องเป็นผู้ที่ไม่มีช่ืออยู่ในกรรมการจัดการพลังงานของคณะฯ/ ส่วนงาน   

5.  แนวทางการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร  ปี2557 (ตรวจ
รายงาน/เอกสาร) 

ส่วนงานในมหาวิทยาลัยทุกสว่นงานต้องดําเนินการจัดการพลังงานให้ครบ 8 ขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นที่ 1 การจัดต้ังคณะทํางานด้านการจัดการพลังงาน  
ขั้นที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น  
ขั้นที่ 3 การกําหนดนโยบายอนุรักษ์พลังงาน  
ขั้นที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน แบ่งออกเป็น 3 อย่าง คือ การประเมินระดับ
องค์กร/การประเมินระดับผลิตภัณฑ์ หรือการบริการ/การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ์หลัก  
ขั้นที่ 5 กําหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษพ์ลังงาน  
ขั้นที่ 6 การดําเนินการ การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 
ขั้นที่ 7 การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน  (รายละเอียดตามเรื่องแจ้งที่ 4) 
ขั้นที่ 8 การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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1.2 การรณรงค์การแยกขยะ เพื่อทิ้งลงถังคัดแยกขยะ Housing 
  นางสาวพรชนก   เวสา แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเรื่องการรณรงค์การแยกขยะ เพ่ือทิ้งลงถังคัดแยก

ขยะ Housing ตามที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทําถังคัดแยกขยะ Housing มอบให้แก่หน่วยงานและคณะฯ 

ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล หน่วยงานและคณะฯ ละ 1 ชุด เพ่ือให้หน่วยงานร่วมกันส่งเสริมสร้างจิตสํานึกในการ

คัดแยกแขยะ และให้เกิดประสิทธิภาพตามแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การส่งเสริมเป็นไปอย่างต่อเน่ือง

และมีประสิทธิภาพ ทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การคัดแยกขยะ แนะนําการทิ้งขยะ

อย่างถูกต้อง ฉบับภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์ได้รับถังคัดแยกขยะ Housing แล้วจํานวน 1 ชุด 

นํามาติดต้ังที่บริเวณ ช้ัน 1 หลังร้านอาหารปฐม และได้แจ้งความประสงค์ไปยังกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมว่าคณะฯ 

ต้องการถังคัดแยกขยะ Housing เพ่ิมเติม จํานวน 2 ชุดเพ่ือติดต้ังที่ คณะพยาบาลศาตร์ บางกอกน้อย และที่หอพักฯ 

บางขุนนนท์ เน่ืองจากถังคัดแยกขยะ Housing มีจํานวนจํากัด จึงต้องรอทางกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดทําเพ่ิม 

ซึ่งทางผู้รับผิดชอบจะติดตามความคืบหน้าต่อไป ทั้งน้ี ทางคณะทํางานฯ เห็นสมควรให้พิมพ์ “โปสเตอร์รณรงค์การคัด

แยกขยะ แนะนําการทิ้งขยะอย่างถูกต้อง” มาติดตามจุดประชาสัมพันธ์ต่างๆ ที่ คณะพยาบาลศาตร์ บางกอกน้อย 

ศาลายา และหอพักฯ บางขุนนนท์ เพ่ือให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรถึงการทิ้งขยะอย่างถูกต้องต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 แผนการอนุรกัษ์พลังงาน ปงีบประมาณ 2558 (ที่ได้รับการอนุมัติแลว้) 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบเรื่องแผนการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 ที่ได้รับการ

อนุมัติเรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียด ดังน้ี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

กิจกรรม 
2557 2558 

ตค พย ธค มค กพ มีค เมย พค มิย กค สค กย
1. จัดทํา/ปรับปรุงประกาศมาตรการประหยัดพลังงาน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติสําหรับบุคลากร    

2. บรรยาย อบรม ให้ความรู้บุคลากรและนักศึกษา 
  2.1 Green University 
  2.2 จัดบรรยายเร่ือง การประหยัดไฟฟ้า น้ําประปาและ       
       ทรัพยากร แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 (ศาลายา) 
  2.3 จัดบรรยายเร่ือง การประหยัดไฟฟ้า น้ําประปาและ 
       ทรัพยากร แก่อาจารย์และบุคลากร (บางกอกน้อย) 
  2.4  การจัดการขยะ 

 
 
 
 

   

3. เปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศใหม่    
4. เปล่ียนหลอดไฟเป็น LED Fluorescent    
5. ติดต้ังสวิตช์กระตุกหลอดไฟในแต่ละโคม ชั้น 3,6,7,8,9,12    
6. ติดตามประเมินผลการใช้พลังงาน ทุก 3 เดือน    
7.ประกวดคําขวัญและคลิปวีดีโอประหยัดพลังงาน  (ไฟฟ้า น้ําประปา น้ํามัน กระดาษ)
   - ประเภทบุคลากร 
   - ประเภท นักเรียน / นักศึกษา 

   

18 กพ. 

25 มีค. 
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1.4 สรุปการใช้พลงังานและกระดาษคณะพยาบาลศาสตร์ 
   นายชัยวุฒิ  คําแมน แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบสรุปการใช้พลังงานและกระดาษคณะพยาบาลศาสตร์ 

โดยนําเสนอในรูปแบบกราฟ มีรายละเอียด ดังน้ี 

   1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้า กราฟเดือนกันยายน 2557 ของบางกอกน้อยมีการใช้ไฟฟ้าลดลง เน่ืองจาก 

มีการย้ายสํานักงานของบางหน่วยงาน และสํานักงานของภาควิชาการพยาบาลรากฐาน, ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุขศาสตร์ และภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ไปที่อาคารใหม่ศาลายา หอพักฯ มีการใช้

ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากเป็นช่วงเปิดเทอม (ตามอาเซียน) และมีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาพัก อาคารศาลายา มีการใช้

ไฟฟ้าเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีการย้ายสํานักงานจากบางกอกน้อยไปทํางานประจําที่ศาลายา และมีการเรียนการสอนเพิ่ม

มากขึ้น 

   2) ปริมาณการใช้นํ้าประปา สําหรับกราฟเดือนกันยายน 2557 ของอาคารศาลายาและหอพักฯ มี

การใช้นํ้าประปาเพ่ิมขึ้น เน่ืองจากนักศึกเปิดภาคเรียน    

   3) ปริมาณการใช้นํ้ามัน  กราฟแสดงปริมาณการใช้นํ้ามันของคณะพยาบาลศาสตร์มีปริมาณการใช้

นํ้ามันลดลง เน่ืองจากทางคณะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์แบบเติมก๊าซธรรมชาติ NGV, LPG 

   4) ปริมาณการใช้กระดาษ ข้อมูลที่นําเสนอเป็นข้อมูลที่ได้รับมาจากงานพัสดุ ทั้งน้ีที่ประชุมฯ ขอให้

ส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่ธุรการของทุกภาควิชาฯ เพ่ือที่ทางทุกภาควิชาฯ จะได้นําข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษไป

ปรึกษาหารือวางแผนการใช้กระดาษให้อยู่ในประมาณที่เหมาะสม และหาแนวทางในการลดใช้กระดาษของภาควิชาฯ 

ต่อไป 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะทาํงานปฏิบัติการลดใช้พลังงานครั้งที่ 3/2557 วันพธุที่ 3 
กันยายน 2557 
  ที่ประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557      
วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 โดยไม่มีการแก้ไข 
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
 3.1 ความก้าวหน้าในการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ทดแทนเคร่ืองที่มีอายุเกิน 10 ปี  
  นายนันทวุธ  คชนันทน์ สืบเน่ืองเร่ืองความก้าวหน้าในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ทดแทนเครื่องที่มี
อายุเกิน 10 ปี  แจ้งว่า คุณคนธรรพ์ ซึ่งเป็นคณะกรรมการ TOR ได้แก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องรายละเอียดต่างๆ 
ของ TOR เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ีจะดําเนินการประกวดราคางานประมาณส้ินเดือนธันวาคม 2557 และคาดว่าได้
บริษัทฯ เข้ามาดําเนินการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2  กิจกรรมการลดใช้พลังงานตามภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร ์
  ประธานฯ สืบเน่ืองเรื่องกิจกรรมการลดใช้พลังงานตามภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ ตามที่          
ที่ประชุมคณะทํางานฯ ได้มีการมอบหมายให้ภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรใน
ส่วนของภาควิชาฯ และหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการลดใช้พลังงานย่ิงขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก
ภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ เป็นอย่างดี และมีความก้าวหน้าของกิจกรรม โดยภาควิชาฯ และหน่วยงานได้แจ้ง
รายละเอียด ดังน้ี 

- ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน มีการใช้Tablet (แท็บเล็ต) ในการประชุมประจําภาควิชาฯ ซึ่ง
เป็นการลดใช้กระดาษ 

- ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา , ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ และ ภาค
วิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ จัดส่งเรื่องแจ้ง และรายงานการประชุมของภาควิชาฯ ผ่าน
ทาง E-mail เมื่อมีการแก้ไขรายงานการประชุมฯ เรียบร้อยแล้วจึงจะจัดพิมพ์เป็นเอกสารเก็บไว้
ที่แฟ้มส่วนกลางของภาควิชาฯ 1 ชุด 

- ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ ใช้กระดาษหน้าเดียวในการพิมพ์ร่างเอกสารเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องทุกคร้ัง ก่อนพิมพ์เอกสารสําคัญต่างๆ 

- หอพักบางขุนนนท์ ขณะน้ีได้ดําเนินการติดมิเตอร์ไฟฟ้าครบทุกพ้ืนที่แล้ว จึงจะมีการจัดการ
แข่งขันการประหยัดการใช้ไฟฟ้า ต้ังแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2557 ถึง เดือนมกราคม 2558  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.3  ความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ตามชั้นและตามภาควิชา 
 นายชัยวุฒิ    คําแมน สืบเน่ือง เรื่องความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ตามช้ันและ          

ตามภาควิชาได้ดําเนินการประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงถึงรายละเอียดต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ทางการไฟฟ้า
นครหลวงได้เสนอราคาค่าติดต้ังมิเตอร์มาแล้ว ซึ่งอยู่ในระหว่างการพิจารณาความเหมาะสมของราคา ชนิดของมิเตอร์
ไฟฟ้า ที่ทางการไฟฟ้านครหลวงเสนอ คาดว่าจะสามารถดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ได้พร้อมกับงาน ปรับปรุงหม้อแปลง
ไฟฟ้า และเบรคเกอร์ไฟฟ้าซึ่งเป็นงานในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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3.4  ความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัดแยกขยะ  
  นางสาวพรชนก   เวสา สืบเน่ืองแทน นางสมร  รอดดอน เรื่องความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัด
แยกขยะ ตามที่ ที่ประชุมฯ ได้มีมติ อนุมัติให้ดําเนินการจัดทําตะแกรงเหล็กสําหรับคัดแยกขวดพลาสติก ทั้งน้ีได้จัดทํา
ตะแกรงเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดเตรียมตะแกรงเหล็กสําหรับใส่ขวดพลาสติกเพ่ือคัดแยกเป็นขยะที่สามารถ
นํามาใช้รีไซเคิลได้ใหม่ ซึ่งได้จัดวางไว้บริเวณโรงอาหารช้ัน 1 ทั้งพ้ืนที่ศาลายา และบางกอกน้อย โดยเริ่มจัดวาง
ตะแกรงเหล็กสําหรับคัดแยกขวดพลาสติก ต้ังแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา 
บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ และบุคคลทั่วไปเป็นอย่างมาก ทําให้มีขวดพลาสติกเต็มตะแกรงเหล็กไปแล้ว 1 รอบ 
ทางผู้รับผิดชอบได้นําขวดพลาสติกดังกล่าวไปขายแล้ว ได้เป็นเงิน จํานวน 200 บาท ทั้งน้ีจะติดตามความคืบหน้าการ
จัดวางตะแกรงเหล็กสําหรับคัดแยกขวดพลาสติกของพ้ืนที่ศาลายามานําเสนอต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.5 การจัดทํา Website และการรณรงค์การลดใช้พลังงาน 
  นายพัฒนะ   ผ่องศรี หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบเน่ือง เรื่องการจัดทํา Website และการ
รณรงค์การลดใช้พลังงาน แจ้งว่า ได้ดําเนินการเปลี่ยนรูปอาคารมหิดลอดุลยเดช - พระศรีนครินทร ที่หน้าเวบ       
NS GREEN เรียบร้อยแล้ว และเพ่ือความเหมาะสมจึงได้เปลี่ยนปุ่มเมนูเป็นภาษาอังกฤษ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

3.6 การจัดการลดใช้พลังงาน ของ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (ศาลายา) 
นางสาวพรชนก สืบเน่ืองแทน นายสิริชัย เรื่องการจัดการลดใช้พลังงาน ของ อาคารมหิดลอดุลยเดช-

พระศรีนครินทร (ศาลายา) นําเสนอเป็นโครงการประหยัดพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ศาลายา เน่ืองจากอาคาร
มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (ศาลายา) เป็นอาคารใหม่ เริ่มเปิดใช้งานเพียงไม่ก่ีปี จําเป็นต้องมีการดูแล
บํารุงรักษาระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับพลังงานที่ดีและทั่วถึง จึงจะช่วยให้เกิดการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมาก 
โดยมีวิธีดําเนินการดังน้ี 

1. แม่บ้านทําความสะอาดช่วงเช้า ต้ังแต่เวลา 07.30 น.  เข้าดําเนินการตรวจสอบห้องนํ้า ว่ามีการ

รั่วไหลของอุปกรณ์หรือไม่ ถา้ตรวจสอบพบให้รีบดําเนินการแจ้ง 

2. ช่างดําเนินการตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารฯ มีชํารุด หรือเสื่อมสภาพหรือไม่ 
3. ทําการปรับหัวก๊อกนํ้าไม่ให้มีการไหลนาน เมื่อมีการกดน้ําล้างมือ 
4. เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภัยตรวจสอบหลอดไฟฟ้าและเคร่ืองปรับอากาศ ต้ังแต่เวลา 19.00 น. 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อปรกึษาหารือ 

4.1 คณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปวิดีโอและคาํขวัญอนุรักษ์พลังงาน ปี 2558 
 ตามที่ ที่ประชุมฯ เสนอให้จัดการประกวดคําขวัญและคลิปวิดีโอประหยัดพลังงาน ครั้งที่ 2 น้ัน 

ได้รับการอนุมัติโครงการแผนการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2558 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้อง

ดังน้ี 
1.  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดคลิปและคําขวัญอนุรักษ์พลังงานและเปิดรับสมัครผูส้นใจเข้าร่วม

ส่งผลงานตามส่ือต่างๆ รวมท้ัง เวบไซต์และโปสเตอร์  
2.  คัดเลือกและมอบรางวัล 

     2.1  คลิปอนุรักษ์พลังงาน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 
  ประเภทที่ 1 อาจารย์และบุคลากร 
  ประเภทที่ 2 นักเรียน (โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล) / นักศึกษา 
  รางวัล แต่ละประเภท ประกอบด้วย 

- รางวัลที่ 1 มูลค่า 10,000 บาท 
    - รางวัลที่ 2 มลูค่า 5,000 บาท 

  - รางวัลที่ 3 จาํนวน 2 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท 
       2.2 คําขวัญอนุรักษ์พลังงาน มี 4 ประเภท 

  1) อนุรักษ์ไฟฟ้า 1 รางวัล 
  2) อนุรักษ์นํ้า 1 รางวัล 
  3) อนุรักษ์นํ้ามัน 1 รางวัล 
  4) อนุรักษก์ระดาษ 1 รางวัล 
  รางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท มูลค่า 1,000 บาท 
 3.  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานตามสื่อต่างๆ 
     3.1 NSTV, จดหมายข่าว 
     3.2 web NS GREEN ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
 4.  ประเมินผลโครงการ โดยใช้แบบวัดทัศนคติและพฤติกรรมการประหยัดพลังงาน 

   ทั้งน้ีจะต้องดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในการตัดสิน การประกวดคลิปประหยัดพลังงาน และคําขวัญ
อนุรักษ์พลังงาน โดยขอให้ทีป่ระชุมฯ ร่วมพิจารณาเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการในการตัดสินฯ ครั้งน้ี   
 
มติที่ประชุม รับทราบ ที่ประชุมฯ มีมติเสนอให้ใช้ กรรมการในการตัดสินการประกวดคลิปประหยัดพลังงาน และ

คําขวัญอนุรักษ์พลังงาน ชุดเดิม โดยให้ประธานสโมสรนักศึกษาคนปัจจบัุน เป็นตัวแทนจากสโมสร
นักศึกษา และ ให้นางสาวพรชนก   เวสา ทาํหน้าที่เลขานุการ          
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4.2 กําหนดวันประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานประจําเดือน ปี พ.ศ. 2558 
  ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมฯ ร่วมพิจารณาวันประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน
ประจําเดือน ปี พ.ศ. 2558 ในเบ้ืองต้น ประชุมฯ พิจารณากําหนดวันประชุมเป็นวันพุธสุดท้ายของทุก 3 เดือน       
โดยคํานึงถึงความเหมาะสมอีกคร้ัง ทั้งน้ี กําหนดนัดประชุมครั้งต่อไป ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น.  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 4.3 การแต่งต้ังผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน ของคณะพยาบาลศาสตร ์

 ตามท่ีนายนันทวุธ   คชนันทน์ แจ้งเรื่อง ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล    
จะขอเข้าตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ ที่อาคารใหม่ศาลายาน้ัน เพ่ือให้คณะพยาบาล
ศาสตร์มีองค์ประกอบครบถ้วนตามแนวทางการตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายใน คณะฯ ต้องมีการ
แต่งต้ังผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีช่ืออยู่ในกรรมการจัดการพลังงานของคณะฯ/       
ส่วนงาน ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมฯ ร่วมพิจารณาเสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมโดยขอให้มีตัวแทนของสายวิชาการและ
สายสนับสนุนอยู่ด้วย 

ในการน้ี ที่ประชุมฯ เสนอให้มีการปรับลดจํานวนคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานลง เพ่ือจัดสรร
คณะทํางานฯ บางส่วนไปทําหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน ของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเสนอ
ให้เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์เป็นประธานผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน ทั้งน้ี ขอให้ผู้รับผิดชอบ
พิจารณาถึงความเหมาะสมอีกคร้ัง แล้วดําเนินการแต่งต้ังผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน ต่อไป 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 

 
เลิกประชุม เวลา 15.40 น.  
       

  นางสาวพรชนก   เวสา         
         ผู้บันทกึรายงานการประชุม 

 
 
 

        นางสมร   รอดดอน       
             ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


