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รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบตัิการลดใชพ้ลังงาน 
ครั้งท่ี 3/2556 ณ ห้องประชุม เพชรรัตน 
วันท่ี  18 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. 

---------------------------------- 
รายชื่อผู้มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    รองประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์วิไล        เลิศธรรมเทวี    หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์     คณะทํางาน 
3.  รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์       สันทัด  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะทํางาน 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพา         ต่อสกุลแก้ว หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะทํางาน  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์  คณะทํางาน 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติรัตน์    วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะทํางาน 
7.  นางอริยา   ธัญญพืช  เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์   คณะทํางาน  
8.  นางกอบกุล   เลาหิตกุล  หัวหน้างานบริการการศึกษา    คณะทํางาน  
9.  นางจรินทิพย์  อุดมพันธุรัก   หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา    คณะทํางาน 
10.  นางสาวศรีสุดา  คล้ายคล่องจิตร หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   คณะทํางาน 
11.  นางสาวรุ่งนภา  อัครกุลชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการ    คณะทํางาน 
12.  นางสาววริษา  หาเรือนธรรม หัวหน้างานนโยบาย แผนและงบประมาณ  คณะทํางาน 
13.  นางนภัสสร  ลาภณรงค์ชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบรหิารความเสี่ยง  คณะทํางาน 
14.  นางณัฐวรีย์     วรคุณพิเศษ หัวหน้างานบริหารจัดการ    คณะทํางาน 
15.  นายพัฒนะ  ผ่องศรี  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะทํางาน 
16.  นางสมร   รอดดอน       คณะทํางานและเลขานุการ 
17.  นายนันทวุธ     คชนันทน์       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
18.  นายชัยวุฒิ   คําแมน       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
19.  นายสิริชัย   เสือส่อสิทธ์ิ      คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
20.  นายโกวิทย์    ยอดแก้ว       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
21.  นางสาวพรชนก  เวสา       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ฟองคํา         ติลกสกุลชัย   คณบดี         ประธาน (ติดราชการ) 
2.  รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน   คณะทํางาน(ติดราชการ) 

   

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ปราณ ี ทู้ไพเราะ  แทน หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์  
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์ แทน รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ 
3.  นางสาวยุพิน  ยังสวัสด์ิ  แทน หัวหน้างานห้องสมุด 
4. นางสาวณัฐริกา  ฝางแก้ว  นักประชาสัมพันธ์ 
   

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังน้ี 
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1 สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินเหตุไฟฟ้าดับ วันที่ 5 - 14 เมษายน 2556 (ที่ผ่านมา) คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการ 
เตรียมความพร้อมต่อสถานการณ์ดังกล่าวโดยการขอความร่วมมือจากบุคลากรชายทุกคนภายในคณะฯ ในการจัดตารางการอยู่ 
เวรกลางวันและเวรกลางคืน เวรละ 1 คน โดยให้มีการ On Call ไว้กรณีเกิดสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินขึ้น คณะพยาบาลศาสตร์ 
ยังมีมาตรการรองรับสถานการณ์ภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการประหยัดพลังงานและการลดใช้พลังงานท่ีผ่านมา ได้รับความร่วมมือ 
จากทุกคนภายในคณะพยาบาลศาสตร์เป็นอย่างดี ซึ่งวันที่ 5 - 14 เมษายน 2556 สถานการณ์ปกติ ไม่มีภาวะฉุกเฉินหรือ 
เหตุไฟฟ้าดับเกิดขึ้น  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 การติดต้ัง Phase protection (อุปกรณ์ป้องกันไฟตก ไฟเกิน) มีการอนุมัติให้ติดต้ัง จํานวน 4 เครื่อง โดยติดต้ัง  
ที่คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตบางกอกน้อย และที่หอพักบางขุนนนท์ ส่วนที่อาคารใหม่ วิทยาเขตศาลายาไม่ต้องติดต้ัง ทั้งน้ี 
ทางบริษัทฯ ได้เข้ามาดําเนินการติดต้ัง Phase เสร็จแล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 ผลการประเมินความคิดเห็นและกิจกรรมการประหยัดพลังงานจากแบบสอบถาม ดังน้ี 
 

ความคิดเห็นเก่ียวกับการประหยัดพลังงาน 

หัวข้อ
คะแนนเฉลี่ย 

1 ท่านคิดว่าหน้าท่ีการประหยัดพลังงานเป็นของทุกคน ไม่ใช่
เฉพาะคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหน่ึงเท่านั้น 

4.82 

2 ท่านคิดว่ามาตรการประหยัดพลังงานต่างๆ ช่วยลดการใช้
พลังงานได้มาก  

4.27 

3 ท่านคิดว่าการติดตามประเมินผลการประหยัดพลังงานช่วยให้
การใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง 

4.18 

4 ท่านไม่รู้สึกลําบากใจหรือหงุดหงิดท่ีต้องประหยัดพลังงานแม้
จะทําให้ไม่ค่อยสุขสบายไปบ้าง   

4.16 

5 ท่านคิดว่าถ้าทุกคนช่วยกันประหยัดพลังงานจะช่วยลดปัญหา
ท่ีเกิดจากภาวะโลกร้อนได้อย่างมาก 

4.71 
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กิจกรรมทีใ่ช้ในการประหยัดพลังงาน  

ข้อความ
คะแนนเฉลี่ย 

1 ท่านใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์เม่ือข้ึนลง 2- 3 ชั้น 4.28 
2 ท่านปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทันทีท่ีเลิกใช้ 4.51 
3 ท่านปิดหน้าจอในเวลาพักกลางวัน 4.50 
4 ท่านเปิดมู่ลี่หรือผ้าม่านเพื่อใช้แสงสว่างภายนอกแทนการเปิด

ไฟในช่วงก่อนและหลังเวลาทํางาน 
4.15 

5 ท่านถ่ายเอกสารเฉพาะท่ีจําเป็นเท่านั้นและกดปุ่มพักเคร่ือง
ถ่ายเอกสารเม่ือใช้งานเสร็จ 

4.46 

6 ท่านใช้กระดาษหน้าเดียว/ใช้โหมดประหยัดในการพิมพ์
เอกสารท่ีไม่สําคัญนัก 

4.45 

7 ท่านปิดเคร่ืองปรับอากาศเมื่อไม่ใช้งานและปิดประตูหน้าต่าง
ให้สนิทเม่ือเปิดเคร่ืองปรับอากาศ 

4.71 

8 ท่านต้ังอุณหภูมิเคร่ืองปรับอากาศ ท่ี 26 องศาเซลเซียสข้ึนไป 4.35 
9 ท่านดึงปลั๊กไฟออกหมดเม่ือเลิกงานทุกวัน 4.54 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.4 โครงการรณรงค์ “ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน” จากการประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานเมื่อ ครั้งที่ 

2/2556 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 56 ทีม่ีการเสนอให้มีการประกวดคลิปเพียงอย่างเดียวน้ัน เมื่อได้นําโครงการรณรงค์ “ร่วมใจ  

ลดใช้พลังงาน” เสนอต่อที่ประชุมคณะฯ ทา่นคณบดีมีความเห็นและเสนอให้มีการประกวดคําขวัญเพ่ิมไปในโครงการ  

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  

 การประกวดคลิป แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 อาจารย์และบุคลากร และประเภทท่ี 2 นักศกึษา 

 รางวัล แต่ละประเภท ประกอบด้วย 

 - รางวัลที่ 1 มลูค่า 5,000 บาท 

 - รางวัลที่ 2 มลูค่า 3,000 บาท 

 - รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท  

 การประกวดคําขวัญ มี 4 ประเภท รางวัลชนะเลิศแต่ละประเภท มูลค่า 1,000 บาท 

 - อนุรักษ์ไฟฟ้า 1 รางวัล 

 - อนุรักษ์นํ้า 1 รางวัล 

 - อนุรักษ์นํ้ามนั 1 รางวัล 

 - อนุรักษ์กระดาษ 1 รางวัล 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.5 สรุปการใช้พลังงานและกระดาษ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานฯ ได้นําเสนอในรูปแบบกราฟ ซึ่งการใช้

พลังงานใน เดือนกุมภาพันธ์ 56 มีอัตราการใช้พลังงานลดลงเล็กน้อย ส่วนข้อมูลการใช้กระดาษยังไม่มีข้อมูลมานําเสนอ

เน่ืองจากยังไม่ได้รับข้อมูลการเบิกกระดาษจากฝ่ายพัสดุ ทั้งน้ีประธานฯ จึงขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลจากพัสดุ ผ่านทาง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลัง ซึ่งแจ้งว่าทางพัสดุมีข้อมูลการเบิกกระดาษแบบแยกเป็น Cost Center ซึ่งอาจไม่

ละเอียดมากนัก  

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานฯ ให้ประสานงานกับพัสดุเพ่ือขอข้อมูลการเบิกกระดาษแบบแยกคอสเซ็นเตอร์เพ่ือ 
มานําเสนอที่ประชุม ต่อไป 

 1.6 รายชื่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดคลิปประหยัดพลงังาน มีรายช่ือ ดังน้ี 
1. รองศาสตราจารย์รัชนี   ศุจิจันทรรัตน์    ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ  วาณิชย์เจริญชัย รองประธาน 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ  รัตนธัญญา กรรมการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี     โตอ้ิม   กรรมการ 
5. นายพัฒนะ       ผ่องศรี  กรรมการ 
6. นางสาวผณิตา      สาปคํา  กรรมการ 
7. นางสาววชิราภรณ์   ขวาของ  เลขานุการ     

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.7 ผลการสาํรวจข้อมูลการดําเนนิงานการอนุรักษ์พลังงานในการป้องกันภาวะฉุกเฉินของคณะฯ ตามท่ีทาง

มหาวิทยาลัยมหิดลได้ขอความร่วมมือจากทกุคณะ ในการกรอกแบบสํารวจการดําเนินการตามแนวปฏิบัติรองรับภาวะ 

ฉุกเฉินขาดแคลนไฟฟ้า คณะพยาบาลศาสตร์ได้ทําการสํารวจและจัดส่งขอ้มูลใหแ้ก่มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะทาํงานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 2/2556  
วันที่ 11 มีนาคม 2556 โดยมีการแก้ไขดังน้ี 
 หน้าที่ 1  

- รายช่ือผู้มาประชุม แก้ไขข้อความ จากเดิม “นส.” แก้ไขเป็น “นางสาว” 
- รายช่ือผู้ไม่มาประชุม แก้ไขตําแหน่ง ดังน้ี จากเดิม “เลขานุการ” แก้ไขเป็น “เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์” 
- รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม แก้ไขตําแหน่ง ดังน้ี  

จากเดิม “หัวหน้างานหน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร” แก้ไขเป็น “หัวหน้าหน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ความก้าวหน้าในการจัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 10 ปี ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมถึงขั้นตอนการ
ดําเนินงานของคณะกรรมการ TOR งานจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศใหม่ และความเห็นคณะกรรมการฯ ที่เสนอให้คณะฯ ติดต้ัง
ระบบปรับอากาศใหม่เป็นระบบ VRV ทั้งน้ีประธานฯ ได้นําเสนอข้อมูลเก่ียวกับระบบปรับอากาศแบบ VRV ให้ที่ประชุมได้รับ
ทราบโดยสรุป VRV (Variable Refrigerant Volume) คือ ระบบควบคุมนํ้ายาตามการใช้งานของพ้ืนที่ มีข้อดีและข้อเสีย 
ดังน้ี 

ข้อดี 
1.  ควบคุมสวนกลาง เวลา เปิด-ปิด, อุณหภูมิ 

2. Condensing (Coil ร้อน) อยู่ด้านบนอาคาร-แก้ปัญหาทัศนียภาพ 

3. ใช้ inverter: ประหยัดไฟ โดยลดการใช้ไฟเมื่อเย็นเต็มที่แล้ว (เหมือนมีเกียร์รถยนต์) 

4. ใช้ Condensing  รวม  :  Maximum 64 : 1 coil ร้อน  ขึ้นอยู่กับ BTU ที่ใช้ 

              :  ใหญท่ี่สุด = 1 แสน BTU ตัวอย่าง ห้อง เพชรรัตน 5 หมื่น X4 
              = 2 แสน BTU ใช้ Condensing  2 ตัว 

5. ค่า EER  =  14.6     11.6 (เบอร์ 5) 

6. ประหยัดไฟได้ 30% เทียบกับ sprit type  (คืนทุน =  3ปี เทียบกับ  sprit type) 

7. ดูแลง่าย  เมื่อเปรียบเทียบกับ Chiller ที่ต้องดูแลทุกวัน 

ข้อเสีย 
1. แพงกว่าประมาณ   1 เท่า (แต่คืนทุน 3 ปี) 

2. ถ้ามีการร่ัวจะเป็นทั้งระบบ/พวง  Condensing    

3. นํ้ายาแพงกว่า: ขณะนี้ใช้นํ้าชนิดน้ีแล้ว (เดิม R22      410A)  ราคา 120 : 400  บาท 

พร้อมทั้งได้นําเสนอระยะเวลาในการดําเนินงานของคณะกรรมการ TOR งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศใหม่ ซึ่ง      
นายนันทวุธได้ดําเนินการสํารวจความสูงระหว่างฝ้ากับคานของคณะพยาบาลศาสตร์และนําส่งข้อมูลให้บริษัทเพ่ือออกแบบ
ระบบ กําหนด spec และจัดทําราคากลาง ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 การจัดทํา Website และการรณรงค์การลดใช้พลังงาน นายชัยวุฒิได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้า
ของการจัดทําเวบไซต์ (NS GREEN) ว่ามีการอัพเดท เอกสาร,โปสเตอร์ และคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน ของคณะ
พยาบาลศาสตร์ ทั้งน้ียังนําเสนอคลิปวิดีโอการล้างเครื่องปรับอากาศต่อที่ประชุม 
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 ความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ตามชั้นและตามภาควิชา นายชัยวุฒิ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้
ประสานงานกับการไฟฟ้าถึงความคืบหน้าหลังจากที่การไฟฟ้าได้เข้ามาสํารวจพ้ืนที่ภายในคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งทางการ
ไฟฟ้าแจ้งว่าอยู่ระหว่างการหาข้อมูลเก่ียวกับมิเตอร์แบบดิจิตอล เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะดําเนินการออกแบบระบบและการติดต้ัง 
มติที่ประชุม รับทราบ  
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3.4 ความก้าวหน้าในการจัดโครงการประกวดคําขวัญ และคลิปประหยัดพลังงาน นางสาวณัฐริกา แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ขณะนี้สิ้นสุดระยะเวลาการส่งผลงานเข้าประกวดแล้ว สรุปจํานวนผลงานคําขวัญ และคลิปประหยัดพลังงาน ที่ส่ง
ประกวดได้ ดังน้ี  

การประกวดคลิปประหยัดพลังงาน มีผู้ส่งคลิปเข้าประกวด จํานวน 9 ทมี 
 - ประเภทนักศกึษา มีผูส้่งคลปิเข้าประกวด จํานวน 5 ทมี   
 - ประเภทบุคลากร มีผูส้่งคลปิเข้าประกวด จํานวน 4 ทมี (อาจารย์ 2 ทมี / บุคลากร 2 ทมี) 
การประกวดคําขวัญประหยัดพลังงาน มีผู้ส่งคําขวัญเข้าประกวด จํานวน 15 คน (นักศึกษา 8 คน/บุคลากร 7 คน) 

จํานวน 21 คําขวัญ แบ่งเป็น 4 หัวข้อ 
  - อนุรักษ์ไฟฟ้า มีผู้ส่งคําขวัญเข้าประกวด  จํานวน 6 คําขวัญ 

  - อนุรักษ์นํ้า  มีผู้ส่งคําขวัญเข้าประกวด  จํานวน 6 คําขวัญ 

  - อนุรักษ์นํ้ามนั  มีผู้ส่งคําขวัญเข้าประกวด  จํานวน 5 คําขวัญ  

  - อนุรักษ์กระดาษ มีผู้ส่งคําขวัญเข้าประกวด  จํานวน 4 คําขวัญ  

 ทั้งน้ี เมื่อได้รับผลการตัดสินการประกวดจากคณะกรรมการเรียบร้อยแล้วจะนํามาแจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบ ต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ  

3.5 ความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัดแยกขยะ นางสมร แจ้งต่อที่ประชุมว่า บุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ยังมี
การท้ิงขยะเปียกรวมกับขยะจําพวกกระดาษ ในสํานักงาน ซึ่งอาจต้องทําการรณรงค์และให้ความรู้เก่ียวกับการทิ้งขยะที่
ถูกต้องให้ได้ทราบ อีกทั้งคณะกรรมการดําเนินการกิจการ 5 ส. จะเน้นยํ้าและให้ความสําคัญเรื่องการแยกขยะมากขึ้น ในส่วน
ของถังขยะน้ัน จากที่ได้ทําการสํารวจพ้ืนที่ภายในคณะพบว่าไม่มีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดวางถังขยะเพ่ิม ทั้งน้ีทางคณะ
พยาบาลศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ให้ถังขยะสีแดงสําหรับทิ้งวัตถุอันตรายจําพวก 
เศษแก้ว หรือเศษหลอดไฟฟ้า จํานวน 2 ถัง ได้นํามาจัดวางไว้ ที่หลังป้อมยามฝั่งศูนย์อาหาร ทั้งน้ีขอความร่วมมือจากหัวหน้า

ภาควิชา และหัวหน้างาน ทุกท่าน ช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องแยกขยะเปียกออกจาก ขยะจําพวกกระดาษ ในสํานักงานให้ได้
ทราบโดยทั่วกัน  

รองศาสตราจารย์ปราณี   ทู้ไพเราะ แทนหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ แจ้งต่อที่ประชุมกรณีว่าเดิมทาง
ภาควิชามีการต้ังถังสําหรับการแยกขยะเปียกโดยเฉพาะ แต่เน่ืองจากได้รับข้อมูลที่ไม่ชัดเจนจากคนงานว่าไม่จําเป็นในการ
แยกขยะ จึงทําให้ทางภาควิชาฯ ยกเลิกการแยกขยะเปียกไปช่วงระยะเวลาหน่ึง ทั้งน้ี ประธานฯ ได้เสนอความคิดเห็นว่า    
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์ ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการแยกขยะ และสนับสนุนให้ปฏิบัติต่อไป ส่วนในภาพรวมของ    
คณะพยาบาลศาสตร์น้ัน มีการแยกขยะเปียกออกจากขยะจําพวกอ่ืนๆ ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะมาเก็บ  
ขยะเปียกไปดําเนินการตามกระบวนการ ในส่วนของขยะรีไซเคิล (กระดาษ ขวดพลาสติก ฯลฯ) ถือว่าเป็นขยะที่มีมูลค่า      
คงต้องหาทางแก้ปัญหาและวิธีบริหารจัดการกับขยะรีไซเคิล (ภายในคณะพยาบาลศาสตร์) กันต่อไป 

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมเก่ียวกับการแยกขยะเปียกของคนงาน
ภายในคณะฯ ว่าขยะเปียกถือเป็นขยะที่มีปริมาณน้อยเมื่อเทียบกับขยะประเภทอ่ืนๆ แต่ภายในคณะฯ กลับมีถังขยะ       
(ถุงขยะ) สําหรับทิ้งขยะเปียกที่มีขนาดใหญ่ เมื่อคนงานที่ไม่มีความเข้าใจในการแยกขยะ มาจัดเก็บขยะในตอนเย็นก็จะรวม
ขยะทุกประเภทลงในถังขยะ (ถุงขยะ) ใบเดียวกันเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียพ้ืนที่ของถังขยะ (ถุงขยะ) ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง ทั้งน้ี
นางสมรขอไปตรวจสอบอีกคร้ัง 
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สําหรับปัญหาความเข้าใจผิดเก่ียวกับ “ขยะเปียก” ทําให้เกิดการทิ้งขยะที่ไม่ถูกต้อง ยากต่อการคัดแยกขยะ หัวหน้า

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ ได้ให้คําขยายความหมาย ขยะเปียก คือ ขยะที่ย่อยสลายได้ บูด เน่า และสูญสลายไป
ตามกาลเวลา ดังน้ัน กล่องโฟมที่เป้ือนหรือยังมีเศษอาหารไม่ถือเป็นขยะเปียก ควรเอาเศษอาหารออกหรืออาจล้างก่อน   
แล้วทิ้งโฟมในถังขยะแห้ง หรือถังขยะรีไซเคิล ซึ่งที่ประชุมได้มีการนําเสนอท่ีหลากหลายวิธีการแก้ปัญหาในการทิ้งขยะเปียก 
เช่น การจัดวางถังใบเล็กๆ (แบบฝาปิด) สําหรับทิ้งขยะเปียก การแยกสีถุงขยะสําหรับทิ้งขยะเปียก ฯลฯ ซึ่งประธานฯ จะนํา
วิธีต่างๆ ตามท่ีประชุมได้ร่วมกันเสนอแนะไปพิจารณาเพ่ือหาการแก้ปัญหาที่เหมาะสม ต่อไป 

ในส่วนของสายสนันสนุน ได้มีการช่วยกันเก็บรวบรวมกล่องนมที่ใช้แล้วเป็นจํานวนมาก ขอความร่วมมือจาก
คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการหาที่จัดเก็บและส่งมอบกล่องนมให้กับหน่วยงานท่ีมีการจัดโครงการท่ีกล่องนมไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น วิทยาลัยนานาชาติ ที่มีการจัดทําโครงการอาคารสีเขียว ทั้งน้ี ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสมร
จัดหาสถานที่สําหรับจัดเก็บกล่องนม (ที่ล้างแล้ว) โดยอาจจัดเก็บทุกอาทิตย์และให้พิจารณาว่าจะจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัย
หรือจัดส่งให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ดําเนินการ 

ประธานฯ ได้สอบถามนายนันทวุธถึงการกําหนดเวลาที่สามารถจัดส่งขยะรีไซเคิลไปที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้ ซึ่งนาย
นันทวุธ แจ้งว่า มีการจัดรถไปศาลายาทุกวันอังคารและวันพฤหัส เวลา 9.00 น (ไปส่งการเงิน) ดังน้ัน คนขับรถจะออกรถจาก
หอพักก่อน แล้วมารับการเงินที่คณะเพ่ือเดินทางไปมหาวิทยาลัย ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายนันทวุธประสานงานกับ
นางสาวสุวัฒนาเรื่องการจัดรถในการขนส่งขยะ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสมรเป็นผู้จัดหาศูนย์กลางในการรวบรวมและจัดเก็บขยะพร้อมทั้งประสานงานกับ
นางสาวสุวัฒนาในเรื่องขยะรีไซเคิลของหอพักบางขุนนนท์ ทั้งน้ีได้ขอข้อมูลจากเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ในเรื่องการ
จัดสรรค่าตอบแทนจากการขายขยะให้กับธนาคารขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่คนงาน ซึ่งเลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์
ได้ช้ีแจง เรื่องเงินค่าตอบแทนจากการขายขยะให้กับธนาคารขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล น้ัน เงินค่าตอบแทนดังกล่าวจะเป็นเงิน
ของคณะพยาบาลศาสตร์ซึ่งจะไม่สามารถจัดสรรให้แก่คนงานได้ ประธานฯ รับทราบ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.6 การจัดทําแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงติดไว้ที่เบาะที่นั่งหลังคนขับ นางสาวพรชนก แจ้งต่อที่
ประชุมว่า ได้ดําเนินการติดไว้ที่เบาะหลังของคนขับรถเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี นอกจากแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานฯ ติดไว้ที่
เบาะที่น่ังหลังคนขับแล้วยังมี คู่มือการขับรถอย่างประหยัดไว้ให้พนักงานขับรถไว้คนละ 1 เล่ม ทั้งน้ีจะประสานงานกับ    
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ในการจัดทําต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อปรกึษาหารือ 

4.1 แนวทางการประหยัดพลังงาน จากหน่วยงานและภาควิชา ประธานฯ ได้สอบถามถึงความก้าวหน้าและความ
ร่วมมือภายในหน่วยงานและภาควิชาในการปฏิบัติตามแนวทางการประหยัดพลังงาน โดยมีหน่วยงานและภาควิชานําเสนอ
ต่อที่ประชุม ดังน้ี 

หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ นําเสนอต่อที่ประชุม ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์มีการออกมาตรการ
เก่ียวกับการประหยัดพลังงานใช้ภายในภาควิชา ประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไปถ่ายรูปป้าย (มาตรการ
การประหยัดพลังงาน) ที่ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์แล้วนํามาอัพเดทในเวปไซค์ 
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หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ นําเสนอต่อที่ประชุม ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์มีการ
มอบหมายหน้าที่ในการช่วยตรวจตราและดูแลเรื่องการ เปิด-ปิด ไฟฟ้า  

หัวหน้างานบริการการศึกษา นําเสนอต่อที่ประชุม ว่างานบริการการศึกษาและหลักสูตร พย.บ ได้ร่วมมือกันในการ
เปิดแอร์ในช่วงเวลา 9.00 น. ปิดแอร์ในช่วงพักเที่ยง และมีการทําโปสเตอร์เชิญชวนให้ร่วมกันประหยัดพลังงาน 

ทั้งน้ีประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ให้หน่วยงานและภาควิชาที่ได้มีการจัดทําแนวทางการประหยัดพลังงานภายใน
หน่วยงานและภาควิชา ได้มีการรวบรวมข้อมูลและรูปภาพมานําเสนอต่อที่ประชุมในคร้ังต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  

 4.2 การทําวิจัย R2R เก่ียวกับการประหยัดพลังงาน ประธานฯ ได้ขอความคิดเห็นเก่ียวกับการทําวิจัย R2R 
เก่ียวกับการประหยัดพลังงาน จากคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ทั้งน้ี หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ 
ได้เสนอความคิดเห็น ให้ทํา R2R ให้หัวข้อ เก่ียวกับการแยกขยะ เช่น ศึกษาเก่ียวกับการแยกประเภทขยะของคณะพยาบาล
ศาสตร์ , ศึกษาระบบการจัดการ , ศึกษาเรื่องของค่าตอบแทนท่ีจะได้รับจากการจําหน่าย , ศึกษาเรื่องของการทิ้งขยะ , 
ศึกษาถึงความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการแยก ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลประมาณ 1 เดือน (เก็บข้อมลูทุกวัน)  
 ประธานฯ ได้เสนอให้นางสมรจัดทําวิจัย R2R เก่ียวกับเรื่องขยะ เน่ืองจากเห็นว่าเป็นประโยชน์โดยตรง และให้
บุคลากรในงานอาคารได้มีส่วนร่วมในการทําวิจัย (นายชัยวุฒิ นางสาวพรชนก) โดยเรียนเชิญให้ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาล
สาธารณสุขศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในการจัดทําโครงการ ทั้งน้ีให้ไปศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพ่ือทําโครงการ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 การนัดประชุมครั้งต่อไป ต้ังแต่ เดือนพฤษภาคม ถึง เดือนธันวาคม 2556 ดังน้ี 

ลําดับที ่ วันที่ เวลา 
1  วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2556 09.00 - 12.00 น. 
2  วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2556 13.30 - 16.00 น. 
3  วันพุธที่ 24 กรกฏาคม 2556 13.30 - 16.00 น. 
4  วันจันทร์ ที ่26 สิงหาคม 2556 13.30 - 16.00 น. 
5  วันจันทร์ ที ่23 กันยายน 2556 13.30 - 16.00 น. 
6  วันจันทร์ ที ่30 ตุลาคม 2556 13.30 - 16.00 น. 
7  วันพุธ ที่ 27 พฤศจิกายน 2556 13.30 - 16.00 น. 
8  วันจันทร์ ที ่23 ธันวาคม 2556 13.30 - 16.00 น. 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุม เวลา 11.00 น.  
   
   นางสาวพรชนก   เวสา        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 นางสมร   รอดดอน ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


