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รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบตัิการลดใชพ้ลังงาน 

ครั้งท่ี   5 /2556 ณ ห้องประชุม เพชรรตัน 

วันจันทร์ท่ี  26  สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00  น. 
---------------------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนี     ศุจิจันทรรัตน์   รองคณบดีฝ่ายบริหาร                 รองประธาน 

2.  รองศาสตราจารย์วิไล          เลิศธรรมเทวี     หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์                  คณะทํางาน 

3.  รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์    สันทัด   หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา         คณะทํางาน 

4.  รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน                คณะทํางาน 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อติรัตน์   วัฒนไพลิน  หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์  คณะทํางาน 

6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์  แทน รักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ             คณะทํางาน 

7.  นางนภัสสร  ลาภณรงค์ชัย   หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบรหิารความเสี่ยง              คณะทํางาน 

8.  นายพัฒนะ  ผ่องศรี    หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ               คณะทํางาน 

9.  นางอริยา   ธัญญพืช     เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์                คณะทํางาน 

10.  นางกอบกุล   เลาหิตกุล    หัวหน้างานบริการการศึกษา                คณะทํางาน  
11. นางสาวศรีสดุา  คล้ายคล่องจิตร  หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย              คณะทํางาน 

12.  นางสาวรุ่งนภา  อัครกุลชาติ   หัวหน้างานบริการวิชาการ                  คณะทํางาน 

13.  นางณัฐวรีย์     วรคุณพิเศษ   หัวหน้างานบริหารจัดการ                  คณะทํางาน 

14  นางสมร   รอดดอน              คณะทํางานและเลขานุการ 
15.  นายนันทวุธ     คชนันทน์              คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายชัยวุฒิ   คําแมน             คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
17.  นายสิริชัย   เสือส่อสิทธ์ิ            คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. นายโกวิทย์    ยอดแก้ว            คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย์ฟองคํา     ติลกสกุลชัย      คณบดี                   ประธาน (ติดราชการ) 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์           คณะทํางาน 

3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพา ต่อสกุลแก้ว      หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์          คณะทํางาน  
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงใจ รัตนธัญญา     หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์        คณะทํางาน 

5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รักชนก  คชไกร       ประธานสภาอาจารย์              คณะทํางาน 

6.  นางสาวสุรางค์      ศิโรโรตม์สกุล           หัวหน้างานห้องสมุด           คณะทํางาน 

6.  นางสาววริษา  หาเรือนธรรม            หัวหน้างานนโยบาย แผนและงบประมาณ         คณะทํางาน 

7.  นางจรินทิพย์   อุดมพันธุรัก           หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา          คณะทํางาน 

9. นางสาวพรชนก  เวสา             คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
1.  นางสาวสุวัฒนา  อภิมนต์บุตร 
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เริ่มประชุมเวลา  13.45 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม  ดังน้ี 
วาระที่ 1   เรือ่งแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1  ประธานได้สรุปผลการดําเนนิงานการลดใชพ้ลังงาน  ปีงบประมาณ 2556  รายละเอียด ดังนี ้
1. ได้จัดบรรยาย Eco University ให้กับบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 

2. ได้จัดบรรยาย เรื่องแนวทางประหยัดพลังงานและทรัพยากร ใหแ้ก่บุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันที่      

22 มกราคม 2556 

3. ได้จัดการบรรยาย เรื่องการประหยัดไฟฟ้า นํ้าประปาและทรัพยากร ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์      

ช้ันปีที่2 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 

4. ได้ดําเนินการจัดการประกวดคําขวัญ และคลิปวีดีโอการลดใช้พลังงาน และได้นําคลปิการประกวดที่ได้รับ

รางวัลชนะเลิศขึ้นเผยแพร่ทาง IPTV ของมหาวิทยาลัยมหิดล และขึ้นเวปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 

5. ได้ดําเนินการปลดหลอดไฟตามทางเดินในแต่ละช้ันออก โคมละ 1 ดวง  

6. ได้ดําเนินการสอนแม่บ้านถอดแผ่นกรองอากาศของเคร่ืองปรับอากาศมาล้างทําความสะอาด และอัดเป็น

คลิปวีดีโอสอนการล้างแผ่นกรองอากาศ นําขึ้นเวปไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ 

7. จัดทําโปสเตอร์ขนาดใหญ่ งดใช้โฟมบรรจุอาหาร ติดไว้ที่ร้านค้าศูนย์อาหารคณะพยาบาลศาสตร์ 

8. ได้ขอโปสเตอร์และสต๊ิกเกอรร์ณรงค์การลดใช้พลังงาน จากกระทรวงพลังงาน มาติดที่คณะพยาบาลศาสตร์ 

9. ได้ทําการสํารวจเครื่องปรับอากาศเก่าที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี มีจํานวน 186 เครื่อง เพ่ือที่จะ

เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศใหม่ และได้ดําเนินการเปลี่ยนไปแล้วจํานวน  8  เครื่อง 

10. ได้ทําการสํารวจหลอดไฟ T8 Fluorescent เพ่ือที่จะเปลี่ยนเป็นหลอด LED Fluorescent วิทยาเขตศิริ

ราช  จํานวน 2,730 หลอด และหอพักคณะพยาบาลศาสตร์ บางขุนนนท์ มีจํานวนหลอดไฟจํานวน 3,073 

หลอด  รวมทั้งสิ้น 5,803 หลอด  กําลังดําเนินการ 

11. ติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าที่หอพักบางขุนนนท์และติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้าแบบดิจิตอล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยา

เขตศิริราช การไฟฟ้ากําลังดําเนินการเขียนแบบอยู่ 

12. ได้ทําการติดต้ังสวิตช์กระตุกหลอดไฟไว้ในแต่ละโคม ที่สาํนักงานคณบดี และห้องรองคณบดีช้ัน 2 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

1.2  การ Sign PA ของคณะพยาบาลศาสตร์ กับมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตรท์ี่ 7 
ในหัวข้อ  ECO index  มหาวิทยาลัยมีการกําหนด KPI ดังน้ี 
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1) อัตราการใช้ไฟฟ้าลดลง      ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าลดลง  ≥0%  เปรียบเทียบตามสัดส่วน
ระหว่างปี 2556 กับ  2557    

2) อัตราการใช้น้ําประปา     ปริมาณการใช้นํ้าลดลง 15 % เปรียบเทียบตามสัดส่วนระหว่างปี 2556 
กับ  2557        

ซึ่งทางคณะพยาบาลศาสตร์ จะแยกการเปรียบเทียบเป็น 3 ส่วน คือ   
2.1) วิทยาเขตบางกอกน้อย  
2.2) หอพักบางขุนนนท์ และ 
2.3)  วิทยาเขตศาลายา 
3) อัตราการใช้น้ํามันเชื้อเพลิง  ปริมาณการใช้นํ้ามันลดลง ≥ 0%  เปรียบเทียบตามสัดส่วนระหว่างปี 

2556 กับ  2557    
.ในส่วนของการใช้นํ้ามัน  ประธานแจ้งว่าเน่ืองจากทางคณะพยาบาลศาสตร์ มีการใช้บรกิารเช่ารถตู้  

จึงขอให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถติย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและการคลัง และนางอริยา  ธัญญพืช  
เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์ ตรวจสอบว่าสัญญาการเช่ารถตู้จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ เพ่ือเปลี่ยนการใช้บริการเช่า
รถตู้ที่ใช้นํ้ามัน เป็นรถตู้แบบใช้แก๊ส  โดยขอให้รายงานผลในการประชุมครั้งต่อไป 

4. อัตราการใช้กระดาษ  ปริมาณการเบิกใช้กระดาษ A4 ลดลง 15% เปรียบเทียบกับสัดส่วนระหว่าง
ปี 2556 กับ  2557 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
 1.3  การติดต้ังสวิตซ์ไฟแบบกระตุก   
         งานอาคารฯ ได้ดําเนินการให้นายวิษณุ  เดชสันเทยีะ  ช่างจากอาคารใหม่และนายประพันธ์ จั่นลา 
ดําเนินการทําสายกระตุกที่สาํนักงานช้ัน 2  เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งช้ันที่คาดว่าจะดําเนินการในปี 2557 คือ ช้ัน 
3,6,7,8,9,12 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

 1.4  สรุปการใช้พลังงานและกระดาษคณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2556  

พลังงาน / 
กระดาษ 

ไม่คิด  UTL ไม่คิด  UTL 

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3

การใช้ไฟฟ้า +13.9% -15.6% -2.6% +5.9% -23.9% -10.4% 

การใช้นํ้าประปา -8% -16.4% -12.6% -14.5% -24.6% -19.6% 

การใช้นํ้ามัน + 67% + 67% + 67% + 91.5% + 91.2% + 91.4% 

การใช้กระดาษ + 28% + 36% + 32% + 24.9% + 24.6% + 28.8% 
 
,มติที่ประชุม      รับทราบ 
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วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 4 / 2556  วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 
 ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 4 /2556 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2556 โดยมีการแก้ไข ดังน้ี 
- หน้าที่ 5 วาระที่ 3.3 บรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความ “อยู่ระหว่างการหาข้อมูล” แก้ไขเป็น “อยู่ระหว่างการหา
ข้อมูล” แก้ไขเป็น 
- หน้าที่ 5 วาระที่ 3.3 บรรทัดที่ 3 แก้ไขข้อความ “อยู่ระหว่าการหาข้อมูล” แก้ไขเป็น “อยู่ระหว่างการหา
ข้อมูล 
,มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
วาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ความก้าวหน้าในการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ทดแทนเคร่ืองที่มีอายุเกิน 10 ปี 
  ประธานฯ ได้แจ้งว่า ขณะนี้ทางงานบริหารจัดการ (อาคาร ) และงานพัสดุ ได้รับความอนุเคราะห์จาก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรศษิฐ์  อาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์  และคุณคนธรรพ์  หัวหน้างานจากกอง
กายภาพ  ในการสํารวจและออกแบบว่าห้องแต่ละห้องซึ่งมีขนาดต่างๆกัน จะต้องใช้เครื่องปรับอากาศขนาด 
BTU  เท่าใดบ้าง ซึ่งในรอบแรกสรุปให้ใช้เครื่องปรับอากาศระบบ เพ่ือลดการใช้ไฟฟ้าลงและลดปัญหากรณี 
compressor บัดทัศนียภาพทางหน้าต่าง ซึง่บริษัทได้คํานวณราคาไว้ประมาณ 33 ล้านบาทเศษ ต่อมา
ประธานฯได้สอบถามข้อมูลและความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากผู้เช่ียวชาญทางด้านเครื่องปรับอากาศ เปรียบเทียบ 
เครื่องปรับอากาศระบบ VRV  กับระบบ Split type  แบบไหนดีกว่ากัน  โดยได้รับข้อมูล ดังน้ี 
 ระบบ VRV   
ราคาประมาณ 33 ล้านบาท ใชัราคาเสนอจริง 
 ข้อดี         ข้อเสีย 
- เป็นระบบใหม่  มศีูนย์กลางในการควบคุมทั้งระบบ  - ไม่ทราบผลว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไร  
-  มีการบริหารจัดการอย่างเข้มงวด    - ราคาของน้ํายาแอร์สูงกว่า 
- ระยะเวลาในการคืนทุน  6.2 ปี      - การร่ัวซึมจะมีผลต่อเคร่ืองทั้งพวง  
- ประหยัดไฟ      - ราคาแพง 
       - ต้องมีบุคลากร 1 คนในการดูแลระบบ 
ระบบ Split type 
ราคาประมาณ 22 ล้านบาท ใชัราคาเสนอจริง 
  ข้อดี           ข้อเสีย 
-  เครื่องราคาถูกกว่า     - Compressor บังทัศนียภาพทางหน้าต่าง 
-  นํ้ายาแอร ์ราคาถูกกว่า     - มีผลต่อภาวะโลกร้อนจากนํ้ายาแอร์แบบเดิม 
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- แยกดูแลเป็นเคร่ืองๆได้ง่าย 
 โดยผู้เช่ียวชาญให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติมว่า 
 การเปรียบเทียบระยะเวลาคืนทุนแอร์ทั้ง 2 ระบบ คิดจากการใช้อย่างเต็มที่ เช่น ใช้ทุกวันสม่ําเสมอ 
วันละ 12 ช่ัวโมง   
 VRV เหมาะกับพ้ืนที่ๆใช้งานเต็มที่ตลอดเวลา เช่น ห้างสรรพสินค้า  
  คณะพยาบาลใช้แอร์ประหยัดอยู่แล้ว การประหยัดเพ่ิมโดยการใช้ VRV จะคุ้มค่าใช้จ่ายหรือไม่
เน่ืองจากคณะพยาบาลศาสตร์กําลังย้ายห้องเรียนและสํานักงานไปอาคารใหม่และมีการปรับการใช้ห้องใหม่ 
ประธานหารือกับคณบดีซึ่งให้ความเห็นว่าจะติดเคร่ืองปรับอากาศแบบ Split type เพราะยังไม่ทราบว่าจะปรับ
การใช้งานอย่างไร 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  ในวันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2556  จะมีการประชุมของ
คณะกรรมการเคร่ืองปรับอากาศ เวลา 09.00 – 12.00 น. จะแจ้งความคืบหน้าในการประชุมคร้ังต่อไป 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

3.2 การจัดทํา Website และการรณรงค์การลดใช้พลังงาน 

          หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบเน่ืองเร่ืองการจัดทําเวปไซต์  ถึงความคืบหน้า ว่าได้ 
มีการจัดทําคลปิ ของการประหยัดพลังงานโดยถ่ายภาพการทําสายกระตุกหลอดไฟที่ช้ัน 2 ขึ้นเวปไซด์ ปกติ
การเปิดไฟ ไฟจะติดทั้งโคมคือทั้ง 2 หลอด แต่เมื่อทําสายกระตุก สามารถเปิดใช้ตามความต้องการ 1 หลอด
หรือ 2 หลอดก็ได้  
,มติที่ประชุม      รับทราบ 
  

3.3 ความก้าวหน้าการดําเนนิการติดต้ังมิเตอร์ตามชั้นและตามภาควิชา 

นายชัยวุฒิ สืบเน่ืองเร่ืองความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ ในสว่นของหอพัก ที่มีการขอติดต้ัง
เพ่ิมเติมน้ันอยู่ในระหว่างการจัดซื้อ   สําหรับความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ (วิทยาเขตบางกอกน้อย) น้ัน ทางการไฟฟ้ากําลังดําเนินการอยู่ สาเหตุที่ล่าช้าเน่ืองจากระบบสายไฟฟ้า
ของคณะฯ มีระบบที่ซับซ้อนกว่าทางหอพักฯ 
,มติที่ประชุม      รับทราบ 

 

3.4  ความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัดแยกขยะ   
นางสมร  แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้มีประธานชุมชนบางขุนนนท์ มาสอบถามทางหอพักฯว่าต้องการ

ถังขยะ จํานวน 6 ชุด ๆละ 3 ใบ  หรือไม ่ นางสมรและนางสาวสุวัฒนา ได้ไปดูทีโรงเรียนบางขุนนนท์  พบว่า
ภาพดีมาก  จึงได้ทําเรื่องขออนุมัติรถในการขนย้าย  แต่นางสาวสุวัฒนา ทราบภายหลังว่าเป็นถังขยะที่มีปํญหา
ของ  กทม. จึงขอให้ทางประธานชุมชนทําเรื่องบริจาค เพ่ือกันไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง  ทางประธานชุมชน 
ไม่อยากทําหนังสือ  และไม่ติดต่อกลับมาอีก จึงไม่ได้รับบริจาคถังขยะดังกล่าว  
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         ประธานได้แจ้งในที่ประชุมทราบ  ว่าได้ถ่ายภาพถังขยะของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งใน 1 ชุดม ี4 ใบ เป็น
โครงเหล็กและถังเป็นสีขาวใสดูสะอาดและสวยงาม โดยขอให้นางสมร ประสานงานกับทางนางสาวสุวัฒนา 
และนายสิริชัย ในการหาที่วางในส่วนของอาคารใหม่ ศาลายาและในส่วนของหอพักฯ บางขุนนนท์  นายสิริชัย
แจ้งว่าต้องการวางถังขยะ ที่อาคารใหม่ ช้ันละ 2 จุด  สําหรบัช้ัน G ขอเป็น 4 จุด  และในส่วนของช้ัน 3  ไม่
ต้องวางเน่ืองจากปัจจุบันทางวิทยาลัยนานาชาติขอเช่าพ้ืนที่อยู่ รวมเป็นทั้งหมด  14  ชุด   ในส่วนของหอพักฯ  
ขอวางทั้งหมด 5 จุด  โดยวางที่ช้ัน 1 ของทกุอาคาร โดยเพ่ิมหอ 1 เป็น 2 ชุด เน่ืองจากมี 2 ปีก  ส่วนของคณะ
พยาบาลศาสตร์  วางที่ช้ัน 1  จํานวน  2  จดุ 
มติที่ประชุม      รับทราบ 
 
วาระที่ 4  เรื่องเสนอเพื่อปรกึษาหารือ 
 4.1 แนวทางประหยัดพลังงาน จากหน่วยงานและภาควิชา 
  ไม่มีผู้เสนอขอ้มูล ความก้าวหน้า 
 4.2 แผนการลดใช้พลังงานประจําปี 2557  

ประธานขอให้ นายชัยวุฒิ ได้นําเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติการ  คณะพยาบาลศาสตร์  
ปีงบประมาณ  2557 ในเรื่องโครงการการประหยัดพลังงาน  ( รายละเอียดตามโครงการแนบ )  
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 4.3 พ้ืนทีใ่นการดําเนินงานเพ่ือลดใช้พลังงาน ในปี 2557 
  4.3.1 การเปลีย่นเคร่ืองปรับอากาศ เป็นแบบ Split type ทําทุกช้ันยกเว้นช้ันที่มีการปรับปรุง 
(renovation) เช่น ช้ัน 4 ที่จะปรับเป็นหอจดหมายเหตุ 
  4.3.2 การเปลีย่นหลอดไฟฟ้า จาก T8 Fluorescent  เป็น LED Fluorescent ทําทั้งหมด 
  4.2.3 ติดต้ังสวิตซ์กระตุกเพ่ิมเติม ช้ัน 3,6,7,8,9,12 
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ 
 ประธานได้แจ้งให้นายสิริชัย  นําเสนอโครงการในการประหยัดพลังงานของอาคารใหม่ วิทยาเขต
ศาลายา  ในการประชุมคร้ังต่อไป 
มติที่ประชุม      เห็นชอบ 
 
 เลิกประชุม เวลา 15.30 น.  
  

   
       นางสมร   รอดดอน  

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

  
  


