
รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบตัิการลดใชพ้ลังงาน 
ครั้งท่ี 6/2556 ณ ห้องประชุม เพชรรัตน 

วันพุธท่ี  20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น. 
---------------------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    รองประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์วิไล        เลิศธรรมเทวี    หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์     คณะทํางาน 
3.  รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์       สันทัด  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะทํางาน 
4.  รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน   คณะทํางาน 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์   คณะทาํงาน 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพา         ต่อสกุลแก้ว หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะทํางาน  
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์  คณะทํางาน 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติรัตน์    วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะทํางาน 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์รักชนก คชไกร  อาจารย์ประจําภาควิชาสาธารณสขุศาสตร์  คณะทํางาน  
10.  นางจรินทิพย์  อุดมพันธุรัก   หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา    คณะทํางาน 
11.  นางนภัสสร  ลาภณรงค์ชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบรหิารความเสี่ยง  คณะทํางาน 
12.  นางสาวรุ่งนภา  อัครกุลชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการ    คณะทํางาน 
13.  นายพัฒนะ  ผ่องศรี  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะทํางาน 
14.  นางสาวยุพิน  ยังสวัสด์ิ  แทน หัวหน้างานห้องสมุด    คณะทํางาน 
15.   นางสาววรบูรณ ์  เหลืองรุ่งเรือง แทน หัวหน้างานบริการการศึกษา   คณะทํางาน 
16.  นางสมร   รอดดอน       คณะทํางานและเลขานุการ 
17.  นายชัยวุฒิ   คําแมน       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
18.  นายนันทวุธ     คชนันทน์       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
19.  นายสิริชัย   เสือส่อสิทธ์ิ      คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
20.  นายโกวิทย์    ยอดแก้ว       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
21.  นางสาวพรชนก  เวสา       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ฟองคํา         ติลกสกุลชัย   คณบดี         ประธาน (ติดราชการ) 
2.  นางอริยา   ธัญญพืช  เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์   คณะทํางาน 
3.  นางสาวศรีสดุา  คล้ายคล่องจิตร หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   คณะทํางาน 
4.  นางสาวรุ่งนภา  อัครกุลชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการ    คณะทํางาน 
5.  นางสาววริษา  หาเรือนธรรม หัวหน้างานนโยบาย แผนและงบประมาณ  คณะทํางาน 
6.  นางณัฐวรีย์     วรคุณพิเศษ หัวหนา้งานบริหารจัดการ    คณะทํางาน 

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1.  นางปริณดา   สันติสุขวันต์ 
 

เริ่มประชุมเวลา 9.00 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังน้ี 
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

 1.1  สรุป ECO – University ปี 2556 ของ คณะพยาบาลศาสตร ์

  นายชัยวุฒิ แจ้ง เรื่องการจัดทํา สรุป ECO – University ปี 2556 ของ คณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นการ

สรุปรายละเอียดของไตรมาสสุดท้าย ของปี 2556 ได้จัดส่งให้ทางมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว ทั้งน้ี ทางมหาวิทยาลัยจะได้นํา

ข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประกอบการจัดทํา UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2013 ของ คณะพยาบาล

ศาสตร์ ต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.2  UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2013 (คณะพยาบาลศาสตร์)  

  ประธานฯ  แจ้ งให้ทราบ  เรื่อ ง UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2013 ซึ่ งท าง

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ทั้งน้ี นายชัยวุฒิ ได้นําเสนอข้อมูลกิจกรรม ของคณะพยาบาลศาสตร์ปี 

2556 ที่ได้รวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดส่งให้มหาวิทยาลัยมหิดล เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นการเสริมสร้าง UI 

GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING 2013  

   ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า ในการจัดทําข้อมูล UI GREENMETRIC WORLD UNIVERSITY RANKING ของ

คณะพยาบาลศาสตร์ในปี 2557 จะรวมถึงข้อมูลพ้ืนที่ของ วิทยาเขตศาลายา ซึ่งเป็นการเพ่ิมปริมาณของพ้ืนที่สีเขียวของ

คณะฯ ด้วย 

  

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

  1.3  กิจกรรมการลดใช้พลังงานตามภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ คณะพยาบาลศาสตร ์

  ประธานฯ แจ้งว่า ตามท่ี ที่ประชุมคณะทํางานฯ ได้มีการมอบหมายให้ภาควิชาฯ และหน่วยงานต่างๆ จัด

กิจกรรมเพ่ือสง่เสริมให้บุคลากรในส่วนของภาควิชาฯ และหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสําคัญของการลดใช้พลังงานย่ิงขึ้น

ขอทราบถึงความก้าวหน้าของกิจกรรม โดยภาควิชาฯ และหน่วยงานได้แจ้งรายละเอียด ดังน้ี 

  - ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ มีการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรของ

คณะพยาบาลศาสตร์ กันเป็นประจํา 

  - ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ มีกรรมการพลังงาน 1 คนทีค่อยตรวจสอบการใช้

พลังงานภายในภาควิชาฯ และมีการติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอ 

  - ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน  มีการติดตามผลการลดใช้พลังงานอย่างสม่ําเสมอ โดยนําเข้าเป็นวาระการ

ประชุมของภาควิชาฯ ทุกคร้ัง  
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  - งานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง  รณรงคใ์ช้กระดาษหน้าเดียว และมีการเปิดเคร่ืองปรับอากาศ

ในช่วงเวลาที่แตกต่างเพ่ือหลีกเลี่ยงช่วงเวลา On Peak 

  - หอพักบางขุนนนท์ มีการเปิดไฟแบบดวงเว้นดวงในส่วนของสํานักงาน, ห้องโถง และมีการรณรงค์เรือ่ง

การลดใช้พลังงานกับนักศึกษาที่พักอาศัยอย่างสมํ่าเสมอ 

  - งานห้องสมุด ในช่วงเวลาที่มีผู้ใช้บริการลดน้อยลง (ต้ังแต่เวลา 17.00น.) จะปิดเคร่ืองปรับอากาศก่อน

เวลาปิดทําการ, เปิดไฟบริเวณช้ันหนังสือแบบดวงเว้นดวง และรณรงค์ใช้กระดาษหน้าเดียว 

  - งานพัฒนานักศึกษา มีการแจ้งข่าวสารต่างๆ ให้นักศึกษารับทราบผ่านทางเวบไซต์ หรือ ทางFacebook 

เพ่ือแทนการใช้กระดาษในในการติดประกาศแจ้งให้ทราบ  

   ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า หน่วยงานใดที่ยังไม่ได้นําเสนอในการประชุมคร้ังน้ี ขอให้มานําเสนอความก้าวหน้า

ของกิจกรรมในการประชุมครั้ง ต่อไป 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  

  1.4  สรุปการใช้พลังงานและกระดาษคณะพยาบาลศาสตร ์

  นายชัยวุฒิ แจ้งสรุปการใช้พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ปี 2556 โดยนําเสนอในรูปแบบกราฟ ซึ่งเป็นการ

เปรียบเทียบการใช้พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ของปี 2556 กับปี 2554 ในภาพรวมคณะพยาบาลศาสตร์สามารถ

ลดใช้พลังงานอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ มีรายละเอียด ดังน้ี 

  - ไฟฟ้า จากการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าของทั้ง 3 สถานที่ วิทยาเขตบางกอกน้อย วิทยาเขตศาลายา และ

หอพักบางขุนนนท์ น้ัน การใช้ไฟฟ้าของวิทยาเขตศาลายาสูงมากที่สุด เน่ืองจากในช่วงก่อนงานเปิดอาคารฯ ได้มีการ

ทดสอบระบบต่างๆของอาคารเพ่ือเตรียมความพร้อมสําหรับพิธีเปิดอาคารฯ 

  - นํ้าประปา ประธานฯ ขอให้หอพักฯ ส่งข้อมูลเก่ียวกับปริมาณผู้เข้าพักอาศัยในแต่ละช่วงเวลาเพ่ือใช้เป็น

ข้อมูลช้ีแจง ที่ในบางช่วงเวลามีการใช้นํ้าประปามากกว่าปกติ นางปริณดา ผู้ดูแลหอพักฯ แจ้งให้ทราบ เก่ียวกับปัญหา

ท่อนํ้าชํารุดมีนํ้าไหลซึมตลอดเวลา ได้มีบริษัทส่งช่างเข้าซ่อมแซมในเบ้ืองต้นแล้ว แต่ยังติดปัญหาในการจัดหารถ

กระเช้าเพ่ือใช้ในการซ่อมแซมท่อนํ้าในที่สูง ทั้งน้ี ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ เร่งดําเนินการจัดหารถกระเช้าเพ่ือซ่อมแซมท่อ

นํ้าให้แล้วเสร็จ  

  - นํ้ามันเช้ือเพลิง จากการเปรียบเทียบกราฟการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงระหว่าง ปี 2556 กับ ปี 2554 น้ัน ปริมาณ

การใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงใน ปี 2556 มีปริมาณการใช้ที่เพ่ิมขึ้น เน่ืองจาก คณะพยาบาลศาสตร์ มีการจัดรถรับ-ส่ง 

อาจารย์ ระหว่างวิทยาเขตบางกอกน้อย กับวิทยาเขตศาลายา เพ่ือการเรียนการสอน  

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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  1.5 กิจกรรม โครงการ “จัดการการใชพ้ลงังาน” ปีงบประมาณ 2556 

  ประธานฯ แจ้งกิจกรรม ตามโครงการ “จัดการการใช้พลังงาน” ปีงบประมาณ 2556  (ระยะเวลา
ดําเนินการ ตุลาคม 2555- กันยายน 2556) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

กิจกรรม 
2555 2556 

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

 

2. บรรยาย อบรม ให้ความรู้บุคลากรและนักศึกษา 
  2.1 การจัดการขยะ   
  2.2 จัดบรรยายเรื่อง การประหยัดไฟฟ้า น้ําประปาและ
ทรัพยากร แก่นักศึกษาชั้นปีท่ี 2 

    

3. เปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศใหม่  
4. เปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED Fluorescent  
5.ติดต้ังสวิตช์กระตุกหลอดไฟในแต่ละโคม ชั้น 3,6,7,8,9,12
6. ปรับเปลี่ยนรถยนต์ท่ีใช้น้ํามันเชื้อเพลิงแบบดีเซลและเบนซิล 
91,95 มาเป็นการใช้เชื้อเพลิงแบบก๊าซธรรมชาติ NGV,LPG  

 

7. ติดต้ังมิเตอร์ในหน่วยงานและภาควิชาเพื่อตรวจสอบและ
ควบคุมการประหยัดไฟของหน่วยต่างๆ 

  

8. สุดยอดประหยัดพลังงาน  หอพักคณะพยาบาลศาสตร์
9. ติดตามประเมินผลการใช้พลังงาน ทุก 3 เดือน      

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
  1.6 การเข้าตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

  นายนันทวุธ แจ้ง ตามที่คณะกรรมการตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการ
ประชุมครั้งที่ 1/2556 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ในการประชุมได้กําหนดให้ตรวจประเมินพลังงานภายในแต่ละส่วนงาน 
ในการตรวจประเมินควรดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน เดือนกุมภาพันธ์ 2557 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมหิดล สามารถส่งรายงาน
การจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล ให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานปี 2556 
ภายในเดือนมีนาคม 2557 ตามกฎหมายกําหนด 
  ในการน้ี คณะกรรมการฯ ได้แจ้งให้ทราบเบ้ืองต้นเก่ียวกับกําหนดการ การเข้าตรวจประเมินการจัด
การพลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์ ภายในวันที่ 18-20 ธันวาคม 2556 ณ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร วิทยาเขต
ศาลายา รายละเอียดการตรวจประเมินการจัดการพลังงานตามเอกสารประกอบการประชุม  
  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
 
 2.1 การรับรองรายงานการประชุมคณะทาํงานปฏิบัติการลดใช้พลังงานครั้งที่ 5/2556 วันจันทรท์ี่ 26 สิงหาคม 2556 
  ที่ประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน มีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2556 วันจันทร์ที่ 
26 สิงหาคม 2557 โดยมีการแก้ไขดังน้ี 
  หน้าที่ 2 วาระที่ 1.1 ข้อ 7 แก้ไขคําผิด จากเดิม “จําทําโปสเตอร์” แก้ไขเป็น “จัดทําโปสเตอร์” 
  หน้าที่ 3 แก้ไข ดังน้ี 
  - วาระที่ 1.2 บรรทัดสุดท้ายก่อน มติที่ประชุม  แก้ไขคําผิด จากเดิม “เปรียบเทียบกามสัดส่วน”  
  แก้ไขเป็น “เปรียบเทียบตามสัดส่วน” 
  - วาระที่ 3.1 ย่อหน้าแรก แก้ไขช่ือ จากเดิม “อาจารย์วรสิทธ์ิ” แก้ไขเป็น “อาจารย์วรศิษฐ์” 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 
 3.1 ความก้าวหน้าในการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ทดแทนเคร่ืองที่มีอายุเกิน 10 ปี  
  นายนันทวุธ สืบเน่ืองเรื่องความก้าวหน้าในการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ทดแทนเคร่ืองที่มีอายุเกิน 10 ปี 
ตามท่ีคณะกรรมการ TOR ได้ประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงการติดต้ังเครื่องปรับอากาศ
เป็นแบบ Split type ทั้งน้ี คณะกรรมการฯ จะได้ดําเนินการแก้ไข TOR ต่อไป 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 3.2 การจัดทํา Website และการรณรงค์การลดใช้พลังงาน 
  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ สืบเน่ือง เรื่องการจัดทํา Website และการรณรงค์การลดใช้พลังงาน 
ตามที่ UI GREEN มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการจัดประชุมการจัดทําและพัฒนาเว็บไซต์ของส่วนงาน เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน (Green University) ตามหลักเกณฑ์ UI GREENMETRIC 
WORLD UNIVERSITY RANKING ทั้งน้ี งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ตาม
หลักเกณฑ์ UI GREEN เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการน้ี ประธานฯ ได้เชิญชวนคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานให้เข้าไปชม 
Website รณรงค์การลดใช้พลังงาน ของคณะพยาบาลศาสตร์ (NS GREEN) และขอใช้ช่วยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากร
ภายในภาควิชาฯ และส่วนงานต่างๆ ทราบโดยทั่วกัน  
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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 3.3 ความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ตามชั้นและตามภาควิชา 
  นายชัยวุฒิ สืบเน่ือง เรื่องความก้าวหน้าการดําเนินการติดต้ังมิเตอร์ตามช้ันและตามภาควิชา ซึ่งทางการ
ไฟฟ้าฯ ได้เข้ามาสํารวจพ้ืนที่คณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือหาตําแหน่งที่เหมาะสมในการติดต้ังมิเตอร์ ช้ันละ 1 เครื่อง โดยจะ
ติดต้ังมิเตอร์ของทุกช้ัน ที่บริเวณตู้ MDB ช้ัน 1 เพียงตําแหน่งเดียวเท่าน้ัน เพ่ือความเหมาะสมและสวยงาม ทั้งน้ี ยังสะดวก
ต่อการตรวจเช็คมิเตอร์ อีกด้วย 
  
มติที่ประชุม รับทราบ 
  
 3.4 ความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัดแยกขยะ 
  นางสมร สืบเน่ือง เรื่องความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัดแยกขยะ โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้อง ดังน้ี  
  - การจัดซื้อถังขยะใส (ขนาด 60 ลิตร) ขณะนี้พัสดุกําลังดําเนินการจัดซื้อ ซึ่งในเบื้องต้น ได้กําหนดตําแหน่ง
จัดต้ังถังขยะ ดังน้ี 

o วิทยาเขตบางกอกน้อย – มีตําแหน่งจัดต้ังถังขยะ 2 ตําแหน่ง คือ บริเวณศูนย์อาหาร และบริเวณ 
   ลานอเนกประสงค์ 

o วิทยาเขตศาลายา      – มีตําแหน่งจัดต้ังถังขยะทุกช้ัน ช้ันละ 2 ตําแหน่ง 
o หอพักบางขุนนนท์     – มีตําแหน่งจัดต้ังถังขยะ อาคารหอพักละ 1 ตําแหน่ง สําหรับหอฯ 1  

   จัดต้ังไว้ 2 ตําแหน่ง 
  - สต๊ิกเกอร์สําหรับติดถังขยะ เพ่ือใช้แยกประเภทของถังขยะให้ชัดเจน ซึ่งทางบริษัทที่จัดหาถังขยะให้กับ
ทางคณะฯ น้ัน ไม่ได้จัดทําสต๊ิกเกอร์ติดถังขยะเพ่ือแยกประเภทที่ชัดเจนมาให้ ทั้งน้ี ประธานฯ แจ้งเพ่ิมเติมว่า การจัดทํา
สต๊ิกเกอร์ฯ ควรเป็นความรับผิดชอบของบริษัทจัดหาถังขยะ จึงขอให้ นางสมรประสานงานกับทางบริษัทฯ ให้จัดทํา
สต๊ิกเกอร์ติดถังขยะแยกประเภทขยะให้ถูกต้องและชัดเจน 
  - การคัดแยกขยะของคนงานตามช้ัน ตามท่ี คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานได้แจ้งให้ทราบ ถึงปัญหา
การคัดแยกขยะของคนงานท่ียังมีการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องน้ัน นางสมร ได้ช้ีแจงว่า คนงานส่วนใหญ่จะคัดแยกขยะประเภท
กระดาษเพียงอย่างเดียว เน่ืองจากกระดาษมีมูลค่าสามารถจําหน่ายได้ ทั้งน้ี ทางงานอาคารกําลังหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าว 
  - การจัดทํา R2R เก่ียวกับคัดแยกขยะ ซึ่ง ได้จัดทําแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความรู้ความเข้าใจของ
บุคลากรภายในคณะฯ เก่ียวกับคัดแยกขยะ จึงนําเสนอแบบสอบถามเพื่อให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานพิจารณา 
และเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับแก้ไขก่อนจัดทําแบบสอบถามจริง ต่อไป 
  ที่ประชุมคณะทํางานฯ มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ เก่ียวกับโครงการคัดแยกขยะ ดังน้ี 
  - ขอให้จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์การทิ้งแก้วนํ้าพลาสติก โดยให้มีการเทนํ้าทิ้งก่อนทิ้งแก้วนํ้าลงถังขยะ 
  - ขอให้พิจารณาจัดทําตะแกรงเหล็ก สําหรับคัดแยกขวดพลาสติก 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อปรกึษาหารือ 
   
 4.1 ทบทวน แนวปฏิบัติ และมาตรการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
  ประธานฯ ขอให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน พิจารณา และทบทวน แนวปฏิบัติการ และมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมย่ิงขึ้นในการนํามาปฏิบัติใช้   
 ที่ประชุมคณะทํางานฯ มีข้อคิดเห็นและเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ และมาตรการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร 
ของคณะพยาบาลศาสตร์ ดังน้ี 
  - ข้อ 1.1 การใช้เครื่องปรับอากาศ  
            - ขอให้เพ่ิมเติม การกําหนดช่วงเวลา เปิด-ปิด เครื่องปรับอากาศ (เพ่ือหลีกเลี่ยงช่วงเวลา On Peak) 
   ทุกภาควิชาฯ เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เวลา 09.00 น. และไม่ต้องปิดเคร่ืองในช่วงพักเที่ยง 
   สํานักงาน ช้ัน 2 เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เวลา 08.30 – 11.30 น. และ เวลา 12.30 – 16.30 น. 
   สํานักงาน ช้ัน 3 เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เวลา 08.45 – 11.45 น. และ เวลา 12.45 – 16.45 น. 
   สํานักงาน ช้ัน 4 เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เวลา 08.45 – 11.45 น. และ เวลา 12.45 – 16.45 น. 
   สําหรับ ห้องสมุด เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ ตามเวลาเปิดให้บริการ คือ 07.30 น. 
   สํานักงาน ช้ัน 6 เปิดใช้เครื่องปรับอากาศ เวลา 08.30 – 11.30 น. และ เวลา 12.30 – 16.30 น. 
   - สําหรับ เครื่องปรับอากาศของวิทยาเขตศาลายา ขอให้ นายสิริชัย ช่วยตรวจสอบการปิดใช้งาน 
   เครื่องปรับอากาศให้เคร่งครัดมากย่ิงขึ้น และ ขอให้มีการต้ังอุณหภูมิห้องไว้ที่ 25 องศา ทุกห้อง  
  - ข้อ 1.2 การใช้ลิฟท์ 
   - ขอให้ผู้รับผิดชอบกํากับดูแล ให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดมากย่ิงขึ้น 
  - ข้อ 1.5 ลานอเนกประสงค์ให้เปิดใช้ปลั๊กไฟเฉพาะวันและเวลาที่มีกิจกรรมเท่าน้ัน 
   - ขอให้ รปภ. มีหน้าที่ตรวจสอบไฟเพดานลานอเนกประสงค์ และทําการปิดสวิตช์ไฟทันที ที่เห็นว่า
   มีการเปิดใช้โดยไม่มีเหตุจําเป็น  
   - สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ,ปริญญาเอก ที่มีความจําเป็นต้องใช้ไฟฟ้า ของลาน  
   อเนกประสงค์ ให้แจ้งงานอาคารสถานที่รับทราบ 
  - ข้อ 4 การประหยัดกระดาษ  
   - ขอให้งานคลังและพัสดุจัดส่งข้อมูลเก่ียวกับ จํานวนการใช้กระดาษ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
   มายังฝ่ายเลขาคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานเป็นประจําทุกเดือน เพ่ือจัดทําสรุปการใช้ 
   กระดาษแจ้งให้ที่ประชุมฯ รับทราบ  
 
 มติที่ประชุม รับทราบ  
  
 
 
 
 
 



8 
 
 4.2 การจัดบรรยายที่เก่ียวข้องกับการลดใช้พลังงาน เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร และนักศึกษา 
  ประธานฯ ขอให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน พิจารณาและเสนอแนะ หัวข้อการจัดบรรยายที่
เก่ียวข้องกับการลดใช้พลังงาน เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากร และนักศึกษา  
  การจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ขอให้ฝ่ายการศึกษาช่วยพิจารณาวันที่เหมาะสมในการจัดบรรยาย
และแจ้งให้นายชัยวุฒิทราบเพ่ือกําหนดวันที่ชัดเจนในการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ต่อไป  
  การจัดบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร เป็นการให้ความรู้เก่ียวกับการคัดแยกขยะ สําหรับ วิทยากรผู้ให้
ความรู้น้ัน ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมรประสานงานกับกองกายภาพ หรือหน่วยงานภายนอก ตามความเหมาะสม 
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
 
 4.3 การจัดการลดใช้พลังงาน ของ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (วิทยาเขตศาลายา) 
  ประธานฯ ขอให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน พิจารณาแนวปฏิบัติการ และมาตรการอนุรักษ์
พลังงานและทรัพยากร ของอาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (วิทยาเขตศาลายา) ทั้งน้ี นายสิริชัย ได้ช้ีแจงว่าอาคาร
มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร (วิทยาเขตศาลายา) มีการวางแผนเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานต้ังแต่การก่อสร้างอาคาร 
เช่น ระบบไฟฟ้า มีการติดต้ังหลอดไฟให้สามารถ เปิด–ปิด แบบแถวเว้นแถว , ระบบนํ้าประปา ได้ทําการปรับของก๊อกนํ้าที่
อ่างล่างมือให้มีเวลาการไหลของน้ําที่เหมาะสม 
   ประธานฯ มอบหมายให้ นายสิริชัย แจ้งหรือจัดอบรมแม่บ้านเพ่ือให้มีเข้าใจในการปฏิบัติเก่ียวกับการ    
เปิด–ปิดไฟฟ้า ภายในห้อง หรือบริเวณ ที่ไม่มีความจําเป็นในการใช้งาน   
 
มติที่ประชุม รับทราบ  
     
 4.4 กําหนดวันประชุม คณะทํางานปฏิบติัการลดใช้พลังงาน ประจําปี 2557 
  ประธานฯ ขอให้ คณะทํางานฯ พิจารณาวันประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ประจําปี 2557  
ในเบ้ืองต้น คณะทํางานฯ ได้กําหนดให้วันประชุมเป็นวันพุธสุดท้ายของทุก 2 –3 เดือน โดยให้พิจาราณาตามความเหมาะสม 
อีกคร้ัง ทั้งน้ี ได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขาจัดทําสรุปวันประชุมประจําปี 2557 และนํามาเสนอในการประชุมคร้ัง ต่อไป 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
เลิกประชุม เวลา 11.00 น.  
   
   นางสาวพรชนก   เวสา        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

   นางสมร   รอดดอน      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

  


