
รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใชพลังงาน 

คร้ังที่ 4/2559 วันจันทรที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ หองประชุมเพชรรัตน ช้ัน 3 คณะพยาบาลศาสตร บางกอกนอย 

---------------------------------- 

รายช่ือผูมาประชุม คณะทํางานปฏิบัติการลดใชพลังงาน 

1.  รองศาสตราจารยศริิวรรณ  สันทัด  รองคณบดฝีายบริหารและทรัพยากรบุคคล  รองประธาน 

2.   รองศาสตราจารย ดร.นิตยา    สินสุกใส  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา คณะทํางาน 

3.  ผูชวยศาสตราจารย วีรยา       จึงสมเจตไพศาล หัวหนาภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร     คณะทํางาน 

4.  อาจารย ดร.ภาศิษฏา   ออนด ี  (แทน) หัวหนาภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร คณะทํางาน 

5.  นางณฐัวรยี     วรคุณพิเศษ เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร   คณะทํางาน 

6.  นางสาววริษา  หาเรือนธรรม หัวหนางานนโยบาย แผนและงบประมาณ  คณะทํางาน 
7.  นางสาวดารานิตย   ก่ิงวัน  (แทน) หัวหนางานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเส่ียง คณะทํางาน 

8.  นางปริณดา     สันติสุขวันต       คณะทํางาน 

9.  นายชัยวุฒิ   คําแมน       คณะทํางานและเลขานุการ 

10. นางสาวพรชนก  เวสา       คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

รายช่ือผูมาประชุม คณะกรรมการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมสํานักงานสีเขียว 

1.  รองศาสตราจารยกันยา  ออประเสริฐ รองคณบดฝีายนโยบายและแผน    กรรมการ 
2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะธิดา นาคะเกษียร ผูอํานวยการศูนยบริการวิชาการ    กรรมการ 

3.  นายวัชรินทร         ควรหาเวช        กรรมการ 

4.  นายมานะ   รอยมาลา        กรรมการ  

5. นางสมร   รอดดอน        กรรมการ และเลขานุการ  

รายช่ือผูไมมาประชุม 

1.  รองศาสตราจารย ดร.ยาใจ    สิทธิมงคล คณบด ี         ติดราชการ 

2.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นารีรตัน   จิตรมนตร ี หัวหนาภาควิชาการพยาบาลรากฐาน   ติดราชการ 

3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพรรณ  โตสิงห  หัวหนาภาควิชาการพยาบาลศลัยศาสตร  ติดราชการ 

4.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กีรดา    ไกรนุวัตร หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร  ติดราชการ 

5.  รองศาสตราจารย ดร.วิมลรตัน     ภูวราวุฒิพานิช หัวหนาภาควิชาการพยาบาลอายรุศาสตร  ติดราชการ 

6.  นางสาวฉวีวรรณ     สาระคง  หัวหนางานบริการการศึกษา    ติดราชการ 

7.  นางสาวรุงนภา  อัครกุลชาต ิ หัวหนางานบริการวิชาการ     ติดราชการ 

8.  นางสาวศรีสุดา  คลายคลองจิตร หัวหนางานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย   ติดราชการ 

9.  นางสาวสรุางค         ศิโรโรตมสกุล หัวหนางานหองสมุด    ติดราชการ 

10. นางสาวณัฐริกา    ฝางแกว  หัวหนางานประชาสมัพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร ติดราชการ 

11. นายพัฒนะ   ผองศร ี  หัวหนางานเทคโนโลยสีารสนเทศ   ติดราชการ 

12. นางชัญญา    คลายพันธ รักษาการหัวหนางานพัฒนานักศึกษา   ติดราชการ 

13. นายโกวิทย    ยอดแกว        ติดราชการ 

 

รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. นางสาวพินธทิพภา  สนธิสุวรรณกุล 

(ทําหนาที่แทนประธาน) 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ประธานกลาวเปดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 นโยบายส่ิงแวดลอมโครงการสํานักงานสีเขียว ( Green  Office ) 

ประธานฯ แจงวา ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี 

จึงมีนโยบายในการจัดการดานสิ่งแวดลอม เพ่ือนําไปสูการเปนสํานักงานสีเขียว (Green Office) เพ่ือใหนโยบายเกิดผล

ท่ีเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเปาหมายจึงประกาศนโยบายสิ่งแวดลอมสํานักงานสีเขียว ใหบุคลากร 

นักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการดําเนินการจัดการสิ่งแวดลอม ในอาคารคณะพยาบาลศาสตร ดังตอไปนี้ 

๑. รวมกันปฏิบัติตามกฎหมายดานสิ่งแวดลอมและเกณฑตางๆ ในการเปนสํานักงานสีเขียวของ     

กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม 

๒. สงเสริมในการควบคุมการใชพลังงาน น้ํา และทรัพยากรตางๆ ของสํานักงาน ใหมีประสิทธิภาพ

อยางตอเนื่อง 

 ๓. มุงม่ันในการปรับปรุงสิ่งแวดลอม โดยมีการจัดซ้ือผลิตภัณฑและจัดจางท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 ๔. ปองกันและควบคุมมลพิษ โดยการจัดการขยะ น้ําเสีย อยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕. รณรงคในการลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากทุกกิจกรรมในการดําเนินงานภายในคณะ    

พยาบาลศาสตร 

๖. สื่อสารนโยบายสิ่งแวดลอม ตอบุคลากร นักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร และเผยแพรตอบุคคล 

ภายนอก ใหทราบถึงความมุงม่ันในการอนุรักษสิ่งแวดลอมของคณะพยาบาลศาสตร 

๗. ผูบริหารคณะพยาบาลศาสตร และคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมสํานักงานสีเขียว       

จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เปาหมาย และแผนการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมสํานักงานสีเขียว

อยางตอเนื่อง และมีการติดตามการบรรลุผลสําเร็จของวัตถุประสงคทุกป 

 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลมีความมุงม่ันท่ีจะผลักดัน สนับสนุนใหกิจกรรมตางๆ 

ดําเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายขางตนอยางสมํ่าเสมอ  

  ท้ังนี้ ไดประกาศนโยบายดังกลาว เม่ือวันท่ี  18 ตุลาคม 2559 และประชาสัมพันธใหบุคลากรภายใน

คณะฯ ทราบโดยท่ัวกัน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

1.2 การแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการส่ิงแวดลอมสํานักงานสีเขียว 

ประธานฯ แจงวา ตามท่ีคณะทํางานปฏิบัติการลดใชพลังงาน ไดมีการพิจารณาคุณสมบัติของ

บุคลากรท่ีมีความรับผิดชอบเก่ียวของกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม โดยปรับเปลี่ยนบุคลากรจากคณะทํางาน

ปฏิบัติการลดใชพลังงานตามความเหมาะสม เพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมสํานักงานสีเขียว   

มาทําหนาท่ีดําเนินการจัดโครงการ และกิจกรรมจางๆ เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบายสํานักงานสีเขียว ศึกษาหลักเกณฑ

การประเมินสํานักงานสีเขียว และกําหนดแนวทางในการบรรลุตามเปาหมาย โดยมีรายชื่อคณะกรรมการฯ ดังนี้ 
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  ในการนี้ ประธานฯ ขอใหผูรับผิดชอบประสานงานกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือนําประกาศ 

คณะพยาบาลศาสตร เรื่อง นโยบายในการจัดการดานสิ่งแวดลอม และ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมสํานักงานสีเขียว ประชาสัมพันธทางเวบไซตของคณะพยาบาลศาสตร ตอไป 

   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

1.3 การเขาตรวจติดตามและประเมินผลงานการจัดการพลังงานในมหาวิทยาลัยมหิดลคณะพยาบาลศาสตร 

ประธานฯ แจงวา คณะพยาบาลศาสตรดําเนินการจัดทํารายงานผลการจัดการพลังงาน 2 เลม      

2 พ้ืนท่ี มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. พ้ืนท่ีศาลายา มอบหมายให นายโกวิทย    ยอดแกว เปนผูดําเนินการจัดทํารายงานผล        

การจัดการพลังงานอาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร คณะพยาบาลศาสตร (ศาลายา) 

โดยมีกําหนดเขาตรวจติดตามและประเมินผลงานการจัดการพลังงาน ท่ีคณะพยาบาลศาสตร 

ในวันท่ี 20 มกราคม 2560 

2. พ้ืนท่ี บางกอกนอย มอบหมายให นายชัยวุฒิ คําแมน เปนผูดํ าเนินการจัดทํารายงานผล        

การจัดการพลังงาน อาคารมหิดลอดุลยเดช อาคารพระศรีพัชรินทร อาคารพระศรีนครินทร 

คณะพยาบาลศาสตร (บางกอกนอย) ซ่ึงตองจัดทํารายงานผลการจัดการพลังงานรวมกับ

คณะแพทยศิริรราช ท้ังนี้ ขอใหนายชัยวุฒิประสานงานกับคณะแพทยศิริรราชเก่ียวกับ

รายละเอียดการจัดทํารายงานผลการจัดการพลังงาน เพ่ือดําเนินการตอไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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1.4 สรุปการใชพลังงานและกระดาษ ปงบประมาณ 2559 

นายชัยวุฒิ  คําแมน แจงใหท่ีประชุมฯ ทราบสรุปการใชพลังงานและกระดาษคณะพยาบาลศาสตร

โดยนําเสนอในรูปแบบกราฟเปรีบเทียบขอมูลระหวางปงบประมาณ 2558 กับ ปงบประมาณ 2559 มีรายละเอียด 

ดังนี้   

1) ปริมาณการใชไฟฟา  
 

รายละเอยีด 

บางกอกน้อย หอพกัฯ ศาลายา 

(kwh.) (kwh.) kwh. 

ปีงบประมาณ 2558 663,000 422,000 1,589,960 

ปีงบประมาณ 2559 626,000 440,000 1,395,520 

 

- ปงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร บางกอกนอย มีปริมาณการใชไฟฟาลดลง 

เนื่องจากยายสํานักงานการบริการศึกษาไปท่ีอาคารใหมศาลายา และมีการจัดการเรียน       

การสอนนอยลง  

- ปงบประมาณ 2559 หอพักฯ (บางขุนนนท) มีปริมาณการใชไฟฟาเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการ

ตอนรับนักศึกษา และแขกตางประเทศเพ่ิมข้ึน  

- ปงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร ศาลายา ปริมาณการใชไฟฟาลดลง เนื่องจาก

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ยายออกจากพ้ืนท่ี (เชาชั้น 3) แลว 

2) ปริมาณการใชน้ําประปา 
  

รายละเอยีด 

บางกอกน้อย หอพกัฯ ศาลายา 

(ยนิูต) (ยนิูต) (ยนิูต) 

ปีงบประมาณ 2558 14.840 57,603 45,094 

ปีงบประมาณ 2559 12,386 43,184 34,422 

 

- ปงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร บางกอกนอย , หอพักฯ (บางขุนนนท) และ

ศาลายา มีปริมาณการใชน้ําประปาลดลง เนื่องจาก ไมใชน้ําประปารดน้ําตนไมในชวงหนาฝน 

3) ปริมาณการใชเชื้อเพลิง  
 

รายละเอยีด 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

(ลิตร) 

ปีงบประมาณ 2558 17,120.53 

ปีงบประมาณ 2559 18,119.21 
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-  ปงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีปริมาณการใชน้ํามันเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก มีการเพ่ิม

จํานวนรอบรถตูสําหรับ รับ-สง เจาหนาท่ีและอาจารย ระหวาง บางกอกนอย – ศาลายา     

เนื่องจากมีการจัดการเรียนการสอนท่ีศาลายา เปนหลัก  

4) ปริมาณการใชกระดาษ  
 

รายละเอยีด 

คณะพยาบาลศาสตร์ 

(รีม) 

ปีงบประมาณ 2558 3,039 

ปีงบประมาณ 2559 3,203 
 

-  ปงบประมาณ 2559 คณะพยาบาลศาสตร มีปริมาณการใชกระดาษเพ่ิมข้ึน เนื่องจาก         

คณะพยาบาลศาสตรมีการจัดทําเอกสารเพ่ือเตรียมความพรอมการเขาตรวจจากสภาการพยาบาล เพ่ือรับรอง

สถาบันการศึกษาการพยาบาลและการผดุงครรภ 

ท่ีประชุมฯ มีความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับ สรุปการใชพลังงานและกระดาษ ปงบประมาณ 

2559 ดังนี้ 

-  ขอใหมีการจัดทํา สื่อประชาสัมพันธ ประเภทอินโฟกราฟกส (Infographics) นําเสนอขอมูล

ปริมาณการใชพลังงานและกระดาษของคณะพยาบาลศาสตร ทุก 3 เดือน เนื่องจากเปนการแสดงผลของขอมูลโดย

ภาพท่ีอานและเขาใจงาย จะสามารถชวยกระตุนใหบุคลากรภายในคณะฯ เกิดความตองการลดใชพลังงานและ

กระดาษเพ่ือชวยลดคาใชจายของคณะฯ ไดเปนอยางดี 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

  ท่ีประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใชพลังงาน รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี  3/2559            

วันพฤหัสบดีท่ี 15 กันยายน 2559 โดยแกไข ดังนี้ 

 -  หนาท่ี 1 รายชื่อผูมาประชุม แกไขตําแหนงทางวิชาการของหัวหนาภาควิชาการพยาบาล         

สูติศาสตร-นรีเวชวิทยา ใหถูกตอง เปน “รองศาสตราจารย ดร.นิตยา   สินสุกใส” 

-  หนาท่ี 3 แกไขดังนี้  

    - ขอ 1.2 ยอหนาสุดทาย “มอบเงินรางวัล เปนจํานวน 1,000 บาท” 

    - ขอ 1.3 ยอหนาท่ี 2 แกคําผิดจากเดิม “ลดลงเนื่อมาจากอัตราครองหอง” แกไขเปน “ลดลง

เนื่องมาจากอัตราครองหอง” 

      - ขอ 1.3 ยอหนาท่ี 3 บรรทัดท่ี 4 แกคําผิดจากเดิม “จึงเสนอใหติดตั้งเตอรรดน้ําตนไม” แกไข

เปน “จึงเสนอใหติดตั้งมิเตอรรดน้ําตนไม” 

-  หนาท่ี 4 ขอ 3.2 บรรทัดสุดทาย แกไขประโยคใหถูกตอง เปน “แมบานนําน้ําถูบานมารดน้ํา

ตนไม” 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 3.1 ความกาวหนาในการจัดซ้ือเครื่องปรับอากาศ ทดแทนเครื่องท่ีมีอายุเกิน 10 ป  

 ประธานฯ แจงวา ยังไมไดรับแจงผลการพิจารณา โครงการสงเสริมการปรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ

ทดแทน จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน ท้ังนี้จะติดตามความคืบหนาและแจงให

ท่ีประชุมฯ ทราบตอไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 3.2  กิจกรรมการลดใชพลังงานตามภาควิชาฯ และหนวยงานตางๆ คณะพยาบาลศาสตร 

  สืบเนื่องเรื่องกิจกรรมการลดใชพลังงานตามภาควิชาฯ และหนวยงานตางๆ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร 

- มีการประชาสัมพันธ และเนนย้ําใหทุกคนภายในภาควิชาฯ ลดใชพลังงาน อยางสมํ่าเสมอ 

ศูนยบริการวิชาการ  

- เริ่มเปดเครื่องปรับอากาศ เวลา 9.30 -10.00 น. และไมเปดใชงานเครื่องปรับอากาศในชวง    

ฤดูหนาว 

- ลดการเปด – ปด ตูเย็น โดยใหแชเฉพาะของท่ีจําเปน 

- เจาหนาท่ีทุกคนมีแกวน้ําสวนตัวและนําแกวน้ําไปซ้ือน้ําท่ีศูนยอาหารเปนประจํา 

- ใชจักรยานไปติดตอประสานงานตามอาคารตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสมร   รอดดอน แจงใหท่ีปนะชุมฯ ทราบเพ่ิมเติมวา ตามท่ีมหาวิทยาลัยมหิดลไดรณรงคให  

ทุกคณะฯ รวมกันปดไฟชวงเวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันพุธ แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีการจัดตลาดนัด   

ทุกวันศุกรและ บุคลากรภายในคณะพยาบาลศาสตร จะใชชวงเวลาดังกลาวออกไปซ้ือของท่ีตลาดนัด จึงเห็นสมควรวา 

คณะพยาบาลศาสตร จะทําการรณรงคใหทุกคนภายในอาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร (ศาลายา) รวมกัน

ปดไฟชวงเวลา 12.00 – 13.00 น. ทุกวันศุกร เพ่ือเปนการลดใชพลังงาน  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.3  ความกาวหนาในการจัดโครงการคัดแยกขยะ  

  นางสมร  รอดดอน สืบเนื่อง เรื่องความกาวหนาในการจัดโครงการคัดแยกขยะ วา ท่ีอาคาร     

มหิดลอดุลยเดช-พระศรีนครินทร ศาลายา ไดนําถังขยะสําหรับคัดแยกขยะอันตราย จํานวน 2 ถัง มาต้ังไวบริเวณ

ทางเขา และทางออก ชั้น G 

  นางสาวพรชนก   เวสา แจงวาสําหรับการจัดโครงการคัดแยกขยะ พ้ืนท่ีบางกอกนอยนั้น ได

ดําเนินการประสานงานกับหนวยกําจัดขยะ คณะแพทยศิริรราช เพ่ือนําถังขยะสําหรับท้ิงขยะแหง (ถังสีเหลือง) มาตั้ง

ไวท่ีจุดท้ิงขยะ คณะพยาบาลศาสตร ซ่ึงทางหนวยกําจัดขยะ คณะแพทยศิริรราช แจงวา คณะแพทยศิริรราชมีการคัด

แยกขยะแหง โดยแยกใสถุงขยะสีเหลือง ท้ังนี้ ขอใหท่ีประชุมฯ พิจารณาเรื่องการจัดซ้ือถุงขยะสีเหลืองมาใชสําหรับท้ิง

ขยะแหงของคณะพยาบาลศาสตร เพ่ือใหมีการคัดแยกขยะแหงท่ีชัดเจน และเปนไปตามทิศทางเดียวกันกับ

คณะแพทยศิริรราช 

มติท่ีประชุม รับทราบ ท่ีประชุมฯ อนุมัติใหจัดซ้ือถุงขยะสีเหลืองเพ่ือใชในการคัดแยกขยะแหง 
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3.4 การจัดทํา Website และการรณรงคการลดใชพลังงาน 

  นายพัฒนะ   ผองศรี หัวหนางานเทคโนโลยีสารสนเทศ แจงวา ยังไมมีความคืบหนาในการ

ดําเนินการ ท้ั งนี้  ท่ีประชุมฯ ขอใหนําไฟล เอกสารท่ี เก่ียวของมาข้ึน Website และ ติดบอรดเพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธ ดังนี้ 

- นโยบายสิ่งแวดลอมโครงการสํานักงานสีเขียว ( Green  Office ) 

- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมสํานักงานสีเขียว 

- คูมือการลดใชกระดาษ (ระบุแหลงท่ีมาของเอกสารใหชัดเจน)   

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.5 การจัดการลดใชพลังงาน ของ อาคารมหิดลอดุลยเดช-พระศรนีครินทร (ศาลายา) 

นายโกวิทย   ยอดแกว สืบเนื่อง เรื่องการจัดการลดใชพลังงาน ของ อาคารมหิดลอดุลยเดช -     

พระศรีนครินทร (ศาลายา)  แจงวา ไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณตรวจจับความเคลื่อนไหว (Motion Sensor) เพ่ือเปด-

ปด โคมไฟแสงสวาง ท่ีหองแพนทรี (pantry) ทุกชั้น เสร็จเรียบรอยแลว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.6 แบบฟอรมการกรอกขอมูลตามตัวช้ีวัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน 

ประธานฯ สืบเนื่อง เรื่องแบบฟอรมการกรอกขอมูลตามตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน แจงวา 

ตามท่ีคณะพยาบาลศาสตร ไดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (PA) กับมหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2559            

ในยุทธศาสตรท่ี 4 ความเปนเลิศทางการบริหารจัดการอยางยั่งยืน หัวขอ 4.5 รอยละคะแนน ท่ีไดจากการประเมิน

ตามเกณฑตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน เปาหมายคือ รอยละ 60 ซ่ึง นายชัยวุฒิ   คําแมน เปนผูกรอกขอมูลตาม

แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประเมินตามเกณฑตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศนแลว ท้ังนี้ผลการ

ดําเนินการของคณะพยาบาลศาสตรไดเกินเปาหมาย คือ รอยละ 83.33 ตามราบละเอียด ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ขอตกลงตาม KPIs 

 
หนวยนับ ป 2559 

 
เปาหมาย 

 
ผลการ 

ด ําเนนิงาน 

4.5 รอยละคะแนนท ี่ไดจากการประเมน ิ ตามเกณฑตัวช ี้ว ัด 

มหาว ิทยาลย ั เช ิงน ิเวศน 

รอยละ 60 83.33 

• ว ัตถ ุดิบ คะแนน 2 2 

• พล ังงาน คะแนน 2 3 

•  น า คะแนน 2 3 

• กากของเส ีย คะแนน 2 2 

• อาคาร คะแนน 2 3 

• กาซเรือนกระจก คะแนน 1 2 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือปรึกษาหารือ 

4.1 การจัดทําคูมือสํานักงานสีเขียว ( Green  Office ) ของคณะพยาบาลศาสตร 

  ประธานฯ แจงวา ตามท่ี คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการจัดทําโครงการ รณรงคการจัดการ

สิ่งแวดลอมเชิงนิเวศน กิจกรรม NS รวมใจกาวสูองคกรสีเขียว (Green Office) ซ่ึงเปนภาระกิจเชิงรุก เพ่ือใหการ

ดําเนินกิจกรรมอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผล บรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว ท้ังนี้ ประธานฯ ขอให    

ฝายเลขานุการคณะทํางานปฏิบัติการลดใชพลังงาน และ คณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมสํานักงานสีเขียว 

ประสานงานรวมกันจัดทําคูมือสํานักงานสีเขียว ( Green  Office ) มานําเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ตอไป  

   

มติท่ีประชุม รับทราบ  

 

4.2 การสมัครเขารวมโครงการ การประเมินสํานักงานสีเขียว ของคณะพยาบาลศาสตร 

 ประธานฯ แจงวา ตามท่ี คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการจัดทําโครงการ รณรงคการจัดการ

สิ่งแวดลอมเชิงนิเวศน กิจกรรม NS รวมใจกาวสูองคกรสีเขียว (Green Office) ซ่ึงการเขารวมโครงการ การประเมิน

สํานักงานสีเขียว ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม NS รวมใจกาวสูองคกรสีเขียว (Green Office) ใหไดคะแนน

ประเมิน อยางนอยรอยละ 70 เพ่ือใหการประเมินสํานักงานสีเขียวบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว คณะพยาบาลศาสตร 

ตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือเขารวมการประเมินสํานักงานสีเขียว ประจาํป 2560 ตอไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ และท่ีประชุมฯ เห็นชอบใหทําการประเมินสํานักงานสีเขียว ท่ีอาคารมหิดลอดุลยเดช –           

พระศรีนครินทร (ศาลายา) เทานั้น 

 

 4.3 กิจกรรมท่ีดําเนินการเกี่ยวกับสํานักงานสีเขียว 

    ประธานฯ แจงวา ตามท่ี คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการจัดทําโครงการ รณรงคการจัดการ

สิ่งแวดลอมเชิงนิเวศน กิจกรรม NS รวมใจกาวสูองคกรสีเขียว (Green Office) นั้น คณะพยาบาลศาสตรตองมี

กิจกรรมท่ีดําเนินการเก่ียวกับสํานักงานสีเขียว อยางนอย 3 กิจกรรม เปนหนึ่งในตัวชี้วัดความสําเร็จ   

  ในการนี้ ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมฯ รวมเสนอกิจกรรมเก่ียวกับสํานักงานสีเขียว เพ่ือนํามาพิจารณา

และดําเนินกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายท่ีวางไว  ท้ังนี้ ท่ีประชุมฯ มีความคิดเห็นและเสนอแนะกิจกรรมเก่ียวกับ

สํานักงานสีเขียว ดังนี้ 

- กิจกรรมท่ีจัดข้ึนควรเปนกิจกรรมท่ีมุงเนนการมีสวนรวมของนักศึกษา 

- กิจกรรม Green Meetings ตองมีการสรางความเขาใจ และขอความรวมมือจากบคุลากรใน

องคกร เนนการประชาสัมพันธ รณรงคสรางเสริมจิตสํานึก และกระตุนใหเกิดการปรับพฤติกรรม

ในเรื่องการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และการประหยัดพลังงานอยางตอเนื่อง 

- กิจกรรม 5ส. ควรมีการจัดอยางสมํ่าเสมอ 

- กิจกรรม ธนาคารถุงผา ตองมีผูรับผิดชอบหลักในดานการรับบริจาคถุงผา และการจัดทําระบบ

การยืม – คืนถุงผา 

- การจัดนิทรรศการ สมควรจัดในไตรมาสท่ี 4 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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4.4 การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําสํานักงานสีเขียว 

ประธานฯ แจงวา ตามท่ี คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการจัดทําโครงการ รณรงคการจัดการ

สิ่งแวดลอมเชิงนิเวศน กิจกรรม NS รวมใจกาวสูองคกรสีเขียว (Green Office) นั้น คณะพยาบาลศาสตรตองมีแกนนํา

ในการพัฒนาสํานักงานสีเขียว  จํานวน 20 คน เปนหนึ่งในตัวชี้วัดความสําเร็จ   

ท้ังนี้ ท่ีประชุมฯ เสนอใหเพ่ิมจํานวนแกนนําในการพัฒนาสํานักงานสีเขียวข้ึนเพ่ือความเหมาะสม 

เปนจํานวน 30 คน มีรายละเอียดังนี้ 

- ตัวแทนจากภาควิชาฯๆ ละ  2 คน (อาจารย1 คน / เจาหนาท่ี 1 คน)  เปนจํานวน  14 คน 

- ตัวแทนจากหนวยงานๆ ละ  1 คน (ศาลายาและบางกอกนอย)  เปนจํานวน  12 คน 

- นักศึกษา ป 2-3    ชั้นปละ  2 คน     เปนจํานวน   4 คน 

ในการนี้ ประธานฯ ขอใหผู อํานวยการศูนยบริการวิชาการ ประสานงานเพ่ือจัดหาวิทยากร          

เชิงปฏิบัติการแกนนําสํานักงานสีเขียว ตอไป 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

4.5 การจัดทํานวัตกรรม การเปนสํานักงานสีเขียว  

ประธานฯ แจงวา ตามท่ี คณะพยาบาลศาสตรไดดําเนินการจัดทําโครงการ รณรงคการจัดการ

สิ่งแวดลอมเชิงนิเวศน กิจกรรม NS รวมใจกาวสูองคกรสีเขียว (Green Office) นั้น คณะพยาบาลศาสตรตองมี

นวัตกรรม การเปนสํานักงานสีเขียว จํานวน 1 ชิ้นงาน ซ่ึงจะพิจารณาจากกิจกรรมท่ีเก่ียวกับสํานักงานสีเขียว วามี

กิจกรรมใดท่ีสามารถพัฒนาเปนนวัตกรรมไดบาง  

ท้ังนี้ ท่ีประชุมฯ เสนอใหผูเก่ียวของหาขอมูลเพ่ิมเติม เก่ียวกับคํากําจัดความของ “นวัตกรรม” ใหมี

ความถูกตองชัดเจนยิ่งข้ึน 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 

4.6 กําหนดวันประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใชพลังงานประจําป พ.ศ. 2559 

  กําหนดนัดประชุมครั้งตอไป ครั้งท่ี 1/2560 ในวันศุกรท่ี 24 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น.          

ณ.หองประชุมจันทนา นิลวรางกูร ชั้น 2 อาคารมหิดลอดุลยเดช – พระศรีนครินทร (ศาลายา)  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  

 

เลิกประชุม เวลา 12.00 น.  

    

 

  

นางสาวพรชนก   เวสา              นางสมร   รอดดอน    

        ผูบันทึกรายงานการประชุม             ผูตรวจรายงานการประชุม     


