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รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบตัิการลดใชพ้ลังงาน 
ครั้งท่ี 1/2556 ณ ห้องประชุม เพชรรัตน 

วันท่ี  12 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.00 น. 
---------------------------------- 

รายชื่อผู้มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    รองประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์วิไล        เลิศธรรมเทวี    หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์     คณะทํางาน 
3.  รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน   คณะทํางาน 
4.  รองศาสตราจารย์ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์   คณะทํางาน 
5.  รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์       สันทัด  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะทํางาน 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์  คณะทํางาน 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพา         ต่อสกุลแก้ว หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะทํางาน 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติรัตน์    วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะทํางาน 
9.  นางกอบกุล   เลาหิตกุล  หัวหน้างานบริการการศึกษา    คณะทํางาน 
10. นางจรินทิพย์  อุดมพันธุรัก   หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา    คณะทํางาน 
11.  นส.รุ่งนภา   อัครกุลชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการ    คณะทํางาน 
12.  นส.วริษา   หาเรือนธรรม หัวหน้างานนโยบาย แผนและงบประมาณ  คณะทํางาน 
13.  นางนภัสสร  ลาภณรงค์ชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบรหิารความเสี่ยง  คณะทํางาน 

14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์ (แทนรักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ ) 

15.  นายวัชรินทร์  ควรหาเวช (แทน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
16.  นางสาวยุพิน  ยังสวัสด์ิ  (แทน หัวหน้างานห้องสมุด) 
17.  นางสมร   รอดดอน  (แทน หัวหน้างานบริหารจัดการ) 
18.  นายนันทวุธ     คชนันทน์      คณะทํางานและเลขานุการ  
19. นายชัยวุฒิ   คําแมน      คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ฟองคํา         ติลกสกุลชัย   คณบดี        ประธาน (ติดราชการ) 
2.  นางอริยา   ธัญญพืช  รักษาการหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล  คณะทํางาน (ติดราชการ) 
3.  นส.ศรีสุดา   คล้ายคล่องจิตร หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย  คณะทํางาน (ติดราชการ) 
4.  นายสิริชัย   เสือส่อสิทธ์ิ    คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ (ติดราชการ)  
   

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1.  นางสาวพรชนก เวสา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
2.  นายประพันธ์ จั่นลา   ช่างซ่อมบํารุง 

 

เปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังน้ี 
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วาระท่ี 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลสรุปการคํานวณ Eco index ของคณะพยาบาลศาสตร์ จาก

เอกสารมีการเปรียบเทียบการใช้พลังงาน เมื่อคิด Utilization Unit มีค่าการใช้พลังงานมากกว่า เมื่อไม่คิด 

Utilization Unit อยู่ประมาณ 4% ทั้งน้ี ประธานฯ แจ้งว่าได้เชิญ ว่าที่ร้อยโทคนธรรพ์   เตียเจริญ หัวหน้างาน

สาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้เรื่องการคํานวณ 

Utilization Unit ให้กับคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ในการประชุมคร้ังต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.2 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงผลการจัดอันดับ UI Green metric world University Ranking 
2012 มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอันดับที่ 36 ของโลก ซึ่งถือเป็นอันดับที่ 1 ของ ประเทศไทย ประธานฯ แจ้งให้
คณะทํางานปฏิบัติ 
การลดใช้พลังงาน เข้าไปดูเวบไซต์ของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมเพ่ือรับทราบข่าวสารและข้อมูลเก่ียวกับการ
ดําเนินการลดใช้พลังงานของคณะอ่ืนๆ  
มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงผลการประเมินการบรรยายเรื่อง แนวทางการประหยัดพลังงานและ
ทรัพยากร โดย ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 13.30 - 16.30 น. ดังน้ี 

- ความรู้ความเข้าใจก่อนอบรม   คะแนนเฉล่ีย 2.84 
- ความรู้ความเข้าใจหลังอบรม   คะแนนเฉล่ีย 2.90 
- ความรู้ความสามารถของวิทยากร   คะแนนเฉล่ีย 4.36 
- รูปแบบการบรรยายมีความเหมาะสม  คะแนนเฉล่ีย 3.97 
- การนําไปใช้ประโยชน์    คะแนนเฉล่ีย 4.06 
- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม คะแนนเฉล่ีย 3.90 
- สถานที่บรรยายมีความเหมาะสม   คะแนนเฉล่ีย 3.77 
- ความพึงพอใจโดยภาพรวม   คะแนนเฉล่ีย 4.00 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.4 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงปริมาณการใช้นํ้าประปาอาคารใหม่ เดือน ตุลาคม 2555 พบว่ามีการ

ใช้นํ้าในปริมาณมาก เน่ืองจากมีการใช้นํ้าประปาในรดนํ้าต้นไม้บนอาคาร ทั้งน้ีประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสิริชัยไป

หาข้อมูลเก่ียวกับการติดต้ังเครื่องป้ัมนํ้าเพ่ือสูบนํ้าจากบ่อด้านล่างขึ้นมาใช้รดต้นไม้บนอาคารเพ่ือช่วยลดปริมาณการใช้

นํ้าประปา ของอาคารใหม่ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.5 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงการจัดบรรยาย เรื่องการลดใช้ไฟฟ้า นํ้าประปาและทรัพยากร ให้แก่

นักศึกษาช้ันปีที่ 2 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จงดี   โตอ้ิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี-

สารสนเทศ คณะ-สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยจัดการบรรยายที่ หอพักบางขุนนนท์ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.6 ประธานฯ แจ้งให้ทีป่ระชุมทราบถึงการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะเพ่ือส่งขายที่กองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งน้ีได้มอบหมาย นางสมรเป็นผู้จัดทําโครงการ โดยให้ทุกหน่วยงาน ภาควิชามีส่วนร่วมในโครงการน้ี

รวมถึงที่หอพักบางขุนนนท์ นางสุวัฒนาจะเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการคัดแยกขยะจากพอพักบางขุนนนท์ให ้ ทั้งน้ีต้อง

ขอความร่วมมือจาก นายนันทวุธในการบริหารจัดการเวลาของรถที่จะขนขยะไปที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.7 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการขึ้นทะเบียนอาคารควบคุม เน่ืองจากคณะฯ มีขนาดหม้อแปลง

ไฟฟ้าเกิน 1,170 KVA เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม ซึ่งทางคณะฯ ต้องส่งข้อมูลดังกล่าว ใหกั้บกองกายภาพและ

สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้มหาวิทยาลัยมหิดลแจ้งต่อกระทรวงพลังงานทราบภายในเดือน มี.ค. 56 มิฉะน้ัน ต้องเสียค่าปรับ 

300,000 บาท และอธิการต้องจําคุก 3 เดือน โดยประธานฯ ได้ให้ผู้รับผิดชอบติดตามผลการดําเนินการ ซึ่งหากยังไม่

ส่งข้อมูลจะทําให้เกิดผลเสียทีร่้ายแรงมาก 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 1.8 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการส่งข้อมูลเครือ่งปรับอากาศ ให้กับกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
เน่ืองจากคณะพยาบาลศาสตร์ มีเครื่องปรับอากาศ ที่มีมากกว่าอายุ 10 ปี จํานวนมากกว่า 100 เครื่อง ซึ่งมีจํานวน
มาก หากรองบประมาณจากกระทรวงพลังงาน (งบประมาณสนับสนุนการเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศใหม่) การลดใช้
พลังงานอาจไม่ถึงเป้าหมายตามที่ต้ังไว้ ทางคณะฯ จึงจัดของบประมาณสําหรับเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ ทั้งน้ีทาง
คณะจะเชิญ  
คุณคนธรรพ์   และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศิษฐ์ ตรูทศันวินท์ มาเป็นกรรมการ TOR เพ่ือกําหนด spec ต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบ  

 1.9 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกราฟเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้า ประปา (ค่านํ้า, ค่าไฟฟ้า) ของคณะ          
พยาบาลศาสตร์ ข้อมูลใหมท่ีนํ่าเสนอยังไม่มีข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ทั้งน้ีประธานฯ ได้มอบให้นายชัยวุฒิ สอบถามจากกอง
คลัง        และให้นําข้อมูลมานําเสนอต่อคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานในการประชุมคร้ังต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1/2556               
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีการแก้ไขดังน้ี 
 หน้าที่ 4  วาระที่ 3  ข้อที่ 3.2.1 
  -“ในส่วนของภาควิชามีการใช้ไฟฟ้าแบบดาวไลท์” แก้ไขเป็น “ในส่วนของทางเดินช้ัน 6 มีการใช้ 
ไฟฟ้าแบบดาวไลท์” 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การสาํรวจสวิตช์อาคารใหม่ นายชัยวุฒิ (แทนนายสริิชัย) แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า จากการสํารวจพบว่า
สวิตช์ที่โรงอาหารอาคารใหม่เป็นแบบเปิดสลับ เปิดดวงเว้นดวง ในส่วนของห้องเรียนเป็นแบบแถวสลับแถวซึ่งสามารถ
เปิดให้ประหยัดพลังงานได้อยู่แล้ว 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 การสํารวจไฟฟ้าดวงที่ไม่ใช้ในอาคารเก่า (ศิริราช) และการดําเนนิการเปลีย่นหลอด T8 เป็นหลอด
ประหยัดไฟ T5 นายนันทวุธแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ทําการสํารวจดวงไฟท่ีไม่ใช้ในอาคารเก่า (ศิริราช) แล้ว พบว่าดวง
ไฟทางเดินในบางช้ัน ฝ่ายช่างได้ดําเนินการถอดหลอดไฟดวงที่ไม่จําเป็น และมีการเปลี่ยนชนิดของหลอดไฟเป็นแบบ 
T5 บ้างแล้ว เช่น ทางเดินของช้ัน 6  ในส่วนการถอดหลอดไฟในห้องทํางานขึ้นอยู่กับความจําเป็นในการใช้งานที่
แตกต่างกัน ซึง่ฝ่ายช่างไม่สามารถดําเนินการได้โดยพลการ ต้องให้ผู้ใช้หอ้งทํางานน้ัน (หัวหน้าภาควิชา อาจารย์ หรอื
เจ้าหน้าที่) เป็นผู้อนุญาตและแจ้งกับฝ่ายช่าง ว่าช่างจะสามารถถอดหลอดไฟดวงไหนท่ีไม่จําเป็นในห้องทํางานได้บ้าง 
มติที่ประชุม รับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสมรแจ้งลูกจ้างในแต่ละช้ันให้ช่วยกันปิดไฟโดยทันที เมื่อ
เห็นว่าไม่มีการใช้งาน  

3.4 ความก้าวหน้าในการจัดซ้ือเครื่องปรบัอากาศที่มีอายุเกิน 10 ป ีประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้มีการ
ดําเนินการขออนุมัติในหลักการและผ่านการอนุมัติจากท่านคณบดีแล้ว ซึ่งมีจํานวนเคร่ืองปรับอากาศที่ต้องเปลี่ยน 
จํานวน 132 เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,668,400.00 บาท เป็นราคาของเคร่ืองปรับอากาศเบอร์ 5 ตามมาตรฐานของ
กรมบัญชีกลาง ทั้งน้ีการจัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศจะเข้าสู่กระบวนการทางพัสดุโดยจะเสนอจัดต้ังกรรมการ TOR ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ ในที่ประชุมเสนอให้มีการแบ่งการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศเป็นกลุ่มๆ โดยใช้จํานวนปีเป็น
หลักในการแบ่งกลุ่ม ซึ่งทําให้ดําเนินการจัดซื้อเร็วขึ้น ทั้งน้ีประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนันทวุธนําเรื่องน้ีปรึกษากับ
ฝ่ายพัสดุพิจารณาเพ่ือหาวิธีดําเนินการในการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศต่อไป 

3.5 การจัดทํา Website ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการกําหนดให้ทกุคณะ
ทําเวบไซต์เพ่ือรณรงค์การลดใช้พลังงาน ซึ่งคณะพยาบาลศาสตร์ได้มีการจัดทําเวบไซต์ดังกล่าวแล้ว ช่ือว่า “NS GREEN”  
มติที่ประชุม รับทราบ ทั้งน้ีประธานฯ ได้เสนอให้มีการแก้ไขหัวข้อต่างๆ ในเวบไซต์ให้ชัดเจนมากย่ิงขึ้น โดย
มอบหมายให้นายชัยวุฒิประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีและสารเทศ  

3.6 การติดต้ังมิเตอร์ตามชัน้และตามภาควิชา นายนันทวุธแจ้งต่อที่ประชุมว่า ได้ดําเนินการติดต่อ
ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงแล้ว ซึ่งทางการไฟฟ้านครหลวงจะสง่วิศวกรเข้ามาสํารวจพ้ืนที่คณะพยาบาลศาสตร์
เพ่ือดําเนินการต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบ  

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อปรกึษาหารือ 
4.1 การดําเนนิการตามที่กระทรวงพลังงานกําหนด ในการวางแผนปฏิบัติ 
 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึง การดําเนินการและการวางแผนปฏิบัติ ตามท่ีได้รับทราบจากการประชุม

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลยัมหิดล เพ่ือให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คณะพยาบาลศาสตร์
ต้องดําเนินการ มีดังน้ี 
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1) แผนประชาสัมพันธ์ สร้างทัศนคติ สร้างค่านิยมสร้างวัฒนธรรม ซึ่งประธานฯ ได้มอบหมายให้ฝ่าย
ประชาสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบ การประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการลดใช้พลังงานภายในคณะพยาบาลศาสตร์  

2) แผนฝึกอบรม คณะพยาบาลศาสตร์ได้มีจัดการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรและนักศึกษาในเรื่องเก่ียวกับ
การลดใช้พลังงานแล้ว ดังน้ี เรื่อง Eco University (วันที่ 12 ธันวาคม 2555 ) และ เรือ่งแนวทางการประหยัดพลังงาน
และทรัพยากร (วันที่ 22 มกราคม 2556) โดย ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต , เรื่องการลดใช้ไฟฟ้า นํ้าประปาและทรัพยากร 
ให้แก่นักศึกษาพยาบาล ช้ันปีที่ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี   โตอ้ิม (วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555) ทั้งน้ี ประธานฯ 
แจ้งยังให้ที่ประชุมทราบถึงแผนการอบรมอ่ืนๆ ที่จะจัดให้มีการอบรม ได้แก่ให้ความรู้แก่พนักงานขับรถ เรื่องขบัรถ
อย่างไรให้ประหยัดพลังงาน ซึ่งได้มอบหมายให้ นายนันทวุธไปหาข้อมูลและติดต่อวิทยากร เพ่ือมาให้ความรู้ในต่อไป  

3) แผนปฏิบติังานของกลุ่มงาน โดยในกลุ่มงานวางแผนกิจกรรมและทดลองปฏิบัติจนเกิดผลสําเรจ็ภายใน
กลุ่มย่อย โดยมีการถ่ายรูปการดําเนินการในขั้นตอนต่างๆ แล้วนํามาเสนอต่อที่ประชุม เพ่ือให้ทีป่ระชุมได้เห็นถึง
ประโยชน์ของกิจกรรมและนาํมาจัดทําเป็นโครงการที่ใหญข่ึ้น 
มติที่ประชุม รับทราบ ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ให้จัดต้ังกลุ่มย่อยในการทําโครงการเก่ียวกับการลดใช้

พลังงาน ขึ้นมาเพ่ือให้เกิดกระบวนการตามข้อ 3 (แผนปฏิบัติงานของกลุ่มงาน) ซึ่งที่ประชุมมีการเสนอ โครงการ

รณรงค์ลดใช้โฟม โดยการนําป่ินโตไปซื้ออาหารที่ร้านค้า แทนการซื้ออาหารใส่โฟม (ผูร้่วมในการจัดทํากิจกรรม ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติรัตน์ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพา) ทั้งน้ีต้องขอความร่วมมือจาก

ร้านค้าในการดําเนินกิจกรรมด้วย 

4.2  การนําเสนอแนวคิดโครงการ / กิจกรรม การลดใชพ้ลังงาน 
 1) โครงการประกวดคลิปประหยัดพลังงาน  ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้จัดทําร่าง

โครงการประกวดคลิปประหยัดพลังงาน โดย จะนําเสนอโครงการดังกล่าวเข้าวาระพิจารณาในที่ประชุมคณะ ภายใต้
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ทั้งน้ีขอความเห็นจากคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เก่ียวกับโครงการดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงและ
แก้ไขให้เหมาะสมเพ่ือนําเสนอต่อที่ประชุมคณะ ต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ โดยท่ีประชุมได้มีการแสดงความคิดเห็นและแก้ไขร่างโครงการ ดังน้ี 

   - ช่ือโครงการ เปลี่ยนช่ือโครงการเป็น โครงการรณรงค์ “คิดก่อนใช้ NS ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน” 

 - เงินรางวัล แก้ไขเป็น เงินรางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท 

 2) โครงการคัดแยกขยะ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสมร ฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นผูร้ับผิดชอบ

หลัก โดยให้ไปทําความเข้าใจกับลูกจ้างว่าการแยกขยะเพ่ือส่งธนาคารขยะ มหาวิทยาลัยมหิดล น้ันเป็นงานของ

ส่วนรวม และให้จัดจุดทิ้งกระดาษท่ีใช้แล้วสองหน้า ตามภาควิชา 

มติที่ประชุม รับทราบ ในทีป่ระชุมเสนอให้มีการจัดอบรมเร่ืองการคัดแยกขยะให้แก่ลกูจ้าง โดย บริษัท วงษ์พานิช 

จํากัด  มีจัดอบรมให้ความรู้เรื่องคัดแยกขยะฟรี ติดต่อ ดร.สมไทย วงษ์เจริญ โทร 055-321555 ต่อ 104  

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 การนัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. ห้องประชุมเพชรัตน์ 

 
ปิดประชุม เวลา 16.00 น.     นางสาวพรชนก   เวสา        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


