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รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบตัิการลดใชพ้ลังงาน 
ครั้งท่ี 2/2556 ณ ห้องประชุม เพชรรัตน 
วันท่ี  11 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 น. 

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

1.  รองศาสตราจารย์รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    รองประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์วิไล        เลิศธรรมเทวี    หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์     คณะทํางาน 
3.  รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน   คณะทํางาน 
4.  รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์       สันทัด  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะทํางาน 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์  คณะทํางาน 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติรัตน์    วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะทํางาน 
7. นางจรินทิพย์  อุดมพันธุรัก   หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา    คณะทํางาน 
8.  นส.ศรีสุดา   คล้ายคล่องจิตร หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   คณะทํางาน 
9.  นส.รุ่งนภา   อัครกุลชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการ    คณะทํางาน(ติดราชการ) 
10.  นส.วริษา   หาเรือนธรรม หัวหน้างานนโยบาย แผนและงบประมาณ  คณะทํางาน 
11.  นางนภัสสร  ลาภณรงค์ชัย หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบรหิารความเสี่ยง  คณะทํางาน 
12.  นางณัฐวรีย์     วรคุณพิเศษ หัวหน้างานบริหารจัดการ    คณะทํางาน 

13.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิตย์ (แทนรักษาการหัวหน้างานคลังและพัสดุ ) 
14.  นายวัชรินทร์  ควรหาเวช (แทน หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
15.  นางสาวยุพิน  ยังสวัสด์ิ  (แทน หัวหน้างานห้องสมุด) 
16.  นางสมร   รอดดอน       คณะทํางานและเลขานุการ 
16.  นายนันทวุธ     คชนันทน์       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
17. นายชัยวุฒิ   คําแมน       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
18.  นายสิริชัย   เสือส่อสิทธ์ิ      คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
19.  นางสาวพรชนก  เวสา       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ฟองคํา         ติลกสกุลชัย   คณบดี         ประธาน (ติดราชการ) 
2.  รองศาสตราจารย์ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์   คณะทํางาน (ติดราชการ) 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพา         ต่อสกุลแก้ว หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะทํางาน (ติดราชการ) 
4.  นางอริยา   ธัญญพืช  เลขานุการ     คณะทํางาน (ติดราชการ) 
5.  นางกอบกุล   เลาหิตกุล  หัวหน้างานบริการการศึกษา    คณะทาํงาน (ติดราชการ) 

   

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1.  นางสุวัฒนา     อภิมนต์บุตร  
2. ว่าท่ีร้อยโทคนธรรพ์   เตียเจริญ  หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
3. ว่าท่ีร้อยตรีพงษธร  เซ่ียงเห็น  หัวหน้างานหน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร งานสาธารณปูโภคและระบบอาคาร กองกายภาพฯ 

  

เปิดประชุมเวลา 14.30 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังน้ี 
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วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ว่าที่ร้อยโทคนธรรพ์ เตียเจริญ หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้ความรู้แก่คณะทาํงานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เรื่องการคํานวณ Utilization Unit และการ

ประหยัดพลังงาน (power point) ว่าที่ร้อยโทคนธรรพ์ได้แสดงการคํานวณค่า Utilization Unit ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้

ที่ประชุมทราบ ผลลัพธ์ที่ได้จากการคํานวณน้ัน ในปี 2555 คณะพยาบาลศาสตร์ มีการใช้พลังงานต่อการใช้ประโยชน์ของ

พ้ืนที่ทั้งหมดคุม้ค่ามากขึ้น (มกีารใช้พลังงานลดลง) ผลลัพธ์ที่ได้น้ันขัดแย้งกับเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยมหิดลส่งมาให้ ว่าที่

ร้อยโทคนธรรพ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เรื่องข้อมูล Utilization Unit ของคณะพยาบาลศาสตร์ที่ไมต่รงกันน้ัน จะไปตรวจสอบ

กับผู้ที่คํานวณอีกคร้ังหน่ึง ทั้งน้ีในประชุมมีข้อสงสัยในรายละเอียดข้อมูลของคณะพยาบาลศาสตร์ที่นํามาคํานวณน้ัน อาจเป็น

ข้อมูลที่ไมถู่กต้องอีกทั้งยังไม่มีความชัดเจนถึงผู้ที่นําส่งข้อมูลดังกล่าว ว่าที่ร้อยโทคนธรรพ์ แจ้งให้คณะพยาบาลศาสตร์ ส่ง

ข้อมูลปริมาณการใช้นํ้า , ไฟฟ้า และขนาดหม้อแปลงให้กับ อ.รุ่งกมล สหีะวงศ์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน ดูแล

โรงพยาบาลศิริราช ให้ตรวจสอบจากเลขท่ีบ้านว่าคณะพยาบาลศาสตร์มีเลขที่บ้าน เลขเดียวกันกับโรงพยาบาลศิริราชหรือไม่ 

หากมีเลขที่เดียวกันก็ถือเป็นสถานที่เดียวกัน (รวมทั้งคณะเทคนิคการแพทย์ด้วย) ส่วนอาคารใหม่ (ศาลายา) ใหส้ง่ข้อมูลกับ 

อ.นิรันดร์ ที่ปรึกษาด้านพลังงานที่ดูแลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยการส่งข้อมูลใหแ้ก่ปรึกษาด้านพลังงานจะทําให้คณะพยาบาล

ศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงาน เรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟ T8 

มติที่ประชุม รับทราบ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายนันทวุธไปตรวจสอบข้อมูลทีถู่กต้องและรวบรวมข้อมูลทีใ่ห้

ครบถ้วน เพ่ือส่งให้ ว่าที่ร้อยโทคนธรรพ์ นําไปคํานวณหาค่า Utilization Unit ซึ่งในการส่งข้อมูลใหม่น้ัน ว่าที่ร้อยโทคนธรรพ์ 

ได้แจ้งให้นายนันทวุธ ติดตามงานได้โดยตรงและให้สอบถามและติดตามงานโดยเสร็จสิ้น เพราะตนเองมีภารกิจงานเป็น

จํานวนมาก อาจทําให้ไม่ได้ตรวจสอบการรับข้อมูลจากคณะพยาบาลศาสตร์ จนเกิดเป็นความล่าช้าในการคํานวณค่า 

Utilization Unit 

 1.2 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงการประชุมวางแผนรับมือปัญหาภาวะฉุกเฉินเหตุไฟฟ้าดับ วันที่ 5-14 

เมษายน 2556 ของคณะพยาบาลศาสตร์ กับผู้เก่ียวข้อง (เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556) เน่ืองจากคณะกรรมการอนุรักษพ์ลังงาน 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขอความร่วมมือจากทุกคณะให้จัดทําแนวปฏิบัติเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินเหตุไฟฟ้าดับ (รายละเอียดได้

จัดส่งให้แล้วทางอีเมล) จากการประชุมดังกล่าว ประธานฯ ได้จัดทํา (ร่าง) แผนรองรับภาวะฉุกเฉินเหตุไฟฟ้าดับ ระหว่างวันที่ 

5 - 14 เมษายน 2556 เพ่ือให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานร่วมพิจารณา เพ่ือนําเสนอท่านคณบดีในการประชุมคณะ

ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.3 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า ได้ส่ง ผลการประเมินการบรรยาย เรื่องการลดใช้ไฟฟ้า นํ้าประปาและทรัพยากร 

ให้แก่นักศึกษาพยาบาลช้ันปีที่ 2 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี   โตอ้ิม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรศาสตร์ ให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานแล้วทางอีเมล 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 1.4 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึง การดําเนินการเก่ียวกับการลดใช้พลังงานของ บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้รวบรวมการดําเนินการและกิจกรรมต่างๆ เป็น power point (รายละเอียดได้จัดส่งให้แล้วทางอีเมล) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.5 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงโครงการรณรงค์ ร่วมใจ ลดใช้พลังงาน ได้รับการอนุมัติจากคณบดีเรียบร้อย

แล้ว ในโครงการมีการจัดประกวดคลิป และคําขวัญอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งได้มีการประชาสัมพันธ์แล้ว ผา่นทางเวบไซต์ของคณะ

คณะพยาบาลศาสตร์ และจัดทําโปสเตอร์ติดบอร์ดประกาศและติดไว้ภายในลิฟต์ทั้ง 2 ตัว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 1.6 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงการขออนุมัติจัดซือ้เคร่ืองปรับอากาศที่เสื่อมสภาพการใช้งานเร่งด่วน จํานวน 

4 เครื่อง ได้แก่ ห้องประชุมเพชรรัตน , ห้องรองคณบดี , ห้องสํานักงานบัณฑิตศึกษา และห้องหัวหน้าภาควิชาการพยาบาล

กุมารเวชศาสตร์ ซึ่งเคร่ืองปรับอากาศทั้ง 4 เครื่อง ได้รับการอนุมัติจัดซื้อเคร่ืองใหม่ และอยู่ในขั้นตอนการดําเนินการทางพัสดุ 

มติที่ประชุม รับทราบ  

 1.7 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงสรุปการใช้พลังงานและกระดาษ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ในรูปแบบกราฟ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 2/2556  
วันที่ 11 มีนาคม 2556 โดยมีการแก้ไขดังนี้ 
 หน้าที่ 4  วาระที่ 3  แก้ไข ลําดับเลขที่ข้อ ดังนี ้
  -“3.4” แก้ไขเป็น “3.3” 

  -“3.5” แก้ไขเป็น “3.4” 

  -“3.6” แก้ไขเป็น “3.5” 
 
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 ผลการสํารวจหลอดไฟฟ้าตามทางเดินและการถอดหลอดไฟฟ้า นายชัยวุฒิแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการสํารวจ
หลอดไฟฟ้าตามทางเดินมีจํานวนหลอดไฟฟ้า 340 หลอด ได้ดําเนินการปลดหลอดไฟฟ้าไปแล้วทั้งหมด 154 หลอด ซึ่งถือเป็น
การลดการใช้ไฟฟ้าบริเวณทางเดินไป 50%  
มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 ความก้าวหน้าในการจัดซ้ือ เครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 10 ป ีผู้รับผิดชอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
เน่ืองจากเคร่ืองปรับอากาศ ของคณะพยาบาลศาสตร์ ทีม่ีอายุเกิน 10 ปี มีจํานวนที่สงูมาก จึงได้คัดเลือกเครื่องปรับอากาศที่มี
อายุการใช้ต้ังแต่ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 132  เครื่อง ซึ่งได้ดําเนินการจัดต้ัง กรรมการ TOR แล้ว ดังน้ี  

1. รองศาสตราจารย์รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
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2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศิษฐ ์ ตรูทัศนวินท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและระบบสนับสนุน 
3. ว่าที่ร้อยโทคนธรรพ์  เตียเจริญ  หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิรา วรรณสถิต ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงบประมาณและการคลังรอง 
5. ศาสตราจารย์วิไล        เลิศธรรมเทวี    หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ 
6. นายนันทวุธ      คชนันทน์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

ทั้งน้ีกรรมการ TOR กําลังดําเนินการ สํารวจพ้ืนที่ห้องต่างๆ ในคณะพยาบาลศาสตร์เพ่ือกําหนดค่า BTU ของ
เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับห้องต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.3 การจัดทํา Website ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ฝ่ายเทคโนโลยีและสารเทศได้จัดทําเวบไซต์เพ่ือรณรงค์การ
ลดใช้พลังงาน (NS GREEN) เสร็จเกือบ 100% แล้ว ทั้งน้ีประธานฯ ยังเชิญชวนให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานเข้าไป
ดูเวบไซต์ (NS GREEN) และช่วยกันส่งภาพถ่ายที่ทางภาควิชาและหน่วยงานได้มีการดําเนินกิจกรรมเกีย่วกับการลดใช้พลังงาน 
ให้ฝ่ายเทคโนโลยีและสารเทศนําไปอัพเดทบนเวบไซต์ (NS GREEN) โดยให้แจ้งรายละเอียดของกิจกรรมให้ชัดเจน 
มติที่ประชุม รับทราบ  

3.4 ความก้าวหน้าในการจัดโครงการประกวดคลิปประหยัดพลงังาน ประธานฯ แจ้งแทนฝ่ายประชาสัมพันธ์ ว่าได้
ดําเนินการประชาสัมพันธ์ไปแล้ว ทางหน้าเวบไซต์คณะพยาบาลศาสตร์ จัดทําโปสเตอร์ติดไว้ในลิฟต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์
มีกําหนดการส่งภายในวันที่ 25 มีนาคม 2556 ทั้งน้ีจะได้ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในการตัดสิน การประกวดคลิปประหยัด
พลังงาน โดยให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานได้เสนอช่ือผู้ที่เหมาะสมมาเป็นกรรมการในการตัดสินฯ จากหน่วยงาน
ต่างๆ ดังน้ี ตัวแทนหัวหน้าภาค , ตัวแทนสายสนับสนุน , ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ , ตัวแทนจากสโมสรนักศึกษา ฯลฯ 
มติที่ประชุม รับทราบ ในทีป่ระชุมได้มีการร่วมเสนอช่ือเพ่ือแต่งต้ังกรรมการในการตัดสิน การประกวดคลิปประหยัด
พลังงาน ดังน้ี 
 1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์ (ตัวแทนหัวหน้าภาค)  
 2.นายพัฒนะ     ผ่องศรี  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  (ตัวแทนสายสนับสนุน) 
 3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ วาณิชย์เจริญชัย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศ  (ผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญ) 
 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงดี   โตอ้ิม  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

ส่วนตัวแทนจากสโมสรนักศกึษา ให้ประสานงานเพ่ือขอรายช่ือจากประธานสโมสรนักศึกษา เมื่อได้รายช่ือแล้วจะ
ดําเนินการแต่งต้ังกรรมการในการตัดสินฯ และกําหนดวันเพ่ือนัดกรรมการมาดําเนินการตัดสินคลิปประหยัดพลังงาน ต่อไป 

3.5 ความก้าวหน้าในการจัดโครงการคัดแยกขยะ นางสมร แจ้งต่อที่ประชุมว่า ยังไม่ได้ดําเนินการจัดอบรมเรื่องการ
คัดแยกขยะให้แก่ลูกจ้าง เน่ืองจากไม่สามารถติดต่อ บริษัท วงษ์พานิช จํากัด ได้ ทั้งน้ีกําลังดําเนินการจัดหาวิทยากร ประธานฯ 
ได้แจ้งว่า ให้ดําเนินการจัดหาถังขยะเพ่ือใช้สําหรับการคัดแยกขยะและให้ถ่ายรูปเพ่ือทําการประชาสัมพันธ์ ส่วนพฤติกรรมการ
ทิ้งขยะซึ่งมีอยู่ในกิจการ 5 ส.ด้วยน้ัน ให้คณะกรรมการดําเนินการกิจการ 5 ส.ช่วยเน้นยํ้าและให้ความสําคัญมากขึน้ อาจให้มี
การจัดทําวีดีโอเพ่ือประชาสัมพันธ์เรื่องพฤติกรรมการทิ้งขยะภายในคณะพยาบาลศาสตร์ก็ได้ ทั้งน้ีการประชาสัมพันธ์เรื่องการ
คัดแยกขยะให้นางสมรประสานงานกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศหรือฝ่ายประชาสัมพันธ์เพ่ือดําเนินการต่อไป  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อปรกึษาหารือ 

4.1 แผนรองรบัภาวะฉุกเฉินเหตุไฟฟา้ดับ วันที่ 5 - 14 เมษายน 2556 รองศาสตราจารย์วิไล หัวหน้าภาควิชาการ
พยาบาลกุมารเวชศาสตร์ แจ้งแทนประธานฯ เพ่ือให้ที่ประชุมร่วมพิจารณา (ร่าง) แผนการรองรับภาวะฉุกเฉินเหตุไฟฟ้าดับ 
ระหว่างวันที่ 5 - 14 เมษายน 2556 ของคณะพยาบาลศาสตร์ เพ่ือเสนอให้คณบดีอนุมัติ  
มติที่ประชุม รับทราบ ที่ประชุมเสนอให้มกีารแก้ไข 

 4.2 แนวทางการประหยัดพลังงานเพ่ือรกัษาไฟฟ้าสํารอง ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มาตรการและ
แนวทางปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแนวทางการประหยัดพลังงานท่ีได้รับมาจากการประชุม
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลยัมหิดล ซึ่งเห็นว่าเป็นประโยชน์จึงเสนอให้เป็นมาตรการเสริม (เพ่ิมเติม) จาก
ประกาศแนวปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง มาตรการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร โดยให้จัดทําเป็นจดหมายเวียนถึงทุก
หน่วยงาน , ทุกภาควิชา 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 4.3 ตารางตรวจสอบการประหยัดพลังงาน ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมคณะกรรมการ
อนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลยัมหิดล เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2556 น้ัน ทางคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลยัมหิดลได้
จัดทําแบบสํารวจการดําเนินการตามแนวปฏิบัติรองรับภาวะฉุกเฉินขาดแคลนไฟฟ้า และให้ทุกคณะทําการสํารวจและจัดส่ง
คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลยัมหิดล ทุกเดือน เพ่ือเป็นข้อมูลว่าทุกคณะได้ให้ความร่วมมือในการดําเนินการตาม
แนวปฏิบัติรองรับภาวะฉุกเฉินขาดแคลนไฟฟ้า ทั้งน้ีประธานฯ ได้จัดทําแบบฟอร์มขึ้นมาใหม่เพ่ือให้ง่ายต่อการตรวจเช็คทุกวัน 
โดยมอบหมายให้คนงานประจําช้ันเป็นผู้สํารวจ นําส่งที่งานอาคารสถานที่ (นางสาวพรชนก) แล้วจึงรวบรวมข้อมูลโดยสรุปและ
กรอกแบบสํารวจฯ ของคณะกรรมการอนุรกัษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมหดิล ส่งทุกวันที ่1 ของเดือน       
มติที่ประชุม รับทราบ ที่ประชุมมีความเห็นว่าแบบฟอร์มที่จัดทําขึ้นมาใหม่มีเน้ือหาไม่สอดคล้องกับประกาศแนวปฏิบัติ 
คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง  มาตรการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร อาจทําให้เกิดความสับสนกับผูป้ฏิบัติ (บุคคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร์) ทั้งน้ีเพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน ประธานฯ จึงให้ใช้ แบบสาํรวจการดําเนินการตามแนวปฏิบัติรองรับภาวะ
ฉุกเฉินขาดแคลนไฟฟ้า ตามท่ีได้รับจาก คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 4.4 การกําหนดเวลาเปิดเครือ่งปรับอากาศของหน่วยงานและภาควิชาเพ่ือหลีกเลี่ยงเวลา Peak ประธานฯ แจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่า การไฟฟ้ามีการคิดอัตราค่าไฟอัตราพิเศษ ในช่วงที่ระบบมีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) 
เช่น กรณีที่มีการเปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้า, เครื่องปรับอากาศพร้อมกันจํานวนมากในเวลาเดียวกัน ดังน้ัน เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่าย
ด้านค่าไฟฟ้าของคณะพยาบาลศาสตร์ จึงเสนอให้มีการกําหนดเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศของหน่วยงานและภาควิชาเพ่ือ
หลีกเลี่ยงเวลา Peak ดังน้ี 
  1) เวลา 8.45 น. ให้เปิดเคร่ืองปรับอากาศ ที่ช้ัน 2 ,3 ,4 (ห้องสมุดเปิด–ปิดปกติ เวลา 7.30 – 19.30 น.) 
  2) เวลา 9.00 น. ให้เปิดเคร่ืองปรับอากาศ ที่ช้ัน 6 ,7 ,8 

  3) เวลา 9.15 น. ให้เปิดเคร่ืองปรับอากาศ ที่ช้ัน 9 ,10 

 ห้องเรียน ให้เปิดเคร่ืองปรับอากาศตามตารางเรียน , ตารางสอน ตามปกติ 

มติที่ประชุม รับทราบ ในที่ประชุมเสนอให้นําใบแจ้งหน้ีค่าไฟฟ้าของคณะพยาบาลศาสตร์มาตรวจสอบ หากพบว่ามีการ

เสียค่าไฟฟ้าในช่วงที่ระบบมีความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุด (Peak Demand) ให้นํากําหนดเวลาเปิดเครื่องปรับอากาศดังกล่าว
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มาใช้ เพ่ือลดการใช้พลังงานและลดค่าใช่จ่ายค่าไฟฟ้าของคณะพยาบาลศาสตร์ โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชัยวุฒิเป็นผู้

ตรวจสอบและดําเนินการต่อไป  

 4.5 กําหนดวันประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานประจําเดือน ปี พ.ศ. 2556 ดังน้ี 
   1.) การประชุม ครั้งที่ 3/2556 วันที ่18 เมษายน 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. ห้องประชุม เพชรรัตน 
   2.) การประชุม ครั้งที่ 4/2556 วันที ่23 พฤษภาคม 2556 เวลา 9.00 – 12.00 น. หอ้งประชุม เพชรรัตน 
มติที่ประชุม รับทราบ      

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 การประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม ให้จัดทําแนวปฏิบัติการประหยัดพลังงานเช้ือเพลิง

เป็นกระดาษขนาด A4 ติดไว้ที่เบาะที่น่ังหลังคนขับ เพ่ือแจ้งให้พนักงานขับรถและบุคลากรผู้ใช้รถของคณะพยาบาลศาสตร์ได้
รับทราบและปฏิบัติตาม 
 
ปิดประชุม เวลา 13.00 น.    
 
    นางสาวพรชนก   เวสา         
  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


