
รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบตัิการลดใชพ้ลังงาน 
ครั้งท่ี 1/2555 ณ ห้องประชุม เพชรรัตน 
วันท่ี  16 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00 น. 

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

1.  รองศาสตราจารย์รัชนี      ศุจิจันทรรัตน์    รองประธาน 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิมา   กุสมุา ณ อยุธยา  คณะทํางาน 
3.  รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์   สันทัด    คณะทํางาน 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดวงใจ   รัตนธัญญา   คณะทํางาน 
5.  รองศาสตราจารย์จันทนา   รณฤทธิวิชัย   คณะทํางาน  
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อติรัตน์   วัฒนไพลิน   คณะทํางาน 
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทิพา   ต่อสกุลแก้ว   คณะทํางาน 
8.  รองศาสตราจารย์วิไล    เลิศธรรมเทวี   คณะทํางาน 
9.  นางอริยา  ธัญญพืช     คณะทํางาน 
10.  นางสาวสุรางค์ ศิโรโรตม์สกุล    คณะทํางาน 
11.  นางสาวรัตนศิริ เจริญสุข     คณะทํางาน 
12.  นางสาวรุ่งนภา อัครกุลชาติ    คณะทํางาน 
13. นางกอบกุล  เลาหิตกุล    คณะทํางาน 
14.  นางประนอม แป้นสุวรรณ    คณะทํางาน 
15.  นายพัฒนะ  ผ่องศรี     คณะทํางาน 
16.  นางวริษา  หาเรือนธรรม    คณะทํางาน 
17.  ณัฐวรีย์  วรคุณพิเศษ    คณะทํางาน 
18.  นายชัยวุฒิ  คําแมน     อนุกรรมการและเลขานุการ 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ฟองคํา    ติลกสกุลชัย ติดราชการ 
รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
 1.  นายนันทวุธ    คชนันท์     เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 2.  นายสิริชัย  เสือส่อสิทธ์ิ    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
   
 
เปิดประชุมเวลา 09.15 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังน้ี 
  
  



วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบรายช่ือของคณะทํางานปฏิบัติการลดการใช้พลังงานตามคําสั่ง
คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่องแต่งต้ังคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2555 ตาม
รายละเอียดในเอกสารแนบ 

1.2  กระทรวงพลังงานกําหนด มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ และแนวทางประหยัดพลังงานภาครัฐ ดัง
รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม เรื่องมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ เป็นเอกสารลงวันที่ 27 มีนาคม 
2555 จากสํานักเลขาธิการสํานักนายกรัฐมนตรี โดยมีรายละเอียดที่สําคัญคือ  

       1.2.1  การลดใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ แนวทางการลดใช้พลังงานอย่างเป็นระบบ ให้หน่วยงาน
จัดต้ัง “คณะทาํงานลดใช้พลังงาน” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการเป็นประธาน เพ่ือสะท้อนถึงความสําคัญของการลด
ใช้พลังงานของส่วนงาน จัดทําแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและติดตาม
ประเมินผล 

       1.2.2  แนวทางการปฏิบัติเพ่ือการลดใช้พลังงานระยะสั้น กําหนดให้หน่วยงานลดใช้พลังงานอย่าง
น้อย ร้อยละ 10 โดยทุกหน่วยงานต้องกําหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้า นํ้ามันเช้ือเพลิงลงร้อยละ 10 จากปี 2554 
ถ้าหน่วยงานใดมีผลการใช้ไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นจากปี 2551 โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะต้องลดให้ได้ 15% จากปี 2551 
ซึ่งเป็นมาตรการระยะสั้นวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน 

วิธีการลดพลังงานที่กําหนดไว้ในเอกสารมีหลายประการ เช่น 
1)  ให้จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดให้เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์ 5 
2)  เครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ (chiller water system) ซึ่งเป็นระบบหล่อนํ้าเย็น ควรจะปิดก่อนเลิก 
 เรียนประมาณ 45 นาที กําหนดเวลาเปิด – ปิดเคร่ืองปรับอากาศและปรับอุณหภูมิให้อยู่ที่ 25-26  
 องศาเซลเซียส ล้างเครื่องปรับอากาศ ให้ปิดคอมพิวเตอร์หลังเลิกงานและถอดปลั๊กไฟออกด้วย 
3)  ลดภาระการทํางานของเคร่ืองปรับอากาศ ให้ติดม่าน ฟิล์มกรองแสง และอย่านําเคร่ืองทําความร้อนไว้ 
    ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าส่วนตัว 
4)  ด้านไฟฟ้า ประธานแจ้งว่า  
 - อาคารใหมใ่นส่วนของโรงอาหาร 1 สวิตช์เปิดไฟไปครึ่งหน่ึงของโรงอาหารให้คุณสริิชัยดําเนินการ 
 ตรวจสอบเพ่ือนํามาพิจารณาต่อไป  
 - ในส่วนของอาคารเก่า(ศิริราช) คุณนันทวุธ เป็นผู้สํารวจว่ามีไฟฟ้าดวงใดที่ไม่ใช้ ให้ถอดออกถ้าแยก 
 สวิทซ์ไม่ได้  
 - ใหห้ัวหน้าภาคและหัวหน้างานสํารวจโคมไฟว่าห้องไหนใช้สวิตช์รวม ในส่วนของานอาคาร 
 ให้สํารวจในพ้ืนที่ส่วนการและส่งข้อมูลมาทีคุ่ณนันทวุธ 
 - ให้คุณนันทวุธ สํารวจจํานวนหลอดไฟฟ้าภายในคณะพยาบาลศาสตร์ที่เป็นหลอด T8 เปลี่ยนเป็น 
 หลอดประหยัดไฟ T5  คุณนันทวุธแจ้งว่า น่าจะสรุปข้อมูลเสร็จภายในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2555  
 คณบดีประธานคณะทํางานได้สั่งให้หน่วยอาคารสถานที่ฯสํารวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งาน  
 7 ปีขึ้นไปว่ามจีํานวนก่ีเครื่อง เพ่ือดําเนินการปรับเปลี่ยนเคร่ืองปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน 10  
 ปีขึ้นไป ให้คุณสิริชัย สํารวจเครื่องปรับอากาศที่มีอายุเกิน 7 ปีเพ่ือทําการเปลี่ยนใหม ่คณุนันทวุธ  
 อาสาสรุปข้อมูลให้  



 - การดําเนินการระยะยาว การจัดซื้อเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทดแทนเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพ เช่น มีอายุเกิน  
 10 ปี และให้เปลี่ยนเป็นแบบประหยัดพลังงานท้ังหมด เช่นเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ซึ่งคณะกําลังดําเนินการอยู่   
 - เครื่องถ่ายเอกสาร ไม่ควรต้ังเคร่ืองถ่ายเอกสารไว้ในห้องติดเคร่ืองปรับอากาศ 
 - นํ้ามันเช้ือเพลิง จัดทําเส้นทางให้ชัดเจน ดูแลบํารุงรักษาเคร่ืองยนต์อยู่เสมอ 
5)  จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจเพ่ือช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใช้แสงสว่างอย่างมีประสิทธิภาพและติดตาม 
   ประเมินผล 
6)  ในมาตรการลดใช้นํ้ามัน อาจจะมีการให้ใช้ Car Poor โดยฝากคุณนันทวุธ ประสานงานกับทาง 
    คณะแพทย์ศาสตร์ หรือหน่วยงานที่มีรถรับ-ส่ง 

 1.3  การจัดทาํแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน เพ่ือให้บรรลเุป้าหมายการลดใช้พลังงานร้อยละ 10 เมือ่
เทียบปี 2554 คณะต้องจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย 

1.4 การประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลยัมหิดล มหาวิทยาลัยได้จัดการประชุม
คณะกรรมการจัดการพลังงาน ไป 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันศุกรท์ี่ 18 พฤษภาคม 2555 และคร้ังที่ 2 วันศุกร์ที่ 13 
กรกฏาคม 2555 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 

1.5 การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยได้จัดบรรยายแก่คณะกรรมการ เรื่องการ
ปฏิบัติตามพระราช ซึ่งมีข้อมลูหน้าที่รับผิดชอบต่างๆ ขั้นตอนการปฏิบัติ บทลงโทษ และการเสียค่าธรรมเนียม
พิเศษ ตัวเอกสาร Power point ประกอบการประชุม เรื่อง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน ซึ่งประธานเห็นว่าน่าจะเชิญมาบรรยายเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในคณะพยาบาลศาสตร์ 

1.6 Eco index มหาวิทยาลัยจะขอเข้ารับการจัดอันดับ Eco University ในปี 56 ซึ่งมีตัวชีวัดด้าน
พลังงาน 4 ข้อ คือ 1.ไฟฟ้า 2.นํ้าประปา 3.เช้ือเพลิง 4.กระดาษ และกําลังเก็บข้อมูลจากคณะพยาบาลอยู่ ขณะนี้
งานอาคารสถานที่ฯกําลังกรอกข้อมูล      

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 
- ไม่มี   

วาระที่ 3 เรื่องสืบเน่ือง 
-  ไม่ม ี

วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
ประธานเสนอแผนดําเนินการจัดการพลังงาน ดังน้ี 
4.1 การจัดทํา Website ขอให้หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคนดําเนินการจัดทํา Website  

ที่ประชุมเห็นชอบ 
4.2 จัดทํามาตรการอนุรักษ์พลังงานคณะจะจัดทําเป็นประกาศฯ 
4.3 การจัดอบรม Eco University ที่ประชุมเห็นว่าควรจะมีการอบรมให้ความรู้ทั้งหมด 3 กลุ่มคือ 1.กลุ่ม

ของคนงาน 2.กลุ่มของอาจารย์ 3.กลุม่ของสายสนับสนุน 



4.4 การควบคมุปริมาณนํ้า ก๊อกนํ้าที่ไหลอัตโนมัติลดปริมาณนํ้าที่เปิดแต่ละคร้ังไม่ได้ ให้ปรับหัวก๊อกนํ้าให้
เป็นแบบควบคุมด้วยมือ ให้คณุชวลิต สํารวจและดําเนินการ ให้เปลี่ยนเป็นแบบควบคุมด้วยมือโดยให้
คุณนันทวุธเป็นคนประสานงาน 

4.5 ติดต้ังมิเตอร์ตามช้ันและตามภาควิชาฯโดยคุณนันทวุธ แจ้งว่าได้ติดต่อกับทางการไฟฟ้านครหลวงไว้
แล้ว คาดว่าจะเข้ามาดูภายในอาทิตย์น้ี 

4.6 เปลี่ยนหลอดไฟจาก T8 ให้เป็นหลอดประหยัดไฟ T5  
4.7 ควบคุมการใช้รถในคณะ  

ที่ประชุมเห็นชอบ   
 - การบรรยายเรื่อง Eco University กําหนดให้เป็นวันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. 
 - กําหนดมาตรการอนุรักษ์พลังงานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล  
  ประธานเสนอ (ร่าง) ประกาศ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยลัยมหดิล เรื่องมาตรการ
อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร  ที่ประชุมได้ทบทวน/ปรับปรุงแบบร่าง ดังรายละเอียดในเอกสาร 

 


