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รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบตัิการลดใชพ้ลังงาน 
ครั้งท่ี 2/2555 ณ ห้องประชุม เพชรรัตน 
วันท่ี  20 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น. 

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

1.  รองศาสตราจารย์รัชนี  ศุจิจันทรรัตน์    รองคณบดีฝ่ายบริหาร    รองประธาน 
2.  รองศาสตราจารย์จันทนา รณฤทธิวิชัย หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลรากฐาน   คณะทํางาน 
3.  รองศาสตราจารย์ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์   คณะทํางาน 
4.  รองศาสตราจารย์ศิริวรรณ์       สันทัด  หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะทํางาน 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงใจ รัตนธัญญา หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร ์  คณะทํางาน 
6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพา         ต่อสกุลแก้ว หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์  คณะทํางาน  
7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อติรัตน์    วัฒนไพลิน หัวหน้าภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์ คณะทํางาน 
8.  นางอริยา   ธัญญพืช  รักษาการหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล   คณะทํางาน 
9.  นางกอบกุล   เลาหิตกุล  หัวหน้างานบริการการศึกษา    คณะทํางาน 
10.  นส.รุ่งนภา   อัครกุลชาติ หัวหน้างานบริการวิชาการ    คณะทํางาน 
11.  นส.วริษา   หาเรือนธรรม หัวหน้างานนโยบาย แผนและงบประมาณ  คณะทํางาน 
12.  นส.ศรีสุดา   คล้ายคล่องจิตร หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย   คณะทํางาน 
13.  นส.ดารานติย์  กิ่งวัน  (แทน หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง) 
14.  นางสาวยุพิน  ยังสวัสด์ิ  (แทน หัวหน้างานห้องสมุด) 
15.  นายนันทวุธ     คชนันทน์       คณะทํางานและเลขานุการ  
16. นายชัยวุฒิ   คําแมน       คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 

รายชื่อผู้ไม่มาประชุม 
1.  รองศาสตราจารย์ฟองคํา         ติลกสกุลชัย   คณบดี         ประธาน (ติดราชการ) 
2.  รองศาสตราจารย์วิไล        เลิศธรรมเทวี    หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์     คณะทํางาน (ติดราชการ) 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ อาปณกะพันธ์ รักษาการหัวหน้างานคลงัและพัสดุ   คณะทํางาน (ติดราชการ) 
4.  นางณัฐวรีย์   วรคุณพิเศษ หัวหน้างานบริหารจัดการ    คณะทํางาน (ติดราชการ) 
5.  นางจรินทิพย์  อุดมพันธุรัก   หัวหน้างานพัฒนานกัศึกษา    คณะทํางาน (ติดราชการ) 
6.  นายพัฒนะ   ผ่องศรี  หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ   คณะทํางาน (ติดราชการ) 
7.  นายสิริชัย   เสือส่อสิทธ์ิ     คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ (ติดราชการ) 
   

รายชื่อผู้เข้ารว่มประชุม 
1.  นางสาวกรุณา คุ้มพร้อม   บุคลากรชํานาญการ 
2.  นางสาวพรชนก เวสา   เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
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เปิดประชุมเวลา 08.40 น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังน้ี 

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงแนวปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เรื่อง  มาตรการ-       
อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร ซึ่งผ่านความเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่     
18/2555 วันที่ 4 ธันวาคม 2555 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.2 ประธานฯ แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบถึงผลการประเมินการบรรยายเรื่อง Eco University โดย  
ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 - 16.30 น. ดังน้ี 

- ความรู้ความเข้าใจก่อนอบรม   คะแนนเฉล่ีย 2.87 
- ความรู้ความเข้าใจหลังอบรม   คะแนนเฉล่ีย 4.02 
- ความรู้ความสามารถของวิทยากร   คะแนนเฉล่ีย 4.50 
- รูปแบบการบรรยายมีความเหมาะสม  คะแนนเฉล่ีย 4.21 
- การนําไปใช้ประโยชน์    คะแนนเฉล่ีย 4.16 
- ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดอบรม คะแนนเฉล่ีย 4.20 
- สถานที่บรรยายมีความเหมาะสม   คะแนนเฉล่ีย 4.24 
- ความพึงพอใจโดยภาพรวม   คะแนนเฉล่ีย 2.87 

สรุปปัญหาจากข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข ดังน้ี 
 -การประชาสัมพันธ์ที่ล่าช้า ประธานขอให้ฝ่ายเลขานุการส่งเอกสารแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผ่านสื่อทาง  

1.อีเมล์ เมื่อทราบราบละเอียด 2. หนังสือแจ้งเป็นทางการ 3. ติดประกาศ (โปสเตอร์) ทันทีเมื่อมีข้อมลูครบ ไมค่วรติด            
ก่อนจัดกิจกรรมเพียง 1 วัน  

 -การบรรยายของวิทยากรมีการปูพ้ืนและการใช้ภาษาอังกฤษมากไป บรรยายลึกเข้าใจยาก การแก้ไข              
ได้แจ้งวิทยากรให้รับทราบแลว้ โดยวิทยากรจะปรับให้เหมาะสมในการบรรยายคร้ังต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

1.3 สรุปการใช้ไฟฟ้า นํ้า นํ้ามัน และกระดาษ ระหว่าง ปี 2553-2555 ของคณะพยาบาลศาสตร์ และหอพักบาง          
ขุนนนท์ ดังแสดงในเอกสารประกอบการประชุม โดยกราฟที่ 1 ของพลังงานแต่ละประเภท เป็นกราฟเปรียบเทียบต่อปี           
และกราฟที่ 2 เป็นกราฟเปรียบเทียบต่อเดือน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 1.3.1 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้ไฟฟ้า ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ของปีงบประมาณ 2555 มีอัตรา            
การใช้ที่ลดลงเน่ืองจากคณะพยาบาลศาสตร์ประสบปัญหานํ้าท่วม 

 1.3.2 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้นํ้าประปา ปีงบประมาณ 2555 เดือนธันวาคม มีการใช้นํ้าประปา        
สูงขึ้นจากเดือนพฤศจิกายน เน่ืองจากคณะพยาบาลศาสตร์ มีการใช้นํ้าประปาในการทําความสะอาดสถานที่ที่ได้รับ        
ผลกระทบจากปัญหาน้ําท่วม 
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 1.3.3 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิง ในปีงบประมาณ 2555 มีอัตราการใช้นํ้ามัน            
เช้ือเพลิงที่ลดลงเน่ืองจากจํานวนรถมีเท่าเดิมซึ่งไม่เพียงพอในการให้บรกิาร แต่จ้างรถรับจ้างมากข้ึน จึงมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม            
เป็นค่ารถรับจ้าง (ค่าพาหนะ) แทน 

 1.3.4 กราฟเปรียบเทียบอัตราการใช้กระดาษ A4 เป็นข้อมูลที่ได้มาจากฝ่ายงานคลังและพัสดุ โดยข้อมูล           
ที่มีแยกการเบิกกระดาษเป็นภาควิชาและหน่วยงาน ในส่วนภาควิชาจํานวนกระดาษที่เบิกเป็นกระดาษใช้ในสํานักงาน               
จะเบิกกับพัสดุ ส่วนกระดาษที่ใช้เพ่ือถ่ายเอกสารไม่ได้รวมเพราะมีโควต้าแน่นอนจะเบิกที่สํานักงาน คณบดี ช้ัน2       

มติที่ประชุม รับทราบและขอให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูลเพ่ือนําเสนอในการประชุมคราวต่อไปคือ 
1) การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจากการใช้รถของคณะฯ กับค่ารถรับจ้าง ระหว่าง 
2) จัดทําข้อมูลค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถรับจ้าง แยกเป็นภาควิชาและหน่วยงาน ทั้งน้ีมอบหมายให้             
นายนันทวุธประสานงานกับงานคลังและพัสดุเพ่ือขอข้อมูล 
3) ให้แก้ไขความหมายในกราฟการนําเสนอจากปี พ.ศ. เป็น ปีงบประมาณ 
4) ขอทราบรายละเอียดและรหัส Cost Center จากงานคลังและพัสดุ 

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม 

 2.1 ที่ประชุมมมีติรับรองรายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ครั้งที่ 1/2555                
วันที่ 16 ตุลาคม 2555 โดยมกีารแก้ไขดังน้ี 
 หน้าที่ 1 รายชื่อผู้ไม่มาประชุม  เพ่ิมเติมรายช่ือ 
  - 2. นางสาวศรีสุดา คล้ายคล่องจิตร  คณะทํางาน (ติดราชการ) 
 หน้าที่ 3  วาระที่ 1.2.1 ข้อที่ 6) 
  -“คณะแพทย์ศาสตร์” แก้ไขเป็น “คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล” 
  วาระที่ 1.5  
  -“ตัวเอกสาร Power point” แก้ไขเป็น “ดังเอกสาร Power point” 
  วาระที่ 1.6 
  -“ตัวชีวัดด้านพลังงาน” แก้ไขเป็น “ตัวช้ีวัดด้านพลังงาน” 
  -“คณะพยาบาล” เพ่ิมเติมคําเป็น “คณะพยาบาลศาสตร์” 
  วาระที่ 4.1 

  -ตัดข้อความ “Website ที่” ออก 
หน้าที่ 4 บรรทัดสุดท้าย  แก้ไขข้อความ 
  -“ผู้บันทึกรายงายการประชุม” แก้ไขเป็น “ผู้บันทึกรายงานการประชุม” 
  และใหเ้พิ่มเติมวาระการประชุม อีก 1 วาระ เป็นวาระที่ 5 ดังน้ี 
  -วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ  
   5.1 การนัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 20 ธันวาคม 2555 
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วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

3.1 การสาํรวจสวิตช์อาคารใหม่ นายสิริชัยไม่ได้เข้าประชุมขอให้ฝ่ายเลขานุการติดตามข้อมูลการสาํรวจสวิตช์        
อาคารใหม่ในส่วนของโรงอาหารจากนายสิริชัย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 3.2 แนวทางการประหยัดไฟฟ้า 
3.2.1 ได้มีดําเนินการถอดหลอดไฟดวงที่ไม่จําเป็นไปแล้ว ซึ่งในส่วนของทางเดินแต่ละช้ันจะมีรูปแบบการเปิด          

ไฟเป็นแบบดวงเว้นดวง และในส่วนของภาควิชามีการใช้ไฟฟ้าแบบดาวไลท์ (DOWNLIGHT) ที่มรีูปแบบที่ประหยัดอยู่แล้ว  
3.2.2 การสํารวจหลอดไฟฟ้า นายนันทวุธแจ้งว่าได้มีการดําเนินการสํารวจจํานวนหลอดไฟฟ้า T8 ที่ต้อง     

เปลี่ยนเป็นหลอดประหยัดไฟ T5 แล้ว และได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
3.2.3 การสํารวจเครื่องปรับอากาศ คณะพยาบาลศาสตร์มีเครื่องปรับอากาศจํานวน 219 เครื่อง       

เครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งาน 7-10 ปี มีจํานวน 119 เครื่อง เครือ่งปรับอากาศที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป มีจํานวน 84          
เครื่อง ที่เหลือคือจํานวนของเคร่ืองปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 7 ปี ในแผนกลยุทธ์ปี 2556 คณะฯ กําหนด       
งบประมาณเพ่ือดําเนินการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศเครื่องใหม่เพ่ือทดแทนเครื่องที่มีอายุการใช้งาน มากกว่า 7-10 ปีขึ้นไป        
รวม 100 เครือ่ง จึงจะจัดซื้อเคร่ืองใหม่ทดแทนเคร่ืองที่มอีายุการใช้งาน มากกว่า 10 ปี จํานวน 84 เครื่อง ได้ทั้งหมด             
และจัดซื้อเคร่ืองใหม่เพ่ือทดแทนเคร่ืองปรับอากาศที่มีอายุการใช้งาน 7-10 ปี ตามความเหมาะสม เพ่ือให้เป็นไปตาม          
นโยบายในการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศเครื่องใหม่เพ่ือทดแทนเคร่ืองที่เสื่อมคุณภาพ   

3.2.4 ความก้าวหน้าในการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศที่มีอายุเกิน 10 ปี ประธานฯ แจ้งว่าในการจัดซื้อ  
เครื่องปรับอากาศขอให้นายนันทวุธดําเนินการส่งเรื่องเพ่ือขออนุมติได้เลย ไม่ต้องรอฝ่ายงบประมาณจัดหางบประมาณ      
เน่ืองจากในการประชุมคณะได้รับรองในหลักการงบประมาณที่เสนอไปแล้ว จํานวน 4,500,000 บาท (สีล่้านห้าแสนบาท) 

3.2.5 การสํารวจมิเตอร์ นายนันทวุธแจ้งว่าได้มีการดําเนินการสํารวจถึงจํานวนและตําแหน่งที่เหมาะสมเพ่ือ      
ติดต้ังมิเตอร์ตามช้ันและตามภาควิชาแล้ว (1 ภาควิชา ต่อ 1 มิเตอร์) ขณะน้ีอยู่ในขั้นตอนการประสานงานกับการไฟฟ้าให้         
เข้ามาดําเนินการสํารวจและติดต้ังมิเตอร์ให้กับคณะพยาบาลศาสตร์  

มติที่ประชุม รับทราบ ในเรือ่งการถอดหลอดไฟให้ฝ่ายอาคาร สํารวจและ ดําเนินการปรับปรุงการใช้ไฟฟ้าในส่วนของ    
ภาควิชาให้เหมาะสม หากเหน็ว่าสอดคล้องกับมาตรการลดใช้พลังงาน โดยไม่ต้องรอให้ภาควิชาและหน่วยงานแจ้ง 

3.3 การดําเนนิการตามแนวทางอนรุักษ์พลังงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล  
ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้มอบหมายให้ทุกคณะมีการจัดทํา Website เก่ียวกับการอนุรักษ์พลังงานฯ ได้มีการ  

ประสานงานกับฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรองประธานขอให้ผู้เก่ียวข้องส่งข้อมูลขึ้น Website ดังน้ี  
1. แนวปฏิบัติ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรการอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร  
2. รายงานการประชุมคณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงาน 
3. กิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งน้ี หากทางภาควิชามีกิจกรรมที่เก่ียวกับการลดใช้พลังงาน ให้ดําเนินการและบันทึกกิจกรรม          

เป็นรูปถ่าย และขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ทุกภาควิชา ช่วยกันระดมความคิด เก่ียวกับวิธีการลดใช้พลังงาน และ           
ทําการถ่ายภาพก่อนและหลงัทํากิจกรรม แล้วจัดส่งให้ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ืออัพโหลดรูปภาพขึ้น Website  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1 การจัดการประกวดโครงการประหยัดพลังงาน  
 ประธานฯ แจ้งขอความร่วมมือจากทุกภาควิชาและหน่วยงานช่วยกันระดมความคิดเพ่ือนําเสนอรูปแบบและ            

วิธีการลดใช้พลังงาน ในเบ้ืองต้นให้ทางภาควิชาและหน่วยงาน เสนอเป็นแนวทางปฏิบัติในการลดพลังงาน โดยแบ่งเป็น              
4 หมวด ได้แก่ 1.ไฟฟ้า 2.นํ้าประปา 3.นํ้ามันเช้ือเพลิง 4.กระดาษ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ตระหนัก และเห็นถึง
ความสําคัญของการลดใช้พลังงาน เชิญชวนให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทั้งระดับบุคคลและระดับหน่วยงาน 
 ที่ประชุมได้อภิปรายกันอย่างกว้างขวาง และมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
 1) การประกวดโครงการประหยัดพลังงาน ให้เปลี่ยนเป็น การประกวดแนวทางปฏิบัติเพ่ือประหยัดพลังงาน ,       
นวัตกรรม เก่ียวกับการลดใช้พลังงาน  

2) ให้คณะทํางานปฏิบัติการลดใช้พลังงานจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยกําหนดช่วงเวลาการดําเนินการในแต่ละ         
ขั้นตอน (ต้ังแต่เดือนมกราคม 2556 – ธันวาคม 2556)  

3) ให้ฝ่ายเลขานุการได้ทดลองทําตุ๊กตาหน้าที่ความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะทํางานปฏิบัติการลด-             
ใช้พลังงานมานําเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 

4) ให้ประสานงานกับฝ่ายประชาสัมพันธ์ จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคคลากรและนักศึกษาภายในคณะพยาบาลศาสตร์
ทราบถึงการอนุรักษ์ลดใช้พลงังาน เน้นยํ้าให้บุคคลากรตระหนักถึงความสําคัญของการลดอัตราการใช้พลังงานลง 10%            
จากปี 2554 รวมท้ังแจ้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อไม่สามารถลดใช้พลังงานได้ตามเป้าหมายที่ต้ังไว้ คือต้องเสียค่าไฟฟ้า             
ในอัตราที่แพงขึ้น  

มติที่ประชุม เห็นชอบให้มีการจัดการประกวดโครงการประหยัดพลังงาน และให้ดําเนินการ ตามข้อเสนอแนะ 

 4.2 วิทยากร ในการบรรยายเร่ือง แนวทางการประหยัดพลังงาน วันที่ 22 ม.ค.2556  
เลขานุการคณะพยาบาลศาสตร์แจ้งแทนประธานฯ ซึ่งติดภารกิจ เพ่ือขอความเห็นจากคณะทํางานว่าจะเชิญ              

ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต วิทยากรในการบรรยายเรื่อง Eco University มาเป็นวิทยากรในการบรรยายครั้งต่อไปหรือไม่ 

มติที่ประชุม เห็นชอบให้ เชิญ ผศ.ดร.กิติกร จามรดุสิต เป็นวิทยากรการบรรยายคร้ังต่อไป โดยกําหนดจัดการบรรยาย       
เรื่อง แนวทางการประหยัดพลังงาน ในวันที่ 22 ม.ค.2556 เวลา 13.00 น. 

วาระที่ 5 เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 การนัดประชุมครั้งต่อไป จะแจ้งคณะทํางานฯให้ทราบในภายหลังต่อไป 

 
ปิดประชุม เวลา 10.00 น.  
     
      นางสาวพรชนก   เวสา 
    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       

       นางอริยา    ธัญญพืช   
    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


