
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑   วันพุธท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุมช้ัน ๓ อาคารชูชาติกําภู 

ผูมาประชุม 

   

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน          ประธานท่ีประชุม 

๒. นายจิตรกร  เลี้ยงอํานวย           กรรมการ 

๓. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์วงษ           กรรมการ  

๔. นายฐิติกร  ชัยทาน                กรรมการ     

๕. นายทนงศักดิ์  จอยรอย           กรรมการ 

๖. นายสุชาติ  พรนภาลัย (นายพศวีร  หวยหงสทอง แทน)                กรรมการ        

๗. นายกรไชย  กรแกวรัตน           กรรมการ 

๘. นางสาวนงลักษณ  วงษพรพันธุ          กรรมการ 

๙. นายณัฐพล  เสรีเผาวงษ           กรรมการ 

๑๐. นางสาววีรรัตน  เหลืองทองวัฒนา          กรรมการ   

๑๑. ผูอํานวยการกองบริการกลาง           กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. หัวหนางานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

๑๓. นายไพศาล  ถนอมชาติ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

๑๔. นายสมาน  ทองแท     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๕. นางนวพร  บุญมี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ                 

     

ผูไมมาประชุม 

๑. ผูชวยอธิการบดีฝายกายภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน 

(นายนันทวัฒน  ขมหวาน)     รองประธาน ลาการประชุม 

๒. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน   กรรมการ       ลาการประชุม 

๓. นายนุสรณ  ปานนพภา     กรรมการ ลาการประชุม 

๔. นายมณฑล  แผนสทาน     กรรมการ       ลาการประชุม 

๕. นายสังวรณ  ศรีหิรัญต      กรรมการ         ลาการประชุม 

๖. นายวิโรจน  ศรีมงคลชัย     กรรมการ ลาการประชุม 

๗. นายไชโย สิงหโตทอง     กรรมการ ลาการประชุม 
           

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๐  น. 

  

 



๒ 

 

  ประธานท่ีประชุม คณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน 

กลาวเปดการประชุม และดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑  การแตงตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานและคณะกรรมการประเมินผลการจัดการพลังงาน 

วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป ๒๕๖๑ 

  รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ประธานกรรมการ มอบหมายใหเลขานุการดําเนินการ แจง  

คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ท่ี๑๐๗/๒๕๖๑ และ ๑๐๗/๒๕๖๑ เรื่อง การแตงตั้ง

คณะกรรมการจัดการพลังงานและคณะกรรมการประเมินผลการจัดการพลังงาน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 

๒๕๖๑  ดังนี้ 

คณะกรรมการจัดการพลังงาน 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน   ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยรองอธิบดีฝายกายภาพและสิทธิประโยชน   รองประธานกรรมการ 

     วิทยาเขตกําแพงแสน    

๓. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  กรรมการ 

๔. นายจิตรกร  เล้ียงอํานวย    กรรมการ 

๕. นางสาวพรพรรณ  โพธ์ิวงษ    กรรมการ 

๖. นายฐิตกร  ชัยทาน     กรรมการ 

๗. นายสุชาติ  พรนภาลัย     กรรมการ 

๘. นายกรไชย  กรแกวรัตน    กรรมการ 

๙. นายสังวรณ  ศรีหิรัญต   กรรมการ 

๑๐.  นายนุสรณ  ปานนพภา    กรรมการ 

๑๑.  นายมณฑล  แผนสทาน    กรรมการ 

๑๒. นางสาวนงลักษณ  วงษพรพันธ   กรรมการ 

๑๓. นายวิโรจน  ศรีมงคลชัย    กรรมการ 

๑๔. นายณัฐพล  เสรีเผาวงษ     กรรมการ 

๑๕. นางสาววีรรัตน  เหลืองทองวัฒนา   กรรมการ 

๑๖. นายทนงศักด์ิ  จอยรอย    กรรมการ 

๑๗. นายไชโย   สิงหโตทอง    กรรมการ 

๑๘. ผูอํานวยการกองบริการกลาง    กรรมการและเลขานุการ 

      (ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ผชอ.๕๓๗๙)  

 

 

 



๓ 

 

๑๙. หัวหนางานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

(ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ผอส.๑๕๘๙) 

๒๐. นายไพศาล  ถนอมชาติ  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      (ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ผชอ.๙๑๐)    

๒๑. นายสมาน  ทองแท  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๒๒. นางนวพร  บุญม ี กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

โดยใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังมีหนาที่  

๑. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุมท่ีกําหนดขึ้น 

๒. ประสานงานกับหนวยงานทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติตามแนวนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมท้ังจัดอบรมหรือกิจกรรมดานอนุรักษพลังงานให

เหมาะสมกับเจาหนาท่ีในแตละหนวยงาน 

๓. ควบคุมดูแลใหวิธีการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย

กําหนดใหมีการดําเนินการดังน้ี 

   ๓.๑ รวบรวมขอมูลการใชพลังงานท่ีผานมาจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

   ๓.๒ ตรวจสอบสถานภาพการใชพลังงานในปจจุบันของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

   ๓.๒ ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหนวยงานตาง ๆ ตาม  

         รายงานผลการดําเนินงานท่ีหนวยงานแตละหนวยงานไดจัดทําขึ้น 

๔. รายงานผลการดําเนินงานใหกับเจาของอาคารควบคุมรับทราบ 

๕. ทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานอยางสม่ําเสมอ พรอมท้ังรวบรวม

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมหรือผูบริหาร

ระดับสูงรับทราบ 

๖. เสนอแตงต้ังคณะทํางานยอย ในแตละหนวยงาน 

๗. ดําเนินการดานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการประเมินผลการจัดการพลังงาน 

๑. ผูชวยรองอธิการบดีฝายกายภาพและสิทธิประโยชน ประธานกรรมการ 

      วิทยาเขตกําแพงแสน   

๒. นายไชโย  สิงโตทอง     กรรมการ 

๓. หัวหนางานอํานวยการ    กรรมการ 

๔. นายศักด์ิชาย  ทองเน้ืองาม    กรรมการ 

๕. หัวหนางานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ  กรรมการและเลขานุการ 

๖. นางนวพร  บุญมี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 



๔ 

 

โดยใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังมีหนาที่ 

๑. ตรวจสอบและประเมินวิธีการจัดการพลังงานภายในองคกร 

๒. สรุปผลประเมิน ขอเสนอแนะ ประชาสัมพันธ เผยแพรและรายงานการดําเนินการประหยัด

พลังงานตอมหาวิทยาลัย 

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ โดยขอใหคณะกรรมการจัดการพลังงานและคณะกรรมการประเมินผลการ

จัดการพลังงาน ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับแตงต้ัง 

 

๑.๒ การเขาตรวจผลการดําเนินงานดานพลังงาน โดยบริษัท วอเตอร แปซิฟก จํากัด รวมกับ บริษัทเทคน ิ

คอล ทีม จํากัด เปนตัวแทนของกรมพัฒนาพลังงาน 
  เลขานุการ  แจงวา เม่ือวันท่ี ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ทีมท่ีปรึกษาไดเขามาใหคําปรึกษาและสุม

ตรวจสอบบางหนวยงาน โดยไดใหคําแนะนําในเรื่องของการประกาศนโยบายใหตรงกับตําแหนงของผูบริหารคน

ปจจุบัน  ซ่ึงทางฝายเลขานุการ ไดดําเนินการแกไขและออกประกาศใหตรงกับผูบริหารคนปจจุบันเรียบรอยแลว 

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบผลการเขาตรวจสอบและดําเนินการแกไขเรียบรอยแลว 

 

 ๑.๓ ผลการดําเนินการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน ประจําป ๒๕๕๙ 

  เลขานุการ  แจงวาตามหนังสือท่ี พน ๐๕๐๔/๑๗๗ ลงวันท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่อง แจงผลการ

ตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน ประจําป ๒๕๕๙ วา ผานการตรวจสอบ แตตองแกไขในปตอไป ใน

เรื่องความไมสอดคลองประเภทไมรายแรง  ข้ันตอนท่ี ๑ การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ควรกําหนด

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะทํางานฯ ใหสอดคลองตามกฎกระทรวง  และผลการตรวจสอบดาน

อนุรักษพลังงาน รอยละผลประหยัดท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือเทียบกับป ๒๕๕๘  อยูท่ี ๑.๑๔ %  

 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ มีขอแกไข ฝายเลขาฯ ไดดําเนินการแกไขและประกาศใชในป ๒๕๖๑ 

เรียบรอยแลว ท้ังน้ี ประธานฯ ไดเสนอใหกําหนดหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯ ใหชัดเจนตามท่ีคณะ

ผูตรวจไดแจงไว 

 
๑.๔ เลมรายงานการจัดการพลังงาน ป ๒๕๖๐ 

 เลขานุการ  ไดแจงวา เลมรายงานการจัดการพลังงานประจําป ๒๕๖๐ อยูระหวางการตรวจสอบ แกไข 

เพื่อจักไดดําเนินการจัดสงใหกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โดยไดมอบหมายให นายสุทธิชัย       

อินนุรักษ เปนผูชี้แจงรายละเอียดของการตรวจสอบเลมรายงานการพลังงาน ประจําป ๒๕๖๐ ดังน้ี 

  

 

 



๕ 

 

 เลมรายงานการจัดการพลังงานประจําป ๒๕๖๐ ไดดําเนินการแลว โดยมีมาตรการท่ีไดจัดทํา            

๕ มาตรการ ดังน้ี 

 1. บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

 2. เปล่ียนหลอดแสงจันทร ๑๖๐ วัตตเปน LED ๒๔ วัตต  ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

 3. เปล่ียนหลอดแสงจันทร ๒๕๐ วัตตเปน LED ๖๐ วัตต ของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

 4. เปล่ียนหลอดแสงจันทร ๒๕๐ วัตตเปน LED ๑๘, ๑๐๐ วัตต ของคณะวิทยาศาสตรการกีฬา 

 5. เปล่ียนหลอดฟลูออเรสเซ็นต ๓๖ วัตตเปน LED ๑๘ วัตต ของคณะวิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน 

 ดัชนีการใชพลังงานไฟฟา คาการใชพลังงานจําเพาะ ป ๕๙ อยูท่ี ๑๐.๐๑ เมกะจูล/ตารางเมตร ในป 

๖๐  คาการใชพลังงานจําเพาะ อยูท่ี ๙.๖๐ เมกะจูล/ตารางเมตร ซึ่งถือวามีการใชพลังงานลดลง สวนมาตรการท่ีลงทุนใน

ปท่ีแลวแตละสวนจะทําการวิเคราะหวาจะลงทุนในสวนท่ีมีระยะเวลาในการคืนทุนไมเกิน ๒ ป  

 ประธาน  มอบใหตัวแทนคณะแจงหากมีโครงการท่ียังไมไดหรือดําเนินการแลว แตยังไมไดแจง ก็ให

ดําเนินการใหแลวเสร็จ ซึ่งตัวโครงการท่ีดําเนินการถือวานอยมาก  

 ฝายเลขาฯ ไดช้ีแจงเพิ่มเติม คาดวาคณะ หนวยงาน ไดดําเนินการแลวแตเปนโครงการท่ีไมไดลงทุน 

เชน การรณรงคติดแผนปาย สต๊ิกเกอร ดังน้ันหากหนวยงาน คณะ มีขอมูลขอใหสงขอมูล ใหสวนกลางเพื่อจะไดทําการ

วิเคราะหในภาพรวม 

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบและขอความรวมมือหนวยงาน คณะ/สถาบัน จัดสงขอมูล 

 

วาระท่ี ๒  รับรองรองรายงานการประชุม 

 -  
  

วาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๓.๑ การดําเนินการดานการจัดการพลังงาน ๘ ข้ันตอน  

  เลขานุการ ไดแจงวา ข้ันตอนการดําเนินการจัดการพลังงาน ๘ ข้ัน ตอนมีความสําคัญอยางมาก ซ่ึง

ตัวแทนของหนวยงานจะตองดําเนินการเสนอใหกับผูบริหารหนวยงานใหดําเนินการตาม ๘ ข้ันตอน ตัวแทนหนวยงาน

นํามารวบรวบโดยตองประสานงานกับหนวยงานเพ่ือใหไดขอมูลและจัดทําเลมรายงาน โดยมีการดําเนินการ ดังนี้  

  ๑. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

• คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ท่ีระบุโครงสราง อํานาจหนาท่ีและ

ความรับผิดชอบของคณะทํางาน 

• เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพรคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงานให

บุคลากรรับทราบดวยวิธีการตางๆ  

  ๒. การประเมินสถานภาพ 

• ผลการประเมินการดําเนินงานดานพลังงานท่ีผาน โดยใชตารางการประเมินการจัด

การพลังงาน (Energy Management Matrix) 

 



๖ 

 

 

  ๓. นโยบายอนุรักษพลังงาน 

• นโยบายอนุรักษพลังงาน 

• เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานใหบุคลากรรับทราบดวยวิธีการ

ตางๆ 

  ๔. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

• การประเมินการใชพลังงานระดับองคกร 

• การประเมินการใชพลังงานระดับการบริการ 

• การประเมินการใชพลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ 

  ๕. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ 

• มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน 

• แผนการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา  

• แผนการอนุรักษพลังงานดานความรอน 

• แผนการฝกอบรม 

• แผนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

  ๖. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงานการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ

แผนอนุรักษพลังงาน 

• ผลการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน 

• ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

• ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

สําหรับมาตรการดานไฟฟา 

• ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

สําหรับมาตรการดานความรอน 

• ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนฝกอบรม 

• ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

  ๗. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงา 

• คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

• รายงานผลการตรวจประเมิน 

  ๘. การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

• แผนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน 

 



๗ 

 

• รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแนวทางการแกไขขอบกพรองของการจัด

การพลังงาน 

  มติท่ีประชุม  รับทราบและมอบหมายใหคณะ/หนวยงาน แจงคณบดีดําเนินการใหครบท้ัง ๘ 

ข้ันตอนภายในสวนของคณะ/หนวยงาน โดยมอบใหฝายเลขานุการ จัดสงเอกสารท่ีเก่ียวของทาง E-mail ใหกับ

ตัวแทนของคณะ/หนวยงาน 

  

วาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 

๔.๑ รางนโยบายอนุรักษพลังงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 

๒๕๖๑ 

 ฝายเลขาฯ ขอใหคณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณา นโยบายอนุรักษพลังงานภายในมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจาํป ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรชาติดาน

การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

๒. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะดําเนินการและพัฒนาระบบการจัด

การพลังงานอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหการอนุรักษพลังงานเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน

ของหนวยงานท่ีสอดคลองกับกฎหมายและขอกําหนดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ  

๓. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะดําเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช

พลังงานขององคการอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับการทํางานเทคโนโลยีท่ีใช และแนวทางการ

ปฏิบัติงานท่ีดี  

๔. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะกําหนดแผนและเปาหมายการอนุรักษ

พลังงานในแตละป โดยการสื่อสารใหเจาหนาท่ีทุกคนเขาใจและปฏิบัติไดอยางถูกตอง 

๕. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ถือวาการอนุรักษพลังงาน เปนหนาท่ีความ

รับผิดชอบของผูบริหารทุกระดับ และเจาหนาท่ีทุกคน ท่ีจะใหความรวมมือในการปฏิบัติตาม

มาตรการท่ีกําหนด ติดตามตรวจสอบ และรายงานตอคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

๖. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จะใหการสนับสนุนท่ีจําเปน รวมถึงทรัพยากร

ดานบุคคล ดานงบประมาณ เวลาการทํางาน การฝกอบรม และการมีสวนรวมในการนําเสนอ

ขอคิดเห็นเพ่ือพัฒนางานดานพลังงาน 

๗. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน กําหนดใหหนวยงานท่ีมีแผนการกอสราง

อาคารใหม จะตองออกแบบอาคารใหมใหเปนไปตามหลักการอนุรักษพลังงานและสิ่งแวดลอม 

รวมถึงมีการนําพลังงานทดแทนมาใชรวมกับอาคารใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

๘. ผูบริหารและคณะทํางานดานการจัดการพลังงานจะทบทวนและปรับปรุงนโยบายเปาหมายและ

แผนการดําเนินงานดานพลังงานทุกป 

 

 



๘ 

 

 มติท่ีประชุม  มอบหมายใหฝายเลขาดําเนินการจัดทําบันทึกถึงคณะ/หนวยงาน ใหชวยกันพิจารณา  

และสงกลับมาใหฝายเลขานุการฯ ภายในวันจันทรท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 

 ๔.๒ แผน/กิจกรรม/มาตรการ อนุรักษพลังงาน ประจําป ๒๕๖๑ 

  ฝายเลขาฯ ขอใหคณะกรรมการฯ รวมกันพิจารณา แผนอนุรักษพลังงาน ประจําป ๒๕๖๑ เพ่ือจักได

ดําเนินการเสนอและประชาสัมพันธใหทราบโดยท่ัวกันโดยสวนกลางได กําหนดกิจกรรมไวดังนี้  

๑. การจัดทําโซลารรูฟ 

๒. การเปลี่ยนหลอดไฟเปน LED 

๓. การกําหนดเปด-ปด เครื่องปรับอากาศ บริเวณอาคารเรียนโดยพิจารณาใหสอดคลองกับตาราง

เรียน 

๔. ไฟถนน ปรับการตั้งเวลาใหสอดคลองกับตัวควบคุมเวลาและโซลาเซลล 

๕. การเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนเบอร ๕ พรอมแผนการบํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 

   

  ประธาน ขอใหฝายเลขานุการฯ เสนอแผนในการดําเนินการใหชัดเจน ซ่ึงยังมีอีกหลาย ๆ สวนท่ี

เก่ียวของ เชน โซลา พลังงานทดแทน น้ํามันโดยแยกเปนความรอน  หรือแยกเปนดานไฟฟา  มีการผลิตไบโอแกส   

การใชรถไฟฟาภายในวิทยาเขต การพัฒนาบุคลากร การอบรมศึกษาดูงาน ใหความรูดานพลังงาน การใชหลอด LED     

ท่ีสามารถทําใหคาไฟฟาลดลงได  มีการออกแบบอาคาร มีการใชฉนวนในการกันความรอน การปรับปรุงอาคารเพ่ือให

เปนอาคารอนุรักษพลังงานหรือจะอาจจะใชอาคารชูชาติเปนตัวอยางของอาคารอนุรักษพลังงาน 

มติท่ีประชุม  มอบหมายใหตัวแทนคณะ/หนวยงานนํากลบัไปพิจารณาภายในหนวยงานและเสนอ 

แผนกิจกรรมของหนวยงาน สงกลับคืนใหฝายเลขานุการฯ ภายในวันพุธท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เพ่ือจักไดนํามาใสใน

แผนรวมของวิทยาเขต ซ่ึงแผนอาจจะซํ้ากันไดแตแยกเปนคณะ  

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

 - 

 

  ประธานนัดประชุมครั้งตอไป วันท่ี ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา  ๑๓.๓๐ น. 

 

  เลิกการประชุมเวลา  ๑๕.๒๐ น. 

 
 

 

        

 

      (นายสุทธิชัย  อินนุรักษ)    (นางนวพร  บุญมี) 

      กรรมการและเลขานุการ                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     ผูตรวจรายงานการประชุม           ผูจดรายงานการประชุม 

 


