
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๑   วันพุธท่ี  ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ 

ณ  หองประชุมช้ัน ๓ อาคารชูชาติกําภู 

ผูมาประชุม 

   

๑. ผูชวยรองอธิการบดีฝายกายภาพและสิทธิประโยชน 

      วิทยาเขตกําแพงแสน แทน รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน              รองประธาน 

๒. นายฐิติกร  ชัยทาน                กรรมการ     

๓. นายทนงศักดิ์  จอยรอย           กรรมการ 

๔. นายสุชาติ  พรนภาลัย                        กรรมการ   

๕. นายนุสรณ  ปานนพภา           กรรมการ 

๖. นายสังวรณ  ศรีหิรัญต           กรรมการ      

๗. นางสาวนงลักษณ  วงษพรพันธุ          กรรมการ 

๘. นายณัฐพล  เสรีเผาวงษ           กรรมการ 

๙. นางสาววีรรัตน  เหลืองทองวัฒนา          กรรมการ   

๑๐. ผูอํานวยการกองบริการกลาง           กรรมการและเลขานุการ 

๑๑. หัวหนางานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

๑๒. นายสมาน  ทองแท     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๓. นางนวพร  บุญมี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ                 

     

ผูไมมาประชุม 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน   ประธานกรรมการ    ติดประชุมวิทยาเขต 

๒. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน  กรรมการ      ลาการประชุม 

๓. นายจิตรกร  เลี้ยงอํานวย        กรรมการ      ลาการประชุม 

๔. นางสาวพรพรรณ  โพธิ์วงษ    กรรมการ      ลาการประชุม 

๕. นายกรไชย  กรแกวรัตน    กรรมการ      ลาการประชุม 

๖. นายมณฑล  แผนสทาน    กรรมการ      ลาการประชุม 

๗. นายวิโรจน  ศรีมงคลชัย    กรรมการ      ลาการประชุม 

๘. นายไชโย  สิงหโตทอง    กรรมการ      ลาการประชุม 

๙. นายไพศาล  ถนอมชาติ    กรรมการ      ลาการประชุม 

    

 

        

 

 



๒ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๑๓.๔๐  น. 

  

  ผูชวยอธิการบดีฝายกายภาพและสิทธิประโยชน วิทยาเขตกําแพงแสน ทําหนาท่ีเปน ประธานท่ี

ประชุม คณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน กลาวเปดการประชุม และ

ดําเนินการตามวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

  ๑.๑  การจัดสงเลมรายงานการจัดการพลังงาน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป ๒๕๖๐ 

  ประธาน ไดแจงวา ฝายเลขานุการ ไดดําเนินการจัดสงเลมรายงานการจัดการพลังงาน ประจําป 

๒๕๖๐ พรอมแผนซีดี ๑ ชุด ใหกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน ทางไปรษณียโดยการสงแบบดวน

พิเศษ EMS เม่ือวันท่ี ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ เรยีบรอยแลว  

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบการจัดสงเลมรายงานการจัดการพลังงานประจําป ๒๕๖๐  

 

 ๑.๒ การเขาตรวจผลการดําเนินงานดานพลังงาน ประจําป  ๒๕๖๐ โดยบริษัท กรีน เอิรธ จํากัด 

เปนตัวแทนของกรมพัฒนาพลังงานฯ 

  เลขานุการ  แจงวา ตามบันทึกท่ี พน ๐๕๐๔/๗๗๒๒ ลงวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง การจัดสง

รายงานการจัดการพลังงานตามพระราชบัญญัติการสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

๒๕๕๐) ของอาคารควบคุมภาครัฐ ประจําป ๒๕๖๐ มอบหมายให บริษัท กรีน เอิรธ จํากัด เปนตัวแทนของ พพ. ใน

การตรวจสอบผลการดําเนินการตามรายงาน โดยจะแจงวันและเวลาในการเขาตรวจสอบใหทราบตอไป  

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ โดยทางฝายเลขาฯ จะแจงวันและเวลาการเขาตรวจอีกครั้ง หากทางบริษัท  

แจงวันและเวลาในการเขาตรวจสอบ  

 

 ๑.๓ รายงานผลการเขารับการอบรมโครงการฝกอบรมการอนุรักษพลังงานและการจัดการส่ิงแวดลอม มก. 

  ประธาน แจงวา ตามบันทึก ดวนท่ีสุด ท่ี ศธ ๐๕๑๓.๑๐๑๐๘/ว ๓๐ ลงวันท่ี ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

เรื่อง ขอเรียนเชิญเขารับการอบรมโครงการฝกอบรมการอนุรักษพลังงานและการจัดการสิ่งแวดลอม มก. ระหวางวันท่ี 

๒๘ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และศึกษาดูงาน ณ สํานักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และ อาคารอนุรักษพลังงานเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงมีผูเขารวมจาก

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน ๓ ราย สํานักหอสมุดกําแพงแสน ๑ ราย คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ๑ ราย 

คณะสัตวแพทยศาสตร ๑ ราย และคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ๒ ราย รวมท้ังสิ้น ๘ รายนั้น 

 



๓ 

 

  ในสวนของสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน นําโดย ผูชวยผู อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต

กําแพงแสน นายศักดิเดช  อุบลสิงห ไดสรุปผลการเขารับการอบรม ดังเอกสารแนบ 

 

  มติท่ีประชุม  รับทราบ รายงานผลการเขารับการฝกอบรม 

 

วาระท่ี ๒  รับรองรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ 

  ประธานฯ เสนอให ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันพุธท่ี ๗  มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมชั้น 

๓ อาคารชูชาติ กําภู 

 

  มติท่ีประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ โดยไมมีการแกไข 

  

วาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืน ๆ 

  ๓.๑ รางนโยบายอนุรักษพลังงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ประจําป ๒๕๖๑ 

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๑  

มอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทําบันทึกถึงหนวยงาน คณะ ใหชวยกันพิจารณาราง นโยบายการอนุรักษพลังงาน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป ๒๕๖๑ และใหสงกลับมาภายในวันจันทรท่ี ๑๒ มีนาคม 

๒๕๖๑ นั้น  

   มีหนวยงานท่ีเห็นดวยกับตัวรางนโยบายฯ มีการแกไขขอมูลบางสวน และจัดสงขอมูลกลับคือ คณะ

วิศวกรรมศาสตร คณะประมง คณะเกษตรกําแพงแสน และสํานักหอสมุดกําแพงแสน ท้ังนี้ ฝายเลขานุการ ได

ดําเนินการแกไขและเสนอใหทานรองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน ลงนาม พรอมประกาศใชและนําข้ึนเว็บการจัด

การพลังงานเรียบรอยแลว 

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ ไดประกาศใชและนําข้ึนเว็บการจัดการพลังงานเรียบรอยแลว 

 
  ๓.๒  แผน/กิจกรรม/มาตรการ อนุรักษพลังงาน ประจําป ๒๕๖๑ และ วาระท่ี ๔ เรื่องพิจารณา 

๔.๒ แผน/กิจกรรม การอนุรักษพลังงาน ประจําป ๒๕๖๑ 

  ประธานท่ีประชุม ขอพิจารณาพรอมกัน ดังนี้   

  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี  ๗ มีนาคม ๒๕๖๑  

มอบหมายใหฝายเลขานุการจัดทําบันทึกถึงหนวยงาน คณะ ใหดําเนินการจัดทําแผน/กิจกรรม/มาตรการ อนุรักษ

พลังงาน ประจําป ๒๕๖๑ ภายในหนวยงานและสงกลับใหฝายเลขานุการ ภายในวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เพ่ือจักได

นํามารวบรวม นั้น 

 



๔ 

 

  มีหนวยงานท่ีจัดสงขอมูลกลับมาใหฝายเลขานุการ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร  คณะประมง 

สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน และสํานักสงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน 

  ตัวแทนของคณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน ไดแจงวา แผนกิจกรรม บางโครงการจะดําเนินการ

ไมทันภายในเดือนกันยายน 

  ประธานฯ แจงเรื่องโซลารูฟท็อป จะเปนในลักษณะของการทํา TOR ซ่ึงจะมีลักษณะเดียวกันทุก

วิทยาเขต วิทยาเขตละไมเกิน ๑ MW แตประเด็นไมไดอยูท่ีโซลารูฟท็อป ซ่ึงเปนโครงการท่ีถูกแยกออกไปอยูแลว แตท่ี

สําคัญคือ ตองจัดการพลังงานใหมีคาการใชไฟฟาจากการไฟฟานอยลง ซ่ึงในการกําหนดแผน ขอใหแตละสวนงานมี

ขอมูลพ้ืนฐานท่ีจะตองดําเนินการ มีพ้ืนท่ีเหมาะสมกับการใชงานหรือไม และขอใหดําเนินจริงๆ เพ่ือท่ีจะไดผลอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยใหระบุวาจะดําเนินการท่ีไหน อยางไร เม่ือไหร กําหนดแผนการดําเนินงานใหชัดเจน เพ่ือท่ีจะได

ปฏิบัติไดตรงกับวัตถุประสงคและความตองการและกรรมการตรวจสอบประเมินจะวางแผนเขาตรวจสอบตอไป 

  เลขานุการฯ แจงวา หากหนวยงานใดตองการใหฝายเลขาฯ เขาตรวจสอบ ก็สามารถแจงเขามาได 

เบื้องตนใหทางคณะเขาตรวจสอบการใชงาน อุปกรณไฟฟาหลักท่ีมีนัยสําคัญเก่ียวกับการใชพลังงาน ไดแก ชุด

มอเตอรท่ีมีขนาดมากกวา ๑๐ KW. เครื่องปรับอากาศท่ีมีอายุเกิน ๑๐ ป หลอดไฟฟาสปอรตไลต ๑,๕๐๐ W. การลาง

เครื่องปรับอากาศ การเปด-ปดเครื่องปรับอากาศ การเปดหนาจอคอมพิวเตอรท่ีไมใชงานเกิน ๑๕ นาที ระบบพลังงาน

ทดแทน ไดแก เครื่องกําเนิดไฟฟาจากแกส การใชน้ํามันไบโอดีเซล สามารถนํามาทําเปนแผนกิจกรรมหรือกําหนด

มาตร ได  ส ามารถดู ตั ว อย า งกา ร คิด  วิ เ คราะห การ ใช พลั ง ง าน  ได ใ น เ ว็ บ ไซต ของกองบริ ก ารกลา ง 

http://bpv.psd.kps.ku.ac.th/ ในหัวขอการจัดการพลังงาน จะมีขอมูลท่ีเก่ียวของกับการจัดการพลังงาน 

  

 มติท่ีประชุม  มอบหมายคณะ/หนวยงาน ท่ียังไมจัดสงแผนกิจกรรมของหนวยงาน ใหจัดสงภายใน 

วันท่ี ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพ่ือจักไดนํามาใสในแผนรวมของวิทยาเขต  

 

วาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

 - 

 

  ประธานนัดประชุมครั้งตอไป วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 

  เลิกการประชุมเวลา  ๑๕.๑๐ น. 

 

        

 

      (นายสุทธิชัย  อินนุรักษ)       

      กรรมการและเลขานุการ                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     ผูตรวจรายงานการประชุม           ผูจดรายงานการประชุม 

 


