
รายงานการประชุม 

คณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 

ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๘   วันศุกรท่ี  ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ณ  หองประชุมช้ัน ๓  อาคารชูชาติกําภู 

ผูมาประชุม 

   

๑. ผูชวยอธิการบดีฝายกายภาพ วิทยาเขตกําแพงแสน    ประธานท่ีประชุม 

(นายนันทวัฒน  ขมหวาน) (แทน รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน)     

๒. นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม           กรรมการ  

๓. นายวิเชียร  วงษวาศ                กรรมการ     

๔. นางมณฑนี  อุบลสิงห (นายทนงศักดิ์  จอยรอย แทน)        กรรมการ 

๕. นายสังวรณ  ศรีหิรัญต           กรรมการ 

๖. นางศิรินันท  ทรัพยพลับ (นายไชโย สิงหโตทอง แทน)        กรรมการ 

๗. นายนพพร  รัตนชวง (นายสุชาติ  พรนภาลัย แทน)        กรรมการ 

๘. นายวิโรจน  ศรีมงคลชัย           กรรมการ 

๙. ผูอํานวยการกองบริการกลาง          กรรมการ 

๑๐. หัวหนางานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ          กรรมการและเลขานุการ  

๑๑. นายไพศาล  ถนอมชาติ     กรรมการและผูชวยเลขานุการ  

๑๒. นายสมาน  ทองแท     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๓. นางนวพร  บุญมี      กรรมการและผูชวยเลขานุการ                 

     

ผูไมมาประชุม 

 ๑.  ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน                     กรรมการ     

 ๒.  นายกรชยั  กรแกวรัตน       กรรมการ  

  ๓.  นางอัญชลี  รมโพธิ์ทอง                กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายสุทธินันท  สมัยกุล            ท่ีปรึกษาโครงการ 

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐  น. 

  

 ประธานท่ีประชุม คณะกรรมการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน กลาวเปด

การประชุมโดยมีวาระการประชุม ดังนี้ 

 

วาระท่ี ๑.../ 

 



๒ 

 

วาระท่ี ๑  เรื่องแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 ๑.๑  การเขาดําเนินการใหคําปรึกษาในอาคารควบคุมภาครัฐ 

  นายสุทธิชัย  อินนุรักษ กรรมการและเลขานุการ แจงวา ตามหนังสือเลขท่ี พน ๐๕๐๔/ว ๑๓๙ ลง

วันท่ี ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ เรื่อง การเขาดําเนินการใหคําปรึกษาในอาคารควบคุมภาครัฐ (ครั้งท่ี ๑)   
 

  มติท่ีประชุม  รับทราบโดยมีนายสุทธินันท  สมัยกุล ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานเปนท่ีปรึกษาโครงการ 

 

 ๑.๒  ผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงาน ประจําป ๒๕๕๗ 

  นายสุทธิชัย  อินนุรักษ กรรมการและเลขานุการ แจงวา ผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัด

การพลังงานประจําป ๒๕๕๗ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สําหรับอาคารควบคุม หมายเลข  TSIC-ID : ๘๕๓๐๒-

๐๐๘๑  ไมสอดคลองกับขอกําหนดตามกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ ในประเด็นหลักและมีขอเสนอแนะ 

อ่ืน ๆ ในการปรับปรุงระบบการจัดการพลังงาน  

   

  มติท่ีประชุม  รับทราบ ผลการตรวจสอบและรับรองรายงานการจัดการพลังงานประจําป ๒๕๕๗      

ไมสอดคลองกับขอกําหนดตามกฎกระทรวงฯ และประกาศกระทรวงฯ ในประเด็นหลัก 

 

 ๑.๓  การแตงตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานและคณะกรรมการประเมินผลการจัดการพลังงาน วิทยา

เขตกําแพงแสน ประจําป ๒๕๕๘ 

  นายสุทธิชัย  อินนุรักษ กรรมการและเลขานุการ แจงวา คําสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน ท่ี ๒๔๗/๒๘๘๗ เรื่อง การแตงตั้งคณะกรรมการจัดการพลังงานและคณะกรรมการประเมินผลการจัด

การพลังงาน วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป ๒๕๕๘  ดังนี้ 

คณะกรรมการจัดการพลังงาน 

๑. รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน       ประธานกรรมการ 

๒. ผูชวยรองอธิการบดี วิทยาเขตกําแพงแสน      รองประธานกรรมการ 

     (นายนันทวัฒน ขมหวาน)       

๓. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน     กรรมการ 

๔. นายกรชัย  กรแกวรัตน       กรรมการ 

๕. นายสังวรณ  ศรีหิรัญต         กรรมการ 

๖. นายวิเชียร  วงษวาศ         กรรมการ 

๗. นายวิโรจน  ศรีมงคลชัย       กรรมการ 

๘. นายนพพร  รัตนชวง         กรรมการ 

๙. นางมณฑนี  อุบลสิงห        กรรมการ 

๑๐. นางศิรินันท  ทรัพยพลับ        กรรมการ 

๑๑.นาย.../ 

 



๓ 

 

๑๑. นายสมเกียรติ  ศรีอนันตคม       กรรมการ 

๑๒. ผูอํานวยการกองบริการกลาง        กรรมการ 

๑๓. หัวหนางานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ    กรรมการและเลขานุการ 

      (ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ผชอ.๑๒๓๒)  

๑๔. นายไพศาล  ถนอมชาติ      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      (ผูรับผิดชอบดานพลังงาน ผชอ.๙๕๐)    

๑๕. นายสมาน  ทองแท      กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๖. นางอัญชลี  รมโพธ์ิทอง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

๑๗. นางนวพร  บุญม ี     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   

โดยใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังมีหนาที่  

๑. ดําเนินการจัดการพลังงานใหสอดคลองกับนโยบายอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุมท่ีกําหนดขึ้น 

๒. ประสานงานกับหนวยงานทุกฝายท่ีเกี่ยวของ เพื่อขอความรวมมือในการปฏิบัติตามแนวนโยบาย

อนุรักษพลังงานและวิธีการจัดการพลังงาน รวมท้ังจัดอบรมหรือกิจกรรมดานอนุรักษพลังงานให

เหมาะสมกับเจาหนาท่ีในแตละหนวยงาน 

๓. ควบคุมดูและใหวิธีการจัดการพลังงานของอาคารควบคุมดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ โดย

กําหนดใหมีการดําเนินการดังน้ี 

๓.๑ รวบรวมขอมูลการใชพลังงานท่ีผานมาจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๓.๒ ตรวจสอบสถานภาพการใชพลังงานในปจจุบันของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

๓.๒ ตรวจสอบผลการดําเนินงานและการจัดการพลังงานของหนวยงานตาง ๆ ตามรายงานผล  

      การดําเนินงานท่ีหนวยงานแตละหนวยงานไดจัดทําขึ้น 

๔. รายงานผลการดําเนินงานใหกับเจาของอาคารควบคุมรับทราบ 

๕. ทบทวนนโยบายอนุรักษพลังงานและการจัดการพลังงานอยางสม่ําเสมอ พรอมท้ังรวบรวม

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและวิธีการจัดการพลังงานใหเจาของอาคารควบคุมหรือผูบริหาร

ระดับสูงรับทราบ 

๖. เสนอแตงต้ังคณะทํางานยอย ในแตละหนวยงาน 

๗. ดําเนินการดานอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

 

คณะกรรมการประเมินผลการจัดการพลังงาน 

๑. ผูชวยรองอธิการบดี วิทยาเขตกําแพงแสน                    ประธานกรรมการ 

      (นายนันทวัฒน ขมหวาน) 

 

๒.ผูอํานวยการ.../ 

 



๔ 

 

๒. ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน    กรรมการ 

๓. หัวหนางานอํานวยการ      กรรมการ 

๔. นายศักด์ิชาย  ทองเน้ืองาม      กรรมการ 

๕. นายไชโย  สิงหโตทอง       กรรมการ 

๖. หัวหนางานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ   กรรมการและเลขานุการ 

๗. นางอัญชลี  รมโพธ์ิทอง     กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  

โดยใหคณะกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังมีหนาที่ 

๑. ตรวจสอบและประเมินวิธีการจัดการพลังงานภายในองคกร 

๒. สรปุผลประเมิน ขอเสนอแนะ ประชาสัมพันธ เผยแพรและรายงานการดําเนินการประหยัด 

      พลังงานตอมหาวิทยาลัย 

 

 มติท่ีประชุม  รับทราบ โดยขอใหคณะกรรมการประเมินผลการจัดการพลังงาน มีผูแทนของคณะ 

รวมเปนกรรมการดวย 

 
วาระท่ี ๒  เรื่องพิจารณา 
 

๒.๑  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงป ๒๕๕๗ มีดังนี้ 

ข้ันตอนท่ี ๑ การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน  

 -  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฯ ควรระบุชื่อและตําแหนงในหนวยงานใหชัดเจน 

ข้ันตอนท่ี ๕ การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรม และกิจกรรมสงเสริมการ

อนุรักษพลังงาน 

 -  ควรแนบเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงถึงการเผยแพรแผนการฝกอบรม และกิจกรรมเพ่ือสงเสริม

การอนุรักษพลังงานใหชัดเจน 

ข้ันตอนท่ี ๗ การตรวจติดตาม และประเมินการจัดการพลังงาน 

 -  คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ ควรระบุชื่อและตําแหนงในหนวยงานใหชัดเจน 

 -  ควรแสดงเอกสารหรือหลักประกอบเพ่ือแสดงวิธีการเผยแพรในการเผยแพรคณะผูตรวจประเมินฯ 

ใหชัดเจน 

ข้ันตอนท่ี ๘ การทบวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 

 - วาระการประชุมควรมีรายละเอียดเนื้อหาหัวขอในการทบทวนดวย 

 -  ควรแนบเอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงถึงวิธีการแพรผลผลการทบทวน วิเคราะหและแกไข

ขอบกพรองฯ ใหชัดเจน 

 

มตท่ีิประชุม.../ 

 



๕ 

 

   มติท่ีประชุม  ขอใหแตงตั้งคณะกรรมการเพ่ิมเติม ดังนี้ คณะเกษตร กําแพงแสน ขอแตงตั้ง       

นายนุสรณ ปานนพภา เปนกรรมการ  คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร ขอแตงตั้ง รองผูอํานวยการโรงเรียนสาธิต

แหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ฝายบริหาร และขอใหเพ่ิมกรรมการท่ีมาจากศูนย

วิทยาศาสตรขาว ศูนยชีวินทรีย และคณะประมง ในสวนของขอมูลดานไฟฟาและแสงสวาง ฝายเลขาฯ จะจัดสงขอมูล 

(เดิม) ใหทางหนวยงานเปนผูตรวจสอบ หากมีการเพ่ิมเติมขอใหแกไขใหเปนปจจุบัน และขอใหจัดสงขอมูลกลับมาท่ี

ฝายเลขาฯ ภายในวันท่ี ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  

   นายสุทธินันท สมัยกุล ผูเชี่ยวชาญดานพลังงานและท่ีปรึกษาโครงการ เสนอใหมีผูรับผิดชอบดาน

พลังงาน ท่ีมีหมอแปลงติดตั้งรวมกันไมเกิน ๓,๐๐๐ กิโลวัตต ตาม พ.ร.บ.การสงเสริมการอนุรักษพลังงาน พ.ศ. 

๒๕๓๕ ซ่ึงมีบทลงโทษสําหรับเจาของโรงงานควบคุม เจาของอาคารควบคุม หรือผูรับผิดชอบดานพลังงานซ่ึงไมปฏิบัติ

ตามกฎกระทรวง ตองระวางโทษปรับไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท และตองมีผูรับผิดชอบพลังงาน ๒ ทาน รวมถึงในการสง

ขอมูลดานเครื่องปรับอากาศในปท่ีผานมา มหาวิทยาลัยไมไดรับการพิจารณา เนื่องจากสงเรื่องชาและไมมีหมายเลข

ครุภัณฑของเครื่องปรับอากาศ ดังนั้น  ในปนี้หากมีขอมูลท่ีครบถวนแลวสามารถจัดทําบันทึกเสนอไปยังกรมพัฒนา

พลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน เพ่ือเปนการยืนยันในการขอรับงบประมาณในการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ และ

ในสวนของคณะกรรมการจัดการพลังงานตองการใหมีการแบงกลุมของคณะกรรมการจัดการพลังงานออกเปน ๔ ทีม

คือ ๑.ทีมวิชาการและอบรม ๒ ทีมเทคนิคและงานวิศวกรรม ๓.ทีมประชาสัมพันธและรณรงคกระตุน ๔. ทีม

ประเมินผลและตรวจเยี่ยม โดยใหหัวหนาทีมแตละทีมรับผิดชอบในงานของทีมตัวเอง เพ่ือท่ีงานจะไดกระจายไม

รวมอยูจุดเดียว ท้ังนี้ ในสวนของแผนการฝกอบรม ทางผูเชี่ยวชาญแจงวา ยินดีใหความอนุเคราะหในเรื่องของการ

ฝกอบรมโดยไมคิดคาใชจาย ขอใหทางมหาวิทยาลัยฯ กําหนดวัน เวลา ในการจัดฝกอบรม สวนกิจกรรมในการสงเสริม

การจัดการพลังงาน เชน การแจกสติ๊กเกอร การปลูกตนไม  ควรนําไปใสไวในแผนของการอนุรักษพลังงานดวยจะได

ปฏิบัติไดตามแผนท่ีวางไว   

    

วาระท่ี ๓  เรื่องอ่ืน ๆ 

 - 

   

เลิกการประชุมเวลา  ๑๑.๓๐ น. 

 
 

 

        

 

       (นายสุทธิชัย  อินนุรักษ)    (นางนวพร  บุญมี) 

      กรรมการและเลขานุการ                 กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

     ผูตรวจรายงานการประชุม           ผูจดรายงานการประชุม 

 


