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วิทยาลัยนานาชาต ิ มหาวิทยาลัยมหดิล 

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ประจาํปีงบประมาณ  2554 

 

หลักการและเหตุผล 

  ด้วยวิทยาลยันานาชาต ิมหาวิทยาลยัมหิดล  ตระหนกัถึงความสําคญัตอ่การอนรัุกษ์

พลงังานและสิ่งแวดล้อม  จงึได้จดัตัง้คณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยดัพลงังาน   เม่ือวนัท่ี 

20 กรกฎาคม 2552 เป็นต้นมา  โดยในปีงบประมาณ 2553  คณะกรรมการฯได้ทํากิจกรรมเพ่ือสง่เสริมการ

อนรัุกษ์พลงังาน  ได้แก่  โครงการเปิดตวักิจกรรมอนรัุกษ์พลงังาน, กิจกรรมทําเสือ้อนรัุกษ์พลงังาน, การ

ประกวดวิธีการและคําขวญัอนรัุกษ์/ประหยดัพลงังาน  การประชาสมัพนัธ์การอนรัุกษ์พลงังาน  การเปล่ียน

เคร่ืองปรับอากาศอาคาร 2 เพ่ือลดการใช้พลงังาน จํานวน 45 ตวั   และการจดับอร์ดสรุปผลงาน  และ

เพ่ือให้การทํางานของคณะกรรมการฯได้ครอบคลมุถึงการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม  ผู้บริหาร

วิทยาลยัฯจงึอนมุตัใิห้ดําเนินการเปล่ียนช่ือเป็นคณะกรรมการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม  เม่ือวนัท่ี 

17 กนัยายน 2553 

  ดงันัน้  เพ่ือให้การอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลยันานาชาตดํิาเนินไป

อยา่งมีประสิทธิภาพ   ด้ว ยความร่วมมือร่วมใจจากสมาชิกทกุคนของวิทยาลยัฯ  คณะกรรมการอนรัุกษ์

พลงังานและสิ่งแวดล้อม  จงึได้จดัทําโครงการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม   ประจําปี

งบประมาณ  2554  ซึง่ภายในโครงการจะมีกิจกรรมตา่งๆทัง้ในสว่นท่ีตอ่เน่ืองจากกิจกรรมในปี 2553  และ

กิจกรรมใหมท่ี่สง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมให้แก่นกัศกึษา บคุลากรวิทยาลยัฯ  รวมถึง

กิจกรรมท่ีประสานความร่วมมือกบัหนว่ยงานภายในมหาวิทยาลยัมหิดลและหนว่ยงานภายนอก  ซึง่จะเป็น

ประโยชน์อยา่งกว้างขวาง 

 

จุดประสงค์ 

1.  เพ่ือสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลยันานาชาติ  

2. เพ่ือกระตุ้นให้บคุลากรได้เรียนรู้และปฏิบตัตินในการประหยดัพลงังาน  

3. เพ่ือลดคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานให้แก่วิทยาลยันานาชาติ  

4. เพ่ือปลกุจิตสํานกึรับผิดชอบร่วมกนัในการใช้พลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุ้มคา่  

5. เพ่ือให้วิทยาลยันานาชาตเิป็นสว่นหนึง่ตอ่การลดปัญหาภาวะโลกร้อน  
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วิธีการดาํเนินการ 

ในปีงบประมาณ 2554  คณะกรรมการฯจะจดักิจกรรมออกเป็น  8  กิจกรรมดงันี  ้

1.  โครงการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศอาคาร 1 จํานวน 45 ตวั (งบประมาณตัง้ไว้ในปี 2554 จํานวน 

4,000,000 บาท) 

2.  การประชาสมัพนัธ์เพ่ือการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมทาง E-mail และ 

ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือตา่งๆ อาทิ โปสเตอร์ 

3.  ประเมินผลการตรวจสอบการลดใช้พลงังานตามมาตรการประหยดัพลงังานภายในวิทยาลยั

นานาชาติ 

4. การบริจาคสิ่งของให้แก่หนว่ยงานของภาครัฐ  มลูนิธิ  และองค์กรเอกชนเพ่ือนําไปรีไซเคลินํา

กลบัมาใช้ใหม ่จํานวน 3 แหง่  ประกอบด้วย  มลูนิธิชว่ยคนตาบอดแหง่ประเทศไทย ในพระบรม

ราชินปูถมัภ์ (บริจาคกระดาษ) , มลูนิธิขาเทียม ในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (บริจาค

วสัดท่ีุทําจากอลมูิเนียม)  และบริษัทอําพลฟู้ ด  (บริจาคกลอ่งนม)  

5.  กิจกรรมสญัจรดงูานด้านอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมนอกสถานท่ี  

6. การจดักิจกรรมอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมร่วมกบันกัศกึษาวิทยาลยันานาชาต ิ และ

มหาวิทยาลยัมหิดล 

  6.1  วนัท่ี 6 ตลุาคม  2553   จดักิจกรรมร่วมกบันกัศกึษาในงาน  MUIC Go Green 

  6.2  วนัท่ี 23-27 พฤศจิกายน  2553  จดังานออกบธูร่วมกบัมหาวิทยาลยัมหิดล  

        ภายใต้ช่ือ  งานไม้ดอกและไม้ประดบั เพ่ือสขุภาพ  (Salaya Green Fest) 

7.  กิจกรรมรณรงค์เพ่ือการลดใช้แก้วพลาสตกิภายในวิทยาลยันานาชาต ิ  

8.จดับอร์ดสรุปผลงาน 
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งบประมาณ สาํหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา  

กิจกรรม จาํนวนเงนิ   (บาท) 

1. โครงการเปล่ียนเคร่ืองปรับอากาศอาคาร 1 จํานวน 45 ตวั  (งบประมาณตัง้ไว้ในปี 2554 จํานวน 

4,000,000 บาท) 

2.การประชาสมัพนัธ์เพ่ือการสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานและ

สิ่งแวดล้อมทาง E-mail และ ประชาสมัพนัธ์ผา่นส่ือตา่งๆ อาทิ 

โปสเตอร์ 

15,000 -บาท 

ประเมินผลการตรวจสอบการลดใช้พลงังานตามมาตรการ

ประหยดัพลงังานภายในวิทยาลยันานาชาติ 

20,000 -บาท 

การบริจาคสิ่งของให้แก่หนว่ยงานของภาครัฐ มลูนิธิ และองค์กร

เอกชนเพ่ือนําไปรีไซเคลินํากลบัมาใช้ใหม ่จํานวน 3 แหง่

ประกอบด้วย   

มลูนิธิชว่ยคนตาบอดแหง่ประเทศไทย ในพระบรมราชินปูถมัภ์ 

(บริจาคกระดาษ)  

มลูนิธิขาเทียม ในสมเดจ็พระศรีนครินทราบรมราชชนนี (บริจาค

วสัดท่ีุทําจากอลมูิเนียม)   

บริษัทอําพลฟู้ ด (บริจาคกลอ่งนม) 

30,000 -บาท 

กิจกรรมสญัจรดงูานด้านอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมนอก

สถานท่ี 

20,000 -บาท 

การจดักิจกรรมอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมร่วมกบั

นกัศกึษาวิทยาลยันานาชาต ิ และมหาวิทยาลยัมหิดล  

6.1  วนัท่ี 6 ตลุาคม  2553   จดักิจกรรมร่วมกบั

นกัศกึษาในงาน  MUIC Go Green 

6.2  วนัท่ี 23-27 พฤศจิกายน  2553  จดังานออกบธู

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัมหิดล  ภายใต้ช่ือ  งานไม้ดอกและ

ไม้ประดบั เพ่ือสขุภาพ  (Salaya Green Fest) 

 

20,500 -บาท 

 

           3,500 –บาท 

 

 

         17,000 –บาท 

 



4 

 

 

กิจกรรม จาํนวนเงนิ   (บาท) 

7.กิจกรรมรณรงค์เพ่ือการลดใช้แก้วพลาสตกิภายในวิทยาลยั

นานาชาต ิ 

5,000 -บาท 

8.จดับอร์ดสรุปผลงาน 5,000 -บาท 

รวม 115,500 -บาท 

 

ระยะเวลาในการดาํเนินการ 

เดือนตลุาคม 2553 – กนัยายน   2554 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

1. นางสมุาลี วิเศษรัตน์    ท่ีปรึกษา  

2. นางสมลกัษณ์ ลนัสชีุพ   ท่ีปรึกษา  

3. นายสิทธา  ครุฑแสง    ประธานกรรมการ  

4. นายกรชยั เหล็กเพ็ชร    กรรมการ  

5. นางสาวสารินีย์ ศริิพนัธ์   กรรมการ  

6. นายกิตตรัิตน์ ปรือทอง    กรรมการ 

7. นางสาวจนัทร์เพ็ญ ขนุทรง   กรรมการ  

8. นางสาวนชุจรี จนัทร    กรรมการ  

9. นางสาวธิดารัตน์ จารุวตั   กรรมการ  

10. นางสาวอบุลวรรณ สงกรานตานนท์  กรรมการ  

11. นายวิโรจน์ ศภุโชคชลกลุ   กรรมการ  

12. นายกรวิชญ์ หงษ์ทอง   กรรมการ  

13. นางสาวยบุล บญุเจริญ   กรรมการ  

14. นายปีตภิมูิ พงศ์สวุรรณ   กรรมการ  
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15. นางสาวหิรัญญา ศริิสมุทมุ   กรรมการ  

16. นายนิสิต ทิมเสือ    กรรมการ 

17. นางสาวกาญจนา คณิตกาญจนกลุ  กรรมการ  

18. นางสาวเกศนี  ใสยจิตร์   กรรมการ 

19. นายอภิชาต ิพานจํานงค์   กรรมการ  

20. นายทิวา หงษ์โต    กรรมการ 

21. นางสาววรปรียา คมคาย   กรรมการ  

22. นายอดศิร ศรีวิชา    กรรมการ  

23. นายชยัณรงค์ รอดกระทกึ   กรรมการ  

24. นายประดษิฐ์ สายสวุรรณ   กรรมการ  

25. นายไพรินทร์ ปักษิณ    กรรมการ  

26. นายวทญั� ูขจรสารสิทธ์ิ   กรรมการ  

27. นายวรากร ลีลาภยั    กรรมการ  

28. นาวสาวธีรวรรณ นนัทกิจ   กรรมการและเลขานกุาร  

29. นางสาวิตรี พิชญชยั    กรรมการและผู้ชว่ยเลขานกุาร  

 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1. สามารถสง่เสริมการอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อมภายในวิทยาลยันานาชาติ  

2. บคุลากรได้เรียนรู้และปฏิบตัตินในการประหยดัพลงังาน  

3. สามารถลดคา่ใช้จา่ยด้านพลงังานให้แก่วิทยาลยันานาชาติ  

4. บคุลากรมีจิตสํานกึรับผิดชอบร่วมกนัในการใช้พลงังานและทรัพยากรอยา่งประหยดัและคุ้มคา่  

5. วิทยาลยันานาชาตเิป็นสว่นหนึง่ตอ่การลดปัญหาภาวะโลกร้อน  

6. พลงังานไฟฟ้าภายในวิทยาลยัลดลง 5 %  ของปีท่ีผา่นมา 

 

         (นายสิทธา  ครุฑแสง)              (นางสมุาลี  วิเศษรัตน์)  

  ประธานคณะกรรมการรอนรัุกษ์พลงังานและสิ่งแวดล้อม    รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหาร  

                          ผู้ เสนอโครงการ          ผู้อนมุตัโิครงการ   

****************************************************** 


