
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรวิทยาเขตกําแพงแสน

สงรายงานภายใน มีนาคม 2563

ชื่ออาคารควบคุม :

TSIC - ID : 85302-0081

รายงาน

การจัดการพลังงาน 

ประจําป 2562

ชื่อนิติบุคคล :

ร 

ภาพถ่ายอาคาร 



มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
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     ใหเปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ

      ลงชื่อ...........................................................                 ลงชื่อ.........................................................

(นายสุทธิชัย อินนุรักษ) (นายไพศาล  ถนอมชาต)ิ

           ตําแหนงผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ตําแหนงผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ

                 ทะเบียนเลขที่ ผอส.01589 ทะเบียนเลขที่ ผชอ .00910

      วันที่….30./....มี.ค.../.....63.....       วันที่….30./....มี.ค.../.....63.....

3. เจาของอาคารควบคุม
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   เปนไปตามที่กฎกระทรวงกําหนดทุกประการ

    ลงชื่อ.................................................................

     (รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.อนุชัย ภิญโญภูมิมินทร)
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หนา

ขอมูลเบื้องตน 1

ขอมูลดานการจัดการพลังงาน

       ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 3

       ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน 9

       ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน 10

       ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 14

       ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 39

และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

       ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและ 58

วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

      ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน 90

      ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 97

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. แผนการดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานในระยะเวลา 3 ปขางหนา

ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบอื่นๆ

สารบัญ
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1. ชื่อนิติบุคคล:

ชื่ออาคารควบคุม:
TSIC - ID:

2. ระบุกลุมอาคารควบคุม ดังนี้

3. ที่อยูอาคาร

เลขที่ 1 หมูที่ 6 ถนน มาลัยแมน ตําบล กําแพงแสน

อําเภอ กําแพงแสน จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย 73140

โทรศัพท 034-351-878 โทรสาร 034-351-012 E : mail    kpssui@ku.ac.th

4. ประเภทอาคาร

           สํานักงาน           โรงแรม           โรงพยาบาล           ศูนยการคา

           สถานศึกษา           อื่นๆ (ระบ)ุ  ....................................................

5. อาคารเริ่มเปดดําเนินการ เมื่อป พ.ศ. …2522.....

2,179 คน

จํานวน   7  คณะ  2   ศูนย  3     สํานัก 

6. จํานวนอาคารทั้งหมด : 12 อาคาร (รายละเอียดจํานวนอาคาร แสดงในภาคผนวก ก.)

7. สําหรับอาคารประเภทโรงแรม

จํานวนหองพักทั้งหมด - หอง (รายละเอียดจํานวนหองพักที่จําหนายได แสดงในภาคผนวก ก.)

8. สําหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล

จํานวนเตียงคนไขในทั้งหมด - เตียง (รายละเอียดจํานวนเตียงคนไขใน แสดงในภาคผนวก ก.)

85302-0081

กลุมที่ 2 (ขนาดใหญ) : อาคารควบคุมที่ใชเครื่องวัดไฟฟาหรือติดตั้งหมอแปลงไฟฟารวมกันตั้งแตสามพันกิโลวัตตหรือสามพัน

หารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรขึ้นไปหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือพลังงาน

สิ้นเปลืองอื่นๆ  โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเทาพลังงานไฟฟาตั้งแตหกสิบลานเมกะจูล/ปขึ้นไป

จํานวนพนักงาน

ขอมูลเบื้องตน

ขอมูลทั่วไป

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

กลุมที่ 1 (ขนาดเล็ก) : อาคารควบคุมที่ใชเครื่องวัดไฟฟาหรือติดตั้งหมอแปลงไฟฟารวมกันนอยกวาสามพันกิโลวัตตหรือสาม

พันหารอยสามสิบกิโลโวลตแอมแปรหรืออาคารควบคุมที่ใชพลังงานไฟฟา พลังงานความรอนจากไอน้ํา หรือ พลังงานสิ้นเปลือง

อื่นๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเทาพลังงานไฟฟาต่ํากวาหกสิบลานเมกะจูล/ป
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9. ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

ทะเบียนเลขที่

          ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ

          ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

          ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ

          ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

          ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ

          ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

          ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ

          ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

ผูรับผิดชอบดานพลังงานสามัญ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

(จ)

อนุรักษพลังงาน

ผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส

(ก) เปนผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตรผูรับผิดชอบดานพลังงานอาวุโส ที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

(ข)

2. ผชอ.00910

พลังงานตามการรับรองของเจาของโรงงานควบคุมหรือเจาของอาคารควบคุม

เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

เปนผูไดรับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและมีประสบการณการทํางานในอาคารอยางนอยสามปโดยมีผลงานดานการอนุรักษ

เปนผูที่สอบไดตามเกณฑที่กําหนดจากการจัดสอบผูรับผิดชอบดานพลังงาน ซึ่งจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน

นายศักดิเดช  อุบลสิงห

4 นายไชโย  สิงหโตทอง ผชอ.4150

เปนผูสําเร็จการฝกอบรมดานการอนุรักษพลังงานหรือการฝกอบรมที่มีวัตถุประสงคคลายคลึงกันที่อธิบดีใหความเห็นชอบ

เปนผูไดรับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร  หรือทางวิทยาศาสตร โดยมีผลงานดานการอนุรักษพลังงานตามการรับรองของเจาของอาคาร

ควบคุม

1.

ผชอ.5379

ผอส.01589

3

คุณสุทธิชัย อินนุรักษ

คุณสมบัติ***ชื่อ - นามสกุลลําดับที่

***คุณสมบัติผูรับผิดชอบดานพลังงาน

คุณไพศาล  ถนอมชาติ
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ขั้นตอนที่ 1 คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

1.1 โครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

คณะกรรมการจัดการพลังงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน ประจําป 2562

ขอมูลดานการจัดการพลังงาน

รูปที่ 1-1  ผังโครงสรางคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

รองอธิการบดีวิทยาเขตกําแพงแสน 

ประธานกรรมการ 

ผูชวยอธิการบดีฝายกายภาพและสิทธิ

ประโยชน วิทยาเขตกําแพงแสน 

รองประธานกรรมการ 

ผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 

กรรมการ 

ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานวิทยาเขต
กําแพงแสน (นายศักดิเดช อุบลสิงห) 

ผูรับผิดชอบพลังงาน ผชอ.5379 
กรรมการ 

รศ.นท.สุมิตร  สุวรรณ 

กรรมการ 

ผศ.สานิตย  รัศมี 

กรรมการ 

ผศ.นพพร  รัตนชวง

กรรมการ 

นายสุชาติ  พรนภาลัย

กรรมการ 

อาจารยพิชัย  จิรวัฒนาพงศ 

กรรมการ 

นายทนงศักด์ิ  สระทองยา

กรรมการ 

นายนุสรณ  ปานนพภา 

กรรมการ 

นายกิตติ   สระนพงษ 

กรรมการ 

น.ส.นงลักษณ วงษพรพันธุ 

กรรมการ 

นายวิโรจน ศรีมงคลชัย 

กรรมการ 

นายมณฑล แผนสทาน      

กรรมการ 

น.ส.วีรรัตน  เหลืองทองวัฒนา

กรรมการ 

นายไชโย  สิงหโตทอง  

ผูรับผิดชอบพลังงาน ผชอ.5379 

กรรมการ 

ผูอํานวยการกองบริการกลาง 

ผูรับผิดชอบพลังงาน ผอส.1589 

กรรมการและเลขานุการ 

หัวหนางานอาคารสถานท่ีและยานพาหนะ

ผูรับผิดชอบพลังงาน ผชอ.1232  

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นายสมาน ทองแท  

นายไพศาล ถนอมชาติ 

ผูรับผิดชอบพลังงาน ผชอ.00910 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นางนวพร  ศุภสินอธิกา 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

นายณัฐพงษ  ปานขาว

กรรมการ 

นายณัฐพล  เสรีเผาวงษ

กรรมการ 

นางมณฑนี อุบลสิงห 

กรรมการ 

นายทนงศักด์ิ จอยรอย 

กรรมการ 

นายอภินันท จรัสรวีวงศ 

กรรมการ 
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1.2  การแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
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(ใสคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน)

รูปที่ 1-2  คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน และอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ
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1.3 วิธีการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน

ติดประกาศ โปสเตอร

จํานวนติดประกาศ ทุกคณะ จํานวนติดประกาศ ….. แหง

เอกสารเผยแพร เสียงตามสาย

แผนพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง  ชวงเวลา…...

จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไดรับ... 28….. คน ปละ …1.. ครั้ง 

ระดับของผูไดรับ…….

อื่นๆ (ระบุ)  เว็ปไซต http://kps.ku.ac.th/kpsoffice/v2/index.php/db/2018-03-0

- Application Line

      เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบ คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยอาคารได

ดําเนินการเผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้

(ก) .....ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน........................

     หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน
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หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม

(ค)  ติดบอรดประชาสัมพันธและแอฟปริเคชั่นไลน

รูปที่ 1-3  ภาพการเผยแพรคณะกรรมการดานการจัดการพลังงาน

(ใสเอกสารการเผยแพรคณะทํางานฯ วิธีการที่ 2)

(ข)  เว็ปไซต http://kps.ku.ac.th/kpsoffice/v2/index.php/db/2018-03-08-04-22-44
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ขั้นตอนที่ 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

ระดับ

คะแนน

นโยบายการอนุรักษ

พลังงาน

การจัดองคกร การกระตุนและสราง

แรงจูงใจ

ระบบขอมูลขาวสาร ประชาสัมพันธ การลงทุน

3

มีนโยบายและมีการสนับสนุน

เปนครั้งคราวจากฝายบริหาร

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

รายงานโดยตรงตอคณะ 

กรรมการจัดการพลังงาน ซึ่ง

ประกอบดวยหัวหนาฝายตางๆ

คณะกรรมการอนุรักษ

พลังงานเปนชองทางหลัก

ในการดําเนินงาน

แจงผลการใชพลังงานจาก

มิเตอรยอยใหแตละฝายทราบ 

แตไมมีการแจงถึงผลการ

ประหยัด

ใหพนักงานรับทราบ

โครงการอนุรักษพลังงาน 

และใหมีการประชา 

สัมพันธอยางสม่ําเสมอ

ใชระยะเวลา คุมทุนเปนหลัก

ในการพิจารณาการลงทุน

2

ไมมีการกําหนดนโยบายที่

ชัดเจน โดยผูบริหารหรือ

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน

มีผูรับผิดชอบดานพลังงาน

รายงานตอคณะกรรมการ

เฉพาะกิจ แตสายงานบังคับ

บัญชาไมชัดเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจ

เปนผูดําเนินการ

ทํารายงานติดตามประเมิน ผล 

โดยดูจากมิเตอรใหคณะ 

กรรมการเฉพาะกิจเขามา

เกี่ยวของกับการตั้งงบประ มาณ

จัดฝกอบรมใหพนักงาน

รับทราบเปนครั้งคราว

ลงทุนโดยดูมาตรการที่มี

ระยะเวลาคุมทุนเร็ว

1

ไมมีแนวทางปฏิบัติที่ทําไว

เปนลายลักษณอักษร

ผูรับผิดชอบดานพลังงานมี

ขอบเขตหนาที่ความ

รับผิดชอบจํากัด

มีการติดตออยางไมเปน

ทางการระหวางวิศวกรกับ

ผูใชพลังงาน (พนักงาน)

มีการสรุปรายงานดาน

คาใชจายการใชพลังงานเพื่อใช

กันภายในฝายวิศวกรรม

แจงใหพนักงานทราบอยาง

ไมเปนทางการเพื่อสงเสริม

การใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

พิจารณาเฉพาะมาตรการที่

ลงทุนต่ํา

0

ไมมีนโยบายที่ ชัดเจน ไมมีผูรับผิดชอบดานพลังงาน ไมมีการติดตอกับผูใช

พลังงาน

ไมมีระบบรวบรวมขอมูลและ

บัญชีการใชพลังงาน

ไมมีการสนับสนุนการ

ประหยัดพลังงาน

ไมมีการลงทุนใดๆในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช

พลังงาน

หมายเหตุ:

ตารางดานบนได

การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองคกรตอเนื่องทุกๆป จะทําใหทราบสถานภาพการจัดการพลังงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไดดียิ่งขึ้น

1. ขอมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตนประเมินจาก...10...หนวยงาน  ของจํานวนทั้งหมด...12...หนวยงาน หรือบุคลากรจํานวน.....

520   จากทั้งหมด.........1956..........คน คิดเปนรอยละ ...26.58.....

4

มีการจัดองคกรและเปน

โครงสรางสวนหนึ่งของฝาย

บริหารกําหนดหนาที่ความ

รับผิดชอบไวชัดเจน

3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม หากทางอาคารมีวิธีการอื่นที่เหมาะสมกวา ก็สามารถนํามาใชแทน

2. ในกรณีที่อาคารควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบที่สอง ในขั้นตอนนี้อาคารควบคุมจะดําเนินการหรือไมดําเนินการก็ได หากดําเนิน

ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน

ปที่ดําเนินการประเมิน พ.ศ....................................

ตารางที่ 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององคกร

มีการประสานงานระหวาง

ผูรับผิดชอบดานพลังงาน 

และทีมงานทุก ระดับอยาง

 สม่ําเสมอ

กําหนดเปาหมายที่ครอบคลุม 

ติดตามผล หาขอผิดพลาด

ประเมินผล และควบคุมการใช

งบประมาณ

ประชาสัมพันธคุณคาของ

การประหยัดพลังงาน และ

ผลการดําเนินงานของการ

จัดการพลังงาน

จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด

 โดยพิจารณาถึงความสําคัญ

ของโครงการ

มีนโยบายการจัด

การพลังงานจากฝายบริหาร

และถือเปนสวนหนึ่งของ

นโยบายของบริษัท
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ขั้นตอนที่ 3 นโยบายอนุรักษพลังงาน

3.1 นโยบายอนุรักษพลังงานขององคกร

นโยบายอนุรักษพลังงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายการอนุรักษพลังงาน ซึ่งสอดคลองกับสถานภาพการใช

พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังตอไปนี้

เพื่อแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการดําเนินการดานการอนุรักษพลังงาน อาคารควบคุมไดกําหนด

ใสเอกสารแสดงประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน

รูปที่ 3-1 นโยบายอนุรักษพลังงาน

หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาคําสั่งประกาศนโยบายอนุรักษพลังงาน
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3.2 การเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน

       เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษพลังงานของอาคารควบคุม จึงไดดําเนินการ

เผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้

        วิธีการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน             

ติดประกาศ โปสเตอร

จํานวนติดประกาศ…ทุกคณะ.. จํานวนติดประกาศ ….. แหง

เอกสารเผยแพร           เสียงตามสาย

แผนพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง  ชวงเวลา…...

แอฟปริเคชั่นไลน การประชุมคณะกรรมการ

จํานวนผูไดรับ ...8… คน อยางนอยปละ 1  ครั้ง 

ระดับของผูไดรับ…….

อื่นๆ (ระบ)ุ  เว็ปไซต http://kps.ku.ac.th/kpsoffice/v2/index.php/db/2018-03-08-04-22-44

(ก)  การประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน

หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน 

(ข)   เว็ปไซต http://kps.ku.ac.th/kpsoffice/v2/index.php/db/2018-03-08-04-22-44 



หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติม

13

รูปที่ 3-2  ภาพการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงาน

(ง)   ติดบอรดประชาสัมพันธ

(ค)   การใชแอฟปริเคชั่นจัดตั้งกลุมไลนแจงชาวสารและประชาสัมพันธ
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ขั้นตอนที่ 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน

การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงานขององคกรแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ

(ก) การประเมินระดับองคกร

(ข) การประเมินระดับการบริการ

(ค) การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณ

โดยมีแนวทางดําเนินการดังตอไปนี้
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4.1) การประเมินระดับองคกร

4.1.1) ขอมูลการใชอาคาร

    4.1.1.1) รายละเอียดการใชงานอาคาร (สําหรับอาคารทุกประเภท)

ชั่วโมง/วัน วัน/ป ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ รวม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 2522

1 คณะเกษตร กําแพงแสน 12 250 77,157.26        39,567.82         116,725.08 0 116,725.08

2 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 12 250 16,959.38        8,479.69           25,439.07 0 25,439.07

3 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 12 250 53,043.80        20,401.46         73,445.26 0 73,445.26

4 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 12 250 27,053.98        10,405.38         37,459.36 0 37,459.36

5 คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 12 250 21,244.16        8,851.73           30,095.89 0 30,095.89

6 คณะวิทยศาสตรการกีฬา 12 250 1,541.19          570.81             2,112.00 0 2,112.00

7 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 12 250 274,997.03      137,498.52       412,495.55 0 412,495.55

8 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 12 250 26,694.34        9,707.03           36,401.37 0 36,401.37

9 สํานักหอสมุด กําแพงแสน 12 250 7,604.32          2,668.18           10,272.50 0 10,272.50

10 ศูนยวิทยาศาสตรขาว 12 250 6,292.63          2,247.37           8,540.00 0 8,540.00

11 ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ 12 250 595.27            201.23             796.50 0 796.50

12 คณะประมงกําแพงแสน 12 250 1,164.40          2,560.00           3,724.40 0 3,724.40

514,347.76 243,159.22 757,506.98 0.00 757,506.98รวม

ตารางที่ 4.1 รายละเอียดการใชงานอาคาร ในรอบป 2561

พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

ลําดับที่ ชื่ออาคาร
ป พ.ศ. 

ที่เปดใชงาน

เวลาทํางาน
(1) พื้นที่ใชสอย (2)

พื้นที่จอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)

รวม
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หมายเหตุ  : (1)  พื้นที่ใชสอยสําหรับโรงแรม ไดแก สวนบริการหองพัก พื้นที่สวนสาธารณะ สวนบริการดานหนา และสวนบริการดานหลัง

(2)  พื้นที่ใชสอยสําหรับโรงพยาบาล ไดแก พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไมปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย และการบริการที่เกี่ยวของกับการแพทยทั้งหมด โดยไมรวมถึงหอพักแพทย หอพักพยาบาล หองเรียนนักศึกษาแพทย

(3)  จํานวนหองพักที่จําหนายไดในแตละเดือน หมายถึง ผลรวมของหองพักที่ใหบริการคูณจํานวนวันที่ใหบริการ เชน หองพักหมายเลข 1 มีผูใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเทากับ 20 หอง-วัน/เดือน หองพัก

       หมายเลข 2 มีผูใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเทากับ 15 หอง-วัน/เดือน รวมจํานวนหองพักที่จําหนายไดในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น  35 หอง-วัน/เดือน เปนตน 

(4)  จํานวนคนไขในแตละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไขในที่ใหบริการคูณจํานวนวันที่ใหบริการ เชน เตียงหมายเลข 1 มีคนไขในใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเทากับ 20 เตียง-วัน/เดือน 

      เตียงหมายเลข 2 มีคนไขในใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเทากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจํานวนคนไขในใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น  35 เตียง-วัน/เดือน เปนตน
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สําหรับอาคารประเภท

โรงแรม

พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไมปรับอากาศ รวม จํานวนหองพักที่จําหนายได จํานวนคนไขนอก จํานวนคนไขใน

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (หอง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

ก.พ. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

ม.ีค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98  

เม.ย. 514,347.76           243,159.22     757,506.98  

พ.ค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

ม.ิย. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

ก.ค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98  

ส.ค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98  

ก.ย. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

ต.ค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

พ.ย. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

ธ.ค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98  

- - -รวม

4.1.1.2) การใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน

ตารางที่ 4.2 รายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน ในรอบป 2561

เดือน

สําหรับอาคารทุกประเภท สําหรับอาคารประเภท

การใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง โรงพยาบาล
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4.1.2.1) ขอมูลหมอแปลงไฟฟาป 2562

หมายเลข หมายเลข ประเภท อัตรา

ผูใชไฟฟา เครื่องวัดไฟฟา ผูใชไฟฟา การใชไฟฟา

     ปกติ รวม 900 kVA จํานวน 3 ตัว

1 9507 020002958747 19485592 3224      TOD ขนาด 400 kVA จํานวน 1 ตัว

    TOU ขนาด 250 kVA จํานวน 2 ตัว

     ปกติ รวม 500 kVA จํานวน 2 ตัว

2 9507 020002948830 18324843 3224      TOD ขนาด 250 kVA จํานวน 2 ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 315 kVA จํานวน 1 ตัว

3 9057 020002968031 Z10054727 3124      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 100 kVA จํานวน 1 ตัว

4 9507 020002965617 16614742 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

5 9507 020002965669 27586948 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 1,250 kVA จํานวน 1 ตัว

6 9507 020002967969 Z10054267 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 1,000 kVA จํานวน 3 ตัว

7 9507 020002948904 17018680 3224      TOD ขนาด 500 kVA จํานวน 1 ตัว

    TOU ขนาด 400 kVA จํานวน 1 ตัว

ขนาด 100 kVA จํานวน 1 ตัว

     ปกติ รวม 800 kVA จํานวน 1 ตัว

8 9507 020002958809 17018704 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

9 9507 020002967794 27075596 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 500 kVA จํานวน 1 ตัว

10 9507 020002970845 Z10054728 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

4.1.2) ขอมูลระบบ

หมอแปลงไฟฟา

ขนาด (kVA) จํานวน (ชุด)

ลําดับ

ที่
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     ปกติ รวม 1,630 kVA จํานวน 5 ตัว

11 9507 020002956302 15852344 3224      TOD ขนาด 250 kVA จํานวน 4 ตัว

    TOU ขนาด 630 KVA จํานวน 1 ตัว

     ปกติ รวม 1,315 kVA จํานวน 1 ตัว

12 9507 020002970614 Z10053550 3224      TOD ขนาด 1,000 kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด 315 kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 315 kVA จํานวน 1 ตัว

13 9507 020002966298 17016286 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

14 9507 020002967515 1661429 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

15 9057 020002965789 16617112 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

16 9057 020002970675 16614763 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

17 9057 020002965849 D681200 3124      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 315 kVA จํานวน 1 ตัว

18 9057 020002966017 18324830 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

19 9057 020002970900 Z100553551 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 400 kVA จํานวน 1 ตัว

20 9057 020002971082 Z10054729 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 315 kVA จํานวน 1 ตัว

21 9057 020002958382 15852797 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 630 kVA จํานวน 1 ตัว

22 9057 020002948567 15852350 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว
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     ปกติ รวม 315 kVA จํานวน 1 ตัว

23 9057 020002958478 17018215 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

24 9057 020002965700 16614745 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

25 9057 020002958960 23181363 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

26 9057 020002966157 16614409 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

27 9057 020002967432 16614406 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

28 9057 020002961514 16614771 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

29 9057 020002965577 16614408 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 2,400 kVA จํานวน 6 ตัว

30 9057 020002956121 15852776 3224      TOD ขนาด 1,600 kVA จํานวน 1 ตัว

    TOU ขนาด 160 kVA จํานวน 5 ตัว

     ปกติ รวม 100 kVA จํานวน 1 ตัว

31 9057 020002959120 20667534 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 900 kVA จํานวน 2 ตัว

32 9057 020002948756 15852348 3224      TOD ขนาด 400 kVA จํานวน 1 ตัว

    TOU ขนาด 500 kVA จํานวน 1 ตัว

     ปกติ รวม 1,250 kVA จํานวน 1 ตัว

33 9057 020002968137 Z10055168 3124      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

34 9057 020002967723 27075597 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว
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     ปกติ รวม 100 kVA จํานวน 1 ตัว

35 9057 020002958935 27075598 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 315 kVA จํานวน 1 ตัว

36 9057 020003491750 23053760 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 550 kVA จํานวน 2 ตัว

37 9057 020003399055 27664893 3224      TOD ขนาด 250 kVA จํานวน 1 ตัว

    TOU ขนาด 300 kVA จํานวน 1 ตัว

     ปกติ รวม 1,500 kVA จํานวน 1 ตัว

38 9057 020002958670 15852765 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 300 kVA จํานวน 1 ตัว

39 9057 020002967863 27631146 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 200 kVA จํานวน 2 ตัว

40 9057 020002948494 17016327 2114      TOD ขนาด 100 kVA จํานวน 2 ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ ขนาด 250 kVA จํานวน 1 ตัว

41 9057 020002968203 Z10054269 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

42 9057 020002968089 Z10054268 3124      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 950 kVA จํานวน 5 ตัว

43 9057 020002948689 15852341 3224      TOD ขนาด 250 kVA จํานวน 3 ตัว

    TOU ขนาด 100 kVA จํานวน 2 ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

44 9057 020002966084 20667530 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม kVA จํานวน ตัว

46 9805 020002973319 23057285 4224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 315 kVA จํานวน ตัว

47 9057 020018131688 212606042 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน 1 ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว
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     ปกติ รวม 50 kVA จํานวน 1 ตัว

48 9057 020016294370 90307992 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 50 kVA จํานวน 1 ตัว

49 9057 020016294388 90307915 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 630 kVA จํานวน 1 ตัว

50 9057 020002958561 19485626 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

51 9057 020002965943 28464752 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 50 kVA จํานวน 1 ตัว

52 9057 020002967671 A394098 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

53 9057 020002967364 20667545 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 500 kVA จํานวน 1 ตัว

54 9057 020002948645 15852342 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

55 9057 020002971174 Z10054023 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 500 kVA จํานวน 1 ตัว

56 9057 020002948432 15851939 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

57 9057 020002959249 27576641 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

58 9057 020002961372 19486127 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

59 9057 020002971014 Z10055097 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว



23

     ปกติ รวม 50 kVA จํานวน 1 ตัว

60 9057 020002970964 9441776 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 1,250 kVA จํานวน 1 ตัว

61 9057 020002970476 19485618 5124      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 100 kVA จํานวน 1 ตัว

62 9057 020002967573 27076544 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 200 kVA จํานวน 1 ตัว

63 9057 020002959007 16614773 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 500 kVA จํานวน 1 ตัว

64 9057 020003546621 Z10054556 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 400 kVA จํานวน 1 ตัว

65 9057 020016657168 27631145 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

66 9057 020002966220 28464753 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

67 9057 020002959300 27586971 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 315 kVA จํานวน 1 ตัว

68 9057 020016527018 15852343 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

69 9057 020017544193 212607306 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 1,160 kVA จํานวน 3 ตัว

70 9057 0200018499437 27664894 3224      TOD ขนาด 500 kVA จํานวน 2 ตัว

    TOU ขนาด 160 kVA จํานวน 1 ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

71 9057 020002971241 27664894 3224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว
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     ปกติ รวม 500 kVA จํานวน 1 ตัว

72 9057 0200018131663 212605880 1124      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 500 kVA จํานวน 1 ตัว

73 9057 0200018131660 212605879 1124      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 500 kVA จํานวน 1 ตัว

74 9057 0200017701980 212605883 1124      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 50 kVA จํานวน 1 ตัว

75 9057  020018627764 29170551 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 50 kVA จํานวน 1 ตัว

77 9057  020018712765 29170569 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม kVA จํานวน ตัว

78 9805 020018870637 27664894 4224      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

80 9057  020019414307 212170413 2114      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 315 kVA จํานวน 1 ตัว

81 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 500 kVA จํานวน 1 ตัว

82 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 500 kVA จํานวน 1 ตัว

83 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 400 kVA จํานวน 1 ตัว

84 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 315 kVA จํานวน 1 ตัว

85 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว



25

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

86 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

87 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 100 kVA จํานวน 1 ตัว

88 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

89 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 630 kVA จํานวน 1 ตัว

90 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 630 kVA จํานวน 1 ตัว

91 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 630 kVA จํานวน 1 ตัว

92 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 630 kVA จํานวน 1 ตัว

93 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 630 kVA จํานวน 1 ตัว

94 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 630 kVA จํานวน 1 ตัว

95 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 630 kVA จํานวน 1 ตัว

96 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

97 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว
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     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

98 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 220 kVA จํานวน 4 ตัว

99 9805 020022957373 6001697466 3224      TOD ขนาด 20 kVA จํานวน 3 ตัว

    TOU ขนาด 160 kVA จํานวน 1 ตัว

     ปกติ รวม 750 kVA จํานวน 15 ตัว

100 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด 50 kVA จํานวน 15 ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 250 kVA จํานวน 1 ตัว

101 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 500 kVA จํานวน 1 ตัว

102 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 800 kVA จํานวน 1 ตัว

103 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

104 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 1,600 kVA จํานวน 1 ตัว

105 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 5,000 kVA จํานวน 2 ตัว

106 มิเตอร์ไฟฟ้าภายใน      TOD ขนาด   2,500 kVA จํานวน 2 ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

107 มิเตอร์ไฟฟ้าภายใน      TOD ขนาด   kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด   kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

108 มิเตอร์ไฟฟ้าภายใน      TOD ขนาด   kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว

     ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

109 มิเตอร์ไฟฟ้าภายใน      TOD ขนาด   kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด kVA จํานวน ตัว
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     ปกติ รวม 1,500 kVA จํานวน 2 ตัว

110 มิเตอรไฟฟาภายใน      TOD ขนาด   500 kVA จํานวน 1 ตัว

    TOU ขนาด   1,000 kVA จํานวน 1 ตัว

9057-02000354659 Z10055247 3224      ปกติ รวม 160 kVA จํานวน 1 ตัว

111      TOD ขนาด   kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด   kVA จํานวน ตัว

9057-02001978617 20963170 3224      ปกติ รวม 3,880 kVA จํานวน 4 ตัว

112      TOD ขนาด   400 kVA จํานวน 1 ตัว

    TOU ขนาด   630 kVA จํานวน 1 ตัว

ขนาด   1,250 kVA จํานวน 1 ตัว

ขนาด   1,600 kVA จํานวน 1 ตัว

9057-020002970404 17018198 3224      ปกติ รวม 500 kVA จํานวน 1 ตัว

113      TOD ขนาด   kVA จํานวน ตัว

    TOU ขนาด   kVA จํานวน 1 ตัว

9057-020020740354 29169465 2114      ปกติ รวม 50 kVA จํานวน 1 ตัว

114      TOD ขนาด   kVA จํานวน 1 ตัว

    TOU ขนาด   kVA จํานวน ตัว

115      ปกติ รวม 4,000 kVA จํานวน 3 ตัว

มิเตอรไฟฟาภายใน     TOD ขนาด   1,250 kVA จํานวน 2 ตัว

    TOU ขนาด   1,500 kVA จํานวน 1 ตัว

รวม 60,395 KVA
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4.1.2.2) ขอมูลปริมาณการใชไฟฟาในรอบป 2561

อัตราการใชไฟฟา -            หมายเลขผูใชไฟฟา หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา

P PP/OP1 OP/OP2 คาใชจาย ปริมาณ คาใชจาย

(กิโลวัตต) (กิโลวัตต) (กิโลวัตต) (บาท) (กิโลวัตต-ชั่วโมง) (บาท)

ม.ค. 8,033.63 5,380.94 3,966.87 1,090,414.19 1,674,112.26 6,241,110.12 7,239,816.87 28.01 1.00 4.32 

ก.พ. 8,058.66 5,352.26 4,730.69 1,092,361.48 1,667,099.77 6,048,396.64 7,401,223.57 30.78 1.00 4.44 

มี.ค. 9,025.12 6,299.28 4,608.76 1,215,564.06 2,168,500.04 7,552,614.54 9,067,279.58 32.29 1.00 4.18 

เม.ย. 8,825.23 6,314.18 4,675.50 1,180,481.74 1,901,283.81 6,559,666.42 8,017,801.61 29.92 1.00 4.22 

พ.ค. 8,475.24 6,111.50 5,838.36 1,147,230.36 1,998,120.56 6,895,210.66 8,325,926.93 31.69 1.00 4.17 

มิ.ย. 7,508.12 5,313.24 4,142.32 1,211,421.05 1,599,445.98 5,606,764.37 6,861,689.53 29.59 1.00 4.29 

ก.ค. 7,233.1 5,194.39 5,844.44 1,876,092.61 1,601,482.92 5,541,069.78 6,745,465.39 29.76 1.00 4.21 

ส.ค. 8,872.90 6,933.43 4,277.05 1,184,421.35 2,146,958.28 7,513,839.26 9,020,022.20 32.52 1.00 4.20 

ก.ย. 8,429.02 6,014.43 4,444.84 1,134,070.42 2,000,260.27 7,459,931.67 8,392,326.35 32.96 1.00 4.20 

ต.ค. 8,371.59 6,002.14 4,483.00 1,126,980.58 1,983,235.77 6,968,232.16 8,360,121.99 31.84 1.00 4.22 

พ.ย. 8,318.85 6,148.90 3,968.61 1,117,333.81 1,968,606.12 6,915,746.54 8,298,718.75 32.87 1.00 4.22 

ธ.ค. 8,029.80 5,348.64 5,209.18 1,083,309.02 1,786,471.62 5,960,686.07 7,129,983.12 29.90 1.00 3.99 

14,459,680.67  22,495,577.40     79,263,268.23       - 94,860,375.89          

1,204,973.39 1,874,631.45 6,605,272.35 #DIV/0! 7,905,031.32 31.01 1.00 4.22 

หมายเหต:ุ กรณีอัตรา ปกติ ใหกรอกคาพลังงานไฟฟาสูงสุด (On Peak) ในชอง P

กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak

กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2

กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟามากกวา 1 เครื่อง ใหเพิ่มจํานวนตารางแสดงขอมูลการใชไฟฟาตามจํานวนของเครื่องวัดไฟฟา

คาตัวประกอบภาระ (เปอรเซ็นต) =          ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง)

คาพลังไฟฟาสูงสุด (กิโลวัตต) x 24 (ชม./วัน) X จํานวนวันในแตละเดือน (วัน)

Power Factor (PF) =         คาพลังไฟฟาสูงสุด (กิโลวัตต)

( kW
2
 ) +

  
(KVAR

2 
)

กิโลวาร Power Factor

- 

เฉลี่ย

คาตัวประกอบภาระ 

(เปอรเซ็นต)

รวม

คาไฟฟารวม

 (บาท)

     คาไฟฟาเฉลี่ย    

(บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง)

ตารางที่ 4.3 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2561

เดือน

พลังไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา

- 

x  100 



4.1.3) ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบป 2561

ชนิด หนวย/ คาความรอนเฉลี่ย ปริมาณพลังงานรวม

พลังงานที่ใช มูลคา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจูล/หนวย) (เมกะจูล)

น้ํามันเตา ลิตร - 39.77 -

(ชนิด.........) บาท -

ลิตร - 36.42 -

บาท -

กิโลกรัม - 50.23 -

บาท -

ลานบีทียู - 1,055.00 -

บาท -

ถานหิน ตัน - 26,370.00 -

(ชนิด.....) บาท -

ไอน้ําที่ซื้อ ตัน - -

(.....บาร/.......
๐
C) บาท -

หนวย (ระบ)ุ - -

บาท -

- 

หนวย (ลบ. ม.) - -

บาท -

- 

- 

หมายเหตุ :  ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหอางอิงคาความรอนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกําหนด

29

รวมการใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง

อื่นๆ (ระบ)ุ

กาซธรรมชาติ

รวมปริมาณพลังงานความรอนทั้งหมด

รวมการใชพลังงานหมุนเวียน

ตารางที่ 4.4 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบป 2561

น้ํามันดีเซล

กาซปโตรเลียม

เหลว

พลังงาน

หมุนเวียน

ปริมาณการใช

ไมม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิ
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4.1.4) ขอมูลปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาในรอบป 2561

ผลิตใชเองภายในอาคาร

ชนิด ปริมาณ หนวย

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

- -

เดือน
   ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได 

(กิโลวัตต - ชั่วโมง)

-

หมายเหตุ
กําลังผลิตติดตั้ง 

(กิโลวัตต)

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงหลัก

        ผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน

รวม

ตารางที่ 4.5 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาในรอบป 2561

ชั่วโมง

การเดินเครื่อง

(ชั่วโมง)

ไมม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิ
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4.1.5) ขอมูลสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาในรอบป 2561

กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป รอยละ ประเมิน ตรวจวัด

ปรับอากาศแบบรวมศูนย 1,574,690.42 7.00 

ปรับอากาศแบบแยกสวน 13,497,346.44 60.00 

แสงสวาง 3,374,336.61 15.00 

อื่นๆ 4,049,203.93 18.00 

รวม 22,495,577.40         100.00               

ตารางที่ 4.6 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบป 2561

ระบบ
การใชพลังงานไฟฟา วิธีการ
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4.1.6) ขอมูลสัดสวนการใชพลังงานความรอนในรอบป 2561

ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ป รอยละ ประเมิน ตรวจวัด

หมอไอน้ํา - 

หมอตมน้ํามันรอน -                

รวม - -

ตารางที่ 4.7 สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบป 2561

การใชพลังงานเชื้อเพลิง
ระบบ อุปกรณ

วิธีการ

ไมม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิ
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4.2 การประเมินระดับการบริการ

4.2.1 คาการใชพลังงานจําเพาะของพื้นที่ใชสอย 

ความรอน

(เมกะจูล)

ม.ค.-61 757,506.98      - 

ก.พ.-61 757,506.98      - 

มี.ค.-61 757,506.98      - 

เม.ย.-61 757,506.98      - 

พ.ค.-61 757,506.98      - 

มิ.ย.-61 757,506.98      - 

ก.ค.-61 757,506.98      - 

ส.ค.-61 757,506.98      - 

ก.ย.-61 757,506.98      - 

ต.ค.-61 757,506.98      - 

พ.ย.-61 757,506.98      - 

ธ.ค.-61 757,506.98      - 

รวม 9,090,083.76   - 

เฉลี่ย 757,506.98      - 

     หมายเหตุ: คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความรอน (เมกะจูล)

พื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง (ตารางเมตร)

2,168,500.04       

22,495,577.40     

1,874,631.45       

2,000,260.27       

1,983,235.77       

1,968,606.12       

1,599,445.98       

1,601,482.92       

1,786,471.62       

2,146,958.28       

7.92

1,998,120.56       

7.96

เดือน

พื้นที่ใชสอยที่ใช

งานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานที่ใช

ไฟฟา

(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

1,674,112.26       

1,667,099.77       

7.61

7.60

9.50

9.04

10.31

10.20

1,901,283.81       

ตารางที่ 4.8 ปริมาณการใชพลังงานตอหนวยพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในรอบป 2561

(เมกะจูล/ตารางเมตร)

คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC)

8.91

8.91

8.49

9.36

9.43

9.51
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     เปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานหรือดัชนีการใชพลังงานเทียบกับคาเปาหมายภายในอาคาร  

หรือเปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานกับอาคารอื่น  (ถามี)

รูปที่ 4-1 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงานหรือดัชนีการใชพลังงาน

เทียบกับคาเปาหมายภายในอาคารหรือเปรียบเทียบขอมูล (ถามี)

(ใส่กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการ
ใช้พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคารหรือเปรียบเทียบ
ข้อมูล (ถ้ามี)) 
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4.3 การประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณหลัก

                การคนหาการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณหลัก อาคารควบคุมไดดําเนินการโดยการตรวจวัดหา

ขอมูลปริมาณการใชพลังงาน ชั่วโมงการทํางาน และวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแตละเครื่องจักร/

อุปกรณหลักที่มีการใชในอาคารควบคุม ซึ่งมีผลสรุปไดดังนี้
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  4.3.1 การประเมินศักยภาพของเครื่องจักร/อุปกรณที่มีนัยสําคัญ เพื่อนําไปคนหามาตรการอนุรักษพลังงาน

การคนหาการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญในเครื่องจักร/อุปกรณหลัก อาคารควบคุมไดดําเนินการโดยการ

         ตรวจวัดหาขอมูลปริมาณการใชพลังงาน ชั่วโมงการทํางาน และวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงาน

         ในแตละเครื่องจักร/อุปกรณหลักที่มีการใชในอาคารควบคุม ซึ่งมีผลสรุปไดดังนี้
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ปรับอากาศรวมศูนย ไฟฟา 3 3 2 18 3

ปรับอากาศแยกสวน ไฟฟา 4 5 4 80 1

แสงสวาง ไฟฟา 3 4 3 36 2

           หมายเหตุ 1. เครื่องจักร/อุปกรณหลัก ที่มีคะแนนรวมมาก ถือวามีความสําคัญในการนําไปกําหนดเปนมาตรการอนุรักษพลังงาน

2. กรณีมีหลายแผนกใหเพิ่มตารางตามจํานวนแผนกที่มีการใชพลังงาน

3. แนวทางนี้เปนขอแนะนําเทานั้น ทานสามารถใชวิธีการอื่นในการประเมินที่มีคานี้ได เชน การตรวจวัด การใชงานจริง

 แบบประเมินการใชพลังงานในเครื่องจักร/อุปกรณหลัก

    แผนก…มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร..วิทยาเขตกําแพงแสน.…… วันที่ ……………………….….....

เครื่องจักร/อุปกรณ

หลัก

ประเภท

พลังงาน

(1) ปริมาณการใชพลังงาน (2) ชั่วโมงการใชงาน (3) ศักยภาพการปรับปรุง

คะ
แน

นร
วม

  (
1)

 x
 (2

) x
 (3

)

ลํา
ดับ

คว
าม

สํา
คัญ
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ปรับอากาศแบบแยกสวน Split Type 9,000 Btu/hr 110 เกิน10 ป 2,000 0.60 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 42,900.00 ประเมิน

Split Type 12,000 Btu/hr 305 เกิน10 ป 2,000 2.20 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 158,600.00 ประเมิน

Split Type 13,000 Btu/hr 150 เกิน10 ป 2,000 1.17 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 84,500.00 ประเมิน

Split Type 16,000 Btu/hr 70 เกิน10 ป 2,000 0.67 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 48,533.33 ประเมิน

Split Type 18,000 Btu/hr 176 เกิน10 ป 2,000 1.91 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 137,280.00 ประเมิน

Split Type 20,000 Btu/hr 30 เกิน10 ป 2,000 0.36 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 26,000.00 ประเมิน

Split Type 25,000 Btu/hr 156 เกิน10 ป 2,000 2.35 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 169,000.00 ประเมิน

Split Type 27,000 Btu/hr 132 เกิน10 ป 2,000 2.15 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 154,440.00 ประเมิน

Split Type 28,000 Btu/hr 151 เกิน10 ป 2,000 2.55 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 183,213.33 ประเมิน

Split Type 33,000 Btu/hr 120 เกิน10 ป 2,000 2.38 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 171,600.00 ประเมิน

Split Type 35,000 Btu/hr 78 เกิน10 ป 2,000 1.64 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 118,300.00 ประเมิน

Split Type 36,000 Btu/hr 339 เกิน10 ป 2,000 7.35 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 528,840.00 ประเมิน

Split Type 38,000 Btu/hr 272 เกิน10 ป 2,000 6.22 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 447,893.33 ประเมิน

Split Type 40,000 Btu/hr 38 เกิน10 ป 2,000 0.91 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 65,866.67 ประเมิน

Split Type 44,000 Btu/hr 35 เกิน10 ป 2,000 0.93 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 66,733.33 ประเมิน

Split Type 48,000 Btu/hr 32 เกิน10 ป 2,000 0.92 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 66,560.00 ประเมิน

Split Type 50,000 Btu/hr 27 เกิน10 ป 2,000 0.81 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 58,500.00 ประเมิน

Split Type 56,000 Btu/hr 50 เกิน10 ป 2,000 1.69 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 121,333.33 ประเมิน

Split Type 60,000 Btu/hr 45 เกิน10 ป 2,000 1.63 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 117,000.00 ประเมิน

ปรับอากาศแบบรวมศูนย Chiller 1,600,000 Btu/hr 15 เกิน10 ป 2,000 14.45 1.25 kW/Tr 1.65 kW/Tr 1,040,000.00 ประเมิน

ระบบแสงสวาง หลอดฟลูออเรสเซนต 36 W 34,511 เกิน10 ป 2,000 11.29 15.00 W/m
2

15.00 W/m
2

552,176.00 ประเมิน

หลอดฟลูออเรสเซนต 18 W 5,729 เกิน10 ป 2,000 1.14 15.00 W/m
2

15.00 W/m
2

91,664.00 ประเมิน

หลอดฟลูออเรสเซนต(อื่นๆ) W 7,483 เกิน10 ป 2,000 1.17 15.00 W/m
2

15.00 W/m
2

47,891.20 ประเมิน

208,000.00

182,812.50

379,166.67

536,250.00

369,687.50

1,652,625.00

1,399,666.67

205,833.33

208,541.67

3,250,000.00

2,540,009.60

256,659.20

263,401.60

หนวย

495,625.00

264,062.50

พิกัด

จํานวน
อายุการใช

งาน (ป)

ชั่วโมง

ใชงาน

เฉลี่ย/ป

365,625.00

151,666.67

429,000.00

81,250.00

528,125.00

ตารางที่ 4.11 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานไฟฟาที่มีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก ป 2562

ระบบที่ใชพลังงาน
    ชื่อเครื่องจักร/

อุปกรณหลัก ขนาด หนวย

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

คาพิกัด
ปริมาณการใช

พลังงานไฟฟา

(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป)

ใชงานจริง

สัดสวนการ

ใชพลังงาน

ในระบบ

หมายเหตุ

134,062.50

หนวย

การสูญเสีย

พลังงานไฟฟา 

(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป)

482,625.00

572,541.67
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หมอไอน้ํา

หมอตมน้ํามันรอน

หนวย

การสูญเสีย

พลังงานความรอน 

(เมกะจูล/ป)
ขนาด คาพิกัด

คาประสิทธิภาพหรือสมรรถนะการใชเชื้อเพลิง
สัดสวนการ

ใชพลังงาน

ในระบบ
ชนิด

ชั่วโมง

ใชงาน

เฉลี่ย/ป
หนวย

ปริมาณการ

ใชพลังงานความ

รอน

(เมกะจูล/ป)

ใชงานจริงหนวย
หมายเหตุ

ตารางที่ 4.12 แบบบันทึกขอมูลการใชพลังงานความรอนมีนัยสําคัญของเครื่องจักร/อุปกรณหลัก ป 2562

ระบบที่ใชพลังงาน
    ชื่อเครื่องจักร/

อุปกรณหลัก

พิกัด

จํานวน
หนวย

อายุการใช

งาน (ป)

ไมมีเคร่ืองจักร/อุปกรณ ท่ีใชพลังงานความรอน 
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ขั้นตอนที่ 5 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อ

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

อาคารควบคุมไดกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน โดยมีรายละเอียดการดําเนินการดังตอไปนี้

5.1 การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

     เปาหมายการอนุรักษพลังงาน 

คาเปาหมาย

0.36         

ระดับของคาการใชพลังงานตอหนวยบริการที่ 1

ระดับของคาการใชพลังงานตอหนวยบริการที่ 2

ระดับของคาการใชพลังงานตอหนวยบริการที่ 3

หมายเหตุ : กรณีเลือกเปาหมายการอนุรักษพลังงานเปนคาการใชพลังงานตอหนวยบริการ และมีหลายบริการให

ระบุใหครบตามบริการที่อาคารดําเนินการ

การกําหนดเปาหมาย

รอยละที่ลดลงของปริมาณพลังงานที่ใชเดิม
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กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป ชนิด ปริมาณ (หนวย/ป) หนวยเชื้อเพลิง บาท/ป

ดานไฟฟา

1 -       53,819.25      227,164.03    0.24 92,800.00  0.41

2
3.36      13,245.12      55,905.92      0.06 48,000.00 0.86

3 2.70      10,643.40      44,924.40      
0.05 48,000.00 1.07

4       1.04        4,099.68       17,304.21 0.02 55,810.00 3.23

รวมดานไฟฟา 7.10 81,807.45 345,298.57 0.00 0.00 0.36 244,610.00 0.71

ดานความรอน

1

2

3

รวมดานความรอน - -               -               -               -        - 

หมายเหต:ุ 1. รอยละผลประหยัด คิดเทียบจากขอมูลการใชพลังงานรวมในปที่ผานมา

2. อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย 4.22 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง (ป 2561)

3. อัตราคาเชื้อเพลิง บาท/(ระบุหนวย) (ป 2561)

เชื้อเพลิง

 เปลึ่ยนหลอดแสงจันทร 250 วัตตเปน LED  

100 วัตต

เปลี่ยนหลอด LED High Bay 150 วัตต

ลางเครื่องปรับอากาศสํานักสงเสริมและ

ฝกอบรมกําแพงแสน

ระยะ

เวลา

คืนทุน (ป)

 เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ็นต 36 วัตตเปน 

LED 18 วัตต

ตารางที่ 5.1 มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน ในรอบป 2562

รอยละ

ผลประหยัด

เงินลงทุน

(บาท)
มาตรการ

ลําดับ

ที่

เปาหมายการประหยัด

ไฟฟา
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เริ่มตน สิ้นสุด

(เดือน/ป) (เดือน/ป)

1 ลางเครื่องปรับอากาศสํานักสงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน เพื่อประหยัดพลังงานตามนโยบายผูบริหาร ม.ีค.-62 พ.ย.-62 92,800.00 นางสาวนงลักษณ  วงษพรพันธุ

2  เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ็นต 36 วัตตเปน LED 18 วัตต เพื่อประหยัดพลังงานตามนโยบายผูบริหาร ม.ีค.-62 พ.ย.-62 48,000.00 นางสาวนงลักษณ  วงษพรพันธุ

3  เปลึ่ยนหลอดแสงจันทร 250 วัตตเปน LED  100 วัตต เพื่อประหยัดพลังงานตามนโยบายผูบริหาร ม.ีค.-62 พ.ย.-62 48,000.00 นายสุทธิชัย  อินนุรักษ

4 เปลี่ยนหลอด LED High Bay 150 วัตต เพื่อประหยัดพลังงานตามนโยบายผูบริหาร ม.ีค.-62 พ.ย.-62 55,810.00 นายทนงศักดิ์ จอยรอย

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ

ตารางที่ 5.2 แผนอนุรักษพลังงานดานไฟฟา ประจําป 2562

ลําดับ

ที่
มาตรการ วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)
ผูรับผิดชอบ
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เริ่มตน สิ้นสุด

(เดือน/ป) (เดือน/ป)

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบมาตรการ

ตารางที่ 5.3 แผนอนุรักษพลังงานดานความรอน ประจําป 2562

ลําดับ

ที่
มาตรการ วัตถุประสงค

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)
ผูรับผิดชอบ

ไมม่มีาตรการดา้นความรอ้น 
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1) มาตรการลําดับที่: 1

2) ชื่อมาตรการ: ลางเครื่องปรับอากาศสํานักสงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน

3) ผูรับผิดชอบมาตรการ: นางสาวนงลักษณ  วงษพรพันธุ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

4) อุปกรณที่ปรับปรุง: เครื่องปรับอากาศ

5) จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: 143  เครื่อง

6) สถานที่ปรับปรุง: อาคารบริหาร อาคารสื่อ โรงพิมพ

7) สาเหตุการปรับปรุง: เพื่อใหเครื่องปรับอากาศทํางานอยางมีประสิทธิภาพ และยืดอายุการใชงาน

กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

8) การใชพลังงานกอนการปรับปรุง 424.71 538,192.51         2,271,640.32       

9) การใชพลังงานหลังการปรับปรุง 424.71 484,373.26         2,044,476.30       

10) ผลประหยัด -      53,819.25           227,164.03         

11) เงินลงทุนทั้งหมด 92,800.00           บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 0.41 ป

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง:

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มีการใชงานเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวน โดยในแตละรอบปจะดําเนินการ ตรวจเช็คบํารุงรักษา

เครื่องปรับอากาศชนิดแยกสวนตามระยะเวลา

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

      ประเมินคากําลังไฟฟารวม ตามคาประสิทธิภาพและอายุการใชงานของเครื่องปรับอากาศ และมาคํานวณคาพลังงานไฟฟา

และหลังปรับปรุง คิดเปนผลประหยัดรวมทั้งป

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

(ยกขอมูลจากการคํานวณมาสรุปในตาราง)
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15) ภาพกอนดําเนินการปรับปรุง

16) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

(แสดงวิธีการคํานวณอยางละเอียด)

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา) (ตอ)

รูปที่ 5-1 ภาพกอนดําเนินการปรับปรุง
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16) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

ลําดับ รายการ สัญลักษณ การคํานวณ ปริมาณ หนวย

1 จํานวนเครื่องปรับอากาศ ขนาด12000 24000 30000 36000 42000 BTU N Audit Data 143 เครื่อง

2 กําลังไฟฟารวม kW1 Audit Data 424.71 kW

3 ชั่วโมงทํางานตอวัน Hd1 Audit Data 8 ชม./วัน

4 วันทํางานตอป Dy Audit Data 264 วัน/ป

5 Factor การใชงาน DF Audit Data 60 %

6 พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง E1 W1)(Hd1)(Dy)(D 538,192.51 kWh/ป

7 การบํารุงรักษาประเมินวาสามารถประหยัดพลังงานได Save 10 %

พลังงานไฟฟาหลังปรับปรุง E2 E1- Es 484,373.26 kWh/ป

8 พลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดรวม Es E1x10% 53,819.25 kWh/ป

9 คาไฟฟาเฉลี่ย Ec ขอมูลคาไฟฟา 4.22 บาท/kWh

10 คิดเปนเงินที่ประหยัดได Bsave EcxEs 227,164.03 บาท/ป

12 คิดเป็นเงินลงทุนทั�งสิ�น Inv (UCxN) 92,800 บาท

13 มีระยะเวลาคืนทุน PB Inv/Bsave 0.41 ปี

กอนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

การวิเคราะห์การลงทุน
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1) มาตรการลําดับที่: 2

2) ชื่อมาตรการ:  เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ็นต 36 วัตตเปน LED 18 วัตต

3) ผูรับผิดชอบมาตรการ: นางสาวนงลักษณ  วงษพรพันธุ ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

4) อุปกรณที่ปรับปรุง: หลอดฟลูออเรสเซ็นต

5) จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: 120 หลอด

6) สถานที่ปรับปรุง: อาคารบริหาร อาคารสื่อ โรงพิมพ

7) สาเหตุการปรับปรุง: เพื่อเพิ่มแสงสวาง

กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

8) การใชพลังงานกอนการปรับปรุง 5.52     21,759.84           91,845.44           

9) การใชพลังงานหลังการปรับปรุง 2.16     8,514.72             35,939.52           

10) ผลประหยัด 3.36     13,245.12           55,905.92           

11) เงินลงทุนทั้งหมด 48,000.00           บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 0.86 ป

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง:

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

      เปรียบเทียบกับจํานวนวัตตของหลอดกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

(ยกขอมูลจากการคํานวณมาสรุปในตาราง)

       ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยเดิมใชหลอดฟลูออเรสเซนต 36 วัตต บัลลาสตชนิดแกนเหล็ก มีการสูญเสียที่พลังงานไฟฟาที่ตัว

บัลลาสต 10 วัตต ทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน และปจจุบันไดมีหลอดประหยัดพลังงาน LED ซึ่งจํานวนวัตตลดลงแตใหแสงสวาง

เทาๆกับกับหลอดชนิดเดิม หากทําการปรับเปลี่ยนจะสามารถลดพลังงานลงได
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15) ภาพกอนดําเนินการปรับปรุง

16) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

(แสดงวิธีการคํานวณอยางละเอียด)

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา) (ตอ)

รูปที่ 5-2 ภาพกอนดําเนินการปรับปรุง
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16) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

การสํารวจก่อนปรับปรุง

อาคาร หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ จํานวน กําลังไฟฟ้า ชั�วโมงการใช้งาน พลังงาน ค่าใช้จ่าย

ชนิด (วัตต์) ชนิด (วัตต์) (หลอด)  (kW) (ชั�วโมง/วัน) (วัน/ปี) (%ใช้งาน) (kWh/ปี) (บาท/ปี)

อาคารบริหาร 

อาคารสื่อ โรง

พิมพ

ฟลูออเรสเซ้นต์ 36 แกนเหล็ก 10 120 5.52 12 365 90 21,759.84 91,845.44

รวม 36 10 120 5.52 21,759.84 91,845.44

การสํารวจหลังปรับปรุง

 LED 18 - 0 120 2.16 12 365 90 8,514.72 35,939.52

รวม 18 120 2.16 8,514.72 35,939.52

ผลต่าง 3.36 13,245.12 55,905.92

Inv (UCxN) 48,000 บาท

PB Inv/Bsave 0.86 ปี

หมายเหตุ :    ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 4.22 บาทต่อหน่วย

การวิเคราะห์การลงทุน

คิดเป็นเงินลงทุนทั�งสิ�น

มีระยะเวลาคืนทุน
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1) มาตรการลําดับที่: 3

2) ชื่อมาตรการ:  เปลึ่ยนหลอดแสงจันทร 250 วัตตเปน LED  100 วัตต

3) ผูรับผิดชอบมาตรการ: นายสุทธิชัย  อินนุรักษ ตําแหนง  วิศวกรไฟฟาชํานาญการพิเศษ

4) อุปกรณที่ปรับปรุง:  หลอดแสงจันทร

5) จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง:  15 หลอด

6) สถานที่ปรับปรุง: ไฟแสงสวางถนนสายที่ 12

7) สาเหตุการปรับปรุง:  เพิ่มแสงสวาง

กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

8) การใชพลังงานกอนการปรับปรุง 4.20 16,556.40           69,882.40           

9) การใชพลังงานหลังการปรับปรุง 1.50 5,913.00 24,958.00           

10) ผลประหยัด 2.70 10,643.40           44,924.40           

11) เงินลงทุนทั้งหมด 48,000.00           บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 1.07 ป

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง:

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

       เปรียบเทียบกับจํานวนวัตตของหลอดกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

(ยกขอมูลจากการคํานวณมาสรุปในตาราง)

       ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยเดิมใชหลอดแสงจันทร 250 วัตต  มีอายุการใชงานมาแลวหลายป ทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน และปจจุบันไดมี

หลอดประหยัดพลังงาน LED ซึ่งจํานวนวัตตลดลงแตใหแสงสวางเทาๆกับกับหลอดชนิดเดิม หากทําการปรับเปลี่ยนจะสามารถลดพลังงานลง

ได



 50

15) ภาพกอนดําเนินการปรับปรุง

16) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

(แสดงวิธีการคํานวณอยางละเอียด)

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา) (ตอ)

(ใสภาพกอนดําเนินการปรับปรุง)

รูปที่ 5-3 ภาพกอนดําเนินการปรับปรุง
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16) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

การสํารวจก่อนปรับปรุง

อาคาร หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ จํานวน กําลังไฟฟ้า ชั�วโมงการใช้งาน พลังงาน ค่าใช้จ่าย

ชนิด (วัตต์) ชนิด (วัตต์) (หลอด)  (kW) (ชั�วโมง/วัน) (วัน/ปี) (%ใช้งาน) (kWh/ปี) (บาท/ปี)

ถนนสายที่ 12 แสงจันทร์ 250 แกนเหล็ก 30 15 4.20 12 365 90 16,556.40 69,882.40

รวม 250 30 15 4.20 16,556.40 69,882.40

การสํารวจหลังปรับปรุง

 LED 100 0 15 1.50 12 365 90 5,913.00 24,958.00

รวม 100 15 1.50 5,913.00 24,958.00

ผลต่าง 2.70 10,643.40 44,924.40

Inv (UCxN) 48,000 บาท

PB Inv/Bsave 1.07 ปี

4.22 บาทต่อหน่วย

การวิเคราะห์การลงทุน

คิดเป็นเงินลงทุนทั�งสิ�น

มีระยะเวลาคืนทุน

หมายเหตุ :    ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
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1) มาตรการลําดับที่: 4

2) ชื่อมาตรการ: เปลี่ยนหลอด LED High Bay 150 วัตต

3) ผูรับผิดชอบมาตรการ: นายทนงศักดิ์ จอยรอย ตําแหนง

4) อุปกรณที่ปรับปรุง: โคมไฟ LED High Bay 150 W

5) จํานวนอุปกรณที่ปรับปรุง: 8 หลอด

6) สถานที่ปรับปรุง: คณะวิทยาศาสตรการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

7) สาเหตุการปรับปรุง: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไฟฟา

กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

8) การใชพลังงานกอนการปรับปรุง 2.24                 8,830.08 37,270.61           

9) การใชพลังงานหลังการปรับปรุง 1.20                 4,730.40 19,966.40           

10) ผลประหยัด 1.04                 4,099.68 17,304.21           

11) เงินลงทุนทั้งหมด 55,810.00           บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 3.23 ป

13) รายละเอียดการดําเนินการปรับปรุง:

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

       เปรียบเทียบกับจํานวนวัตตของหลอดกอนปรับปรุงและหลังปรับปรุง

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

(ยกขอมูลจากการคํานวณมาสรุปในตาราง)

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

       ปจจุบันทางมหาวิทยาลัยเดิมใชหลอด High bay ขนาด 250 วัตต  มีอายุการใชงานมาแลวหลายป ทําใหสิ้นเปลืองพลังงาน และ

ปจจุบันไดมีหลอดประหยัดพลังงาน LED ซึ่งจํานวนวัตตลดลงแตใหแสงสวางเทาๆกับกับหลอดชนิดเดิม หากทําการปรับเปลี่ยนจะสามารถ

ลดพลังงานลงได
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15) ภาพกอนดําเนินการปรับปรุง

16) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

(แสดงวิธีการคํานวณอยางละเอียด)

รายละเอียดมาตรการอนุรักษพลังงาน

(สําหรับมาตรการดานความรอน) (ตอ)

(ใสภาพกอนดําเนินการปรับปรุง)

รูปที่ 5-4 ภาพกอนดําเนินการปรับปรุง
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16) แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

อาคาร หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ จํานวน กําลังไฟฟ้า ชั�วโมงการใช้งาน พลังงาน ค่าใช้จ่าย

ชนิด (วัตต์) ชนิด (วัตต์) (หลอด)  (kW) (ชั�วโมง/วัน) (วัน/ปี) (%ใช้งาน) (kWh/ปี) (บาท/ปี)

คณะวิทยาศาสตร์การ

กีฬา

โคม High 

Bay
250 แกนเหล็ก 30 8 2.24 12 365 90 8,830.08 37,270.61

รวม 250 30 8 2.24 8,830.08 37,270.61

การสํารวจหลังปรับปรุง

โคม High 

Bay LED
150 0 8 1.20 12 365 90 4,730.40 19,966.40

รวม 150 8 1.20 4,730.40 19,966.40

ผลต่าง 1.04 4,099.68 17,304.21

Inv (UCxN) 55,810.0 บาท

PB Inv/Bsave 3.23 ปี

4.22 บาทต่อหน่วย

การวิเคราะห์การลงทุน

คิดเป็นเงินลงทุนทั�งสิ�น

มีระยะเวลาคืนทุน

การสํารวจก่อนปรับปรุง

หมายเหตุ :    ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
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5.2 แผนการฝกอบรม และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 โครงการอนุรักษพลังงาน "การ

สรางจิตสํานึกการอนุรักษพลังงาน

และการดําเนินการจัดการพลังงาน 

8 ขั้นตอนในอาคารควบคุมภาครัฐ

บุคลากร

ภายในวิทยา

เขต

กําแพงแสน

120 นายสุทธิชัย  อินนุรักษ

2

โครงการพัฒนาคณะตาม UI GREEN

11 หนวยงาน

นายสมชาย  ดอนเจดีย

3 โครงการสํานักงานสีเขียว 2562

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบหลักสูตรฝกอบรม

หนวยงาน

ภายใน คณะ

วิศวกรรมศาส

ตรกําแพงแสน

ตารางที่ 5.4 แผนการฝกอบรมการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2562

ผูรับผิดชอบ
เดือน

ลําดับที่ หลักสูตร
กลุม

ผูเขาอบรม

จํานวน

ผูเขาอบรม
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1 กิจกรรมรณรงคเรื่องพลังงาน โดย

การติดสติกเกอรหรือโปสเตอร

ประหยัดพลังงาน

บุคลากร,นิสิต ทุกคน นายสุทธิชัย  อินนุ

รักษ

2 มุมดานพลังงาน บุคลากร,นิสิต ทุกคน นายไชโย  สิงหโต

ทอง

3 พัฒนาวิทยาเขตและปลูกตนไม 

ปลูกขาว

บุคลากร,นิสิต 3,500 คน นายภูมินทร กิจเดช

4 รณรงคการใชถุงผา วัสดุธรรมชาติ 

ลดการปลอยกาซคารบอนฯ

ผูมาเที่ยวงาน

เกษตรฯ

ทุกคน นายสุทธิชัย  อินนุ

รักษ

หมายเหตุ : ผูรับผิดชอบ หมายถึง บุคคลที่รับผิดชอบกิจกรรม

ลําดับที่ กิจกรรม

เดือน

ผูรับผิดชอบ

ตารางที่ 5.5 แผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2562

กลุม

ผูเขารวม

กิจกรรม

จํานวนเขา

รวมกิจกรรม
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5.3 การเผยแพรแผนฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

     วิธีการเผยแพรแผนฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ติดประกาศ โปสเตอร

จํานวนติดประกาศ ….ทุกคณะ จํานวนติดประกาศ ….. แหง

เอกสารเผยแพร               เสียงตามสาย

แผนพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง  ชวงเวลา…...

จดหมายอิเล็กทรอนิกส การจัดอบรมอยางนอย

จํานวนผูไดรับ ….. คน ปละ …1.. ครั้ง 

ระดับของผูไดรับ…….

อื่นๆ 

     หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรแผนฝกอบรม

      เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและเขารวมดําเนินการตามแผนฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริม

การอนุรักษพลังงานขององคกร โดยอาคารไดดําเนินการเผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009282475654&sk=m
edia_set&set=a.2198765633776164&type=3, 
http://eng.kps.ku.ac.th/v3/index.php/forvisitor/visitor-
news/item/2526-620827greenoff

รูปที่ 5-5 ภาพการเผยแพรแผนฝกอบรม

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติมใหครบถวน

(ก) โครงการฝกอบรมการอนุรักษพลังงานฯ และสํานักงานสีเขียว
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     หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติมใหครบถวน

(ก) ..........ประชาสัมพันธผานชองทาง facebook หนวยงาน...................

ใสเอกสารการเผยแพรแผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 

วิธีการที่ 1

วิธีการที่ 2

(ข) การเผยแพรการฝกอบรม/ศึกษาดูงาน ติดบอรดประชาสัมพันธ และจัดมุมดานพลังงาน

รูปที่ 5-6 ภาพการเผยแพรแผนกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
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ขั้นตอนที่ 6 การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะหการ

          การปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน และแผนการฝกอบรม

          และกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

6.1 สรุปผลการติดตามการดําเนินการของมาตรการอนุรักษพลังงาน

คณะทํางานดานการจัดการพลังงานไดดําเนินการติดตามความกาวหนาของการปฏิบัติตามมาตรการและแผน

อนุรักษพลังงนที่กําหนดไว โดยผลการดําเนินการสรุปไดดังตอไปนี้

ลําดับที่ มาตรการ หมายเหตุ

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

3  เปลึ่ยนหลอดแสงจันทร 250 วัตตเปน LED  100 

วัตต

ตารางที่ 6.1 สรุปผลการติดตามการดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน

สถานภาพการดําเนินการ

 เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ็นต 36 วัตตเปน LED 18 

วัตต

1

2

ลางเครื่องปรับอากาศสํานักสงเสริมและฝกอบรม

กําแพงแสน
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          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

4 เปลี่ยนหลอด LED High Bay 150 วัตต 
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รอยละที่ลดลงของปริมาณพลังงาน

ที่ใชเดิม

ระดับของคาการใชพลังงานตอ

หนวยบริการที่ 1

ระดับของคาการใชพลังงานตอ

หนวยบริการที่ 2

ระดับของคาการใชพลังงานตอ

หนวยบริการที่ 3 -  

ตารางที่ 6.2  สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเปาหมายการอนุรักษพลังงาน

0.36 0.36

-  

-  

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเปาหมายการอนุรักษพลังงาน

การติดตามการดําเนินการ
แผนการอนุรักษพลังงาน

ตามเปาหมาย

ผลการอนุรักษพลังงาน

ที่เกิดขึ้นจริง
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ชื่อมาตรการ: ลางเครื่องปรับอากาศสํานักสงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน

มาตรการลําดับที:่ 1 จากจํานวนทั้งหมด: 4 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

  ดําเนินการ

ตามแผน

      ไมไดดําเนินการ

ลาชา

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ : -

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ :

ไฟฟา

สถานภาพ

การดําเนินการ ไฟฟา

ระยะเวลาดําเนินการ เงินลงทุน

ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

สําหรับมาตรการดานไฟฟา

ผลการอนุรักษพลังงาน

ตามเปาหมาย ที่เกิดขึ้นจริง

227,164.03 -      53,819.25       227,164.03     มี.ค. 62 ถึง พ.ย. 62 มี.ค. 62 ถึง พ.ย. 62 92,800.00 92,800.00 - 53,819.25



 63

ชื่อมาตรการ: ……ลางเครื่องปรับอากาศสํานักสงเสริมและฝกอบรมกําแพงแสน

มาตรการลําดับที:่  ............................ 1

ภาพหลังดําเนินการปรับปรุง

แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

(แสดงวิธีการคํานวณอยางละเอียด)

รายละเอียดผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

(ใสภาพหลังดําเนินการปรับปรุง)

รูปที่ 6-1 หลังดําเนินการปรับปรุง



 64

 แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

ลําดับ รายการ สัญลักษณ การคํานวณ ปริมาณ หนวย

1 จํานวนเครื่องปรับอากาศ ขนาด12000 24000 30000 36000 42000 BTU N Audit Data 143 เครื่อง

2 กําลังไฟฟารวม kW1 Audit Data 424.71 kW

3 ชั่วโมงทํางานตอวัน Hd1 Audit Data 8 ชม./วัน

4 วันทํางานตอป Dy Audit Data 264 วัน/ป

5 Factor การใชงาน DF Audit Data 60 %

6 พลังงานไฟฟากอนปรับปรุง E1 (kW1)(Hd1)(Dy)(DF) 538,192.51 kWh/ป

7 การบํารุงรักษาประเมินวาสามารถประหยัดพลังงานได Save 10 %

พลังงานไฟฟาหลังปรับปรุง E2 E1- Es 484,373.26 kWh/ป

8 พลังงานไฟฟาที่ประหยัดไดรวม Es E1x10% 53,819.25 kWh/ป

9 คาไฟฟาเฉลี่ย Ec ขอมูลคาไฟฟา 4.22 บาท/kWh

10 คิดเปนเงินที่ประหยัดได Bsave EcxEs 227,164.03 บาท/ป

12 คิดเป็นเงินลงทุนทั�งสิ�น Inv (UCxN) 92,800 บาท

13 มีระยะเวลาคืนทุน PB Inv/Bsave 0.41 ปี

กอนการปรับปรุง

หลังการปรับปรุง

การวิเคราะห์การลงทุน
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ชื่อมาตรการ:  เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ็นต 36 วัตตเปน LED 18 วัตต

มาตรการลําดับที:่ 2 จากจํานวนทั้งหมด: 4 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

  ดําเนินการ

ตามแผน

      ไมไดดําเนินการ

ลาชา

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ : -

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ :

55,905.92 3.36    13,245.12       55,905.92       มี.ค. 62 ถึง พ.ย. 62 มี.ค. 62 ถึง พ.ย. 62 48,000.00 48,000.00 3.36 13,245.12

ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

สําหรับมาตรการดานไฟฟา

ระยะเวลาดําเนินการ
สถานภาพ

การดําเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษพลังงาน

ตามเปาหมาย ที่เกิดขึ้นจริง

ไฟฟา ไฟฟา
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ชื่อมาตรการ: …… เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซ็นต 36 วัตตเปน LED 18 วัตต

มาตรการลําดับที:่  ............................ 2

ภาพหลังดําเนินการปรับปรุง

แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

(แสดงวิธีการคํานวณอยางละเอียด)

รายละเอียดผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

รูปที่ 6-2 หลังดําเนินการปรับปรุง
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แสดงวิธีการคํานวณผลอนุรักษพลังงานที่เกิดขึ้นจริง (มาตรการดานไฟฟา)

การสํารวจก่อนปรับปรุง

อาคาร หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ จํานวน กําลังไฟฟ้า ชั�วโมงการใช้งาน พลังงาน ค่าใช้จ่าย

ชนิด (วัตต์) ชนิด (วัตต์) (หลอด)  (kW) (ชั�วโมง/วัน) (วัน/ป)ี (%ใช้งาน) (kWh/ป)ี (บาท/ป)ี

อาคารบริหาร

 อาคารสื่อ 

โรงพิมพ

ฟลูออเรสเซ้นต 36 แกนเหล็ก 10 120 5.52 12 365 90 21,759.84 91,845.44

รวม 36 10 120 5.52 21,759.84 91,845.44

การสํารวจหลังปรับปรุง

 LED 18 - 0 120 2.16 12 365 90 8,514.72 35,939.52

รวม 18 120 2.16 8,514.72 35,939.52

ผลต่าง 3.36 13,245.12 55,905.92

Inv (UCxN) 48,000 บาท

PB Inv/Bsave 0.86 ปี

หมายเหตุ :    ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย 4.22 บาทต่อหน่วย

การวิเคราะห์การลงทุน

คิดเป็นเงินลงทุนทั�งสิ�น

มีระยะเวลาคืนทุน
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ชื่อมาตรการ:  เปลึ่ยนหลอดแสงจันทร 250 วัตตเปน LED  100 วัตต

มาตรการลําดับที:่ 3 จากจํานวนทั้งหมด: 4 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

  ดําเนินการ

ตามแผน

      ไมไดดําเนินการ

ลาชา

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ :

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ :

มี.ค. 62 ถึง พ.ย. 62 มี.ค. 62 ถึง พ.ย. 62 48,000.00 48,000.00 2.70 10,643.40 44,924.40 2.70 10,643.40 44,924.40

ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

สําหรับมาตรการดานไฟฟา

ผลการอนุรักษพลังงาน

ตามเปาหมาย ที่เกิดขึ้นจริง

ไฟฟา ไฟฟา

ระยะเวลาดําเนินการ
สถานภาพ

การดําเนินการ

เงินลงทุน
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ชื่อมาตรการ: …… เปลึ่ยนหลอดแสงจันทร 250 วัตตเปน LED  100 วัตต

มาตรการลําดับที:่  ............................ 3

ภาพหลังดําเนินการปรับปรุง

แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

(แสดงวิธีการคํานวณอยางละเอียด)

รายละเอียดผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

(ใสภาพหลังดําเนินการปรับปรุง)

รูปที่ 6-3 หลังดําเนินการปรับปรุง
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แสดงวิธีการคํานวณผลอนุรักษพลังงานที่เกิดขึ้นจริง (มาตรการดานไฟฟา)

การสํารวจก่อนปรับปรุง

อาคาร หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ จํานวน กําลังไฟฟ้า ชั�วโมงการใช้งาน พลังงาน ค่าใช้จ่าย

ชนิด (วัตต์) ชนิด (วัตต์) (หลอด)  (kW) (ชั�วโมง/วัน) (วัน/ปี) (%ใช้งาน) (kWh/ปี) (บาท/ปี)

ถนนสายที่ 

12
แสงจันทร์ 250 100 25.00 4 250 90 22,500.00 94,969.56

รวม 250 0 100 25.00 22,500.00 94,969.56

การสํารวจหลังปรับปรุง

 LED 100 0 100 10.00 4 250 90 9,000.00 37,987.83

รวม 100 100 10.00 9,000.00 37,987.83

ผลต่าง 15.00 13,500.00 56,981.74

Inv (UCxN) 8,924 บาท

PB Inv/Bsave 0.16 ปี

4.22 บาทต่อหน่วย

การวิเคราะห์การลงทุน

คิดเป็นเงินลงทุนทั�งสิ�น

มีระยะเวลาคืนทุน

หมายเหตุ :    ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
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ชื่อมาตรการ: เปลี่ยนหลอด LED High Bay 150 วัตต 

มาตรการลําดับที:่ 4 จากจํานวนทั้งหมด: 4 มาตรการ

ตามแผน ที่เกิดขึ้นจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ดําเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป

  ดําเนินการ

ตามแผน

      ไมไดดําเนินการ

ลาชา

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามลําดับ โดยกรอก 1 แผน ตอ 1 มาตรการ

ปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นระหวางดําเนินการ :

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ :

17,304.21 1.04 4,099.68 17,304.21 มี.ค. 62 ถึง พ.ย. 62 มี.ค. 62 ถึง พ.ย. 62 55,810.00 55,810.00 1.04 4,099.68

ตารางที่ 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

สําหรับมาตรการดานไฟฟา

ผลการอนุรักษพลังงาน

ตามเปาหมาย ที่เกิดขึ้นจริง

ไฟฟา ไฟฟา

ระยะเวลาดําเนินการ
สถานภาพ

การดําเนินการ

เงินลงทุน
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ชื่อมาตรการ: ……เปลี่ยนหลอด LED High Bay 150 วัตต 

มาตรการลําดับที:่  ............................ 4

ภาพหลังดําเนินการปรับปรุง

แสดงวิธีการคํานวณประกอบ

(แสดงวิธีการคํานวณอยางละเอียด)

รายละเอียดผลการดําเนินการที่เกิดขึ้นจริง

(สําหรับมาตรการดานไฟฟา)

(ใสภาพหลังดําเนินการปรับปรุง)

รูปที่ 6-4 หลังดําเนินการปรับปรุง
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แสดงวิธีการคํานวณผลอนุรักษพลังงานที่เกิดขึ้นจริง (มาตรการดานไฟฟา)

อาคาร หลอดไฟฟ้า บัลลาสต์ จํานวน กําลังไฟฟ้า ชั�วโมงการใช้งาน พลังงาน ค่าใช้จ่าย

ชนิด (วัตต)์ ชนิด (วัตต)์ (หลอด)  (kW) (ชั�วโมง/วัน) (วัน/ป)ี (%ใช้งาน) (kWh/ป)ี (บาท/ป)ี

คณะ

วิทยาศาสตร์

การกีฬา

โคม High 

Bay
250 8 2.00 12 365 90 7,884.00 33,277.33

รวม 250 0 8 2.00 7,884.00 33,277.33

การสํารวจหลังปรับปรุง

โคม High 

Bay LED
150 0 8 1.20 12 365 90 4,730.40 19,966.40

รวม 150 8 1.20 4,730.40 19,966.40

ผลต่าง 0.80 3,153.60 13,310.93

Inv (UCxN) 55,810.0 บาท

PB Inv/Bsave 4.19 ปี

4.22 บาทต่อหน่วย

การสํารวจก่อนปรับปรุง

การวิเคราะห์การลงทุน

คิดเป็นเงินลงทุนทั�งสิ�น

มีระยะเวลาคืนทุน

หมายเหตุ :    ค่าไฟฟ้าต่อหน่วย
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6.2 ผลการติดตามการดําเนินงานของแผนการฝกอบรมและกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

ลําดับ

ที่
ชื่อหลักสูตรการฝกอบรม

จํานวน

ผูเขา

อบรม

หมายเหตุ

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

2

สถานภาพการดําเนินการ

11โครงการพัฒนาคณะ

ตาม UI GREEN

ตารางที่ 6.5 สรุปสถานภาพการดําเนินงานตามหลักสูตรการฝกอบรม

โครงการอนุรักษ

พลังงาน "การสราง

จิตสํานึกการอนุรักษ

พลังงานและการ

ดําเนินการจัด

การพลังงาน 8 ขั้นตอน

ในอาคารควบคุมภาครัฐ

1 120

3 โครงการสํานักงานสี

เขียว 2562

11
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ภาพ/หลักฐานแสดงการฝกอบรม

(ใสภาพ/หลักฐานแสดงการฝกอบรม)

รูปที่ 6-5 ภาพแสดงการฝกอบรม
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ลําดับ

ที่

ชื่อกิจกรรม

เพื่อสงเสริม

การอนุรักษพลังงาน

จํานวน

ผูเขา

กิจกรรม

หมายเหตุ

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

          ดําเนินการตามแผน

          ไมไดดําเนินการ เนื่องจาก

         ลาชา เนื่องจาก

ตารางที่ 6.6 สรุปสถานภาพการดําเนินงานตามกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

สถานภาพการดําเนินการ

1 กิจกรรมรณรงคเรื่อง

พลังงาน โดยการติดสติก

เกอรหรือโปสเตอร

ประหยัดพลังงาน

ทุกคน

2 มุมดานพลังงาน ทุกคน

3 พัฒนาวิทยาเขตและ

ปลูกตนไม ปลูกขาว

3,500 

คน

4 รณรงคการใชถุงผา วัสดุ

ธรรมชาติ ลดการปลอย

กาซคารบอนฯ

ทุกคน
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ภาพ/หลักฐานแสดงกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

รูปที่ 6-6 ภาพแสดงกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน

(ใสภาพ/หลักฐานแสดงกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน)
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6.3  ขอมูลทางดานพลังงานในรอบป 2562

6.3.1) ขอมูลการใชอาคารในรอบป 2562

    6.3.1.1) รายละเอียดการใชงานอาคาร (สําหรับอาคารทุกประเภท)

ชั่วโมง/วัน วัน/ป ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ รวม

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 2522 -              -               

1 คณะเกษตร กําแพงแสน 12 250 77,157.26     39,567.82      116,725.08   -               116,725.08     

2 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 12 250 16,959.38     8,479.69        25,439.07     25,439.07       

3 คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 12 250 53,043.80     20,401.46      73,445.26     73,445.26       

4 คณะศึกษาศาสตรและพัฒนศาสตร 12 250 27,053.98     10,405.38      37,459.36     37,459.36       

5 คณะสัตวแพทยศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน 12 250 21,244.16     8,851.73        30,095.89     30,095.89       

6 คณะวิทยศาสตรการกีฬา 12 250 1,541.19       570.81          2,112.00      2,112.00        

7 สํานักงานวิทยาเขตกําแพงแสน 12 250 274,997.03    137,498.52     412,495.55   412,495.55     

8 สํานักสงเสริมและฝกอบรม กําแพงแสน 12 250 26,694.34     9,707.03        36,401.37     36,401.37       

9 สํานักหอสมุด กําแพงแสน 12 250 7,604.32       2,668.18        10,272.50     10,272.50       

ตารางที่ 6.7 รายละเอียดการใชงานอาคาร ในรอบป 2562

ลําดับที่ ชื่ออาคาร
ป พ.ศ. 

ที่เปดใชงาน

เวลาทํางาน
พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(1) พื้นที่ใชสอย (2)

พื้นที่จอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)

รวม
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ชั่วโมง/วัน วัน/ป ปรับอากาศ ไมปรับอากาศ รวม

ลําดับที่ ชื่ออาคาร
ป พ.ศ. 

ที่เปดใชงาน

เวลาทํางาน
พื้นที่ทั้งหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(1) พื้นที่ใชสอย (2)

พื้นที่จอดรถ

ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)

รวม

10 ศูนยวิทยาศาสตรขาว 12 250 6,292.63       2,247.37        8,540.00      8,540.00        

11 ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ 12 250 595.27          201.23          796.50         796.50           

12 คณะประมงกําแพงแสน 12 250 1,164.40       2,560.00        3,724.40      3,724.40        

514,347.76   243,159.22   757,506.98  -              757,506.98    

หมายเหตุ  : (1)  พื้นที่ใชสอยสําหรับโรงแรม ไดแก สวนบริการหองพัก พื้นที่สวนสาธารณะ สวนบริการดานหนา และสวนบริการดานหลัง

(2)  พื้นที่ใชสอยสําหรับโรงพยาบาล ไดแก พื้นที่ปรับอากาศและพื้นที่ไมปรับอากาศในบริเวณพื้นที่ทางการแพทย และการบริการที่เกี่ยวของกับการแพทยทั้งหมด โดยไมรวมถึงหอพักแพทย หอพักพยาบาล หองเรียนนักศึกษาแพทย

(3)  จํานวนหองพักที่จําหนายไดในแตละเดือน หมายถึง ผลรวมของหองพักที่ใหบริการคูณจํานวนวันที่ใหบริการ เชน หองพักหมายเลข 1 มีผูใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเทากับ 20 หอง-วัน/เดือน หองพัก

       หมายเลข 2 มีผูใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเทากับ 15 หอง-วัน/เดือน รวมจํานวนหองพักที่จําหนายไดในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น  35 หอง-วัน/เดือน เปนตน 

(4)  จํานวนคนไขในแตละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไขในที่ใหบริการคูณจํานวนวันที่ใหบริการ เชน เตียงหมายเลข 1 มีคนไขในใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 20 วัน หรือเทากับ 20 เตียง-วัน/เดือน 

      เตียงหมายเลข 2 มีคนไขในใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น 15 วัน หรือเทากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจํานวนคนไขในใชบริการในรอบ 1 เดือน รวมกันทั้งสิ้น  35 เตียง-วัน/เดือน เปนตน

รวม
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สําหรับอาคารประเภท

โรงแรม

พื้นที่ปรับอากาศ พื้นที่ไมปรับอากาศ รวม จํานวนหองพักที่จําหนายได จํานวนคนไขนอก จํานวนคนไขใน

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (หอง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

ก.พ. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

ม.ีค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98  

เม.ย. 514,347.76           243,159.22     757,506.98  

พ.ค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

ม.ิย. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

ก.ค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98  

ส.ค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98  

ก.ย. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

ต.ค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

พ.ย. 514,347.76           243,159.22     757,506.98   

ธ.ค. 514,347.76           243,159.22     757,506.98  

- - -

6.3.1.2) การใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน

รวม

การใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง

สําหรับอาคารประเภท

โรงพยาบาล

ตารางที่ 6.8 รายละเอียดการใชประโยชนพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในแตละเดือน ในรอบป 2562

สําหรับอาคารทุกประเภท

เดือน
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6.3.2) ขอมูลปริมาณการใชไฟฟาในรอบป 2562

อัตราการใชไฟฟา -            หมายเลขผูใชไฟฟา หมายเลขเครื่องวัดไฟฟา

P PP/OP1 OP/OP2 คาใชจาย ปริมาณ คาใชจาย

(กิโลวัตต) (กิโลวัตต) (กิโลวัตต) (บาท) (กิโลวัตต-ชั่วโมง) (บาท)

ม.ค. 7,725.80 5,409.68 3,878.26 1,038,954.83 1,796,766.83 6,263,489.07 7,637,404.89 31.26 1.00                 4.25 

ก.พ. 9,095.91 6,325.97 4,288.30 1,223,561.78 2,060,034.73       7,274,813.45         8,757,373.60 33.70 1.00                 4.25 

มี.ค. 9,203.30 6,271.15 4,843.29 1,240,043.29 2,383,841.77 8,232,838.73 9,879,636.50 34.81 1.00                 4.14 

เม.ย. 10,037.25 7,341.64 4,871.92 1,332,663.96 2,327,583.12 8,108,230.78 9,850,413.18 32.21 1.00                 4.23 

พ.ค. 10,076.32 7,060.50 8,377.17 1,348,881.27 2,385,219.58 8,185,389.03 9,946,438.30 31.82 1.00                 4.17 

มิ.ย. 8,870.24 6,469.30 4,271.70 1,197,097.13 1,866,925.18 6,388,239.79 7,923,121.69 29.23 1.00                 4.24 

ก.ค. 9,789.95 9,277.43 4,588.77 1,320,103.81 2,253,139.39 7,771,731.50 9,502,843.12 30.93 1.00                 4.22 

ส.ค. 9,371.01 6,825.98 4,794.08 1,266,806.86 2,332,265.85 8,056,785.64 9,745,234.91 33.45 1.00                 4.18 

ก.ย. 9,142.13 6,580.41 4,517.30 1,234,341.31 2,170,817.75 7,577,076.75 9,208,734.38 32.98 1.00                 4.24 

ต.ค. 9,640.01 6,846.40 4,790.27 1,303,419.86 2,378,817.10 8,349,464.83 10,041,527.44 33.17 1.00                 4.22 

พ.ย. 7,832.70 5,568.12 4,305.85 1,056,756.79 1,977,154.07 6,807,913.51 8,238,864.10 35.06 1.00                 4.17 

ธ.ค. 9,053.81     5,742.54 3,700.25 1,105,389.84 1,966,687.79 6,718,217.50 8,149,345.53 29.20 1.00                 4.14 

14,668,020.73  25,899,253.16     89,734,190.58       - 108,880,937.64         

1,222,335.06 2,158,271.10 7,477,849.22 #DIV/0! 9,073,411.47 32.32 1.00                 4.21 

หมายเหต:ุ กรณีอัตรา ปกติ ใหกรอกคาพลังงานไฟฟาสูงสุด (On Peak) ในชอง P

กรณีอัตรา TOD: P หมายถึง On Peak / PP หมายถึง Partial Peak / OP หมายถึง Off Peak

กรณีอัตรา TOU: P หมายถึง Peak / OP1 หมายถึง Off Peak1 / OP2 หมายถึง Off Peak2

กรณีอาคารมีเครื่องวัดไฟฟามากกวา 1 เครื่อง ใหเพิ่มจํานวนตารางแสดงขอมูลการใชไฟฟาตามจํานวนของเครื่องวัดไฟฟา

คาตัวประกอบภาระ (เปอรเซ็นต) =          ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง)

คาพลังไฟฟาสูงสุด (กิโลวัตต) x 24 (ชม./วัน) X จํานวนวันในแตละเดือน (วัน)

Power Factor (PF) =         คาพลังไฟฟาสูงสุด (กิโลวัตต)

( kW
2
 ) +

  
(KVAR

2 
)

     คาไฟฟาเฉลี่ย    

(บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง)

- -               

รวม

เฉลี่ย

กิโลวาร Power Factor

ตารางที่ 6.9 ขอมูลการใชไฟฟาในรอบป 2562

เดือน

พลังไฟฟาสูงสุด พลังงานไฟฟา
คาไฟฟารวม

 (บาท)

คาตัวประกอบภาระ 

(เปอรเซ็นต)

x  100 x  100 



6.3.3) ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบป 2562

ชนิด หนวย/ คาความรอนเฉลี่ย ปริมาณพลังงานรวม

พลังงานที่ใช มูลคา ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม (เมกะจูล/หนวย) (เมกะจูล)

น้ํามันเตา ลิตร - 39.77 -

(ชนิด.........) บาท -

ลิตร - 36.42 -

บาท -

กิโลกรัม - 50.23 -

บาท -

ลานบีทียู - 1,055.00 -

บาท -

ถานหิน ตัน - 26,370.00 -

(ชนิด.....) บาท -

ไอน้ําที่ซื้อ ตัน - -

(.....บาร/.......
๐
C) บาท -

หนวย (ระบ)ุ - -

บาท -

- 

หนวย (ลบ. ม.) - -

บาท -

- 

- 

หมายเหตุ :  ในกรณีไมมีคาความรอนสูงจากผูจําหนาย ใหอางอิงคาความรอนเฉลี่ยตามที่กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานกําหนด

82

น้ํามันดีเซล

กาซปโตรเลียม

เหลว

กาซธรรมชาติ

อื่นๆ (ระบ)ุ

รวมการใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิง

พลังงาน

หมุนเวียน

รวมการใชพลังงานหมุนเวียน

รวมปริมาณพลังงานความรอนทั้งหมด

ตารางที่ 6.10 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบป 2562

ปริมาณการใช

ไมม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิ
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบขอมูลการใชพลังงาน

รูปที่ 6-5  กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟารายเดือน ป 2561 และป 2562

รูปที่ 6-6  กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานความรอนจากเชื้อเพลิงรายเดือน ป 2561 และป 2562

0.00 

500,000.00 

1,000,000.00 

1,500,000.00 

2,000,000.00 

2,500,000.00 

3,000,000.00 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

kWh ขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานไฟฟารายเดือน ป 2561 และป 2562 

ป2561 

ป2562 

เดือน 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การใชพลังงานความรอน 

ป2561 

ป2562 

เดือน 

MJ 
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6.3.4) ขอมูลปริมาณการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาในรอบป 2562

ผลิตใชเองภายในอาคาร

ชนิด ปริมาณ หนวย

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

- -รวม -

        ผลิตสํารองกรณีฉุกเฉิน

ตารางที่ 6.11 ขอมูลการใชเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาในรอบป 2562

เดือน
กําลังผลิตติดตั้ง 

(กิโลวัตต)

ปริมาณการใชเชื้อเพลิงหลัก
ชั่วโมง

การเดินเครื่อง

(ชั่วโมง)

   ปริมาณพลังงานไฟฟาที่ผลิตได 

(กิโลวัตต - ชั่วโมง)
หมายเหตุ

ไมม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิ
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รูปที่ 6-7 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบการใชพลังงานเชื้อเพลิงผลิตไฟฟารายเดือน ป 2561 และ 2562

0.00 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

0.60 

0.70 

0.80 

0.90 

1.00 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ป 2561 

ป 2562 

MJ 

เดือน 

(ใส่กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเชือ้เพลงิผลิตไฟฟ้ารายเดือน 2 ปี) 
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6.3.5) ขอมูลสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาในรอบป 2562

กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป รอยละ ประเมิน ตรวจวัด

ปรับอากาศแบบรวมศูนย 1,812,947.72           7.00 

ปรับอากาศแบบแยกสวน 15,539,551.90         60.00 

แสงสวาง 3,625,895.44           14.00 

อื่นๆ 4,920,858.10           19.00 

รวม 25,899,253.16         100.00

ตารางที่ 6.12 สัดสวนการใชพลังงานไฟฟาแยกตามระบบป 2562

ระบบ
การใชพลังงานไฟฟา วิธีการ
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6.3.6) ขอมูลสัดสวนการใชพลังงานความรอนในรอบป 2562

ชนิดเชื้อเพลิง เมกะจูล/ป รอยละ ประเมิน ตรวจวัด

หมอไอน้ํา -                

หมอตมน้ํามันรอน -                

รวม - -

ตารางที่ 6.13 สัดสวนการใชพลังงานเชื้อเพลิงแยกตามระบบป 2562

ระบบ อุปกรณ
การใชพลังงานเชื้อเพลิง วิธีการ

ไมม่กีารใชเ้ชือ้เพลงิ
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สัดสวนการใชพลังงาน ป 2561 สัดสวนการใชพลังงาน ป 2562

รูปที่ 6-9 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบสัดสวนการใชพลังงานไฟฟา ป 2561 และ 2562

รูปที่ 6-10 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบสัดสวนการใชพลังงานความรอน ป 2561 และ 2562

รูปที่ 6-8 กราฟแสดงขอมูลเปรียบเทียบสัดสวนการใชพลังงาน ป 2561 และ 2562

0.00  

2,000,000.00  

4,000,000.00  

6,000,000.00  

8,000,000.00  

10,000,000.00  

12,000,000.00  

14,000,000.00  

16,000,000.00  

18,000,000.00  

ป 2561 

ป 2562 

kWh 

ระบบ 

 -  
 0.10  
 0.20  
 0.30  
 0.40  
 0.50  
 0.60  
 0.70  
 0.80  
 0.90  
 1.00  

หมอไอน้ํา หมอตมน้ํามนัรอน 

ป 2561 

ป 2562 

ระบบ 

MJ 

ไฟฟา (MJ) 

100% 

ความรอน 

(MJ) 

0% 

ป 2561 

ไฟฟา (MJ) 

100% 

ความรอน (MJ) 

0% 

ป 2562 

(ใส่กราฟแท่งเปรียบเทียบสดัส่วนพลังงานไฟฟ้า 2 ปี) 

(ใส่กราฟแท่งเปรียบเทียบสดัส่วนพลังงานความร้อน 2 ปี) 

(ใส่กราฟวงกลมสดัส่วนการใช้

พลังงานไฟฟ้า-ความร้อน ปี 2560) 
(ใส่กราฟวงกลมสดัส่วนการใช้พลังงาน

ไฟฟ้า-ความร้อน ปี 2561) 
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6.3.7) เปรียบเทียบคาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC)

6.3.7.1  คาการใชพลังงานจําเพาะของพื้นที่ใชสอย (ทุกกรณี)

ความรอน ความรอน

(เมกะจูล) (เมกะจูล)

ม.ค.-61 757,506.98      -      ม.ค.-62 757,506.98    -         

ก.พ.-61 757,506.98      -     ก.พ.-62 757,506.98    -         

ม.ีค.-61 757,506.98      -     ม.ีค.-62 757,506.98    -         

เม.ย.-61 757,506.98      -     เม.ย.-62 757,506.98    -         

พ.ค.-61 757,506.98      -     พ.ค.-62 757,506.98    -         

ม.ิย.-61 757,506.98      -     ม.ิย.-62 757,506.98    -         

ก.ค.-61 757,506.98      -     ก.ค.-62 757,506.98    -         

ส.ค.-61 757,506.98      -     ส.ค.-62 757,506.98    -         

ก.ย.-61 757,506.98      -      ก.ย.-62 757,506.98    -         

ต.ค.-61 757,506.98      -      ต.ค.-62 757,506.98    -         

พ.ย.-61 757,506.98      -     พ.ย.-62 757,506.98    -         

ธ.ค.-61 757,506.98      -     ธ.ค.-62 757,506.98    -         

รวม 9,090,083.76   -     รวม 9,090,083.76 -         

เฉลี่ย 757,506.98      -     เฉลี่ย 757,506.98    -         

     หมายเหตุ: คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟา (กิโลวัตต-ชั่วโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต-ชั่วโมง)+ปริมาณพลังงานความรอน (เมกะจูล)

พื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริง (ตารางเมตร)

22,495,577.40     

1,874,631.45  

1,983,235.77  

1,968,606.12  

1,786,471.62  

1,599,445.98  

1,601,482.92  

2,146,958.28  

2,000,260.27  

1,674,112.26  

1,667,099.77  

2,168,500.04  

7.96          

1,901,283.81  

1,998,120.56  

เดือน

พื้นที่ใชสอยที่ใช

งานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานที่ใช

ไฟฟา

(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

ตารางที่ 6.14 ปริมาณการใชพลังงานตอหนวยพื้นที่ใชสอยที่ใชงานจริงในรอบป 2561 และป 2562

คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC)

เดือน

พื้นที่ใชสอยที่

ใชงานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานที่ใช คาการใชพลังงานจําเพาะ (SEC)

(เมกะจูล/ตารางเมตร)
ไฟฟา

(เมกะจูล/ตารางเมตร)
(กิโลวัตต-ชั่วโมง)

1,796,766.83           8.54         

7.92          2,060,034.73           9.79         

10.31         2,383,841.77           11.33       

2,327,583.12           11.06       

9.50          2,385,219.58           11.34       

7.60          1,866,925.18           8.87         

9.04          

2,253,139.39           10.71       

10.20         2,332,265.85           11.08       

9.51          2,170,817.75           10.32       

7.61          

9.43          2,378,817.10           11.31       

9.36          1,977,154.07           9.40         

8.91          2,158,271.10           10.26       

8.49          1,966,687.79           9.35         

8.91          25,899,253.16         10.26       
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รูปที่ 6-11 คาการใชพลังงานจําเพาะของพื้นที่ใชสอยในรอบป 2561 และป 2562

 - 

 2.00 

 4.00 

 6.00 

 8.00 

 10.00 

 12.00 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

MJ/ตารางเมตร ดัชนีการใชพลังงานในรอบป 2561 และป 2562 

ป2561 

ป2562 

เดือน 
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ขั้นตอนที่ 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

7.1 คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

การแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

(ใสเอกสารคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินฯ)

รูปที่ 7-1 คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

หมายเหตุ : โปรดแนบสําเนาคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร
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7.2 การเผยแพรคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

     วิธีการเผยแพรคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

ติดประกาศ โปสเตอร

จํานวนติดประกาศ ….. แหง จํานวนติดประกาศ ….. แหง

เอกสารเผยแพร           เสียงตามสาย

แผนพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง  ชวงเวลา…...

จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไดรับ ….. คน ปละ …1.. ครั้ง 

ระดับของผูไดรับ…….

อื่นๆ (ระบ)ุ http://kps.ku.ac.th/kpsoffice/v2/index.php/db/2018-03-08-04-22-44

     หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

(ก)   .......ประชุมคณะกรรมการจัดการพลังงาน..................

 เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบ คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร 

โดยอาคารไดดําเนินการเผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้
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รูปที่ 7-2 เผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติมใหครบถวน

(ข)   เว็ปไซต http://kps.ku.ac.th/kpsoffice/v2/index.php/db/2018-03-08-04-22-44 และติดบอรดประชาสัมพันธ
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7.3 ผลการตรวจประเมินภายในองคกร

มี ไมมี ครบ ไมครบ

1. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 1. คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน ที่ระบุ  

โครงสราง อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะทํางาน

2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพรคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดาน  

การจัดการพลังงานใหบุคลากรรับทราบดวยวิธีการตางๆ

3. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................

2. การประเมินสถานภาพ 1. ผลการประเมินการดําเนินงานดานพลังงานที่ผาน โดยใช   การประเมินยังไมครอบคลุมบุคลากรทุกระดับ

การจัดการพลังงานเบื้องตน ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management

Matrix)

2. อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................

3. นโยบายอนุรักษพลังงาน 1. นโยบายอนุรักษพลังงาน  

2. เอกสารที่แสดงถึงการเผยแพรนโยบายอนุรักษพลังงานให  

บุคลากรรับทราบดวยวิธีการตางๆ

3. อื่นๆ (ระบุ) .................................................................

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน

รายการตรวจประเมิน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกตองครบถวน

ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะสิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน ตามขอกําหนด
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มี ไมมี ครบ ไมครบ

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 1. การประเมินการใชพลังงานระดับองคกร  

2. การประเมินการใชพลังงานระดับการบริการ  

3. การประเมินการใชพลังงานระดับเครื่องจักร/อุปกรณ  

4. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษ 1. มาตรการและเปาหมายในการดําเนินการอนุรักษพลังงาน  

พลังงาน 2. แผนการอนุรักษพลังงานดานไฟฟา  

3. แผนการอนุรักษพลังงานดานความรอน - -

4. แผนการฝกอบรม  

5. แผนกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  

6. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน 1. ผลการดําเนินการตามมาตรการอนุรักษพลังงาน  

 การตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตาม 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเปาหมายการอนุรักษพลังงาน  

     เปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ  

แผนอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการดานไฟฟา

4. ผลการตรวจสอบและวิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและ - -

แผนอนุรักษพลังงานสําหรับมาตรการดานความรอน

5. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนฝกอบรม  

6. ผลการติดตามการดําเนินการตามแผนกิจกรรมเพื่อ  

สงเสริมการอนุรักษพลังงาน

7. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

หนวยงานมีการดําเนินการแตยังไมไดทําการ

วิเคราะหการปฏิบัติงาน

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน  (ตอ)

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกตองครบถวน

ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะตามขอกําหนด
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มี ไมมี ครบ ไมครบ

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ 1. คําสั่งแตงตั้งคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน  

พลังงาน องคกร

2. รายงานผลการตรวจประเมิน  

3. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

8. การทบทวน วิเคราะห และแกไข 1. แผนการทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน  

ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน 2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะหและแนวทางการแกไข  

ขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

3. อื่นๆ (ระบุ) ...............................................................

ลงชื่อ

ตารางที่ 7.1 การตรวจติดตามการดําเนินการจัดการพลังงาน  (ตอ)

รายการตรวจประเมิน สิ่งที่ตองมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกตองครบถวน

ขอควรปรับปรุง/ขอเสนอแนะตามขอกําหนด

(นายนันทวัฒน  ขมหวาน)

วันที่ .....18..../.....ก.ย......./...63..........

ประธานคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร

มีการตรวจติดตามภายในหนวยงาน

แตไมมีการรายงานผลในภาพรวม
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ขั้นตอนที่ 8 การทบทวน วิเคราะหและแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

8.1 การทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

1

ครั้งที่ เดือน พ.ศ. 2563

ครั้งที่ เดือน พ.ศ. 2563

ครั้งที่ เดือน พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : กรณีอาคารดําเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ใหระบุเพิ่มเติม

ตารางที่ 8.1 การทบทวนการดําเนินงานการจัดการพลังงาน ประจําป 2562

ครั้งที่

ป 2562

เดือน

                โรงงานควบคุมมีการทบทวนผลการดําเนินการดานการจัดการพลังงานโดยไดมีการประชุมไปแลว ....

1.... ครั้ง  รวมทั้งไดนําขอมูลที่ไดจากคณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกรมาใชรวมในการปรับปรุง

และแกไขขอบกพรองที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการ  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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รูปที่ 8-1 เอกสารวาระการประชุมทบทวนดานการจัดการพลังงาน

ใสเอกสารวาระการประชุมทบทวนการจัดการพลังงาน
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เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน 

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบื้องตน  ยังครอบคลุมทุกระดับ ตองประชาสัมพันธใหความรู

3. นโยบายอนุรักษพลังงาน 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน 

5. การกําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน 

6. การดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน การตรวจสอบและ

วิเคราะหการปฏิบัติตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน

 บางหนวยงานยังไมมีการทําการ

วิเคราะหผลการดําเนินงาน

ใหหนวยงานดําเนินการวิเคราะห

หลังจากที่ไดดําเนินการแลว

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน  มีการดําเนินงานแตไมรายงานผล ใหหนวยงานรายงานผลใหทราบ

8. การทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการ

จัดการพลังงาน



หมายเหตุ

ตารางที่ 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน ประจําป 2562

ผลการทบทวน
ขั้นตอน ขอบกพรองที่ตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง
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8.2 การเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

          วิธีการเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

ติดประกาศ โปสเตอร

จํานวนติดประกาศ ….. แหง จํานวนติดประกาศ ….. แหง

เอกสารเผยแพร           เสียงตามสาย

แผนพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาหละ ….. ครั้ง  ชวงเวลา…...

จดหมายอิเล็กทรอนิกส การประชุมพนักงาน

จํานวนผูไดรับ ….. คน ปละ …1.. ครั้ง 

ระดับของผูไดรับ…….

อื่นๆ (ระบุ) …เว็ปไซต http://kps.ku.ac.th/kpsoffice/v2/index.php/db/2018-03-08-04-22-44…………..

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพรมากกวา 2 วิธีการ อาคารสามารถเพิ่มจํานวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพตางๆเพิ่มเติมใหครบถวน

      หลักฐานหรือเอกสารตางๆ ที่แสดงถึงการเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

          เพื่อใหพนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

ขององคกร โดยอาคารไดดําเนินการเผยแพรและดําเนินการดังตอไปนี้

รูปที่ 8-2  ภาพการเผยแพรผลการทบทวน วิเคราะห และแกไขขอบกพรองของการจัดการพลังงาน

(ก) ........ประชุมคณะกรรมการ...........

(ข) เว็ปไซต http://kps.ku.ac.th/kpsoffice/v2/index.php/db/2018-03-08-04-22-44



ภาคผนวก ก. แผนการดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานในระยะเวลา 3 ปขางหนา

ภาคผนวก ข. เอกสารประกอบอื่นๆ

ภาคผนวก



ภาคผนวก  ก.
แผนการดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงาน

ในระยะเวลา 3 ปขางหนา



กิโลวัตต กิโลวัตต-ชั่วโมง/ป บาท/ป ชนิด
ปริมาณ 

(หนวย/ป)
หนวยเชื้อเพลิง บาท/ป

ดานไฟฟา

1 2563 -        53,819.25      227,164.03    -         -          -          -          0.24        92,800.00           0.41               

2 2563 7.10      27,988.20      118,134.54    -         -          -          -          0.12        151,810.00         5.15               

รวมผลประหยัดดานไฟฟาป 2563 7.10      81,807.45      345,298.57    -         -          -          -          0.36       244,610.00         0.71               

1 2564

2 2564

รวมผลประหยัดดานไฟฟาป 2564 -        -               -               -         -                    #DIV/0!

1 2565

2 2565

รวมผลประหยัดดานไฟฟาป 2565 -        -               -               -         -                    #DIV/0!

ดานความรอน

1 2563

2 2563

รวมผลประหยัดดานความรอนป 2563 -          -          -          -         -                    #DIV/0!

1 2564

2 2564

รวมผลประหยัดดานความรอนป 2564 -          -          -          -         -                    #DIV/0!

1 2565

รวมผลประหยัดดานความรอนป 2565 -          -          -          -         -                    #DIV/0!

หมายเหต:ุ 1. รอยละผลประหยัด คิดเทียบจากขอมูลการใชพลังงานรวมในปที่ผานมา

2. อัตราคาไฟฟาเฉลี่ย 4.21 บาท/กิโลวัตต-ชั่วโมง (ป 2562)

3. อัตราคาเชื้อเพลิง บาท/(ระบุหนวย) (ป 2562)

ตาราง ก.1 แผนการดําเนินการมาตรการอนุรักษพลังงานในระยะเวลา 3 ปขางหนา

ลําดับ

ที่
มาตรการ

เปาหมายการประหยัด

รอยละ

ผลประหยัด

ระยะ

เวลา

คืนทุน (ป)

เงินลงทุน

(บาท)

เชื้อเพลิงแผนอนุรักษ

พลังงานป

การเปลี่ยนหลอดไฟเปน LED

ไฟฟา

การติดตั้ง Solar rooftop

เปลี่ยนหลอดไฟ

การติดตั้ง Solar Farm

ลางแครื่องปรับอากาศ



ภาคผนวก  ข.

เอกสารประกอบอื่นๆ (ถาม)ี
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