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ช่ืออาคารควบคุม: 
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เลขท่ี 999 ถนน พุทธมณฑลสาย 4 ต าบล ศาลายา
อ าเภอ พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม รหัสไปรษณีย์ 73170
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           ส านักงาน           โรงแรม           โรงพยาบาล           ศูนย์การค้า
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5.
จ านวนพนักงาน 6,987 คน

6. จ านวนอาคารท้ังหมด : 179 อาคาร (รายละเอียดจ านวนอาคาร แสดงในภาคผนวก ก.)

7. ส าหรับอาคารประเภทโรงแรม

จ านวนห้องพักท้ังหมด ห้อง (รายละเอียดจ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ แสดงในภาคผนวก ก.)

8. ส าหรับอาคารประเภทโรงพยาบาล

จ านวนเตียงคนไข้ในท้ังหมด เตียง (รายละเอียดจ านวนเตียงคนไข้ใน แสดงในภาคผนวก ก.)

ข้อมูลเบ้ืองต้น

ข้อมูลท่ัวไป

กลุ่มท่ี 2 (ขนาดใหญ่) : อาคารควบคุมท่ีใช้เคร่ืองวัดไฟฟ้าหรือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันต้ังแต่สามพันกิโลวัตต์หรือสามพัน

ห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์ข้ึนไปหรืออาคารควบคุมท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ า หรือพลังงานส้ินเปลือง

อ่ืนๆ  โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต้ังแต่หกสิบล้านเมกะจูล/ปีข้ึนไป

กลุ่มท่ี 1 (ขนาดเล็ก) : อาคารควบคุมท่ีใช้เคร่ืองวัดไฟฟ้าหรือติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้ารวมกันน้อยกว่าสามพันกิโลวัตต์หรือสาม

พันห้าร้อยสามสิบกิโลโวลต์แอมแปร์หรืออาคารควบคุมท่ีใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานความร้อนจากไอน้ า หรือ พลังงานส้ินเปลือง

อ่ืนๆ โดยมีปริมาณพลังงานเทียบเท่าพลังงานไฟฟ้าต่ ากว่าหกสิบล้านเมกะจูล/ปี

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
มหาวิทยาลัยมหิดล

85302-0082

อาคารเร่ิมเปิดด าเนินการ เม่ือปี พ.ศ. 2532

จ านวน 29 ส่วนงาน
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9. ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

ทะเบียนเลขท่ี

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

          ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

(จ)

อนุรักษ์พลังงาน

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

(ก) เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส ท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

(ข)

พลังงานตามการรับรองของเจ้าของโรงงานควบคุมหรือเจ้าของอาคารควบคุม

เป็นผู้ท่ีสอบได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ

เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและมีประสบการณ์การท างานในอาคารอย่างน้อยสามปีโดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์

เป็นผู้ท่ีสอบได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ซ่ึงจัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

เป็นผู้ส าเร็จการฝึกอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือการฝึกอบรมท่ีมีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันท่ีอธิบดีให้ความเห็นชอบ

1.

เป็นผู้ได้รับปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์  หรือทางวิทยาศาสตร์ โดยมีผลงานด้านการอนุรักษ์พลังงานตามการรับรองของเจ้าของอาคาร

ควบคุม

นายเมธาวี ชาบัญ

2.

ผอส.02583

***คุณสมบัติผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

3.

คุณสมบัติ***ช่ือ - นามสกุลล าดับท่ี
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ข้ันตอนท่ี 1 คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

1.1 โครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

รูปท่ี 1-1  ผังโครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

3

ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน

                                                
             

                       
       

                                     
       

                       
       

                       
       

                     
       

                                
       

                                     
       

                    
       

                    
       

                   
       

                                  
       

                    
       

                                 
       

                       
       

                      
       

                     
       

                                            
       

                        
       

                    
       

                     
       

                       
       

                           
       

                                     
           

       

                                    
       

                                           
                

       

                                 
       

                                          
       

                             
       

                                      
       

                              
       



1.1 โครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน(ต่อ)

รูปท่ี 1-2  ผังโครงสร้างคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

4

ข้อมูลด้านการจัดการพลังงาน

                                           
                         

       

                                    
       

                              
       

                             
       

                                  
                                  

       

                                  
                                  

       

                              
                                  

       

                                              
       

                                        
       

                                             
       

                                              
       

                                           
       

                                                     
                   

                                            
                          

                                              
                          

                                       
       

                               
       

                              
       

                                
       

                                      
       

                         
       

                       
       

                       
       

                       
       

                       
       

                       
       

                         
       

                       
       

                              
       

                                   
       

นายมนตรี  แสงทวี 



1.2  การแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน และอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ

5

รูปท่ี 1-2  ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

 



6

รูปท่ี 1-2  ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

 



หมายเหตุ เน่ืองจากมีการเปล่ียนช่ือผู้เข้ารับต าแหน่งบ่อยคร้ัง จึงแต่งต้ังกรรมการตามช่ือต าแหน่ง

7

รูปท่ี 1-2  ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

 



1.3 วิธีการเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

      ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ…….แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ) …………….. ผ่านเว๊ปไซด์

      เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบ ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน โดยอาคารได้

ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะท างานฯ วิธีการท่ี 1)

(ก) ติดประกาศ

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน
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ข้ันตอนท่ี 2 การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น

ผลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น

ระดับ

คะแนน

นโยบายการอนุรักษ์

พลังงาน

การจัดองค์กร การกระตุ้นและสร้าง

แรงจูงใจ

ระบบข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ การลงทุน

3

มีนโยบายและมีการ

สนับสนุนเป็นคร้ังคราวจาก

ฝ่ายบริหาร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

รายงานโดยตรงต่อคณะ 

กรรมการจัดการพลังงาน ซ่ึง

ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ายต่างๆ

คณะกรรมการอนุรักษ์

พลังงานเป็นช่องทางหลัก

ในการด าเนินงาน

แจ้งผลการใช้พลังงานจาก

มิเตอร์ย่อยให้แต่ละฝ่ายทราบ 

แต่ไม่มีการแจ้งถึงผลการ

ประหยัด

ให้พนักงานรับทราบ

โครงการอนุรักษ์พลังงาน 

และให้มีการประชา 

สัมพันธ์อย่างสม่ าเสมอ

ใช้ระยะเวลา คุ้มทุนเป็นหลัก

ในการพิจารณาการลงทุน

2

ไม่มีการก าหนดนโยบายท่ี

ชัดเจน โดยผู้บริหารหรือ

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

รายงานต่อคณะกรรมการ

เฉพาะกิจ แต่สายงานบังคับ

บัญชาไม่ชัดเจน

คณะกรรมการเฉพาะกิจ

เป็นผู้ด าเนินการ

ท ารายงานติดตามประเมิน ผล 

โดยดูจากมิเตอร์ให้คณะ 

กรรมการเฉพาะกิจเข้ามา

เก่ียวข้องกับการต้ังงบประ มาณ

จัดฝึกอบรมให้พนักงาน

รับทราบเป็นคร้ังคราว

ลงทุนโดยดูมาตรการท่ีมี

ระยะเวลาคุ้มทุนเร็ว

1

ไม่มีแนวทางปฏิบัติท่ีท าไว้

เป็นลายลักษณ์อักษร

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงานมี

ขอบเขตหน้าท่ีความ

รับผิดชอบจ ากัด

มีการติดต่ออย่างไม่เป็น

ทางการระหว่างวิศวกรกับ

ผู้ใช้พลังงาน (พนักงาน)

มีการสรุปรายงานด้าน

ค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานเพ่ือใช้

กันภายในฝ่ายวิศวกรรม

แจ้งให้พนักงานทราบอย่าง

ไม่เป็นทางการเพ่ือส่งเสริม

การใช้พลังงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ

พิจารณาเฉพาะมาตรการท่ี

ลงทุนต่ า

0

ไม่มีนโยบายท่ี ชัดเจน ไม่มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ไม่มีการติดต่อกับผู้ใช้

พลังงาน

ไม่มีระบบรวบรวมข้อมูลและ

บัญชีการใช้พลังงาน

ไม่มีการสนับสนุนการ

ประหยัดพลังงาน

ไม่มีการลงทุนใดๆในการ

ปรับปรุงประสิทธิภาพ การใช้

พลังงาน

หมายเหตุ:

    ตารางด้านบนได้

3. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานในภาพรวมของอาคารควบคุม หากทางอาคารมีวิธีการอ่ืนท่ีเหมาะสมกว่า ก็สามารถน ามาใช้แทน

2. ในกรณีท่ีอาคารควบคุมพัฒนาระบบการจัดการพลังงานในรอบท่ีสอง ในข้ันตอนน้ีอาคารควบคุมจะด าเนินการหรือไม่ด าเนินการก็ได้ หากด าเนิน

ตารางท่ี 2.1 การประเมินการจัดการพลังงานขององค์กร

มีการประสานงานระหว่าง

ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 

และทีมงานทุก ระดับอย่าง

 สม่ าเสมอ

ก าหนดเป้าหมายท่ีครอบคลุม 

ติดตามผล หาข้อผิดพลาด

ประเมินผล และควบคุมการใช้

งบประมาณ

ประชาสัมพันธ์คุณค่าของ

การประหยัดพลังงาน และ

ผลการด าเนินงานของการ

จัดการพลังงาน

จัดสรรงบประมาณโดยละเอียด

 โดยพิจารณาถึงความส าคัญ

ของโครงการ

มีนโยบายการจัด

การพลังงานจากฝ่ายบริหาร

และถือเป็นส่วนหน่ึงของ

นโยบายของบริษัท

   การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานภายในองค์กรต่อเน่ืองทุกๆปี จะท าให้ทราบสถานภาพการจัดการพลังงานท่ีมีการเปล่ียนแปลงได้ดีย่ิงข้ึน

1. ข้อมูลการประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้นประเมินจาก  29 ส่วนงาน  ของจ านวนท้ังหมด  29 ส่วนงาน หรือบุคลากรจ านวน..............คน

   จากท้ังหมด...................คน คิดเป็นร้อยละ 100 %

4

มีการจัดองค์กรและเป็น

โครงสร้างส่วนหน่ึงของฝ่าย

บริหารก าหนดหน้าท่ีความ

รับผิดชอบไว้ชัดเจน
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หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพ่ิมเติม

รูปท่ี 1-3  ภาพการเผยแพร่คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน

(ใส่เอกสารการเผยแพร่คณะท างานฯ วิธีการท่ี 2)

(ข) .............(เผยแพร่ผ่านเว๊ปไซด์)................................
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ข้ันตอนท่ี 3 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

3.1 นโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร

นโยบายอนุรักษ์พลังงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน ซ่ึงสอดคล้องกับสถานภาพการใช้

พลังงานและเหมาะสมกับอาคารควบคุม ดังต่อไปน้ี

เพ่ือแสดงเจตจ านงและความมุ่งม่ันในการด าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน อาคารควบคุมได้ก าหนด

รูปท่ี 3-1 นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

หมายเหตุ : โปรดแนบส าเนาค าส่ังประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน
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3.2 การเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

       เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของอาคารควบคุม จึงได้ด าเนินการ

เผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

        วิธีการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน             

ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ) …………….. ผ่านเว๊ปไซด์

          

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพ่ิมเติม

รูปท่ี 3-2  ภาพการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

(ก)   ……….(ติดประกาศ)……………….

(ข)   ………….(เผยแพร่ผ่านเว๊ปไซด์)…………….

หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 
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ข้ันตอนท่ี 4 การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน

การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานขององค์กรแบ่งออกได้เป็น 3 ระดับ คือ

(ก) การประเมินระดับองค์กร

(ข) การประเมินระดับการบริการ

(ค) การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์

โดยมีแนวทางด าเนินการดังต่อไปน้ี

4.1 การประเมินระดับองค์กร

ก. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงาน

    การใช้พลังงานไฟฟ้า

54,440,173.12  2559

54,419,093.70  2560

21,079.42    

หมายเหตุ : อ้างอิงข้อมูลในภาคผนวก ผ(ข.2) 0.04

รูปท่ี 4-1  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ารายเดือน ปี 2559 และปี 2560

0.00

1,000,000.00

2,000,000.00

3,000,000.00

4,000,000.00

5,000,000.00

6,000,000.00

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

kW
h

เดอืน

                               ฟฟ้                  ี 2559      ี 2560

2559

2560
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การใช้พลังงานความร้อน

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ค.

การใช้พลังงานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้า

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ง.

รูปท่ี 4-3  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานเช้ือเพลิงผลิตไฟฟ้ารายเดือน ปี 2559 และปี 2560

รูปท่ี 4-2  กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบการใช้พลังงานความร้อนจากเช้ือเพลิงรายเดือน ปี 2559 และปี 2560

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

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                      

ปี 2558

ปี 2559

     

0
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0.4
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0.8

1

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

                     

ปี2558

ปี2559

     

MJ

     

MJ

ไมม่กีารใชง้าน

ไมม่กีารใชง้าน

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

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                 ้           ฟฟ้ 

ปี 2559

ปี 2560

     

ไมม่กีารใชง้าน

ไมม่กีารใชง้าน
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                        ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกรายระบบ

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก จ.

                        ปริมาณการใช้พลังงานความร้อนแยกรายระบบ

หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก ฉ.

รูปท่ี 4-5 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานความร้อนแยกรายระบบ ปี 2559 และปี 2560

รูปท่ี 4-4 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกรายระบบ ปี 2559 และปี 2560

 -

 0.20

 0.40

 0.60

 0.80

 1.00

 1.20
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2558

2559

0.00

5,000,000.00
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25,000,000.00

30,000,000.00

35,000,000.00

40,000,000.00
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ระบบ

2559

2560
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หมายเหตุ : รายละเอียดอ้างอิงอยู่ในภาคผนวก จ และ ฉ

     ข. เปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงานเทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคาร  

หรือเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานกับอาคารอ่ืน  (ถ้ามี)

เทียบกับค่าเป้าหมายภายในอาคารหรือเปรียบเทียบข้อมูล (ถ้ามี)

รูปท่ี 4-6 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบสัดส่วนการใช้พลังงาน ท้ังสองปี

สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2559 สัดส่วนการใช้พลังงาน ปี 2560

ให้ใส่กราฟวงกลม (Pie Chart) 

แสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน

ให้ใส่กราฟวงกลม (Pie Chart) 

แสดงสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าและความร้อน

รูปท่ี 4-7 กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานหรือดัชนีการใช้พลังงาน

(ใส่กราฟแสดงข้อมูลเปรียบเทยีบข้อมูลการใช้พลังงานหรือ
ดัชนีการใช้พลังงานเทยีบกับค่าเป้าหมายภายในอาคารหรือ
เปรียบเทยีบข้อมูล (ถ้าม)ี)

100%

0%

ปี 2559

ไฟฟ้า

ความรอ้น

100%

0%

ปี 2560

ไฟฟ้า

ความรอ้น
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4.2 การประเมินระดับการบริการ

                         4.2.1  ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของพ้ืนท่ีใช้สอย (ทุกกรณี)

ความร้อน ความร้อน

(เมกะจูล) (เมกะจูล)

ม.ค.-59 904,663.22 0.00 ม.ค.-60 998,671.22 0.00

ก.พ.-59 904,663.22 0.00 ก.พ.-60 998,671.22 0.00

มี.ค.-59 904,663.22 0.00 มี.ค.-60 998,671.22 0.00

เม.ย.-59 904,663.22 0.00 เม.ย.-60 998,671.22 0.00

พ.ค.-59 904,663.22 0.00 พ.ค.-60 998,671.22 0.00

มิ.ย.-59 904,663.22 0.00 มิ.ย.-60 998,671.22 0.00

ก.ค.-59 904,663.22 0.00 ก.ค.-60 998,671.22 0.00

ส.ค.-59 904,663.22 0.00 ส.ค.-60 998,671.22 0.00

ก.ย.-59 904,663.22 0.00 ก.ย.-60 998,671.22 0.00

ต.ค.-59 904,663.22 0.00 ต.ค.-60 998,671.22 0.00

พ.ย.-59 904,663.22 0.00 พ.ย.-60 998,671.22 0.00

ธ.ค.-59 904,663.22 0.00 ธ.ค.-60 998,671.22 0.00

รวม 10,855,958.64 0.00 รวม 11,984,054.64 0.00

เฉล่ีย 904,663.22 0.00 เฉล่ีย 998,671.22 0.00

     หมายเหตุ: ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC) =ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) x 3.6 (เมกะจูล/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)+ปริมาณพลังงานความร้อน (เมกะจูล)

พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง (ตารางเมตร)

54,440,173.12

18.05

20.01

18.85

18.05

18.49

4,536,681.09

4,737,259.44

4,452,957.63

4,647,294.17

3,864,134.44

5,028,945.39

15.38

17.72

16.63

20.26

16.64

4,139,909.14 16.47

4,475,600.34

4,182,805.31

18.42

19.94

17.81

4,179,090.70

5,091,637.83

4,629,151.87

5,011,386.86

เดือน
พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

ไฟฟ้า
(เมกะจูล/ตารางเมตร)

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

15.81

เดือน
พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง

(ตารางเมตร)

ปริมาณพลังงานท่ีใช้ ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะ (SEC)

ไฟฟ้า
(เมกะจูล/ตารางเมตร)

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

4,534,924.48 16.35

13.38

4,342,949.36 15.66

4,895,627.66 17.65

5,153,107.63 18.58

3,710,686.43

54,419,093.70 16.35

                  ตารางท่ี 4.1 ปริมาณการใช้พลังงานต่อหน่วยพ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในรอบปี 2559 และปี 2560

4,469,921.87 16.11

4,554,637.10 16.42

4,957,357.33 17.87

4,577,130.44

4,051,517.35 14.60

4,063,550.98 14.65

16.50

5,256,336.31 18.95

4,386,271.24
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-21,079.42 -0.04
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รูปท่ี 4-7 ค่าการใช้พลังงานจ าเพาะของพ้ืนท่ีใช้สอยในรอบปี 2559 และปี 2560

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

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

M
J/

ต
า
ร
า
ง
เม

ต
ร

เดอืน

                        ี 2559     ี 2560

2559

2560

 18



4.3 การประเมินระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

                การค้นหาการใช้พลังงานท่ีมีนัยส าคัญในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ด าเนินการโดยการตรวจวัดหา

ข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ช่ัวโมงการท างาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงานในแต่ละเคร่ืองจักร/

อุปกรณ์หลักท่ีมีการใช้ในอาคารควบคุม ซ่ึงมีผลสรุปได้ดังน้ี
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ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 11500 BTU 154 18 3,130 1.27 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 12000 BTU 186 18 3,130 1.60 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 12500 BTU 295 18 3,130 2.65 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 13,000 BTU 144 18 3,130 1.35 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 16,000 BTU 60 18 3,130 0.69 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 16,500 BTU 1 18 3,130 0.01 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 17,000 BTU 4 18 3,130 0.05 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 18,000 BTU 18 18 3,130 0.23 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 19,000 BTU 9 18 3,130 0.12 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 20,000 BTU 62 18 3,130 0.89 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 23,958 BTU 5 18 3,130 0.09 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,000 BTU 13 18 3,130 0.22 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 24,200 BTU 5 18 3,130 0.09 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 25,000 BTU 145 18 3,130 2.61 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 26,000 BTU 9 18 3,130 0.17 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 28,000 BTU 10 18 3,130 0.20 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 28,300 BTU 2 18 3,130 0.04 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 28,800 BTU 3 18 3,130 0.06 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

หมายเหตุ : ให้ด าเนินการบันทึกเฉพาะเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลักท่ีมีนัยส าคัญ

22,144.75

33,804.00

122,070.00

46,867.84

91,552.50

109,550.00

จ านวน
อายุการใช้

งาน (ปี)

692,903.75

ช่ัวโมง

ใช้งาน

เฉล่ีย/ปี

375,600.00

873,270.00

732,420.00

1,442,734.38

485,150.00

1,418,281.25

6,455.63

26,605.00

126,765.00

66,903.75

47,341.25

ตารางท่ี 4.4 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีมีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

ระบบท่ีใช้พลังงาน
    ช่ือเคร่ืองจักร/

อุปกรณ์หลัก ขนาด หน่วย

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

ค่าพิกัด
ปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี)

ใช้งานจริง

สัดส่วนการ

ใช้พลังงาน

ในระบบ

หมายเหตุ
หน่วยหน่วย

พิกัด
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ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 29000 BTU 45 18 3,130 0.94 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 29400 BTU 10 18 3,130 0.21 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 30000 BTU 18 18 3,130 0.39 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 30,168 BTU 14 18 3,130 0.30 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 30,500 BTU 10 18 3,130 0.22 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 30,516 BTU 23 18 3,130 0.50 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 30,825 BTU 12 18 3,130 0.27 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 31,633 BTU 16 18 3,130 0.36 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 32,000 BTU 64 18 3,130 1.47 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 32,148 BTU 6 18 3,130 0.14 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 33,000 BTU 44 18 3,130 1.04 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 33,042 BTU 8 18 3,130 0.19 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 33,178 BTU 2 18 3,130 0.05 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 33,400 BTU 5 18 3,130 0.12 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 35,000 BTU 154 18 3,130 3.88 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 35,300 BTU 32 18 3,130 0.81 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 35,500 BTU 20 18 3,130 0.51 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 35,880 BTU 4 18 3,130 0.10 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

หมายเหตุ : ให้ด าเนินการบันทึกเฉพาะเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลักท่ีมีนัยส าคัญ

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีมีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

หมายเหตุ
ค่าพิกัด หน่วย ใช้งานจริง หน่วย

ระบบท่ีใช้พลังงาน
    ช่ือเคร่ืองจักร/

อุปกรณ์หลัก

พิกัด

จ านวน
อายุการใช้

งาน (ปี)ขนาด หน่วย

510,581.25

115,027.50

211,275.00

165,245.22

119,331.25

ช่ัวโมง

ใช้งาน

เฉล่ีย/ปี

ปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี)

สัดส่วนการ

ใช้พลังงาน

ในระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

568,095.00

103,421.46

25,961.79

65,338.75

2,108,837.50

274,605.86

144,723.38

198,022.58

801,280.00

75,467.43

441,956.00

277,787.50

56,152.20
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ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 36000 BTU 113 18 3,130 2.92 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 38000 BTU 10 18 3,130 0.27 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 40000 BTU 84 18 3,130 2.42 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 44,000 BTU 56 18 3,130 1.77 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 44,165 BTU 4 18 3,130 0.13 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 44,200 BTU 6 18 3,130 0.19 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 45,200 BTU 12 18 3,130 0.39 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 45,500 BTU 6 18 3,130 0.20 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 48,000 BTU 12 18 3,130 0.41 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 50,000 BTU 10 18 3,130 0.36 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 51,000 BTU 8 18 3,130 0.29 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 53,000 BTU 6 18 3,130 0.23 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 54,000 BTU 8 18 3,130 0.31 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 56,000 BTU 10 18 3,130 0.40 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 56,200 BTU 2 18 3,130 0.08 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 56,250 BTU 6 18 3,130 0.24 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 60,000 BTU 87 18 3,130 3.75 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 75,000 BTU 8 18 3,130 0.43 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

หมายเหตุ : ให้ด าเนินการบันทึกเฉพาะเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลักท่ีมีนัยส าคัญ

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีมีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

ระบบท่ีใช้พลังงาน
    ช่ือเคร่ืองจักร/

อุปกรณ์หลัก

พิกัด

จ านวน
อายุการใช้

งาน (ปี)

ช่ัวโมง

ใช้งาน

เฉล่ีย/ปี

ปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี)

สัดส่วนการ

ใช้พลังงาน

ในระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

หมายเหตุ
ขนาด หน่วย

148,675.00

1,314,600.00

964,040.00

69,118.23

103,759.50

ค่าพิกัด หน่วย ใช้งานจริง หน่วย

1,591,605.00

124,417.50

169,020.00

219,100.00

43,976.50

132,046.88

212,214.00

106,811.25

225,360.00

195,625.00

159,630.00

2,042,325.00

234,750.00
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ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 77,000 BTU 14 18 3,130 0.78 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 77,080 BTU 14 18 3,130 0.78 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 85,000 BTU 75 18 3,130 4.58 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 90,000 BTU 80 18 3,130 5.18 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 100,000 BTU 10 18 3,130 0.72 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 120,000 BTU 14 18 3,130 1.21 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 150,000 BTU 6 18 3,130 0.65 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 180,000 BTU 6 18 3,130 0.78 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 195,000 BTU 4 18 3,130 0.56 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบปรับอากาศ เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 610,000 BTU 10 18 3,130 4.39 1.3 kW/Tr 1.50 kW/Tr

ระบบแสงสว่าง หลอดฟลูออเรสเซนต์ 18 w 7,932     12 3,132 0.82 kW/Tr kW/Tr

ระบบแสงสว่าง หลอดฟลูออเรสเซนต์ 28 w 8,172     12 3,132 1.32 kW/Tr kW/Tr

ระบบแสงสว่าง หลอดฟลูออเรสเซนต์ 33 w 2,304     12 3,132 0.44 kW/Tr kW/Tr

ระบบแสงสว่าง หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 w 51,496   12 3,132 10.67 kW/Tr kW/Tr

ระบบแสงสว่าง หลอดLED 18 w 15,685   12 3,132 19.50 kW/Tr kW/Tr

หมายเหตุ : ให้ด าเนินการบันทึกเฉพาะเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลักท่ีมีนัยส าคัญ รวม 2,293 58.27 13.25

ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีมีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

ระบบท่ีใช้พลังงาน
    ช่ือเคร่ืองจักร/

อุปกรณ์หลัก

พิกัด

จ านวน
อายุการใช้

งาน (ปี)

ช่ัวโมง

ใช้งาน

เฉล่ีย/ปี

ปริมาณการใช้

พลังงานไฟฟ้า

(กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี)

สัดส่วนการ

ใช้พลังงาน

ในระบบ

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

หมายเหตุ
ขนาด หน่วย

422,205.70

2,494,218.75

2,817,000.00

391,250.00

657,300.00

ค่าพิกัด หน่วย ใช้งานจริง หน่วย

421,767.50

716,651.71

238,132.22

5,806,276.99

884,257.56

352,125.00

422,550.00

305,175.00

2,386,625.00

447,174.43
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หมายเหตุ : ให้ด าเนินการบันทึกเฉพาะเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลักท่ีมีนัยส าคัญ

หน่วยหน่วย ค่าพิกัด หน่วย ใช้งานจริง

อายุการใช้

งาน (ปี)

ปริมาณการ

ใช้พลังงานความ

ร้อน

(เมกะจูล/ปี)

สัดส่วนการ

ใช้พลังงาน

ในระบบ

ตารางท่ี 4.5 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานความร้อนมีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

ระบบท่ีใช้พลังงาน
    ช่ือเคร่ืองจักร/

อุปกรณ์หลัก

พิกัด

จ านวน

ช่ัวโมง

ใช้งาน

เฉล่ีย/ปี

การใช้เช้ือเพลิง

หมายเหตุ
ขนาด หน่วย

ค่าประสิทธิภาพหรือสมรรถนะ

ชนิด

ไมม่กีารใชง้าน
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ข้ันตอนท่ี 5 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือ

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

อาคารควบคุมได้ก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน โดยมีรายละเอียดการด าเนินการดังต่อไปน้ี

5.1 การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

     เป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน 

ค่าเป้าหมาย

          3.10

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ

หมายเหตุ : กรณีเลือกเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานเป็นค่าการใช้พลังงานต่อหน่วยบริการ และมีหลายบริการให้

ระบุให้ครบตามบริการท่ีอาคารด าเนินการ

การก าหนดเป้าหมาย

ร้อยละท่ีลดลงของปริมาณพลังงานท่ีใช้เดิม

 25



กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี ชนิด ปริมาณ (หน่วย/ปี) หน่วยเช้ือเพลิง บาท/ปี

ด้านไฟฟ้า

1 0.00 143,957.56 559,994.91 - - - - 3.10 1,912,200.00 3.41

2 0.010 150.00 583.50 - - - - 0.003 12,600.00   0.67

รวมด้านไฟฟ้า 0.01 144,107.56 560,578.41 0.00 0.00 3.10 972,080.65    

ด้านความร้อน

1

2

3

4

5

รวมด้านความร้อน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

หมายเหตุ: 1. ร้อยละผลประหยัด คิดเทียบจากข้อมูลการใช้พลังงานรวมในปีท่ีผ่านมา

2. อัตราค่าไฟฟ้าเฉล่ีย 3.89 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง (ปี 2560)

3. อัตราค่าเช้ือเพลิง บาท/(ระบุหน่วย) (ปี 2560)

โครงการปรับเปล่ียนหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด 

LED ห้อง Bits & Bytes

ระยะ

เวลา

คืนทุน (ปี)

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ

มาตรการ

การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน

ล าดับ

ท่ี

เป้าหมายการประหยัด

ไฟฟ้า เช้ือเพลิง

ตารางท่ี 5.1 มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน ในรอบปี 2560

ร้อยละ

ผลประหยัด

เงินลงทุน

(บาท)
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เร่ิมต้น ส้ินสุด

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)

การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและยืดอายุการใช้งาน นายเมธาวี ชาบัญ

อาคารวิทยาลัยนานาชาติ ของเคร่ืองปรับอากาศใช้ในส่วนงานโดยตรง นายถิรรัตน์ มณีกุล

นายเมธาวี ชาบัญ

นายไพโรจน์ ฉัตรัตติกรณ์

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบมาตรการ

1 1,912,200

ตารางท่ี 5.2 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า ประจ าปี 2560

ล าดับ

ท่ี
มาตรการ วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ม.ค.-60 ธ.ค.-60

มีนาคม 60 กรกฎาคม 60 12,600.002
โครงการปรับเปล่ียนหลอดไฟประหยัดพลังงาน

ชนิด LED ห้อง Bits & Bytes
เพ่ือเพ่ิมความสว่างและประหยัดพลังงาน
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เร่ิมต้น ส้ินสุด

(เดือน/ปี) (เดือน/ปี)

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบมาตรการ

ตารางท่ี 5.3 แผนอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน ประจ าปี 2560

ล าดับ

ท่ี
มาตรการ วัตถุประสงค์

ระยะเวลา
เงินลงทุน 

(บาท)
ผู้รับผิดชอบ

ไมม่กีารใชง้าน
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1) มาตรการล าดับท่ี: 1

2) ช่ือมาตรการ: การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน

3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: 1. นายเมธาวี ชาบัญ ต าแหน่ง วิศวกร

2 นายถิรรัตน์  มณีกุล ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: เคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน

5) จ านวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: 399 เคร่ือง

6) สถานท่ีปรับปรุง: อาคาร 1, 2, 3 และอาคารศูนย์ศาลายา

7) สาเหตุการปรับปรุง: เพ่ือลดการใช้พลังงาน, ลดปริมาณเช้ือโรคในอากาศและการสะสมฝุ่นละออง,

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ - 143,957.56 559,994.91

9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง - 2,626,017.43 10,320,248.51

10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง - 2,482,059.87 9,655,212.91

11) เงินลงทุนท้ังหมด 1,912,200.00 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 3.41 ปี

13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

ค านวณพลังงานการใช้ไฟฟ้า 

15) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน จ านวน 399 เคร่ือง
ก่อนปรับปรุง ใช้พลังงานไฟฟ้า     =2626017.43 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

ค่าไฟฟ้า               =10,320,248.51 บาท/ปี

หลังปรับปรุง ใช้พลังงานไฟฟ้า     =2,482,059.87 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

ค่าไฟฟ้า               =9,655,212.91 บาท/ปี

สามารถประหยัดพลังงานได้                 =               143,957.56 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

คิดเป็นเงินท่ีประหยัดได้                      =   559,994.91 บาท/ปี

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

บ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน จ านวน 399 เคร่ือง ซ่ึงด าเนินการโดยหน่วยวิศวกรรมและสาธารณูปโภค
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1) มาตรการล าดับท่ี: 2

2) ช่ือมาตรการ: โครงการปรับเปล่ียนหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED ห้อง Bits & Bytes

3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: 1. นายเมธาวี ชาบัญ ต าแหน่ง วิศวกร

ผู้รับผิดชอบมาตรการ:  2. นายย่ิงยศ  ปัจฉิมเพ็ชร์นายไพโรจน์   ฉัตรัตติกรณ์ ต าแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซ็นต์ ขนาด 42 วัตต์

5) จ านวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง: 70 หลอด

6) สถานท่ีปรับปรุง: อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาเขตศาลายา

7) สาเหตุการปรับปรุง: เพ่ือลดการใช้พลังงานให้กับทางคณะฯและเป็นการตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัย

กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี
8) เป้าหมายเชิงปริมาณ 0.03 4,752.30 18,756.26

9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง 0.04 6,745.20 26,508.64

10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง 0.01 1,992.90 7,752.38

11) เงินลงทุนท้ังหมด 12,600.00 บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน 0.67 ปี

13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

15) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

สมการการค านวณ
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = ก าลังไฟฟ้าของหลอดรวมบัลลาสต์ × จ านวนหลอด × ช่ัวโมงการใช้งานท้ังปี
รายละเอียดการค านวณ
ก่อนการปรับปรุง: หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดข้ัวเสียบ 42 วัตต์ บัลลาสต์แกนเหล็ก
จ านวนหลอดท้ังหมด = 1×70 หลอด
ก าลังไฟฟ้าของหลอดรวมบัลลาสต์ = 44 วัตต์

ก าลังไฟฟ้าของหลอดท้ังหมด = 44x70 วัตต์

= 0.044×70 กิโลวัตต์

เน่ืองจากคณะ ICT ให้ความส าคัญต่อการประหยัดพลังงาน และลดการใช้อย่างส้ินเปลือง ตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของ

คณะและมหาวิทยาลัย งานวิศวกรรมและกายภาพจึงได้ด าเนินการด้านการลดการใช้พลังงานระบบไฟแสงสว่างอาคาร ซ่ึงเป็น

ปัจจัยอันดับต้นๆ ของการใช้พลังงานภายในอาคาร จะส่งผลต่อการลดพลังงานได้จ านวนหน่ึง เพราะระบบไฟแสงสว่างภายใน

ส านักงานน้ันมีการใช้งานอย่างต่อเน่ือง จึงเห็นสมควรปรับเปล่ียนหลอดไฟท่ีมีการใช้ก าลังไฟฟ้ามาก (เข่น หลอดฟลูออเรสเซนต์

ชนิด T8) เป็นชนิดของหลอดไฟท่ีใช้ก าลังไฟฟ้าน้อยลง (เช่น หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิด LED) แต่ยังคงคุณภาพของแสงสว่าง

ใกล้เคียงของเดิม หรือไม่ด้อยไปกว่าเดิมมากนัก ซ่ึงจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานไฟฟ้าเพ่ิมมากข้ึน

ตรวจวัดและบันทึกการใช้พลังงานเฉล่ียของระบบไฟแสงสว่าง เปรียบเทียบพลังงานก่อนปรับปรุงกับพลังงานหลังปรับปรุง

(ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า)

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน
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จ านวนช่ัวโมงการท างาน = 6 ช่ัวโมง/วัน

จ านวนวันท างาน = 365 วัน/ปี

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = (0.044x70)กิโลวัตต์ × 6 ช่ัวโมง/วัน × 365 วัน/ปี

= 96.36 x 70 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

=  6,745.2     กิโลวัตต์-ช่ัวโมง

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.18 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง

คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 28,194.93  บาท

หลังการปรับปรุง: หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ชนิด LED

จ านวนหลอดท้ังหมด = 1×70 หลอด

ก าลังไฟฟ้าของหลอดรวมบัลลาสต์ = 13 วัตต์

ก าลังไฟฟ้าของหลอดท้ังหมด = 13×70 วัตต์
= 0.013×70 กิโลวัตต์

จ านวนช่ัวโมงการท างาน = 6 ช่ัวโมง/วัน

จ านวนวันท างาน = 365 วัน/ปี

พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ = (0.013×70)กิโลวัตต์ × 6 ช่ัวโมง/วัน × 365 วัน/ปี

= 28.47×70 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

= 1,992.9 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.18 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง

คิดเป็นค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน = 8,330.32

ผลประหยัด
พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ลดลง = (0.044×70) - (0.013×70) กิโลวัตต์

= 0.031×70 กิโลวัตต์

= 0.031x70 กิโลวัตต์ x 6 ช่ัวโมง x 365 วัน

= 4,752.3 กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี

ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย = 4.18 บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานลดลง = 19,864.61 บาท
การลงทุนและผลตอบแทน

จ านวนหลอด LED = 70 หลอด

เงินลงทุน = 12,600  บาท

ระยะเวลาคืนทุน = 12,600/19,864.61 ปี
= 0.63 ปี
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1) มาตรการล าดับท่ี:

2) ช่ือมาตรการ:

3) ผู้รับผิดชอบมาตรการ: ต าแหน่ง

4) อุปกรณ์ท่ีปรับปรุง:

5) จ านวนอุปกรณ์ท่ีปรับปรุง:

6) สถานท่ีปรับปรุง:

7) สาเหตุการปรับปรุง:

ลิตร/ปี เมกะจูล/ปี บาท/ปี

8) เป้าหมายเชิงปริมาณ

9) ระดับการใช้พลังงานอ้างอิงก่อนการปรับปรุง

10) ระดับการใช้พลังงานเป้าหมายหลังการปรับปรุง

11) เงินลงทุนท้ังหมด บาท

12) ระยะเวลาคืนทุน ปี

13) รายละเอียดการด าเนินการปรับปรุง:

14) วิธีการตรวจสอบผลการประหยัดหลังปรับปรุง

15) แสดงวิธีการค านวณประกอบ

รายละเอียดมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

(ส าหรับมาตรการด้านความร้อน)

ไมม่กีารใชง้าน
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5.2 แผนการฝึกอบรม และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

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
คาร์บอนฟุตปรินท์องค์กร เร่ือง”ดูด

ซับ กลับคืน คาร์บอน”

ผู้บริหาร อาจารย์

 บุคลากร และ

นักศึกษา
24 P P นายวันบูรณ์ ปุญญะศรี

2

เสวนาคุยสบายสไตล์INMU “INMU 
ร่วมลดโลกร้อนสู่มหาวิทยาลัยเชิง

นิเวศน์”

บุคลากรและ
นักศึกษา

50 X

คณะท างานจัด

การพลังงาน ร่วมกับ 

คณะกรรมการด าเนินงาน

ด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและ

ส่ิงแวดล้อม

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบหลักสูตรฝึกอบรม

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
จัดนิทรรศการให้ความรู้เร่ืองการ
อนุรักษ์พลังงานและทรัพยากร

บุคลากรและ

นักศึกษาและผู้มา

ใช้บริการจาก

ภายนอก

300 X X X X X X X X X X X X

คณะท างานจัดการพลังงาน 

ร่วมกับ คณะกรรมการ

ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม

2
รณรงค์การสร้างจิตส านึกอนุรักษ์
พลังงานผ่านการส่ือสารภายในและส่ือ

ออนไลน์

บุคลากรและ

นักศึกษาและผู้มา

ใช้บริการจาก

ภายนอก

300 X X X X X X X X X X X X

คณะท างานจัดการพลังงาน 

ร่วมกับ คณะกรรมการ

ด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม

3 รณรงค์ “วันส่ิงแวดล้อมโลก” บุคลากรและ
นักศึกษา

200 X คณะท างานจัดการพลังงาน

หมายเหตุ : ผู้รับผิดชอบ หมายถึง บุคคลท่ีรับผิดชอบกิจกรรม

ล าดับท่ี กิจกรรม
เดือน

ผู้รับผิดชอบ

ตารางท่ี 5.5 แผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 2560

กลุ่ม

ผู้เข้าร่วม

กิจกรรม

จ านวนเข้า

ร่วมกิจกรรม

ตารางท่ี 5.4 แผนการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปี 2560

ผู้รับผิดชอบ
เดือน

ล าดับท่ี หลักสูตร
กลุ่ม

ผู้เข้าอบรม

จ านวน

ผู้เข้าอบรม
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5.3 การเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

     วิธีการเผยแพร่แผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

      ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ) …………….. 

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่แผนฝึกอบรม

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพ่ิมเติม

      เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบและเข้าร่วมด าเนินการตามแผนฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงานขององค์กร โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

รูปท่ี 5-1 ภาพการเผยแพร่แผนฝึกอบรม

(ข) ..............(ประชุมเจ้าหน้าท่ี)...............

(ก) การติดประกาศ
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ข้ันตอนท่ี 6 การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและวิเคราะห์การ
          การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และแผนการฝึกอบรม

          และกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
6.1 สรุปผลการติดตามการด าเนินการของมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

คณะท างานด้านการจัดการพลังงานได้ด าเนินการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรการและแผน

อนุรักษ์พลังงนท่ีก าหนดไว้ โดยผลการด าเนินการสรุปได้ดังต่อไปน้ี

ตารางท่ี 6.1 สรุปผลการติดตามการด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน

ล าดับท่ี มาตรการ สถานภาพการด าเนินการ หมายเหตุ

1           ด าเนินการตามแผน

          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

         ล่าช้า เน่ืองจาก

2 โครงการปรับเปล่ียนหลอดไฟประหยัดพลังงาน           ด าเนินการตามแผน

ชนิด LED ห้อง Bits & Bytes           ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

         ล่าช้า เน่ืองจาก

3           ด าเนินการตามแผน

          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

         ล่าช้า เน่ืองจาก

การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน
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ร้อยละท่ีลดลงของปริมาณพลังงาน

ท่ีใช้เดิม

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ

หน่วยบริการท่ี 1

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ

หน่วยบริการท่ี 2

ระดับของค่าการใช้พลังงานต่อ

หน่วยบริการท่ี 3

การตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

การติดตามการด าเนินการ
แผนการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ท่ีเกิดข้ึนจริง

ตารางท่ี 6.2  สรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน

3.10 3.10
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ช่ือมาตรการ: การบ ารุงรักษาเคร่ืองปรับอากาศชนิดแยกส่วน

มาตรการล าดับท่ี: 1 จากจ านวนท้ังหมด: 2 มาตรการ

ตามแผน ท่ีเกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

ม.ค.-60 ธ.ค.-60 ด าเนินการแล้วเสร็จ 1,912,200.00 1,912,200.00 0.00 143,957.56 570,071.94 0.00 143,957.56 559,994.91

2559 2560

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างด าเนินการ : ไม่มี

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

ไฟฟ้า
สถานภาพ

การด าเนินการ ไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ เงินลงทุน

ตารางท่ี 6.3 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง
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ช่ือมาตรการ: โครงการปรับเปล่ียนหลอดไฟประหยัดพลังงานชนิด LED ห้อง Bits & Bytes

มาตรการล าดับท่ี: 2 จากจ านวนท้ังหมด: 2 มาตรการ

ตามแผน ท่ีเกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างด าเนินการ : ไม่มี

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

0.03 4,752.30 18,756.2612,600.00 12,600.00 0.01 150.00 600.00

ตารางท่ี 6.3 (ต่อ) ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง

ไฟฟ้า ไฟฟ้า

มีนาคม 60 กรกฎาคม 60 ด าเนินการแล้วเสร็จ
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ช่ือมาตรการ:

มาตรการล าดับท่ี: จากจ านวนท้ังหมด: มาตรการ

ระยะเวลา

ด าเนินการ

สถานภาพ

การด าเนินการ
เงินลงทุน

ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง

ตามแผน ท่ีเกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง ไฟฟ้า ไฟฟ้า

ด าเนินการ (บาท) (บาท) กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี กิโลวัตต์ กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี บาท/ปี

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างด าเนินการ : ไม่มี

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

ตารางท่ี 6.3 (ต่อ) ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า
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ช่ือมาตรการ:

มาตรการล าดับท่ี: จากจ านวนท้ังหมด: มาตรการ

ตามแผน ท่ีเกิดข้ึนจริง ตามแผน ลงทุนจริง

ด าเนินการ (บาท) (บาท) ชนิด ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี ชนิด ปริมาณ หน่วย(ระบุ) บาท/ปี

หมายเหตุ: ระบุมาตรการเรียงตามล าดับ โดยกรอก 1 แผ่น ต่อ 1 มาตรการ

ปัญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างด าเนินการ :

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ :

ตารางท่ี 6.4 ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

ส าหรับมาตรการด้านความร้อน

ระยะเวลาด าเนินการ
สถานภาพ

การด าเนินการ

เงินลงทุน
ผลการอนุรักษ์พลังงาน

ตามเป้าหมาย ท่ีเกิดข้ึนจริง

เช้ือเพลิง เช้ือเพลิง

ไมม่กีารใชง้าน
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6.2 ผลการติดตามการด าเนินงานของแผนการฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ล าดับ

ท่ี
ช่ือหลักสูตรการฝึกอบรม

จ านวน

ผู้เข้า

อบรม

หมายเหตุ

คาร์บอนฟุตปรินท์องค์กร           ด าเนินการตามแผน
เร่ือง”ดูดซับ กลับคืน คาร์บอน”           ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

        ล่าช้า เน่ืองจาก

          ด าเนินการตามแผน

          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

        ล่าช้า เน่ืองจาก

          ด าเนินการตามแผน

          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

        ล่าช้า เน่ืองจาก

ตารางท่ี 6.5 สรุปสถานภาพการด าเนินงานตามหลักสูตรการฝึกอบรม

สถานภาพการด าเนินการ

1

นายวันบูรณ์ ปุญญะศรี24

2 เสวนาคุยสบายสไตล์INMU 

“INMU ร่วมลดโลกร้อนสู่

มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์” คณะท างานจัด

การพลังงาน ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

ด าเนินงานด้านท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรม

และส่ิงแวดล้อม

50
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ล าดับ

ท่ี

ช่ือกิจกรรม

เพ่ือส่งเสริม

การอนุรักษ์พลังงาน

จ านวน

ผู้เข้า

กิจกรรม

หมายเหตุ

          ด าเนินการตามแผน

          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

        ล่าช้า เน่ืองจาก

          ด าเนินการตามแผน

          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

        ล่าช้า เน่ืองจาก

          ด าเนินการตามแผน

          ไม่ได้ด าเนินการ เน่ืองจาก

        ล่าช้า เน่ืองจาก

ตารางท่ี 6.6 สรุปสถานภาพการด าเนินงานตามกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

สถานภาพการด าเนินการ

1

300

คณะท างานจัด

การพลังงาน 

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

ด าเนินงานด้าน

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

และส่ิงแวดล้อม

จัดนิทรรศการให้ความรู้

เร่ืองการอนุรักษ์พลังงาน

และทรัพยากร

2

300

คณะท างานจัด

การพลังงาน 

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

ด าเนินงานด้าน

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

และส่ิงแวดล้อม

รณรงค์การสร้างจิตส านึก

อนุรักษ์พลังงานผ่านการ

ส่ือสารภายในและส่ือ

ออนไลน์

3 รณรงค์ “วันส่ิงแวดล้อม

โลก”

200

คณะท างานจัด

การพลังงาน 

ร่วมกับ 

คณะกรรมการ

ด าเนินงานด้าน

ท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม

และส่ิงแวดล้อม
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ข้ันตอนท่ี 7 การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน

7.1 คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
การแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

รูปท่ี 7-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

หมายเหตุ : โปรดแนบส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
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รูปท่ี 7-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

หมายเหตุ : โปรดแนบส าเนาค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

 44



รูปท่ี 7-1 ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

หมายเหตุ : มีการเปล่ียนแปลงผู้เข้ารับต าแหน่งบริหารบ่อยคร้ัง จึงแต่งต้ังตามต าแหน่ง 
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7.2 การเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

     วิธีการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

      ติดประกาศ โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ) เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์

     หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่คณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร

รูปท่ี 7-2 เผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพ่ิมเติม

(ก)   ........(ติดประกาศ)..................

 เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบ ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร 

โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

(ข)   ............(เผยแพร่ผ่านเว็ปไซด์)...............
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7.3 ผลการตรวจประเมินภายในองค์กร

มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ

1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน ท่ีระบุ X X ควรแก้ไขค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการใหม่ 

    โครงสร้าง อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะท างาน เน่ืองจากมีกรรมการ ลาออกจากราชการ

2. เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้าน X X

    การจัดการพลังงานให้บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ

3. อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................

2. การประเมินสถานภาพ 1. ผลการประเมินการด าเนินงานด้านพลังงานท่ีผ่าน โดยใช้ X X

    การจัดการพลังงานเบ้ืองต้น     ตารางการประเมินการจัดการพลังงาน (Energy Management

    Matrix)

2. อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน 1. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน X X ควรมีการประกาศนโยบายใหม่ 

2. เอกสารท่ีแสดงถึงการเผยแพร่นโยบายอนุรักษ์พลังงานให้ X X

    บุคลากรรับทราบด้วยวิธีการต่างๆ

3. อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงาน

รายการตรวจประเมิน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะส่ิงท่ีต้องมีเอกสาร/หลักฐาน ตามข้อก าหนด
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน 1. การประเมินการใช้พลังงานระดับองค์กร X X

2. การประเมินการใช้พลังงานระดับการบริการ X X

3. การประเมินการใช้พลังงานระดับเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ X X

4. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์ 1. มาตรการและเป้าหมายในการด าเนินการอนุรักษ์พลังงาน X X

    พลังงาน 2. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านไฟฟ้า X X

3. แผนการอนุรักษ์พลังงานด้านความร้อน

4. แผนการฝึกอบรม X X

5. แผนกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน X X

6. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 1. ผลการด าเนินการตามมาตรการอนุรักษ์พลังงาน X X

 การตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตาม 2. ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงาน X X

     เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 3. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ X X

   แผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านไฟฟ้า

4. ผลการตรวจสอบและวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและ

   แผนอนุรักษ์พลังงานส าหรับมาตรการด้านความร้อน

5. ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนฝึกอบรม X X

6. ผลการติดตามการด าเนินการตามแผนกิจกรรมเพ่ือ X X

    ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

7. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงาน  (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน ส่ิงท่ีต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะตามข้อก าหนด
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มี ไม่มี ครบ ไม่ครบ

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการ 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน X X

    พลังงาน     องค์กร

2. รายงานผลการตรวจประเมิน X X

3. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

8. การทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไข 1. แผนการทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน X X

   ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน 2. รายงานสรุปผลการทบทวน วิเคราะห์และแนวทางการแก้ไข X X

    ข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

3. อ่ืนๆ (ระบุ) ...............................................................

วันท่ี.............มีนาคม  พ.ศ. 2561

                                                                     ประธานคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

          รักษาการแทนรองอธิการบดี

ตารางท่ี 7.1 การตรวจติดตามการด าเนินการจัดการพลังงาน  (ต่อ)

รายการตรวจประเมิน ส่ิงท่ีต้องมีเอกสาร/หลักฐาน
ผลการตรวจสอบ

ความถูกต้องครบถ้วน

ข้อควรปรับปรุง/ข้อเสนอแนะตามข้อก าหนด

ลงช่ือ..........................................................................

(ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ โชคชัย เมธีไตรรัตน์)
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ข้ันตอนท่ี 8 การทบทวน วิเคราะห์และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

     อาคารควบคุมมีการทบทวนผลการด าเนินการด้านการจัดการพลังงานโดยได้มีการประชุมไปแล้ว ...(ระบุจ านวนคร้ัง)....

รวมท้ังได้น าข้อมูลท่ีได้จากคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กรมาใช้ในการปรับปรุงและแก้ไขข้อบกพร่อง

ท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี

8.1 การทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน

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 X

2 X

3 X

4 X

5 X

6 X

7 X

8 X

คร้ังท่ี 10 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

คร้ังท่ี ………….. เดือน ………………………… พ.ศ. ……………

คร้ังท่ี เดือน พ.ศ.

หมายเหตุ : กรณีอาคารด าเนินการทบทวนภายหลังเดือน ธันวาคม ให้ระบุเพ่ิมเติม

ตารางท่ี 8.1 การทบทวนการด าเนินงานการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2560

คร้ังท่ี

ปี 2560

เดือน
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1

รูปท่ี 8-1 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
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รูปท่ี 8-2 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
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รูปท่ี 8-3 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
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รูปท่ี 8-4 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน

 58



รูปท่ี 8-5 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน

 58



รูปท่ี 8-6 เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
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รูปท่ี 8-7  เอกสารวาระการประชุมคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายใน

 58



รูปท่ี 8-8  เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
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รูปท่ี 8-9  เอกสารวาระการประชุมทบทวนด้านการจัดการพลังงาน
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เหมาะสม ควรปรับปรุง

1. คณะท างานด้านการจัดการพลังงาน
X ควรแก้ไขค าส่ังแต่งต้ังกรรมการใหม่

เน่ืองจากมีกรรมการ ลาออกจากราชการ

2. การประเมินสถานภาพการจัดการพลังงานเบ้ืองต้น X

3. นโยบายอนุรักษ์พลังงาน X ควรมีการประกาศนโยบายใหม่ 

4. การประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงาน X

5. การก าหนดเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน X

6. การด าเนินการตามแผนอนุรักษ์พลังงาน การตรวจสอบและ

วิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน

X

7. การตรวจติดตามและประเมินการจัดการพลังงาน X

หมายเหตุ

ตารางท่ี 8.2 สรุปผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2560

ผลการทบทวน
ข้ันตอน ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ แนวทางการปรับปรุง
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8.2 การเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

          วิธีการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

      ติดประกาศ       โปสเตอร์

จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง จ านวนติดประกาศ ….. แห่ง

เอกสารเผยแพร่                                      เสียงตามสาย

แผ่นพับ/วารสาร .....ฉบับ สัปดาห์ละ ….. คร้ัง  ช่วงเวลา…...

   จดหมายอิเล็กทรอนิกส์    การประชุมพนักงาน

จ านวนผู้ได้รับ ….. คน สัปดาห์ละ ….. คร้ัง 

ระดับของผู้ได้รับ…….

   อ่ืนๆ (ระบุ) …………….. 

หมายเหตุ : กรณีมีวิธีการเผยแพร่มากกว่า 2 วิธีการ อาคารสามารถเพ่ิมจ านวนการแสดงเอกสาร หลักฐานรูปภาพต่างๆเพ่ิมเติม

      หลักฐานหรือเอกสารต่างๆ ท่ีแสดงถึงการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

          เพ่ือให้พนักงานทุกคนรับทราบและติดตามผลการทบทวนวิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

ขององค์กร โดยอาคารได้ด าเนินการเผยแพร่และด าเนินการดังต่อไปน้ี

รูปท่ี 8-2  ภาพการเผยแพร่ผลการทบทวน วิเคราะห์ และแก้ไขข้อบกพร่องของการจัดการพลังงาน

(ก) ..........(ติดประกาศ)..............

(ข) ...........(ประชุมเจ้าหน้าท่ี)................
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ภาคผนวก



ภาคผนวก  ก.

ข้อมูลการใช้อาคาร



ข้อมูลการใช้อาคาร

    ก.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร (ส าหรับอาคารทุกประเภท )

ช่ัวโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2521-2557 12.00 280 314,319.07 555,197.15 869,516.22 0.00 869,516.22

2 อาคารสิริวิทยา 2558 12.00 280 4,740.00       11,560.00      16,300.00 0.00 16,300.00

3 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 12.00 280 5,260.00       13,587.00      18,847.00 0.00 18,847.00

324,319.07 580,344.15 904,663.22 0.00 904,663.22

ช่ัวโมง/วัน วัน/ปี ปรับอากาศ ไม่ปรับอากาศ รวม

1 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2521-2557 12.00 280 314,319.07 555,197.15 869,516.22 0.00 869,516.22

2 อาคารสิริวิทยา 2558 12.00 280 4,740.00       11,560.00      16,300.00 0.00 16,300.00

3 โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 2559 12.00 280 5,260.00       13,587.00      18,847.00 0.00 18,847.00

4 อาคารอทิตยาทร 2560 12.00 295 15,000.00 52,901.00 67,901.00 0.00 67,901.00

5 อาคาร พีซี 2560 14.00 365 8,752.00 17,355.00 26,107.00 0.00 26,107.00

348,071.07 650,600.15 998,671.22 0.00 998,671.22รวม

ตารางท่ี ก.2 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2560

ล าดับท่ี ช่ืออาคาร
ปี พ.ศ. 

ท่ีเปิดใช้งาน

เวลาท างาน
พ้ืนท่ีท้ังหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

(1) พ้ืนท่ีใช้สอย (2)
พ้ืนท่ีจอดรถ
ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)
รวม

ตารางท่ี ก.1 รายละเอียดการใช้งานอาคาร ในรอบปี 2559

รวม

พ้ืนท่ีท้ังหมดของอาคาร (ตารางเมตร)

ล าดับท่ี ช่ืออาคาร
ปี พ.ศ. 

ท่ีเปิดใช้งาน

เวลาท างาน
(1) พ้ืนท่ีใช้สอย (2)

พ้ืนท่ีจอดรถ
ในตัวอาคาร

(3)=(1)+(2)
รวม



ส าหรับอาคารประเภท

โรงแรม

พ้ืนท่ีปรับอากาศ พ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศ รวม จ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ จ านวนคนไข้นอก จ านวนคนไข้ใน

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ห้อง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 324,319.07 580,344.15 904,663.22

ก.พ. 324,319.07 580,344.15 904,663.22

มี.ค. 324,319.07 580,344.15 904,663.22

เม.ย. 324,319.07 580,344.15 904,663.22

พ.ค. 324,319.07 580,344.15 904,663.22

มิ.ย. 324,319.07 580,344.15 904,663.22

ก.ค. 324,319.07 580,344.15 904,663.22

ส.ค. 324,319.07 580,344.15 904,663.22

ก.ย. 324,319.07 580,344.15 904,663.22

ต.ค. 324,319.07 580,344.15 904,663.22

พ.ย. 324,319.07 580,344.15 904,663.22

ธ.ค. 324,319.07 580,344.15 904,663.22

0.00 0.00 0.00

ก.2 การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในแต่ละเดือน

รวม

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง

ส าหรับอาคารประเภท

โรงพยาบาล

ตารางท่ี ก.3 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2559

ส าหรับอาคารทุกประเภท

เดือน



ส าหรับอาคารประเภท

โรงแรม

พ้ืนท่ีปรับอากาศ พ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศ รวม จ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ จ านวนคนไข้นอก จ านวนคนไข้ใน

(ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ตารางเมตร) (ห้อง-วัน) (คน) (เตียง-วัน)

ม.ค. 348,071.07 650,600.15 998,671.22

ก.พ. 348,071.07 650,600.15 998,671.22

มี.ค. 348,071.07 650,600.15 998,671.22

เม.ย. 348,071.07 650,600.15 998,671.22

พ.ค. 348,071.07 650,600.15 998,671.22

มิ.ย. 348,071.07 650,600.15 998,671.22

ก.ค. 348,071.07 650,600.15 998,671.22

ส.ค. 348,071.07 650,600.15 998,671.22

ก.ย. 348,071.07 650,600.15 998,671.22

ต.ค. 348,071.07 650,600.15 998,671.22

พ.ย. 348,071.07 650,600.15 998,671.22

ธ.ค. 348,071.07 650,600.15 998,671.22

0.00 0.00 0.00รวม

ตารางท่ี ก.4 รายละเอียดการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริงในแต่ละเดือน ในรอบปี 2560

เดือน

ส าหรับอาคารทุกประเภท ส าหรับอาคารประเภท

การใช้ประโยชน์พ้ืนท่ีใช้สอยท่ีใช้งานจริง โรงพยาบาล



หมายเหตุ  : (1)  พ้ืนท่ีใช้สอยส าหรับโรงแรม ได้แก่ ส่วนบริการห้องพัก พ้ืนท่ีส่วนสาธารณะ ส่วนบริการด้านหน้า และส่วนบริการด้านหลัง

(2)  พ้ืนท่ีใช้สอยส าหรับโรงพยาบาล ได้แก่ พ้ืนท่ีปรับอากาศและพ้ืนท่ีไม่ปรับอากาศในบริเวณพ้ืนท่ีทางการแพทย์ และ

       การบริการท่ีเก่ียวข้องกับการแพทย์ท้ังหมด โดยไม่รวมถึงหอพักแพทย์ หอพักพยาบาล ห้องเรียนนักศึกษาแพทย์

(3)  จ านวนห้องพักท่ีจ าหน่ายได้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของห้องพักท่ีให้บริการคูณจ านวนวันท่ีให้บริการ เช่น 

       ห้องพักหมายเลข 1 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 ห้อง-วัน/เดือน ห้องพัก

       หมายเลข 2 มีผู้ใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 ห้อง-วัน/เดือน รวมจ านวนห้องพักท่ี

       จ าหน่ายได้ในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน  35 ห้อง-วัน/เดือน เป็นต้น 

(4)  จ านวนคนไข้ในแต่ละเดือน หมายถึง ผลรวมของเตียงคนไข้ในท่ีให้บริการคูณจ านวนวันท่ีให้บริการ เช่น เตียง

       หมายเลข 1 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 20 วัน หรือเท่ากับ 20 เตียง-วัน/เดือน เตียงหมายเลข 

       2 มีคนไข้ในใช้บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน 15 วัน หรือเท่ากับ 15 เตียง-วัน/เดือน รวมจ านวนคนไข้ในใช้

       บริการในรอบ 1 เดือน รวมกันท้ังส้ิน  35 เตียง-วัน/เดือน เป็นต้น



ภาคผนวก  ข.

ข้อมูลระบบไฟฟ้า



ข้อมูลระบบไฟฟ้า

               ข.1 ข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้าปี 2560

หมายเลข หมายเลข ประเภท อัตรา

ผู้ใช้ไฟฟ้า เคร่ืองวัดไฟฟ้า ผู้ใช้ไฟฟ้า การใช้ไฟฟ้า

9073  020003585484      ปกติ ขนาด 1,500 kVA จ านวน 13 ตัว

9073  020003585536      TOD ขนาด 315 kVA จ านวน 3 ตัว

9073  020003581505     TOU ขนาด 1,250 kVA จ านวน 4 ตัว

9073  020003585680     ปกติ ขนาด 1,000 kVA จ านวน 15 ตัว

9073  020003585582     TOD ขนาด 1,600 kVA จ านวน 1 ตัว

9011  020003419744     TOU ขนาด 2,000 kVA จ านวน 7 ตัว

9073  020003584984     ปกติ ขนาด 800 kVA จ านวน 8 ตัว

9073  020003585077     TOD ขนาด 500 kVA จ านวน 15 ตัว

9073  020003584426     TOU ขนาด 400 kVA จ านวน 4 ตัว

    ปกติ ขนาด 250 kVA จ านวน 11 ตัว

    TOD ขนาด 160 kVA จ านวน 8 ตัว

    TOU ขนาด 100 kVA จ านวน 3 ตัว

kVA75,875รวม

หม้อแปลงไฟฟ้าล าดับท่ี



อัตราการใช้ไฟฟ้า หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า รวม หมายเลขเคร่ืองวัดไฟฟ้า รวม

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ค่าใช้จ่าย

(กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (บาท) (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (บาท)

ม.ค. 4,139,909.14     17,191,316.31฿     #DIV/0! 4.15

ก.พ. 4,179,090.70     17,540,163.61฿     #DIV/0! 4.20

มี.ค. 5,091,637.83     21,234,760.68฿     #DIV/0! 4.17

เม.ย. 4,629,151.87     19,183,704.19฿     #DIV/0! 4.14

พ.ค. 5,011,386.86     19,158,998.80฿     #DIV/0! 3.82

มิ.ย. 4,475,600.34     17,353,743.85฿     #DIV/0! 3.88

ก.ค. 4,182,805.31     15,260,088.07฿     #DIV/0! 3.65

ส.ค. 5,028,945.39     19,116,451.17฿     #DIV/0! 3.80

ก.ย. 4,737,259.44     18,337,114.44฿     #DIV/0! 3.87

ต.ค. 4,452,957.63     16,984,829.99฿     #DIV/0! 3.81

พ.ย. 4,647,294.17     17,888,482.01฿     #DIV/0! 3.85

ธ.ค. 3,864,134.44     14,646,748.45฿     #DIV/0! 3.79

0.00 54,440,173.12 0.00 213,896,401.57฿   
#DIV/0! 4,536,681.09 #DIV/0! 17,824,700.13฿     #DIV/0! 3.93

หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง 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

กรณีอาคารมีเคร่ืองวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เคร่ือง ให้เพ่ิมจ านวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจ านวนของเคร่ืองวัดไฟฟ้า

ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =          ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

                     ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จ านวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

ข.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า

ตารางท่ี ข.1 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2559

เดือน

พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า

เฉล่ีย

ค่าตัวประกอบภาระ 

(เปอร์เซ็นต์)

รวม

ค่าไฟฟ้ารวม

 (บาท)

     ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย    

(บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

x 100



อัตราการใช้ไฟฟ้า หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า รวม หมายเลขเคร่ืองวัดไฟฟ้า รวม

P PP/OP1 OP/OP2 ค่าใช้จ่าย ปริมาณ ค่าใช้จ่าย

(กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (กิโลวัตต์) (บาท) (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง) (บาท)

ม.ค. 4,051,517.35     15,417,208.67฿     #DIV/0! 3.81

ก.พ. 4,063,550.98     15,523,624.43฿     #DIV/0! 3.82

มี.ค. 5,256,336.31     19,778,668.45฿     #DIV/0! 3.76

เม.ย. 4,386,271.24     16,608,910.46฿     #DIV/0! 3.79

พ.ค. 4,957,357.33     19,405,846.87฿     #DIV/0! 3.91

มิ.ย. 4,577,130.44     17,872,848.22฿     #DIV/0! 3.90

ก.ค. 4,342,949.36     16,426,407.25฿     #DIV/0! 3.78

ส.ค. 4,895,627.66     19,183,836.35฿     #DIV/0! 3.92

ก.ย. 5,153,107.63     21,324,406.46฿     #DIV/0! 4.14

ต.ค. 4,469,921.87     17,630,253.18฿     #DIV/0! 3.94

พ.ย. 4,554,637.10     18,060,708.46฿     #DIV/0! 3.97

ธ.ค. 3,710,686.43     14,683,620.65฿     #DIV/0! 3.96

0.00 54,419,093.70    0.00 211,916,339.45฿   
#DIV/0! 4,534,924.48     #DIV/0! 17,659,694.95฿     #DIV/0! 3.89

หมายเหตุ: กรณีอัตรา ปกติ ให้กรอกค่าพลังงานไฟฟ้าสูงสุด (On Peak) ในช่อง 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 21,079.42              ลดลง

กรณีอาคารมีเคร่ืองวัดไฟฟ้ามากกว่า 1 เคร่ือง ให้เพ่ิมจ านวนตารางแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตามจ านวนของเคร่ืองวัดไฟฟ้า 81,998.94                    

ค่าตัวประกอบภาระ (เปอร์เซ็นต์) =          ปริมาณพลังงานไฟฟ้า (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

                     ค่าพลังไฟฟ้าสูงสุด (กิโลวัตต์) x 24 (ชม./วัน) X จ านวนวันในแต่ละเดือน (วัน)

เฉล่ีย

ตารางท่ี ข.2 ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าในรอบปี 2560

ค่าตัวประกอบภาระ 

(เปอร์เซ็นต์)

พลังไฟฟ้าสูงสุด พลังงานไฟฟ้า
ค่าไฟฟ้ารวม

 (บาท)

รวม

เดือน
     ค่าไฟฟ้าเฉล่ีย    

(บาท/กิโลวัตต์-ช่ัวโมง)

x 100



ภาคผนวก  ค.

ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและ

พลังงานหมุนเวียน



ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ชนิด หน่วย/ ค่าความร้อนเฉล่ีย ปริมาณพลังงานรวม

พลังงานท่ีใช้ มูลค่า 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/หน่วย) (เมกะจูล)

น้ ามันเตา ลิตร 0 39.77 0.00

(ชนิด.........) บาท 0

ลิตร 0 36.42 0.00

บาท 0

กิโลกรัม 0 50.23 0.00

บาท 0

ล้านบีทียู 0 1,055.00 0.00

บาท 0

ถ่านหิน ตัน 0 26,370.00 0.00

(ชนิด.....) บาท 0

ไอน้ าท่ีซ้ือ ตัน 0 0.00

(.....บาร์/.......๐C) บาท 0

หน่วย (ระบุ) 0 0.00

บาท 0

0.00

หน่วย (ลบ. ม.) 0 0.00

บาท 0

0.00

0.00

หมายเหตุ :  ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จ าหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉล่ียตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด

ตารางท่ี ค.1 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2559

น้ ามันดีเซล

ก๊าซปิโตรเลียม

เหลว

พลังงาน

หมุนเวียน

ปริมาณการใช้

รวมปริมาณพลังงานความร้อนท้ังหมด

รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเช้ือเพลิง

อ่ืนๆ (ระบุ)

ก๊าซธรรมชาติ

ไมม่กีารใชง้าน



ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียน

ชนิด หน่วย/ ค่าความร้อนเฉล่ีย ปริมาณพลังงานรวม

พลังงานท่ีใช้ มูลค่า 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/หน่วย) (เมกะจูล)

น้ ามันเตา ลิตร 0 39.77 0.00

(ชนิด.........) บาท 0

ลิตร 0 36.42 0.00

บาท 0

กิโลกรัม 0 50.23 0.00

บาท 0

ล้านบีทียู 0 1,055.00 0.00

บาท 0

ถ่านหิน ตัน 0 26,370.00 0.00

(ชนิด.....) บาท 0

ไอน้ าท่ีซ้ือ ตัน 0 0.00

(.....บาร์/.......๐C) บาท 0

หน่วย (ระบุ) 0 0.00

บาท 0

0.00

หน่วย (ลบ. ม.) 0 0.00

บาท 0

0.00

0.00

หมายเหตุ :  ในกรณีไม่มีค่าความร้อนสูงจากผู้จ าหน่าย ให้อ้างอิงค่าความร้อนเฉล่ียตามท่ีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานก าหนด

รวมปริมาณพลังงานความร้อนท้ังหมด

อ่ืนๆ (ระบุ)

น้ ามันดีเซล

รวมการใช้พลังงานความร้อนจากเช้ือเพลิง

ตารางท่ี ค.2 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงและพลังงานหมุนเวียนในรอบปี 2560

ก๊าซธรรมชาติ

พลังงาน

หมุนเวียน

รวมการใช้พลังงานหมุนเวียน

ปริมาณการใช้

ก๊าซปิโตรเลียม

เหลว



ภาคผนวก  ง.

ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า



ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

           ผลิตใช้เองภายในอาคาร

ชนิด ปริมาณ หน่วย

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

0.00 0.00

ตารางท่ี ง.1 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2559

ช่ัวโมง

การเดินเคร่ือง

(ช่ัวโมง)

เดือน
   ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

(กิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)
หมายเหตุ

ก าลังผลิตติดต้ัง 

(กิโลวัตต์)

ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก

0.00

        ผลิตส ารองกรณีฉุกเฉิน

รวม

ไมม่กีารใชง้าน



ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า

           ผลิตใช้เองภายในอาคาร

ชนิด ปริมาณ หน่วย

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

หมายเหตุ
ปริมาณการใช้เช้ือเพลิงหลัก

ช่ัวโมง

การเดินเคร่ือง

(ช่ัวโมง)

ตารางท่ี ง.2 ข้อมูลการใช้เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟ้าในรอบปี 2560

เดือน
ก าลังผลิตติดต้ัง 

(กิโลวัตต์)

        ผลิตส ารองกรณีฉุกเฉิน

   ปริมาณพลังงานไฟฟ้าท่ีผลิตได้ 

(กิโลวัตต์ - ช่ัวโมง)



ภาคผนวก  จ.

สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า



สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้า

กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 2,711,120.62 4.98 X

ปรับอากาศแบบแยกส่วน 38,064,569.05 69.92 X

แสงสว่าง 8,596,103.34 15.79 X

อ่ืนๆ 5,068,380.12 9.31 X

รวม 54,440,173.12 100.00

กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

ปรับอากาศแบบรวมศูนย์ 6,464,988.33 11.88 X

ปรับอากาศแบบแยกส่วน 31,214,792.15 57.36 X

แสงสว่าง 7,205,088.01 13.24 X

อ่ืนๆ 9,534,225.22 17.52 X

รวม 54,419,093.70 100.00

ตารางท่ี จ.2 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2560

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ

ตารางท่ี จ.1 สัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าแยกตามระบบปี 2559

ระบบ
การใช้พลังงานไฟฟ้า วิธีการ



ภาคผนวก  ฉ.

สัดส่วนการใช้พลังงานความร้อน



สัดส่วนการใช้พลังงานเช้ือเพลิง

ชนิดเช้ือเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

รวม - #DIV/0!

ชนิดเช้ือเพลิง เมกะจูล/ปี ร้อยละ ประเมิน ตรวจวัด

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

รวม - #DIV/0!

ระบบ อุปกรณ์
การใช้พลังงานเช้ือเพลิง วิธีการ

ตารางท่ี ฉ.1 สัดส่วนการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแยกตามระบบปี 2559

การใช้พลังงานเช้ือเพลิง
ระบบ อุปกรณ์

วิธีการ

ตารางท่ี ฉ.2 สัดส่วนการใช้พลังงานเช้ือเพลิงแยกตามระบบปี 2560

ไมม่กีารใชง้าน

ไมม่กีารใชง้าน



ภาคผนวก  ช.

การประเมินศักยภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์

ท่ีมีนัยส าคัญ 



         การประเมินศักยภาพของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์ท่ีมีนัยส าคัญ เพ่ือน าไปค้นหามาตรการอนุรักษ์พลังงาน
การค้นหาการใช้พลังงานท่ีมีนัยส าคัญในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก อาคารควบคุมได้ด าเนินการโดยการ

         ตรวจวัดหาข้อมูลปริมาณการใช้พลังงาน ช่ัวโมงการท างาน และวิเคราะห์หาค่าประสิทธิภาพและการสูญเสียพลังงาน

         ในแต่ละเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลักท่ีมีการใช้ในอาคารควบคุม ซ่ึงมีผลสรุปได้ดังน้ี

น้อ
ยที่

สุด
  (

1 
คะ

แน
น)

น้อ
ย 

   
   

  (
2 

คะ
แน

น)

ปา
นก

ลา
ง (

3 
คะ

แน
น)

มา
ก 

   
   

   
(4 

คะ
แน

น)

มา
กที่

สุด
   

(5 
คะ

แน
น)

น้อ
ยที่

สุด
  (

1 
คะ

แน
น)

น้อ
ย 

   
   

  (
2 

คะ
แน

น)

ปา
นก

ลา
ง (

3 
คะ

แน
น)

มา
ก 

   
   

   
(4 

คะ
แน

น)

มา
กที่

สุด
   

(5 
คะ

แน
น)

น้อ
ย 

   
   

  (
1 

คะ
แน

น)

ปา
นก

ลา
ง (

2 
คะ

แน
น)

มา
ก 

   
   

  (
3 

คะ
แน

น)

มา
กที่

สุด
  (

4 
คะ

แน
น)

เคร่ืองปรับอากาศ ไฟฟ้า
P P P 100 1

ระบบแสงสว่าง ไฟฟ้า
P P P 64 2

           หมายเหตุ 1. เคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก ท่ีมีคะแนนรวมมาก ถือว่ามีความส าคัญในการน าไปก าหนดเป็นมาตรการอนุรักษ์พลังงาน

                 2.  กรณีมีหลายแผนกให้เพ่ิมตารางตามจ านวนแผนกท่ีมีการใช้พลังงาน  

                 3.  แนวทางน้ีเป็นข้อแนะน าเท่าน้ัน ท่านสามารถใช้วิธีการอ่ืนในการประเมินท่ีมีค่าน้ีได้ เช่น การตรวจวัด การใช้งานจริง

 แบบประเมินการใช้พลังงานในเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

          แผนก…...……………………………………… วันท่ี ……………………….….....

เคร่ืองจักร/อุปกรณ์

หลัก

ประเภท

พลังงาน

(1) ปริมาณการใช้พลังงาน (2) ช่ัวโมงการใช้งาน (3) ศักยภาพการปรับปรุง

คะ
แน

นร
วม

  (
1)

 x
 (2

) x
 (3

)

ล า
ดับ

คว
าม

ส า
คัญ


