
วาระท่ี 4.1 การขอความอนุเคราะหข้์อมลูการใช้น ้า ไฟฟ้า อปุกรณ์
ประหยดัพลงังาน



ปรมิาณการใชพ้ลงังานไฟฟ้าของมหาวทิยาลยัมหดิลทุกวทิยาเขต โดยแยกตามสว่นงาน และแบ่งออกเป็น 4 กลุม่อาคาร ไดแ้ก ่
อาคารการเรยีนการสอน อาคารบรกิาร อาคารรกัษาพยาบาล และอาคารทีพ่กัอาศยั รายเดอืนตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2563 จนถงึ
ปัจจุบนั และสง่ต่ออยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน

ปรมิาณการใชพ้ลงังานทดแทน ประกอบดว้ย ไบโอดเีซล และพลงัานแสงอาทติย ์ทุกวทิยาเขต โดยแยกตามสว่นงาน ราย
เดอืนตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2563 จนถงึปัจจุบนั และสง่ต่ออยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน

ปรมิาณการใชน้ ้าปะปาของมหาวทิยาลยัมหดิลทุกวทิยาเขต โดยแยกตามสว่นงาน และแบ่งออกเป็น 4 กลุม่อาคาร ไดแ้ก ่อาคาร
การเรยีนการสอน อาคารบรกิาร อาคารรกัษาพยาบาล และอาคารทีพ่กัอาศยั รายเดอืนตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2563 จนถงึปัจจุบนั 
และสง่ต่ออยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน

ขอความอนุเคราะหจ์ากงานสาธารณูปโภคและ ระบบ
อาคาร



ปรมิาณการผลติและการใชน้ ้ารไีซเคลิทุกวทิยาเขต โดยแยกตามสว่นงาน รายเดอืนตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2563 จนถงึปัจจุบนั และสง่ต่อ
อยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน

ปรมิาณน ้าผวิดนิในคลองรอบมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา รายเดอืนตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2563 จนถงึปัจจุบนั และสง่ต่ออยา่ง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน

จ านวนอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน และอุปกรณ์ประหยดัน ้าของมหาวทิยาลยัมหดิลทุกวทิยาเขต โดยแยกตามสว่นงาน รายเดอืน
ตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2564 จนถงึปัจจุบนั และสง่ต่ออยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน

จ านวนอาคารและพืน้ทีอ่าคารทีม่อีงคป์ระกอบเป็นอาคาร Smart building โดยแยกตามสว่นงานในทุกวทิยาเขตของมหาวทิยาลยั ราย
เดอืนตัง้แต่เดอืนตุลาคม 2564 จนถงึปัจจุบนั และสง่ต่ออยา่งต่อเนื่องเป็นประจ าทุกเดอืน

ขอความอนุเคราะหจ์ากงานสาธารณูปโภคและ ระบบ
อาคาร



ตวัอย่างข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า

สดัสว่นการใชพ้ลงังาน แบ่งตามประเภทของ
อาคาร
สว่นของมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา แบ่ง
ออกเป็น 4 กลุม่อาคาร ไดแ้ก่

1. อาคารเรยีน 2. อาคารบรกิาร
3. โรงพยาบาล 4. อาคารทีพ่กัอาศยั

สดัสว่นการใชพ้ลงังาน
ประเภทอาคาร ปรมิาณไฟฟ้า (kWh) จ านวนเงนิ (บาท)

อาคารการเรยีนการสอน 16,720,069.72           68,886,296.84        

อาคารบรกิาร 12,254,789.74            49,053,098.07        

อาคารโรงพยาบาล 13,796,190.00           52,046,051.33        

อาคารทีพ่กัอาศยั 2,649,636.94            10,084,434.79        

45,420,686.40       180,069,881.03   รวม



ตวัอย่างข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า(ต่อ)

สดัสว่นการใชพ้ลงังานแยกตามสว่นงาน 
ของมหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา ราย
เดอืน



ตารางส าหรับกรอกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้า

หน่วยงาน อักษรย่อ ID Site Site Name ประเภทอาคาร ย่อ P OP H kWh Baht

ส านักงานอธกิารบดี OP 4M-22 กองกายภาพและสิง่แวดลอ้ม อาคารบรกิาร SV 7,740.00        3,120.00        3,120.00        13,980.00                        60,257.32                        **ตวัอย่าง

คณะวทิยาศาสตร์ SC 2M-16 คณะวทิยาศาสตร ์1-2 อาคารการเรยีนการสอน TH 34,720.00      12,860.00      12,880.00      60,460.00                        263,789.98                      **ตวัอย่าง
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ตวัอย่างข้อมูลการใช้พลังงานทดแทน

ขอ้มลูการใชพ้ลงังานทดแทน
เชน่ การใชพ้ลงังานจากแสงอาทติย ์(Solar Cell)

Month Consumption (kWh) Export (kWh) PEA (kWh) Self Consumption (kWh) System Production (kWh)

Jan -                                   -                   -                       -                                         -                                               

Fab 2,610.84                         36.25              2,079.57            531.27                                  652.83                                        

Mar 15,404.20                       -                   12,895.87          2,508.34                              2,508.34                                    

Apr 12,399.38                       -                   10,471.10          1,928.28                              1,928.28                                    

May 17,282.88                       -                   14,815.07          2,467.81                              2,467.81                                    

Jun 16,538.35                       2.04                 13,910.76          2,627.59                              2,629.63                                    

Jul 17,559.64                       -                   15,128.59          2,431.05                              2,431.05                                    

Aug 18,213.17                       -                   15,785.39          2,427.78                              2,427.78                                    

Sep 14,630.68                       0.01                 12,758.23          1,872.45                              1,872.46                                    

Oct 15,846.56                       0.07                 13,886.84          1,959.72                              1,959.79                                    

Nov 14,443.72                       -                   12,741.45          1,702.27                              1,702.27                                    

Dec 12,287.25                       0.04                 10,469.85          1,817.40                              1,817.44                                    

Total 157,216.66                    38.41              134,942.70        22,273.95                            22,397.66                                  



ตวัอย่างข้อมูลการใช้น า้ประปา

ตวัอยา่งการเกบ็ขอ้มลูทีก่องกายภาพด าเนินการเกบ็เป็น
ฐานขอ้มลูเพือ่น ามาวเิคราะห์
- ขอ้มลูการใชน้ ้าประปาภาพรวม
- ขอ้มลูการใชน้ ้าประปาในแตล่ะอาคาร



ตวัอย่างข้อมูลน า้เสีย และข้อมูลการใช้น า้รีไซเคลิ
ตารางการใช้ปริมาณน ้า Reuse ประจ ำเดือน มกรำคม ถึง ธันวำคม ปี

2564



ตวัอย่างข้อมูลอุปกรณป์ระหยัดพลังงาน

Description 

B1 BMS

Presence of Building Management System (BMS) /  ระบบการจดัการอาคาร

- Building Information Modelling (BIM) / รูปแบบขอ้มลูสารสนเทศอาคาร เชน่ แบบแปลนอาคาร ขอ้มลูพืน้ทีอ่าคาร แผนผังอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรบั

อากาศ ระบบสุขาภบิาล

- Building Automation System (BAS) / ระบบบรหิารจดัการและควบคมุอาคารอตัโนมตัิ เชน่ เปิด-ปิดระบบแสงสวา่งอตัโนมตัิ เปิด-ปิดเครือ่งปรบัอากาศ

อตัโนมตัิ (เชน่ ปิดแอรช์ว่งพักเทีย่ง)

- Facility Management System (FMS) (recommended requirement) ระบบการจดัการสิ่งอ  านวยความสะดวก เชน่ ระบบการจองหอ้งประชมุ การจองรถ 

ระบบโสตทศันปูกรณ์

B2 APP Interactive support for users via APP or online service แอพพลิเคชั่นอาคาร เชน่ การจองหอ้งประชมุออนไลน ์การจองหอ้งรถออนไลน์

S1
Intruder Alarm System

Intruder alarm system (recommended: interfaced with BMS) ระบบแจง้เตือนการโจรกรรม เชน่ สัญญาณกนัขโมย การรกัษาความปลอดภยั ระบบคีย์

การด์/สแกนนิว้ การเขา้ออก Access control

S2 Fire-fighting Fire-fighting system (recommended: interfaced with BMS) ระบบดบัเพลิง เชน่ ระบบ Springker ระบบ FM-200 ระบบแจง้เหตเุพลิงไหม้

S3 Video surveillance Video surveillance system (recommended: interfaced with BMS) ระบบกลอ้งโทรทศันว์งจรปิด

S4 Anti-flooding Anti-flooding system (recommended: interfaced with BMS) ระบบปอ้งกนัน า้ทว่ม เชน่ ระบบระบายน า้ฝน ระบบป้ัมน า้เสีย

E1
Monitoring

Automatic acquisition and logging system of energy consumption (recommended: interfaced with BMS) ระบบขอ้มลูพลังงาน เชน่ การเก็บขอ้มลู

ไฟฟ้าออนไลน์
E Energy

S Safety 

ค ำอธิบำยตำม UI GreenMetric World University Ranking Guildline 2019

Field Requirement

B Automation



ตวัอย่างข้อมูลอุปกรณป์ระหยัดพลังงาน

A1
Monitoring

Automatic acquisition and logging system of water consumption (recommended: interfaced with BMS) ระบบขอ้มลูระบบน า้ เชน่ ปรมิาณการใชน้ า้

A2
Recovery

Rainwater recovery system for covering the flushing and irrigation การน าน า้ฝนหรอืน า้รไีซเคิลกลับมาใชป้ระโยชน ์เชน่ รดน า้ตน้ไมโ้ดยใชน้ า้ฝน  น า

น า้ฝนใชก้บัชกัโครก

I1
Thermal comfort

Monitoring (recommended: interfaced with BMS) of environmental parameters related to thermo-hygrometric comfort 

(e.g. air temperature, relative humidity, air velocity, etc.) ขอ้มลูสภาพแวดลอ้มภายใน เชน่ การวดัอณุหภมิู ความชืน้สัมพัทธ์ ความเรว็ลม

I2
Air quality

Monitoring (recommended: interfaced with BMS)of pollutants (e.g. VOC, PM, CO2 ...) ขอ้มลูคณุภาพอากาศ เชน่ ค่าฝุ่ นละออง ค่าคารบ์อนไดออกไซด์

 ปรมิาณสารอินทรยีร์ะเหยง่าย

I3
Real-time

Programming and management in real time according to the occupancy profile of the premises 

(recommended: interfaced with BMS) โปรแกรมและการจดัการแบบเรยีวไทม ์เชน่ เครือ่งวดัปรมิาณน า้ฝน เครือ่งวดัอณุหภมิู

I4 Passive system Passive cooling and/or exploitation/limitation systems for free supplies ฉนวนปอ้งกนัความรอ้น เชน่ ชอ่งลมระบายอากาศ ฉนวนกนัความรอ้น

L1 LEDs High-efficiency luminaires (LEDs) หลอดไฟ LED

L2
Sensors

Automatic lighting control (recommended: presence/illuminance sensors interfaced with BMS) ระบบควมคมุแสงสวา่งอตัโนมตัิ เชน่ ระบบ Two 

wire remote, timer switch, Photo switch, Motion sensor switch

L3 Sheilding Shielding adjustment and solar control การปรบัระบบปอ้งกนัและการควบคมุพลังงานแสงอาทิตย ์ เชน่ ฟิลม์กนัแดด

L4 Natural Light Passive systems for natural light exploitation แสงอาทิตยธ์รรมชาติ เชน่ กระจก ชอ่งแสง การใชแ้สงธรรมชาติ

L Lighting

A Water

I
Indoor 

Environment



ตวัอย่างข้อมูลอุปกรณป์ระหยัดพลังงาน

การเกบ็ขอ้มลูอุปกรณ์ทีม่นียัส าคญัของเครือ่งจกัรและอุปกรณ์หลกั จากเล่มการจดั
การพลงังาน

น าฐานขอ้มลูมาแบง่ประเภทของอุปกรณ์ประหยดัพลงังาน
โดยอุปกรณ์ทีป่ระหยดัพลงังานจะมเีกณฑก์ารตรวจสอบดงันี้ เช่น 
เครือ่งปรบัอากาศทีม่ฉีลากเบอร ์5 แบบใหม่
หลอดไฟฟ้าเป็นแบบ LED เป็นตน้

ตวัอยา่งตารางแบง่ทีแ่บง่ประเภทแลว้
ปริมาณการใช้ หมายเหตุ
พลังงานไฟฟ้า ปริมาณการสูญเสีย

(ปี) (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/ปี) พลังงาน (เมกะจูล/ปี)
อาคาร1

ระบบปรับอากาศ ห้องโถง Lobby 60000 BTU 12 2376 1,478.76        5,323.53             
ระบบปรับอากาศ ห้องโถง Lobby 60000 BTU 12 2376 1,977.21        7,117.97             
ระบบปรับอากาศ ห้องโถง Lobby 36000 BTU 12 2376 744.22          2,679.20             
ระบบปรับอากาศ ห้องโถง Lobby 36000 BTU 12 2376 760.88          2,739.18             
ระบบปรับอากาศ ห้องโถง Lobby 30000 BTU 12 2376 666.47          2,399.28             
ระบบปรับอากาศ ห้องโถง Lobby 36000 BTU 12 2376 783.10          2,819.16             
ระบบปรับอากาศ ห้อง Faculty Lounge 36000 BTU 23 2376 6,531.39        23,512.99           
ระบบปรับอากาศ ห้อง Faculty Lounge 36000 BTU 23 2376 6,264.80        22,553.28           
ระบบปรับอากาศ ห้อง Faculty Lounge 9000 BTU 15 2376 1,732.82        6,238.14             
ระบบปรับอากาศ ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร 24000 BTU 4 2376 4,176.53        15,035.52           
ระบบปรับอากาศ ห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 36000 BTU 13 2376 6,131.51        22,073.42           
ระบบปรับอากาศ ห้องผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร 9000 BTU 8 2376 1,466.23        5,278.43             
ระบบปรับอากาศ งานบริการวิชาการ (โครงการพิเศษ) 36000 BTU 8 2376 6,220.37        22,393.32           
ระบบปรับอากาศ หน่วยผลิตส่ือเพ่ือการส่ือสาร 36000 BTU 8 2376 6,531.39        23,512.99           

ตารางท่ี 4.4 แบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีมีนัยส าคัญของเคร่ืองจักร/อุปกรณ์หลัก

ระบบท่ีใช้พลังงาน ช่ือเคร่ืองจักร / อุปกรณ์หลัก
พิกัด อายุการ

ใช้งาน
ช่ัวโมง
ใช้งาน
เฉล่ีย/ปี

ขนาด หน่วย




